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Kedves Olvasó!
Átalakultak a hétköznapok. Kicsit
korábban kell kelni, kicsit nagyobb
elszánással kell nekirohanni a reg-
geli óráknak, mint eddig. Nem ma-
radhat ki ugyanis a reggeli tenniva-
lók közül a 15-20 perc hólapátolás,
jégtörés, sózás. Szép a kertvárosi
létforma, de a természet nemcsak
áldásaival kényeztet, hanem nehéz-
ségeivel is sújt minket, szerencsés
családiház-tulajdonosokat. És még
nincs itt a vége. A havazásnak, re-
mélem, eljön hamarosan, de a kö-
vetkezményeivel jó darabig számol-
nunk kell még. A hideg miatt többet
fûtünk és több ideig áztatjuk a
meleg vízben átfagyott tagjainkat.
Épphogy megfizethetõ luxus.

A fõszerkesztõ

MUNKATÁRSUNKTÓL

P ertársaságot alakít és bí-
rósági úton követeli visz-
sza a XVI. kerületi szak-

rendelõ vezetõje, Schiszler István
azt a 40 millió forintot, amellyel
az Országos Egészségügyi Pénz-
tár (OEP) szerinte jogtalanul

megrövidítette a kerületet. Bíró-
ság elõtt keresi igazát több
egészségügyi intézmény, mivel
jelentõs összegeket vont vissza
tõlük az OEP. Az indoklás sze-
rint a kórházaktól és szakrende-
lõktõl azért vették el a milliókat,
mert azok egy vizsgálattípus so-
rán jogosulatlanul használták a

19 211-es kódot. Az eljárással
szemben a Magyar Orvosi Ka-
mara is tiltakozott.

A XVI. kerületi Kertvárosi
Egészségügyi Szolgálat vezetõje,
Schiszler István annak a pertár-
saságnak a vezetõje lett, amely a
hasonlóan járt intézmények elöl-
járóiból alakult. Schiszler úgy vé-

li, az OEP-eljárás jogtalanságá-
nak bizonyítéka, hogy alig egy
éve a Péterfy Sándor utcai és más
kórházakban tartott vizsgálata
után az egészségügyi pénztár
még nem emelt szót a 19 211-es
neuropszichológiai diagnosztika
kódjának használata miatt.

Bõvebben a 2. oldalon

A január vége cudar idõjárást hozott országszerte. A hõmérõ higanyszála ritkán tévedt nulla fok fölé, rég nem
látott vastagságú hótakaróval is meg kellett küzdenünk. A télnek e kezdetben gyönyörû, majd egyre több bajjal
járó kísérõje sok kellemetlenséget okoz, és sokba is kerül. Cikk a 3. oldalon

Küzdelem a téllel, hóval

Az OEP-et perlik az orvosok
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Bíróság elõtt keresi igazát
több egészségügyi intéz-
mény, mivel jelentõs ösz-

szegeket vont vissza tõlük az Or-
szágos Egészségügyi Pénztár
(OEP). Az indoklás szerint a kór-
házaktól és szakrendelõktõl azért
vették el a súlyos milliókat, mert
azok jogosulatlanul használták a
19 211-es kódot – az öt számjegy
egy úgynevezett neuropszicholó-
giai diagnosztikára vonatkozik. A
XVI. kerületi Kertvárosi Egészség-
ügyi Szolgálat (KESZ) vezetõje el-
mondta: az õ esetükben ez 40 mil-
lió forintos elvonást jelent, ami ér-
zékenyen érinti a szakrendelõ mû-
ködését. – Természetesen mindent
megteszünk annak érdekében,

hogy a pácienseink ne érezzék
meg a hiányt; szerencsére eddig
megfelelõen gazdálkodott az in-
tézmény, ezért a mûködésünk
nincs veszélyben – közölte lapunk-
kal Schiszler István.

Az igazgató most akaratlanul is
annak a pertársaságnak a vezetõje
lett, amely a hasonlóan járt in-
tézmények elöljáróiból alakult.
Schiszler úgy véli, az OEP-eljárás
jogtalanságának egyik bizonyíté-
ka, hogy információk szerint alig
egy éve a Péterfy Sándor utcai és
más kórházakban tartott vizsgála-
ta után az egészségügyi pénztár
még nem emelt szót a 19 211-es
neuropszichológiai diagnosztika
kódjának használata miatt, jóllehet
az ellenõrzésük erre is kiterjedt. –
Ezek után érthetetlen, miért változ-

tatta meg az OEP menet közben a
véleményét – tette fel a költõi kér-
dést a KESZ vezetõje, amelyre a
választ alighanem a tárgyalóte-
remben kapjuk meg.

Az eljárással szemben a Magyar
Orvosi Kamara (MOK) is tiltako-
zott. Éger István, a szakmai szerve-
zet elnöke levélben tudatta az
egészségügyi pénztárral, hogy a
hozzájuk beérkezõ panaszokat
megvizsgálták és megalapozott-
nak találták. A MOK vezetõje azt
is leírta: „Álláspontunk szerint az
Önök eljárásának nincs jogi alapja,
(…) kizárólag az Önök teljesen
egyoldalú jogértelmezésén alapul-
nak.” Ezt látszik igazolni az is,
hogy az egészségügyi szolgáltatá-
sok nyújtásához szükséges szak-
mai minimumfeltételekrõl szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM-rendelet
nem tartalmaz olyan szabályt,
amely szerint a kérdéses diag-
nosztikát kizárólag neuropszi-
chológiai szakképesítés birtoká-
ban lehetne végezni. Emlékezetes,
a január 20-i testületi ülés legtöbb

vitát kiváltó napirendi pontja Büki
Tamás sürgõsséggel beterjesztett, a
szocialista frakció által is támoga-
tott indítványa volt. Az ellenzéki
képviselõk ebben egyebek mellett
a Kertvárosi Egészségügyi Szolgá-
lat vezetõje, Schiszler István fele-
lõsségének megállapítását kérték
az OEP 40 milliós elvonása, és az
ezzel összefüggõ 19 211-es kód-
használat miatt. A képviselõtestü-
let 17:5 arányban elutasította az in-
dítványt. 

Kovács Péter polgármester ké-
sõbb internetes naplójában meg-
döbbentõnek nevezte, hogy Büki
Tamás és másik négy szocialista
képviselõ fegyelmit akart adatni a
kerületi szakrendelõ vezetõjének,
amiért több pénzt akart szerezni a
kerületnek. „A szocialista képvise-
lõk azt mondták, az OEP-nek van
igaza, amikor el akar venni 40 mil-
lió forintot a kerületi szakren-
delõtõl…” – fogalmazott a polgár-
mester, aki egyúttal örömét is ki-
fejezte, amiért a testület többsége
nem indította meg az eljárást.

Pertársaságot alakít és bírósági úton követeli vissza a XVI.
kerületi szakrendelõ vezetõje, Schiszler István azt a 40 mil-
lió forintot, amellyel az Országos Egészségügyi Pénztár sze-
rinte jogtalanul megrövidítette a kerület lakosait. A Kertvá-
rosi Egészségügyi Szolgálat vezetõje mellett több, hasonló
helyzetbe jutott igazgató is a pereskedés mellett döntött.

Schiszler: Vissza a szakrendelõk pénzével!

Az OEP-et perlik az orvosok

MUNKATÁRSUNKTÓL

A z idén is folytatódik a
Kovács Péter polgármes-
ter beiktatásakor meg-

hirdetett Fejlõdõ kertváros
program, amelyben eddig is
számos földutat sikerült leasz-
faltozni, járhatóvá tenni. Noha a
2010. évi költségvetés elfogadá-
sa még hátravan, a XVI. kerületi
önkormányzat arról tájékozta-
tott, hogy az alábbi táblázatban
felsorolt utak, útszakaszok szi-
lárd burkolatának kiépítésére le-
het számítani. (A büdzsé vég-
szavazása után mindez persze
változhat; az esetleges módosu-
lásokról tájékoztatunk.) Emléke-
zetes, hogy 2006-ban a kerület új
vezetése grandiózus célt tûzött
ki maga elé. Ebbõl eddig sike-
rült felépíteni a két uszodát, s
minden jel arra utal, hogy a 150
földút felújításával is idõre elké-
szül az önkormányzat.

Folytatódnak a kerületi útépítések
Ágota utca  (Muzsika utca – Kendermag utca)
Ákos utca (Menyhért utca – Muzsika utca)
Állás utca (Menyhért utca – Muzsika utca)
Arany János utca (B. Veres Péter utca – Margit utca)
Album utca     (Nógrádverõce utca – Zsarnó utca)
Andócs utca     (Újszász utca – Zsemlékes utca)  
Anilin utca       (Újszász utca – Zsemlékes utca)
Begónia utca (Mûkõ utca – Magtár utca)
Béla utca (Hársfa utca – Diófa utca)
Béla utca (Hársfa utca – Akácfa utca)
Belsõ Veres Péter út
Cinkotakert utca (Szabadföld utca – Begónia utca)
Csillám utca (Mûkõ utca – Szárnyaskerék utca)
Csutora utca (Árpádföldi utca – Csöbör utca)
Csûr utca (Suba utca – Hangos utca)
Diófa utca (Béla utca – Szent Korona utca)
Diófa utca (Ida utca – Hermina utca)
Diófa utca (Ida utca – Rákosi út)
Diófa utca (Szent Korona utca – Csömöri út)
Fácánkert utca (Bekecs utca – Budapesti út)
Gáspár utca (Sándor utca – Ilona utca)
Hangulat utca (Veres Péter utca – István király utca) 
Hilda utca  (Olga utca – Géza utca)
Hunyadi utca (Rákospalotai határút – Baross utca)

Ida utca (Akácfa utca – János utca)
István király utca (Blaha Lujza utca – Töltény utca)
István király utca (Gyula utca – Benõ utca)
Kajszi utca (Állás utca – Ákos utca)
Kajszi utca (Állás utca – Cibakháza utca)
Kajszi utca (Budapesti utca – Cibakháza utca)
Károly utca (Arany János utca – Hangulat utca)
Kendermag utca (Monoki utca – Budapesti út)
Kétlovas utca (Locsoló utca – Csobaj utca)
Lajos utca (Gáspár utca – Ida utca)
Lajos utca (Ida utca – Budapesti utca)
László utca (B. Veres Péter út – Margit utca)
Locsoló utca (Lucernás utca – Strand sétány)
Lõtér utca (István király utca – Margit utca)
Mazsola utca (Timur utca – Rendelõ utca)
Muzsika utca (Timur utca – Monoki utca)
Nap utca (Iskola utca – Nyitra utca)
Nap utca (János utca – Iskola utca)
Pemetefû utca (Állás utca – Délceg utca)
Pemetefû utca (Monoki utca – Állás utca)
Rajka utca
Sashalmi sétány (Sasvár utca – Budapesti utca)
Sashalmi sétány (Margit utca – Belsõ Veres Péter út)
Vörösmajor utca
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MÉSZÁROS TIBOR

J anuár 30-án, szombaton már
látszott, ennek fele sem tréfa.
Estére 30, helyenként 35 cen-

timéteres hótakaró lepte be kerüle-
tünket. Már hajnal óta szakadt a
hó, amikor a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. (FKF) szóvivõje, Hor-
ti Zsófia elmondta, az intenzív ha-
vazás kezdetével szinte egy idõben
elindultak a munkagépek. Kerüle-
tünk legforgalmasabb útvonalán, a
Veres Péter úton mégis csak dél-
után három óra körül robogott vé-
gig az elsõ tolólapos hókotrógép. 

A hótakaró egyre vastagodott,
még éjszaka is. Vasárnap reggel
már kerületszerte mindenki havat
lapátolt. A járdák és az úttest kö-
zött egyre nagyobb kupacok emel-
kedtek. A hó meg csak szakadt, az
autók a mellékutcákban az orruk-
kal túrtak utat maguknak. A kert-
város lakói reménykedve néztek
az utcasarkok felé, hátha befordul
egy hókotró, de hiába. Hétfõn pe-
dig el kellett jutni a munkahelyek-
re, iskolákba. Az utcák szélessége
a hótorlaszoktól a felére zsugoro-
dott, az óvodák, iskolák elé érkezõ
autókból pillanatok alatt dugó ke-
letkezett. Ha el is takarították vala-
hol a havat, jött az utánpótlás.

A BKV által használt útvonalak
megtisztítása a fõváros feladata.
De milyen eszközökkel veszi fel a

küzdelmet a téllel a XVI. kerület?
A Kerületgazda Kft. mûszaki veze-
tõje, László Péter elmondta, egy
nagy teljesítményû, fõútvonalak
megtisztítására is alkalmas hókot-
rógéppel, két közepes méretû,
mellékutcákra tervezett hókotró-
val és egy kisméretû, járdán is el-
férõ munkagéppel rendelkeznek.
Átlagos teleken ez elegendõ is. 

Ha elered a hó, szigorú sorrend
szerint látnak munkához. Elõször
a kerületi orvosi rendelõkhöz ve-
zetõ utakat teszik járhatóvá a fõ-
útvonalak felõl. Majd jöhetnek az
iskolák, óvodák, a fõutak azon sza-
kaszai, amelyeken nem jár autó-
busz, végül a mellékutcák. Ha az
intenzív havazás miatt az orvosi
rendelõk környékét szinte folya-
matosan kell takarítani, akkor a
mellékutcák napok múlva sem ke-
rülnek sorra. A lakótelepek a par-
koló autók miatt megtisztíthatatla-
nok. Nincs hova tolni a havat, a hó
nem akadályozhatja az autók ki-
hajtását, és a szûk hely miatt köny-
nyen kárt tesz bennük a hókotró-
gép. Így a lakótelepiek leginkább
saját lapátjaikra számíthatnak.

Ezt bosszúsan állapította meg
sok helyen a lakosság is. Bár olyan-
ról, aki hóakadály miatt nem jutott
el az iskolába vagy a munkahelyé-
re, nem tudunk, olyan viszont, aki
elkésett, több is jelentkezett szer-
kesztõségünkben, felháborodottan

hiányolva a mellékutcák megtisztí-
tását. Ezekben az utcákban a szem-
be jövõ autók csak a mély hóba
gázolva tudtak kitérni, amelynek
rendszerint elakadás lett a vége. Ez
ügyben gyakran csörgött a telefon
a hivatalban. Turányi László, az
önkormányzat városüzemeltetési
osztályának illetékese ugyanakkor
azt is elmondta, olyan kérést is
kaptak, hogy többször ne menjen
végig az utcán a tolólapos autó,
mert a kocsibejárókra tolja a havat.

A gépek mellett szükség van
hómunkásokra is. Fõleg olyan he-
lyeken, ahol a gépek nem férnek el
– mondta Gyermán János, a XIV–
XVI. kerületi FKF fõfelügyelõje. Az
õ feladatuk a kerületgazdákéhoz

hasonló ütemterv szerinti hó- és
csúszásmentesítés, de listájukon az
élelmiszerellátó helyek is rajta van-
nak. És a nagy forgalmú lépcsõk,
csúszásveszélyes járdaszakaszok. 

A XVI. kerületben is vesznek fel
rendkívüli hómunkásokat a sas-
halmi Magyarvár utca 40. szám
alatt, az FKF XVI. kerületi kiren-
deltségén. Nappal 3200, délután
3400, éjszaka 3800 forint jár nyolc
óra hólapátolásért. Valószínûleg
az alacsony munkadíj miatt na-
gyon kevesen jelentkeznek. 

Egy olyan jelentõs havazás,
mint a mostani, a fõvárosnak száz-
ötvenmilliójába került. Kerüle-
tünkben is milliós tétel az utak
hómentesítése. 

A téli hidegben az egyre
több kátyú is gondot okoz a
jármûvezetõknek. Vannak
útszakaszok a kerületben,
ahol már lehetetlen a na-
ponta gyarapodó gödröket
kikerülni.

RIERSCH TAMÁS

K étféle úttípus létezik: azok,
amelyek a fõváros, illetve
azok, amelyek az önkor-

mányzat hatáskörébe tartoznak.
Ha az adott útszakaszon van tö-
megközlekedés, akkor nagy való-
színûséggel annak az útnak a fõ-
város a gazdája. Miért fontos ezt
tudni? Ha kátyúba hajtunk, és az

kárt okoz a gépkocsinkban, tud-
junk kinél reklamálni. Kátyúból
ugyanis rengeteg van a kerület-
ben. Különösen a fõváros által fel-
ügyelt utakra jellemzõ, hogy a
burkolat rossz állapotban van. A
Csömöri útnak a György utca és a
Szlovák út közötti része, a György
utca, az Állás és a Monoki utca, az
Újszász utca, az Arany János utcá-
nak az Ikarus elõtti szakasza na-
gyon nehezen járható. Az említett
utakon érdemes betartani a sebes-
séghatárt, azt túllépve egy várat-
lan kátyú komoly károkat okoz-
hat. Az utak kátyúmentesítése fo-
lyamatos, de a nagy hideg nem
kedvez a javításoknak. Ebben az
idõjárási helyzetben még a hideg-

aszfaltot is melegen kellene tárol-
ni, erre pedig nincs lehetõség. Hiá-
ba tömnek be egy-egy lyukat, az
néhány nap múlva újból gondot
jelent az autóvezetõknek. 

A Fõvárosi Önkormányzat ta-
valy felére csökkentette a felújítan-
dó kerületi utak számát. Az idén
nagy valószínûséggel csak az
Újszász, a Vidámvásár és a
György utca felsõ szakaszát újítják
fel. A többi, szintén rossz állapot-
ban levõ útszakaszt az idén is csak
foltozgatni fogják. Amíg hideg
van, addig a hidegaszfalttal, ké-
sõbb a tartósabb melegaszfalttal. 

A kerületi fenntartású utak álla-
potáért a polgármesteri hivatal
mûszaki ügyosztálya felel. A vá-

rosüzemeltetési és kerületfejleszté-
si iroda munkatársai a kátyúkat
egyrészt saját tapasztalataik, más-
részt az állampolgárok jelzései
alapján regisztrálják, amelyet az
önkormányzattal szerzõdéses vi-
szonyban álló Kenguru Építõipari
Kft. munkatársainak továbbíta-
nak, akik kijavítják a hibát. A ke-
rületi önkormányzat tervei között
szerepel, hogy az idén is több út
aszfaltburkolatát kijavíttatja, de
ehhez elõbb pályázati forrásokat
szeretne találni.  Jó hír a kerület
vezetõi és lakói számára, hogy az
elmúlt két évben épített aszfalt-
burkolatú utak egyelõre dacolnak
a hideggel.

Ha menet közben kátyút lát-
nak, akkor azt a 401-1650-es vagy
a 401-1494-es telefonszámon jelez-
zék a polgármesteri hivatal illeté-
keseinek. 

A kerületi utak bírják a hideget

Nagy pelyhekben hullott a hó

A szerencsésebbek olyan utcában laknak, ahol néha jár a hókotró
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A XVI. kerületi helytörté-
neti gyûjtemény állandó la-
kóhellyel büszkélkedhet.
Az öt településrész történe-
tét feldolgozó, rendkívüli
értéket képviselõ történeti
anyag színvonalához méltó
otthont kapott a kerület kö-
zepén, a Veres Péter úton.

MÉSZÁROS T.

Az Imre utcai HÉV-megál-
lóval szemben, a régi stílu-
sú kõkerítés és a dús nö-

vényzet által kissé rejtve, a CBA
melletti üzletsor háta mögött áll az
a ház, amely mindig a tudás, a kul-
túra fészke volt. Január 26. óta leg-
újabb titulusa: a helytörténeti gyûj-
temény otthona.

A gazdag anyag helyi doku-
mentumok, fotók, sajtótermékek,
oklevelek, iskolai bizonyítványok,
sporttörténeti emlékek, régi bútor-
darabok, oktatástörténeti kiad-
ványok és egyéb érdekes relikviák
mellett olyan felbecsülhetetlen ér-
tékû ritkaságot is bemutat, mint

egy 1259-ben kiállított okiratot.
Lantos Antal megnyitó beszédében
elmondta, ötven évet kellett várnia
e pillanatra, és a fontos eseményt
egyúttal önmaga születésnapi
ajándékának is tekinti. Közismert,
hogy Lantos Antal kerületünk tör-
ténetének feldolgozásában igen
fontos szerepet vállalt, de megem-
lítette elõdei és munkatársai nevét
is, akik szintén nagy szerepet ját-
szottak abban a munkában, amely-

nek végeredménye a helytörténeti
gyûjtemény. E sorban a már el-
hunyt iskolaigazgató, Gyarmati Im-
re mellett elhangzott Paor Zoltánné
és Benedek Ágnes neve is. A tudo-
mányos munkában Gyurica Anna
és Kovács Eszter régészek nyújtot-
tak értékes segítséget, a sporttörté-
net pedig Varga Ferenc közremû-
ködése nélkül nem lehetett volna
teljes. A közvetlen munkatársak
közül Lábas Hilda és Széman Richárd

munkája volt nélkülözhetetlen.
Természetesen a tervekbõl semmi
nem valósult volna meg, ha Kovács
Péter nem tartja olyan fontosnak a
múlt ismeretét, és az önkormány-
zat nem támogatja az állandó kiál-
lítás megvalósulását. 

Amikor a polgármester átvette a
szót Lantos Antaltól, kijelentette,
az uszodák megépítése mellett a
cinkotai tájházra és a helytörténeti
gyûjtemény létrejöttére a legbüsz-
kébb, mert a múlt ismerete nélkül
nincs nemzet, nincs azonosságtu-
dat, és nincsenek tapasztalatok. A
múltunkból, értéket teremtõ elõ-
deink teljesítményébõl és hagyo-
mányaink tiszteletébõl meríthe-
tünk erõt terveink megvalósításá-
hoz, és ahhoz, hogy mi is értéket
teremtsünk. Örömmel üdvözölte a
megjelent intézményvezetõk, dísz-
polgárok, mûvészek és a kulturális
élet személyiségei mellett azt a né-
hány önkormányzati képviselõt is,
aki részt vett a megnyitón, mivel
így maguk gyõzõdhettek meg ar-
ról, hogy a megszavazott pénz jó
helyre került.

Január 20-án tizenketted-
szer báloztak iskoláink és
óvodáink pedagógusai.
Ilyenkor egy estére elfelej-
tik az oktatási intézménye-
ket, magánemberré válnak,
és átadják magukat az ön-
feledt szórakozásnak.

MÉSZÁROS T.

H a egy rendezvénynek
már több mint egy évti-
zedes múltja van, óhatat-

lanul kialakulnak bizonyos ha-
gyományok. A pedagógusbál ese-
tében ilyen visszatérõ program az
A csitári hegyek alatt címû népdal
eléneklése. Így történt ez most is,
mint már tizenkét éve minden al-
kalommal.

Elõtte Varga György, a Rácz Ala-
dár zeneiskola igazgatója, az est
házigazdája üdvözölte kollégáit a
kerületi pedagógustársadalom

éves nagy találkozóján, majd Ko-
vács Péter polgármester társaságá-
ban ismertette az est programját.
Miután a polgármester is elmond-
ta köszöntõjét, a pedagógusok
egész éves munkáját megköszön-
ve, már semmi akadálya nem volt
annak, hogy a táncparkettre sora-
kozzanak az elsõ fellépõk. Hiszen
már az is hagyomány, hogy az is-
kolák tantestületei látványos pro-
dukciókkal lépnek a kíváncsi kol-
légák elé. 

Ezúttal a Kölcsey iskola ABBA-
egyvelege nyitotta a sort. A csinos
alkalmi ABBA-lányok a híres
együttes fénykorában divatos jel-
mezeket húztak magukra, hogy
minél hitelesebben jelenítsék meg
a kort és a svéd formációt. A Pipi-
tér óvoda Virgonckái nagybajuszú
Mikulással és fekete ördögökkel
idézték a decemberi ünnepkezdet
hangulatát. A szentmihályi Játszó-
kert óvoda fellépõi Szombat esti

láz címû fergeteges lendületû pro-
dukciójukat így kénytelenek vol-
tak Péntek esti lázra keresztelni. A
névcsere nem befolyásolta a pro-
dukció színvonalát. Õket a Marga-
réta óvoda csapata a Mamma Mix
címû jelmez- és kellékigényes elõ-
adása követte. A táncos lábú csa-
pat ugyanis félúton jelmezt váltott.
A tógára emlékeztetõ fehér lepleik-
tõl hirtelen megválva színes toll-
seprûket ragadva ropták tovább –
õk is ABBA-zenére. Az est legele-

gánsabb szereplõi a záró produk-
ciót bemutató Móra Ferenc iskola
fellépõi voltak. Az aranysujtásos
felöltõben feszítõ férfiak és díszes
párták alatt mosolygó partnereik a
zenéhez és a jelmezhez illõ elegan-
ciával adták elõ a palotást.

A mûsor ezzel véget ért, de kez-
detét vette a lakoma és a tánc. A
Nosztalgia étterem kínálata min-
den igényt kielégített, akárcsak
Tom Caték jól táncolható, változa-
tos zenéje. 

A helytörténeti dokumentumok végre méltó helyre kerültek

Otthonra talált a gyûjtemény

Báloztak a pedagógusok

A Móra Ferenc iskola fellépõi palotást táncoltak

A polgármester fontosnak tartja a múlt ismeretét
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A drienn néni január 13-án
még csak kilencvenhat
éves volt. Olyan sokszor

mondta a szolgálat õt gondozó
munkatársainak, hogy milyen jó
lenne benne lenni az újságban,
úgy, mint a százévesek, hogy
arra gondoltunk, ajándékként
megszerezzük ezt az örömöt Pé-
ter Jenõné Korompay Adriennek.

Adrienn néni híres felmenõk-
tõl származik. Leghíresebb õsét
maga gróf Széchenyi István csábí-
totta Bécsbõl Budapestre, hogy
lerakja az optika alapjait. Libál
Antal le is telepedett úgy 1840
körül Budapesten, azóta lehetett
Magyarországon cvikkert, lor-
nyont, majd késõbb szemüveget
kapni. Libál optika egyébként
ma is található a belvárosban.
Adrienn néni is több mint har-
minc évet dolgozott az optikus-
szakmában. Tanári diplomát is
szerzett, de egy baleset követ-
keztében egyik karját elvesztette,

ezért tanárként sohasem tevé-
kenykedett. 2008 szeptembere
óta ágyhoz kötve tölti napjait.
Egyéb családtag híján keresztfiá-
ra és a területi szociális szolgálat
gondozónõire számíthat. Tõlük
kapta a születésnapi tortát, meg
mellé napról napra a sok szere-
tetet.

Kerületünk képviselõ-testülete
éppen az Adrienn nénihez ha-
sonló, ellátásra szoruló idõs em-

bereknek és a szociálisan rászo-
rultak részére hozta létre a Buda-
pest Fõváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat Területi Szociális
Szolgálatát. Az intézmény te-
vékenysége igen szerteágazó.
Baloghné Szabó Olga hosszan
sorolja, mi mindennel állnak a
rászorulók rendelkezésére: – Na-
ponta 550 adag ebédet tudunk
elkészíteni. Sokan ételhordóval a
kezükben eljönnek a napi egy-
szeri meleg ételért, akik nem
tudnak közlekedni, azoknak
házhoz szállítjuk az ebédet. 

Legalább ilyen fontos szolgál-
tatásunk a házi segítségnyújtás.
Ezt olyan idõs emberek vehetik

igénybe, akik vagy segítõ család-
tag híján nem tudják önállóan el-
látni magukat, vagy szociálisan
rászorultak. Harminckét gondo-
zónõ három gondozói csoportba
tömörülve, napi legfeljebb négy
órában áll a rászorulók rendelke-
zésére. Tevékenységi körükbe
beletartozik a bevásárlás, segéd-
kezés a tisztálkodásban, öltözkö-
désben, az ágynemû és ruházat
rendben tartásában, ügyintézés-
ben, a gyógyszerek kiváltásában,
adagolásának felügyeletében,
vagy a magányos idõs emberek
lelki karbantartásában. 

Fontos szerepe jut a nyugdíja-
sokat segítõ szolgálatnak is. Ez a
szolgáltatás apróbb, de nélkülöz-
hetetlen ház körüli javításokat
végez. A szolgálat munkatársai
igen szoros beosztással dolgoz-
nak, de elutasítaniuk senkit nem
kell. A cinkotai és árpádföldi
idõseiket a Vidámvásár u. 7. (te-
lefon: 400-3198) alatti intézmény
várja. Rákosszentmihályt és a
vele határos sashalmi területet a
János u. 49. (telefon: 405-1446)
látja el. Mátyásföldrõl és a hozzá
közelebb esõ sashalmi részrõl a
Veres Péter út 109. (telefon: 407-
2812) alatti kirendeltséghez for-
dulhatnak.

ZSIGMOND TÜNDE

K edves idõs asszony igazít
útba, együtt bandukolunk
az evangélikus templom

felé Cinkotán. Vetõ István tavaly
szeptemberben került a Cinkotai
Evangélikus Egyházközség élére.
Az ökumenikus imahétrõl kérde-
zem õt, mivel tudom, hogy az esti
istentiszteletre saját hívein kívül
más felekezetû vendégeket is vár,
s ezen a különleges napon még az
igehirdetést sem õ maga, hanem
katolikus „kollégája” végzi.

– Az idei imahét országos meg-
nyitó ünnepségét a Deák téri
evangélikus templomban tartot-
ták, ahol dr. Erdõ Péter bíboros,
prímás-érsek szentbeszédet, dr.
Szabó István református püspök
igehirdetést tartott – mondta az
elõzményekrõl Vetõ István. – Az a
közös pont a keresztyén felekeze-
tek között, hogy Krisztusban, az
Õ feltámadásában hisznek. Az
imahét témája az emmausi tanít-
ványok története, Lukács evangé-
liumának 24. fejezetébõl, amit az
imahét során mindennap elolva-

sunk, vagy részleteket emelünk ki
belõle. Krisztus ma is köztünk jár,
„mûködik”, s Õ tartja meg közöt-
tünk az egységet. 

A XVI. kerületben zajló imahét-
rõl elmondta: – Tegnap mindany-
nyian a mátyásföldi református
templomban voltunk, ahol a bap-
tista lelkipásztor, Eszes Zoltán hir-
detett igét, s mi, a többi felekezet
lelkipásztorai részt vettünk az is-
tentisztelet liturgiájában. Ma dr.
Magyar Pál, az árpádföldi római
katolikus templom plébánosa jön
el hozzánk ide, a cinkotai evangé-
likus templomba. Holnap Árpád-
földön Bíró Botond mátyásföldi re-
formátus lelkész helyett, aki saj-
nos beteg, édesapja, Bíró Ferenc
tartja az igehirdetést. Csütörtökön

én prédikálok itt, a cinkotai római
katolikus templomban. Az idei
cinkotai sorozatnak sajnos van
egy szomorú emléke, ami egy ki-
csit rányomja a bélyegét erre a
hétre. Tavaly, az imahét után pár
héttel távozott hirtelen az élõk so-
rából Sándorfi István, a Cinkotai
Római Katolikus Egyházközség
plébánosa. Terveim szerint közös
imával emlékezünk meg róla. Az
imahét folyamán kialakítunk egy
istentiszteleti rendet, egymás li-
turgiáját megismerjük, s „vendég-
járáskor” ezekbõl át is veszünk
egy-két dolgot, hogy megörven-
deztessük egymást.  Ez a pár nap
ugyanis jó alkalom arra, hogy
gesztusokat nyújtsunk egymás fe-
lé – zárta szavait Vetõ István.

Misszió és egység – volt a január 18-ától meghirdetett
ökumenikus imahét témája. A rendezvényt templomaink-
ban is megtartották, errõl kérdeztük Vetõ Istvánt, a Cin-
kotai Evangélikus Egyházközség lelkészét.

Ökumenikus imahét a templomainkban

Torta és szeretet. Gondoskodás a születésnapon is

Január 14-én a területi szociális szolgálat munkatársai
születésnapi köszöntésre készültek. Csatlakoztam Ba-
loghné Szabó Olgához, a szociális szolgálat vezetõjéhez
és lelkes munkatársaihoz, akik tortával a kezükben ér-
keztek Adrienn néni lakásához.

A területi szociális szolgálat munkatársát születésnapra kísértük el

Kedves segítség az idõseknek
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RIERSCH TAMÁS

I gaz állítás, bármilyen szem-
pont alapján kezdenénk a be-
mutatásukat, hogy a Verrasztó

családban mindenképpen egy szá-
mában kiemelkedõ világnagyság-
ba botlanánk. Ha a család január
14-én Szentmihályon megjelent
tagjait nézzük, akkor az egyetlen
hölgy az a Verrasztó Evelyn volt,
aki néhány héttel korábban Isz-
tambulban egy fantasztikus világ-
csúcsot úszva rövidpályás Euró-
pa-bajnoki címet szerzett a 200
méteres vegyes úszásban. A Jövõ
SC klasszisa nem mellesleg 100 ve-
gyesen és 200 méteres gyorsúszás-
ban még egy-egy ezüstérmet is
bezsebelt. Egy másik szempont
alapján a családfõvel illenék kez-
denünk a Verrasztók bemutatását.

Dr. Verrasztó Zoltán eredményei-
nek felsorolásához azonban a ren-
delkezésünkre álló hely kevés len-
ne. Elég legyen csak kiemelnünk a
kiváló hát- és vegyes úszónk vi-
lágbajnoki címeit (1973 és 1975),
illetve az olimpiai érmeit (1980.
Moszkva, ezüstérem 200 méter há-
ton, bronzérem 400 méter egyéni
vegyesben). A harmadik vendég,
Verrasztó Dániel fiatal kora ellenére
már komoly eredményekkel büsz-
kélkedhet. Legutóbb például a
már említett 2009-es isztambuli
rövid pályás Európa-bajnokságon
sikerült 400 méter vegyes úszás-
ban egy ezüstérmet szereznie. A

szervezõk elképzelése szerint a ja-
nuár 14-i fórumnak lett volna még
egy vendége is: dr. Verrasztó Gab-
riella, dr. Verrasztó Zoltán testvé-
re, de az egykor Cinkotán is prak-
tizáló gyermekorvos, aki maga is
válogatott úszó és olimpikon volt,
egy sajnálatos betegség miatt nem
tarthatott a rokonaival. 

A három Verrasztónak azonban
így is sok mondanivalója akadt.
Nem csoda, hisz az apa például
három, Evelyn lánya pedig már
két olimpián is részt vett. A három
vendéget a családi köteléken kívül
még egy fontos dolog összekötöt-
te: mindhárman attól a Széchy Ta-

mástól tanultak meg úszni, akit
sokan még ma is a világ legjobb
úszóedzõjének tartanak. Dr. Ver-
rasztó Zoltán a mester egyik elsõ
csoportjában kezdett el úszni, a
gyerekei pedig Tamás bácsi utolsó
csoportjának legnagyobb tehetsé-
gei voltak.  

– Az úszás nagyon is munka- és
idõigényes. Sajnos a magyar okta-
tási rendszer még nem alkalmas
arra, hogy a legjobb úszóink az
edzések mellett tanulhassanak. A
mi idõnkben még más volt a hely-
zet – mondta a családapa –, és Ta-
más bácsi is megkövetelte mind-
nyájunktól, hogy tanuljunk. Talán
nem véletlen, hogy az elsõ Széchy-
generáció minden tagja egyetemet
végzett. 

– Mindennap 4.50-kor kelünk,
5.45-kor az uszodában, 6 órakor
már a medencében vagyunk – tet-
te hozzá Verrasztó Dávid. – Sok-
szor felajánlották már nekünk,
hogy menjünk ki Amerikába, de
mi magyar uszodában, magyar
edzõvel és magyar módszerekkel
szeretnénk felkészülni a verse-
nyekre. – Eddig ugyanis bevált ez
a módszer – egészítette ki a Ver-
rasztó család férfitagjainak gon-
dolatmenetét az újdonsült úszó
Európa-bajnoknõ.

Már kezdünk hozzászokni, hogy az
Erzsébetligeti Színház januárban a
magyar popélet valamelyik híressé-
gét hívja meg koncertre. A tavalyi
Presser-est után most január 31-én
Zsédenyi Adrienn megjelenésében és
dalaiban gyönyörködhettünk.

MÉSZÁROS TIBOR

A zongorista és én. Ez volt a koncert cí-
me, amelyre január leghavasabb va-
sárnapján gyülekeztünk az Erzsébet-

ligeti színházteremben. Zséda ügyeiben kevés-
bé járatos honfitársaink ebbõl arra következ-
tethettek, hogy a mûvésznõ intim színpadi
együttléte Cselik Gábor zongoristával legfeljebb
a zene hangjaival bõvül majd. Ezzel szemben
a billentyûs mellett szemmel láthatólag fellé-
pésre készült Fábry Sándor fõzenésze, Kuzbelt

Péter, a szaxofonok nagy mestere is. Hamar rá-
jöttünk, hogy õ is a mûsor része, annál is in-
kább, mert mikor Zséda bemutatta, megosz-
tott egy titkot a hallgatósággal: Kuzbelt Péter
nemcsak a Showder Bandet és énekesnõjét,
Luandát ûzi, hanem Zsédát is. Õ mondta, ne-
ki el kell hinnünk.

Szóval egy zongora és egy szaxofon hangjai
kergették egymást, amikor az oldalfüggöny
mögül kilépett Zséda, hogy üdvözölje rajon-
góit, akik között azonnal felismert néhány ar-
cot a korábbi arénabeli koncertjének közön-
ségébõl. Rövid bevezetõjében elmondta, a
Zongorista és én címû koncertje jelenleg a ked-
vence, mert eddigi legkedvesebb dalaiból válo-
gatta össze a mûsort. Elmesélte azt is, hogy
Cselik Gábort tizenhét éves kora óta ismeri, és
a zenében kiválóan megértik egymást.

Majd elkezdõdött a kétrészes Zséda-show.
Ha ki kellene emelni a dalok valamelyikét, ak-

kor a Fekete rúzs vagy az És megindul a föld…
jut eszébe az embernek, mert ezeket vastaps
követte. És mindenképpen említést érdemel
Domján Edit egykori nagy slágere, a Köszönet
mindenért. Egy ügyes technikai trükk segítsé-
gével ennek a számnak a refrénje mindig
Domján Edit hangján szólalt meg. Természete-
sen a vastaps most sem maradt el.

Úgy tûnik, Zséda jó választás volt, a koncert-
rõl hazatérõ közönség minden jel szerint úgy
érezte, ez az év jól kezdõdött.

Ahogy a vívásban a Kovács
vagy Gerevich família,
vagy vízilabdában a Szívó-
sok, az atléták között pe-
dig a Némethek, úgy az
úszósportunk is büszkél-
kedhet komoly dinasztiá-
val. Január 14-én a Varjú
Vilmos Olimpiai Baráti
Kör a Verrasztó családot
látta vendégül.

Verrasztóék a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendégei voltak

Egy magyar úszódinasztia

Januári koncert Zsédával

Az énekesnõ kedvenc dalai hangzottak el

A Verrasztó családban hagyomány az élsportolói élet
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E gyre nehezebb megszólí-
tani a gyerekeket ebben az
anyagias világban. Isko-

lánkban ezért minden évben kü-
lönbözõképpen ünnepeljük meg
a magyar kultúra napját. Az idén

Radnóti Miklós költészetét válasz-
tottuk erre a célra, e téma köré
csoportosítottunk mindent – tájé-
koztatott Pereces Ágnes, a Jókai is-
kola magyarnyelv- és irodalom-
tanára. – Január 25-én egy kis
ünnepi összeállítás keretében a
nagy költõ Nem tudhatom címû
versét mondták el úgy a jókais
tanulók, hogy minden sor más
gyerek szájából hangzott el. Ez-
zel azonban nem ért véget a kul-
túra napja a Jókai Mór Általános
Iskolában. 

A tavalyi Radnóti-évhez, a
költõ születésének századik év-
fordulójához illõen a diákok és

családtagjaik, valamint az intéz-
mény pedagógusai pontosan
száz Radnóti-verset másoltak le,
és e versgyûjteménybõl kiállítást
is rendeztek az iskola aulájában.
– A lelkesedés határtalan volt a
másolás idõszaka alatt – mesélte
a tanárnõ. – Radnóti sajnos most
nem mindenhol tananyag az ál-
talános iskolákban, nálunk azon-
ban ezen a héten tanulóink meg-
ismerték, és bátran mondhatom,
meg is szerették a költõt. Bízom
abban, hogy a jövõben is élvezet-
tel, jó ismerõsként forgatják
majd versköteteinek lapjait – zár-
ta szavait Pereces Ágnes.

A magyar kultúra napjához, az
irodalom-, ének-, rajzórákon való
megemlékezésen túl, a Lemhényi
Dezsõ Általános Iskolában szin-
tén kapcsolódott egy rendkívüli
kiállítás, amelyet január utolsó
hetében Tárnok Mária nyitott
meg. Dr. Hoffmann Károlyné isko-
laigazgató, aki a hétköznapi kul-
túra zászlóvivõjeként rendszere-
sen ad otthont iskolájában képzõ-
mûvészeti és fotókiállításoknak,
elárulta, hogy nem véletlenül
kérte fel a polgármester úr felesé-
gét e kiállítás megnyitására, hi-
szen az ott megtekinthetõ szemet

gyönyörködtetõ kézimunkákat is
ügyes nõi kezek alkották. A Ma-
gyarország tájegységeit felvonul-
tató, színes mezõkövesdi és kalo-
csai motívumok és minták is
valószínûleg a kiállítás hölgylá-
togatóit fogják elvarázsolni. – E
kiállítás méltó elindítója annak a
hasznos és szép nõi tevékenység-
nek, a kézimunkázásnak, ame-
lyet ezentúl szakkör keretében
mi is szeretnénk mûvelni  isko-
lánkban – mondta dr. Hoffmann
Károlyné. 

ZSIGMOND TÜNDE

A z Erzsébet-liget a kisgyer-
mekükkel otthon lévõ
anyukák kedvelt tartóz-

kodási helye. Az örömteli, közö-
sen eltöltött idõ, a szabad levegõn
tett séta és játék, a színház hasz-
nos és szórakoztató gyermek-
programjai mellett olykor igény
támad a fiatal anyákban is az
egyéni kiruccanásra. A ligetben
erre tucatnyi lehetõség van: kü-
lönféle sport- és kulturális progra-
mokból válogathatnak a kikap-
csolódásra vágyó családanyák. De
mi legyen a gyerekkel, amíg az
anya úszik, jógázik, netán megnéz
egy kiállítást?

Erre az esetre talált megoldást
a XVI. kerületi nagycsaládosok
elnöke, Székely Hajnalka és Berecz
Ilona, a szervezet elnökhelyettese,

amikor tavaly, az esztendõ végén
létrehozták a Palánta játszóházat.  

Tíz óra körüli érkezésemkor
már négy pici palánta ülte körül az
asztalt, ahol Berecz Ilona a gyere-
kekkel együtt nagy vidámság kö-
zepette, zsemlemorzsából vará-
zsolt elõ képeket. A kicsikkel való
foglalkozás nem okoz nehézséget
Icának, aki szociálpedagógus, s
maga is négy gyermek gyakorló
édesanyja. A baba-mama klub tá-
gas helyiségében található ízléses
és praktikus gyermekbútorok, játé-
kok részben Hajnitól és Icától, rész-
ben pedig adományokból szárma-
zik. – A baba-mama klubban tá-
madt fel az igény, illetve született
meg az ötlet, hogy létrehozzunk
egy „színházi gyermekmegõrzõt”.
Sok fiatal család él távol a nagyszü-
lõktõl, számukra gyermekeik pár
órára való elhelyezése is nehézsé-

get okoz. Pedig sokszor akad apró-
cseprõ elintéznivaló. S abból, ha
egy kisgyerekes családanya néha
lélegzethez jut egy kis idõre, az
egész család profitál. Már vannak
visszatérõ, „törzsvendégeink” is,
fõleg a másfél-három éves korosz-
tályból – tájékoztat Székely Hajnal-
ka pedagógus, három gyermekes
családanya.

Németh Gáborné ma másodszor
hozta el ide két és fél éves kisfiát.
Dani, anyukájáról teljesen megfe-
ledkezve, önfeledten játszott a kor-
társaival. – Másodszor vagyunk itt
a játszóházban. Azért kezdtünk
idejárni, hogy könnyebb legyen a
leválás. Dani nemsokára óvodás
lesz, s remélem, hogy a Palántában
eltöltött idõ segít nekünk a közös-
ségi élet megkezdésében – mondja
a fiatal édesanya. A Palánta játszó-
házban is van beszoktatási idõ,

persze itt mindez gyorsabban zaj-
lik, mint a bölcsõdében, óvodában.
Daniék lassan szedelõzködnek,
indulnak hazafelé. Kint a folyosón
ismerõsökkel találkoznak, egy ha-
sonló korú kisfiú és az anyukája,
akikkel Dani sajnálatára – hiszen
olyan jót lehetett volna még együtt
játszani – éppen váltják egymást a
játszóházban. – Sebaj, majd jövõ
héten bepótoljuk – vigasztalják az
anyukák csemetéiket búcsúzás
közben.

A Palánta játszóház minden csü-
törtökön reggel 9 és dél között áll a
kisgyermekes szülõk rendelkezé-
sére. A játszóház egytõl ötéves ko-
rig fogad gyermeket, elõzetes beje-
lentés után. Belépés csak váltócipõ-
ben! További tájékoztatás Berecz
Ilonánál a 06-20/313-8738-as és
Székely Hajnalkánál a 06-30/961-
6871-es telefonszámokon kérhetõ.

Játszóház kicsiknek a teátrumban

Kézimunka-kiállításnak adott otthont a Lemhényi iskola

A magyar kultúra napját
kerületünk iskolái is meg-
ünnepelték. Hogy mikép-
pen, annak lapunk tudósí-
tója a Jókai Mór Általános
Iskolában és a Lemhényi
Dezsõ Általános Iskolában
járt utána.

A kultúra napja az iskolákban

Magyarország különbözõ tájairól
származó darabokat mutattak be
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MÉSZÁROS TIBOR

Aki a magyar kultúra nap-
ját méltóképpen akarja
megülni, legjobb, ha vá-

laszt egy ünnepélyes helyszínt, a
legjobb szerzõk mûveibõl állítja
össze a mûsort, és kiváló elõadó-
kat kér fel azok bemutatására.

Valószínûleg ezt a receptet kö-
vették a Corvin Mûvelõdési Ház
rendezésben részt vett munkatár-
sak, amikor a központi ünnepség
helyszínéül most is a rákosszent-
mihályi katolikus templomot vá-
lasztották. Így akik január 23-án 15
órára megtöltötték a Szent Mi-
hály-templom padsorait, áhítatos
környezetben, maradandó mûvé-
szeti élményre számíthattak.

Az ünnepség bevezetéseként a
jelenlévõk közösen elénekelték a
Himnuszt. Arról, hogy a hangzás
tökéletes legyen, a szentmihályi
templom kórusa, a Corvin kórus
és a Szombati Klára karnagy ötlete
alapján erre az alkalomra önként
jelentkezõ, szép hangú kerület-
lakókból álló egyesített énekkar
gondoskodott. A Himnuszt Kodály

Zoltán Magyarok címû kánonja
követte, ugyancsak az egyesített
kórus elõadásában. 

Ezt követõen Szabó Csilla, a Cor-
vin Mûvelõdési Ház új igazgatója
mondott néhány bemutatkozó,
majd bevezetõ szót. A Néri Szent
Fülöp iskola tanulói közül Bozsik
Brigitta a moldvai csángók nép-
dalkincsének egy darabját hozta
el erre az ünnepi alkalomra, az-
után egy Mária-dalt adott elõ. Fu-
rulyán Szentimrei Panni kísérte.
Reményik Sándornak a fogyatkozó
magyarokat féltõ Templom és
iskola címû költeményét Tóth
Dominik, a kerületi rendezvények
állandó szereplõje szavalta el ha-
zafias tûzzel. 

Ezután Koltay Gábor rendezõ, a
Mindszenty-szobor avatóünnep-

ségének egyik fõszereplõje lépett
a hallgatóság elé. A köztudottan
nemzeti érzelmû, hazafias szem-
léletû mûvész ünnepi beszédében
a magyar nyelv és kultúra össze-
tartó erejérõl, identitásteremtõ,
hagyományõrzõ és a közös ha-
gyományokon alapuló összetar-
tozás élményét adó szerepére hív-
ta fel a figyelmet. Emlékeztetett
arra a sajnálatos tényre, hogy
évente csaknem negyvenezer fõ-
vel csökken hazánk népessége,
ami összefügg azzal is, hogy az
abortuszok száma nálunk az
egyik legmagasabb Európában.
Ezért mindenkit arra kért, hogy
saját helyén, saját életében ereje és
lehetõsége szerint támogassa a
magyar kultúrát, õrizze a hagyo-
mányokat, és adja is tovább azo-

kat, mert ezzel a magyar nemzet
érdekeit szolgálja, és csak így le-
het megakadályozni a globalizá-
ció világhódítását. 

A mûsornak ezt a részét a
szentmihályi templom énekkara
zárta Bárdos Lajos Mennyei kórus
hangja kél címû mûvével. Bár-
dosnak ez a mûve igazán sokat
árul el egy kórus egységérõl, de a
szentmihályiak állták a próbát. A
templomi környezet, no meg a
mûvet záró légies pianissimo
tényleg azt az érzést keltette a
hallgatóságban, hogy egy meny-
nyei kórus énekét hallotta.

Pedig a mûsor java még hátra
volt. Ekkor következett ugyanis a
Lélektõl lélekig címû összeállítás,
amely a klasszikus zene gyöngy-
szemeibõl – többek között Bach és
Liszt egyházi mûveibõl – váloga-
tott összeállítást kínált a hallgató-
ságnak énekhangra, trombitára és
orgonára. 

A több mûfajban otthonosan
mozgó Sáfár Mónika gyönyörû
szopránja jól illeszkedett a Nagy
László Adrián orgonajátéka és a
Monoki Attila trombitahangjai ál-
tal megjelenített patetikus érze-
lemvilághoz.

A közönség soraiban felfedez-
hettük a néhány megjelent önkor-
mányzati képviselõ és a kultúra
kerületi képviselõi között az egyik
elõadott mû szerzõjét, Tolcsvay
Lászlót, aki felesége, Péreli Zsuzsa
textilmûvész társaságában vett
részt a kultúra ünnepén.

Az idén január 22-érõl bizo-
nyára sokaknak eszébe ju-
tott, hogy véletlenül ez a nap
a nemrég elhunyt elõadó-
mûvész, Cseh Tamás szüle-
tésnapja is. Azt azonban,
hogy a magyar kultúra nap-
ját éppen ekkor ünnepeljük,
annak köszönhetjük, hogy
1823-ban e napon fejezte be
Kölcsey Ferenc nemzeti
imádságunkat, a Himnuszt.

A Himnusz születése tiszteletére

A rákosszentmihályi katolikus templomot választották az ünnepség helyszínéül

A kerület több ren-
dezvénnyel emléke-

zett meg a magyar
kultúra napjáról.

Ezek közül az egyik
az ART 16 Mûvész-

egyesület Csendélet
a mûvészetben címû
kiállítása volt, ame-

lyet Ádámffy Pál
mûvésztanár nyitott

meg, és amelyen
részt vett Szabó
Csilla, a Corvin
Mûvelõdési Ház

igazgatója is. 
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(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.)
Február 21-én, vasárnap 15 órakor farsangi nótahangverseny. Magyar
nóták, operettegyvelegek, cigánydalok. A mûsort a Nóta tv élõben közve-
títi. Prímások: Buffó Rigó Sándor, Berki Péter. Énekesek: Csala Judit,
Dömsödi Farkas Bálint, Somogyi Erika, Fazekas József, Rupa Ilona, Fé-
nyes György. Humorista: Lukács Gábor. Mûsorvezetõ: Badi Laura és Káz-
mér Öcsi bácsi. Mûvészeti vezetõ: Horváth Zoltán. Belépõdíj: 1400 Ft/fõ. 
Március 6-án, szombaton 20.30-kor – Gesarol-buli – Vendég 19.30-tól
a Diorit Tini zenekar. Belépõ 1800 Ft.
Kapunyitás 18.45-tõl.
Március 7-én, vasárnap 10 órakor – Almamánia koncert – az Alma
Együttes vidám, interaktív koncertje gyermekeknek.
A kezdés idõpontja 16 órára változott!
Március 7-én, vasárnap 16 órai kezdettel – „Gondviselés” – Müller Pé-
ter elõadása – Jegyár: 2000 Ft/fõ.

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

A köztisztviselõi klub következõ foglalkozását február 17-én tartja a szo-
kott helyen. Vendégünk lesz Ancsin László jegyzõ úr. 

Köztisztviselõi klub

(1162 Budapest, Rákosi út 224. és Sarkad utca sarok, 06-70/242-6798.)
Február 27., szombat: Télkihordó farsang a Sarkad udvarban.
Programok: – 10.00. Kapunyitás, ünnepélyes megnyitó – Délelõtt gyer-
mekmûsorok, kézmûves foglalkozások (busóálarc, bábuk és hangsze-
rek készítése, fafaragás, rongyvágás, szalagszövés), élõ zene, nótázás –
bográcsozás, lepénysütés – Délután vidám népi játékok, vetélkedõk –
17.00. Farsangi felvonulás busóálarcban, élõ zenével, zajkeltõ eszkö-
zökkel – 18.30-tól indul a táncház és az esti mulatság, tombola – Egész
nap gyermekjátszóház és büfé. Belépõ fejenként egy tombolaajándék és
egy csipetnyi jókedv! 
(A kézmûves foglalkozások részvételi díja: 200–1000 Ft az anyagköltség
függvényében.)
A szervezõk kérése, hogy aki szívesen jár népviseletben, az jöjjön úgy!
Szervezõk: Kézmûvelõk Egyesülete, Árpád Népe Egyesület és a KALOT
Sz. N. Egyesület.
Érdeklõdni lehet: Trombitás Enikõnél a 06-70/242-6798-as, Urbán Péternél
a 06-20/473-5963-as vagy Kratofil Zitánál a 06-20/462-4756-os telefonon.

Sarkad udvar

(XVI. Árpádföld, Cibakháza u. és Menyhért u. sarok.) 
Utazás május 15–21-ig, 7 nap! 
Az ÁKE szakosztálya többnapos kirándulást szervez. Úticél: Kárpátalja
(a honfoglaló magyarok útján) Kijev–Csernigov–Munkács–Vereckei
hágó.
Utazás Kijevig vonattal (hálókocsi), onnan busszal magyar nyelvû ide-
genvezetõvel. Hazafelé Csaptól vonattal. 
Szállás, félpanzió, belépõk, idegenvezetés, vonat- és buszköltség kb.
330 euró. Idõpont: május 15–21-ig, 7 nap. 
Részletes információ és jelentkezés: Völgyi Margit 409-0601 vagy 
06-70/226-9242.

Árpádföldi Közösségi Egyesület

(1165 Budapest, Táncsics M. u. 7. 403-2093, 407-2407. 
www.razeneiskola.hu , E-mail: info@razeneiskola.hu)
Helyszínváltozás:
Február 15., hétfõ 18 óra: Tanári hangverseny (4. bérleti hangverseny). 
A zeneiskola Stringendo vonószenekara és növendék szólistái.
Rácz Aladár zeneiskola hangversenyterme, 1165 Bp., Táncsics u. 7.

Rácz Aladár zeneiskola

(Dr. Onyestyák György, 06-20/395-3537; ony@freemail.hu) 
2010 elsõ fél évében a következõ helyszínekre szervez kalandozást:
Március 20. Zólyom és Selmecbánya kincsei. 
Április 17–18. Széchenyi emléktúra: Bécs–Sopron–Nagycenk. 
Április 24. Hortobágy és Debrecen csodái. 
Május 1. Cegléd és Nagykõrös térsége. 
Május 15. Havasszépe virágzás a kámi Jeli Arborétumban. 
Május 22–23. Pünkösdi Zrínyi-túra. Horvátországi magyar emlékek. 
Június 5–6. „Vesszen Trianon!” zarándoklat Árva vármegyébe és a Duna-
jecre. 
Június 19–20. Kenderes, Nagyvárad, Déva, Vajdahunyad, Arad, Temesvár. 
Jelentkezés Szuhaj Péternénél: 403-2622. Kirándulásaink a szokott hely-
rõl, a Bp. XVI. kerület Veres Péter út és a Pilóta utca sarkáról indulnak. Je-
lentkezés és az útiköltség befizetése keddenként 17 és 19 óra között a Ve-
res Péter út 27.-ben.
2010. február 18., csütörtök 18 óra: Edvins Snor „A szovjet sztori!” címû
dokumentumfilmjét mutatjuk be az Erzsébetligeti Színház Harmónia ter-
mében Pongrátz Gergely 78. születésnapján. Soha ne feledjük az áldoza-
tokat és a hõsöket!

Déli Harangszó Baráti Kör

(1165 Budapest, Sasvár u. 101. Tel./fax: 06-1/407-1502.)
Február 20. 10–16 óra: Farsangi nyitott családi nap.
Agyagozás és korongozás, nemezálarc, gyöngykarkötõ és zajkeltõ
eszközök készítése – belépõjegy 600 Ft/fõ, 4 éves kortól. A nemezelés-
nél és a gyöngyfûzésnél jelképes hozzájárulást kérnek. 
Március 20. 10–16 óra: Húsvéti nyitott nap.
Agyagozás és korongozás, nemezálarc, gyöngykarkötõ és zajkeltõ
eszközök készítése – belépõjegy 600 Ft/fõ. 4 éves kortól. 
A nemezelésnél és a gyöngyfûzésnél jelképes hozzájárulást kérnek.

Dr. Kresz Mária Alapítvány

(1163 Veres Péter út 27. Telefon: Mihala Tibor, 403-2198.)
Február 24., szerda 15 óra – Mátyás király szobor. 
Ünnepi megemlékezés Mátyás királyról és a kommunizmus áldozatairól.
Déli harangszóval közös rendezvény Mihala Tibor – Onyestyák György. 
Február 26., péntek reggel 6.38 óra Keleti pu. – Kirándulás Gyõrbe. 
Karmelita templom, olasz lépcsõ, püspöki vár, székesegyház.

Pofosz XVI. kerületi szervezete

(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.)
Február 18., csütörtök 10 óra – Árgyélus királyfi – Manoda-1. és Csip-
Csup Csodák-bérlet. 14 óra – Árgyélus királyfi – Jókai - XVI. bérlet. 
20 óra – Megvan minden kerekünk! – A farsang jegyében! Jegyár:
1850–3000 Ft. 
Február 21., vasárnap 15 óra – Árgyélus királyfi. 
Február 22., hétfõ 14 óra – Árgyélus királyfi, Szent-Györgyi-1. bérlet. 
Február 23., kedd 14 óra – Holle anyó – Szent-Györgyi-2. bérlet.
Február 24., szerda 10 óra – Holle anyó – Varázskorona-2. bérlet. 
Február 25., csütörtök 10 óra – Holle anyó – Manoda-2. bérlet (A január
21-i elõadás helyett!) 14.30 Holle anyó – Móra - XVI. bérlet (A január 20-
i elõadás helyett!) 
Február 26., péntek 19 óra – Kráter – Vers Galéria – Vers-Galéria bérlet –
Pilinszky-est. 
Február 28., vasárnap 15 óra – Holle anyó.

Holdvilág Kamaraszínház
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Felhívjuk minden Budapest Fõváros XVI. kerületében lakó óvónõnek, tanítónak,
tanárnak a figyelmét: aki 1940-ben, 1945-ben, 1950-ben, illetve 1960-ban kap-
ta meg pedagógus diplomáját állami vagy felekezeti intézményben, illetve olyan
felekezeti intézményben, amely jelenleg nem mûködtet pedagógusképzõ intéz-
ményt, továbbá legalább 30 éven keresztül dolgozott a pedagóguspályán vagy
a mûvelõdésügy területén, hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmét
2010. február 27-ig juttassa el a Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési Ügyosztályára személyesen vagy postai
úton. (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) További információ kérhetõ: II. eme-
let 225. sz., Huszka Éva, telefon: 401-1527.
A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:
1. kérelem az eredeti oklevelet kiállító intézmény vezetõjéhez, illetve annak jog-
utódjához, amely tartalmazza az igénylõ nevét (hölgyeknél leánykori nevét),
édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, taj számát, adóazonosító szá-
mát, 2. szakmai önéletrajz, az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyel-
vû diploma esetén annak hiteles magyar fordítása szükséges!) 3. a pedagógus-
pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a munkakönyv 1. és 9–12. oldalai-
nak fénymásolata, 4. ha a kérelmezõ már megkapta a díszoklevél egyik fokoza-
tát, úgy a kérelemhez elegendõ a díszoklevél másolatának és a szakmai önélet-
rajznak a csatolása.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben személyesen hozza be, vagy meg-
hatalmazottja útján juttatja el a fent felsoroltakat, és nem áll módjában azokról
fénymásolatot készíttetni, kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk. A be-
adási határidõn túl érkezõ kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

Díszdiploma

Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság elnöke kitûzte az országgyûlési képviselõk 2010.
évi választását. Az elsõ forduló napja: 2010. április 11. (vasárnap), a má-
sodik forduló napja 2010. április 25. (vasárnap).
A szavazóhelyiségek címe változatlan, kivéve a 2. számú szavazókört (a
Rákóczi út – Rákospalotai határút – János utca – Baross utca által hatá-
rolt területen lakó választópolgárok tartoznak ide), amelynek a címe koráb-
ban a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 20. szám alatt ta-
lálható épülete (új iskola) volt, most azonban a Csömöri út 142. szám alat-
ti iskolaépületbe (régi iskola–alsó tagozat) került áthelyezésre. 

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, 
hogy az értesítõt figyelmesen olvassák el!

A választópolgárok a választói névjegyzékbe való felvételükrõl szóló érte-
sítõt és az ajánlószelvényeket 2010. február 8. és február 12. között kap-
ják meg. Az értesítõk kézbesítést a Magyar Posta Zrt. végzi, azonban azo-
kat csak zárható levélszekrénybe dobják be, ellenkezõ esetben postai érte-
sítõt hagynak, és a választási értesítõ a postán vehetõ át. A postai értesí-
tõn megjelölt határidõt követõen a választási értesítõ a polgármesteri hi-
vatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) fsz. 8. irodájában vehetõ át. Az
a választópolgár, aki nem kapott értesítõt, a polgármesteri hivatalhoz for-
dulhat tájékoztatásért munkaidõben a 401-1473 vagy a 401-1474 telefon-
számokon.
A választópolgárok az ajánlási jogukkal az ajánlószelvények jelölt vagy je-
lölõ szervezet részére való átadásával 2010. március 19-ig élhetnek.
A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján
lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár belföldön igazolással, külföldön a
Magyar Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szava-
zatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig, személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig, a külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételt 2010. március 19-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely
szerint illetékes jegyzõtõl.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Tájékoztatom Önöket, hogy a polgármesteri hivatalban választási informá-
ciós szolgálat mûködik, ahol munkatársaim készséggel állnak a rendelke-
zésükre. Telefonon: 401-1627, e-mailben: visz@budapest16.hu
További információkat találhatnak az országgyûlésiképviselõ.választással
kapcsolatban a www.budapest16.hu weboldalon is.

Felhívás
Jelentkezõket várunk szavazatszámláló bizottsági tagnak!
A helyi választási iroda várja azon választópolgárok jelentkezését, akik sze-
retnének részt venni a választások lebonyolításában azzal, hogy munkát
vállalnak a szavazatszámláló bizottságok munkájában.
Jelentkezni lehet munkaidõben Bódy Istvánnénál személyesen a polgár-
mesteri hivatal épülete mellett található képviselõi irodán (1163 Budapest,
Havashalom u. 41.) vagy telefonon a 401-1777 számon.

Ancsin László sk.
a helyi választási iroda vezetõje

Választási hirdetmény

(Veres Péter út 27., 403-5562, délelõtt.)
Ingyenes jogi tanácsadást tart jogi szakértõnk 2010. február 25-én 10–12-
ig irodánkban, a továbbiakban pedig kéthetente csütörtökön, 10–12 óráig.
Munkajoggal kapcsolatos kérdéseikre munkajogász válaszol.
Helye: Veres Péter út 27. Bejelentkezés személyesen vagy telefonon, 
a 06-1/403-5562-es telefonszámon 8–12-ig.

XVI. Kerületi Vöröskereszt

2010. február 27-én, szombaton 12.30–13.30 között.
Helyszín: Bp., XVI. Kerület Szentmihályi Tanuszoda (1162 Bp., Segesvár u. 26.).
Rendezõ: Bp., XVI. Kerületi Uszodák, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola,
Lemhényi Dezsõ Általános Iskola, Táncsics Mihály Általános Iskola. 
Résztvevõk: – 3 és 4 fõs családi csapatok – 6–8 fõs iskolai csapatok – vagy
egyéni versenyzõk a versenyszámok szerint. Nevezések leadása: 2010. február
25., csütörtök 12 óráig.
E-mailben: szentmihály@uszodak16.hu vagy info@szgyaiskola.hu
Személyesen: Szentmihályi Tanuszoda, 1162 Budapest, Segesvár u. 26., Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola, 1161 Budapest, Csömöri u. 20., Lemhényi De-
zsõ Általános Iskola, 1165 Budapest, Hõsök fasora 30.
Versenyszámok: 3 x 50 m családi gyorsváltó (2 szülõ, 1 gyerek) – 6 x 25 m is-
kolai gyorsváltó (2 felnõtt, 2 alsós, 2 felsõs gyerek) – 4 x 25 m családi gyorsvál-
tó (2 szülõ, 2 gyerek) 100 m férfi gyorsúszás – 50 m nõi gyorsúszás – 50 m fiú
gyorsúszás (3. és 4. osztályosok) – 50 m leány gyorsúszás (3. és 4. osztályo-
sok) – 50 m fiú gyorsúszás (5. és 6. osztályosok) – 50 m leány mellúszás (5. és
6. osztályosok) – 50 m fiú gyorsúszás (7. és 8. osztályosok) – 50 m leány mell-
úszás (7. és 8. osztályosok) – 8 x 25 m gyorsváltó (4 alsós, 4 felsõs gyerek). 
Díjazás: egyéni versenyszámokban I., II., III. helyezett, családi versenyszámok-
ban I., II., III. helyezett, iskolák közti versenyszámokban pontverseny alapján: I.,
II., III. helyezett. Helyezések eldöntése: kézi idõméréssel.
Indítható versenyzõk száma: iskolánként egy csapat versenyszámonként, egyé-
niben iskolánként egy versenyszámban max. 4 fõ. 
Budapest, 2010. február 1.

Tóth András

I. SZENTMIHÁLYI CSALÁDI ÉS ISKOLAI 
ÚSZÓVERSENY KIÍRÁSA

A 2010. április 10-én 15 órai kezdettel meghirdetett, de a választások miatt
egy héttel késõbbi idõpontban, április 17-én 15 órai kezdettel megtartandó
ötvenéves osztálytalálkozóra továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik
1952 és 1960 között jártak a sashalmi Hõsök fasorai általános iskolába
Leöchei Károlyné vagy Uhrmann György osztályába. Azokra is számítunk,
akik nem végig voltak osztálytársaink. Kérjük, aki tud volt osztálytársainkról,
értesítse õket! Érdeklõdni a 06-30/970-6343-as telefonon lehet.

Ötvenéves osztálytalálkozó idõpontváltozás
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Kertvárosi
helytörténeti
füzetek
Budapest templomai
XVI. kerület

Rendhagyó módon ebben
az ismertetõben nem a
Kertvárosi helytörténeti

füzetek sorozat egyik kötetét
mutatjuk be. Témája és terjedel-
me miatt ide tartozónak ítéltük
meg a Városvédõ Egyesület
Templomtörténeti sorozatának
VIII., kerületünkrõl szóló darab-
ját. A jó minõségû papírra nyo-
mott, színes kiadvány kerüle-
tünk tizenöt meglévõ templo-
mát mutatja be, a templomok
építésének rövid történetével és
rengeteg képpel. A kötet szer-
zõi, Fabó Beáta, Kovács Mária,
Mayer László, Mayerné Lendvai
Mária és Millisits Máté külön
hangsúlyt helyeztek a templo-
mok megszentelt tereit kialakító
mûvészek bemutatására is. A
kötet utolsó fejezetében a temp-
lomainkhoz kapcsolódó szent-
jeink rövid életrajzát mutatják
be a szerzõk. A kötet írásait an-
gol és német nyelven is össze-
foglalták, és építészeti, valamint
liturgikus szótárral egészítették
ki. A kötetet Lantos Antal lekto-
rálta. A templomtörténeti köny-
vet Széman Richárd fotográfiái,
valamint archív képek, térké-
pek, rajzok illusztrálják. 

A könyv kapható az Erzsé-
betligeti Színház pénztárában, a
Maconkai-galériában, a kerület
mindkét könyvtárában és az
önkormányzati hivatalban.

SZÉMÁN RICHÁRD

A XX. század elsõ évtizedé-
tõl a nyomda- és foto-
technika fejlõdésével bõ-

vült a választék, egyre nagyobb
példányszámban készültek a ké-
pes levelezõlapok, így elõdtele-
püléseinkrõl szép számmal ma-
radt ránk ezekbõl, amelyeken
nyomon követhetjük egyebek
közt például településeink elne-
vezéseinek változásait is. 

Korabeli képeslapokból tud-
hatjuk meg például, hogy Cinko-
tán, a „nagy utca”, a mai Vidám
vásár utca egykor Kossuth Lajos
utca, majd Fõ utca lett, hogy az
utca Kerepesre vezetõ sarkán elõ-
ször nádfedeles vendégfogadó
állt, a Vasúthoz címezve, amely-
nek helyére építették késõbb
Weisz József nagyszállóját, amely
épületben ma Cinkota gyógyszer-
tára üzemel. 

Képeslapok mesélnek nekünk
Mátyásföld nagyszállójának át-
építéseirõl, láthatjuk, hogy Divald
Károly híres és divatos budapesti
fényképész 1900-as felvételén

szereplõ két toronyszárny közti,
még favázas középsõ részt 1904-
re már beépítették, elõtte a terasz
kovácsoltvas oszlopai tartották a
tetõt a nyáron mulató úri közön-
ség fölé. 

Késõbb készült levelezõlap a
nagyszálló egykori épületébe be-
költözött Corvin Gimnáziumról
is, amin az épület kissé megvisel-
ve, de még a régi pompájára em-
lékezve áll. (Mai, szögletesített
alakját nem tudom, nyomdába
merték-e küldeni, de jellemzõ pil-
lanata lenne a múlt század törté-
netének, ha beillesztenénk egy
ilyet a gazdag sorozat végére.) 

A mai Sashalom egykori, önál-
lóság elõtti területén álló épülete-
ket ábrázoló képeslapok adják a
nézõ számára a legnagyobb ta-
lányt. Mintha a nyomda ördögé-
nek kedvenc helye lett volna a te-
lepülés. A képeslapok feliratai-
nak káoszából nehéz kikecmereg-
ni, de ha sikerül, a település törté-

netérõl is többet tudunk meg. Ve-
gyük például a vasutat. (Ami
egyébként kedvenc témája volt
egykor a képeslapkészítõknek.)
1888-ban indították el Budapest
és Cinkota között a helyiérdekû
vasutat. 

Területünkre érve elõször a
mai Nagyicce állomáson állt meg,
akkoriban nagyjából lakatlan te-
rületen, az állomás homlokzatán
elõször a József fõherceg telep
elnevezés állt. Ez utóbbi telep
Puszta-Szentmihály része volt, a
szentmihályi lakosok innen gya-
logolhattak haza a feltöltött
Szentmihályi úton (ma Piros ró-
zsa utca). 1903-ban az állomás a
Rákosszentmihály nevet kapta
meg, majd 1916-tól lett Cinkotai
Nagyicce. 

Az Ehmann Viktor által parcel-
lázott Ehmann-telepre (a közigaz-

gatásilag Cinkotához tartozó, Rá-
kosszentmihály határára épült te-
lepülés 1923-ban kapta meg Sas-
halomként az önállóságát) cím-
zett képeslapokon ezért fordul
elõ hol Rákosszentmihály, hol
Cinkota neve, mint célközség. És
fordítva is, az itt álló épületeket
ábrázoló képeslapokon is hol
Cinkota, hol Rákosszentmihály
szerepel a hivatalos feliratokon. 

Ilyen hát a képes történelem,
nyomon követi a múló divatokat,
az épületek változó formáit, meg-
örökíti az itt élõ emberek arcait,
megélt pillanatait. Ha okosan
nézzük, betekintést nyerhetünk
politikába, közigazgatásba, meg-
ragadhatjuk az idõt, ami már nem
tér vissza, de üzenetet küldhet.

Mottó
„Minden helység jóléte és fejlõ-
dése elsõsorban a megfelelõ közle-
kedéstõl függ. A szentmihályi
pusztán harminc év alatt hatal-
mas kertváros fejlõdött, mert akik
sorsát intézték, mindig ismerték
ezt az igazságot. ”

Rákos Vidéke 
1929. január 13.

Amikor a Magyar Posta 1896-ban kiadta 32 lapból álló
millenniumi képeslapsorozatát, vagyis Magyarországon
az elsõ képes levelezõlapokat, ki tudja, gondoltak-e arra,
hogy egyfajta képi történetírást is elindítanak? Ezek a
korabeli képeslapok az ábrázolt épületekkel, esemé-
nyekkel, az utcán sétáló emberek ruházatával, a lapokon
található feliratokkal, a korra jellemzõ, mégis egyéni
üzenetekkel mára fontos történeti, kultúrtörténeti forrás-
ként szolgálnak. Az egykori épületek egy részét lebon-
tották, vagy felismerhetetlenségig átalakították, a köz-
lekedési eszközök elavultak, jobb esetben múzeumok
remízében alszanak, az utcákon ácsorgó, a fényképész-
mester kamerájába bámuló idõmilliomos embereket, a
korcsmájuk, üzlethelyiségük elõtt álló büszke tulajdo-
nosokat és alkalmazottaikat pedig már egyre keveseb-
ben ismerik fel a helyi leszármazottak.

Történelmünk képeslapokon

A mai Nagyicce állomás Rákosszentmihály felirattal
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RIERSCH TAMÁS

P ontosabban lesz kiért, hisz
a tizenhat fõs magyar válo-
gatottban a sífutó Viczián

Vera személyében a kerület (egé-
szen pontosan Rákosszentmihály)
is képviselteti magát. Ilyenre pe-
dig a téli olimpiák történetében
eddig csak egyszer, 1960-ban volt
példa, amikor a kaliforniai Squaw
Valleyben megrendezett ötkari-
kás játékokon egy szentmihályi
fiatalember, Sudár Tamás síugró is
részt vett.

A jelenlegi tizenhat fõs csapat-
ban Viczián Vera az egyetlen
édesanya (édesapa sincsen), ami
nagyon megnehezíti a dolgát. Ne-
ki ugyanis egy hároméves kis-
lányt, Ágit és egy öt és fél éves kis-
fiút, Balázst kell két hétig nélkü-
löznie. Az olimpiára való kiuta-
zást nem halogathatta, mivel a
program a síelõkkel kezdõdik,
akiknek ráadásul akklimatizálód-
niuk is kell, ezért neki már az elsõ
csapattal február 5-én hajnalban el
kellett utaznia a kanadai verseny-
helyszínre. De a gyerekeinek
megígérte, hogy amint a két ver-
senyszáma – a 10 kilométeres sza-
badstílusú sífutás, illetve az 1300
méteres klasszikus stílusú sprint –
lezajlik, azonnal visszatér hozzá-
juk. Verát az utolsó pillanatban,
február 4-én csomagolás közben
értük utol. – Hogyan lettem sífu-
tó? Tízéves koromban egy nyári
napközis táborban az egyik test-
nevelõ csinált egy futóversenyt a
gyerekeknek, és az ügyesebbeket
a Vasas SC sífutóihoz irányította –
mesélte a már három éve Szent-
mihályon élõ sportoló. – Hogy há-
nyan fogadtuk meg a tanácsát, azt
nem tudom, én mindenesetre le-
mentem edzésre, és ott ragadtam.

Viczián Vera sportolói karrierje
tehát már 1982-ben elkezdõdött.
A civilben egy neves banknál osz-
tályvezetõként dolgozó fiatalasz-
szony eleinte hobbiszinten ûzte
ezt a gyönyörû sportot. Ám ahogy
teltek-múltak az évek, a lelkesedé-
se csak nem akart csökkenni. Pe-
dig a hazai síviszonyok minden

kedvét elvehették volna a sport-
ágtól. – Gyerekként, utánpótlás-
korúként rendre jól szerepeltem –
emlékezett vissza. – Az elsõ fel-
nõtt országos bajnoki gyõzelme-
met viszont meglehetõsen késõn,
csak 2008-ban szereztem. Akkor
viszont minden számban, 1300
méteren, 10 és 30 kilométeren is
elsõ lettem. Sõt, a nyári síroller or-
szágos bajnokság mindkét szá-
mát, a hegyit és az országútit is én
nyertem.

Apropó, síroller: ezt a felénk
elég ritka sportot azért kell ûz-
niük a síelõknek, hogy – havas te-

rep híján – nyáron is kondiban
tartsák magukat. Verát már so-
kan láthatták a kerületben, amint
nyáron a szentmihályi kiserdõ
környékén a sírollerjével edzett. –
A családommal három éve köl-
töztem a kerületbe. Budaiként
elõtte nem sokat tudtam Rákos-
szentmihályról – ismerte be Vi-
czián Vera. – De az élet úgy hoz-
ta, hogy itt élek, és nem tagadom,
hogy jól érzem magamat. Ne-
kem, sífutónak különösen alkal-
mas ez a kerület, hisz számos jó
edzõtereppel (elsõsorban síroller-
rel) rendelkezik.

A 2010-es vancouveri téli olim-
pia az elsõ, ahova a sífutóknak is
kvalifikálniuk kellett magukat.
Korábban úgy volt, hogy minden
nemzet szakszövetsége egy-egy
nõi és férfi versenyzõt nevezhetett
az olimpiára. Ez azonban azt idéz-
te elõ, hogy nagyon ügyetlen sí-
futók is rajthoz állhattak a verse-
nyen. – A sífutásban úgynevezett
„FIS-pontokat” kapunk. Ez a bo-
nyolult pontrendszer egy vi-
szonyszámból adódik, mindig az
elsõ helyezetthez képest kialakult
hátrányból számítják ki – magya-
rázta. – Az olimpiára az kvalifi-
kálhatta magát, aki öt versenyen a
300-as átlag alatt tudott teljesíteni.
Nekem ez már 2009 tavaszán ösz-
szejött. Így tehát régóta tudtam,
hogy az utazók között leszek.

Ez azonban komoly felkészülést
jelentett. Vera októbertõl kezdve
minden csütörtök délután Auszt-
riába utazott, hogy vasárnap dél-
utánig megfelelõ körülmények
között készülhessen. A tavalyi
Líberecben megrendezett világ-
bajnokság már jó felmérõ volt a
számára. Mert bár 10 kilométeren
és a sprintben is kiesett a selejtezõ-
ben, mindkét számban sikerült
olimpiai szintet futnia. – Vancou-
verben arra számíthatok, hogy si-
kerül majd megjavítanom az eddi-
gi legjobb idõmet. Hogy ez helye-
zésben mit jelent? Maximum any-
nyit, hogy a mezõny végén sikerül
minél több embert megelõznöm.
Nagyjából ismerem a mezõnyt, tu-
dom, hogy már a braziloknak is
kiváló sífutójuk van, aki Németor-
szágban él, és azt is tudom, hogy
kik azok, akik ellen esélyem lehet.
Õket próbálom majd megszorítani
– mondta végezetül.

Viczián Vera elõször február
15-én, kanadai idõ szerint 10 óra-
kor, magyar idõ szerint este hét
órakor áll rajthoz a nõi szabadstí-
lusú sífutás 10 kilométeres számá-
ban. Második fellépése február
17-én ugyancsak 10 órakor, ma-
gyar idõ szerint este hétkor lesz,
amikor a klasszikus stílusú sprint-
számban fog versenyezni. Szur-
koljunk neki!

Miért érdemes a téli olimpiát 
figyelemmel követni?

Nekünk, magyaroknak hosszabb ideig tartott a téli olim-
piák megkedvelése, mint a tõlünk északabbra élõ vagy
nagyobb hegyekkel rendelkezõ nemzeteknek. A téli öt-
karikás játékokon ugyanis nem sok babér termett ne-
künk. Éremesõre a február 12-én elkezdõdött vancouveri
játékokon sem számíthatunk, de ezen az olimpián lesz
miért izgulnia a XVI. kerületi embereknek.
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KERÜLETI GYORSSZERVIZ! GÁZ-
SZERELÉS: CIRKÓK, KONVEKTO-
ROK, VÍZMELEGÍTÕK SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA. VÍZ-, VILLANYSZERE-
LÉS, TELJES KÖRÛ KIÉPÍTÉS. GÉPI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS 0–24 H-IG
NONSTOP. GARANCIÁVAL. HÉT
VÉGÉN IS! 321-3174, 20-342-5556.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBON-
TÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERÛ GÉPI
TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN, 
20-317-0843.

Redõnyök szúnyogháló-rendszerek-
kel, napellenzõk szerelése, javítása.
Bemutatótermünk: Csömöri u. – Szlo-
vák u. sarok. 409-2229, 20-523-3801,
30-209-5987.

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Garanciával, kedvezménnyel, ingye-
nes felméréssel. 20-994-7726, 256-4425.

Kozmetikus vagy fodrász szeretnél
lenni? Gyere hozzánk tanulónak egy
gyönyörû szépségszalonba mester-
fodrászhoz. 20-951-0134.

XVI. kerületi szépségszalonban for-
galmas helyiség kiadó vendégkörrel
rendelkezõ masszõrnek, reflexológus-
nak vagy egyéni foglalkozásoknak,
terápiák alkalmazására. 20-951-0134.

Antik bútorok, mûtárgyak (hangszer,
festmény) felújítása és javítása. 1162
Bp., Akácfa utca 62. 30-661-7904.

XIX–XX. századi antik bútorok, tála-
lók, fotelok, festmények, asztalok, 
komódok eladók. 30-661-7904.

Arany- és ezüstfelvásárlás, a napi leg-
jobb áron. 2800–3600 Ft-ig. VII. Buda-
pest, Wesselényi u. 19. 317-9938.

Eladó a XVI. kerületben a Jókai lakó-
telepen 68 nm-es, III. emeleti lakás,
vagy elcserélném ugyanott 1,5 szobás
lakásra. 30-271-3925.

BUDERUS kondenzációs kazán
GB112 V teljesen új, kedvezõ áron
eladó. 20-413-0049.

XVI. kerületi, szakképzett, 57 éves nõ,
idõs hölgy-úr gondozását, ápolását
vállalja. Segítséget nyújthat! 403-9827,
20-252-8993.

Okleveles talpmasszõr (reflexológus)
házhoz megy. 30-286-4837.

Orosztanítás; angol-, némettanítás és
korrepetálás, érettségire, vizsgára fel-
készítés. Házhoz is megyek! 262-0746,
30-622-0570.

Felsõ tagozatost segítek tanulni, 
középiskolai felvételire felkészítem 
(matematikatanár). 20-824-7775.

2x80 nm-es alapterületû, kétszintes,
különálló épület mûhelynek vagy
raktárnak kiadó. 20-322-3257.

FRANCIA NYELV tanítása, korrepe-
tálása, érettségire, nyelvvizsgára fel-
készítés. Gyakorlott nyelvtanártól 
beszédközpontú órák. 20-563-3806.

NYUGDÍJASOK figyelem! Internet-
használatra oktatás szombatonként
14 órától. 406-4444, informatikai szak-
üzletben.

ASZTALOSMUNKÁK - BÚTOR-
KÉSZÍTÉS. Konyhabútorok, javítások
és kisebb-nagyobb munkák. 
30-914-8928.

-FÉG, - ÉTI gázgészülék javítása. VÍZ-
gáz-, fûtésszerelés, gépi DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS. 409-0408, 30-402-8305.

VEGYES
Eladó közepes méretû bioptron lámpa
megkímélt állapotban. 70-261-8364.

Eladó ezüstróka sapka + gallér, drapp
színben, fél bársonybunda. 400-0703.

Fõszezoni üdülési jogomat (Ausztria,
Horvátország) hazaira cserélném vagy
kiadnám. 20-421-3648.

Tégla válaszfal 10-es, 100 db eladó. 
20-588-8048.

Kisméretû, jó állapotú, két használt fo-
telt vennék, rokkantnyugdíjas vagyok.
407-6819.

Számítógép, Intel Celeron HDD 120
Gb, CPU 2.66 GHz 1.25 Gb RAM, vi-
deokártya RADEON 9550 RAM, Win-
dows Xp-vel, klaviatúrával eladó. 
25 E Ft-ért. 407-2745.

ELIT 52-es (fekete) szmoking, inggel,
egyszer használt, olcsón eladó. 
20-526-6488.

Szép állapotban lévõ Coloniál ülõgar-
nitúra eladó. 30-755-4335.

2 db használt konvektor és 1 db kombi-
nált hûtõ eladó. 30-652-3075, 405-8420.

Csillár, FÉG 21, Hilti, Rokka, képkeret,
Herendi, gépek, bélyeg, légpuska el-
adó. 20-913-4783.

Autórádió levehetõ elõlappal, Sony
XR-C 212, 10 lemezes lejátszó, 8 db be-
épített hangszóró, komplett kábelezés-
sel, csatlakozókkal 15 E Ft. 70-378-5752,
70-378-5652.

Gáztûzhely, 4 lapos, Pelgrim, megkí-
mélt állapotban 17 E Ft-ért. 30-940-4638.

„Millerhaus” edénykészlet eladó új,
eredeti dobozban. 400-3011, 
20-206-7802.

Thalia tetõcsomagtartó eladó. 
20-585-8112.

90 x 210, új, fehér üveges ajtó, elektro-
mos grillsütõ, egytálcás csöpögtetõs
mosogató eladó. 404-0950.

Friss nyugdíjas adóügyben járatos gaz-
daságis, 4 órás állást keres. 30-442-9932.

Régi csillárok, búrák, képkeretek, fest-
mények olcsón eladók. 20-913-4783.

Rokka, gitár, könyvek eladók. 407-3447.

Eladó Koloniál bútor, 8 karos ólom-
kristály csillár. 405-1590.

Autós gyerekülés 5 E Ft, faszánkó 
3,5 E Ft-ért eladó. 630-3032.

INGATLAN
Kiadó egy kb. 20 nm-es helyiség a Cen-
tin, csendes tevékenységre. 20-396-1077.

Sashalmon 5 szobás, 310 nm-es, 21
éves családi ház tulajdonostól eladó.
20-421-3648.

XVI. kerületben kiadó 1,5 szobás, kis
rezsijû lakás. 20-964-9955.

Kiadó 12 nm-es helyiség raktárnak,
vagy iroda céljára a Kerepesi úton 
a XVI. kerületben, négyemeletes ház-
ban (különálló vízóra, villanyóra). 
70-236-8305.

Garázs kiadó Cinkotán raktárnak, 
tárolónak, 16 nm, 14 E Ft/hó + egyhavi
kaució. 403-7397.

Szentkorona lakótelepen 2 szobás lakás
kiadó, konvektoros, egyhavi kaucióval,
55 E Ft + rezsi. 20-462-6823, este.

Rákosszentmihályon 30 nm-es üzlethe-
lyiség raktárnak is kiadó. 70-268-5002.

Erzsébetligetiek figyelem! Bökényföldi
úthoz közel garázs kiadó. 407-6210.

Eladó Makón nagyméretû, vert falú,
komfortos parasztház 8 M Ft-ért. 
70-516-6440.

Nyugdíjas hölgy bérelne világos, egye-
di fûtéses, részben bútorozott, alacsony
rezsijû, erkélyes lakást, teljesen szepa-
rált házat 55 E Ft-ig (rezsivel). 
70-282-4537.

Centin 1+2 fél szobás lakás egyedi fû-
téses eladó 14,6 M Ft-ért. 30-339-8418.

Centenáriumi lakótelepen 2 szobás la-
kás kiadó. 60 E Ft + rezsi. 30-339-8418.

Eladó a Centenáriumi lakótelepen 73
nm-es lakás, 3 éve felújított, légkondi-
val, II. emeleten. 20-926-7577.

Sashalmon eladó 805 nm-es telek régi
házzal, bontási engedéllyel. 30-271-7734.

Garzon kiadó, zárható kocsi beállóval,
Corvinus lakóparkban. 40 E Ft/hó +
rezsi. 2 hó kaució. 405-1723.

Különálló épületben albérlet kiadó
Ilonatelepen. 400-3011, 20-206-7802.

Jókai lakótelepen 2,5 szobás, II. emeleti
lakás eladó. 15,5 M Ft. 30-356-6955.

Kedvezõ áron eladó 1 szobás lakás a Fu-
tórózsa utcában (felújított). 30-940-0494.

Új lakóház igényesnek eladó, panorá-
más hegyoldalban, Kiskunhalason. 
70-427-7138.

Kétlakásos, kétszintes családi ház áron
alul eladó. 70-552-4128.

Kerepesen, felújításra szoruló, 96 nm-
es ház 13,5 M Ft-os irányáron eladó.
30-432-2711.

XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Vitézy Zsófia

Tördelõszerkesztõ:
Imrik László

Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztõségi fogadóóra 
szerdánként 14–16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt.
8200 Veszprém, Házgyári u. 12.
Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné

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

06-20-982-5352 vagy hirdet16@freemail.hu
A szerkesztõségünkbe beküldött kézira-
tokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira-
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem
küldünk vissza.
Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely
függvényében jelentetünk meg. Fenntart-
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté-
sére vagy – hely hiányában – kihagyására.
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény az
önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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

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

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

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