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Elkészült a Sashalmi Piac , SZÉCHENYI TERV 

Augusztus közepén nyitja meg kapuit a Sashalmi Városközpont Komplex Rehabilitációs Program II. ütemének kere
tében felújított piacrész, ahol 24 ÍÍ5tennelól asztalon kistennelólc, virágosok, zÖldségesek és iparcikkesek várják a 
kedves vásárlókat. Az ökopiacon 39 asztalon ökológiai és biogazdaságokból származó tennékeket lehet a jövóben 
megvásárolni. Ezeken felül, az itt található 7 üzletben a többi között felvágottat, bio- és refonnélelmiszereket, va
lamint kézmüvestennékeket árulnak majd. Augusztus második felében nyílik meg a Kertvárosi bisztró. Az önkiszol
gáló rendszerben múlcödő étkezdében megfizethető áron, kiadós, magyaros étkeket lehet fogyasztani, de esténként 
egy jó SÖ, vagy bor mellett különböző sportmérkőzéseket is meg lehet tekinteni a kivetítőn. A közösségi tennet szin
tén augusztus közepétöllehet használni sporfmérkőzések és mezögazdasági kiállítások megrendezésére. A csarnok 
előtti téren pedig egy szökólcút és kényelmes padok vár
ják a pihenni vágyókat. Hétköznapokon az autósok mind
két irányban zavartalanul közlekedhetnek a Margit utcá
ban, hétvégenként azonban le lesz zárva az utca ezen 
szakasza a vásárlók biztonságának érdekében. 
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Eletet' mentett a kabinetvezeto 
SZIGETHY MARGIT 

Szabó Tamás, a XVl kerületi 
Polgármesteri Hivata! kabi
netvezetője, családjával 

együtt a Dagály strandon pihent 
július 19-én kedden. Délután 3-4 
órakor a kabinetvezető - aki ép
pen gyermekeivel játszott az 
egyik medencében - hangos kia
bálásra lett figyelmes. Oldalra 

pillantva csak annyit látott, hogy 
két strandoló egy 50-60 éves, kö
zel két méter magas és 100 kg-os 
férfit próbál meg kihúzni a me
dencéből. 

Szabó Tamás odasietett az ájult, 
félig még a medencében fekvő fér
fihoz, akinek már a szája is lilulni 
kezdett, és elkezdte pumpálni a 
mellkasát, hogy visszaté~en a pul
zusa, és újrainduljon a vérkeringé-

se. A kabinetvezető - aki elvégzett 
egy elsősegély-tanfolyamot - azért 
nem kezdte el mesterségesen léle
geztetni az eszméletlen férfit, mert 
ha telepumpáIta volna a tüdejét le
vegővel, attól a keringése még 
nem indult volna meg, az agya 
nem jutott volna oxigénhez, és ez
álta! az súlyosan károsodhatott 
volna. 

Folytatás a 3. oldalon 

fJ Helyi szövetség 
a családokért 

Nem lesz lomis 
piac az Ikaruson! 

g Sárkány égi tavon 

Kedves olvasóI 

Munkatársaim JU!Vében szeretném 
megköszönni, hogy a nyári káni
kulában és a mostani, viharos itM
járásban is elolvassa lapunkat! 
Kirdéseive/ és tanácsaival sok jó 
ötletet adott nekünk, amelyeket 
hamarosan valóra is váltunk. "Ha 
hinni akarom, hogy a művészet 
tükörképe az eletnek, hinnem kell, 
hogy az élet is művész. Története
it megszerkeszti, történeteive/ cél
ja van .. . " Nekünk az a ce1unk, 
hogy szeptembertól még izgalma
sabb témákat oszthassunk meg az 
olvasóközönséggel. Ezért most 
szerkesztőségünk is szabadságra 
megy, hogy azután kipihenten és 
élményekkel feltöltődve dolgozhas
sunk tovább a kerü/etért. Leveles
ládánk természetesen a nyári szü
net alatt is szeretettel v6rja a la~ 
kossági megkereséseket. Mi pedig 
a viszont/átásig jó lapot kívánunk! 



ÖNKORMÁNYZAT 

Helyi szövetség a családokért 
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elis
mertségét az is jelzi, hogy a Konrad Adenauer Alapít
vánnyal közösen rendezett konferenciát a Parlamentben 
július 15-én. Az eseményen beszédet mondott Kövér Lász
ló, az Országgyűlés elnöke, dr. Réthelyi Miklós nemzeti 
erőforrás miniszter, Soltész Miklós szociális, család- és if
júságügyért felelős államtitkár, valamint Hans Kaiser, a 
Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi irodájának 
vezetője. Kerületünket a konferencián dr. Csomor Ervin 
alpolgármester képviselte. A NOE elnökével, Székely Haj
nalkával a nagy sikerű rendezvény után beszélgettünk. 

RÁDAY ZSOMBOR nak azonban gátat szab a gazdasá-
gi helyzetünk, pedig látható, hogy 

FOgy a magyar. Egy közhely a fiatal házasok igen jelentős anya
a sok közül, amit az óvodá- gi támogatásra szorulnak. A laká
soktól a parkokban ülő sok bérleti díja olyan magas, hogy 

nyugdíjasokig mindenki ismer. so- egy fiatal pár nem biztos, hogy ki 
kan csak legyintenek, amikor ezt a tudja gazdálkodni. Ha a jelenlegi 
mondatot hallják. Pedig a szakér- átlagkereseteket nézzük, akkor a 
tők figyelmeztetnek: az a sokat em- közös életüket építgető fiatalok
legetett feketeleves nem most fog nak 40-50 évig kellene spórolniuk 
eljönni, hanem már jó ideje kor- ahhoz, hogy lakást tudjanak ven
tyolgatjuk. Szelely Hajnalka - aki a ni. A másik nagy probléma - ami 
NOE kertvárosi elnökéból lett az kihat a gyerekvállalási kedvre - a 
egyesület országos vezetője - el- munkahelyek stabilitása. A NOE 
mondta: jelenleg többen halnak vezetője hangsúlyozta: a legtöbb 
meg, mint ahányan születnek, két esetben szükség van mindkét fél 
felnőttre 1,3 gyerek jut. A XVI. ke- keresetére. Sokan ugyanis attól fél
rületi Szociálpolitikai Kerekasztal nek, hogy amíg az anya otthon 
elnökeként is tevékenykedő Szé- van a gyerekkel, az apa elveszíthe
kely Hajnalka emlékeztetett: szak- ti a munkáját, így kereső nélkül 
értőik már az előző kormányok marad a család. Sok esetben pedig 
idején is sokat foglalkoztak azzal, maguk a foglalkoztatók viseltet
hogyan lehetne megállítani a né- nek ellenszenvvel agyesről visz
pességfogyást. Akkor ezek a kez- szatérő anyuka láttán, mert ha a 
deményezések az esetek jelentős gyerek megbetegszik, akkor neki 
részében ódon minisztériumi fió- kell otthon maradnia vele, a mun
kok mélyén landoltak. Az egyesü- kából pedig kiesik. Az anyák ezért 
let javaslatait a mostani kormány mint problémacsomag jelennek 
komolyabban veszi, a programok- meg. 

-~-~~-----------------, 
FELHÍVJUK 

A TISZTELT KERÜLETI POLGÁROK FIGYELMÉT~ 

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

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

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

Szíves megértésüket köszönjük! 

ANCSIN LAsZLÓ 

JEGYZÓ L __ ~ _____ ~ ___ ~ _________ ~ 

Dr. Benkő Ágota, Kövér László és Székely Hajnalka (balról jobbra) 

Székely Hajnalka kiemelte: az 
általános tapasztalat az, hogy ha 
terveztek is több gyereket, máso
dikat, harmadikat már nem mer
nek vállalni a párok. Az ország ve
zetésének és az önkormányzatok
nak az a feladatuk, hogy ezeket az 
akadályokat segítsenek leküzdeni. 
A NOE vezetője hozzátette: a kö
zelmúltban megrendezett, "Helyi 
közösségek a családokért" elneve
zésú konferencián azokat a lehető
ségeket vizsgálták meg, hogy mi
ként lehet egy adott településen 
belül a legjobban segíteni a csalá
dokat. A német minta alapján, a 
szociális intézmények és az egyhá
zi közösségek bevonásával megal
kotott program lényege az, hogy a 
negatív népesedési folyamatot 
úgy lehet megállitani, ha a kor
mányzat, az adott önkormányzat 
és a családok összefognak, hogy 
minél inkább családbarátabbá vál
jon egy település, adott esetben 
egy kerület. A NOE 29 települést 
díjazott az elmúlt hat évben. Az el
ismerést azon önkormányzatok 
nyerhetik el, amelyek a kötelezőn 
felül is támogalják a családokat. A 
kitüntető címet 2009-ben a XVI. 
kerület is megkapta. 

Székely Hajnalka szerint a Kert
város több tekintetben is követen
dő példa. Az Önkormányzat 
ugyanis számtalan olyan anyagi 
juttatással segíti az egy- vagy 
többgyermekeseket, amelyek más 
településen nincsenek. Ilyen pél
dául az ingyenes tankönyv az álta
lános iskolásoknak, a táborozási, 
az ikerszülési, illetve a nagycsalá
dosoknak járó fútési támogatás. 
Természetesen a beruházások is a 

gyermekvállalásnak kedveznek. 
A parkosítás, az óvodák, iskolák 
bővítése és az, hogy a XVI. kerü
letben hamarosan új bölcsőde nyí
lik. A szervezet elnöke emlékezte
tett: ez azért is kiemelkedő, mert 
az elmúlt években csak azt lehe
tett hallani, hogy újabb óvodákat, 
iskolákat, bölcsődéket zárnak be. 
Mivel sokan választják ezt a vá
rosrészt új otthonaI, és jönnek ide 
a belvárosból, a megnövekedett 
lakosságszámra a polgármester és 
a kerület vezetése fejlesztéssel vá
laszolt. Nagyon fontos ugyanis, 
hogy ha ide költözik egy család, 
akkor itt is maradjon. Ennek a po
litikának köszönhetően az átlag
életkort tekintve ez az egyik legfi
atalabb kerület. 

Napjainkban, amikor országos 
gond a népesség folyamatos fo
gyása, örömmel tudósítunk olyan 
eseményrŐl, amelynek július 9-én 
a sashalmi Krisztus király temp
lomban lehettek tanúi a meghívot
tak. Szőke István, a Néri Szent Fü
löp Katolikus Általános Iskola pe
dagógusa, és felesége, Szőke 
Györgyi óvodapedagógus-hitokta
tó, negyedik gyermeküket tartot
ták keresztvíz alá, aki a történelmi 
Csaba keresztnevet kapta. Szőke 
István azzal lepte meg feleségét, 
hogy székely keresztelőt rendezett 
gyermekük számára. A szertartást 
Mohos Gábor atya tartotta. Bár 
egyik szülő sem származik nagy
családból, már házasságkötésük
kor megbeszélték, hogy öt gyer
meket szeretnének. 



EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 
, 
Eletet mentett a kabinetvezető 
Folytatás az 1. oldalról 
Időközben a helyszínre ért Szabó 
Tamás felesége is, aki, miután 
megtud ta, hogy senki sem érte
sítette a mentőket, azonnal tele
fonált nekik. Mindketten többe
ket kértek meg arra, hogy segít
senek. A legtöbben azonban 
szótlanul szemlélték az esemé
nyeket, nem mertek cselekedni, 
vagy nem is törődtek azzal, 
hogya parton fekvő ember akár 
meg is halhat, és tovább fürdőz
tek a medencében. A kabinetve
zető ezért tovább folytatta az 
életmentést a strandon tartózko
dó ápoló segítségével, aki bekö
tötte az infúziót az ájult férfinak, 
és gyógyszert is beadott neki. 

Mindez körülbelül 10 percen 
keresztül zajlott így, a mentők 
azonban a telefonhivástól szá
mítva, 5 percen belül a helyszín
re érkeztek. Az eltelt idő alatt az 
áldozat keringése és pulzusa 
kétszer jött vissza és szakadt 
meg, a szakemberek kiérkezése
kor azonban már szabályosan, 
magától lélegzett, és a vérkerin
gése is elindult. Ennek ellenére a 
mentők még újabb 10 percig 
küzdöttek azért, hogy a férfit 
stabilizálják, és szállítható álla
potba hozzák. Szabó Tamás 
mind a hordágynál, mind az esz
közök cseréjénél segédkezett. 

A kis híján vízbe fulladt férfit 
a legközelebbi, Honvédkórház
ba szállították, majd még aznap 
átvitték a Nyírő Gyula Kórház 
intenzív osztályára. A kabinet
vezető másnap felhívta az intéz
ményt, ahol közölték vele, hogy 

a beteg életben van, már a léle
geztetőgépről is levették, de 
megfigyelésre még bent tartják. 
A Dagály strand vezetősége né
hány nappal később levelet kül
dött Szabó Tamás kabinetveze
tőnek, amelyben megköszönték, 
hogy megmentette Varga Ferenc 
életét. 

Szabó Tamás kabinetvezetö 

Mindez azonban nem való
sulhatott volna meg, ha 2010-
ben, a Hivatal egyik munkatár
sa, Pap Mátyásné Marika, vala
mint a XVI. kerületi mentőállo
más vezetője, és egyben a XVI. 
kerület Mentődolgozói a Bete
gekért Közhasznú Alapítvány 
elnöke, Szóke Lajos nem szervez 

elsősegélynyújtó tanfolyamot a 
Kertvárosban dolgozó köztiszt
viselők és közalkalmazottak ré
szére. A Polgármesteri Hivatal, 
az Okmányiroda, a bölcsődei 
gondozónők, az óvodák és isko
lák munkatársai, az idősek gon
dozásában részt vevők, a szín
ház dolgozói, a sportpályák és 

az uszodák üzemeltetői közül 
közel százan vettek részt a kép
zésen, így Szabó Tamás is. 

A tanfolyamot elvégzők az 
elsősegélynyújtással kapcsola
tos alapismeretek mellett meg
tanulták kezelni a félautomata 
újraélesztő készüléket is. A lé
nyeg azonban az volt, hogy 

készségszinten sajátítsák el az 
éle tmentő mozdulatokat, és 
vészhelyzetben ne pánikol
janak be. 

Az eszméletlen férfi életben 
tartásához a kabinetvezetőnek 

tudnia kellett azt is, hogy ho
gyan kell sta bilan fektetni a tes
tet, hogy kell biztosítani a sza
bad légutaka t, illetve milyen 
ütemben kell nyomást gyakorol
ni a szív tájékára. Ha ugyanis 
valakinek leáll a szíve, akkor az 
a legfontosabb, hogy a vérkerin
gését újraindítsák. Az elsőse
gélynyújtónak tehát tisztában 
kell lennie azzal, hogyan kell 
szabályszerűen, percenként leg
alább 100-szor nyomást mérni 
annak a mellkas ára, aki nem lé
legzik. A tanfolyam ehhez is se
gítséget nyújtott. Ez azért is lé
nyeges, mert az újraélesztő ké
szüléket sem lehet mindig eset
ben használni. Így volt ez ebben 
az esetben is, hiszen a vízben 
vagy vízparton fekvő személyt 
tilos "kiütni", mivel ilyenkor a 
gép nem sokkolja, vagyis nem 
tér vissza a keringése, ellenben 
nem csak a beteget, de a készü
lék használóját is súlyos áram
ütés érheti. 

A tanfolyam olyan sikeres 
volt, hogy ősztől fo lytatódik 
akkreditált képzés keretében. 
Ezt az Önkormányzat, a dr. Var
ga János bizottsági elnök javas
latára létrehozott prevenciós ke
retéből támogatja. A képzésbe 
bevonják a gondozónőket, a 
körzeti nővéreket, a pedagó gu
sokat és a rendőröket is. 

.. . . Anyajegyek - melanóma 
DR. VARGA J ÁNOS zönséges anyajegyet és a melanómát. A közönséges anyajegy határa 

éles, melanóma esetén a határ szabálytalan és elmosódó. Ha hirtelen 
Embrionális életünk elején , a vándorló p i gmenttermelő sejtek (mela- megváltozik az anyajegy mérete vagy színe, felszíne karfi olszerűvé vá
nocyták) hatására alakul ki bőrü nk színe. Ha ezek csoportokba rende- lik, begyullad, kifekélyesedik, vérzik vagy váladékozik, viszket vagy 
ződnek , vagy magas UV sugárzás éri a bőrt , és a pigmenttermelő sej- fájdalmassá válik, azonnal bőrgyógyász szakorvoshoz kell fordulni! 
tek elkezdenek szaporodni , akkor alakul ki az anyajegy, ami minden Mindezt megelőzendő , nagyon fontos az önvizsgálat. Akinek sok 
embernek van. Ezek akár már születéskor is láthatók, de általában anyajegye van, rendszeresen ellenőrizze azokat ! Szépészeti szem
gyermek- és serd ü lőkorban keletkeznek. Nagyságuk változó, leg gyak- pontok is indokolhat ják ugyan a festékes anyajegyek eltávolítását, de 
rabban néhány milliméteresek. Szín ük általában sötét, sárgásbarna a legfontosabb a bőrgyógyászati ellenőrzés . Ha ugyanis felmerül a rá
vagy fekete . Lehetnek sima felszín űek vagy egyenetlen tapintásúak, kos elváltozás gyanúja, akkor szövettani vizsgálatot kell végezni, a 
alakjuk lehet kör vagy szabálytalan. Minél több UV sugárzás éri a bőrt , gyógyulás érdekében pedig esetlegesen sugár- és kemoterápiás keze
annál több a festékes anyajegy. Meg kell azonban különböztetni a kö- lésre van szükség . 



KÖZÉRDEKŰ 

Nem lesz lomis piac · az Ikaruson! 
A Helyi Hírek legutóbbi 
számában cikk jelent meg 
arról, hogy az Ikarus Ipari 
Park területén lomis piac 
nyílik augusztus közepén. 
A hír nagy felháborodást 
keltett a lakosság körében, 
számtalan dühös telefonhí
vás érkezett a Hivatal mun
katársaihoz. 

állilja, hogy a megkeresett szakha
tóságok már kiadták az előzetes en
gedélyeket ahhoz, hogy az Ikarus 
területén lomis piacot hozzanak 
létre. Az ügyvezető emellett közöl
te Kovács Péter polgármesterrel, 
hogy a Dózsa György úton, a Syma 
Csarnoknállévő Novák piac árusa
it fogja ide költöztetni. 

Schopper János kijelentette: az Ipa
ri Park nem tud eljárni a bérlői ér
dekében vagy azok helyett, hiszen 
a cég nem hatósági szerv. 

újra buszgyártással foglalkoznának, 
hiszen az munkahelyeket teremt, és 
ma még élnek azok a szakképzett 
kerületi lakosok, akik korábban itt 
dolgoztak, velük pedig újra lehetne 
indítani a nagy múltú gyárat. A pol
gánnester kijelentette: az Ikarus te
rületén természetesen bármilyen 
más, munkahelyteremtő tevékeny
ség is folytatható, de abban ő nem 
lesz partner, hogy lomisok költözze
nek Budapest csendes Kertvárosá
ba. Kovács Péter hangsúlyozta: nem 
fogja hagyni, hogy a környék elér
téktelenedjen csak azért, mert a 
Syma Csarnok melletti, tarthatatlan 
állapotok átkerülnek a XVI. kerület
be. Az ilyenfajta lomis piacok 
ugyanis vonzzák a rendetlenséget, a 
koszt és a búnözést, ami csupán a 
piac üzemeltetőjének - aki csak a be
vételt számolja - állhat érdekében. 
A kerület első embere kiemelte: a 
XVI. kerületi önkormányzat Képvi
selá-testülete már 1998-ban sem 
hagyta, hogy napi több ezer látoga
tót kiszolgáló kereskedelmi tev~ 
kenységet folytassanak az Ikarus 
Ipari Park területén, főként nem 
olyat, mint a lomis piac, és ezt a jö
vőben sem fogják engedélyezni. 

SZIGETHY MARGIT 

Mivel a kerületi városren
dezési szabályzat nem 
engedí meg a hasonló pi

acok létesítését az Ikarus Ipari Park 
területén, ezért megkérdeztük dr. 
Erdőközi György aljegyzót, aki el
mondta: a területtel kapcsolatos 
működési engedélyt a szakhatóság 
adja ki egy hosszú elbírálási folya
mat után. Ilyen, írásos kérelem ed
díg még nem érkezett a hivatalhoz. 
Ha valaki benyújt hasonlót, akkor 
azt a Budapest Főváros XVI. kerü
leti Önkormányzat 20/1998. (X. 
13.) Ök-rendelete alapján fogják el
bírálni. 

Kíváncsiak voltunk a bérbeadó 
véleményére is. Az Ikarus Ipari 
Park vezetője, Schopper János el
mondta: a cég bárkinek bérbe adja 
az Ikarus területén lévő helysége
ket azzal a feltétellel, hogy a műkö
déshez szükséges engedélyeket a 
bérlő saját maga szerzi be. 

Kovács Péter polgármester az üg
gyel kapcsolatban elmondta: az ön
kormányzat elképzelése az Ikarus 
Ipari Parkkal kapcsolatban az, hogy 
ott a jövőben is termelő tevékeny5&
get folytassanak. Az 1998-ban meg
alkotott szabályozás - amely szintén 
megti1lja piac létesítését ezen a terü
leten - azzal a szándékkal jött létre, 
hogy az Ikarus mun1.<ap.elyeket te
remtő, termelő üzem maradjon. A 
kerület vezetője személy szerint 
örülne annak, ha az Ipari Parkban 

A Mega-Wéber Kft. ügyintézője, 

Balogh Erzsébet ezzel szemben azt Ilyet soha nem fogunk látni az Ikaruson! 

Lakcímrendezési eljárás 
Egy kedves olvasónk szeretné eladni a kerületben 
lévő házát, de ez addig nem lehetséges, ameddig 
onnan ki nem jelentkezik egy régi albérlője. A té
mával kapcsolatban megkérdeztük lIIésné Juhász 
Tündét, a Polgármesteri Hivatal igazgatási és 
ügyfélszolgálati irodavezető-helyettesét. 

A hivatal munkatársa elmondta: a tulajdonos 
vagy a vonatkozó jogszabályban (A polgárok sze
mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló, többször módosított 1992. évi LXVI. törvény, 
valamint a végreha~ására kiadott 146/1993. [X. 
26. J kormányrendelet) meghatározott állampolgár 
kérheti más személy kijelentését a tulajdonában lé
vő ingatlanból, amennyiben a bejelentett lakcím 
nem valós. A lakcímrendezési eljárás megindítása 
az ingatlan fekvése szerinti jegyzőnél kérelmezhető, 
a kérelmet pedig formanyomtatványon, az ügyfél
szolgálati irodán kell benyújtani. lIIésné Juhász 
Tünde hangsúlyozta: a jogszabály szerint minden 
polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után há
rom munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartóz
kodási helyének címét nyilvántartás céljából beje
lenteni a települési önkormányzat jegyzőjének , 

amelynek elmulasztása szabálysértési cselekmény, 
és 30 OOO forintig terjedő pénZbírsággal sújtható. 

Az. irodavezető-helyettes kiemelte: be-, illetve ki
jelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén -
vagyis ha a lakás tulajdonosa vagy bérlője észleli, 
hogy lakásába olyan személy van bejelentve, aki 
ténylegesen nem lakik ott -lakcímrendezési eljárás 
kezdeményezhető. Ennek célja a lakcímnyilvántar
tás adatainak pontosítása. Az. eljárás díja 2200 fo
rint, amit illetékbélyeg formájában kell kifizetni. A 
kéreimen két tanút kell megnevezni - lakcímükkel 
együtt -, akik írásos, és ha szükséges, jegyző
könyvbe foglalt, szóbeli tanúvallomást tesznek ar
ról , hogya kijelenteni kívánt személy ténylegesen 
az eljárásbeli lakásban tartózkodik-e. 

IlIésné Juhász Tünde elmondta: a hatóság 30 na
pon belül bírálja el a kérelmet, de ez a határidő 
szükség esetén további 30 nappal meghosszabbít
ható. Az. ügyintézés időtartamába nem számít bele 
többek között a hiánypótlásra szóló felhívás és az 
eljárás esetleges felfüggesztésének időtartama. 

Az irodavezető-helyettes kiemelte: amennyiben 
a tényállás tisztázását követően megállapítható, 

hogya panaszolt személy nem lakik az eljárásbe
li ingatlanban, azt saját akaratából a visszatérés 
szándéka nélkül az ingóságainak elszállításával 
együtt elhagyta, akkor a hatóság a kérelemnek 
helyt ad, ellenkező esetben az eljárást megszün
teti, vagy a megalapozatlan kérelmet elutasítja. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 na
pon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek 
illetéke 5000 forint. A végzés ellen a közléstől 
számított 15 napon belül lehet fellebbezést be
nyújtani, amelynek illetéke 3000 forint. IlIésné Ju
hász Tünde houátette: a fellebbezést Budapest 
Főváros Kormányhivatalához kell címezni , de Bu
dapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pol
gármesteri Hivatala igazgatási és ügyfélszolgálati 
irodánál kell benyújtani. Ha fellebbezés nem érke
zik, és a helybenhagyó határozat jogerössé válik, 
ennek alapján az Okmányiroda a panaszolt eljá
rásbeli lakcímét a személyi adat- és lakcímnyil
vántartásában "fiktív" jelzéssel látja el. A lakcím
bejelentés ténye önmagában a lakás használatá
hoz fűződő vagyoni és egyéb jogot nem keletkez
tet és nem szüntet meg. 
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Bűnmegelőzési sorozat IV. 

Helyes értékrend, tiszta élet 
o Kati, Zsuzsi, Gina. Ezek ma már nemcsak csinos lányok 

becenevei, hanem olyan "partidrogok" fantázianevei, 
amelyek fogyasztása ugyan nem halálos, de súlyos mel
lékhatásai lehetnek, ahogy minden tudatmódosító szer
nek. Mivel a kamasz okat főként a kíváncsiság hajtja, 
ezért évről évre emelkedik a szerhasználók száma. 18 
éves koráig a fiatalok fele már kipróbált valamilyen ká
bítószert, hétvégenként átlagosan 350 ezren használnak 
valamilyen anyagot, és évente mindenkire több mint 4 
szerhasználat ju t még akkor is, ha soha semmilyen kábí
tószerrel nem került még kapcsolatba. 

lED 
I 

SZIGETHY MARGIT 

D .ivatos? A barátom azt 
mondta, próbálj am ki? 
Van, akinek "bejött", és 

nagyot alkotott tőle? Mindez szé
pen hangzik, de a csak percekig 
tartó boldogságérzetet rendszerint 
órálGg, esetleg napokig tartó hó
hullámok, levertség, szorongás, 
depresszió követi, a kábítószert 
rendszeresen használóknál pedig 
egy életen át tartó egészségkároso
dás is kialakulha t. 

Dr. Csomor Ervin alpolgánnes
ter, a Kábítószerügyi Egyeztető Fó
rum (KEF) elnöke kiemelte: a gye
rekek fejlődését és véleményfor
málását leginkább a szülők, az is
kola és a kortársak alakítják. Ezek 

közül sokszor az utóbbi csoport 
hatása a leghatékonyabb. Az alpol
gánnester elmondta: az elmúlt 
években elindult egy képzés, 
amelynek keretében a Családsegí
tő Szolgálat közreműködésével 
kortárs segítőket választottak ki. A 
program pályázati pénzből való
sult meg. Dr. Csomor Ervin hang
súlyozta: szeretnék ezt a munkát 
folytatni, a korábbi résztvevőkkel 
élő kapcsolatot kialakítani, illetve 
újakat toborozni. A kerületi isko
lákban mindezek mellett drog
megelőzési program indul a Kép
viseló-testület anyagi támogatásá
nak köszönhetően - tette hozzá az 
alpolgánnester. 

kidolgozása nyár végére várható. 
Ha erről döntés születik, akkor 
már helyi szinten is ineglehet hatá
rozni a feladatokat. 

Megkérdeztük Abonyi Jánost, a 
XVl. kerületi drogstratégia egyik ki
dolgozóját, mi a véleménye a jelen
legi helyzetről. A KEF volt elnöke 
elmondta: a 2000-ben, a parlament 
által elfogadott országos stratégia 
legfontosabb pontja az volt, hogy 
központi tervekkel nem lehet drog
megelőzést végezni. Éppen ezért 
hozták létre 2003-ban a KEF XVl. 
kerületi szervezetét. Ez egy olyan 
koordináló és kezdeményező cso
port, amely helyi szinten adaptálja 

Az országos drogstratégiáról je
lenleg is folynak az egyeztetések, 

Dr. Zacher Gábor főo rvos , a Péterfy Sándor utcai Kórház 
klinikai toxikológiai osztályának vezetője szerint nagyon 
nehéz meggátolni, hogy a gyerekek esetenként kipróbálják 
a drogokat. Nevelési munkával azonban megelőzhető a ko
molyabb baj. A szakértő hangsúlyozta: a gyerekekkel azt az 
értékrendet kell elfogadtatni, hogy ez a típusú szórakozás 
és szerhasználat ne legyen követendő példa. Őszinte be
szélgetésekkel el lehet érni. hogy a fiatalok tudjanak nemet 
mondani a szerekre, és elfogadják, hogy drogok nélkül is 
lehet szórakozni. Nem lehet tabuként kezelni ezt a témát, 
hiszen ha a gyerek otthon nem kap választ a kérdéseire, 
akkor biztosan kipróbálja majd a szert, csak hogy saját ma
ga tapasztalja meg annak hatásait. Emellett ismerni kell a 
gyereket ahhoz, hogy észrevegyük: jó vagy rossz a kedve, 
esetleg történt-e vele valami szokatlan. 

A szakértő kiemelte: az, hogy valakinek belekevernek va
lamit az italába, a városi legendával határos. Nem tagadta, 
hogy vannak ilyen esetek is, de többnyire nem ez a jellem
ző. Inkább arról van szó, hogy a fiatalok nem szívesen vall
ják be sem a kórházban, sem otthon, hogy drogoztak, ki
fogásnak pedig kiváló az, hogy tudtukon kívül használták a 
szert. 

A főorvos hangsúlyozta: Budapesten j elentősen átala
kult a piac az elmúlt időszakban. Megjelentek az úgyne
vezett "designer" vagy "partidrogok", amelyek még a le-

gális kategóriába tartoznak. BetiItásuk a szakember véle
ménye szerint nem sokat változtatna a helyzeten, a ható
ság munkáját azonban je lentősen megkönnyítené. Az 
újonnan elterjedt szintetikus szereknek se szeri, se szá
ma, előállítási helyük pedig már nem Hollandia, Belgium 
vagy Szlovákia, hanem Kína és India. Ezt nem más moz
gatja, mint a pénz. 

Dr. Zacher Gábor hozzá tette: régen ismerték a heroint, 
a bélyeget vagy a füvet, ma pedig számtalan olyan, a ház
tartásokban legálisan használható szer van, amelyekről a 
szakavatottak tUdják, hogy akár kábítószerként is alkalmaz
hatják azokat. Ezeket természetesen nem drogként árulják, 
de aki használja, az pontosan tudja, hogy mire alkalmazza. 
A csomagoláson csak azt tüntetik fel, hogy emberi fo
gyasztásra nem alkalmas, és hogy 18 év alattiak ne hasz
nálják. A "kati" nevű szer már ra~a van a tiltólistán, a leg
újabb trend ma az MDPV. Ez egy stimulálószer, amelynek 
hatása a kokainéhoz és·az anfetaminéhoz hasonlít, vagyis 
gyorsul a szíwerés, tettrekészség, izgatottság és eufória 
uralkodik el a használón. A sze rvezetből való kiürülés után 
azonban depresszió, pánikroham vagy szorongás alakul
hat ki. A főorvos elmondta: volt olyan nap, amikor 7-8 
olyan fiatallal is találkozott, akik az MDPV miatt lettek rosz
szul, de volt olyan beteg is, aki 43 évesen "csak ki akarta 
próbálni a hatását", és a toxikológián kötött ki. 

I 
-~. 

az alkalmazandó témákat és alkal
mazható módszereket, felméri a he
lyi erőforrásokat, kidolgozza és 
népszen1síti a programokat. 

Abonyi János kiemelte: a Kert
városban a megelőzésre helyezik a 
hangsúlyt, hiszen a társadalmi 
kapcsolatok feltérképezése és a fel
világosítás után a leghatékonyabb 
módszer a prevenció. Ennek leg
fontosabb színterei a család, az is
kola és a közvélemény. 

A képviselő szerint az oktatás 
már . óvodáskorban elkezdhető, 
ugyanis ha kisgyennekkortól meg
felelő felvilágosítást kapnak ma
gukról, a testükről és a környeze
tükről, akkor a fiatalokban kialakul 
az az értékrend, amely által már 
saját maguk is tudnak védekezni. 
Mindehhez természetesen szükség 
van a gyerekek, a szülők és a peda
gógusok folyamatos képzésére, 
valamint a gyermekvédelmi szak
emberek, a civil szervezetek és az 
egyházak támogatására is. 

A képviselő kiemelte: az anyagi 
és személyi feltételek biztosítása 
mellett nagy szükség van a kerüle
ti vezetők pozitív hozzá állására is. 
Ennek is köszönhető, hogy az el
múlt évben két r~tegtanácskozást 
is tartottak. Az elsőt szülők és pe
dagógusok részvételével, a máso
dikat pedig gyerekeknek. Utóbbi 
összejövetel témája a resztoratív 
pedagógiai módszer volt, amely
nek alapja nem a büntetés, hanem 
a segítségnyújtás. 

Ha segítségre szorul, kérjük, fordul
jon a Támasz Gondozó munkatársai
hoz! Cím: 1165 Budapest, Baross Gá
bor u. 51. Tel.: 401-0435. Fogadási idő: 

hétfó 16-19, szerrkl 8-13, illetve csü
törtök 14-19 óra között. 



INTERJÚ 

Barátok közt - kicsit másként 
Szerepelt a Szambában és A minisz
ter félrelép CÍmű filmben. Feltűnt a 
Szomszédokban és a Kisvárosban is. 
Több külföldi színésznek kölcsönöz
te a hangját, írt kabarét a M agyar Rá
diónak, hétk öznap esténként pedig 
képletesen a Mátyás király téren él. 
Ó Berén yi András, valódi nevén R. 
Kárpáti Péter. 

RÁDAY ZSOMBOR 

A szinész a Komárom melletti Szőnyben 
született, később Győrbe költözött, és 
tanulmányait is ott végezte. A szín

házra kezdetben egészen más szen1ll1el te
kintett, ugyanis először építőipari szakkö
zépiskolába, majd az Ybl Miklós Építőipari 
Főiskolára járt. Az előadó-művészet azon
ban már középiskolásként vonzotta, a beat
zene őt is megfertőzte, később pedig jött az 
amatőr színjátszás. Édesanyja unszolására 
jelentkezett a tűzvédelmi szakra, de soha
sem vonzotta sem a műszaki rajz, sem a szi
lárdságtan. Mivel úgy gondolta, hogy nem 
építeni, hanem használni szeretné a világot 
jelentő deszkákat, ezért jelentkezett a Szín
ház- és Filn1ll1űvészeti Főiskolára. Harma
dik nekifutásra vették fel, addig Békéscsa
bán dolgozott színházi segédként. Elmon
dása szerint ez idő alatt kiválóan játszotta el 
a negyedik dughagymát, ötödik dobozként 
pedig egyenesen verhetetlen volt. A főisko
la után a zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín
házhoz került, innen költözött a fővárosba 
és lett - filmen legalábbis - a Mátyás király 
tér lakója. 

Feleségével egy VII. kerületi bérházban 
vettek lakást, amit fel kellett újítani. R. Kár
páti Péter elmesélte: a munka végén beült a 
foteljába, és azt gondolta, hogy most már 
rninden rendben van. Ekkor azonban a fele
sége azt mondta: nem szeretné, ha a gyere
kek ott nőnének fel. Nyolc évvel ezelőtt ezért 
költöztek a XVI. kerületi kertes házba, amit a 
színész mára már semmi pénzért nem cserélne 
el egy belvárosi tömbházra, hiszen nagyon él
vezi, ha kiülhet a kertbe, és alkalomadtán sZÍ
vesen csinosítja azt. Szerinte azonban a kertes 
háznak van egy rossz tulajdonsága: mindig 
van mit alakítani rajta. Természetesen a felújí
táshoz szükséges dolgokat is, ha lehet, helyben 
vásárolj a meg, így ha üvegesre vagy asztalosra 
van szüksége, esetleg a fatelepre kell mennie, 
azt is igyekszik kerületen belül megoldani. 
Egyrészt mert közelebb van, másrészt ismeri 
az eladókat, és számára fontos a jó kapcsolat. 

Ugyanakkor rendkívül hálás azért, hogy 
ezekben a viszonylatokban már - úgymond -
lekopott róla az ismertség. Itt csak egy vásárló, 
a gyereke iskolájában pedig csak egy apuka és 
semmi több. Sosem szerette ugyanis, ha "celeb-

ként" kezelik, mert arra vágyik, hogy a mun
kája után ítéljék meg. Azt pedig mindenki lát
hatja esténként a televízióban. 

Szabadidejében ő is csak egy a kertvárosi la
kosok közül. Ellenben azoknak, akik nem látják 
nap mint nap a boltban, vagy nem a közvetlen 
környezetében laknak, mindig Berényi András 
marad. Ha valaki odamegy hozzá a piacon, és 
megszólítja, akkor ő a televízióból ismert em
berként beszélget el vele. A sorozat szereplője 

elmondta: mindig mindenkit meghallgat, és ha 
bal lábbal kelt is fel, de jön egy kedves néni, és 
azt mondja: "Andriskám, én úgy szeretem 
magukat!" - attól azonnal jobb kedvre derül, 
akármilyen rossz volt is a napja. R. Kárpáti Pé-

ter kiemelte: a bevásárlóközpontokat nem ked
veli, ha teheti, a kerületi piacon vásárol család
jával. Évek óta "bejáratott" zöldségese és hente
se van. A művész szerint a helyi kereskedők vi
tatl1atatlan előnye a nagy boltokkal szemben 
az, hogy itt magyar termékeket lehet vásárolni. 
Jóllehet néha a hazai tehénnek drágább a teje, 
de a magyar áru minőségben és biztonsági 
szempontból is felülmúlja a külföldit. 

A kerületben foly-ó építkezésekkel kapcso
latban a színész hangsúlyozta: örül, hogy meg
újul a kerület. Véleménye szerint az elkészült 
piac és az új úthálózat is azt mutatja, hogy a 
polgármesternek van igénye a szépítésre. Sze
mélyes érintettsége révén külön örült az 
Erzsébetligeti Színház és környezete megújulá
sának. ott volt az uszoda átadóján is, és bár 
nem tartja magát sportembemek, szerinte is 
hasznos az új létesítmény. Egy ideig rendszere-

sen járt a fiával úszni, de ő már kicsit hidegnek 
tarja a medence vizét. Persze a nyári melegben 
jólesne húsölni, ezért reméli, hogy hamarosan 
elkészül a strand is. 

R. Kárpáti Péter tevékenyen kiveszi részét a 
kerület kulturális életéből is, lokálpatrióta mi
voltából fakadóan szívesen vesz részt a kerület 
rendezvényein. Sokszor vállal fellépést a Pol
gármesteri Hivatal felkérésére, de a Maconkai 
Galériába is rendszeresen meglúvják, ahova 
örömmel megy el felolvasni, műsort vezetni, 
irodalmi estekre. Az viszont soha nem vetődött 

fel benne, hogy ebből profi táljon. Szívesen vesz 
részt kiállításmegnyitókon is, ahol a meghivott 
szakértő mellett a laikus szemével láttatja az al

kotásokat. Ezáltal jól ki tudja egészíteni egy
mást a két megközelítési mód. Gyakorlatilag 
minden felkérésnek eleget tesz, ugyanakkor 
ötleteivel is gyakran megkeresi Kavács Pétert, 
mert kreatív embernek tartja a polgármes
tert. Elképzelésekből pedig nincs hiány. 

R. Kárpáti Péter nagyszabású terveket 
szövöget. Az Erzsébetligeti Színháznál meg
tartott családi napok mintájára egy nagyobb 
fesztiválban gondolkodik. Tervei szerint a 
gasztrokulturális rendezvényt akár a repü
lőtéren is meg lehetne szervezni, ahol a fellé
pók mellett helyet kaphatna egy irodalmi sá
tor is, kijöhetnének a könyvkiadók és persze 
a főzőcskézés sem maradna el. A színész el
mondta: olyan barátait kérné meg a médiá
ból, akiket az emberek, a kerületi lakosok is
mernek, szeretnek. R. Kárpáti Péter hangsú
lyozta: nem feltétlenül a celebekre gondol, 
sőt rájuk egyáltalán nem. Itt, a kertvárosban 
számtalan híres és értékes ember él, akik sZÍ
vesen részt velmének egy ilyen fesztiválon. 
A művész hozzátette: természetesen egy 
kezdeményezés akkor jó, ha a néző, a finan
szírozó és a fellépő is örömét leli benne. A 
közösség összekovácsol ó ereje vitathatatlan, 
az itt lakók pedig a szórakozás mellett job
ban megismerhetnék egymást. Egy ilyen, 

akár többnapos rendezvény megvalósítása 
költségekkel jár, de véleménye szerint jelentős 
anyagi hozadéka is lenne a kerület számára. Az 
ötlet szerinte nem légből kapott, hiszen minden 
önkormányzat szereti magára fellúvni a figyel
met, országszerte turistacsalogató rendezvé
nyeket tartanak. Ha a Kertváros fesztiválját év
ről évre megrendeznék, olyan hagyományt te
remthetne, amelyre a későbbiekben az emberek 
már számitanának, és a kerület határain túl is 
lúre menne. Sokan egy ilyen rendezvény által 
jobban felfedeznék és megismernék a XVI. ke
rületet. Így lehet, hogy az év többi részében sem 
egyszeruen átrobognának rajta, hanem megáll
nának és igénybe vennék az itteni szolgáltatá
sokat, amelyekból szintén csak profitálni lehet
ne. Sót, talán annyira megszeretnék a kerületet, 
hogy úgy döntenének, ide költöznek, és itt foly
tatják az életüket. 
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Sárkány égi tavon 
A Szárnyas Sárkány, az utcaszínházak nyári seregszem
léje közel két évtizede minden nyáron sok érdeklődőt 
vonz Nyírbátor főterére. Lapunk munkatársa, Széman 
Richárd 18. alkalommal töltötte be a fesztivál fotográfu
si tisztségét, ám ezúttal mások művészetének megörökí
tőjéból főszereplővé lépett elő. Fotókiállítása Sárkány 
égi tavon címmel látható a Szent Ferenc Galériában. 
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S zéman Richárd a kultúra 
fotósa ként korábban meg
fordult már országos he

tilapoknál vagy olyan műhe

lyekben, mint a Maláta söriro
dalmi és kocsmakulturális fo
lyóirat, a Füstölgő, majd a 
Starface Stúdió és a kerületi új
ságok. Az ezekből adódó sok
éves tapasztalattal felvértezve 
talált rá arra a kifejezésmódra, 
amely a hagyományos fotózást 
egészítette ki az ízléssel alkal
mazott számítógépes lehetősé

gekkel. Ebből teremtett olyan 
összetéveszthetetlenül egyéni 
stílust, amelyre már a hazai fo
tózás fellegvárában, a Mai Ma
nó Házban is felfigyeltek. Otta-

ni nagy sikerű kiállításáról mi 
is beszámoltunk. 

Kollégánkat mindig maguk
kal ragadták az utcaszínházak 
produkciói. Szerette a nem hi
vatásos színészek elkötelezett 
lelkesedését, elszántságát. Kö
zelebbi kapcsolatba akkor ke
rült ezzel a világgal, amikor az 
újságíró-fotós iskolában a vizs
gamunkájához éppen ezt a kis
sé titokzatos, de mindenképpen 
nagyon érdekes világot válasz
totta témájául. A vonzalom a 
színjátszás e mostoha gyermeke 
iránt azóta is megmaradt. Egyé
ni kifejezésmódjával - a szín
pad körüli és a színfalak mögöt
ti élet mozzanatait megörökítő 
képeket a számítógép segítségé-

vel új környezetbe helyezve -
olyan képi világot tár elénk, 
amelynek főszereplője ugyan a 
színész, de témája nem az elő
adás, hanem a szereplők szín
padon kívüli sorsa, és amiről 

csakis ez juthat eszünkbe: ízig
vérig művészi. 

Kémeri Attila, az Ördögszekér 
Bt. művészeti vezetőjének ötlete 
volt, hogy a tizennyolc év alatt 
felhalmozódott fotóanyagból 
egy kiállításra való válogatást 
állítsanak össze. A szponzorok 
segítségével létrehozott, Sár
kány égi tavon CÍmű fotókiállí
tás természetes díszlete a nyír
bátori főtéren lévő katolikus 
templom, a minorita kolostor és 
a csillogó vizű tó. A Szent Fe
renc Galéria pedig a templomot 

és a kolostort össze
kötő folyosó, amely 
kiválóan alkalmas 
táblaképek kiállítá
sára. 

A rendhagyó tár
lathoz rendhagyó 
megnyitó is dukált. 
Az ORT-IKI utca-
színház titokban 
olyan megnyitót 
rendezett· Széman 
Richárd és kiállítása 

tiszteletére, amelyben egy óriási 
fényképezőgép formájú doboz, 
élő angyalka, zsinóron vezetett 
pillangók és végül a fényképe
zőgépből hirtelen előlépő kínai 
kisfiú játszotta a főszerepet, ala
posan meglepve ezzel a közön
séget és a kiállítót egyaránt. Jo
gos an merül fel azonban a kér
dés, hogy mi, a Kertváros lakói, 
mikor látha~uk ezt a különleges 
tárlatot. Nos, erre addig kell tü
relmesen várnunk, amíg a szer
vezőknek köszönhetően a kiállí
tott anyag végigjárja az ország 
nagyvárosait, majd a déli határt 
átlépve Zentán, Szabadkán és 
Magyarkanizsán teszi ismertté 
a Széman nevet, végül pedig 
hazaérkezik a XVI. kerületbe. 

01 i1 (~ 
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(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/B. Telefon: 401-3060.) 

A Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház augusztus 8-ig zárva 
tart, de az épületben a táborok működnek. 

NYÁRI TÁBOR 
Augusztus 1-5. - Nyári néptánctábor az Erzsébetligeti Színházban a Liget 
Táncakadémia szervezésében. 
Már most írja be naptárába a következő őszi rendezvényeket: 
Szeptember 9. 19.30 ~ JAZZLIG ET - Pálinkás Gergely és zenekara 
Szeptember 17-18. - Kultúrházak éjjel-nappal - Török Ádám és más 
rocklegendák 
Szeptember 22-25. - Kertvárosi Vigasságok 
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Felejthetetlen nap volt 
Mint arról már korábban beszámoltunk, kerületünkben az 
Önkormányzat és a Corvini Domini Egyesület közös rende
zésében ünnepelték az orosz csapatok kivonulásának 20. 
évfordulóját. Mátyásföld szerelmese, ~gyik leglelkesebb 10-
kálpatriótája, Kázmér József, vagyis Ocsi bácsi még ma is 
nagy lelkesedéssel mesél a sorsfordító eseményről. 
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A csapatkivonásról szóló 
egyezményt 1990 márciusá
ban írták alá Moszkvában. 

Ameddig azonban ez a történelmi 
pillanat bekövetkezett, a mátyásföl
dieknek közel öt évtizedig szűkebb 
pátriájuk legszebb részét, az Erzsé. 
betligetet nélkülözniük kellett, hi
szen a háború végeztével ide fész
kelte be magát a Vörös Hadsereg 
Déli Hadseregcsoportjának parancs
noksága - mondta Kázmér József 

- Nekem külön büntetés volt, 
hogy Bökényföldi úti szül6házam 
ablakai éppen az Erzsébetligetre 
néznek. Így mindennap bosszan
kodhattam azon, hogy abban a 
gyönyörú ligetben, ahol kortársa
immal együtt feln6ttem, idegen or-

Tabu 

szág katonái masíroznak, használ
ják a focipályát, a strandot, a tenisz
pályákat, mi meg be sem teheljük 
oda a lábunkat. Aztán felgyorsult a 
történelem kerekének forgása, és a 
szovjetek kivonulásról kezdtek 
szólni a hírek. Az erről szóló egyez
mény aláírásától több mint egy évig 
napról napra er6södött bennünk a 
remény, hogy az ország és a liget új
ra a miénk lesz. Amikor elérkezett 
1991. június IS-a, éppen Ó-Mátyás
föld önkormányzati képvisel6je
ként tevékenykedtem A kivonulást 
eredetileg délre tervezték, de végül 
csak este 23.3O-kor valósult meg. A 
várva-várt eseményre - ahol az ak
kori polgármester, Fekete Gábor ve
zetésével a teljes Képvisel6-testület 
megjelent - a testület többi tagjával 
együtt érkeztem. 

Még ma sincs pontos adat arról, hogy a szovjet vezetés "rab
szolgaigénye" hány magyar katona és civil sorsát pecsételte 
meg a ll. világháború alatt. A hazánkból kényszermunkára 
elhurcoltak száma minimális becslések szerint is meghalad
ja a félmilliót, de vannak, akik ennél sokkal több áldozattal 
számolnak. Erről azonban sokáig nem lehetett beszélni. Saj
nos kerületünk is érintett ebben az ügyben, hiszen Sasha
lomról 131 német new lakost hurcoltak el munkatáborba. 
Velük került egy lágerbe a rákoscsabai Berghoffer Róbert, 
aki végül a kényszermunkások e csoportjának krónikása
ként, a közelmúltban adta ki Tabu cÍmú könyvét. A mú meg
jelenését Kovács Péter polgármester is támogatta. 
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/ A ldozatok alatt ez esetben 
nem csak azokat érljük, 
akik a kényszermunkára 

hurcoltak közül életüket vesztették. 
Áldozatnak tekinthet6k azok is, 
akik családjuktól, szül6helyükt61 
távol évekig végezték a legegész
ségtelenebb munkákat, a legember
telenebb körülmények között. Ők 
voltak azok, akiket malenkij robot
ra, azaz egy kis munkára elnyelt a 
hírhedt Lavrentyij Berija belügyi 
népbiztos által létrehozott láger-

rendszer. Azokra, akik olyan sze
rencsések voltak, hogy mégis túlél
ték a háromszázötven f6tábor vagy 
a négyezer melléktábor va1arnelyik
ének megpróbáltatásait, a hazatérés 
után várt súlyos csalódás. Azzal 
szembesültek ugyanis, hogy szül6-
földjükre visszatérve, gyanakodva 
fogadják, kiközösítik, mell6zik 
6ket. 

A sashalmi sorstársak és 
Berglwffer Róbert között a történtek 
óta eltelt évtizedek alatt sem sza
kadt meg a kapcsolat. A szerz6 ki
fejtette: az 1947-es hazatérésüket 

ÖCsi bácsi elmondta: Viktor Silov 
altábornagy, a Déli Hadseregcso
port f6parancsnoka aznap rossz
kedvűnek látszott. A megjelentek
nek csak harmadszori hívására jött 
el6 Diósy Lajos utcai otthonából 
Akkor is egy valódi bikacsökkel a 
kezében lépett ki a házból, amellyel 
tenyerét csapkodva demonstrálta, 
hogy nem fél. 

- Szerintem félt. Ám amikor 
megtudta, hogy az európai kultúra 
szokásai szerint csak elb,úcsúzni 
akanmk tőle, megenyhül t, meg
hallgatta a búcsúbeszédet, majd be
ült az uszály hosszúságú, Csajka tí
pusú fekete parancsnoki gépkocsi
jába, és a 25-30 járműből álló konvoj 
élén elindult a határ felé. El6tte 
azonban - ahogy azt a június lS-i 
ernlékünnepségen Kovács Péter pol
gármester, aki akkor képvisel6ként 
volt jelen az eseményen, meg is em
lítette - addigi szállásának kulcsát 
nem adta át a jelenlév6knek, hanem 
sokatmondóan zsebre vágta. Mint
ha azt akarná jelezni, hogy a kivo
nulás nem végleges. 

követően három szakaszra osztha
tó az az id6szak, amikor nem érez
ték magukat egyenrangú állam
polgároknak. El6ször is a fogság
ból szabadulók három év és há
rom hónap bezártság után teljesen 
új, számukra ismeretlen viszonyo
kat találtak, amelyek között ide
gennek érezték magukat. A máso
dik id6szak a nérnaságé, a kötele
z6 hallgatásé volt, amikor még ott
hon is jobbnak látták nem beszélni 
a történtekről. Végül a harmadik 
szakasz hozta meg a lelki felszaba
dulást, amikor végre olyan kor
mány került hatalomra, amelyik 
már nem tekintette tabunak az el-

Kázmér József így idézte fel az 
akkori hangulatot. A jelenlév6k 
csak addig tudtak parancsolni ér
zelmeiknek, amíg az utolsó katonai 
autó fénye is eltúnt a távolban, 
majd kitört az éljenzés. A kerítésre 
szerelt számtalan csillagszóró fé
nyénéllátni lehetett, hogy kevesek 
szeme maradt szárazon. Ki örömé
ben, ki az elmúlt évtizedekben el
szenvedett elnyomás felett érzett 
dühében, ki a diktatúra szorításá
ban leélt élete miatt engedte sza
badjára érzelmeit. 

- Jól emlékszem, hogy Fekete 
Gábor még a polgármesteri pozí
cióval járó kötelew komolyságot is 
félre téve, az utca közepén járt 
örömtáncot az éjszakában. Ám aki 
ott volt, nem ezért érezte úgy, hogy 
részévé vált a történelemnek. 

A kivonulást követ6en azonnal 
óriási igény mutatkozott arra, hogy 
a lakosság megtekinthesse az oro· 
szok által elhagyott Erzsébetligetet. 
Kétszázötven f65 csoportokban ve
zették végig az érdekl6d6ket az ak
kor már államilag 6rzött tertileten. 
A két nap alatt mintegy kétezer em
ber járta be azt a ligetet, amit a szov
jetek lepusztítva hagytak hátra, de 
mára ismét á-Mátyásföld gyöngy
szemévé vált. 

hurcoltak szenvedéstörténetét. 
Berghoffer Róbert először csak saját 
maga számára írta le a benne még 
mindig nagyon elevenen él6 törté
néseket, majd a kézíratot megmu
tatta Wtedermann Piroskának, a sas
halmi elhurcoltak e.gyil< közismert 
személyiségének. O swrgalmazta 
az ernlékgyújtemény könyv formá
ban való megjelenését. Részben a 
túlél6k iránti tiszteletből, részben 
pedig azért, hogy az utókor is tud
jon arról, milyen volt az a bizonyos 
malenkij robot és az évtizedekig is
tenített szovjet hatalom. 

Berghoffer Róbert a szerencsés 
túlél6k közé tartozik. Nyolcvan
hat évesen is kitún6 egészségnek 
örvend. Mint ezüstkoszorús re
pül6pilóta csak a közelmúltban 
szakított élete szerelmével, a re
püléssel. Kertészkedik, tevékeny 
életet él, és könyve megjelenésé
vel talán egy kis lelki békére is ta
lált. A művet olvasva valószínű
leg hasonlóan érezhetnek azok 
az id6közben igencsak megfo
gyatkozott sorstársak is, akik vele 
együtt szenvedték végig a mo
dernkori rabszolgaság borzal
mait, és annak máig tartó követ
kezményeit. 



KULTÚRA 
Július ll-én el
hunyt Mazur Ernő, 
az Ikarus gyár 
fénykorának egyik 

Egy legenda vége 
te. Ha javítható volt, 
Emő bácsi újjávará
zsolta. Fiatalkorában 
- a II. világháború 

kiemelkedő személyisége. Amilyen 
elismert márkanév volt az Ikarus 
busz a nagyvilágban, ugyanolyan jól 
csengett Mazur Ernő neve a gyár fala
in belül. 
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E
mő bácsi tizenhat éves volt, ami
kor édesapja példáját követve el
szegődött az Uri testvérek üze

mébe, amely azután, Mátyásföldre köl
tözve, a világhírű Ikarus gyárrá nőtte ki 
magát. Rendkívüli kreativitása gyorsan 
az átlag fölé emelte, ezért általában ő ve
zette azt a csapatot, amelyik a Budapesti Nemzetközi 
Vásáron bemutatott autóbuszokat a kiállításra felké
szítette, hogy aztán a hazai megbecsültségen túl nem
zetközi elismerést és messze a határainkon túli piaco
kat is hozzon. A gyár akkor élte fénykorát, abban az 
időben az Ikarus busz világszerte keresett gépjármű
nek számított. 

Mnzur Ernő neve egyet jelentett a szakértelemmel. 
Ahhoz a generációhoz tartozott, amelyik még inas
ként tanulta a szakmát a mestertől. Amit fémlemez-o 
ból elő lehetett állítani, azt ő létre is tudta hozni. A 
gyáron belül csak ulemezcsászárnak" vagy "lemez
szobrásznak" hívták. 

Minden gyári vezető hozzá vitte saját autóját, ha 
kissé megnyomta, megkarcoita vagy akár rommá tör-

után, amikor nálunk nem lehetett autót 
kapni - egy Volkswagen-alvázra csu
pasz vaslemezb6l saját kezúleg készített 
karosszériát, ami akkoriban nagy feltű
nést keltett. Bár a karosszéria volt a szak
területe, szégyellte volna, ha valamilyen 
motorikus hibával szerelóhöz kellett 
volna fordulnia. 

Szakértelmének köszönhetően hat 
évig volt iraki külszolgálaton, amit párt
tagság nélkül kevesek mondhattak el 
magukról. A pártkönyv hiánya később 
okozott is némi kellemetlenséget a Parla
mentben. Losonczi elvtárs ugyanis nagy 
ünnepség keretében, az ország minden 

ponljáról összehívott, elismerésre váró dolgozó mel
lett, Emő bácsinak is a Munka Érdemrend bronz foko
zatát nyújtotta volna át. Ám ott, a kupolateremben de
rült csak ki, hogy nem párttag. Az elvtársak megpró
bálták azonnal "soraikba fogadni", de ő nem állt kötél
nek. Ennek ellenére negyvenegy évig dolgozott az 
Ikarusban. Mazur Emő a gyárnál jobban csak a család
ját szerette. Unokájához, Zoltánhoz különösen szoros 
kapcsolat fűzte, aki ezt azzal hálálta meg, hogy amikor 
a nagypap~ már segítségre szorult, a szerető család
tagok közül legtöbbet ő ápolta, és természetesen az 
utolsó pillanatban is ott állt a betegágya mellett. 

Mazur Emő augusztusban lett volna 89 éves. Halá
lával az Ikarus-legenda egyik szemtanúja távozott. 
Nyugodjék békében! 

A kerületünkben lakó He
gedüs Sándor megírta első 
regényét. A művet egy 
olyan kiadó vette gondozá.;. 
sába, amely Magyarorszá
gon kívül még négy európai 
országban terjeszt könyve
ket. Így a közeljövőben va
lószínűleg újabb névvel bó
vül majd azok listája, akik 
az országhatárainkon túl is 
ismertté teszik a Kertváros 
nevét. 

Az emberiség bölcsője 
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H egedüs Sándor építési vál
lalkozó. Foglalkozásából 
ezért valószínúleg senki 

ne.m következtetne arra, hogy 
ígéretes irodalmi karrier előtt áll. 
Ez év májusában megjelent regé
nye, Az emberiség bölcsője azon
ban már inkább utal erre. Ennek 
bizonyítéka a többi között az is, 
hogy az ausztriai székhelyű, 
többszörösen kitüntetett és kifeje
zetten elsőkönyves tehetségek 
felkutatására ' szakosodott No
vum Kiadó azonnal igent mon
dott a könyv kiadására, hogy az-

tán Magyarország, Ausztria, 
Svájc, Németország és Spanyolor
szág könyvpiacaira is eljuttassa a 
művet. 

Az emberiség bölcsője CÍmű 
írás azonban csak önálló műként 
az első kísérlet, Hegedüs Sándor 
neve ugyanis már szerepelt egy 
antológíában, néhány alkotóval 
közösen. Az író első regénye té
májául sors kérdéseket is feszege
tő, globális problémát választott. 
Mélységesen felkavarta ugyanis 
annak a hiradásokból ismert ese
ménynek a következménye, 
amely 1994. április 6-án történt 

Ruanda fővárosa, Kigali reptere 
fölött. Az a repülőgép, amelyen 
két afrikai ország, Ruanda és Bu
rundi elnöke utazott, merénylet 
áldozata lett. Mindketten hutu 
származásúak voltak. Az ese
mény újra felszította az évszáza
dos hutu-tutszi ellentétet, amely 
a xx. század egyik legvéresebb 
népirtásához vezetett. 

Hegedüs Sándor ebbe az erő
szakkal-átitatott környezetbe he
lyezi bele három fiktív szereplő
jét. A regény, a szerző szándéka 
szerint nem a történeti hiteles
ségre törekszik, hanem azt akar
ja bemutatni, hogy az emberi faj 
ilyen kiélezett, fegyverek uralta 
helyzetekben milyen alacsony 
szintű gondolkodásra, állatias 
cselekvésekre képes. Egyúttal 
emlékezteti az olvasót a világ és 
benne az ENSZ közönyös tehe
tetlenségére, miközben az embe
riség szégyenére Afrikának ez a 
része kilencven napra egy fékte
len népirtás helyszínévé vált. 

Ismét veszteség érte a 929-es 
szám ú Szent Mihály cserkész
csapatot. A nemrég elhunyt 
Szlavkovszky Lászlót, június 
29-én követte Marton Rezső a 
cserkészcsapat tisztje, akit éle
tének 84. évében, Grazban ért a 
halál. A cserkészethez és csa
patához haláláig hű Marton Re
zsőre kegyelettel emlékeznek 
szerettei, barátai és cserkész
társai. 

A mű a merénylet másnapján 
játszódik Afriká.ban, az emberi
ség bölcsőjében. Joseph Serrault 
fehér bőrű francia állampolgár
ként, Marie Turambe pedig sze
retteiért aggódó őslakos nőként, 
anyjával és öccsével próbál me
nekülni 'a népirtás helyszínéről. 
Philip Dushabe viszont a sértett 
nép fia, a bosszú embere, fegy
verrel a kezében áll a másik olda
lon. E három embert ezen a na
pon egy helyre viszi a sors. A 
szerző hármójuk helyébe képzeli 
magát, és helyettük, egyes szám 
első személyben, mintegy saját 
személyes élményeként meséli el 
ennek a borzalmakkal teli nap
nak a történéseit, az emberi mél
tóság, az élet és a remény meg
semmisülését. 

A láttatásnak ez a formája a 
képszerúségen is túlmutató erő
vel jeleníti meg a helyzeteket, 
szinte a helyszínen érezzük ma
gunkat, és részeseivé válunk az 
eseményeknek. A könyvet olvas
va teljesen indokoltnak érezzük 
a kiadó érdeklődését, és kíván
csian várjuk a szerző további 
munkáit! 
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Csupa csoki ház Arpádföldön 
A csokoládé szerelmeseinek már jó ideje nem kell Bécsbe, 
Kölnbe, Brüsszelbe, Barcelonába vagy Geispolsheimbe lá
togatniuk azért, hogy egy kis édes élményben legyen ré
szük, hiszen mindezt megkaphatják a Kertvárosban is. Az 
"édességek királyának" háza ugyanis, az egykori vadász
kúria impozáns épületében, a Bekecs utcában található. A 
szépen ápolt udvaron álló óriás arany Mozart Kugel és az 
utcára kiáramló aromás édes illat abba a XVI. kerületi mú
zeumba csalogatja az arra járókat, ahol minden a csokiról 
szól, és kalauz segítségével fedezhetik fel annak történe
tét, nosztalgikus idő- és gasztronómiai utazást téve. 

ZSIGMOND TÜNDE 

A Csokoládémúzeumban 
az érdeklődők választ 
kaphatnak arra is, hogyan 

készül a nugát, melyik mandula
fajta a legalkalmasabb a desszert
hez, illetve mi a különbség a kü
Iönféle marcipánok között. 
Ugyanakkor a különböző csokolá
défajtákhoz illő likőrt, bort, teát 
vagy kávét is kínálnak, persze 
csak a felnőtteknek. 

A háziasszony, Vass Mónika elő
ször egy régi, színes dobozokkal 
teli helyiségbe vezeti a látogatókat. 
A gyűjtemény darabjai legalább 
százévesek, de vannak ennél "idő
sebbek" is, mint például egy 1864-
ben készült míves és praktikus ka
kaósdoboz. Találunk a polcon 
olyan dobozt is, amelyről a ma is 
jól ismert Szerencsi piros masnis 
cicája mosolyog ránk. A folyosóra 
gyönyörű korabeli polgári haszná
lati tárgyak és bútorok között vezet 

az út, ahol még a szökókútból is 
csokoládé folyik. -

-- Mozart még nem haraphatott 
beleJ csak ihatta ezt a mennyei fi
nomságot. A nép~zerű folyékony 
élvezeti cikk szilárd, harapni való 
átváltozásáig ugyanis egészen az 
1820-as évek végéig kellett várni -
mondja a múzeumi vezető, miköz
ben a túra a csokoládékészítő állo
másához érkezik. 

Itt a látogató saját maga készíthe
ti el csokoládéját, amely a séta vé
gére szilárdul meg, és kerül ízléses 
díszdobozban az édes élményekkel 
távozó kezébe. Addig azonban a 
Csokoládémúzeum filmtennében 
egy ismeretterjesztő, egészségre 
nevelő filmet nézhet végig az ér
deklődő a háromezer éves finom
ság múl~áról. Itt azonban koránt
sem ér véget a bemutató, hiszen a 
csokoládé- és süteménymanufak
túra nagy neveivel is érdemes meg
ismerkednünk. Valószínűleg min
denki hallott már a Gerbeaud (zser-

Rácz Aladár Zeneiskola 
(1 165 Budapest, Táncsics u. 7. Telefon: 06-30/337-9088) 

A Rácz Aladár Zeneiskolában minden szerdán 10 órától játékos, zenés 
foglalkozásokat tartanak agyerekeknek, 8 hónapostól 4 éves korig. 

A babamuzsika-foglalkozásokon azok a mondókák, versikék, dalok ke
rülnek elő, amelyek alkalmasak a kicsik beszédkészségének, ritmusér
zékének és zenei hallásának fejlesztésére. 

A programokon a babák és a mamák közösen tanUlják és újratanulják 
gyermekkoruk kedves mondókáit, verseit, körjátékait. 

A gyerekek ritmushangszereket használhatnak, 
és élő hangszeres zenét hallgathatnak. 

A foglalkozásokat vezeti: Vályi Nagy Viktória zenetanár. 

Tel. : 06-30/337-9088. 

bó sütemény), Stühmer (édesség
boltok) és Kugler (kugler, a kis J6-
zsef Attila kedvenc édessége) már
kanevekről. 

- Stühmer Frigyes csokoládégyá
ros és 63 bolt tulajdonosa tevé
kenységéért 1885-ben kitüntetést 
vehetett át Ferenc Józse! császártól . 
A francia Gerbeaud a magyar 
Kugler Józse! cégébe társult be an
nak idején Budapesten. A konya
kosmeggy és a macskanyelv is en
nek a nagyszeru társulásnak volt 
köszönhető - tudjuk meg a végál
lomáson, amely egy olyan üzlet, 
ahol a múltban még súlyra mérték 
az édességet. 

Az igényes munkáról árulkodó 
régi kiszolgálópult, pénztárgép és 
mérleg társaságában napjaink 
édességei között lehet válogatni. 
Ez a múzeum azonban nem csak 

az ínyenceknek lehet érdekes, hi
szen a csokoládé finom és ízletes 
köntösében a magyar történelem 
és irodalom nagy része is megtalál- -
ható itt, vagyis a hely egy-egy tan
óra megtartására is alkalmas lehet. 

A csokoládé palotájában egy 
másfél órás pralinétúra ára 1900 
forint, éi. kétórás fejedelmi túráért 
2900 forintot kell fizetni. A cso
portok jelentkezését a 401-5008-
as telefonon várják. Az érdeklő
dők bővebb információt a 
www.csokolade-muzeum.hu-n 
olvashatnak. A Csokoládémúze
um édes szeretettel várja a csoko
ládé kisebb és nagyobb szerelme
seit a Bekecs utca 22.-ben, ahol a 
többi között a csokirulettbe, a 
csokoládépénz-verésbe és a lá
basban sült édességbe is belekós
tolhatnak! 

Hold ilá a araszínhaz 
(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759) 

SZíNJÁTSZÓ NAPKÖZI augusztus 22-e és 26-a között naponta 1 O-től 18 
óráig, 8 - 16 éveseknek. Ára: 19 850 Ft Részletfizetés lehetséges! 
Egy kis mozgás, beszédtechnika, színjáték. Egy kis hagyományőrzés nemezzel, 
agyaggal, táncházzal. Ismerkedés önmagunkkal színházon belül és kívül. 

Délben finom ebéd, délután pedig gyümölcslé várja a résztvevőket. 
Érdeklődni lehet Koltai Juditnál: 06-20/939-1052; 405-8759 

Holdvilág Kamaraszínház 1161 Budapest, Ságvári u. 3. 
koltaifudit@holdvilag.hu 

Sashalmi Kulturális Polgári Kör 
(Mihala Tibor 402-21-98) 

Augusztus 26-án pénteken - Kirándulás Gödöllőre . 
Par-kok, kertek, sétaterek emlékművek, szobrok megtekintése, 

és fagyizás az Erzsébet-park bejáratánál. 
Vezeti Mihala Tibor 
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A tuzzománc nagymestere 
H. Gőcze Judit nevét valószínűleg kevesen ismerik a ke
rületben, pedig a ruzzománckészítő művésznőnek már 
volt kiállítása az USA Virginia és New Yersey államában, 
az angliai Leicesterben, a németországi Freiburgban és 
Waltershausenben, a hollandiai Wageningenben, itthon 
Kőszegen, Sopronban, Győrben, Keszthelyen, Sziglige
ten, a budapesti galériák közül a Mednyánszky-teremben, 
a Csók I&iván Galériában, a Művészeti Alap Nagy Balogh 
János kiállítótermében, de számtalan kultúrházban és 
művelődési központban is, legutóbb éppen a kerületi P~l
gármesteri Hivatalban található Kovács Attila Galériában. 

M ÉSZÁROS TIBOR mán retusőri és grafikusi képzett-
séget is szerzett. Aztán mégiscsak 

A művésznő azok közé tar- magához vonzotta a művészet. EI
tozik, akinek nagyon ko- vált asszonyként a kesergés he
rán megmutatkozott a te- lyett a Kirschmayer Károly által ve

hetsége. ötéves korától már rajzta- zetett, főiskolával felérő, híres Vas
námő járt hozzá. Aki azonban azt utas Művészkörbe járt festészetet 
gondolja, hogy innen egyenes út és rajzot tanulni. Abban az időben 
vezetett a világhírig, bizony na
gyot téved. Elsőre felvették ugyan 
a képzőművészeti gimnáziumba, 
de abban az évben éppen 1956-ot 
írtak. A forradalom miatt szétszó
ródott az osztály, és mire ismét je
lentkezett, már lekéste az újraindí
tott évfolyamot. Elsőre felvették 
ugyan az Iparművészeti Főiskolá
ra, de akkor meg családi okok mi
att nem kezdte el tanulmányait. 
Férjhez ment, családanya lett, 
majd később családfenntartó, így a 
művészet nem kapott helyet akko
ri életében. Térképrajzolóként per
sze abban az időben is rajzkészsé
géből élt, amihez az évek folya-

számtalan díjat nyert amatőr kiál
lításokon. A híres botanikus tól dr. 
Csapodi Verától botanikai rajzot ta
nult, majd a Móra kiadónak köny
veket illusztrált. 

A túzzománccal, amely végül 
élete főszereplőjévé vált, a Kecs
keméti Zománcművészeti Mű
helyben tett véletlen látogatása
kor találkozott először. Mivel ki
derült, hogy az ott látott képek 
vízalapú festékekkel készülnek, 
így terpentinallergiája nem gör
dített akadályt művészetének ki
bontakozása elé. 

A Képzőművészeti Alap tagja
ként tevékenykedő H. Gócze Judit 
művésznő már tizenöt éve alkot 
túzzománc képeket, de nem a 
mindenki által ismert techniká-

val, hanem egy olyannal, amit ő 
maga fejlesztett ki, és grafikai 
túzzománcnak nevezett el. nyet 
rajta kívül nem készít senki. 
Egyedisége abban áll, hogy réz
karcot visz fel a vörösréz lemez
re, majd színezés után kiégeti. Az 
így létrejött képek rendkívül fi
nom grafikai elemeket is meg 
tudnak jeleníteni, ami kiszélesíti 
az ábrázolás lehetőségeit. 

Az ismertség azonban nem
csak a tehetséggel, hanem az ön
menedzseléssel is szoros össze
függésben áll. Akinek ez utóbbi
ra kevés ideje jut, vagy netán el
lenkezik a természetével, bizony 
hátrányba kerül. Valószínűleg ez 
lehet az oka annak, hogy eddig 
méltatlanw kevés figyelmet ka
pott a kerületi saj tóban. Pedig te
hetségét az is bizonyítja, hogy 
amikor a kerületi művészek évről 
évre megrendezett szabad sereg
szemléjén, az őszi tárlaton a díja
kat egy független zsűri ítélte oda, 
akkor H. Gőcze Judit trilógiája 
nyert, és a döntéssel minden pro
fi és amatőr művész egyetértett. 

A képzőművész gyönyörű ké
pek között él. Szobája falát saját 
alkotásai díszítik, amelyek belső 
világát jelenítik és őrzik meg az 
örökkévalóság számára, hiszen 
alig vari olyan műalkotás, amely 
a túzzománcnál jobban dacolna 
az idő múlásával. 

A farkas otthon oroszlánt játszik 
együtt. Bár a munkahelye most 
. nem ide köti, mégis szerencsés
nek tartja magát, hogy ebben a 
kerületben élhet. 

A Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvodájában 
rendszeresen rendeznek színielőadásokat, a megszokot
tól eltérő módon. A karaktereket ugyanis az óvodások 
szülei formálják meg, amely által még izgalmasabbá vál
nak a mesék. Így történt ez legutóbb is, amikor a Grimm 
testvérek, A farkas és a három kecskegida CÍmű történe
tét adták elő. A szereplők között azonban nem csak ama
tőrök vannak, hiszen a Mátyásföldön élő, Nádasi László 
Iván a Merlin Szính áz társulatának művésze. 

ZSIGMOND TÜNDE 

N ádasi László Iván 20Q4-ben 
a belváros ból költözött 
családjával Mátyásföld

re. Felesége, Ildikó gyógypedagó
gusként dolgozik az Ersekújvár 
utcai óvodában. Kislánya, Róza, 
első osztályos a Kölcsey Ferenc 

Általános Iskolában, kisfia, Misa 
pedig aGyerekkuckó óvodása. A 
félelmetes farkast alakító színész 
azt mondja magárót hogy alapve
tően bárány természete van, de 
otthon a gyerekei kedvéért még 
oroszlánná is átváltozik, ha kell. 

- Gonda Ernőné óvoda vezető
helyettes vetette fel a szülői szín-

játszás ötletét. Misa egyik óvodás - Ha nyernék a lottón, akkor 
társának, Sárinak a szülei, Eszes sem költöznék el abból a házból, 
Fruzsina és Szabó Domokos is ahol most lakunk kutyánkkal, 
színházi emberek. Ók gondos- Ecsettel. Az emberek itt nagyon 
kodtak a darab zenei aláfestéséről. jók. Nemcsak köszönünk egymás
A mesejátékban közreműködő nak, hanem megállunk beszélget
többi szülő pedig nem csak pon- ni is, anélkül, hogy tudnánk egy
tos, hanem rendkívül lelkes is volt más nevét. Szomszédunk, Vera 
a próbákon. A díszletet, a jelmezt néni rendszeresen megnézi az elő
is együtt terveztük és készítettük. adásaimat, és szívesen vigyáz a 

Nádasi László Iván már a 80-as gyerrnekeinkre is. 
évek óta jól ismeri a Kertvárost, Az alternatív színházakból is
hiszen kollégáival itt szerettek mert színművész nemrég tért ha
volna új színházat alapítani. Rá- za egy külföldi vendégszereplés
találtak a Világ mozira, amelyből ból és a Hólyagcirkusz nevű tár
később Hold Színház lett. A most sulattal a közeljövőben gyermek
Holdvilág néven ismert szín tár- előadásokra is készül. Emellett 
sulat vezetőjével, Koltai Judittal pedig tovább népszerűsíti az óvo
annak idején sokat játszottak dai színjátszást a kerületben. 



MOZAIK 

Kovács Péter polgármester 90. születésnapján köszöntötte 
Formanek Antalnét, aki Tolcsván született, de 1952 óta a kerületben 
lakik. Bori néni 10 évig dolgozott belsi ellenirként, majd férje vet
te át a kenyérkeresi szerepét a családban, amíg i otthon 4 gyerme
küket nevelte. Mivel azonban egy keresetböl abban az időben sem 
lehetett megélni, BOrI néni bedolgom mulkáskéntlárult hozzá I csa
ládi kassza bevételeihez. Bár férjét korán elvesztette, panaszkodni 
soha nem szokott. A bajokon mindig mélységes hite ás szeretetteljes 
lelkülete segítette át. Egész életében végzett karitatív munkát: fia
talkorában Idis, beteg embereknek nyújtott lelki vigaszt, késoDb a 
Rákosszentmlhály-Sashalom Református Egyházklizség taglakánt 
részt vett az erdélyi menekültek megsegításben, napjainkban pedig 
telefonon ol,!as fel a BIbIiából vak társainak. Énekhallgja még most 
ls tlikéletesen cseng, humorát és élni akarását pedig sok fiatal meg
Irigyelhetné. 9 unokája és 5 dédunokája nagyon sokat talulhat tüle. 
lsten éltesse még nagyon sokáig! 
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POlyák László más szépkorúakkal együtt, ebben a hónapban ünnepelte 
90. születésnapját. Kovács Péter polgármester természetesen ot is fel
köszöntötte. Laci bácsi Kecskeméten született, de Budapesten járt 
egyetemre. Feleségével, Gabi nénivel- aki 1938 óta lakik ugyanabban 
a mátyásföldi házban - egy teniszklub által rendezett bálban ismerked
tek meg, és 62 éve élnek boldog házasságban. Szerintük a hosszú élet 
és házasság titka az, hogy mindig mindent meg kell beszélni egymással, 
de Gabi néni szerint Laci bácsival egyébként sem lehet haragban lenni. 
Valószínú1eg így gondolták ezt kOllégái is, hiszen 30 évvel ezelott egy 
vállalat pénzügyi osztályvezetőjeként ment nyugdijba. Laci bácsi ezután 
megvalósította régi álmát: létrehozott egy méhészetet. A kis állatok 
azonban hiába késztlettek különleges zsálya mézet, felesége méhcsípés 
allergiája miatt el kellett adniuk a kaptárakat. A házaspár fia és két 
unokája Kanadában él, a jeles alkalomra viszont ok ls hazalátogattak. 
lsten éltesse Laci bácsit még nagyon sokáig! 

Öregdiák-találkolÓ a Georginában! 

A Batthyány Ilona Általános Iskola 2011 . szeptember 24-én, szombaton 
1 ~20 óra között szeretettel várja egykori és mai diákjait, illetve 

dolgozóit az iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezendő 
ünnepségre és az azt követő baráti találkozóra. 

A rendezvény helye és idöpontja: Batthyány Ilona Általános Iskola 
(1164 Budapest, Georgina u. 23.) 

Kiemelten várjuk az 196G-61-es tanévben, éppen 50 éwel ezelőtt 
végzett diákjaink jelentkezését, akik a rendezvény díszvendégei lesznek. 

Mindenkit kérünk, hogy részvételi szándékállegkésöbb 
szeptember 10-ig Jelezze a 400-2195 -ös telefonon 

Kuruczné Gyuro Rózsikánál (11·es mel/ék) 
vagy 8 06-30/691-6078-8S mobilszámon 
dr. Csánkné Melegh Judit szefVezönél. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunkl 

Mik6 Magdolna igazgató 

Dr. Kresz ária Alapítvány 
(1165 Budapest, Sasvár u. 101. Tel./fax: 407-1502) 

A Fazekas Központ gyermektáborai idén nyáron is nagyon népszerűek, 
ahol sok szép tárgyat készítenek a gyerekek. 
Augusztusban 1-5~ig , illetve 8-12-ig lehet még a táborba jelentkezni. 
Az augusztus 23-26. közötti programok megtartása még bizonytalan. 
Mindezek mellett akkreditált és OKJ-s képzéseinkhez kapcsolódóan a fel
nőtteknek is szervezünk táborokat. 

Tel./fax: (1) 407-1502 . Honlap: www.kma.uw.hu 



HELYTÖRTÉNET 

Tíz évatanítónőképző életében 3. 
Az alábbiakban az 1919-ben Cinko- Ida, a tanítónőképző igazgatónője írta ben nem volt évkönyve az intézetnek, 
tára költözött pozsonyi tanítónőkép- le az intézet 1929-es évkönyvének be- az 1929-es az első. Ettől az évtől folya
ző történetének harmadik részét 01- vezetőjében. Ebből a bevezetóből arra matosan nyomon követhető az intézet 
vashatják. Az eseményeket Tabódy is következtetünk, hogy az első tíz év- története. 

LANTOS ANTAL KUTATÁSAI BÓL 

LEJEGYZTE SZEMAN RICHÁRD 

A z 1929-ig eltelt tíz év 
alatt megrendezett ün
nepségekről ír ·az igaz

gatónő ebben a részben. Az elve
szített területek, a szeretett Po
zsony iránti érzések, gondolatok " 
természetesen itt sem veszítenek 
eddigi magas hófokukból. Érde
mes figyelni (visszaidézve az 
előző két részt is) a cikkben em
lített tárgyi emlékekre, néhá
nyuk még ma is látható a gimná
zium mini múzeumában. 

"Az első ünnepséget intézetünk 
1919. december hó 14-én rendezte a 
nemzeti hadsereg tiszteletére, me
lyen a fővezérség részéről Lorx Vik
tor ezredes jelent meg. Megható 
szavakkal tolmácsolta Horthy Mik
lós fővezér üdvözletét s emlékezett 
meg'a pozsonyi tanítónóképző-inté
zet szenvedéseiről. " 

Évenkint megünnepli az intézet 
a pozsonyi vértanúk emléknapján, 
február 12-én, odatartozásának s a 
visszatérés reményének ünnepét s 
ebben a reményében Izabella kir. 
hercegnő és fenséges családja sze
mélyes megjelenésével és a Pozso
nyiak köre lovag Uruski Elemér ve
zetésével is osztozik . Az ünnep~ 
szónok a régi Pozsony szellemi ve
zetóiből kerü l ki, akinek szavait a 
személyes átélés és fájdalom hatja 
át. Albrecht kir. herceg, dr. 
Eöttevényi Olivér, a Magyar Kül
ügyi Társaság ügyvezető elnöke, 
dr. Kamlik Emil író, a pozsonyi Er
zsébet Tudományegyetem volt 
könyvtárosa, Vajda Ernő ' író, 
Pettkó Szandtner Aladár államtit
kár, dr. Bozóki; Géza, dr. Lakinich 
Imre, dr. Kovács Sándor egyetemi 
tanárok, Hamvas József író beszédei 
sok lelki értékkel gazdagították inté
zetünket. Igen nagy hatást tett nö
vendékeinkre, amikor Kozma An
dor személyesen olvasta fel Po
zsony című gyönyörű költeményét. 

Ez alkalommal is hálás köszöne
tet mondunk mindannyiuknak, 
hogy fáradságot nem kímélve eljöt
tek Cinkotára, a volt pozsonyi inté
zetbe és tapasztalataik s lelkük leg-

Növendékek és tanáraik a tanítóképzö elsö cinkotai éveibííl 

javát adták nekünk. A pozsonyi ün
nepeknek lélekbemarkoló hatása 
minden növendékünk számára 
egész. életre kiható történelem taní
tás a jelen történelméből - a jövő 
számára. 

Van még egy kedves kifejezése a 
régi intézethez való tartozásnak: a 
szép, hímzéses pozsonyi blúz. 
Büszkén és mosolyogva viselik leá
nyaink minden ünnepélyes alka
lommal. 

1922. évi május hó 14-én egy évi 
eltolódással ünnepelte az intézet 
fennállásának 50-ik évfordulóját. 
Ez egyszersmind az intézet meg
mentésének ünnepe is volt. Öröm
mel és hazavágyó lélekkel sereglet
tek össze a régi növendékek. Micso
da találkozások, egymásratalálások 
játszódtak le a nehéz évek, megren
dült sorsok nyomán! És mennyivel 
szentebb, drágább volt minden em
lék és az élő Pozsonyi szellem! 
Hánynak 'Volt már csak ez otthona! 

Az ünnepség nemzeti és kulturá
lis jelen tőségét kifejezte az egybe
gyűlt közönség is. Izabella fóherceg
nő és sok főúri és vezetőállás ú egyén 
ünnepelt az in tézettel. A Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumot 
Szűcs István államtitkár, akkori 
ügyosztályfőnök képviselte, aki 
mindig jóságos támogatója volt in
tézetünknek. Az istentiszteletet a 
róm. kat. templomban dr. Mészáros 
János érseki helytartó, az evangéli-

kus templomban Raffay Sándor 
püspök tartotta, mindketten a po
zsonyi tanítónóképzó intézetnek 
voltak hittanárai. Eljöttek a társin
tézetek küldöttei is. A Tanítóképző
Intézeti Tanárok Országos Egyesü
lete nevében Quint József üdvözölte 
az intézetet. Képviselték magukat az 
ünnepségen a kulturális, társadalmi 
és tudományos egyesületek is. 

A község szép magyar keretet 
adott az ünnepségnek lovas felvo
nulásával és Záborszky Zoltán fő
jegyző lelkes beszédével. Valóban 
egyik legszebb és legbiztatóbb jele a 
magyar együttérzésnek· a község 
megértő, szép magatartása az inté
zettel szemben, aminek lépten-nyo
mon a tanújelét adja. Növendéke
inkre is nagy hatással van, hogt; 
előre láthatják tanító- és nevelő- és 
kultúrmunkájuk harmonikus beil
leszkedését a község életébe. 

1929. január hó 6-án gyászhír 
érkezett Pozsonyból. WoIImann 
Elma, az intézetnek 19 éven át volt 
kiváló igazgatója elhunyt. Feltá
madtak mindnyájunk lelkében 
munkásságának arányai, meleg lel
kének páratlan kisugárzó hatása. 
Az igazgató és a tanári kar két tag
ja, Novák Eszter és VitáI Margit el
utaztak Pozsonyba a temetésre és 
koszorút helyeztek a ravatalra. Ja
nuár 21-én az elhunyt rokonainak 
jelenlétében felemelő gyászünnep
ségen idézte vissza intézetünk a 

megboldogul( igazgató munkássá
gát és szel/emét. Dr. Mészáros Já
nos érseki helytartó, a pozsonyi ta
nítónóképző volt hittanára, az is
tentől elhivatott nevelő legszebb 
példáját állította megemlékezésében 
a növendékek elé. Emlékbeszédét ér
tesítőnk más helyén egész terjede
lemben közöljük. 

Ekkor adta át Wolmann Gusztáv 
a megboldoguÚ igazgatónk unoka
öccse az in tézetnek megőrzésre ai 
elhunyt kitün tetéseit, az 
Erzsébetrend II. osztályú kereszt
jét, a Pro ecclesia et pontifice pápai 
érdemrendet és a hadiékítményes 
ezüst Vöröskereszt érdemérmet. 

Ugyanakkor vetették meg alapját 
a Wolmann Elma emlékalapítvány
nak, hogy évről-évre termelenyítő 
ösztönzéssel adják tovább a kiváló 
volt igazgató pedagógiai szel/emét. 

Az 1929/30. év az emlékezés és 
eszmélés éve volt. Határkő az inté
zet cinkotai működésében. A tíz év 
előtt megrendült lelkek és megren
dült intézet egyensúlyozódott. A 
szenvedés és küzdelem után építő
munka következett. 

Október hó 16-án a Pozsonyból 
való végleges eltávozás tíz éves év
fordulóján, meghatott és felemelő 
emlékezés után felavattuk új, fehér 
selyemzászlónkat, melyet a kultúr
munkánkat megértő Cinkota nagy
község ajándékozott az intézetnek 
hálája és tisztelete jeIéül. 

December hó 6-án pedig megille
tődve hódolt az intézet minden tag
ja egy másik zászl6 előtt, melyet a 
Gondviselés különös kegye hozott 
az intézet falai közé. Az a zászló 
volt, melyet a pozsonyi m. kir. álla
mi tanítónóképző-intézet 1914. évi 
szeptember hó IS-én adott át a 
harcba induló pozsonyi 72. háziez
red 9. menet századának. A golyók
tói átlyukgatott, meg tépett nemze
tiszírlű zászló hazakerülése újra 
megerősített mindnyájunkat abban 
a hitben, hogy inté~etünk a törté
nelmi Magyarország helyreállításá
ban számottevő tényező. 

A jövő programját az új zászló fel
írása vési minden növendel szívébe: 
"Neveljetek, tanítsatok, küzdjetek Po
zsonyért és Nagymagyarországért!" 



SPORT 

A hölgyek kapitánya lett a "norvégverő" 
A Rákosszentmihályon élő Kiss László nagy feladat előtt 
áll. A női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként 
ugyanis szep tember 17-én a belgák elleni idegenbeli Eu- I 

rópa-bajnoki selejtezőn debütál majd. Három nappal ké
sőbb pedig szintén selejtezőn, a kon tinens egyik legerő
sebb válogatottja, a norvégok ellen d irigálja majd a leg
jobb m agyar női labdarúgókat. 

RIERSCH TAMÁS tünk a spanyolországi világbaj-
nokság felé. A Mundialon pedig 

K iss László neve nem isme- az emlékezetes El Salvador elle
retlen a hazai futballra- ni meccsen csereként lépett pá
jongók előtt. A Vasas Iyára, ám így is hét perc alatt 

egykori, harmincháromszoros mesterhármast rúgott, amit az
válogatott csatára a 80-as évek óta sem sikerült egyetlen csere
egyik legjobb magyar gól1övője játékosnak sem túlszárnyalnia. 
volt. Az angyaUöldi csapattal Kiss László pályafutása végén 
két bajnoki bronzérmet és egy Franciaországban légióskodott, 
MNK-kupagyőzelmet szerzett, a majd az edzősködésbe is bele
szurkoló k azonban elsősorban kóstolt. 2000-ben . a legrégebbi 
válogatottbeli szerepléseit emle- magyar női labdarúgócsapatnál, 
getik. 1982-ben ugyanis Kiss az 1. FC Feminánál kötött ki. Irá
László fantasztikus góljaival nyításával a rákospalotai gárda játszott a Bajnokok Ligája selej
vertük idegenben 2-l-re a norvé- 11 év alatt hat bajnoki aranyér- tezőjében, és eddigi egyetlen 
gokat, amivel nagy lépést tet- met szerzett. A csapat hatszor magyar együttesként, 2007-ben 

Olimpiai reménységeink (3.) 

Egy lépésre Londontól 
A cinkotai M agát Krisztina súlyemelőnek mindössze arra tosabb. A Batthyány ilona Általá
len ne szüksége az olimpiai kvalifikációhoz, hogy a no- nos Iskola, majd a Szerb Antal 
vem beri párizsi világbajn okságon a legjobb tíz k özött vé- Gimnázium egykori diákja nem 
gezzen. Ha neki, illetve k ét csapattársán ak, Krutzler Esz- csak kiváló versenyző, hanem az 
ternek és Nagy Nikolettán ak sik erüln e ezt az eredm ényt edzői és a sportvezetői pályára is 
elérni, akkor a m agyar női súlyemelő válogatott a jelenle- komolyan készül; tavalyedzőként 
gi kettő helyett három versenyzővel képviseltethetné ma- . vett részt a szingapúri ifjúsági 
gát a 2012-es olimpián. olimpián. A 2010-es esztendő 

RIERSCH TAMÁS 

Magát Krisztina sportág
választása édesapjának 
köszönhető. Magát János 

ugyanis az MTK súlyemelóje volt. 
Hazai viszonylatban jó verseny
zőnek számított, de nemzetközi 
eredménye nem volt. Csak Gábor 
new fiát szerette volna súlyeme
lőnek nevelni, de mind az öt gyer
meke, Krisztina, Gábor, Anikó, 
Csaba és Csilla is ezt a sportágat 
választotta, és a BKV Előre súly
emelőtermében kezdett edzeni. A 
gyerekek lelkesedése az apát is 
magával ragadta, aki élete legjobb 
eredményét szeniorként produ
kálta, a közelmúltban ugyanis a 
Masters Európa-bajnokságon 

bronzérmet szerzett. Gyermekei 
közül kétségtelenül Krisztina a 
legtehetségesebb és a legcéltuda-

azonban nem ezért marad emlé
kezetes számára. A 22 éves spor
tolónő ugyanis a tajvani főiskolás -
világbajnokságon lökés ben, szakí-

a főtáblára, Európa legjobb 16 
csapata közé is jutott. 

Az egykori Vasas-legenda 
szép lassan a női futball legjobb 
edzője lett, és mint minden tré
ner, ő is a válogatott szövetségi 
kapitánya szeretett volna lenni. 
Ez az álma tavaly ősszel teljesült, 
amikor a Magyar Labdarúgó
szövetség új vezetése őt kérte fel 
erre a feladatra. Kiss Lászlónak 
azonban, a hatékonyabb munka
végzés érdekében le kellett mon
dania az 1. FC Femina irányításá
ról. Neki ugyanis már nemcsak 
egy klub, hanem az egész női 
labdarúgás érdekekeit kell szem 
előtt tartania. A szentmihályi 
szakember a női futballban is a 
Bozsik-programhoz hasonló 
sportágfejlesztést képzel el an
nak érdekében, hogy a játékos
létszámban minél előbb elmoz
duljunk a jelenl~gi európai utol
só helyről. 

tásban és összetettben is bronzér
mes lett, majd a Cipruson meg
rendezett U23-as Európa-bajnok
ságon a dobogó második fokára 
állhatott fel. A decemberi hazai 
országos bajnokságon pedig már 
legyőzőre sem talált. 

- Egyelőre babonából nem gon
dolok még az olimpiára. Bár jó jeI
nek veszem, hogy a nemzetközi 
szövetség az én súlycsoportomat 
is (+75 kg) kisorsolta a londoni 
tesztversenyre. Megpróbálok a 
közvetlenül előttem álló verse
nyekre koncentrálni. Az idei 
Universiade a kínai Shenzenben 
lesz, ahol szeretnék ismét érmet 
szerezni. Az U23-as EB-t pedig 
Romániában rendezik meg, ahol 
szintén jól szeretnék szerepelni. 
Az év legfontosabb versenye 
azonban mindenképpen a párizsi 
világbajnokság lesz. Erre nagyon 
keményen készülök, hiszen au
gusztus tól novemberig szinte fo
lyamatosan a tatai edzőtáborban 
edzek majd. 

Baczakó Péter - a moszkvai 
olimpia aranyérmes súlyemelő
je, aki 2008-ban elhunyt - Magát 
Krisztinát mindig azzal bíztatta 
az edzéseken, hogy egyszer biz
tosan olimpikon lesz. Drukko
lunk, hogy a jóslat jövőre való
sággá váljon! 



SPORT 

Hajós Gyula ismét nagyot alkothat 
A kerületi uszodákban működő Aligátor Úszóiskola veze
tője, Hajós Gyula nemrég nagy megtiszteltetésben része
sült: a Magyar Hosszútávúszók Szövetsége ugyanis Szabó 
Zoltán elnök lemondását követően őt választotta meg el
nöknek. Az új vezető jövőbeni feladatai közé tartozik a 
sportág népszerűsítése, és a hosszútávúszás támogatottságá
nak növelése is. Utóbbi akkor sikerülhetne, ha a londoni 
olimpián a magyar hosszútávúszók is részt vennének. Erre 
leginkább Risztov Évának és Gercsák Csabának van esélye. 

RIERSCH TAMÁS 

H ajós Gyula 11 esztendős 
korában kezdett el úszni. 
öt évig a Budapesti Hon

véd sportolója volt, ám ekkor 
megunta a faltól falig úszás mono
tóniáját, és sportágat váltott. Két 
évig evezett, ezalatt több ifjúsági 
bajnoki címet nyert. Ám, ezt köve
tően ismét úszni kezdett. 1977-ben 
részt vett a Balaton-átúszó verse
nyen, a Siófok és Balatonfüred 
közti 14 km-es távot pedig rekord
idővel, elsőként teljesítette. A 
győztes ezután megrovást kapott a 
25. Capri-Nápoly tengeri úszóver
senyre, amelynek távját a jubile
um alkalmából, a hagyományos 
38 km-ról 42 km-re emelték. A 31 
indulóból mindössze ll-en teljesí-

tették a távot. Hajós Gyula 12 óra 
12 perces idővel az előkelő 7. he
lyen ért célba. Mindez belépőt je
lentett számára a hosszútávúszás 
legkimagaslóbb versenyére, a La 
Manche csatorna átúszására. A 
kertvárosi úszóiskola vezetője 

1978. augusztus 23-án, hajnali 3 
órakor ugrott a 13 fokos tengervíz
be az angliai Dover par~ainál, 
hogy aztán 12 órával és 4 perccel 
később, 50 km-t úszva, a francia 
Calais-nál partra szálljon. Ezzel ő 
volt az első magyar hosszútáv
úszó, aki átúszta a csatornát. A fel
adat nehézségét bizonyítja, hogy 
azóta mindössze két magyar spor
tolónak sikerült ugyanez. 

Hajós Gyulil sportpályafutását 
befejezve úszóedzőként dolgo
zott tovább. Növendékei több if-

Hajós Gyula és Gercsák Csaba 

júsági és kadet Európa-bajnoksá
got, illetve ifjúsági barátságver
senyt nyertek. Egyik tanítványa, 
Molnár Attila pedig hosszú távú 
Világkupát nyert. A szakember 
első úszóiskoláját még Darnyi Ta
mással közösen múködtette, majd 
előbb a XII., majd a XVI. kerület
ben építette fel az úszásoktatást. 

Az edző kiváló képességeit mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy annak idején Gyurta Dánielt 
is ő fedezte fel. A kertvárosi úszó
klubot is azért hozta létre, hogy 
az úszóiskolájába járó, tehetséges 
gyerekek számára versenyzési le
hetőséget biztosítson. 

Hajós Gyula nagyon komo
lyan veszi az új feladatkörét is, 
hiszen hosszú szünet után ismét 
edzői feladatot vállalt: Gercsák 
Csaba felkészülését ugyanis né
hány hónapja ő maga irányítja. 
A 2004-es montreali világbajnok
ságon 12, a 2006-os melbourne-i 
vb-n pedig 10. helyen végzett 
úszó, aki Pekingben egy sze
mélyben képviselte a magyar 
hosszútávúszást, ideje nagy ré
szét a rákosszentrnihályi uszodá
ban tölti. Gercsák Csaba nem 
tartja kizárh1ak, hogy a jelenlegi 
klubjából, a kertvárosi Aligátor 
Úszó Sportegyesületbe igazol 
majd át. Örömmel jelen~ük, 
hogy a fiatal sportoló, a sanghaji 
vizes világbajnokságon bronzér
met szerzett. Ezúton gratulálunk 
neki, és drukkolunk, hogy az 
olimpiai kvótát is megszerezze! 

Erősödő erdélyi kapcsolat 
Érmihályfalva után Kézdiszentlélekkel is egyre erősebb a 
kapcsolata a XVI. kerületnek, bár ennek alapja nem a kul
túra, hanem a sport. Steiner Zsolt, az ML TC öregfiúkcsapa
tának kapitánya rendszeresen ellátogat a kis erdélyi faluba. 
Az ő ötlete volt az, hogy a két település öregfiúk válogatott
ja megmérkőzzön egymással. Az első meccset 2008 nyarán 
vívták egymással, azóta pedig rendszeressé váltak ezek a 
találkozók, a legutóbbit július 16-án rendezték. 

RIERSCH TAMÁS gyománytiszteletból a focicsapat is 
a Perkő nevet kapta. 

Balogh Tibor, az erdélyi falu Az ML TC és a kézdiek közötti 
polgármestere elmondta: az mérkőzésre idén a Bökényföldi 
önkormányzat négy telepü- úti pálya felújítása miatt, a 

lésből áll. Szentlélek, Szárazpatak, Sasvár utcai sporttelepen került 
Kővár és Kiskászon lakossága 4700 sor. Az ML TC kapuját Kovács Pé
fő, az emberek 80%-a mezőgazda- ter polgármester védte, a csapa
ságból él. Labdarúgó csapatuk a tot pedig Kovács Raymund alpol
megyei bajnokságban játszik, de gármester és Szabó Tamás kabi
van egy 35 éves múlttal rendelkező netvezető erősítette. A vendégek 
tánccsoportuk is, amelyre nagyon együttesét a 13-as mezben játszó 
büszkék. Csíksomlyó után, az itt Balogh Tibor polgármester irányí
található Perkőn van Erdély máso- totta. A kézdiek a nagy meleg
mk leglátogatottabb búcsújáró he- ben jobban bírták erővel, és első 
Iye, a Szent István- kápolna. Ha- ízpen legyőzték az MLTC-t. 

Az MLTC és a Kézdiszentlélek öregfiúk játékosai 

Az erdélyi falu küldöttsége, há- góra mikor kerüljön sor. Labda
rornnapos itt tartózkodása alatt a rúgómeccset valószínűleg csak jö
foci mellett ellátogatott az Önkor- vőre játszanak majd, ám július 17-
ni.ányzat balatoni üdülőjébe, és én egy páros teniszmérkőzésen 
Kovács Péter polgármester ven- még összemérte erejét a két gárda 
dégeként járt a Parlamentben is. az MLTC-pályán. Ebben a sport
A két csapat kimondottan jó han- ágban viszont a mátyásföldiek 
gulatban töltötte a szombat estét, sokkal hatékonyabbnak bizo
és még vasárnap hajnalban is ar- nyultak, mint előző nap a focipá
rói beszélgettek, hogy a visszavá- Iyán. 



FELHívÁs 

Faültetési akció 

Az Önkormányzat 2011-ben is meghirdeti a lakossági faültetési akciót, 
melynek keretében ingyenesen igényelhetőek fák a lakóház előtti zöld
sávba, közterületre. A fa ültetéséhez karó és 20 liter komposzt is jár. 
A jelentkezés feltételei: 
- a jelentkezőnek vállalnia kell az ültetést és a locsolást, de a komolyabb 

kertészeti kezelést az Önkormányzat végzi 
- az utca aszfaltozott, csatornázott és kerületi kezelésben legyen 
-legyen elég hely az ültetésre a kerítés és az úttest között 
- a tervezett helyen ne legyen olyan földalatti vagy földfeletti kábel , ve-

zeték, amely akadályozná a fát a növekedésben, a vezetékek alá csak 
alacsony fát érdemes igényelni. 

A választható fák között szerepel: hárs, juhar és kőris, melyek na
gyobbra nőnek, ezért légvezeték alá nem ajánlottak, valamint berkenye, 
májusfa és vérszilva, melyek kisebb növésüek, ezért légvezeték alá is ül
tethetők, 
A Környezetvédelmi Iroda a lakossági igények alapján szerzi be a cse
metéket, melyek 220 cm törzsmagasságú sorfák, és jól bírják a szmo
gos városi levegőt, illetve gondozás szempontjából nem túl igényesek. 

Jelentkezési határidő: 2011 . szeptember 9. 

Jelentkezni lehet: írásban a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormány
zat Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi lrodájánál a 1163 Budapest, 
Havashalom utca 43. címen vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu. 

Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni a jelentkezéskor: név, telefon
szám, értesítési cím, valamint az a cím, ahova a fát kérik (sarokingatlan
nál az utcát kérjük jelölje meg). 
Telefonon történő jelentkezést nem fogadunk el! 
A Környezetvédelmi Iroda a címeket szeptember-október folyamán el
lenőrzi, hogy megfelelnek-e az akció feltételeinek, majd írásban értesíti 
a jelentkezőket a döntésről. 

A facsemeték osztására a lombhullás után, október végén, 
november elején a fagyok beállta előtt kerül sor. 

Felh í vás ! 

A Corvin Művészklub felhívást intéz a XVI. kerü leti alkotóművészekhez, 
hogt munk~i kkal jelentkezzenek a hagyományosan megrendezendő 2011 . 
évi OSZI TARLATRA. 

A megnyitó 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 
18 órakor lesz a Corvin Galériában. 

Beadási nap: 2011. szeptember 5 ( h étfő) 9-14 óráig és szeptember 6 
(kedden) 14-19 óráig a Corvin Művelődési Házban (11 65 Budapest, 
Hunyadvár u. 43/B). 
Témafelelös: Szakács Barbara, tel.: 401-3060. 
Pályázati feltételek: maximum két alkotást, átlagméretú munkát (fest- I 
mény esetében maximum 50x70 cm) fogadunk el egy pályázótól. Ettől el
térő esetben kérjük, egyeztessenek a témafelelőssel. 

A műveket kiállításra kész állapotban, ép keretben , akasztóval, név, 
cím, méret fe ltüntetéséve l és a technika megjelölésével kérjük beadni. 

A kiállításra kerülő művekről és a dijak odaítéléséről szakmai zsűri dönt. 

A kiállításra nem kerülö műveket l egkéSÖb~ 
2011 . október 12-ig kérjük elszállítani. 

'----

Déli Harangszó Baráti Kör 
(Dr. Onyestyák György Tel. : 06-20/39-5353-7) 

A Déli Harangszó nyárbúcsúztató túraajánlatai 

Augusztus 19-21. reggel 6 órai indulással: Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gye szépségei Máriapócs, Bátorliget, Nagyecsed, Kocsord, Csenger, 
Jánkmajtis, Gyügye, Vaja, Nyírbátor, Nagyszekeres, Nyíregyháza. Útikölt
ség és félpanziós szállás:1 8 ezer forint. 

Szeptember 3. 6 óra - III. Ilesik István emléktúra szülőföldjére , 
Kisboldogasszony napjához közeledve Tompa, Szabadka, Bezdán, Her
cegszántó Nodica-Máriakert kegyhelyen a világ második legnagyobb Má
ria szobrához zarándokolva), stb. Útiköltség: 5000 Ft 

Szeptember 24. 7 óra - Őszi gasztronómiai túra llesik István emlékére. 
Noszvaj - szilvalekvár, Bogács - fü rdés, palócleves, szüreti felvonulás, 
borkóstoló. Útiköltség: 3500 Ft/fő 

Jelentkezés Szuhaj Péternénél: 403-2622 

Kirándulásaink a szokott he lyrő l, 
a Bp. XVI. kerület Veres Péter út és a Pilóta utca sarkáról indulnak. 

Jelentkezés és az útiköltség befizetése 
hétfőnként 17.00 és 18.30 óra között a Veres Péter út 27-ben. 

SARKAD UDVAR 
(Budapest XVI. ker. Rákosi út 224., Sarkad u. sarok.) 

Ingyenes napunk programjain mindenki megismerkedhet táboraink han
gulatával. 
Lesz íjászat, kézműves játékok, zene és tánc, mindez egy mesejáték kere
teibe foglalva. 

I dőpont: augusztus 5., péntek 17-19.30 óráig. 
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 
Cím: Sarkad Udvar, Budapest XVI. ker. , Rákosi út 224., Sarkad u. sarok. 

A Sarkad Udvar születésnapok 
és más rendezvények szervezését is vállalja. 

Augusztus 12-6n, pénteken és l3-án, szombaton 
a RAFC 18. alkalommal rendezi meg 

fiatalon elhunyt játékosának emlékére 
a Kovács Gábor Emléktornát, 

amelyre szerete"el várják az érd eklődőket. 

A tornán a III. kerület, a Pénzügyőr, 
a Grund és a RAFC csapatai mérkőznek meg egymással. 

A meccsek8t elsó nap a Sasvár utcában, 

második nap pedig a PIrosrózsa utcában tartják. 

Jó hír a RAFC szurkolóinak, hogy a csapat ősztő l ismét 
az NB III-ban folytathatja a játékOt. 

Edzőjük a korábbi tréner, Nahóczky Attila lesz, 
mel/ette pedig több volt játékos is visszatér 

a szentmihályi klub hoz. 



Nyári hagyományőrző 
napköz is táborok 

a Sarkad Udvarban 
(XVI. ker. Rákosi úl224. arklld u. sarok) 

folyamatosan egész nyáron! 

A)110-MU~ilI'» 

Trombitás Enikő: 06170 242-67-98 
Web: bttp:l!sarkadudvar.5mp.eu 

Árpád Népe Egyesülel 
Urbán Péter: 06 20473-59-63 

Web: arpadnepc.uw.bu 
E-maiI : arpndnepe@Jreemail.bu 

Facebook: Árpád Népe Egye üleL és 
Nyári hagyományőrző napközis táborok 

Konténeres sitt, lom, zöldhuUadék, ter
m6föld száll ítása 4-6-8 köbméteres, 
nyitható konténerekkel. Erdei Sándor. 
409-0933,30/944-1106 

KŐNYVEKET,.(régit , újabbat) 
KŐNYVTARAKAT, 

1945 előtti kép,eslapokat, fényképeke 
ANTIKV ARJUMUNKNAK 

vásárolok! Díjtalanul házhoz megyek 
T: 06-20-4256-437 

DUGULÁSELHÁRlT ÁS FAL BONTÁS 
NÉLKÜL Víz-, GÁZ-, FÚTÉSSZERE
LÉS. 402-4330, 20/491-5089 

Festés-mázolás-tapétázás MESTER LE
VÉLLEL. Referenciamunkák, ingyenes 
költségvetés. 30/278-0463 

Cserépkályha, kandalló tervezés 
építés, átépítés, tisztítás 

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

Mjn6ségi küls6-bels6 LAKÁSFELÚ]Í
TAS alapáron, referenciával. Árvent kft. 
Hívjon bizalommal! 70/640-1587, 
70/433-8724 

Kandalló-, cserépkályha-építés 10% 
kedvezménnyel, Bökényföldi u. 87. be
mutatótermünkben megtekintheti kin á
latunkat 407-3155, 30/301-2616 

( XVI. k;riileti ASZTALO~ 
ajtók, ablakok javítását;. , 

konyhabútorok. gardrobok. 
egyedi bútorok készítését vállalja. 
Kiss Ernö asztalos . 30-447-48-53 

'TO 
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A Budapest F6város 
XVI. Kerületi Önkormányzat 

kétheti lapja 
Megjelenik 31500 példányban 

Felelős kiadó, főszerkesztő: 

Szabó Réka Zsuzsanna 
Tördelőszerkesztő: 

!mTik László 

Levélcím: 
1163 Havashalom u. 43. 

e-maii: foszerkeszto@bp16.hu 

A szerkeszt6ségi fogadóóra 
szerdánként 14-16 6ráig 

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

Tel./fax: 4011-586 

HIRDETÉS 

ci!!; ~t~és:!~k 

Állami támoptás, Magas hozam, Lakás- és jelzáloghitelek, 

PARKETTA 
SZAKKERESKEDÉ 

nyílt, 
Kedvező hitel, RUialmas felújítási-korszerUsftési hitelek, 1149 Bp., Fogarasi út 17/A 

tel./fax . (1) 782 46 47 
www.fogarasiparketta,J:ly 

fog arasiparketta@gmail .com 
OMV benzinkúttal szemben 

Jól tervezhet6, Biztons'gos hitelekiditás, LaUslízing 

Tresónszki István Tel: 403-0256 Mobil: +36-30-554-1403 
Inmnes teljeskőrU ügyintézés otthonában is 

Bádogos-tet6fed6-tet6szigeteI6, új mun
kát és felújítást is vállal. 409-2069, 
20/ 510-0013 

lelkiismeretes, idósgondozókat, 
GSaI~dokhoz ajánlunk megbíZh'ttój 

( gyerekfelügyelóket, takaTÍtónóket. 
Igény szerint akár bentlakással is. 

EMPATIA. 20-465-8458, 70-611-2553, 
"-www.empatiabalatig;eV 

Víz-gáz-fútés-VÍZóraszerelés ügyintézés
seI, fürd6szobák felújítása, javítások ga
ranciával. 30/251-4931 

'Festést-mázolást-tapétázá~ 
\ ~állal kerületi kisiparos. 
, 20-954-9353, 407-'038 ,,/ 

Tet6fed6-bádogos-ács-tet6szigeteI6 
munkákat vállalok garanciával, közüle
teknek is. 405-5184, 30/931-3927 

DUG LÁS ELHÁRÍTÁS, 
FALBO NTÁS NÉLKÜ LI 

SZAKSZE R .. GÉPI TISZTíTÁS. 
fÁBIÁN IST VÁN20-317 -0843 

Méregtelenít6-gyógyító talpmasszázs, 
pránagyógyászat/ allergia/ stb. 1,5 E Ft. 
20-949-0594 

r Eladnám vagy elcserélném, 
gyönyörü helyen lévő nagy 
kertes badacsonytördemici 

házamat, Balatontól 3 km-re. 
A ház értéke 12 1 Ft. 

Hasonló csereértékben budapest" 
\ lakást keresek. 20-352-5436 

Festést-mázolást-tapétázást vállal kerü-
leti kisiparos. 20-954-9353, 407-1038 

1,5 éves kisfiunk mellé keresünk meg-
bízható, gyerekszeret6 dadát a XVI. ke-
rületben. Onéletrajzokat és kérdéseket: 
hcsefan@gmail.com-címre várjuk 

Red6nyök, <zunyogháJórend5zerekkel, 
napellenz6k szerelése, javítása. Bemuta-
totermOnk: Csömöri u. - Szlovák u. sa-
rok. 409-2229, 20/523-3801, 30/209-5987 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felel6s vezet6: lens Danhardt 

Terjeszti: 
MAXJ-BOX 2007 KFT. 

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

Hirdetésfelvétel: 
06-20-982-5352 vagy hirdet16®&eemail.hu 
A szerkeszt6segünkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jelente~ük meg, illetve 
fenntartj uk a jogot kihagyás ukra. Kézira
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem 
küldünk vissza. 
Ingyenes apr6hirdetéseket csak a hely 
függvényében jelentetünk meg. Fenntart
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté
sére vagy - hely hiányában - kihagyására. 

SZÁMíTÓGÉ P JAvfrÁs és 
KARBANTARTAS 

Informatikus szakember vállalja: 
számítógép karbantartás, 

, programferepítés, oktatás 
Uj gép osszeállitása - akár a régi 

beszám ításával is! 
70-455-8331 

ZÁRCSERE, AJTÓ-ABLAK JA VITÁS, 
SZIGETELÉS, BÚTORJAVITÁS, ASZ
TALOSMUNKÁK 30/755-2209 

SZií aasszony é:i:em~ondiner 
képzés! Oklevéllel, igazolt szállodai 
gyakorlattal, akár munkalehetőségge . 
0-611-2553 www.szobaaszony.hu 

F AKN ÁGÁS elszállítással is,anyagi fe
lel6sséggel! KERTÉPÍ'fÉS, füvesítés, Fű
kaszálás, sövénynyírás, bozótirtás. Ked
vez6 áron, szakszeruen, lélekkel! 
30/ 287-4348 

víz és fűtésszerelés, gépi 
DUGULÁSELHÁRírÁs. 
409-0408, 30-402-8305 

BURKOLÁSI Vállalom hideg- és meleg
burkolatok készítését. Min6ségi kivite
lezés ked vez6 áron azonnali kezdéssel. 
Hívjon bizalommal! 20/500-9909 

Vegyes 
ÉT! 25-5 gázkazán, asztalos gy~upad, 
Siesta fűt6tes t ingyen elvihe tő. Erdekl6d
ni lehet: 06-30/412-0751 

Gyorsdaraboló sa tuval, vas ajtó termo
plán üveggel aluminium boritással,.és 
egy ASUS 730W pda + gps kedvez6 áron 
eladó. 30/ 646-1935. 

Gázpalack, 2 oxigénpalack nagy tömlő
vel, reduktorral, tejes felszereléssel 80 E 
Ft-ért eladó. 20-368-1598 

Állványos, motoros varrógép eladó. 
30/-559-7457 

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

Építésb61 kímaradt 7,5 x IS-ös szál geren
da, 10 x 10-es 4 db gerenda (4m), 1,5 te
kercs, 10 cm-es üveggyapot, 1 db 1 tálcás 
szárítós mosogató eladó. 70/217-1817 

Kristálycsillár + falikar 25 E Ft·ért, fest
mények. könyvek, koloniál asztal eladó. 
20/ 913-4783 

FR2000 Ufesa frit6z megkimélt állapot
ban 3 E Ft, vadonatúj multifunkcíós 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 

Ingatlan 
Kiadó árpádföldi HÉV -állomáshoz közel, 
különálló kis lakóházkerttel, kocsibeállás
sal. 40/93-504 vagy 30/962-3382 

Centin, Dóra téren, 69 nm-es, 2 és fél 
szobás, nagy konyhás, fiatalos lakás tulaj
donostól eladó. Irányár: 15,3 M Ft. 
30/494-4328 

Mátyásföldön 220 nm-es ház tulajdonos
tól 33,5 M Ft-os iranyáran eladó. 30/442-
8689 

Kiadó garzonlakás 1-2 f6 részére, 30 E Ft 
+ rezsi. 405-3425 

Nagy tarcsán 100 nm-es ház 700 n.-öles 
telken eladó. 20/394-1455 

Kétszobás emeleti, nagy erkélyes lakás 
kis garzonra cserél hető megegyezéssel. 
30/532-0296 

Az UNIQA biztosító Zrt. 
5-6 rős értékesítés i csapatok, 

iIIeve egyén i értékesítők jelentkezését várja 
Budapest és .Pest megye területéről. 

Feladatok: 
- a hagyományos biztosítási termékek mellett befektetési, öngondoskodási 

és betegségbiztosítási termékek értékesítése 
Elvárásaink: 

- felsőfokú véguttség, vagy hatósági vízsga - üzletíes megjelenés 
- jó kommunikációs készség - ügyfélközpontú gondolkodás 

Amit kínálunk: 
- megbizható, stabil vállalati háttér - támogatási rendszer 

- átlagon felüli kereseti lehetőség 
Komoly képzést biztosítunk, mely' pályamódosítók számára 

hosszú távú CIfLisdcncio lehct6ségét teremti meg, 
Jelentkezését fényképes szakmai önéletrajzzal a 

ahor,farkalll uolqa-nct.bu e-rnail címen, 
vagy Farkas GábornáJ a 30/9920769 telefonszámon \'árjuk, 



, 

HIRDETES 

TUDJA MIT ISZIK? 
Kútvíz-vizsgálat 

A kerti kutakból nyert víz használata esetén ajánlatos tisztá
ban lenni a kútvíz minőségével. A felhasználási cél (ivóvíz, 
öntözővíz, medencevíz) szerint különböző paraméterek vizs
gálatát javasoljuk. 

A megbízható és magas szintű szaktudással rendelkező 
Fővárosi Vízművek laboratóriuma készséggel áll magánsze
mélyek és vállalkozások rendelkezésére kútvíz-vlzsgálat el
végzésére. Kérje ajánlatunkat a lenti elérhetőségeinken! 

Merítsen 
~ szaktudásunkból! 

tJvizelemzes hu -
VíZ PWBZ 

O ÁROSI lZMO EK 

Sport, pihenés, szórakozás - irány az uszoda! 
4 órás belépővel várjuk vendégeinket! 

További szolgáltat' ok: 
fitne z, jóga, ma száz ', 

fodrá z, kozmetika, 
műköröm, sportboJt 

ökobolt. 

rz ~bet-Ii eU uszod a: 
Strandröplabda-, I.cézilabda 

é fodp'l ák, 
l:) crmekjit Lőtér, 

toll as labda pály a . 

Szentmibilyl uszoda : 
pl n~ -pong aztlj. 

rÜH nlpozó! 

tiiii~~~ii--;s~p~o;;;rttelepünkön kiadó több éven át 

illi ilii i karateteremként működő, bútorozatlan helyiség. itI!) terem !'O néID l trni-ter, 
öltözo 10 nég.vzetméter. kÖLlekedö II 
né~Letméter. Bérleti díj megállapodás 

szerint, a bérleti idő függvényében. 
Tel.: Ki s Tímea 06-20/501 88 50 

Suzuki t'/aJJtt1:" 
1161 Budapest, Gusztáv u. 37. 
Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00; Sz: 09.00- 13.00 

Tel./fax: +36-1I~05-0674 
info: auto@suzukigusztav.hu • www.sulukigusltav.hu 

, .. lit ... 

M ,,, l J t ! I' V ~ ll,· 'II' ,: l !'ll. II I: l,,, 11.1" .11.lp II 1111111.111 'I.1r .llIlI.1 
1~IU UUU hlll 11111111111,'11 h .I: .1I 'ly.IrI.I'" SUlllhll.1 .11I1t·ly 

illi I U7 J l iti IIIt'IIII'IIIit'llllt'phol ,I~I.' v 1'111'1 II "p'lIylll' 



HIRDETÉS 

Pallasz Patika 
Tel: 405-60-97 

1161 Budapest, Ráko i út 90. 
yitva: H-P: 7.30 -19.30 ig, 

Szo.: 8- 12 óráig 

BANKKÁRTYA ÉS EGÉSZSÉG KÁRTYA ELFOGADÓ HELY 
Előnyeink: Vevőink számára INGYENESEN 

biztosftott általános eghzsé.:Ullapot felmérő 
gépünk basználata. 

A gép a mért értékeket kinyomtatj a 
(BMI index , testzsfr százalék, 

vérnyomh, stb.) 
és m·unkatáruink segitenek 

a kiértékelhben. 

VITALITÁS FOGÁSZAll 
KO·· Z ONT ProfessziOtJáJi.s ImpJant 

és Kozmetikai Fogászat 

INGYENES fogjszati szürjssel 
és konzultécjjval drjuk Ont! 
• Fájdalom mentes kellemes hangulatú kezelések 
• 24 órás folyomatos telefanos segitségnyújtás 
• Fizetési módok· készpénz. bankkártya. egészségpénztár 
• Master of Oral Medi.cine Implantolágusok Méltó' k 
• Panor6ma röntgen készitése • . nyos art! • 
• Fémmentes esztétikus tömések átlagon felOh szinvonalI 
• A legkorszerubb cirkónium koronók Több ezer elégedett Ogyféll 

1162 Bp .• Attila utca 68. www.vitalítosfogoszat.hu 
Telefonos bejelentkezés; +36 30 987 0807, +3614021195 

A hirdetés felmutatása 10% engedményre jogos it. 

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

_ B 'Sl.. http://www.pestor.hu IYAlllil SZIZOTLOGNA'SLAAGTI ol +36 (1) 2611010 
... ••• • _ info@pestor.hu 

Arvai-Barta MEO Egészségcentrum 
1165 Budapest XVI. ker., Nyilhegy u. 4 . 

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

Hétvégi rendelés 
Fül - orr - gégészet Kardiológia 

- Dohányzásr61 leszoktatás - Szívultrahang 
- Csecsemő és felnőtt - Terheléses EKG 

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

halláskiesés kezelés Szülészet - nőgy6gyászat 
- Oxigénterápia - Ultrahang-diagnosztika. . 
. - Homeopátiás kezelés csecsemő és felnőtt 

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



HIRDETÉS 

Sanat Smile 

Világszínvonalú, elérhető árú 

a Bátorfi jogászaton 

, 
AKC/~ 
Bevezető áron 
99.900 Ftjdb 

Fogászati implantátum - ha nem akarja 
lecsiszoltatni egészséges fogait, ha kivehető 

protézis helyett szeretne rögzített fogpótlást. 

Jel'entkezzen be INGYENES konzultációra! 

Budapest, XVl.ker. Kenéz u. 36. 
06-30-BATORFI MINDEN ESETRE 

találunk megoldástl 
info@implantatum.hu 

www.batorfi-fogaszat.hu 
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