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Illegális korcsolyázók a tavon
Kedves Olvasó!

Egy-egy hétvégén több százan látogatnak el kerületünk természetvédelmi területére, a Naplás-tóhoz, azért,
hogy a szabadban hódolhassanak a jeges téli sportoknak. E vállalkozás nemcsak tilos, hanem egyre kockázatosabb is: hiába a vastag, biztonságosnak tûnõ jégfelület, ha azon léket vágnak. Cikk a 4. oldalon

Jó volt a program és punktum!
RIERSCH TAMÁS
gyre többször hallhatjuk
majd e pontot, befejezést
jelentõ latin kifejezést a
következõ idõkben. Köszönhetõen a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzatnak, amelynek kezde-
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Gilyén Ince
kilépett
az MDF-bõl

ményezésére e néven ifjúsági információs pont fog megnyílni a
Corvin Mûvelõdési Házban.
Az erzsébetligeti mûvelõdési
ház a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezésére még
tavaly májusban részt vett a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
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rium a multifunkcionális gyermek- és ifjúsági közösségi terek
fejlesztésére kiírt pályázatán,
amelyen 3,3 millió forintos támogatást sikerült nyernie.
A pályázat két pillérre épült –
mondta dr. Friedné Rajki Ilona
ifjúsági koordinátor –, az egyik

Veszélyes
játék
a Naplás-tónál
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Múlt év szeptember 19. óta a
cinkotai öreg temetõ közepén
egy vadonatúj sírkõ õrzi Tabódy
Ida emlékét. Tabódy Ida a Pozsonyi Magyar Állami Tanítónõképzõ igazgatónõje volt, az
elsõ világháború utáni zûrzavaros, véres események közepette
menekítette az intézményt és
teljes tanári karát Cinkotára,
nagy bátorságról tanúságot téve. Alig tíz év alatt a cinkotai tanítóképzõ országunk díszévé
vált, pedig a háború utáni idõk
sem voltak nélkülözéstõl mentesek. Tabódy Ida igazi példakép.
A képviselõ-testület ezért úgy
határozott, az õ nevét hirdesse
az egykori Bajcsy-Zsilinszky tér
Cinkota központjában.

az ifjúsági pont építészeti kialakítása. Ezzel gyakorlatilag elkészültünk, már csak a helyiség
berendezésére várunk, és a február 25-i ünnepélyes átadást követõen üzemelhet az iroda. Másrészt egy szakmai program lebonyolítását is vállaltuk. Ez négy
tematikus napból és a hozzá tartozó információs anyag elkészítésébõl áll.
Folytatás a 4. oldalon

Nyugdíjasok
klubja
alakult

ÖNKORMÁNYZAT
A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük

Tér hirdeti Tabódy Ida nevét
Hosszú, eredményes ülésen van túl a képviselõ-ttestület. Február 10-één valamennyi javaslatot megtárgyalták, és minden esetben döntést is hoztak a képviselõk. Az önkormányzat szerzõdéssel szabályozta a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltetõ Kft. közszolgáltatási feladatait, a testület több közterületet is elnevezett.
RIERSCH TAMÁS
z önkormányzat 2006. december 13-án
a kerületben mûködõ sportlétesítmények üzemeltetése miatt létrehozta a
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltetõ
Kft.-t. A két fél 2008. január 14-én határozatlan
idõre szóló üzemeltetési szerzõdést kötött három létesítmény, a mátyásföldi és rákosszentmihályi uszodák, valamint a Sasvár utcai
sporttelep üzemeltetésére. A képviselõ-testület
a közbeszerzési törvényben foglaltak alapján,
amely szerint ilyen szerzõdés csak határozott
idõre és maximum három évre köthetõ, elfogadta a korábbi szerzõdés felbontására és egy
új, határozott idõre szóló szerzõdés megkötésére irányuló javaslatot. A képviselõk arról is
döntöttek, hogy az önkormányzat a 2010. évi
költségvetésébõl a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltetõ Kft. közszolgáltatási feladatait csaknem 76 millió forinttal támogassa.
A kft.-t az ülésen Rátonyi Gábor ügyvezetõ
igazgató képviselte.
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Nehéz év vár
a köztisztviselõkre
Az idén a szokottnál is több feladat vár a köztisztviselõkre. Három választáson is közre kell
majd mûködniük: az áprilisi országgyûlési választásokon, az õszi helyhatósági és kisebbségi
önkormányzati választásokon is nehéz, fontos
szerep hárul rájuk. Ezenkívül továbbra is céljuk
kell, hogy legyen a polgármesteri hivatal szolgáltató szerepének a fokozása, az ügyfélbarát
szemlélet és az ügyintézések hatékonyságának
növelése, a takarékosabb önkormányzati gazdálkodás biztosítása és a hivatali folyamatok
minõségbiztosítási követelményeinek ellátása.
Konkrét feladatokat jelent a Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt idõarányos lebonyolítása, a fejlesztési célok megvalósításához
szükséges pályázati lehetõségek felkutatása, a
2011. évi népszámlálás elõkészítése, az útépítések gyors, ütemterv szerinti végrehajtásának
biztosítása, továbbá a kerületi kulturális és
sportrendezvények megszervezése és lebonyolítása. A fenti kiemelt célok képezik a köztisztviselõk 2010. évi teljesítményértékelésének az
alapját, amelyet a testület is elfogadott.

nös tekintettel a diabéteszszolgáltatás (szaktanácsadás és gondozási tevékenység) hatékonyságának növelése – érdekében az önkormányzat fenntartóként támogassa a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat által korábban
benyújtott „Foglalkoztatás támogatása”
TÁMOP-pályázatát. A pályázat a szakrendelõ részére olyan lehetõséget kínál, amellyel
úgynevezett diabéteszgondozói mobilteam
kialakítása válik lehetõvé. A mobilteam, a
kerületi háziorvosokkal együttmûködve, a
betegek lakóhelyéhez jóval közelebb tud
szaktanácsadást, gondozási tevékenységet
végezni. Az új forrás bevonásával csökkenthetõ lesz a diabetológián, a reumatológián és
a gasztroenterológián tapasztalható hosszú
várakozás.
A képviselõk elfogadták a XVI. Kerület
Mentõdolgozói és Betegekért Közhasznú Alapítvány ajánlatát, amely szerint 68 fõt húsz
órában elsõsegélynyújtó képzésben részesítenek, akiket végül vizsgáztatnak is a tanultakból. E témakörbe tartozik az a döntés is,
amely szerint az önkormányzat 2010-ben is –
Zuglóval közösen – támogatni kívánja az Örs
vezér téri gyógyszertár ügyeleti rendszerben
történõ mûködését. Az önkormányzat az ellátás fejében 2,4 millió forintos támogatást nyújt
a patika üzemeltetõjének.

Több közterületet is
elkereszteltek

A képviselõ-testület több közterület nevérõl
is döntött. Elsõként a Cinkota központjában
található Bajcsy-Zsilinszky tér nevét változtatták meg a képviselõk. A Vidámvásár utca
és a Batthyány Ilona utca torkolatában levõ
teret a jövõben az ország elsõ nõi díszpolgára után Tabódy Ida térnek fogják hívni.
Rákosszentmihályon a Sarkad utcából nyíló
117 242 hrsz.-ú közterületet a nyilvántartásokban korábban tévesen Nagyvárad utcaként tüntették fel. Ez a rövid közterület
azonban valójában névtelen utca volt, mert a
Nagyvárad utca hivatalosan csak a Szilaspatak túloldalán kezdõdik. A testület döntött arról, hogy Szentmihály utolsó névtelen
utcáját Bianka utcának nevezzék el. Árpádföld és Cinkota határán épül a Honfoglalás
lakópark. A beépített területen összesen kiJavulhat az ellátás
lenc új közterületet alakítottak ki. Ezeknek
színvonala
az utcáknak az elnevezésérõl is döntött a tesTámogatta a testület a szakrendelõ azon ké- tület. Eszerint a jövõben a lakópark területén
rését, hogy az ellátás színvonalának – külö- a Csillagösvény, a Kerecsen, az Etelköz, a
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Rátonyi Gábor igazgató

Levedi, a Nemez, a Tarsolylemez, a Vérszerzõdés, a Hétvezér és a Honfoglaló névre keresztelt utcákon lehet majd közlekedni.

Munkalehetõség
a rászorulóknak
A testület értékelte az önkormányzat 2009. évi
közfoglalkoztatás megvalósulását, és megtárgyalta a 2010. évre javasolt tervezetet is. A tavalyi év beszámolójából kiderült, hogy 199 fõt
közvetítettek ki közcélú munkavégzésre a Kerületgazda Szolgáltató Szervezethez. Ebbõl
csak 84 fõ élt ezzel a lehetõséggel.
Az önkormányzatoknak ez év február 15-ig
kell az idei közfoglalkoztatási tervüket megalkotniuk. Ebben negyedéves ütemezésben kell
meghatározniuk azokat a feladatokat és munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben
közfoglalkoztatás keretében kívánnak elvégeztetni, illetve azt a létszámot, amellyel szerintük a kívánt feladat elvégeztethetõ lenne.
A közfoglalkoztatásban azok vehetnek
részt, akik munkaképesek, de korábban
rendszeres szociális támogatásban részesültek. A törvény szerint a közfoglalkoztatásban
résztvevõkkel kilencven munkanapra és napi
hat órai munkavégzésre kell határozott idejû
munkaviszonyt létesíteni. A szerzõdtetett
személyek a munkavégzés idõtartamára
munkabért kapnak, amelynek az összege teljes munkaidõ esetén nem lehet kevesebb a
mindenkori minimálbérnél. A napirend elfogadásakor a képviselõk azon reményüknek is
hangot adtak, hogy 2010-ben a szociálisan rászorulók körében a tavalyinál nagyobb lesz
az önkormányzat által kínált munkalehetõség iránt az érdeklõdés.

ÖNKORMÁNYZAT
Gilyén Ince továbbra is támogatja a kerület politikáját

MDF helyett Konzervatív frakció
Rendhagyó bejelentéssel kezdõdött a február 10-ii képviselõ-ttestületi ülés. Gilyén Ince
napirend elõtti felszólalásában bejelentette, többedmagával kilépett az MDF XVI.
kerületi szervezetébõl.
RIERSCH TAMÁS

ilyén Ince 1994 óta vesz
részt politikusként a kerület közéletében. Az MDFbe belépve hol önkormányzati
képviselõként (tizenkét éve a kerületfejlesztési bizottság elnökeként),
hol pedig külsõs bizottsági tagként
dolgozott. Az elmúlt évben elnökként és frakcióvezetõként irányította a párt helyi szervezetét.

G

– A döntésemmel azt kívánom
hangsúlyozni, hogy nem értek
egyet azzal az irányvonallal, amelyet a pártom vezetése az elmúlt
években egyre inkább követni akar
– nyilatkozta lapunknak. – Az
MDF helyi szervezete folyamatosan ellenérzéssel követte a nagypolitikában lejátszódó folyamatokat.
Ezt azért nehéz megemészteni,
mert a XVI. kerületben szerintem a
nagypolitikával ellentétes folyamatok zajlódtak. Itt azon értékek
mellé tehettük és tettük le a voksunkat, amelyek az antalli idõkben
jellemezték a pártot.
Gilyén Ince kilépésével megszûnt a képviselõ-testületen belül
az MDF-frakció. Korábban dr. Varga János cinkotai háziorvos, az

MDF és a Fidesz közös jelöltje, illetve Gilyén Ince alkották a testületben az MDF-frakciót, ám a szervezeti és mûködési szabályzat szerint a frakcióhoz minimum két
egyet akaró önkormányzati képviselõre van szükség. – Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni,
hogy az MDF-bõl való kilépésemmel csak a párt jelenlegi politikájával való szakításomat kívántam
kihangsúlyozni. A kerületemben
zajló folyamatokkal azonban továbbra is egyetértek, és teljes mellszélességgel támogatni kívánom
azokat. Ennek érdekében korábbi
frakciótársammal, dr. Varga Jánossal, aki nem volt tagja az MDF helyi szervezetének, a mai nappal
egy új frakciót hoztunk létre. A

A szent korona, halak és madarak
A Kovács Attila Galériában
február 8-áán nyílt meg Apostol Ágnes keramikusmûvész
kiállítása, amelyet február 26ig látogathatnak mindazok,
akik szeretik az iparmûvészetnek ezt az ágát. Aki az önkormányzat elsõ emeletén
megnézi a vitrinben kiállított
tárgyakat, nem fog csalódni.
A legtöbb kiállított tárgy meg
is vásárolható.
MÉSZÁROS TIBOR
Apostol Ágnes kerámiavirágai

z Apostol vezetéknév sok
XVI. kerületi lakónak ismerõsen hangzik. Hogy
mellé folytatásként a házaspár
vagy az Ágnes keresztnév ugrik be
elsõnek, az attól is függ, milyen korú kerületlakóról van szó. Az idõsebbeknek nyilván az Apostol házaspár neve rögzõdött inkább, hiszen a hetvenkilencedik évében
járó Péter bácsi, azaz Apostol Péter
mûvésztanár a Szerb Antal Gimnáziumban oktatta hosszú évekig
a kerámia mûvészetére az ott tanulókat, felesége, Éva néni pedig az
üvegcsiszolás fortélyait tanította
ugyanott. Akik pedig Apostolék
visszavonulását követõen váltak
felnõtté, azok inkább lányuk, Ág-
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nes mûvészetérõl értesülhettek.
Ágnes tehetséges folytatója az
atyai hagyományoknak. Hogy
mennyire így van, arról gyõzött
meg minket az önkormányzati galériában nyílt kiállítása.
Mielõtt figyelmünk a kiállított
mûvekre irányulhatott volna, a jó
barát, Hervay Tamás, a sámán
megjelenésû polihisztor olvasta fel
néhány perccel korábban rögtönzött verseit, közölte az azokba sûrített magvas gondolatait.
Majd Koltayné Zolder Klára, a
Corvin Mûvészklub vezetõje ismertette Apostol Ágnes eddigi
mûvészi pályáját. Ágnes ötvösként
végzett az Iparmûvészeti Fõisko-

lán, mégis a kerámiának fogadott
örök hûséget. Mûveire jellemzõk a
finom színek, a visszafogott díszítés. A kiállítás fõ helyét a törtfehér
színû, az eredetivel megegyezõ
méretû, ízlésesen díszített szent
korona foglalja el. A vitrin hátsó
falán függõ hálóba akadt halak látványa bibliai utalásnak tûnik, de a
majdnem kerek, egymástól eltérõ
megjelenésû kopoltyúsok önálló
mûalkotásként is megállják a helyüket. Akárcsak a labirintusvonallal díszített tányér, a szabályos
formájú, levehetõ tetejû, tojás alakú dísztárgyak, amelyek kisebb
csecsebecsék, ékszerek tárolására
is alkalmasak. A hálóban vergõdõ

Konzervatív frakció névvel azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mi
továbbra is a dr. Antall József néhai miniszterelnök politikáját, nézeteit kívánjuk képviselni.
Gilyén Ince zárásképpen elmondta, hogy a frakcióváltás a kerületben 2006 óta létezõ koalíciós
együttmûködést nem befolyásolja.
Maximálisan egyetért mind a polgármesteri programmal, mind Kovács Péter országgyûlésiképviselõjelöltségével. – Mindössze annyi
történt, hogy a helyi jobboldali öszszefogásban február 10-tõl nem az
MDF, hanem a Konzervatív frakció
neve szerepel majd. A korábban
MDF-néven képviselt értékeink és
törekvéseink azonban továbbra is
változatlanok maradnak.
halakra jól rímel a vitrin másik oldalán, egy fa ágain ülõ madarak
csapata, természetesen szintén kerámiából. Hasonló esztétikai élményt okoznak a szemlélõnek a
pillangó alakú szalvéta-, vagy tán
levéltartók, a vázában álló színes
virágcsokor, és a napjainkban nagyon is aktuális farsangi maszkok.
A nagyon szépen installált kiállítás tárgyai kétféle technikával
készültek. Apostol Ágnes szívesen alkalmazza a japán eredetû
raku technikát, amelynek jellemzõje, hogy a tárgyat izzó állapotban veszi ki a kemencébõl, amelyhez olyan különleges alapanyag
szükséges, ami elviseli ezt a megoldást. Ugyanakkor nem mondott
le a hagyományos félporcelán eljárásról sem, amely szintén igen
szép és tartós tárgyak elõállítására
alkalmas. Az alma tehát nem esett
messze a fájától, és talán már azt is
elmondhatjuk, hogy nem Ágnest
emlegetik Apostol Péter lányaként, hanem Péter bácsit Ágnes
édesapjaként. Úgy tûnt azonban,
a büszke apa ezt egy cseppet sem
bánja, elégedetten nézegette a kiállított tárgyakat. Hiszen jó érzés
lehet, ha az általunk választott
utat gyermekünk is követendõnek találja.
Ha valaki vásárolni szeretne a
kiállított mûvekbõl, a 06-30/4732774-es telefonon keresse Apostol
Ágnes keramikusmûvészt.
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AKTUÁLIS
A szabályszegõk a bírságnál is többet kockáztatnak

Illegális korcsolyázók a tavon
Népszerû korcsolyázni a
Naplás-ttó jegén, csak éppen
életveszélyes és tilos. A vastag jég alatt ugyanis a halak
elpusztulhatnak, ezért ezt
megelõzendõ a tavat fenntartó horgászegyesület léket
vág a jégen.
ZSIGMOND TÜNDE

hosszú ideje tartó hideg téli idõ
miatt, már a napokban rákényszerül a tavat fenntartó Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége.
– Éppen most beszéltem Zámbó
Istvánnal, a Rákosmenti Mezei Õrszolgálat helyettesével, aki jelenleg
is a Naplás-tónál tartózkodik –
mondja megkeresésünkre a Horgászegyesületek Budapesti Szövetségének elnöke, Terdik József. –
Hajnalban ugyanis fiatalok
vandálkodtak a tónál, felgyújtották
a tó melletti büféskocsit. A leégett
kocsi miatt vonult ki és helyszínel
a tónál a rendõrséggel együtt a me-

Naplás-tó a legnagyobb
fõvárosi jégpálya – olvasható az egyik internetes
honlapon. Annak ellenére, hogy
már többször és több helyen egyértelmûen rögzítésre került, hogy a
mesterségesen létrehozott Szilastározó jegén korcsolyázni tilos. A
tiltás ellenére, a kiszabható húszezer forintos helyszíni bírság kockázatának vállalásával az idén
télen is, egy-egy hétvégén több
százan látogatnak el kerületünk
természetvédelmi területére, azért,
hogy a szabadban, természetes
környezetben hódolhassanak e
szép téli sportnak. E vállalkozás
azonban egyre kockázatosabb: hiába a vastag, biztonságosnak tûnõ
jégfelület, ha azon léket vágnak.
Értesülésünk szerint pedig erre, a Itt még vastag volt a jég
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zei õrszolgálat. – Terdik József
megerõsíti azt az információt,
amely szerint a nagymértékû halpusztulás elkerülése miatt sürgõsen lékeket kell vágni a tavon. – A
tartós hidegben ugyanis nagyon
lassú mozgást végeznek a halak,
körülbelül egy hét alatt teszik meg
azt az utat, amit jó idõben egy nap
alatt. Ha eközben felkavarják az
iszapot, onnan metángáz szabadul
fel, amelynek következtében elpusztulnak. Ezért kényszerülünk a
lékvágásra – tájékoztat Terdik József.
A horgászegyesületek szövetsé-

Jó volt a program és punktum!
Folytatás az 1. oldalról
Tavaly november 20-án a nagy sikerrel megrendezett demokrácianap volt a négy tematikus napból
az elsõ. Ezt követte 2010. február
3-án a szenvedélymentes nap. Az
eseményen valamennyi kerületi
fenntartású oktatási intézmény
képviseltette magát. A több mint
háromszáz résztvevõ nagyobbik
fele három kerületi iskolából, a
Móra Ferenc Általános Iskolából
(csaknem száz fõ), a Szent-Györgyi
Albert Általános Iskolából (hetven
fõ) és a Szerb Antal Gimnáziumból
(ötven fõ) érkezett.
A szenvedélymentes nap programját az elõzõ programhoz hasonlóan a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat tagjaival közösen állítottuk össze – tette hozzá az ifjúsági referens. – A rendezvényt meg4

tisztelte és megnyitotta Kovács Péter polgármester is. A délelõtt két
egymásra épülõ elõadásból állt. A
Klobusitzky
nagyteremben
György, a Rendõrtiszti Fõiskola
adjunktusa tartott érdekes és látványos elõadást. A kiváló elõadó nagyon sok információt adott a diákoknak, sõt a pedagógusoknak is,
és közben észrevétlenül az alkohol, a dohányzás, a kábítószer veszélyeire is felhívta a figyelmet. A
látványos show szinte sokkolta a
diákokat, ugyanakkor a téma, az
elõadásmód másfél órán keresztül
is lekötötte a figyelmüket. Az adjunktust követte dr. Szécsi Katalin,
a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat pszichiátere, aki szintén a szenvedélyekrõl tartott egy érdekes és
õszinte elõadást. Bemutatkozott a
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum

is, a Napraforgó Gyermekjóléti
Szolgálat, illetve drogtotót tölthettek ki a résztvevõk. – Az elsõ programunkhoz hasonlóan a szenvedélymentes napon is kiadtunk egy
„Punktum-füzetet”, amelyben a

ge a tervek szerint a tavon a korcsolyázók népszerû „pályáit” elkerülve, a nádas mentén vág majd
két-három léket. – E helyeket a balesetek elkerülése végett, a törvények által elõírtak szerint, megfelelõ figyelemfelkeltõ táblákkal, jelölésekkel látjuk el. Ezúton is kérjük
azonban, hogy legyenek nagyon
óvatosak és figyelmesek azok, akik
a tiltás ellenére is a tóra merészkednek – mondja végezetül a tavat
fenntartó szövetség elnöke.
A Naplás-tó körül öt tábla jelzi,
hogy a tavon tilos a korcsolyázás. –
Sokan már lassan tíz éve járunk
ide. Vigyázunk magunkra és a többiekre is. Csak akkor jövünk ide, ha
több hete hideg van, és biztonságos
a jég. Nézzen csak körül, mennyien
vagyunk most is – válaszolja a tavon családjával együtt sikló családapa arra a kérdésre, vajon látta-e a
tiltó táblákat. A Rákosmenti Mezei
Õrszolgálat õrei az elmúlt hét végén is legalább százra becsülték az
„illegális” korcsolyázók számát. –
Egyelõre nem büntettünk meg senkit, csak szürkületkor figyelmeztettük a tavon tartózkodókat, hogy
menjenek haza, hiszen ha a sötétben valami baj történik, már nem
nap témájához kapcsolódva hasznos információkkal láttuk el a diákokat. A hónap végén átadjuk
majd a Punktum ifjúsági információs pontot, összehívjuk a Kertvárosi Ifjúsági Fórumot. Márciusban
egy egészségnapot, áprilisban egy
bûnmegelõzési napot tervezünk. A
projektet április 30-án zárjuk – tájékoztatott dr. Friedné Rajki Ilona.

Nagy siker volt a szenvedélymentes nap

AKTUÁLIS
Közösen állhatnak ki érdekeik mellett

Fórum a helyi vállalkozóknak
Rangos esemény színhelye volt a frissen felújított Mátyáskert vendéglõ február 9-één, amikor Kratofil Zita, Gáspár
József és Czeczon József önkormányzati képviselõk vezetésével klub alakult a XVI. kerület vállalkozóinak. Az esemény rangját emelte, hogy elfogadta a meghívást Kontur
Pál országgyûlési képviselõ, a vállalkozók érdekeinek elkötelezett támogatója.
MÉSZÁROS TIBOR

ratofil Zita önkormányzati
képviselõ üdvözölte a
megjelenteket, akik épphogy befértek a Mátyáskert nagytermébe. A képviselõ asszony elmondta, azzal a céllal hívták össze
a kerület vállalkozóit, hogy egy
sorsközösségen alapuló, önkéntes
összejöveteli lehetõséget biztosítsanak azoknak, akik a XVI. kerületben mûködtetik vállalkozásukat. Majd átadta a szót Kontur Pál
országgyûlési képviselõnek.
Kontur Pál rövid gazdasági áttekintéssel kezdte beszédét. Leszögezte, meggyõzõdése, hogy a vál-

K

lalkozókat is nagymértékben sújtó,
alig elviselhetõ gazdasági helyzet
nem a világválság következménye, hanem annak a téves gazdaságszemléletnek, amely hazánkat
a régió éllovasából sereghajtóvá
sorvasztotta. Pedig a világ minden
pontján tudják már, hogy a bankok
uralta rablókapitalizmus ideje lejárt. Nálunk ennek támogatói mégis a végletekig kitartanak az egyéni
érdekeiket jobban szolgáló országrombolás mellett. Kijelentette, a
nálunk agyondédelgetett multik
csak a munkahelyek egyharmadát
adják, míg a közép- és kisvállalkozók a kétharmadát. Ez utóbbi réteg
minden egészséges, jól mûködõ

társadalom gazdaságának a gerince, ezért elengedhetetlen ennek a
rétegnek a megerõsítése. Õk
ugyanis itt adóznak, és nem viszik
ki az országból a hasznot, míg a
multik ötéves adókedvezményt
éveznek, hatalmas nyereségüket
pedig elviszik az országból.
Mindenképpen gyökeres változásra van szükség. A közpénzen
konszolidált bankokat törvénnyel
kell kényszeríteni, hogy támogassák a kis- és középvállalkozókat.
Vissza kell adni a munka becsületét, háttérbe kell szorítani a spekuláns szemléletet az értékteremtõ
termelõi tevékenységgel szemben.
A politikát meg kell tisztítani a törvényeket semmibe vevõ tolvajoktól, és nem a pozíciót pénzre váltó,
hanem a politikát szolgálatnak tekintõ politikusokat kell a helyükre
állítani. Végül pedig üdvözölte azt
a tényt, hogy a XVI. kerületben
megfogalmazódott a vállalkozók
összefogásának igénye. Szavait

Új klub a kerület nyugdíjasainak
A Terefere kerületünk legújabb nyugdíjasklubja. Születésének napja február 3., helye a Veres Péter út 27. szám
alatti közösségi ház. Az alakuló összejövetelre lapunk is
meghívást kapott.
MÉSZÁROS TIBOR
zzal, hogy a Corvin
nyugdíjasklub
tavaly
megszûnt, fehér folt keletkezett azon a térképen, amelyen azok a helyek vannak feltüntetve, ahová a nyugdíjasok szívesen jártak közösségi élményeket
keresve. A klub vezetõje, Bagdi
Erzsi elõadómûvész letette a
nagyesküt, õ soha többet. Persze
akik ismerik, tudták, hogy hamarosan „esküszegõ” lesz.
Nem is olyan nagyon csodálkoztunk azon, hogy az új nyugdíjasklub megalakulására invitáló
meghívó aláírója Bagdi Erzsi volt,
aki nagy izgalommal várta február
3-án, hányan fognak megjelenni az

A

A Terefere klub alapítói

elsõ összejövetelen. Az izgalom
nem tartott sokáig, szinte egymásnak adták a kilincset az érkezõk.
A helyet a Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete (SITE), a
közismert sashalmi civil szervezet
biztosítja a Terefere névre keresztelt új nyugdíjasklubnak. Amint azt
Mezõ Árpádné Lilike, a befogadó
civil szervezet vezetõje is megfogalmazta, azt szeretnék, hogy kötetlen terefere helyszíne legyen a

klub, lehessen pletykálni, egyéni
problémákat megbeszélni, közös
programokon gondolkozni, egyszóval tartalmassá tenni a nyugdíjasok összejöveteleit. Nem szeretnék kötött formák közé szorítani a
mûködést, de közös kirándulások,
vetítések, elõadások szóba jöhetnek.
Bagdi Erzsi személye garancia
arra, hogy a klubélet nem fog elsorvadni. Igazi nyüzsgõ típus, élet-

viharos, egyetértõ taps követte,
amelynek végén Gáspár József önkormányzati képviselõ emelkedett
szólásra. Elmondta, hogy a vállalkozói klubot elsõsorban azzal a
céllal szeretnék mûködtetni, hogy
a résztvevõk megismerjék egymást, információt cseréljenek, tudjanak egymásról, és érdekeik mellett közösen tudjanak kiállni. A
klubban a részvétel ingyenes, semmilyen kötelezettséggel nem jár.
Terveznek egy honlapot, ahol mindenki megjelenési lehetõséget kap,
és értékes információkhoz juthat.
Ezután a pár szavas egyéni bemutatkozás következett. A szobafestõtõl a plasztikai sebészig, az
ipari kemencék elõállítójától a
gyermekruha-készítõig, vagy a kiállítás-rendezéstõl a nyomdai tevékenységig meglepõen széles kínálat tárult a jelenlévõk elé. Majd
amikor már mindenki bemutatkozott, a gasztronómia vette át a fõszerepet.
rajza tele van szervezõi tevékenységgel. A kezdet az Ikarus Pinceklub alapító tagsága volt, az utolsó
gyermek a Terefere. Pályafutásának egyebek között olyan állomásai is vannak, mint a Mátyásföldi
Nótaklub alapító tagsága, képviselõség a német kisebbségi önkormányzatban. Tagja a sváb Rozmaring kórusnak, valamint a SITEnek. A Magyar Elõadó-mûvészetért Alapítványtól munkája elismeréseként Lyra-díjban részesült. Neve tehát nemcsak vezetõként bukkan fel, hanem olyan helyeken is,
ahol be kell állni a sorba, és végezni a munkát. A mûvésznõ végzettsége szerint dal- és nótaénekes.
Ebbõl az is következik, gyakran
hangzanak el majd dalok a klubdélutánokon, részben Bagdi Erzsi
elõadásában, részben közös éneklés formájában.
Összejöveteleiket minden hónap elsõ szerdáján tartják a Veres
Péter 27. szám alatti közösségi
házban. Aki kedvet érez a csatlakozáshoz, keresse Bagdi Erzsi
klubvezetõt a 403-0720 vagy a 0620/317-5237-es telefonon. A tagság ingyenes, érdemes kipróbálni.
És különösen örülnek, ha férfiak is
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AKTUÁLIS
Sztárbunyósok a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Körben

Ökölvívólecke sportrajongóknak
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör februári rendezvényét nem a megszokott idõben, a hónap második csütörtökjén tartotta, hanem egy
héttel korábban. Az indok,
hogy a klubtagok és sportbarátok nyugodtan nézhessék a
február 12-één kezdõdõ téli
olimpiát.
RIERSCH TAMÁS
ár az idõpont rendhagyó
volt, a meghívottak névsora
azt sejtette, érdekes elõadásnak lesz a szem- és fültanúja az, aki
február 4-én ellátogat a SzentGyörgyi Albert Általános Iskolában található Kertvárosi Olimpikonok Emlékcsarnokába. A bemutatandó sportágat olyan kiválóságok
képviselték, mint Szántó Imre
ökölvívóedzõ, Káté Gyula, a jelen
egyik legjobb amatõr bokszolója,
illetve ifjabb Papp László, a háromszoros olimpiai bajnok bunyós fia.
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Káté Gyula, Szántó Imre és ifjabb Papp László

A három vendég közül a hangadó Szántó Imre (Öcsi) volt. Az öt
olimpián is részt vevõ mesteredzõ
legeredményesebb tanítványa az
1996-ban Atlantában aranyérmet
nyert Kovács István (Kokó) volt. –
A boksz sok mindenre megtanítja
a fiatalokat: leginkább fegyelmezettségre, ezért az ökölvívóedzéseket minden fiatalnak csak ajánlani
tudom. Ugyanakkor a verseny-

sport már csak a legrátermettebbeknek való. Ilyenbõl kevés akad –
vélte Szántó Imre.
Ifjabb Papp Lászlót mindenki az
édesapjáról kérdezte. Pedig a Magyar Ökölvívó Szövetség fõtitkáraként ifjabb Papp Laci is komoly
részt és felelõsséget vállal a sportág
vérkeringésében. – Édesapám a
hétköznapi életben nagyon jámbor
ember volt – mesélte. – Egyszer

Körforgalom, fékcsikorgás a Centin
Amint azt a Sasvár utca és a Futórózsa utca keresztezõdésében gyakran közlekedõk tapasztalhatták, kerületünknek ezen
az évi négy-ö
öt súlyos balesetet produkáló pontján a szakemberek az elmúlt évben egy minikörforgalmat alakítottak ki,
hogy lassításra kényszerítsék a keresztezõdésen áthajtókat. Ez
a megoldás nem nyerte el a keresztezõdést használók tetszését.
MÉSZÁROS TIBOR
problémával a legilletékesebbet, Kompolti János
rendõr fõhadnagyot, a
XVI. kerületi rendõrkapitányság
kiemelt közlekedési fõelõadóját kerestem meg. Kompolti fõhadnagy
rögtön az elején leszögezte, nem a
kerületiek szerették volna ezt a
megoldást, mert nem tartották igazán jónak. A dolog úgy kezdõdött,
hogy keresték a megoldást arra,
milyen módon lehetne az évi négyöt súlyos balesetet megelõzni. Az
elsõ ötlet az volt, hogy a Futórózsa
utcáé legyen az elsõbbség, mert a
Pest felõl érkezõk itt érkeznek a villanegyed és a panelházak határára,
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és a közlekedési környezet változása eleve figyelemfelkeltõ, körültekintésre késztetõ körülmény. A
védett Futórózsa utca közlekedõit
pedig az útra fektetett, a vasúti átjáróknál szokásos lassító bordákkal
figyelmeztették volna a keresztezõdés elõtt szükséges sebességcsökkentésre. Olyan útra azonban,
amelyen busz közlekedik, ilyet
nem lehet lefektetni. Így született a
döntés a körforgalom mellett. Ez a
mai állapot rövid elõtörténete.
A lakossági észrevétel a következõ: többen jelezték, úgy érzik, a keresztezõdés mind a négy sarkán elhelyezett elsõbbségadás kötelezõ
tábla utasítása ellentétben van a
körforgalomra vonatkozó szabály-

lyal. Hiszen ha mind a négy sarkon
azonos táblát látunk, és egyszerre
érkezünk a keresztezõdéshez – ami
egy ilyen forgalmas helyen csúcsidõben igen gyakran megesik –, a
jobbról érkezettnek van elsõbbsége. A körforgalomra viszont az a
szabály vonatkozik, hogy aki már
bent van a körben, azé az elsõbbség, de õ balról érkezik. Azért gyakori ezen a helyen az ökölrázás és
fékcsikorgás, mert mindenki azt hiszi, övé az elsõbbség.
Kompolti fõhadnagy erre azt
mondja, a szabályozás egyértelmû,
de a törpe körforgalom méretei
miatt az alkalmazása olykor vitára
ad okot. Ugyanis ha két gépjármû
két különbözõ irányból egyszerre
érkezik a körforgalomhoz, bizony
annak van elsõbbsége, aki egy másodperccel elõbb lép be a körforgalomba. Így mindig annak, aki a körön belül balról jön. A körforgalmat jelzõ tábla felülírja az egyenrangú keresztezõdésekre érvényes
jobbkéz-szabályt. A megoldás az

sem próbált engem a ringek felé terelni. Helyette inkább a mûvészi törekvéseimet támogatta. Azt sosem
tagadta, hogy a rátarti, nagyképû
emberek mindig is idegesítették.
Káté Gyula egyike azon magyar
bunyósoknak, aki joggal reménykedhet abban, hogy 2012-ben a londoni olimpián is a kötelek közé léphet majd. S ha egyszer, az ötkarikás
játékokon is kijön neki a lépés, akkor talán még a dobogós helyezések valamelyikére is esélye lesz. A
2000-es budapesti junior világbajnokságon aranyérmet nyerõ sportoló eddig a felnõtt mezõnyben két
világbajnoki bronzéremmel, egy
Európa-bajnoki ezüsttel és két
bronzzal büszkélkedhet. – 2004ben és 2008-ban is sikerült kvalifikálnom magamat az olimpiára, de
sajnos egyik sportesemény sem
úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Most még érzek magamban
annyi erõt, hogy 2012-ig mindent
beleadjak, hogy utána mi lesz, azt
még nem tudom – beszélt terveirõl.
lett volna, ha nagyobb kört jelölnek
ki. Hely lett volna rá, hiszen van
olyan rész, ahol fölöslegesen széles
a járda, eléri a hét métert. Addig
azonban, amíg így van, azé az elsõbbség, aki már bent van a körforgalomban, tehát balról jön. Az elsõbbségadásra kötelezõ tábla éppen erre figyelmeztet.
A másik gyakori kérdés e helyszínnel kapcsolatban, hogy miért
nincs zebra a sarkon. Erre Kompolti fõhadnagy válasza úgy
hangzik, hogy kellõ körültekintés
után a járda meghosszabbított vonalában át lehet menni a keresztezõdésen. A statisztikák azt mutatják, hogy ha az ilyen helyekre zebrát festenek fel, megnõ a gyalogosgázolások száma. Mégpedig azért,
mert a zebra hamis biztonságérzetet ad a gyalogosoknak, és nem
néznek körül, mielõtt az úttestre
lépnek. Pláne ott, ahol egy akkora
iskola van a közelben, mint ebben
az esetben. Így ezt nem tartották
volna jó megoldásnak. Az elsõbbségadási kötelezettség miatt lassító jármûvek elõtt biztonságosabbá
vált a gyalogosátkelés a korábbi
helyzethez képest.

AKTUÁLIS
Szomszédolás és testmozgás téli reggeleken

Még egyszer a nagy havazásról
Tudjuk, hogy az ingatlantulajdonosoknak az ingatlan elõtti utcarészen inkább csak kötelességeik vannak, mint jogaik. Nyáron e kötelességeket sokkal könnyebb teljesíteni,
mint télen. Mert a hó eltakarítása bizony a kertvárosi ingatlantulajdonosok kellemetlen kötelessége. Vagy nem is
olyan kellemetlen?
MÉSZÁROS TIBOR
átyásföld egyik legszélesebb mellékutcája, a
Szabadság utca a helyszín. A hétvégi reggelen arra ébredünk, hogy az éjszaka megint
vagy tíz centiméterrel vastagodott
a hótakaró. Mi már elégedettek
voltunk az elõzõ napi mennyiséggel is, már abból is kisebb hegyeket raktunk az árokpartokra. De
az égiek kérdezés nélkül küldték
az utánpótlást. Így nem volt más
hátra, mint hólapátot ragadni és
kinézni az utcára, milyen kép fogadja az embert egy hóesésben
gazdag éjszaka után.
Az út közepén mindössze
egyetlen autó keréknyoma látszik, azonkívül mindenhol mély
hó borít mindent. Vasárnap reggel télen mindig csend van. Ha leesik a hó, akkor meg még inkább
lecsendesül a világ. Csak Laci
szomszéd hólapátja karistolja a jeget. Mi úgy vagyunk, aki elõbb
jön ki lapátolni, legalább egy nyomon a szomszéd elõtt is végigtolja az eszközt. Nem is annyira a jó
szomszédság bizonyítékaképpen,
bár hál’ istennek azzal sincs semmi baj, hanem azért, hogy aki végigmegy a járdán, ne legyen sípcsontig havas. Aztán egyszer csak
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Hókotró az Album utcában

Feri szomszéd is befordult a sarkon, piros hólapátjával ütemesen
dobálva a havat. Õ ilyenkor dupla munkát végez – sarokházban
lakik. Tisztulnak a járdák, humoros megjegyzések repkednek, jókedvûen küzdünk a hóval. Majd
figyelmünk az úttest felé fordul.
Megtisztítjuk a felénk esõ oldalt,
hogy ha majd kezdõdik az olvadás, ne legyenek jégbordák ott
sem, hiszen mindnyájan autózunk. Beszélgetünk, lapátolunk,
és közben szó esik arról, hogy a
keresztezõdésben elõzõ nap ketten is elakadtak, mert ott ilyenkor
összekeverednek a keréknyomok: ha kicsi a lendület, könnyen
a hó a gyõztes. Nekiállunk ellapátolni onnan is a havat. Pedig ez
már nem elõttünk van. Csak mi is
arra járunk az autóval. Ezt látva a
néhány házzal feljebb lakó Marika is csatlakozik a rendkívüli önkéntes hómunkások brigádjához.
A keresztezõdés csakhamar teljesen hómentessé válik.
Ekkor tûnik fel Ádám, aki ikergyermekei elõl szökött ki egy kicsit
lapátolni, és akinek a legszélesebb
hólapátja van. Végül megérkezik a
kis keresztutcából a másik Laci is,
akinek már alig marad mit ellapátolni, de hiányérzete mégsem lehet, mert a rövid utcácska másik

végén egymaga tisztította meg a
keresztezõdést. Õt felesége is elkísérte. Amikor már közlekedésre
alkalmasnak ítéltük közvetlen környezetünket, és kimondtuk, túlzásokba azért nem kell esni, vidám
csevegés vette kezdetét. Hólapátra
támaszkodva szidtuk a telet, a kormányt, a gazdasági válságot, és
mivel senkinek nem akaródzott
hazafelé indulni, azt gondolom,
hogy ez egy jó kis spontán közösségi megmozdulás volt. Azaz nem
is olyan kellemetlen az a hólapátolás. Ha nem hiszik, kérdezzék meg
Bujdosóné Marikától, Udvardi Ferenctõl, Eppel Lászlótól, Beniczky
Ádámtól vagy Csortos Lászlótól és
feleségétõl, akik mind részt vettek
a jólesõ és emellett hasznos közös
hókotrásban.
Több nappal a történtek után elmondhatom, senkinek nem esett le
a gyûrû az ujjáról egy kis testmozgástól. Ha arra gondolok, hogy kilencszáz utca van a kerületben, és
azt mindössze négy erre alkalmas
jármûnek kellene megtisztítani,
nem is reális igény, hogy ezekre
várjunk. Pedig dolgoznak, mert a
képünkön látható géppel hétköznap délelõtt az Album utcában találkoztam. Az pedig igazán mellékutca. Csak kevés az esély, hogy
hozzánk is eljut. Ha valami csoda
folytán mégis befordulna a sarkon
egy tolólapos kotrógép egy olyan
utcába is, ahol a lakók már járhatóvá tették az utat, a vezetõje csak
feldolgozza valahogy a csalódást,
hogy az utca egyik szakaszán
nincs mit kotornia.

Fair play díjat
kapott a
bamakói csapat
A napokban tért haza a Vedd
észre! csapata a 2010. évi jótékonysági afrikai raliról. Utoljára tavaly decemberben, az
adományok gyûjtésekor találkoztunk velük. Az adományok sorsáról, a versenyrõl a
csapat vezetõje, a cinkotai
Szlaukó Róbert nyilatkozott.
ZSIGMOND TÜNDE

z afrikai rali elõtt itt, Magyarországon, és a határon túli magyarlakta területekre is vittek adományokat a rászorulóknak. Milyen volt a fogadtatás?
– Nagy örömöt okoztunk. Hálából itthon és Erdélyben is nagyon
megható karácsonyi mûsort kaptunk ajándékba.
– A hosszú út elõtt nem sokkal
derült ki, hogy a csapat négy helyett három taggal vág neki a nyolcezer kilométeres, sivatagokon át
vezetõ versenynek. Terrorfenyegetettség miatt az útvonal is módosult, Bamako helyett a marokkói
Agadir lett a cél.
– Eredetileg a testvérem navigált
volna, én pedig a vezetést vállaltam. Mivel õ itthon maradt, ezek a
feladatok a hosszú úton hármunk
között oszlottak meg. Csattos Ilonával és Kónya Györggyel így is
nagyszerû teamet alkottunk. Az
útvonal változását természetesen
elfogadtuk, ám így a Maliba,
Bamakóba szánt mentõautót nem
tudtuk magunkkal vinni.
– Miért kapták a fair play díjat?
– Csapatunk hét órán keresztül
vontatta a Snickers Team lerobbant terepjáróját az afrikai Atlaszhegységen keresztül. Más technikai problémával küzdõ csapaton is
segítettünk útközben, ezáltal komoly pontszerzési lehetõségeket
hagytunk ki. Ezt azonban egyikünk sem tartja elfecsérelt idõnek.
A bajbajutottak mellett nem mehettünk el segítség nélkül. Rózsaszín terepjárónkkal végül is tizenhetedikként futottunk be a célba.
– Mi lesz jövõre?
– Természetesen indulunk a
bamakói ralin. Az újabb nagylelkû
adományokat, a most itthon hagyott mentõautót is elvisszük

A
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Jégpálya
a Kölcsey
udvarán

A rajzok a lélek tükrei

Február 11-één rendhagyó délutáni elfoglaltságot kínált a
Varázskorona óvoda Szent Korona utca 100. szám alatti
tagintézménye. Az óvoda vezetõsége meghívásának eleget
RIERSCH TAMÁS
téve ugyanis Molnár V. József ismert néplélekrajz-k
kutató
téli fagy nem mindenki- látogatott el az intézménybe.

A

nek jelent örömet, ám aki
a hideg szépségeit megismeri, annak könnyebb átvészelnie
a didergõs napokat. A rákosszentmihályi Kölcsey Ferenc Általános
Iskola diákjai e szerencsés helyzetben vannak, köszönhetõen Nyolczas Péternek, az intézmény népszerû testnevelõjének, aki csaknem
harminc éve, ahogy azt az idõjárás
lehetõvé teszi, jégpályát varázsol
az iskola udvarára. – A fagy beköszöntét követõen locsolom az iskola udvarát – mesélte. – Persze csak
fokozatosan, mert a jeget elõbb
hizlalni kell. Ehhez naponta többször is locsolnom kell. A legjobb éjszaka, amikor a leghidegebb van,
és a víz hamar réteggé áll össze.
Egy-másfél centis vastagságú jégen már nyugodtan és biztonsággal korizhatnak a gyerekek. Napközben folyamatosan mérjük a hõmérsékletet, és ha az nulla fok fölé
emelkedik, akkor a jég használatát
ideiglenesen leállítjuk.
Az iskola életében a 2005-ös tél
emelkedett ki, amikor folyamatosan kilenc héten keresztül használhatták a gyerekek a pályát. 2007ben, az enyhe télnek köszönhetõen
egyszer sem tudtak korcsolyázni
Rákosszentmihályon. Az idei télen
azonban december közepe óta –
kisebb megszakításokkal – ismét
lehetõségük van erre a szép téli
sportra. A szentmihályi jégpálya
reggel hétkor nyitja kapuit és egészen fél ötig tart nyitva. Hétvégeken kilenc és tizenkét óra között lehet korcsolyázni. A pályát nem
csak az iskola tanulói, hanem felnõttek és a kerület lakói is igénybe
vehetik. Ezért óránként száz forintot kell fizetniük, amely összegbõl
az iskola a vízdíjat fedezi.
– A gyerekeink nagy része saját
koriját használja, ám az iskola is
rendelkezik felszereléssel, amelybõl bárki kedvére válogathat – hívta fel a figyelmet Nyolczas Péter. –
Az elsõ hetekben az elsõseink egy
elkerített részen gyakorolhatnak,
miután már bátran tudnak közlekedni, mehetnek ki a nagy jégre. A
nagyobb fiúk körében természetesen a jégkorong népszerû.
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olnár V. József több mint
harminc éve tanulmányozza már a gyermekrajzokat. Tapasztalatairól könyvtárnyi szakirodalmat írt. Könyvei
több felsõoktatási intézményben,
mint például a soproni óvónõképzõben vagy a kaposvári tanítóképzõben is kötelezõ olvasmányok. A
kiváló szakember szívesen veszi az
intézmények meghívását is, amikor közvetlenül is találkozhat az
óvodapedagógusokkal, a pszichológusokkal vagy a szülõkkel. A
XVI. kerület sem volt ismeretlen
elõtte, korábban a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában
tartott elõadást. Itt találkozott vele
Fekete Sándorné óvodavezetõ, aki
elhatározta, hogy a saját intézmé-

M

nyébe is meghívja az elõadót. –
Úgy éreztem, Molnár V. József egy
olyan tudás birtokában van,
amelyre nekünk is szükségünk
van – indokolta az elõadó meghívását az intézmény vezetõje. – Ha
tudunk majd olvasni a gyerekrajzokból, akkor jobban megismerjük
a növendékeinket.
Molnár V. József könyvei klaszszikus szakirodalomnak számítanak. E témáról egy alkalommal
még csak általánosságokat lehet elmondani – mondta Molnár V. József. Az elsõ alkalom során azért
néhány fontos dologra sikerült felhívnia a közönség figyelmét. –
Amit a gyerek nem tud szóval kifejezni, azt a rajzaival mondja el. A
gyerekrajzok nem mások, mint a
gyereklélek térképei, amiben el
kell tudni igazodnunk. A gyerekek

Mackónap a Jókaiban
ZSIGMOND TÜNDE

élõhelyeikkel, táplálkozási szokásaikkal.
Mindez csak az elõzetes munka
volt. Aztán jött a nagy macinap,
Micimackó-dallal, Mackó Apó-jelenettel, versekkel, mondókákkal. És
hogy ki mit jegyzett meg bundás
barátaikról az elõzetes munkából,
egy kvízjáték során derült ki. Mézcukorka, nyalóka, kis és nagy maci,
hangversenybérlet volt azoknak a

ebruár 2-án, a hideg téli
idõben kibújás helyett a bebújást választotta a barnamedve. Nem tudhatta, hogy pont
az õ napján mackónapot tartanak
a Jókai Általános Iskolában,
amelyhez még kiállítás is társul. A
jeles eseményen csak az a jókais
tanuló lehetett jelen, aki egy macit
hozott magával. A Tiszakömlõ utcai iskola a kisebb-nagyobb, különbözõ színû és fajtájú medvék
találkozóhelyévé vált.
– Mindent körüljártunk, ami a
medvékkel kapcsolatos – mesélte az ötletadó szervezõ, Kiss
Tiborné tanárnõ. – Tanulóink olvasó- és rajzpályázattal készültek szeretett mackóik tiszteletére. A könyvtárban összegyûjtötték a velük kapcsolatos könyveket, a „macis” szólásoknak, közmondásoknak és népszokásoknak is utánanéztek. Kutatómunkájuk során megismerkedhettek
a különbözõ medvefajtákkal, Mackók tarka sereglete

F

a világ minden táján ugyanazokkal a formákkal mondják el az érzéseiket. E formák velük együtt
születtek. A szakirodalomban õsképeknek nevezik e formákat.
A néplélekrajz-kutató nem a tárgyak, szokások eredetét, hanem
azok hatásait kutatja. – Nemcsak
az egyéneknek, hanem a közösségeknek és a nemzeteknek is van
lelke. Ezek a lelkek azonban nagy
veszélyben vannak – hívta fel a figyelmet. – A bennünket körbevevõ fogyasztói társadalom ugyanis
mindent megtesz annak érdekében, hogy a korábban biztonságot
adó elvek megszûnjenek. A mértéktelen fogyasztásra csak a már
szétzüllesztett közösségek vehetõk
rá. A természetes közösségek butítása naponta tetten érhetõ. A lélek
betegségei elõbb-utóbb az idegrendszert, majd a testet is megtámadják. Amióta a gyerekeink is
félelmet keltõ meséket néznek a tévében, és nassolókká váltak, azóta
a gyerekrajzokban rejlõ üzenetek is
alaposan megváltoztak.
jutalma, akik különösen nagy tudást árultak el mackótémában.
– Szó esett az olyan hírességekrõl is, mint például Micimackó és a
tévémaci. Kiemelten beszéltünk a
veszélyeztetett medvefajtákról, az
óriás pandáról és a jegesmedvérõl.
A témában való lexikális tudás
gyarapodásán túl itt rejlik a nap
legfontosabb üzenete: óvjuk környezetünket, hogy a jövõ nemzedéke ne csak kihalt állatként emlegethesse gyermekkorunk meséinek kedves állatát, a medvét – zárja szavait Kiss Tiborné.

KULTÚRA

Új tagokat toboroz a Corvin kórus
Melyikünk ne kapná magát néha azon, hogy ha egyedül
van, egy dallamrészletet dudorászva végzi napi teendõit?
Valahogy befészkeli magát a fülünkbe az a néhány hang, és
ki-k
ki adottsága szerint próbálja elénekelni, mert énekelni jó.
De mit is mondott errõl Kodály tanár úr?
MÉSZÁROS TIBOR
em sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha
ketten összedalolnak. Aztán mind többen, míg megszólal a
nagy Harmónia – Kodály Zoltán
szavait Szombati Klára karnagy,
zenepedagógus idézi, amikor arról
kérdezem, hogyan jut eszébe az
embernek kórust alapítani. Így
kezdõdött valahogy náluk is 2003ban, amikor egykori kölcseys
ének-zene tagozatos diákok, az iskolában tanító pedagógusok és
szülõk álltak össze, majd késõbb
csatlakoztak hozzájuk énekelni
szeretõ kerületi polgárok is. Mára
már létrejött az a bizonyos nagy
Harmónia. 2004-tõl a Corvin Mûvelõdési Ház támogatásával mûködik az énekkar, ám mégis a Kölcsey iskolában próbálnak. Ennek
oka, hogy Szombati Klára 1985-tõl
1992-ig tanított az intézményben,
és vezette a felsõsök kórusát.
A zene szeretete, az együtt éneklés öröme, a fellépések sikere, a jó
hangulatú próbák mind közös él-

N

A cinkotai tájház valóban a
hagyományok tárháza, ám
ezúttal a fenti cím nem a sok
helytörténeti emléket rejtõ
épületre, hanem a benne
zajló, hagyományokat felelevenítõ elõadás-ssorozatra
utal. Ezúttal a farsang volt a
téma.
MÉSZÁROS TIBOR
Batthyány Ilona Alapítvány és az azonos nevû
iskola néhány tanára és
diákja közremûködésével indult
útjára az a sorozat, amelyet minden hónap második keddjén tartanak a cinkotai tájházban, és bárki részt vehet rajta, aki érdeklõdik
a múlt helyi szokásai, eseményei
iránt. A február 9-i kedden az éppen idõszerû farsang ismertetését
választották témául a rendezõk.
Mielõtt azonban errõl a bálokkal

A

ményt jelentenek, közösséget kovácsolnak. Célnak ez sem kevés,
de azért a Corvin kórus ennél többet szeretne. Mégpedig az igényes
kórusmuzsikát minél több emberhez eljuttatni, a kerület zenei életét
gazdagítani, a magyar amatõr
kóruséneklés régi hagyományait
életben tartani. Repertoárjukban
megtalálhatók a kórusirodalom
gyöngyszemei, egyházi és világi
darabok a reneszánsztól napjainkig. Szeretik a vidám, érzelmeket
közvetítõ, vagy a szerelmes darabokat, de szívesen énekelnek komoly, felemelõ mûveket is.
Hogy a kórusvezetõ mégsem
teljesen elégedett, annak egyik
oka, hogy ugyan a jelenleg huszonöt tagú együttesben minden
korosztály megjelenik, de az ideális létszám úgy negyven fõ körül
lenne. Ekkor nem okozna gondot
egy-egy tag átmeneti kiesése, és
szebb, teltebb lenne a hangzás is.
Ezért szívesen látnának új tagokat
a Hõsök terei próbateremben.
Nem követelmény a zenei képzettség, de azért a jó hallás szüksé-

Fiatalokat, idõseket, bátor, jó hangú férfiakat várnak

ges, és nem hátrány, ha valaki legalább az iskolai énekkarban énekelt már. Még az sem baj, ha azóta
eltelt néhány évtized. Fiatalt és
idõsebbeket egyaránt szívesen fogadnak mind az öt szólamban, és
különösen örömteli, ha férfiak jelentkeznek. A kerületi kórusok
ugyanis a létszámhiány mellett
leginkább a férfias hangfekvésekben szenvednek hiányt. Próbát
minden héten hétfõn hat órakor
tartanak a rákosszentmihályi Hõsök terén, a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. Jelentkezni itt is
lehet, vagy a karvezetõnél a 0620/939-1465-ös telefonszámon. A
kórustagság pénzbe nem kerül. A
dalok megtanulását pedig ma már

A hagyományok tárháza
gazdagon megtûzdelt ünnepi
idõszakról esett volna szó, Bartucz Daniella és Janák Dávid, a
Batthyány iskola diákjai a tájház
történetével ismertették meg a jelenlévõket. Név szerint említették
azokat, akik a tájház létrehozásáért sokat tettek. Ekkor hangzott el
egy hosszú névsor elején a néhai
Gyarmati Imre iskolaigazgató neve, akinek emlékét az alapítvány
õrzi, vagy Paor Zoltánné ismert
helytörténészé, aki az elsõ húszezer forintot adta a tájház megvalósításához.
Majd Gyimesiné Benkõ Edit, a
cinkotai helytörténet egyik – szorgos tevékenysége alapján mondhatjuk – fõmunkatársa tartott általános, de részleteket sem nélkülözõ ismertetést a farsangról, amely

a keresztény Európában idén február 24-ig tart. Aztán éjfélkor megszólalnak a harangok és másnap
húshagyókedd – a franciáknál kövér kedd – következik, amikor is
még utoljára telerakhatjuk gyomrunkat mindenféle húsételekkel.
Hamvazószerda azonban már a
negyvennapos böjt kezdete.
Azt, hogy a tavaszvárás és téltemetés szürke, téli idõszakát a
cinkotaiak hogyan próbálták színesebbé tenni, a helybeli asszonyok idézték föl. Elmesélték, hogy
bálok sorozata indult ilyenkor a faluban. A legemlékezetesebb szinte
mindenkinek a fiúk-lányok bálja
volt, ami akkor a párkapcsolatok
kezdetének egyik fõ lehetõségét
hordozta. Csak az jöhetett, akit valaki meghívott, és csak a fiatalok

egy internetes lehetõség is segíti. A
kórustagoknak hozzáférhetõ egy
virtuális klub, ahonnan hangzóanyag formájában lehet hallgatni
és tanulni a repertoár darabjait.
A karvezetõnek nagy öröm volt,
hogy a magyar kultúra napjára
meghirdetett koncertre a lapunkban is megjelent felhívás hatására
sokan jelentkeztek alkalmi tagként
az énekkarba, és közülük többen
csatlakoztak is a Corvin kórus állandó gárdájához. Mert amint a
kultúra ünnepén felhangzott a
Forr a világ… kezdetû kánon, a kórustagok arcát figyelve nekünk,
hallgatóknak is az az érzésünk támadhatott, hogy énekelni bizony
nagyon jó lehet.
vettek részt rajta, felnõttek nélkül.
Persze azért a környék rejtekhelyei
megteltek a lányukért aggódó leselkedõ szülõkkel, és a lányos apukák némelyike szemtanúk szerint
a hidegre való tekintettel meg is
húzta a laposüveget, ami egyúttal
talán az éberséget is fokozta.
Ugyancsak népszerû volt a házaspárok bálja is. És hogy nincs új
a nap alatt, azt az is bizonyítja, ha
egy egyedülálló legény nagyon be
akart jutni a házaspárok báljára, a
siker csak azon múlott, elég bort
hozott-e a zenészeknek.
A bálok felidézésén kívül elõkerült még néhány érdekes textília, hímzett fejrevaló, szó esett a
slingelésrõl, hímzésrõl, és elõkerült az a mintakönyv is, amelyet
Nyíri Flóriánné hagyott a tájházra, és amely önmagában is a hagyományok tárháza, hiszen számos hagyományos hímzésmintát
tartalmaz.
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Lakossági bejelentés segített
Január végén két esetben is
komoly eredményt értek el a
kerületi rendõrök. A két
alábbi esetben azonban
nemcsak a sikeresség volt a
közös vonás, hanem az is,
hogy mindkétszer lakossági
bejelentésre kezdtek intézkedni a rendõrök.
RIERSCH TAMÁS
z elsõ bejelentés január
23-án 23.15-kor érkezett a
kapitányság ügyeletére. A
betelefonáló azt jelezte a rendõröknek, hogy a Szent Korona utca és a
Diófa utca sarkán egy Toyota
Hiace személygépkocsiban egy, a
környéken ismeretlen férfi várakozik. A járõrök kimentek a helyszínre, ahol kérdõre vonták az autóban
ülõ fiatalembert. A férfi azzal védekezett, hogy csak a barátnõjét
várja, de mivel zavartnak és idegesnek tûnt, a rendõrök nem elégedtek meg ennyivel. Átvizsgálták
a ruházatát, majd az autó utasterét
is, és ennek során számos olyan
tárgyra bukkantak, amelyek
egyenként is elegendõnek bizonyultak volna a férfi elõállításához.

A

A férfinél mindjárt egy bokszert
találtak a kollégák, az autóban pedig gyanús kinézetû ampullákra
bukkantak – mondta Zunic László
õrnagy, a bûnügyi osztály vezetõje. – Ezt követõen még alaposabban átkutatták az autót, amelybõl
aztán egy gázriasztó pisztoly, az
autórádió elõlapja mögül egy gyanús fehér port tartalmazó tasak,
más rejtekhelyekrõl pedig marihuánaszerû anyag, illetve egy patikamérleg került elõ.
A (bûn)jelek tehát arra utaltak,
hogy a férfi kábítószer-kereskedõ
volt, az autójában talált nyolcgrammnyi gyanús anyagról
ugyanis a bíróság sem fogja majd
azt feltételezni, hogy azt saját fogyasztásra tárolta az autójában.
Állandó lakcíme nem lévén, a férfi
elõzetes letartóztatását az ügyészség elrendelte.
Hat nappal késõbb, január 29-én
17 óra után nem sokkal ismételten
állampolgári jelzést követõen
kezdtek intézkedni a kerületi rendõrök. Ezúttal a betelefonáló azt jelezte, hogy egy gyanús, fekete színû Suzuki S4 típusú személyautót
látott a Hõsök fasorában. A betelefonáló azt is elmondta, hogy az

autót késõbb látta bekanyarodni a
Jókai utcába. Egy járõrautó a helyszínre sietett, és a rendõrök azt látták, hogy a gyanús Suzuki az OTP
Bank Jókai utcai fiókja elõtt áll. Azt
is látták, hogy a járó motorú autóból kiszálló férfi a bankautomatából próbál meg pénzt kivenni. Ez
azonban nem sikerült neki. A
rendõrök odalépve látták, hogy a
kártya nem az õ nevére szólt, ám a
férfi azzal védekezett, hogy a barátnõje bankkártyáját szerette volna használni. Ekkor a rendõrök õt
és az autóban várakozó két társát
is elõállították a kapitányságon. A
három férfi adatainak ellenõrzésekor kiderült, hogy autófeltörések
és lopások miatt mindhárman komoly priusszal rendelkeztek már.
A nyomozók idõközben feltették a
bankkártyát a belsõ rendszerükre,
amelyre alig negyedórával késõbb
már válasz érkezett. A zuglói rendõrök jelezték, hogy a kártyát – valamint kétszázezer forint készpénzt és más tárgyakat is – aznap
16.30-kor lopták el az Ilosvay utcai
óvoda elõtt várakozó egyik autóból. A három férfi ruházatának átvizsgálásakor valamennyi keresett
tárgy elõkerült.

Az üggyel kapcsolatos információ még, hogy a kerületben
történt hasonló bûncselekmények
felgöngyölítésekor is képbe került már egy fekete Suzuki. A három férfiról ugyanis kiderült,
hogy õk elsõsorban az óvodák és
bölcsõdék elõtt várakozó autókra
szakosodtak. – Sok szülõ hajlamos „csak kipattanni” az autójából, és „csak beszaladni” a gyerekéért – mondta a kerületi rendõrvezetõ. – A holmijukat, értékeiket
pedig jól látható helyen, az utastérben hagyják. Az ilyen tolvajoknak pedig több sem kell, egy pillanat alatt feltörik az autót, kikapkodják az értékeket, majd az
autójukkal elmenekülnek. Annak
érdekében, hogy a jövõben csökkenteni tudjuk ezeket a bûncselekményeket, arra kérnék minden
édesanyát és édesapát, hogy az
értékeiket akkor se hagyják az
autóban, ha valóban csak néhány
percet töltenek az intézményben.
Ugyanakkor köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segíti a
munkánkat. A lakosság segítsége
nélkül a fenti esetekben nekünk is
sokkal nehezebb lett volna eredményt elérnünk.

A nagy hidegben még több fát lopnak
A kerület határában szinte mindennaposak az illegális fakivágások, illetve az engedély nélküli hulladéklerakások.
Oláh Csabától, a Rákosmenti Mezei Õrszolgálat vezetõjétõl
megtudtuk, hogy a lakosságtól sok bejelentést kapnak.
RIERSCH TAMÁS

J

anuár közepén állampolgári
bejelentés alapján egy hatfõs
társaságot sikerült tetten érnünk – mesélte Oláh Csaba. – A
hat férfi két autóval ment ki egy
erdõs területre, és fûrésszel annyi
fát vágtak ki, amennyit a két autóba be tudtak pakolni. A hat személyt igazoltattuk, de csak kettõnél voltak dokumentumok. Ráadásul az autók papírjai sem voltak rendben. A hat személy ellen
eljárás indult, valószínûleg fejenként húszezer forintos pénzbírságra számíthatnak. A fát természetesen elvettük tõlük, és visszaadtuk
az erdõ tulajdonosának.
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Nagyobb büntetést szabhatnak
ki arra a férfire, aki nyolcvanéves
nagyapjának teljes hagyatékát
szállította ki a kerület szélén levõ
fás területre. – Azokban az esetekben, amikor a szemétben címet,
személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat találunk, körülbelül kilencven százalékban sikerül
felgöngyölítenünk az ügyet – tájékoztatott az õrszolgálat vezetõje. –
Így volt ez ebben az esetben is,
amikor a szemétben több olyan levelet találtunk, amely az elhunyt
idõs embernek, illetve az unokájának lett címezve. Ennek alapján kiderült, a bácsit az unokája tartotta
el, õ ápolta és gondozta, és a halála
után valószínûleg õ volt, aki a la-

Tettenérés után

kás kitakarításának a fenti módszerét választotta. Ha a gyanú beigazolódik, az unoka akár 150 ezer
forintos büntetésre is számíthat.
Oláh Csaba elmondta, a hótól
fehér környezetben megdöbbentõ
volt látni azt a több köbméternyi

szemetet, ami a földet beborította.
– Február elején is lakossági bejelentés nyomán próbáltunk meg
intézkedni. S bár a telefonhívást
követõen öt percen belül a helyszínen voltunk, ezúttal éppencsak,
de lemaradtunk a tettenérésrõl.

AJÁNLÓ – KÖZLEMÉNY
Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

Holdvilág Kamaraszínház

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.)
Elmarad a nótahangverseny!
A február 21-én 15 órára meghirdetett farsangi nótahangverseny technikai okok miatt elmarad. Új idõpont: május 9. 15 óra. A részleteket április
30-i számunkban közöljük.
Február 23-án – Ûrklub: Szovjet ûrtitkok – Harmónia-terem.
Február 25-én 18 órakor – Dr. Vargay Zoltán intarziakiállítása.
Február 28-án – Charley nénje – zenés vígjáték két részben – a Pódium
színház vendégjátéka.
Hûvösvölgyi Ildikó, Bajza Viktória, Kautzky Armand, Arany Tamás, Háda
János közremûködésével.
Március 6-án 20.30-kor – Gesarol-buli – vendég 19.30-tól a Diorit Tini zenekar. Belépõ 1800 forint. 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 Péter
elõadása – Jegyár: 2000 Ft/fõ.

(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.)
FEBRUÁR
22., hétfõ 14 óra – Árgyélus királyfi – Szent-Györgyi-1. bérlet. 23., kedd
14 óra – Holle Anyó – Szent-Györgyi-2. bérlet. 24., szerda 10 óra – Holle
anyó – Varázskorona-2. bérlet. 25., csütörtök 10 óra – Holle anyó –
Manoda-2. bérlet (a január 21-i elõadás helyett!). 25., csütörtök 14.30 –
Holle anyó – Móra-XVI. bérlet (a január 20-i elõadás helyett!). 26., péntek
19 óra – Kráter – Vers Galéria – Vers-Galéria bérlet – Pilinszky-est
28., vasárnap 15 óra – Holle anyó.
MÁRCIUS
1., hétfõ 10 óra – Békakirály – A Dvorák Pantomimszínház vendégjátéka
– Pipitér bérlet.
2., kedd 10 óra – Szélike királykisasszony – Huncutka és Bóbita-1. bérlet
– Kamerapróba, 14.30 – Szélike királykisasszony – Az elõadást a Duna TV
rögzíti. 3., szerda 10 óra – Ágacska – Mátyás király bérlet – Pomázról és
Bóbita-2. teltház! 3., szerda 14.30 – Ágacska – Móra XIV. bérlet. 5., péntek 14 óra – Ágacska – Herman Ottó-bérlet, 7., vasárnap 11 óra – Mese
okos gyerekeknek. A Malko Teatro vendégjátéka. 7., vasárnap 15 óra –
Ágacska. 8., hétfõ 14 óra – Ágacska – Szent-Györgyi-1. bérlet. 10., szerda 10 óra – Jancsi és Juliska. 10., szerda 14.30 – Jancsi és Juliska – Dózsa György bérlet – Pásztóról.

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
(1165 Mátyásföld, Táncsics utca 10. Kõkuti Lászlóné, 407-6920.)
Március 10-én 17 órakor professzor doktor Iván László gerontológus lesz
a vendége az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XVI. kerületi csoportjának. Iván László professzor az idõskori egészségügyi problémák kiváló
szakembere, aki a nyugdíjasok társadalmi helyzetének javításán politikusként is sokat fáradozik. Az elõadására a belépés ingyenes. Helyszín: a Corvini Domini Egyesület székháza, 1165 Bp., Mátyásföld, Táncsics utca 10.

Déli Harangszó Baráti Kör
(Dr. Onyestyák György, 06-20/395-3537; ony@freemail.hu)
2010-ben a Déli Harangszó Baráti Kör 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. Február 27. szombat délután 16 óra – Kerületi megemlékezés a kommunizmus áldozatairól a vörös terror hazai felbukkanásának
91. évében. Tóth Ilonka mártír szabadságharcos, kerületünk díszpolgára
szobránál a Tóth Ilonka téren. Sötétedés után gyertyagyújtás. (Állás és
Zöldséges u. sarok, Árpádföld, Bp. XVI.) Sötétedés után gyertyagyújtás.
Február 28. vasárnap délután 16 óra – Megemlékezés és koszorúzás vitéz
nagybányai Horthy Miklós kormányzóvá választása 90. évfordulójának
elõestéjén a Krisztina Szálloda elõtt (Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok, Bp. XVI. Sashalom) Sötétedés után gyertyagyújtás.
Jelentkezés Szuhaj Péternénél: 403-2622. Kirándulásaink a szokott helyrõl, a Bp.
XVI. kerület Veres Péter út és a Pilóta utca sarkáról indulnak. Jelentkezés és az
útiköltség befizetése keddenként 17 és 19 óra között a Veres Péter út 27.-ben.

Pofosz XVI. kerületi szervezete
(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Tel.: Mihala Tibor, 403-2198.)
Március 1., hétfõ 16 óra Veres Péter u. 27. székház – Miénk a jövõ! – A
választásokról beszélgetünk. Esélyek, lehetõségek, teendõk.
Megemlékezés március 15-rõl: Szabó Tamás. A választási beszélgetés
vendégei: Kovács Balázs fõvárosi képviselõ, Gilyén Ince önkormányzati
képviselõ, Vitézy Zsófia újságíró, Zsinka László bizottsági elnök. Házigazda: Mihala Tibor.
Március 8., hétfõ 18 óra Erzsébetliget, Napfény Galéria – Megemlékezõ kiállítás az 1848/49-es szabadságharcról. ART-16 Mûvészcsoporttal közös
rendezés. Közremûködik: Várkonyi Szilvia, Haik Viktória, köszöntõ: Illés
Ágnes, moderátor: Jenei Mónika, Bak Péter, Mihala Tibor.

Rácz Aladár zeneiskola
(1165 Budapest, Táncsics M. u. 7. 403-2093, 407-2407.
www.razeneiskola.hu e-mail: info@razeneiskola.hu)
Március 11–15., csütörtöktõl hétfõig:
III. „Chopin + …” Nemzetközi Zongoraverseny gyermekeknek 15 éves korig és IV. Nemzetközi Chopin Zongoraverseny ifjúságnak 25 éves korig.
18 országból 65 résztvevõ Chopin születésének 200. évfordulója elõtt.
A verseny kétfordulós, a meghallgatások nyilvánosak. A zsûri nemzetközi.
A pontos mûsor és az idõbeosztás a www.chopin-budapest.hu és a
www.razeneiskola.hu címû honlapokon tekinthetõ meg.
Helyszín: Rácz Aladár zeneiskola hangversenyterme, 1165 Bp., Táncsics u.
7. és Erzsébetligeti Színház, Hunyadvár u. 43/b.

Rákosmenti Waldorf Iskola közleménye

Az Árpádföldi Közösségi Egyesület közleménye

(XVI., Sashalom, Thököly út 13. 405-3377.)
Elõadás-sorozat leendõ elsõsök szüleinek.
Február 22-én 18-tól 20 óráig: Mozdulj! – avagy nevelés mozgással
– a fõoktatás ritmikus része – euritmia, bothmer-gimnasztika – Waldorf
Olimpia.
Március 8-án 18-tól 20 óráig: Beszélgetés Waldorfban végzett diákokkal.
Az elõadások ideje alatt gyerekvendégeinknek játszóházat biztosítunk.
Nyílt óra az ötödik osztályban: február 24., szerda. Bõvebb információ a
fenti telefonon vagy a www.waldorfsuli.hu oldalon.

(XVI. Árpádföld, Cibakháza u. és Menyhért u. sarok.)
Az Árpádföldi Közösségi Egyesület (ÁKE) köszönetet mond mindazoknak,
akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át a 2009. évben egyesületünknek
ajánlották fel. Ez összesen 188 053 forintot tett ki. Ebbõl 33 419 forintot
mûködési költségekre fordítottunk, 154 650 forintot pedig az alapszabályban megfogalmazott kulturális tevékenységekre.
Az ÁKE a jövõben is köszönettel fogad minden olyan adományt (1%-ot),
ami a mûködését elõsegíti. Adószámunk: 18168004-1-42.
Köszönettel az ÁKE tagsága nevében: Balázs Gyula elnök.
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SPORT

Élsportolóink jó rajtot vettek
A kerületi sportélet két legkiemelkedõbb alakja a kardvívó
Decsi Tamás és a gátfutó Kiss Dániel. A két sportoló egyaránt a kerületi klubjában készül a versenyekre, és mindketten rangos nemzetközi eredményekkel büszkélkedhetnek. Londoni olimpiai reménységeink a 2010-ees esztendõt
is kiválóan kezdték.
RIERSCH TAMÁS

mindjárt egy Világkupa-gyõzelemmel kezdte, ami azonnal a világranglista második helyére repítette. Tamás aztán folytatta a jó
szereplést, és január utolsó hétvégéjén az iráninál jóval erõsebb
athéni Világkupán is kiválóan vívott, az év második világversenyén is dobogóra állhatott.
Kiss Dani számára is jól kezdõdött ez az év. Elsõsorban azért,
mert sérülés nélkül vághatott neki

listás pontjainak a számát. Tamás
igen kalandos úton jutott ki a vervívóknak az év elsõ há- senyre, ahol kölcsönkarddal és
rom hónapja a legmunká- kölcsönfejvéddel is kiválóan vísabb idõszak. A válogatott vott. Ennek köszönhetõen az évet
vívóknak hétrõl hétre Világkupaversenyeken kell bizonyítaniuk.
Az itt szerzett pontok pedig azt határozzák meg, hogy ki milyen sorsolást kap az Európa- és a világbajnokságon. A magyar férfi kardozók közül messze a Kertvárosi Vívó SE világbajnoka és világbajnoki
bronzérmese, Decsi Tamás a legmagasabban jegyzett sportoló. Az
árpádföldi kardvívó az idei évet a
világranglista ötödik helyén kezdte. Ezért is volt fontos a számára,
hogy január elején kijusson az iráni
rendezésû világkupára. Ott
ugyanis nagy esélye volt rá, hogy
szaporítani tudja majd a világrang- Decsi Tamás a kertvárosi vívónebulókkal

A

a fedett pályás idénynek. A korábbi években a terematlétikai versenyeket legtöbbször ki kellett hagynia, ám az idén egyelõre elkerülték
õt a sérülések. Dani pedig a szabadtérrõl a terembe is átmentette a
jó formáját. Már az év elsõ versenyén országos csúcs közeli idõt futott 60 méter gáton, majd január
31-én, a németországi Karlsruhéban megrendezett nemzetközi atlétikai versenyen az elõdöntõben
sikerült megjavítania a magyar
csúcsot. Ez azért is nagy szó, mert
ezen a távon az országos csúcsot
az a Bakos György tartotta, aki a
7.60 másodperces idõt még egy
1985. március 3-i versenyen futotta. Az elmúlt 25 évben tehát senki
sem akadt, aki ezt a csúcsot túlszárnyalta
volna.
Dani
Karlsruhéban 7.57 másodpercet repesztett, mely eredménye 2010ben a világ harmadik legjobb idejének számít. Dani a döntõben már
egy kicsit lassabban, de még mindig magyar csúcs közeli eredménnyel a 8. lett. A legjobb idejével viszont a dobogó második fo-

Sikeres évet zártak az Ikarus atlétái
Már elfogadott tény, hogy az Ikarus BSE Atlétikai Szakosztálya országos szinten is jelentõs eredményeket produkál. Az elmúlt évek eredményeinek értékelésekor
rendre kiderült, hogy a szakosztály tartja a lépést a nála
tehetõsebb, nagyobb létszámú és jobb körülményekkel
rendelkezõ klubokkal.
RIERSCH TAMÁS
agyományosan az idén is
a fedett pályás idény kezdetekor, február 5-én tartotta az elõzõ év értékelését (és az
évzáró vacsoráját) az Ikarus BSE
Atlétikai Szakosztálya. A rendezvény helyszíne ezúttal is a Táncsics
Mihály Általános Iskola és Gimnázium ebédlõje volt, ahol a csaknem
száz fiatal sportoló mellett a szülõk,
az edzõk, a sportvezetõk és a meghívott vendégek is jelen voltak.
A szakosztályunk 120 fõs létszáma valóban nem a legnagyobb –
mondta ifjabb Tomhauser István
atlétaedzõ. – A két gyermekcsoportunk munkáját három, a serdülõtõl a felnõtt korosztályig levõ

H
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újabb két csoportunk munkáját pedig szintén három edzõ irányítja.
Ettõl valóban kis egyesületnek számítanánk, amit megpróbáltunk az
eredményeinkkel kompenzálni.
Az Ikarus BSE atlétái 2009-ben
51 versenyen vettek részt. Ebbõl is
kitûnik, hogy sûrû volt a tavalyi év
programja. Az egyesület azonban
eddigi története során a legjobb
eredményét produkálta. A sprintés gátfutó számokban elért eredménye az országban a 10., a középtávon elért futóeredmények pedig
a 8. helyre rangsorolták a klubot.
Kiss Dánielt ma már nem illik
csak tehetségnek aposztrofálni. Õ
ugyanis – ha nem sérült – olyan
eredményekkel büszkélkedhet,
amelyre már külföldön is felfigyel-

tek a szakemberek. Ennek köszönhetõen Danit mindenhova hívják.
A február 5-i évzárót megelõzõ
napokban például három rangos
európai versenyen is rajthoz állt. –
Dani ma szabadtéren (110 méter
gáton) és fedett pályán (60 méter
gáton) is csúcstartónak számít.
Olyan eredményeket ér el, amelyekkel már a közelgõ fedett pályás világbajnokságon, illetve a
nyári szabadtéri Európa-bajnokságon is eséllyel pályázhat a döntõbe
jutásra. Erre pedig magyar futó
esetében régen volt példa.
Az egyesület másik sikerkovácsa
Gyürkés Viktória. A jelenleg még
csak 17 esztendõs középtávfutó
(400 és 800 méteren szokott versenyezni) 2009-ben minden korosztályban, ifiben, juniorban, U23-ban
és felnõttben is országos bajnoki címet, címeket szerzett. A 12 országos bajnoki címe mellett az európai
olimpiai reménységek fesztiválján
800 méteren is 5. lett, majd az ifjúsági világbajnokságon is sikerült a

döntõbe verekednie magát. Mellettük még a szakosztály válogatottjai, élversenyzõi, Wágner Gábor,
Antalóczy Csaba, Armuth Gábor,
Türk Laura, Kõvári Tamás és
Ludwig Benjámin is hozták a tõlük
várt eredményeket. – Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy a Magyar
Atlétikai Szövetség által készített
oktatófilmben a futógyakorlatokat
a szakosztályunk versenyzõi mutathatják be. Ez az anyag az ország
valamennyi sportegyesületéhez,
sportiskolájához el fog jutni –
mondta ifjabb Tomhauser István.
Az idei évértékelésen még kevesebb szó esett az önkormányzat
által épített öltözõrõl, illetve futófolyosóról. Ennek oka, hogy a létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat pályázatot írt ki. A barakköltözõkbõl az új, modern épületbe való átköltözést már nagyon
várják a sportolók, akik azt ígérik,
hogy az idei jó eredményeikkel
szeretnék majd meghálálni az önkormányzatnak a beruházást.

HIRDETÉS

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

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, korrepetálása, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés.
Gyakorlott nyelvtanártól beszédközpontú órák. 20-563-3806.

Redõnyök szúnyogháló-rendszerekkel,
napellenzõk szerelése, javítása. Bemutatótermünk: Csömöri u. – Szlovák u. sarok. 409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987.

XVI. kerületi szépségszalonban forgalmas helyiség kiadó vendégkörrel rendelkezõ masszõrnek, reflexológusnak
vagy egyéni foglalkozásoknak, terápiák
alkalmazására. 20-951-0134.

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

20x40 cm-es azbesztlapot vennék.
405-2192.

Sülysápon telek eladó. 30-308-5155.

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

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 kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem
küldünk vissza.
Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely
függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

Ólomkristály 8 karos csillár és koloniál
bútorok, két darab asztali kristálylámpa
eladó. 405-1590.
Óriás kaktusz, 1,2 m, több ágú 15 E Ft,
óriás orchidea, 10-12 virágú 10 E Ft-ért eladó. 405-6484, 20-918-7317.

Rákosszentmihályon, 706 nm-es telken,
hatszobás, duplakomfortos családi ház
eladó. 30-526-7666.

Csillár eladó, gém, opálos gömb burákkal
6 E Ft-ért. 20-266-4441.

Férfi lakótársat keresek Szolnoki út I. emeleti lakásba. 30 E Ft+ rezsi. 30-231-6034.

Eladó alig használt, fûthetõ ülésmelegítõ,
ponyva fél garázs, régi Suzuki Swifthez
ülésvédõ. 1,5 E Ft/db. 20-429-0204.

Ómátyásföldön, 102 nm-es és 90 nm-es
szuterén, 15 nm-es terasz, ikerház 400 nöles telekkel, garázzsal, kerti fürdõvel,
extrákkal eladó. 30-331-1694.
Fiatal, gyermektelen értelmiségi házaspár
csendes lakást bérelne a kerületben.
70-630-8181.

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

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

Vegyes

Albérlet kiadó a kerületben, 60 E Ft + rezsi + kaució. 20-546-5453.

Arany- és ezüstfelvásárlás, a napi legjobb áron. 2800–3600 Ft-ig. VII., Budapest, Wesselényi u. 19. 317-9938.

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

Új, Darling kutyafekhely 80 x 50 cm-es eladó 7 E Ft-ért. 405-4043.

Ingatlan

Okleveles talpmasszõr (reflexológus)
házhoz megy. 30-286-4834.

XVI. Kerületi Újság

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

FÉG gázkészülékek, ÉTI kazánok
javítása, víz- és fûtésszerelés, gépi
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 409-0408,
30-402-8305.

Antik bútorok, mûtárgyak (hangszer,
festmény) felújítása és javítása.
1162 Bp., Akácfa utca 62. 30-661-7904.
XIX-XX. századi antik bútorok, tálalók,
fotelok, festmények, asztalok, komódok
eladók. 30-661-7904.

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

NYUGDÍJASOK figyelem! Internethasználatra oktatás szombatonként 14 órától.
406-4444, informatikai szaküzletben.

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

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

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

Bejárati ajtórács olcsón eladó. 86,5 x 2,66.
20-465-9554.
2 db Römer kid, autós gyerekülés (9-36
kg) 25 E Ft/db áron eladó. 20-531-5305.
Eladó: közepes méretû bioptronlámpa
megkímélt állapotban. 70-261-8364.

Garázs kiadó Cinkotán raktárnak, tárolónak, 16 nm. 12 E Ft/ hó + egy havi kaució. 403-7397.

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

Sashalmon, szép kertben eladó négyszobás,
jó beosztású, garázsos ház. 30-941-1608.

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

Kiadó egy kb. 20 nm-es helyiség a Centin,
csendes tevékenységre. 20-396-1077.

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

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 HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@freemail.hu e-m
mailen is,
üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-220/982-55352.
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