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Kedves Olvasó!
Két ünnepet tarunk a következõ
napokban. Egyiken a nõk iránti
tiszteletüket fejezhetik ki hódo-
lóink egy újkori szokásnak kö-
szönhetõen vérmérséklettõl füg-
gõen egy szál vagy egy csokor
virággal. A másik ünnep meg-
emlékezésekkel, kitüntetésekkel,
mûsorokkal jár, a több mint
másfél évszázada történt nagy-
szerû forradalom és szabadság-
harc hõsei elõtt tiszteleg. ‘48 fé-
nye és tragédiája példa volt év-
tizedekkel késõbb is mindenki-
nek, aki a szabadságért harcolt.
(Kerületi ünnepi programok a
2. oldalon.)

RIERSCH TAMÁS

F ebruár 25-én Kovács Péter
polgármester és Csomor Er-
vin alpolgármester, a szom-

szédos Zugló képviseletében
Szücs István alpolgármester is alá-
írta azt szerzõdést, amelyben a
két kerület önkormányzata vállal-
ta, hogy anyagilag is támogatja az
Örs vezér téri patika ügyeleti

nyitva tartásának ez év végéig
tartó meghosszabbítását.

A X., a XIV. és a XVI. kerületek
egykori vezetése 2003-ban úgy
döntött, hogy közösen fognak
mûködtetni egy ügyeletes gyógy-
szertárat. Erre a legalkalmasabb-
nak az Örs vezér téri szakrendelõ
földszintjén mûködõ gyógyszer-
tár tûnt, mivel azt az elhelyezke-
désébõl adódóan mindhárom ke-

rület lakói könnyedén meg tud-
ták közelíteni.

A gyógyszertárak mûködését
elõször egy 1998-as rendelet szabá-
lyozta. Ennek eredményeképpen a
korábbi fakultatív ügyeleti nyitva
tartás helyett mindössze hét éjjel-
nappal nyitva tartó patikát jelöltek
ki Budapesten. Az intézkedésnek
„hála”, Zugló és a XVI. kerület is
ügyeletes gyógyszertár nélkül ma-

radt. Ráadásul a gyógyszertárakat
korábban üzemeltetõ Fõvárosi Ön-
kormányzat ezt a feladatot a kerü-
leti önkormányzatok hatáskörébe
helyezte át, így a helyi képviselõk-
nek, önkormányzati vezetõknek
kellett arról gyõzködniük a patika-
tulajdonosokat, hogy az ügyeleti
nyitva tartással együtt járó nehéz-
ségeket önként vállalják fel. 

Folytatás a 2. oldalon

Február 25-én a Fejlõdõ kertváros program keretében átadták a Pipitér óvoda új szárnyát. Az önkormányzati be-
ruházásnak köszönhetõen 75 gyerek elhelyezésére nyílik lehetõség, továbbá hat óvodapedagógus és három
szakképzett dadus számára is álláslehetõséget tudnak biztosítani. Tudósítás a 4. oldalon

Óvoda a Csinszka utcában

Nem maradunk ügyeletes gyógyszertár nékül
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ÖNKORMÁNYZAT

Folytatás az 1. oldalról
A tulajdonosok elzárkóztak ettõl,
emiatt Zugló és a kertváros la-
kossága, ha ügyeleti idõben
gyógyszerre volt szüksége,
kénytelen volt a belvárosba, illet-
ve a XIII. kerületbe menni. A
helyzeten csak az változtatott,
hogy az Örs vezér téri patikában
tulajdonosváltás történt, és
Kinics László hajlandó volt az
ügyeleti nyitva tartás feltételeit
megteremteni, míg az Örs vezér
tere vonzáskörzetében levõ ke-
rületek vezetése hajlandónak bi-
zonyult ezt a meghosszabbított
mûködést anyagilag is támogat-
ni. Az akkori évi 17 millió forin-
tos támogatásból Zuglóra tízmil-
lió, a XVI. kerületre 4,1 millió,
Kõbányára 2,9 millió forint ju-
tott. Utóbbi kerület 2006. év vé-
gén jelezte, az együttmûködés le-
járta után nem kívánja meghos-
szabbítani a támogatást. 

A patthelyzeten megint Kinics
László segített, aki felajánlotta,
ha a XIV. és a XVI. kerület évi 11
millió forintos támogatást nyújt
neki, az ügyeleti nyitva tartás ál-
tal keletkezendõ hiányát beépíti
a nappali nyitva tartás forgalmá-
ba. Az új együttmûködési szer-
zõdés értelmében Zugló a 2007.

évben mindössze 6,7 millió
forintot, a XVI. kerület pedig az
elõzõ évekhez hasonló összeget,
4,3 millió forintot költött az
ügyeletes patikára.

Azóta sok minden megválto-
zott, leginkább a gazdasági hely-
zet. Az idén a két kerület a patika
mûködését már csak hatmillió fo-
rinttal tudta támogatni. Ebbõl a
lélekszám arányában Zuglóra 3,6
millió, a XVI. kerületre 2,4 millió

forint jutott. – A zuglói politikai
pártok egyhangúlag támogatták
a patika mûködéséhez való ön-
kormányzati hozzájárulást –
mondta Szücs István zuglói alpol-
gármester február 25-én, a pati-
katámogatás ünnepélyes aláírá-
sán. – A XVI. kerületieknek kön-
nyedén elérhetõ az Örs vezér téri
patika – tette hozzá Kovács Péter
polgármester. – Gyógyszerre bár-
mikor szükségünk lehet, ezért

nem maradhat ügyeletes gyógy-
szertár nélkül a kerület. Minden
befektetést alaposan meg kell
gondolni. A szomszédos kerület-
tel való összefogás takarékos
megoldást jelent, amely mindkét
kerületnek elõnyökkel jár.

A két önkormányzat támoga-
tásának köszönhetõen biztossá
vált, hogy 2010 végéig nem ma-
rad ügyeletes gyógyszertár nél-
kül egyik kerület sem.

Nem maradunk ügyeletes gyógyszertár nékül

MÁRCIUS 10. 
18 óra – Megemlékezõ kiállítás az 1848/49-es szabadságharc-
ra.  Megnyitó a Napfény galériában, XVI. kerületi POFOSZ és
az ART 16 Mûvész Egyesület szervezésében.

MÁRCIUS 14-ÉN
14 óra 30 –  Árpádföldi Polgárok Érdekközössége az Árpád-
földi  Emlékhelyen (Turul szobor) tart megemlékezést az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. 
14-én 16 óra – Indul az Öreg temetõtõl a Cinkotáért Közhasz-
nú Egyesület Cinkota nevezetes pontjait érintõ hagyományõr-
zõ sétája, melynek végén az Országzászlónál Kovács Péter
polgármester mond ünnepi beszédet.

ÖNKORMÁNYZATI MEGEMLÉKEZÉSEK

14-én 18 óra – Ünnepi testületi ülés keretében DÍSZPOLGÁR-
AVATÁS az Erzsébet-ligeti Színházban
14-én 19.00 óra – Szörényi-Bródy: KÕMÛVES KELEMEN –
Ünnepi díszelõadás – Táncszínházi est – Novák Ferenc Kos-

suth-díjas koreográfus rendezésében a Marosvásárhelyi Ma-
ros Mûvészegyüttes táncosai és a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának színészei játszanak. A
részvétel díjtalan! A kerület lakói számára ingyenes jegyek
lakcímkártyával igényelhetõk!

MÁRCIUS 15-ÉN
9 órakor – Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári körének
ünnepi megemlékezése a Pálfy téren. Ünnepi mûsort a Móra
Ferenc Iskola diákjai szolgáltatnak. 
10 órakor – Központi megemlékezés a Prodám-Pilóta utcai
emlékmûnél. Az 1848/49-es Magyar Forradalom és Szabad-
ságharc eseményei másképpen, a cipész, a szatócs, az inas és
a korcsma fiataljainak szemszögébõl. Archaikus szöveggel,
megzenésített Petõfi versekkel és az ünnepelni vágyó kerületi
polgárok interaktív részvételével, valamint Tóth János Liszt-
díjas operaénekes, a Rackajam és a Muharay Elemér Néptánc
Együttes közremûködésével Két színpadon.
Ünnepi beszédet mond Kovács Péter polgármester.
Végül Himnusz, majd koszorúzás.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi mûsorok a XVI. kerületben
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A kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja, február 25.
alkalmából Tóth Ilonka tisz-
teletére emléktáblát avattak
Zuglóban. A XVI. kerületi
díszpolgár emléke elõtti tisz-
telgésre Kovács Péter polgár-
mester is ellátogatott.

RIERSCH TAMÁS

Három kerülethez is sok
szállal kötõdött a fiatalon
mártírhalált halt orvos-

tanhallgató. Árpádföld a szülõ-
földjét és az otthonát jelentette.
Mint orvostanhallgató, életének
utolsó éveiben sokat tartózkodott a
VIII. kerületi orvosi egyetemen. A
harmadik otthona Zugló volt, ahol
egyrészt középiskolás korában
nyolc éven át tanult, másrészt 1956
után a Czházár András utcában
volt az a szükségkórház, ahol a
sebesülteket ellátta, és ahol a vád
szerint a „társaival a szórólapokat

készítette, illetve az állítólagos
gyilkosságot is elkövette”. 

Tóth Ilonka emlékét idáig csak a
XVI. és a VIII. kerületben õrizték.
Az elõbbiben 2002-ben díszpolgár-
nak választották, majd a lakóhe-
lyéhez közel egy teret neveztek el

róla, mely közterületet az õ mell-
szobra díszíti. Ennél a szobornál a
barátok, ismerõsök, illetve az utó-
dok minden évben megemlékezést
tartanak. Az orvostanhallgatónak
a SOTE udvarán 2001-ben avatták
fel a szobrát. 

A három kerület közül egyedül
Zugló volt az, ahol eddig elmaradt
a Tóth Ilonka-emlékhely létrehozá-
sa. Szerencsére már errõl is csak
múlt idõben kell beszélnünk, hi-
szen ez év február 24-én, a zuglói
Teleki Blanka Gimnázium lépcsõ-
házában Tóth Ilona-emléktáblát
avattak. – Nagyon örülök, hogy
végre a szomszédos XIV. kerület-
ben is megkapta ezt az elismerést
az árpádföldi díszpolgár – kom-
mentálta az eseményt Kovács Péter
polgármester. – Megható volt látni,
hogy a rendezvényre a tragikus
sorsú diáklány még élõ osztálytár-
sai is milyen nagy számban elláto-
gattak.

Tóth Ilonka 1943 és 1951 között
volt a zuglói alma mater tanulója.
2010. február 24-én a gimnázium
lépcsõházában a Tóth Ilonka-em-
léktáblát dr. Weinek Leonárd zuglói
polgármester és Rudas Péter, az is-
kola jelenlegi igazgatója közösen
leplezték le.

A kerület díszpolgára a szomszédban is emléktáblát kapott

Zuglóban is tisztelik Ilonkát 

RIERSCH TAMÁS

N agy József önkormányzati
képviselõ több okból is
érintett volt a vagyonadó

kérdésében. Egyrészt 2006-ban
még annak a pártnak a képvisele-
tében jutott be az önkormányzat-
ba, amely a vagyonadót megter-
vezte és elsõ körben jogerõre emel-
te. Az MSZP-s képviselõ még ez-
elõtt, 2009 februárjában kilépett a
frakcióból, majd a párt helyi szer-
vezetébõl is. Azóta a Civil Mozga-
lom Egyesület tagjaként végzi ön-
kormányzati munkáját. 

A tavaly nyáron alapított, civile-
ket tömörítõ párt az idei választá-
sokon is részt vesz. Nagy József
nem csak emiatt érezte érintettnek
magát a vagyonadó ügyében. –
Szentmihályi lakosként naponta
tapasztalom, hány idõs ember él

ebben a kerületben. Õk és család-
juk is pórul jártak volna. Szent-
mihályon és az egész XVI. kerület-
ben, köszönhetõen annak, hogy a
kerület szép, az ingatlanárak is
magasabbak az átlagnál. Így sokan
átlépték volna a 30 millió forintos
ingatlanadó-határértéket. 

Nagy József ezért a májusi testü-
leti ülésen napirend elõtti felszóla-
lásában arra kérte a kerület ország-
gyûlési képviselõit, dr. Vidorné dr.
Szabó Györgyit és Szatmáry Kristófot,
hogy ne szavazzák meg a törvényt.
– Csak a mi kerületünkben a lakos-
ság 80 százalékát érintette volna.
De hogyan? Míg Svédországban
az a gyakorlat, hogy ha sok ingat-
lanod van, akkor fizess utánuk 300
eurót (körülbelül 75 ezer forintot),
addig nálunk azt tervezték, hogy a
30 milliónál értékesebb ingatlanok
tulajdonosait évente százezrekkel

sújtják. A kormány körülbelül 55
milliárdos bevételt remélt ebbõl az
adónembõl, ugyanakkor a való-
ságban csak 10-12 milliárdos
„haszna” keletkezett volna, és ak-
kor még nem vontuk le belõle azt a
mintegy ötmilliárdot, ami az új
adó beszedésének költsége. Több-
re nem számíthattak, hiszen az in-
gatlantulajdonosok egy része kép-
telen lenne megfizetni ezt az adót.
Ezért is találták ki, hogy a hátra-
lékot ráterhelnék az ingatlanra. A
terhelés pedig addig nõ, amíg az
ingatlanát el nem veszíti. Pár év le-
forgása alatt sokakat taszítottak
volna nincstelenségbe. 

A történet innentõl kezdve is-
mert: tavaly júniusban a Fidesz–
KDNP (tehát Szatmáry Kristóf)
nemmel, az MSZP és az SZDSZ vi-
szont igennel szavazott a vagyon-
adó tárgyalásakor. Annak ellenére,
hogy utóbbi két pártból is akadtak
olyanok, akik nemmel szavaztak
(dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi
nem közéjük tartozott), az adócso-
magot jelentõs többséggel elfogad-

ta az Országgyûlés. – Mikor meg-
született a döntés, rendkívül dü-
hös voltam. Mert tudtam: az új
adó, a rengeteg ember életének
megkeserítésén túl, csak virtuális
bevételt jelent majd az országnak.
Annál nagyobb volt az örömöm,
mikor megtudtam, az Alkotmány-
bíróság megsemmisítette az ingat-
lanokra vonatkozó részt.

Nagy József végül elmondta,
azért lépett ki az MSZP-bõl, mert
egyebek között nem értett egyet a
kormányon levõ pártja válságke-
zelõ programjával. – Nem megszo-
rításokkal kellett volna védekezni.
És nem a bankok szorultak az álla-
mi támogatásokra, hanem azok a
kis- és középvállalkozók, akik a
lakosság kétharmadát foglalkoz-
tatják. Én mindazokkal egyetér-
tettem, akik e nézetet vallották,
ugyanakkor sosem csináltam eb-
bõl pártpolitikai kérdést. A józan
eszemre hallgatva döntöttem a
pártból való kilépésrõl, azóta is
eszerint döntök a politikai elképze-
léseimrõl és nézeteimrõl. 

A Teleki Blanka Gimnáziumban avatták a táblát

A parlamentben a honatyák 2009. június 15-én fogadták
el a vagyonadót is tartalmazó új adócsomagot. Az Alkot-
mánybíróság 2010. január 26-án megsemmisítette a va-
gyonadónak az ingatlanokra vonatkozó passzusát.

Helyesen döntött az Alkotmánybíróság 
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Február 25-én a Fejlõdõ
kertváros program kereté-
ben átadták a Pipitér óvoda
új szárnyát. Az ünnepélyes
megnyitón nem csak ezért
mondtak köszönetet az ön-
kormányzatnak.

RIERSCH TAMÁS

Nagy, mégis örömteli prob-
lémát jelentett a XVI. ke-
rületben – a fõváros többi

kerületéhez hasonlóan – a kerületi
gyerekek óvodai elhelyezése. A
városrész lakossága az elmúlt évek
beruházásainak köszönhetõen je-
lentõs mértékben növekedett, s mi-
vel a betelepülõk többsége fiatal
családokból állt, a bölcsõdék és
óvodák iránti igény is arányosan
megemelkedett. Tudták ezt az ön-
kormányzatnál is, ahol már régóta
dédelgették egy új óvoda építésé-
nek, néhány meglévõ intézmény
bõvítésének, illetve a bölcsõdei há-
lózat fejlesztésének a tervét. A ta-
valyi és az idei év mérföldkövet je-
lentett az önkormányzat életében.
2009 azért, mert a kerület két óvo-
dabõvítési pályázaton is sikerrel
vett részt, az idei pedig azért, mert

a támogatásoknak köszönhetõen a
kerületi családok már ebben a tan-
évben igénybe vehetik az új, mo-
dern és minden igényt kielégítõ lé-
tesítményeket.

Az elsõ kibõvített óvodát február
25-én a mátyásföldi Csinszka utcá-
ban adták át. A bruttó 72 millió fo-
rintos beruházásnak köszönhetõen
a Pipitér óvoda három csoportszo-
bával, illetve a hozzá tartozó helyi-
ségekkel és egy tornaszobával bõ-
vült. Ez 75 kerületi gyerek óvodai
elhelyezésére nyújt majd lehetõsé-
get. – Óvodánk a kerület legna-
gyobb létszámú intézményévé vált

– mondta Kovács Györgyné óvoda-
vezetõ. – Jelen pillanatban két tag-
intézményünkben (a másik Pipitér
óvoda a Farkashalom utcában ta-
lálható) tizenöt csoportban 420 kis-
gyerek nevelkedik. Az elmúlt
években rendszeresen 30-40 gyere-
ket kellett elutasítanunk vagy más
intézménybe irányítanunk. A fej-
lesztésnek köszönhetõen két óvo-
dai csoportot azonnal el tudunk in-
dítani, szeptembertõl pedig egy
harmadikat is.

Az óvodavezetõ elmondta, hat
óvodapedagógusnak és három
szakképzett dadának is álláslehetõ-

séget tudnak biztosítani. – A XVI.
kerületben látszata van a jó célért
való összefogásnak. Ez a beruházás
is ezt bizonyította. A kivitelezõrõl a
törvényeknek megfelelõen közbe-
szerzés útján döntöttünk. A Fejes és
Társa Kft. határidõre, azon az áron,
amelyet a pályázatában ígért, ma-
gas színvonalon végezte a felada-
tát. De az összefogásból az óvoda-
pedagógusok, a mûvelõdési ügy-
osztály dolgozói, a szülõk, Csomor
Ervin alpolgármester és a helyi vál-
lalkozások is kivették a részüket.
Két óvodabõvítésünk közül látszó-
lag ez volt a könnyebb, hisz itt az
épület adott volt. Miután a Fazekas
központ átköltözött a Centenáriu-
mi Általános Iskolába, csak a helyi-
ségeket kellett átalakítani és felújí-
tani. A 72 millió forintos beruhá-
zásból 18 millió forintot a Regioná-
lis Fejlesztési Tanács pályázatán
nyertünk.  E siker is növelte a kerü-
let pályázati renoméját. A családok
gyermekeiket hároméves kor után
elhelyezhetik itt, és az édesanyák
ismét munkába állhatnak. Ezzel is
segíteni kívántunk a családoknak,
és méltóvá válni a tavaly elnyert
családbarát önkormányzat címre –
mondta Kovács Péter.

Lehetõséget és munkahelyeket is teremtett az óvodabõvítés

Kibõvült a Pipitér óvoda

MÉSZÁROS TIBOR

Arészben 2009. július 1-jétõl,
részben 2010. január 1-jé-
tõl érvényes új rendelke-

zések a következõ utasításokat tar-
talmazzák. – A házassági név meg-
változtatása akkor lehetséges, ha
az özvegy vagy elvált állampolgár
addig az általa korábban hivatalo-
san kért formában használta a volt
házastárs nevét. Gyakori, hogy a
születési anyakönyvi kivonatban
két keresztnév szerepel, a házassá-
giban pedig csak egy. A két anya-
könyvi kivonat ellentmondásos

tartalmának rendezését teszi lehe-
tõvé a házassági név megváltozta-
tására vonatkozó jogszabály. A ké-
relmet a lakóhely szerint illetékes
anyakönyvvezetõnél kell benyúj-
tani, és az anyakönyvvezetõ ter-
jeszti fel engedélyeztetésre.

– Bejegyzett élettársi kapcsolat
akkor jön létre, ha két, tizennyolca-
dik évét betöltött, azonos nemû
személy anyakönyvvezetõ elõtt
nyilatkozik, hogy bejegyzett élet-
társi kapcsolatot kíván létesíteni. A
bejegyzett élettársi kapcsolat eseté-
ben a házasságkötésre vonatkozó
szabályok érvényesek néhány elté-

réssel. A legfontosabb eltérések a
következõk: ilyen kapcsolatra kor-
kedvezmény nem adható, a házas-
társakra vonatkozó névviselési
rendelkezések nem alkalmazha-
tók, és nem alkalmazhatók a közös
gyermekké fogadás szabályai sem.

– Az élettársi nyilatkozatok
nyilvántartása ez év január 1-jétõl
könnyíti meg az élettársi kapcsolat
bizonyítását. Élettársi nyilatkoza-
tot két nagykorú állampolgár te-
het, de az eljárás közjegyzõ elõtt
történik, és a bejegyzés apaság vé-
lelmét keletkezteti. Ez azokra a
szülõkre vonatkozik, akik nem él-
nek házasságban, és gyermeket
várnak. 

Ha az élettársak szerepelnek az
élettársi nyilatkozatok nyilvántar-
tásában, ezzel kapcsolatban az Or-
szágos Közjegyzõi Kamara bocsát

ki igazolást. Abban az esetben, ha
az anya terhessége, vagy annak
egy része alatt házasságban élt, és
eközben, vagy ez után regisztrál-
tatta magát az élettársi nyilvántar-
tásba, akkor a volt férjet kell apá-
nak tekinteni, és az élettárs nem is
tehet apasági nyilatkozatot.

Ha az anya özvegy, hajadon
vagy elvált, tehát volt férj apaként
nem jöhet szóba, mert a házasság
300 napnál régebben szûnt meg, a
január 1-je után született gyerme-
kek anyakönyvezéséhez minden
esetben szükséges a közjegyzõi
igazolás arról, hogy az anya szere-
pel az élettársi nyilatkozatok nyil-
vántartásában.

Bõvebb felvilágosítást a XVI. ke-
rületi anyakönyvi hivatalban lehet
kérni a 401-1400-as központi tele-
fon 472-es mellékén.

Szerkesztõségünkbe egy névváltoztatásra és egy azonos
nemûek élettársi kapcsolatára vonatkozó kérdés is érkezett.
A jogszabályok teljes körû ismertetésére terjedelmi okok
miatt nem vállalkozhatunk, de az alapelvekre szorítkozó
ismertetést közzéteszünk.

Változtak az anyakönyvezés szabályai

A szülõk nevében Dobai Szende mondott köszönetet a beruházásért



AKTUÁLIS

5

MÉSZÁROS TIBOR

R ózsika néninek például ha-
tározottan jó kedve lett,
amikor értesítést kapott ar-

ról, hogy kilencvenötödik szüle-
tésnapján kilencvenötezer forint
áll a házhoz. Tavaly õsszel szüle-
tett ugyanis egy rendelet arról,
hogy aki eléri a kilencvenedik élet-
évét,  ötévenként annyiszor ezer
forintot kap, ahány éves. Ezért
nem kell külön jelentkezni, a köz-
ponti személynyilvántartóban fi-
gyelemmel kísérik, ki az, aki az
egyszeri juttatásra jogosult, és
amint elérkezett a születésnap,
már küldik is az évek számával
azonos mennyiségû ezerforintos
bankót. Az érintett maga döntheti
el, hogy ezt csendben, feltûnés nél-

kül szeretné a számlájára utaltatni,
vagy elviseli, hogy a polgármester
vagy a jegyzõ házhoz vigye az
évek számáért járó jutalmat, és fel-
köszöntse a hosszú élet titkának
tudóját.

Koós Zoltánné Szabó Rózsika néni
úgy gondolta, nem olyan rossz az,
ha felköszöntik az embert, így az-
tán február 13-án délelõtt izgatot-
tan várta, mikor áll meg a ház elõtt
az autó, amellyel a polgármester
érkezik. Tízre volt megbeszélve,
így tíz órakor meg is szólalt a csen-
gõ, és Kovács Péter polgármester
egy cserép fehér orchideával, dr.
Erdõközi György, a szociális és
egészségügyi ügyosztály vezetõje
az ünnepi alkalmat megörökítõ
oklevéllel lépett be az idõs asz-
szony lakásába. 

A polgármester kérdésére Ró-
zsika néni, akinek kora ellenére
sem a beszélgetés, sem a mozgás
nem esik nehezére, elmesélte, 1959
óta lakik Rákosszentmihályon.
1938-ban ment férjhez, de akkor
még Erdélyben éltek. Ott óvónõ-
ként, majd késõbb egy román gaz-
dasági iskola alkalmazottjaként
kereste a kenyeret a családnak.

Aztán az egyre sokasodó problé-
mák és válása miatt átköltözött
szüleihez, akik már korábban átte-
lepültek Magyarországra, és már
egy ideje Rákosszentmihályon él-
tek. Az õ gyermekei már itt jártak
iskolába, itt alapítottak családot, és
már minden ide köti õket. De azért
Nagyszalontáról, az Arany Jánossal
közös szülõföldrõl még ma is sok
szó esik a családban. Családi ösz-
szejövetelekkor gyakran idézik az
ottani emlékeiket, már csak azért
is, hogy a három unokának és a
nyolc dédunokának is legyen va-
lami fogalma arról, honnan szár-
mazik a család.

Rózsika néni nemcsak Kovács
Péter polgármestertõl, hanem
gyermekeitõl is kapott egy-egy
nagy csokor virágot, meg tortából
sem volt hiány, így jutott belõle az
önkormányzati vendégeknek és a
jelen lévõ családtagoknak is. Azo-
kat a gyertyákat, amelyek a kilenc-
venötös számot formázták, maga
Erdõközi György gyújtotta meg, és
az ünnepelt saját kezûleg vágta fel. 

Mostanában kevesebb szó
esik a Sashalmon élõ sport-
legendáról. Kovács Iván, a
kétszeres világbajnok, öt-
szörös Európa-bajnok és
kétszeres olimpiai ezüstér-
mes párbajtõrvívó a pekingi
olimpia után abbahagyta
versenyzõi pályafutását.

RIERSCH TAMÁS

Ugyanakkor esze ágában
sem volt a „fegyverét
szögre akasztani”. Kovács

Iván vívóedzõ lett. Mégpedig itt-
hon és nem külföldön, mint aho-
gyan azt számos edzõtársa tette.
Manapság elsõsorban a sashalmi
otthona és a BVSC-Zugló Szõnyi
úti sporttelepe között ingázik. A
zuglói sportegyesületnél büszkék
arra, hogy az utóbbi húsz év egyik
legjobb magyar vívója õket válasz-
totta második otthonául. A jövõre
százéves BVSC-nél ugyanis ponto-

san tudják, hogy egykori vívójuk
mindig is közösségi ember volt, a
csapatversenyeken mindig kétsze-
res erõvel tudott küzdeni, és el-
szántságát a társaira is mindig át
tudta ruházni. Kovács Iván február
12-én ünnepelte 40. születésnapját.
Ez alkalommal megkerestük õt.

– Megszokta már, hogy Mesternek
szólítják a tanítványai?

– A kellemes dolgokat gyorsan
megszokja az ember. A vívóterem-
ben a Mester megszólítás a tisztelet
jele, tehát ez is egyfajta visszajel-
zés, hogy jó úton járok.

– Nem hiányzik a vívás, a versenyek
hangulata?

– Az edzések már nem annyira
hiányoznak az életembõl, ugyan-
akkor a versenyzés, a gyõzelem íze
néha bizony hiányzik. Sok egykori
versenyzõtársammal ellentétben
én abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy naponta élvezhetem
a vívóterem hangulatát. Ráadásul
egy olyan patinás klubban dolgoz-

hatom, mint a BVSC-Zugló, mely
ma az egyik legfõbb bázisa ennek a
sportágnak. Rövid edzõi pályafu-
tásom alatt is értek már sikerek.
Hogy éppen egy aktuálisat említ-
sek, két tanítványom éppen a múlt
héten kvalifikálta magát a soron
következõ Kadet Európa-bajnok-
ságra.

– Közeledik az olimpia, nem gondol-
kodik a visszatérésen? Negyvenévesen
még ereje teljében van.

– Volt egy-két pillanat, amikor
elmerengtem rajta. Fizikailag bír-
nám, s szerintem nem okozna
problémát visszakerülni a csapat-
ba, de az olimpia utáni kritikám
miatt, amivel a szövetségi kapi-
tányt illettem, nem hiszem, hogy
szívesen látna, így már csírájában
elhalt ez a gondolat. 

– Akkor külföldre sem megy?
– Az olimpiát követõen szó volt,

hogy az USA-ban kapok majd
munkát. Nem tagadom, a hazainál
jobb anyagi lehetõség vonzóvá tet-

te az ajánlatot. De csak az. Mert
egyébként nehezen tudnám elkép-
zelni magamat, amint egy más
nemzet melegítõjében egy más
nemzet himnuszát hallgatva vég-
zem a munkámat.

– Kovács Ivánból lehet majd egyszer
párbajtõr szövetségi kapitány?

– Tizenéves korom óta errõl ál-
modom, de egyelõre nem erõlte-
tem a dolgot, bár úgy gondolom,
bõven hozzá tudnék tenni egy
esetleges olimpiai sikerhez.
Enélkül is élek, mint hal a vízben.
Vívóteremben vagyok, gyerekek,
sportolók közt, s jönnek a sikerek.
Én nagyon szeretem õket, s úgy
veszem észre, hogy õk viszonoz-
zák ezt. Most ez a helyzet. Minden
bizonnyal egyszer szövetségi kapi-
tányként is eljön majd az én idõm.
Arról nem is beszélve, hogy tavaly
január óta a kerekes székes vívó
válogatott edzéseit is én vezetem,
és ezt a különleges és megtisztelõ
feladatot nagyon élvezem.

Ünnepelt a sashalmi világbajnok

A nyugdíjasok kevés elismerésben részesülnek a Kár-
pát-medencének e középsõ részére zsugorodott kis hazá-
ban. Tavaly õsz óta azonban becsobbant egy csepp a ten-
gerbe. Valószínûleg nem ver nagy hullámokat, nagyon
keveseket érint, de azért néhány honfitársunknak bizo-
nyára örömet okoz majd a jövõben.

Kilencvenötezer forint a kilencvenöt éves Rózsika néninek

Pénzjutalom a hosszú életért

Oklevél és ajándék az ünnepeltnek
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A kertek Sashalmon lakó,
népszerû tudósa bõke-
zûen osztotta tanácsait

ezen az estén. 
A tavaszi lemosó permetezés el-

engedhetetlen, mert a késõbbiek-
ben feleannyi a munka a növény-
nyel. Az örökzöldek kivételével
mindent le kell permetezni. Ideje:
amikor már kicsit duzzadtak a rü-
gyek. Legjobb az õsrégi rézgálic,
azaz a bordói lé, mert nem mérge-
zõ, de nagyon hatásos, egyedül a
lisztharmatra nem jó. Bordói lé ké-
szen kapható. Bõ lével csurgósan,
hogy minden zugba befolyjon.
Agrol plusszal dúsítva még hatá-
sosabb. Ha a permet már rászá-
radt, kifejtette hatását, ha esõ jön
rá, nem kell újra permetezni. Örök
dilemma, hogy metszés elõtt, vagy
utána permetezzünk? Ha metszés

elõtt permetezünk, fölöslegesen
permetezünk olyan részeket, amit
késõbb levágunk. Ha metszés
után, akkor meg a nyesedéket kell
valahogy kártevõmentesíteni,
mert késõbb azok visszajuthatnak
a növényeinkre.

Témák, amelyekkel kapcsolat-
ban a legtöbb kérdés érkezett: az
egyre szárazabb nyarak miatt, aki
nem öntöz, csak elsivatagosodott
kertre számíthat. Jó az öntözõkan-
na is, a locsolótömlõ is, de a leg-
jobb a beépített öntözõberendezés.
Gyümölcsfát alacsony növésût ül-
tessünk, hogy ne kelljen létrázni,
ne maradjon a csúcsán termés,
mert amit nem érünk el, és a fán
marad, az lehet a bölcsõje a jövõ év
kártevõinek. Ma már lehet ilyen
fákat kapni, és ezek a második év-
ben már teremnek is néhány sze-
met. A mindent összetúró vakon-
dok ellen nemcsak barbár módon,

emberséges módon is védekezhe-
tünk: a nagy sárfû nevû dísznö-
vény gyökere olyan anyagot ter-
mel, amely elüldözi a vakondot. A
vakond jogállása: védett állat a ré-
ten, de nem védett a kertben és a
parkokban. 

Végül a metszés legfontosabb
tudnivalói pontokba foglalva,
amelynek gyakorlati részét dr. Bá-
lint György metszõollóval a kezé-
ben szemléltette is az általa hozott
ágakon:

1. Minél rövidebbre metszünk,
annál intenzívebb lesz a növeke-
dés. 2. Függõleges hajtáson mindig
kevés a virág, ezért kevés a termés

is. Igyekezzünk hát vízszintes
irányba kényszeríteni a hajtásokat,
akár lekötözéssel is. 3. Alsóbb
vesszõket kevésbé, felsõbbeket
erõsebben célszerû metszeni. 4. Fél
centivel a rügy fölött vágjunk,
mégpedig olyan irányban, hogy a
vágás ne a rügy felé lejtsen, mert a
vágásból kicsurgó nedv a rügyre
ráfolyva elpusztítja azt. 5. Csonkot
nem szabad hagyni, mert bekor-
had, és kórokozók fészkévé válik.
Nagyobb ágak levágásánál hasz-
náljunk valamilyen üzletben kap-
ható sebzáró anyagot. 6. A metszõ-
ollón ne spóroljunk! A rossz esz-
köz roncsol, a jó eszköz vág.

Szõlõ esetén a felsõ, termõ vesz-
szõt négy rügyre, az alsó ugarvesz-
szõt két rügyre vágjuk. A követke-
zõ évben fordítva. Így hosszú ideig
fiatalon tarthatjuk a tõkét. 

A tearózsát, amelyen egy vagy
két nagy virág van, szintén a szõlõ-
höz hasonló váltómetszéssel gon-
dozzuk. Virágzáskor a legfelsõ öt-
levélkés hajtás fölött kell levágni.
A sok kisfejû virágot hozó rózsán a
gyenge vesszõt erõsen, az erõset
gyengén metsszük. Nem kell vi-
szont metszeni a futórózsát.

RIERSCH TAMÁS

Februárban másodszor ren-
dezte meg az önkormányzat
mûvelõdési ügyosztálya a

kertvárosi sportnapok teremfoci-
tornáját. A helyi köztisztviselõk,
orvosok, rendõrök, bankárok, pos-
tások vagy pedagógusok már több
sportágban összemérték az erejü-
ket, de eddig a legnagyobb sikere
mindig a focitornáknak volt. A csa-
patok már azt is felvetették, mi
lenne, ha nemcsak évente egyszer,
hanem sûrûbben is rendeznének
ilyen összejöveteleket.

A februári teremtornán, amely-
nek a helyszíne a Jókai Mór Általá-
nos Iskola tornaterme volt, hat csa-
pat vett részt. A szervezõk két hár-
mas csoportot hoztak létre, ezek
körmérkõzést játszottak egymás-
sal. Ezután a csoportelsõk az elsõ

helyért, a másodikak a harmadik
helyért, míg a harmadikak az ötö-
dik helyért mérkõztek meg. 

Baráti találkozó ide vagy oda,
némely összecsapás komoly presz-
tízsmérkõzés volt. A vita és az in-
dulat azonban mindig is természe-
tes velejárója volt a focinak. Sze-
rencsére a résztvevõk a mérkõzé-

sek után elfelejtették a vélt vagy
valós sérelmeiket, és baráti hangu-
latban elemezték a meccseket. 

A torna lebonyolításából a
RAFC is kivette a részét, míg a csa-
patok díjazását egyrészt az önkor-
mányzat vállalta, másrészt az
OTP, a posta és a Faller Cukrászda
is különdíjat ajánlott fel a résztve-

võknek. A sportnapon aztán bejött
a papírforma: a tornát a jó erõkbõl
és képzett futballistákból álló
RAFC-edzõk csapata nyerte, a pol-
gármesteri hivatal és a Sashalom 1.
számú Postahivatal gárdái elõtt. A
dobogósok mögött pedig a Rend-
õrség, a Pedagógusok és az OTP-
Szakrendelõ volt a sorrend. Az
OTP különdíját (egy rekesz sört) a
gyõztes csapat kapta. A cinkotai
Faller Cukrászda csokoládétortája
a második helyezett hivatali csa-
patnak jutott. A posta által felaján-
lott különdíjat vigaszdíjként a
Rendõrség kapta. Rajtuk kívül a
rendezõ RAFC-tól Török Pál, a
Herman Ottó Általános Iskola
testnevelõtanára, a torna doyenje
két futball-labdát kapott. A legjobb
kapus díját Zsiska László, a hivatal
kapusa érdemelte ki. A baráti ösz-
szefogást bizonyította, hogy a léte-
sítményt térítésmentesen biztosí-
totta a sashalmi iskola, míg a szak-
rendelõ orvosai az egészségügyi
felügyeletet vállalták.

A foci a legnépszerûbb sportág

A hófoltok ellenére nyakunkon a tavasz. A kerttulajdo-
nos permetezõ tartályt, metszõollót ragad, és próbálja rá-
kényszeríteni elképzeléseit a növényeire. Hogy miként
kell ezt szakszerûen véghezvinni, abba próbálta beve-
zetni hallgatóságát dr. Bálint György február 17-én az
Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.

Bálint gazda tavaszi kertápolási tanácsokkal látta el a közönséget

Metszõolló a Kultúrkaszinóban

Dr. Bálint György

Komoly presztízsmérkõzések is folytak a tornán
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Mindig elismeréssel szem-
léltem azt a törekvést,
amelyet fõépítészünk,

Tóth Miklós fejtett ki annak érdeké-
ben, hogy a településrészeink ha-
tárai és elnevezései – figyelembe
véve a történelmi fejlõdés során
létrejövõ változásokat – megfelel-
jenek a valóságnak. Több mint egy
évtizede küzdünk azért, hogy ha
már készülnek kerületünkrõl tér-
képek, akkor az azon feltüntetett

adatok feleljenek meg a valóság-
nak. Az utóbbi tíz évben megnéz-
tem legalább 1500 kerületünkrõl
szóló térképet és elolvastam több
tízezer okiratot Szentmihállyal
kapcsolatban, de soha sehol sem
találkoztam azzal, hogy Szent-
mihály középsõ részét bárhol is
Ó-telepnek nevezték volna. (Nem
is ez a legrégebbi része Rákos-
szentmihálynak) Az Anna-telep-
pel már egy kicsit más a helyzet.
Egy 1940-ben készült térképen té-
vesen, a mai Szlovák úttól keletre
és a mai Csömöri úttól délre esõ
részre írták rá, hogy Anna-telep.
Ez csúszott még északabbra ezen
a térképen. Ugyanis az eredeti
1926-os belügyminiszteri rende-
lettel jóváhagyott térképen a mai
Budapesti út és Timúr utca közöt-
ti terület nyugati részét nevezték
Anna-telepnek. 

Véleményem szerint a térképé-
szek a történelem során nagymér-
tékben hozzájárultak a világ meg-
ismeréséhez, és az adott kor való-
ságos területi ismereteit a legjobb
tudásuk szerint igyekeztek rögzí-
teni. Fokozatosan megvalósult az
égtájak szerinti tájolás, majd ha-
zánkban a XVIII. század végétõl
Lipszky János tevékenysége nyo-
mán alkalmazták a hosszúsági és
szélességi körök szerinti térképké-
szítést. Térképeink túlnyomó több-
sége hûen tükrözi a kor valóságát. 

Sajnos azonban, egyes esetek-
ben, mindenekelõtt a helységtérké-
peken, a feliratozás technikája ko-
moly félreértésekhez vezethetett.
Igen sokszor alkalmazták azt a
módszert, hogy a már beépített te-

rületekre nem akarták ráírni a tele-
pülésrész elnevezését, ezért a mel-
lette lévõ, akkor még üres területre
írták. A múlt század eleji térképe-
ken több esetben elõfordul, hogy a
Rákosszentmihály elnevezést az
akkor még lakatlan, mai Újmátyás-
föld területén tüntették fel. Hason-
lóan jártak el néhányszor Árpád-
föld esetében is, amikor az elneve-
zést az akkor még lakatlan cinkotai
sóderbánya területére írták rá. Ez
lett az alapja annak, hogy néhány
vállalkozó a valóságban Cinkotán
felépülõ lakótelepét árpádföldi-
ként hirdette. 

Igen sok félreértés ered abból,
hogy levéltárainkban a térképeket,
fõleg a tárolás miatt, elválasztották
a hozzájuk tartozó írásos doku-
mentációtól. Legtöbbször még az
sem derül ki, hogy hol találhatók,
pedig szinte minden térképhez je-
lentõs közigazgatási döntések vagy
intézkedések tartoznak. Ennek a
hiányosságnak az eredménye lett
az, hogy településrészeink határai
nem egyeznek meg a belügymi-
niszteri rendeletekben foglaltakkal.
Például ha valaki meg szeretné te-
kinteni a Földhivatalban a kerületi
rendõrség vagy a szakrendelõ terü-
letének 1950. elõtti iratait, akkor azt
nem Sashalomnál, hanem Mátyás-
földnél kell keresnie, mert a hivata-
los határ nem a mai Jókai utcánál
volt, hanem attól mintegy százmé-
ternyire, nyugatra. 

Úgy gondolom, hogy a fenti
problémákat meg lehet érteni, de
hogy Rákosszentmihály közepére
hogyan került az „Ó-telep” meg-
nevezés, arról fogalmam sincs.

Budapesti
helytörténeti
emlékkönyv
VI.

A Budapesti Honisme-
reti Társaság gondo-
zásában megjelent a

Budapesti helytörténeti em-
lékkönyv sorozat VI. kötete. A
könyv a Budapesti Históriák
rendezvénysorozata 2008. évi
elõadásainak, az egyesület te-
vékenységének és a fõváros
helytörténetével foglakozó ci-
vil szervezeteknek, önkor-
mányzati finanszírozású köz-
gyûjteményeknek bemutatá-
sát szolgálja. A Budapesti His-
tóriák szakmai elõadásainak
közlésével a városrészek, egy-
egy jelentõsebb személy, épít-
mény, esemény történeti
múltjába kívánnak betekintést
adni. 

Ebben a kötetben kerüle-
tünkrõl három cikk is megje-
lent, az elsõben dr. Takács Fe-
renc ír Mátyásföld létrejöttérõl,
a másodikban Lantos Antal a
XVI. kerület középkori telepü-
léseirõl, a harmadikban Szé-
man Richárd a Corvin helytör-
téneti klub történetérõl. 

A Budapesti helytörténeti
emlékkönyv VI. a város kü-
lönbözõ pontjain mûködõ ci-
vil szervezetek összefogásá-
nak eredménye, megvalósítá-
sát a Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatása, a szer-
zõk és az illusztrációk tulajdo-
nosainak önzetlen segítsége
tette lehetõvé.

A minap a Hadtörténeti
Múzeumban nézegettem a
kerületünket ábrázoló térké-
peket. Megakadt a szemem
egy eddig nem látott kerüle-
ti térképen. Kiderült, hogy
két éve készítette valame-
lyik geográfiai vállalat.
Azonnal észrevettem két
képtelen feliratot. Az egyik
Rákosszentmihály közepén
díszelgett: „Ó-telep”, a má-
sik a Szlovák úttól keletre és
a Csömöri úttól északra lévõ
területen: „Anna-telep”.

Térképeink és a valóság

Megnyílt 
a Kertvárosi Helytörténeti

Gyûjtemény állandó kiállítása. 
A kiállításon kerületünk elõdte-
lepüléseinek hivatalos iratai, tér-
képei, híres egyéniségeinek fo-
tográfiái láthatók. Iskola-, sport-
és sajtótörténeti tárlók mutatják
be elõdeink történelmét. Az ér-
deklõdõk megtekinthetik az in-
tézmény gazdag képeslapgyûj-
teményét, valamint a területün-
kön fellelt régészeti emlékekbõl
is ízelítõt kaphatnak. 
A kiállítás megtekinthetõ hét-
fõtõl csütörtökig, 10–16 óráig,
vagy elõzetes bejelentkezés
alapján. 
1165 Bp., Veres Péter út 157. 
Tel.: 401-0866, 06-30/484-5264.

A fenti térképen a Szent Mihály puszta felirat részben Mátyásföld terüle-
tén található
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D r. Sándor László, a Corvin
Mátyás Gimnázium és
Mûszaki Szakiskola igaz-

gatója arról számolt be, iskolájuk-
ban az idei tanévben száz diák
kíván érettségi vizsgát tenni. Feb-
ruárban az érettségizendõk nyolc-
van százaléka adta be jelentke-
zését felsõoktatási intézménybe.
Diákjaik közül többségben – az is-

kola egyik fõ profiljának megfele-
lõen – a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
mûszaki karaira szeretnének be-
jutni. Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karát, illetve a Budapesti Gaz-
dasági Fõiskola Külkereskedelmi
Karát is többen megcélozták a
végzõs corvinosok közül. 

A Táncsics Mihály Általános Is-
kola és Gimnázium 47, tavasszal

érettségizõ tanulójából 35-en sze-
retnének egyetemre, fõiskolára
menni. – A népszerûségi listát a tu-
rizmus vezeti, de a bölcsészet, az
egészségügy, a gazdaságtudo-
mány, a mûszaki terület, a nemzet-
védelem is kedvelt továbbtanulási
célpont lett nálunk az idei tanév-
ben. Ezenkívül a kereskedelem, az
építészet, a kommunikáció és a
képzõmûvészet területére is jelent-
kezett továbbtanulásra egy-egy fõ
iskolánkból – tájékoztatott Ótósi Il-
dikó igazgatóhelyettes. 

Inotai István igazgató elmondá-
sa szerint a Szerb Antal Gimná-
ziumban 120-an tervezik, hogy
érettségi vizsgát tesznek az idei

tanévben. E diákok 95 százaléka a
felsõoktatásban – elsõsorban gaz-
daságtudományi, mûszaki és tár-
sadalomtudományi területeken –
kíván továbbtanulni. A cinkotai
középiskolában a Budapesti Cor-
vinus Egyetem, a Budapesti Gaz-
dasági Fõiskola, a mûszaki egye-
tem és az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem vezetik az elõny-
ben részesített felsõfokú intézmé-
nyek listáját. 

A 2009/2010. tanévben érettsé-
gizõk közül, az egyetemeken és fõ-
iskolákon kívül, a megkeresett há-
rom kerületi középiskolából a diá-
kok nagy létszámban adták be je-
lentkezésüket OKJ-s képzésekre is. 

ZSIGMOND TÜNDE

Mátyásföldön, úgy hírlik,
a Pipitér óvodában, a
Farkashalom utcában,

mint a mesében, minden évben
egy álló héten át, egészen Doroty-
tya-napig tart a farsangi mulatság.
Azt is hallottam, hogy a Csinszka
utcában a jelmezes felvonulást egy
igazi táncház követi, ahol az apró-
nép szüleivel együtt rophatja a
táncot. Még olyat is beszéltek,
hogy Sashalmon, az Ágoston utcai
Vadvirág óvodában az óvodások-

nak egy olyan óvó nénijük van, aki
bácsi, s farsangkor õ is jelmezt ölt
magára. No, hiszem, ha látom.  El-
indultam, hogy utánajárjak az
igazságnak. A fánkról ugyan már
lekéstem, de vidámságban annál
több részem volt mindenhol.

– A fánkot hétfõn sütöttük a
gyerekekkel, és aznap díszítettük
fel a termeket is – tudom meg Ko-
vács Györgyné óvodavezetõtõl, aki
kérésemre a farsangi hét többi ese-
ményérõl is mesél. Megtudom,
hogy kedden senki sem furcsállta
volna, ha kifordított pulóverben

jelenek meg a Pipitér óvodában,
hiszen ezen a napon az óvodások
mind így bújnak bele a ruhájukba,
de nem az anyukák feledékenysé-
ge miatt, hanem a móka kedvéért.
Szerdán pizsamában – de ágy nél-
kül – érkeznek a Farkashalom ut-
cai óvodába a gyerekek. Jót mu-
latnak magukon és egymáson,
ráadásul megszabadulnak az át-
öltözés nyûgétõl. Csütörtökön a
felnõtteken a sor. Az óvó nénik
mulatságos táncot adnak elõ a
gyerekek nem kis örömére. Pénte-
ken végre elérkezik a nagy nap,

amikor is jelmezt ölt mindenki
magára, s abban tölti az egész na-
pot, nagy vidámság közepette. 

A Csinszka utcában az idén
péntekre esett a farsangi eszem-
iszom, dínom-dánom. A délutáni
jelmezes felvonulást egy vérbeli
táncház követte, ahol a gyerekek
szüleikkel és az óvó nénikkel estig
együtt vigadtak.

Nem volt ez másképp a Vadvi-
rág óvodában sem. Ott is állt a vi-
gasság, jókedvûen táncolt egy-
mással a tûzoltó, a vasorrú bába, a
nyuszi és a bohóc, a varázsló és
sárkány. A Bojtorján együttes ve-
zetõje, Pomázi Zoltán szolgáltatta a
hangulatos zenét, s már épp be
akartam állni a táncolók közé,
amikor hirtelen egy farkasba üt-
köztem. Megrettentem, de az óvo-
dások nyomban meg is nyugtat-
tak: nem kell félni, hiszen ez Vik-
tor, a hármas csoport óvó bácsija!
Marcsi néni, a farkas, azaz Viktor
közvetlen munkatársa, aztán vég-
képp eloszlatta a félelmemet. Ma-
gam is meggyõzõdhettem arról,
hogy az óvó bácsi nem harap, ren-
desen borotválkozik is, s itt, az
Ágoston utcában mindenki szereti
õt. A Vadvirág óvodában még dé-
lig folyt a közös farsangolás. Én is
ott voltam, jót mulattam. Aki ezt
nem hiszi, jövõ farsangkor járjon
maga is utána!

Az idén érettségire készülõ diákok közül kerületünk kö-
zépiskoláiból is sokan szeretnék tanulmányaikat egyete-
meken, fõiskolákon továbbfolytatni. Arról, hogy melyek
a legkeresettebb területek, három középiskolától kér-
tünk tájékoztatást.

A gazdaság, a turizmus és a kereskedelem a legkedveltebb szakterület

Továbbtanulás elõtt az érettségizõk

Ahol a farsangi farkas borotválkozik

A Vadvirág óvoda óvóbácsija, Viktor is jelmezt öltött a vidám napon
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Abemutató napján gyorsan
elszalad az idõ reggel
nyolc és fél tizenegy kö-

zött, amikor díszleteket, jelmeze-
ket lehet készíteni, mert tizenegy
órakor már kezdõdik az elõadás.
Minden osztályra kettõs feladat
vár. A megadott témában egy jele-
netet kell elõadniuk, és egy, a nap
témájához kapcsolódó tárgyat kell
elkészíteniük a gyerekeknek. Volt
is mirõl beszélgetni az osztályfõnö-
ki órákon, amikor a jelenetek meg-
tervezése történt. Aztán ahogy kö-
zeledett a bemutató napja, egyre

nõtt az izgalom, de egyre inkább
letisztultak az elképzelések, kiala-
kult a szereposztás, és végül össze-
álltak a produkciók.

Így érkezett el február 12. E na-
pon az iskola minden tanulója
résztvevõje volt a nagy farsangi
forgatagnak. Az alsósok inkább
csak jelmezt húztak, a felsõs osz-
tályok sorban mutatták be rövid,
de annál hatásosabb jeleneteiket,
remek szórakozást nyújtva egy-
másnak.

Volt olyan osztály, például a 7.
b., amelyikben maguk a gyerekek
írták a jelenetet, és a tanárok egy-
behangzó véleménye szerint na-

gyon jól sikerült az elõadás. Ha-
sonlóan nagy sikerük volt Péteri Il-
dikó tanárnõ nyolcadikosainak is,
akik a jelenet kezdetén temetés-
hez – ezúttal a tél temetéséhez –
készülõdtek, volt zokogó özvegy
is, szentelt vizet szóró pap is, holt-
test felett álló takaros kis sereg, ki
a halott felett zokogva kesereg. A
temetés elmaradt, mert a halott
váratlanul feltámadt, és a nagy vi-
dámság közepette elhagyta a
gyász helyszínét. Ám nem csak ez
a két produkció tetszett a nézõk-
nek, hiszen mindegyiket hatalmas
taps kísérte.

Majd amikor már az összes jele-
net bemutatásán túl voltak a sze-
replõk, kezdetét vette a farsangi
felvonulás. Ekkor igencsak csodál-
kozhattak a gyanútlan járókelõk,
amikor az álarcos, jelmezes csapat,
lánynak öltözött fiúk és fiúruhába
bújt, festett bajuszú lányok az ösz-

szes létezõ zajkeltõ eszközt bevet-
ve vonultak végig a környezõ utcá-
kon azzal a szándékkal, hogy a far-
sangi felvonulások rendeltetésé-
nek megfelelõen elûzzék a telet, a
gonoszt és minden rontást. És mi-
közben a gyerekek végigcsinálták
a farsangi napot, valószínûleg
mindent meg is tanultak, amit er-
rõl a népszokásról tudni lehet.
Nyilván sokáig fognak emlékezni
arra is, amikor a tél elûzésének zá-
róakkordjaként az iskola udvarán
felgyújtották a hideg évszakot jel-
képezõ szalmabábot, amely nagy
lánggal égve hamvadt el a havon,
jelezve, a tavasz nem lehet már
messze. Ezután már csak az volt
hátra, hogy mindenki részt vegyen
abban a moldvai hagyományokat
õrzõ körtáncban, amelyet Urbán
Péter, az Árpád Népe egyesület el-
nöke tanított be kicsiknek és na-
gyoknak.

MÉSZÁROS TIBOR

R ónai Ágnes, a Fazekas köz-
pont munkatársa elmond-
ta, már otthonosan mozog-

nak új környezetükben, a Centená-
riumi Általános és Szakiskolában.
Bár egyik-másik tevékenységük a
korábbinál szûkebb helyre szorult,
mégis tudják teljesíteni a néprajzi
hagyományok és a népi mestersé-
gek bemutatására és megõrzésére,
oktatására irányuló törekvéseiket.

Február 20-án, szombaton, a csa-
ládi nyílt napon a fazekasmûhely-
ben minden munkahely foglalt
volt. Forgott a korong, és a lelkesen
próbálkozók kezeit Rónai Ágnes
segített olyan szögbe igazítani,
hogy az agyaggombócból a mûve-
let végére a tervezett formás po-
hár, csinos tányér vagy karcsú vá-
za jöjjön létre. A gyerekek – és oly-
kor szüleik is – gyorsan ellesték a

mesterfogásokat, és formázták
agyagtárgyaikat, majd kiégetés
után néhány nap múlva mindenki
visszajöhetett kis alkotásáért. 

E napon nem csak az agyago-
zásba és a korongozásba lehetett
bekapcsolódni, hiszen a mûhely
elõterében minden asztalon más
tevékenység folyt. Az egyik mel-
lett csillogó szemû kislányok szí-
nes gyöngysorokat fûztek, a má-
siknál lázas és hangos reszelés
folyt, hogy a bambuszcsõ megfele-
lõ mennyiségû lyukkal ellátva bot-
ból síppá, furulyává nemesüljön.
A harmadiknál különféle zajkeltõ
szerszámok készültek, amelyek
farsang idején bizony jó szolgálatot
tehetnek a tél és a gonosz elûzésé-
ben, sõt az egyik kajánul mosolygó
készítõ szerint a farsang elmúltá-
val szerepük lehet a szomszéd
macskája útvonalának módosítá-
sában is. 

A farsangra ezúttal nemcsak a
zajszerszámok emlékeztették a je-
lenlévõket, hanem a nemezelõk is.
Õk ugyanis ezen a napon készítõ-
jük lelki világát tükrözõ, hol ré-
misztõ, hol bájos farsangi nemez-
álarcokat készítettek. Egy biztos,
aki a családi nyílt napon nemcsak
nézelõdni, hanem tevékenykedni
is szeretett volna, biztosan nem
unatkozott.

Rónai Ágnes elmondta még,
tanfolyamaikra folyamatosan le-
het jelentkezni, és annak ellenére,
hogy tevékenységük eléggé szer-

teágazó, fõ profiljuk továbbra is a
fazekasképzés. Mégis fontosnak
tartják az egyéb kézmûves tevé-
kenységeket is, mert a hagyomá-
nyok õrzésére és továbbadására
Kresz Mária szelleme kötelezi
õket. 

Legközelebbi nyílt napjuk már-
cius 20-án lesz, amelyre a belépés –
mint minden nyílt rendezvényük-
re – ingyenes. Szeretettel várnak
mindenkit, akiket a fent felsorolt
tevékenységek bármelyike érde-
kel, akár nézõként, akár leendõ
kézmûvesként.

Február 12-én a Sashalmi Tanodában az egész napot a far-
sangnak szentelték. A magyar fülnek nem túl szépen
csengõ, de a pedagógusszakmában elfogadott projektnap
elnevezés olyan módszert takar, amelynek célja, hogy
egy téma közös feldolgozásában vegyenek részt a gyere-
kek, miközben új ismeretekhez, élményekhez juthatnak. 

Egész napos farsang a Sashalmi Tanodában

Még a halott is életre kelt

Valószínûleg Kresz Mária is elégedetten nézte volna azt a
sürgést-forgást, amely február 20-án a Centenáriumi iskolá-
ban volt tapasztalható a Fazekas központ által meghirdetett
nyílt nap alkalmával. Az egész napos rendezvény kicsiknek
és nagyoknak egyaránt érdekes programot kínált.

Családi nap a Fazekas központban
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D r. Onyestyák György és a
Déli Harangszó Baráti Kör
hazánk történelmének

fontos eseményeit és nagy szemé-
lyiségeit nem hagyja feledésbe me-
rülni. Mátyás király születésnapján
nemzeti színû zászlóval sorakoz-
tak fel királyunk szobránál. Mivel
a dátum közel van a kommuniz-
mus üldözöttjeinek emléknapjá-
hoz, az ünnepségen mindig megje-
lenik a kerületi Pofosz elnöke és
tagsága is, õk is résztvevõi minden
olyan rendezvénynek, ahol zászlót
bont a hazafiasság érzése. 

Dr. Onyestyák György – vállán
azzal a zászlóval, amelyet elõször
Nándorfehérváron, a török legyõ-
zésének ötszázötvenedik évfordu-
lóján bontottak ki az egyesület tag-
jai – arra emlékeztette a jelenlévõ-
ket, hogy napjainkban, amikor a

haza történelmének ismerete kí-
vánnivalókat hagy maga után,
olyan ember valószínûleg még
sincs, aki ne hallott volna az igaz-
ságos Mátyás királyról. Aki részle-
tesebben ismeri a történelmet, azt
is tudja, hogy a mûvelt nyugat fel-

nézett az erõs Magyarországra, és
tisztelte uralkodójának haladó
szellemét és kultúráját. Ugyan-
akkor hálásak is lehettek a magyar
királynak, aki többször mentette
meg Európát a kelet felõl érkezõ
török támadások ellen. 

Mihala Tibor, a Pofosz XVI. kerü-
leti elnöke az évfordulóra hivat-
kozva a névazonosság apropóján
egy késõbbi Mátyásra emlékezte-
tett, akitõl viszont nemcsak ellen-
ségei, hanem saját népe és környe-
zete is rettegett. Rákosi Mátyás, a

nevével fémjelzett korszak hírhedt
diktátora ellenkezõje volt legendás
elõdjének. Az általa jóváhagyott
koncepciós perek áldozatai közül
sokak családja még ma is siratja a
férjet, apát, fiút vagy rokont. Az
ünnepségen megjelent Pofosz-ta-
gok ebben az idõszakban szenved-
ték el a legsúlyosabb megpróbálta-
tásokat, és váltak a kommunizmus
üldözöttjeivé. 

Ünnepi mûsorról a Corvin gim-
názium tanulói gondoskodtak,
akik Corvin Mátyás életébõl idéz-
tek történelmileg hiteles részlete-
ket, és talán kevésbé hiteles, de
szórakoztató történeteket. 

Az ünnepség végén a jelenlé-
võk koszorút helyeztek el Mátyás-
föld névadója szobrának talapza-
tánál. Az ünnepségen részt vett a
Déli Harangszó és a Pofosz tagsá-
gán kívül Szatmári László önkor-
mányzati képviselõ és felesége, dr.
Sándor László, a Corvin gimná-
zium igazgatója, Csermely László,
kerületünk díszpolgára, továbbá
képviseltette magát a Magyarok
Szövetsége is. A megemlékezés a
Himnusz és a Szózat eléneklésé-
vel ért véget.

MÉSZÁROS TIBOR

Az egész napos rendezvé-
nyen elsõsorban gyüleke-
zeti kórusok részvételére

számítottak a rendezõk. A fiata-
loknak délelõtt Szilvási András ad-
ventista lelkész tartott elõadást a
Bibliáról. Majd mielõtt megkezdõ-
dött volna az istentisztelet, Henter
Barna üdvözölte az Isaszegrõl,
Pécelrõl, Gyömrõrõl, Rákoscsabá-
ról, Zuglóból és Sashalomról ér-
kezett vendégeket. Õk azonban
nemcsak jelen voltak, hanem kö-
zülük sokan részt is vettek az is-
tentiszteleti szolgálatban, ki vers-

sel, ki énekkel, ki pantomimmal,
ki pedig kórustagként a dicsõítõ
énekek elõadásában. Közben a
konferencia címéhez kapcsolódva
lelkészek hirdettek igét arról, ho-
gyan lehet tanácsot kérõen kezet
nyújtani Isten felé, közösséget ke-
resve embertársaink felé és segítõ
szándékkal rászorult, elhagyott,
nélkülözõ emberek felé.

A segítõ szándék egyébként is e
nap krónikájának címoldalára kí-
vánkozik, mert a délutáni kórus-
hangverseny céljaként éppen a jó-
tékonyságot, az adománygyûjtést
jelölték meg a rendezõk. A ked-
vezményezettnek pedig nem na-

gyon kellett bizonygatni a rászo-
rulók megsegítésének fontosságát.
Mégpedig azért nem, mert õk ma-
guk is fõhivatású segítségnyújtók:
a jól ismert XVI. kerületi Naprafor-
gó Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat. Vezetõjük, Gáspár József-
né köszöntötte a délutáni hangver-
seny résztvevõit, majd kezdetét
vette a koncert.

Az Agape énekegyüttes hatfõs
csapatával kezdõdött a kórusok
seregszemléje. A Filia Énekegyüt-
tes tagjai között felfedezhettük
Vikol Kálmán kerületi zenepedagó-
gust, a Kölcsey iskola Picinke kó-
rusának vezetõjét, a Sashalmi Ad-
ventista Gyülekezet kórusa pedig
két ifjú hegedûs hölgy közremû-
ködésével tette teljesebbé a hang-
zást. Igen jól szólt a Sashalmi
Szentlélek Kórus Héderné Pacor
Borbála vezetésével, és nagy sikert

aratott a Péceli Adventista Közös-
ség gyermekkórusa is. De a hallga-
tóság akkor sem fukarkodott a
tapssal, amikor a Zuglói Adventis-
ták vagy a 8 in 1 nevû együttest
kellett jutalmazni. A legnagyobb
tapsot mégis az a produkció érde-
melte ki, amely a rendezvény vé-
gén az összes fellépõt a színpadra
szólította egy közös éneklésre No-
vák Zita karnagy vezetésével.

A sikernek ezúttal az a 230 ezer
forint adomány volt a mércéje,
amelyet a rendezõk a koncert vé-
geztével átnyújtottak a Naprafor-
gó képviselõinek. Gáspár Józsefné
Magdika köszönte meg a résztve-
võknek és az adakozóknak a segít-
séget, és külön köszönetet mon-
dott Mikó Magdolna igazgatónõnek
azért, hogy a Batthyány Ilona Ál-
talános és Közösségi Iskolában a
helyet biztosította. 

Ha a Kerepesi úton Budapest felõl lépünk be a XVI. ke-
rületbe, elsõnek a CEU (Central European University)
sokemeletes épületét pillantjuk meg. Február 13-án itt
rendezett hitéleti konferenciát az adventista egyház
Nyújtsd ki a kezed címmel.

Gyülekezeti kórustalálkozó és jótékonyság

Mátyás király, a nagy reneszánsz uralkodó 1443. február
23-án született. Az évforduló napján a Déli Harangszó
Baráti Kör és a Politikai Foglyok Országos Szövetsége
XVI. kerületi csoportja tartott közös megemlékezést a
Corvin Mátyás Gimnázium és Mûszaki Szakközépisko-
la diákjainak közremûködésével.

Együtt ünnepelt a Pofosz és a Déli Harangszó Baráti Kör

Emlékezés Mátyás királyra

Mihala Tibor Rákosi Mátyás rémtetteit idézte fel
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Kosárban 
hordták ki 
a zord telet
Február 13-án még tartotta
magát az elûzésre ítélt hideg
tél: hó borította a Sarkad ud-
vart és környékét, a Szilas-
pataki tájat. A hangos, gyü-
lekezõ társaság láttán azon-
ban már érezhette, helyet
kell adnia a tavasznak.

ZSIGMOND T.

Délelõtt tíz órakor tárta ki
kapuját a Sarkad udvar, és
a házigazda-fõszervezõk,

Trombitás Enikõ, Kratofil Zita és
Urbán Péter nagy örömmel tessé-
kelték beljebb vendégeiket. Elõ-
ször a busóálarc, bábuk és hang-
szerek együttes készítése volt napi-
renden a kézmûvelõk házában. De
nemcsak a kezek jártak, hanem a
szájak is mozogtak! Szólt a zene, a
nóta, ahogy ez ilyenkor illik. Egy
kis bemelegítés, a télkihordó ver-
seny, s egyéb népi játékok, vetélke-
dõk után, délután ötkor kezdõdött
a hagyományos farsangi felvonu-
lás: az udvaron összegyûlt mint-
egy félszáz ember, zenészekkel,
busóálarcban és zajkeltõ eszközök-
kel járta végig az utcákat, mellyel
nem csekély látványosságban és
vidámságban részesítették a járó-
kelõket és a környéken lakókat. Es-
te a kiszebábu elégetése koronázta
meg a napot, amely egy igazi ha-
gyományos, hajnalba nyúló tánc-
házi mulatsággal ért véget.

ZSIGMOND TÜNDE

Azsúfolásig megtelt szín-
házban sokaknak csak az
elõadás elején derült ki,

hogy a mesejáték korhatáros. A ka-
ron ülõ, illetve totyogó korosztály
közül már akkor sokan felsikoltot-
tak és vigasztalhatatlan zokogás-
ban törtek ki, amikor sejtelmes ze-

nei aláfestés kíséretében, egy
„setétnél is setétebb” erdõ bonta-
kozott ki a színpadon. A kitartóbb
szülõk csak a félelmetes medve és
a boszorkány színre lépésekor me-
nekítették ki a nézõtérrõl megret-
tent csemetéiket. 

Aztán már csendben és zavarta-
lanul évezhettük az elõadást. A
mese, a zene magával ragadott

minket. Kacagtunk Ilkán és Dö-
mén, a világszép nádszálkisasz-
szonyért induló királyfi dadusán,
s hasznavehetetlen hadsegédjén.
Örültünk, hogy hõseinknek sike-
rült legyõzniük a félelmetes med-
vét, eljuthattak a sugárzóan gyö-
nyörû Napasszony udvarába. A
táltos paripa élénk dudaszóra vág-
tatott szélsebesen, szorítottunk
neki, hogy mihamarabb odaérjen
gazdájával a fekete-tengeri bo-
szorkány birodalmába, aki nád-
szálban õrizte a világszép király-
kisasszonyt és annak két hû szol-
gálóját. Aztán örömmel nyugtáz-

tuk, a kis királyfi nem evett a bo-
szorkány fekete levesébõl, s mivel,
mint a legtöbb mesehõsnek, neki
is helyén volt az esze és a szíve, si-
került véghezvinnie a tervét, ki-
szabadította fogságából leendõ
mátkáját.    

A februári napsütéses Bálint-
naphoz méltó mesejátékot vas-
tapssal köszöntük meg a Nektár
Színháznak. Még sokáig motosz-
kált fejemben az elõadás végén el-
hangzó Ghymes-dal: A mese az
álom. Igen, s milyen jó, hogy egy
ilyen nagyszerû elõadás után egy
ideig mi is tovább álmodhatunk.

MÉSZÁROS TIBOR

Február 12-én, pénteken az
ÁKE farsangi rendezvényé-
nek elõestéjén azok örülhet-

tek igazán, akik szeretik a szemet
gyönyörködtetõ dolgokat. A dolog
úgy kezdõdött, hogy Dorogi Ferenc
Miklós, aki az egyesület kiállításait
és irodalmi mûsorait szervezi és
rendezi, már többször találkozott
olyan alkotóval, aki valami na-
gyon érdekes, színvonalas dolgot
mûvel, de valahogy még sohasem
jutott eszébe közzétenni az alkotá-
sait. Vagy azért, mert túl szerényen
nem gondolja, hogy amit létrehoz,
az másokat is érdekel, vagy azért,
mert az ember a saját alkotásainak
színvonalát nem mindig tudja
pontosan megítélni. Dorogi Ferenc
Miklós elhatározta, megpróbálja
felkutatni és közkinccsé tenni az
ilyen rejtett tehetségek mûvészetét. 

Így értesült arról is, hogy van
Árpádföldön egy hölgy, aki mese-
szép csipketerítõket horgol. Ez-
után már csak idõ kérdése volt,
hogy az egyesület székházában
Ádám Sándorné mûveiben gyö-
nyörködhessünk. Az alkotó el-
mondta magáról, már fiatalon, az
óvónõképzõben, apácák közvetíté-

sével ismerkedett meg a csipkeké-
szítés alapjaival. A vert csipke ké-
szítésének fortélyait Abádszalókon
tanulhatta meg. Késõbb ehhez jött
még a hímzés, elsõsorban kalocsai
hagyományokat követve. Az így
megismert díszítõmûvészet egész
életében végigkísérte. Ezeknek az
eljárásoknak az ismeretében sok
napi használatú ruha került ki a
keze alól. Unokái keresztelõruhái
is az õ keze nyomát viselik.

Kezdetben csak a hagyományos
fehér színben jelentek meg képze-
letében a leendõ terítõk elõképei.
Ám a világ változott, divatba jött a

fehér bútor, azon pedig nem érvé-
nyesül a fehér csipke. Így elkezdett
színes terítõket készíteni, azzal a fi-
nom ízléssel, ami sohasem lépte át
a színes és a tarka között húzódó
határt. Ádám Sándorné a jelenlé-
võk érdeklõdõ kérdéseire szívesen
válaszolt, megosztva velük sok-
éves tapasztalatait. 

Az ÁKE és Dorogi Ferenc Mik-
lós megpróbálja felkutatni mind-
azokat az árpádföldieket, akik
olyasmivel foglalkoznak, ami
mások érdeklõdésére is számot
tarthat. Szívesen veszik mindenki
jelentkezését, aki úgy érzi, bemu-
tatható mûveket alkot, de nem
sértõdik meg akkor sem, ha azt
mondják neki, a felkínált anyag
nem nyerte el a tetszésüket.
Örömmel fogadják azt is, ha vala-
ki felhívja a figyelmüket egy álta-
la ismert alkotóra.

Jöttek, játszottak és gyõztek. A Nektár Színház Benedek
Elek-mesefeldolgozása és a Szarka fivérek zenéje sokat
ígért. A Ghymes-zene, a színészi alakítások, a táncszólók, a
színpadi háttér elvarázsolták a közönséget. A legkisebbek
közül sokan már a mese kezdetén sírva fakadtak.

Világszép nádszálkisasszony a Ghymessel

Ha a csipke szót halljuk, rendszerint két jelzõ jut eszünkbe,
a halasi és a brüsszeli. Annak azonban, aki az egyre élén-
kebb közösségi életet élõ Árpádföldi Közösségi Egyesület
(ÁKE) csipkekiállítását megtekintette, ezentúl az Ádám
Sándorné által megálmodott és elkészített árpádföldi csip-
keköltemények is minden bizonnyal eszébe fognak jutni.

A csipkekészítés fortélyai

Dorogi Ferenc Miklós fedezte fel Ádám Sándornét
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(1165 Mátyásföld, Táncsics utca 10. Kõkuti Lászlóné, 407-6920.)
Március 10-én 17 órakor prof. dr. Iván László gerontológus lesz a vendé-
ge az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XVI. kerületi csoportjának.
Iván László professzor az idõskori egészségügyi problémák kiváló szak-
embere, aki a nyugdíjasok társadalmi helyzetének javításán politikusként is
sokat fáradozik. Elõadására a belépés ingyenes. Helyszín: a Corvini Domini
Egyesület székháza, 1165 Bp. Mátyásföld, Táncsics utca 10.

Tiltakozás!
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XVI. kerületi szervezete döbben-
ten és elkeseredve olvasta, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP)
a kerületünket jogtalanul rövidítette meg.
Tisztelt OEP-vezetõség!
Tiltakozunk az ilyen és ehhez hasonló pénz, várólista és mentõhiány ellen.
A nyugdíjasok sok tíz évet dolgoztak, adót, tb-t, egészségügyi hozzájáru-
lást fizettek. Senki nem kérdezte, hogy akarunk-e fizetni vagy nem, csak
úgy levonták a fizetésünkbõl. Jómagam 45 évig dolgoztam, és nem tu-
dom, mennyi tb-t és adót vontak le. Az Önök fizetése most ezekbõl a nyug-
díjasok fizette tb-bõl adódik. Ne éljenek vissza a fiatalságukkal és a maguk-
ra bízott munkájukkal. Sérelmesnek tartjuk azt is, hogy az egészségügyi
miniszterünk valami más hippokratészi esküt tett le, mint amit mi. 
Én csak egyet ismerek: „Esküszöm, hogy munkámat mindenkor a legjobb
tudásom szerint végzem. Titkokat megõrzöm. Esküszöm, hogy a Magyar
(akkor még) Népköztársasághoz, annak népéhez és Alkotmányához hû
leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom.” (Es-
küm 1977. január 22-én történt.)

Ha önök nem érzik, hogyan kéne dolgozniuk, kérem Önöket, mondjanak le
egészségügyi miniszterükkel együtt! 
Budapest, 2010. február 20.

Kõkuti Lászlóné,
az ONYPE XVI. kerületi szervezetének elnöke

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület

(Veres Péter út 27. 403-5562, délelõtt.)
Ingyenes jogi tanácsadás!
Jogi szakértõ tart ingyenes jogi tanácsadást 2010. március 11-én és már-
cius 25-én, a továbbiakban kéthetente csütörtökön, 10–12 óráig. Munka-
joggal 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

A köztisztviselõi klub következõ találkozóját március 17-én 17 órától tart-
ja a szokott helyen, vendégünk Hepp Béla képviselõ úr lesz. Bódiné Andi.

Köztisztviselõi klub

(1161 Budapest, Rákosi út 71.)
Rákosszentmihály és Árpádföld polgári köre március 15-én reggel 9 óra-
kor tartja hagyományos ünnepségét a forradalom tiszteletére. Az ünnepi
mûsort a Móra Ferenc iskola diákjai szolgáltatják. 

A polgári kör vezetõsége

Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre Közhasznú Egyesület

Értesítjük árpádföldi polgártársainkat, hogy március 14-én, vasárnap 
14.30-tól az Árpádföldi emlékhelyen az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére ünnepi megemlékezést tartunk. Ünnepi beszédet
mond: Kovács Péter polgármester. 

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége

A fõváros köz- és díszkivilágítását a Budapesti Dísz- és Közvilágítási (BDK)
Kft. üzemelteti. A kft. a Budapesti Fõpolgármesteri Hivatal és az Elmû Nyrt.
50-50%-os tulajdonában van.
Segítségüket kérjük, hogy szolgáltatásunk még inkább a lakosság megelé-
gedésére szolgáljon. A BDK Kft. szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák
világítását, a kandeláberek épségét, de a gyorsabb javítás érdekében a la-
kossági bejelentésekre is szükségünk van.
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. TeleCentrumában
a 238-3838, vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070 telefonszámon és a
bdk@bdk.hu e-mail címen lehet jelezni a pontos cím feltüntetésével.

Tisztelettel: Horváth Lajos ügyvezetõ

Hol jelentsük be, ha nem ég a lámpa?

Március 9.: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?! – elõadó
Johann Gyula. Március 16.: Szomjúhozom – elõadó Vetõ István. Március
23.: Elvégeztetett! – elõadó Gerõfiné dr. Brebovszky Éva. Március 30.:
Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet – elõadó: Kendeh K. Péter.
Az alkalmak este 6 órakor kezdõdnek.

Böjti sorozat a cinkotai evangélikus templomban

Farsang farka elõtti szombaton vidám nevetgéléssel telt meg az új gyüle-
kezeti ház. Szülõk és nagyszülõk hozták el gyermekeiket, unokáikat a meg-
hirdetett programra.
A lelkész idei köszöntése után a meghívott vendégek bábok segítségével
tettek bizonyságot arról, hogy aki Istenben bízik, annak nincs oka félelem-
re. Ezt követõen az önzõ lufikirály személyén keresztül tanulhattuk meg,
hogy aki mindent meg akar szerezni, a barátait veszti el. A gyülekezet ko-
rábbi ifjúsági körébõl kinõtt fiatal pedagógusok folytatták a programot
mozgalmas és mulatságos vetélkedõkkel, amelyekre a gyermekek és a fel-
nõttek önfeledt kacagása volt a válasz. A programok között a résztvevõk
megnézhették, hogyan készül a magyar szabadalommal védett „kürcsi
fánk”, sõt ki-ki maga is elkészíthette a különleges édességet. Az együttlét
nem fejezõdött be a záró énekkel és imádsággal, mert a fiatalok még so-
káig együtt voltak, beszélgettek. Jó volt átélni a nemzedékek testvéri kö-
zösségét igében, énekben, imádságban és a játék felszabadító örömében. 
-õ is-

Tartalmas farsangi mulatság Cinkotán
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(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.)
Március 7., 16 óra – Müller Péter – Gondviselés elõadása. 
Belépõ: 2000 Ft.
Március 8., 19 óra – Hot Jazz Band – Nõnapi ajándékkoncert – Belépõ:
hölgyeknek ingyenes, uraknak 1200 Ft.
Március 10., 18 óra – Megemlékezõ kiállítás az 1848–49-es szabadság-
harcról. Megnyitó a Napfény galériában, a XVI. kerületi Pofosz és az ART
16 Mûvészegyesület szervezésében.
Március 14., 19 óra – Szörényi–Bródy: Kõmûves Kelemen – Ünnepi dísz-
elõadás – Táncszínházi est – Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus ren-
dezésében a Marosvásárhelyi Maros Mûvészegyüttes táncosai és a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színészei ját-
szanak. A koreográfus munkatársa: Füzesi Albert. A részvétel díjtalan! A
kerület lakói számára ingyenes jegyek lakcímkártyával igényelhetõk!
Március 15., 10 óra – Koszorúzás és ünnepi mûsor a Hõsi Emlékmûnél
(Bp. XVI. ker., Prodám u. – Pilóta u.) – Beszédet mond: Kovács Péter pol-
gármester. Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc esemé-
nyei másképp. A cipész, a szatócs, az inas és a korcsma fiataljainak szem-
szögébõl. Archaikus szöveggel, megzenésített Petõfi-versekkel és az ün-
nepelni vágyó kerületi polgárok interaktív részvételével.
Március 17., 18 óra – Ó-Mátyásföldi Kultúrkaszinó – Házigazda: Tóth
András – Vendége: dr. Csikány Tamás hadtörténész. Téma: Sarkantyúk és
Hegedûk – Közremûködnek a Szent Györgyi Általános Iskola tanárai.
Március 20., 19.30 óra – EDDA-koncert. Jegyek már kaphatók a színház
pénztárában nyitvatartási idõben 3200 forintos áron. Kapunyitás 18.30
órakor.
Március 21., vasárnap 11 óra – Tündérkeresztanya – Báb- és mesejáték.
Cigány népmese alapján írta: Veres András. Játssza: Csákányi Eszter Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas színésznõ – Jegyár: 900 Ft. Szereplõk: Mesélõ
– Cigányasszony – Tündérkeresztanya – Rézkirálylány – Cigánygyerek –
Ezüstkirálylány – Aranykirálylány.

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

(Dr. Onyestyák György, 06-20/395-3537, ony@freemail.hu) 
Március 17-én, szerdán 18 órakor várjuk mindazokat, akik szívesen
részt vennének egy elõadáson, amelynek témája: Egy magyar szabada-
lommal az egészségünk megõrzéséért.
Elõadó: Mezei Sándor és Szabó Zsolt. „Van más megoldás!” jelmondat-
tal egészségünk védelmében született magyar találmányok bemutatóját
tartjuk. Helyszín: SITE székház, emeleti terem, Sashalom, Veres Péter út
27. Adószámunk: 18185803-1-42.

KALANDOZÁSOK A DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖRREL
Március 20. (6 óra) Zólyom, Selmecbánya és Szentantal térségének
kincsei. Útiköltség: 3800 Ft/fõ.
Április 17–18. (6 óra) Széchenyi-emléktúra: Nagycenk–Sopron–Bécs.
(Reggeli és vacsora kérhetõ kb. 550 és 900 Ft-ért. Szállás a soproni Pa-
noráma Hotelben, vasárnap megyünk Bécsbe.) Útiköltség és szállás:
8800 Ft/fõ.
Április 24. (6 óra) Tavaszköszöntõ a pusztán és a „cívisvárosban”. Hor-
tobágy és Debrecen csodái. Útiköltség: 4000 Ft/fõ.
Május 1. (7 óra) „Hírös város”, Kecskemét, Nagykõrös és az Alföld ka-
puja, Cegléd. Arany és Kossuth nyomában. Útiköltség: 3000 Ft/fõ.
Május 15. (6 óra) Havasszépe-virágzás a kámi Jeli Arborétumban. Úti-
költség: 3500 Ft/fõ.
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.

Déli Harangszó Baráti Kör

(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 ko-
rig és IV. Nemzetközi Chopin Zongoraverseny ifjúságnak 25 éves korig. 18
országból 65 résztvevõ részvételével. Így tisztelegünk Chopin születésé-
nek 200. évfordulója elõtt. A verseny kétfordulós, a meghallgatások nyil-
vánosak. A zsûri nemzetközi. A pontos mûsor és az idõbeosztás a
www.chopin-budapest.hu és a www.razeneiskola.hu címû honlapokon te-
kinthetõ meg. Helyszín: Rácz Aladár zeneiskola hangversenyterme, 1165
Bp., Táncsics u. 7. és Erzsébetligeti Színház, Hunyadvár u. 43/b.
Március 15., hétfõ 10 óra
A Mátyásföldi Fúvószenekar – mint az eddigiekben – most is közremûkö-
dik a kerületi ünnepségen. Helyszín: XVI. ker. Prodám utcai emlékmûnél.

Rácz Aladár zeneiskola

(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Telefon: Mihala Tibor, 403-2198.)
Március 10., szerda 18 óra: Erzsébetliget, Napfény galéria – Megemléke-
zõ kiállítás az 1848–49-es szabadságharcról. Az ART 16 Mûvészcsoporttal
közös rendezés. Közremûködik: Várkonyi Szilvia, Haik Viktória, köszöntõ:
Illés Ágnes, moderátor: Jenei Mónika, Bak Péter, Mihala Tibor. 
Március 15., hétfõ 10 óra: Turul emlékmû (Pilóta utca). 
Részvétel az önkormányzat ünnepségén, majd 11.30 órakor Laki Múzeum
Tóth Ilona-kopjafánál fõhajtás, koszorúzás Palla–Ásványi–Laky. 
Március 19., péntek 17.30: Sashalom Krisztus király templom – Részvé-
tel a keresztúri ájtatosságon. 

Havasy Mária

Pofosz XVI. kerületi szervezete

(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.)
Március 7., vasárnap 11.00: Mese okos gyerekeknek – A Malko Teatro
vendégjátéka. 15.00: Ágacska. 
Március 8., hétfõ 14.00: Ágacska – Szent-Györgyi 1. bérlet. 
Március 10., szerda 10.00 és 14.30: Jancsi és Juliska – Dózsa György bér-
let – Pásztóról. 
Március 11., csütörtök 14.30: Jancsi és Juliska. 
Március 12., péntek 14.00 és 19.00: Száz alakba – Vers-Galéria Petõfi-
emlékezet. 
Március 14., vasárnap 15.00: Jancsi és Juliska. 
Március 17., szerda 10.00: Mátyás király és a cinkotai kántor – Mátyás ki-
rály bérlet – Pomázról.  
Március 18., csütörtök 10.00: Zsiga föstõ fest – A Tintaló Társulás vendég-
játéka. Manoda 1. bérlet – Telt ház! 14.30: Mátyás király és a cinkotai kántor. 
Március 20., szombat 11.00: Hamupipõke – Vendégjáték a Tivoli Színház-
ban. Jegyek CSAK OTT válthatók! 11.00: Zsiga föstõ fest – Gyermek- és if-
júsági színházi világnap! A Tintaló Társulás vendégjátéka. 20.00: Medve-
zsoltár – Nagy László-est – Dóczi Péter elõadóestje. Jegyár: 1350–1850 Ft. 
Március 21., vasárnap 11.00: Mátyás király és a cinkotai kántor –
Vendégjáték az Erzsébetligeti Színházban. Jegyek CSAK OTT válthatók!
16.00: Mátyás király és a cinkotai kántor.

Holdvilág Kamaraszínház

(1165 Bp. Mátyásföld, Táncsics utca 10.
Telefon: 407-2738 vagy 06-20/525-3054.) 
Március 13-án, szombaton 16 órakor a Borovitz házaspár gyûjtemé-
nyébõl kiállítás nyílik Téli olimpiák története címmel a Corvini Domini
Egyesület székházában (1165 Mátyásföld, Táncsics utca 10.). 
A Corvini Domini Egyesület és a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör közös
rendezésében létrejött kiállítás megnyitójára téli és nyári olimpiákon
részt vett híres sportolók is elfogadták a meghívást. A belépés díjtalan.

Corvini Domini Egyesület
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ZSIGMOND TÜNDE

Amegbeszélt idõben érke-
zem a rendelõbe. Mezõsi
doktor régi páciense, egy

idõs puli éppen ekkor kászálódik
le heves farkcsóválások közepette
a vizsgálóasztalról. 

– Akkor már az állatkertben dol-
goztam. A Dózsa György úton csa-
tornaépítés folyt, s emiatt életve-
szélyessé vált az ottani rendelõ és a
mûtõ. A nõsténytigris nem várha-
tott, sürgõs beavatkozásra volt
szükség. Ezért szállítottuk ide a
rendelõbe, s itthon végeztem el raj-
ta a császármetszést – mondja mo-
solyogva a mátyásföldi állatorvos,
s kérésemre elkezd mesélni életpá-
lyájáról. – Mindig állatorvos akar-
tam lenni. A szomszéd kutyáját a
tízóraira csomagolt szendvicsekkel
szelídítettem meg. Otthon, családi

házunk udvarán macskák, kutyák
vettek körül. A diploma kézhezvé-
tele után öt évig dolgoztam a Szü-
lészeti Klinikán – emlékszik vissza
Mezõsi László. 

Egy fejlõdõ országok megsegíté-
sére létrejött program keretében a

fiatal állatorvos 1971-ben kijut Af-
rikába. – Széchenyi Zsigmond va-
dászkönyvei megmozgatták a fan-
táziámat, mindig is csábított a fe-
kete kontinens. Tanzániában sza-
porodási biológiai kutatást és gya-
korlati állatorvosi munkát is vé-
geztem. Érdekes tapasztalatokat
szereztem, bár szakmailag nem
volt annyira értékes ez az idõszak.
Viszont sikerült eljutnom a Se-
rengeti vadrezervátumba, ahol kö-
zelrõl figyelhettem meg vadállato-
kat – summázza az afrikai éveket
vendéglátóm. 1978-ban újra neki-

vág a nagyvilágnak. Egy dél-jeme-
ni hosszú, majdnem öt évig tartó
kiküldetés következik egy részben
FAO-s program keretében. Mezõsi
doktor Tanzániában angol és szua-
héli, Dél-Jemenben angol és arab
nyelven beszélt az ottaniakkal.
1989-ben érkezett el számára az
oly régóta várt pillanat: végre a Fõ-
városi Állat- és Növénykert mun-
katársa lett. – Az állatkerti munka
érdekességénél csak a nehézsége
volt nagyobb. Amelyik állattal
csak lehetett, barátságot kötöttem.
A császármetszett tigris növény-
evõ is volt, mindig vittem neki a fá-
nak a levelébõl, amit szeretett. Per-
sze a sok öröm mellett ért egy pár
rossz dolog is. Egy orángután tá-
madása miatt két hétig nyomtam
az ágyat – összegzi e tizenöt évig
tartó különleges idõszakot.

Búcsúzásképpen dr. Mezõsi
László, aki sokak szerint az állatok
nyelvét is beszéli, azt üzeni az ál-
lattartóknak, hogy érezzünk több
felelõsséget az állatok iránt, és csak
akkor vállalkozzunk állattartásra,
ha hosszú távon is tudjuk biztosí-
tani azokat a feltételeket, amelyre
nekik szükségük van.

Babos Sándor százliteres üstben
fõzte a gulyást a Fogarasi Síiskola
még igazi hóval fedett tanpályája
mellett, hogy vendégül lássa a sí-
farsangra érkezõ vendégeit. A XVI.
kerületi család zuglói sporttele-
pére aznap különösen sokan ér-
keztek. Gyerekek és felnõttek egy-
aránt jelmezt viseltek síruhájuk fe-
lett, s a derût sem felejtették ott-
hon. Mulattató látványt keltettek a
dombról lesikló kiskorú asztrona-
uták, pókemberek, királylányok. A
százfõnyi vendégsereg közül a
gyerekek még ajándékot is kaptak,
amelyet nagy örömmel fogadtak.
A jelmezverseny fõdíját egy, a sí-
pályán olykor kilengõ, de tökélete-
sen mûködõ, élénk és ügyes jelzõ-
lámpa nyerte el. A jó hangulatú
együttlét egy hangos, télbúcsúzta-
tó hurrázással végzõdött február
20-án. (Zs. T.)

ZSIGMOND TÜNDE

A villás farkú fecskemadár
és a többi fecskefaj az
évek során sajnálatos

módon az eltûnõ madarak
„nagykövetévé” vált. A parti-
fecske, a molnárfecske, a füsti-
fecske hazai állománya, legin-
kább a klímaváltozás kedvezõt-
len hatásai következtében, folya-
matosan csökken. 

Ócsag Attila a madárvilág jó is-
merõje, az MME önkénteseként
régóta járja a XVI. kerület zöld

területeit, s figyelemmel kíséri a
hozzánk érkezõ fecskefajokat is.
Elmondása szerint a meleg hóna-
pokban Ötfaluban sokfelé lehet
találkozni az épületeken fészke-
lõ, hosszú, villás farkú füstifecs-
kékkel. Gyakran láthatók a Szi-
las-patak völgyében, ahol a ka-
szálók, rétek felett táplálkoznak,
de a kertek felett is megjelennek.
Többfelé fészkelnek is, így pél-
dául a Simongát út melletti egy-
kori tsz területén. A szintén épü-
leteken lakó fehér-fekete molnár-
fecske kerületünkben szórvá-

nyosan, elsõsorban õszi-tavaszi
vonuláskor fordul elõ. Általában
más fecskék társaságában látható
egy-két példány, vagy kisebb
csapatokban jelennek meg. A
barna színû, üregekben fészkelõ
partifecskéket nyáron gyakran
lehet hallani, ahogy „zsezsegve”
vadászgatnak a Naplás-tó felett.
Évtizedekig több száz pár fész-
kelt a Naplás úti kavicsbánya
partfalaiban, azonban a bányák
feltöltésével fészkelõhelyük
megszûnt. Az elmúlt években az
autópálya-építkezés nyújtott kis
számban ideiglenes fészkelõhe-
lyeket nekik. Egyelõre nem tud-
ni, hosszú távon maradt-e a kör-
nyéken fészkelésükre alkalmas
partfal.

A fecskementési programról
az érdeklõdõk az www.mme.hu
honlapon tájékozódhatnak.

A nyarat hozó és nálunk fészkelõ fecskék még Afrikában
tartózkodnak, így csak késõbb tudják, illetve tapasztal-
ják meg, hogy a Madárbarát Magyarországért programot
elindító Magyar Madártani Természetvédelmi Egyesület
(MME) ezt az évet az õ évüknek nyilvánította, s pártolói,
valamint önkéntesei segítségével azon fáradozik, hogy
minden évben visszatérjenek hozzánk.

Az év madara lett a fecske
Sífarsang 
a Rákos-pataknál

Dr. Mezõsi László a nyolcvanas évek végén nyitotta meg
Mátyásföldön állatorvosi rendelõjét, ahol azóta sokféle
állatot gyógyított ki betegségébõl. Azt azonban, hogy a
vadállatok iránt kora gyermekkorától érdeklõdõ állator-
vos Diósy Lajos utcai „klinikáján” egy igazi tigris is
megfordult már, talán a házi kedvenceikkel régóta hozzá
járó gazdik közül is kevesen tudják.

A felelõsségteljes állattartásra figyelmeztet az állatorvos

Tigris a Diósy Lajos utcában

Afrika után Mátyásföld, vadállatok után puli
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A magyar rendõrség nehéz
helyzetben van. Kevés a
rendõr, rosszak az anyagi
lehetõségek, és a közbiz-
tonság javításához szüksé-
ges eszközök sincsenek
meg. A rendõrségtõl min-
denki mindig eredménye-
ket vár, a segítségnyújtás
azonban csak keveseknek
jut az eszébe.

RIERSCH TAMÁS

K erületünk önkormány-
zata a lehetõségeihez
mérten megpróbálja tá-

mogatni a kapitányságot. Sza-
badidõs rendõröket foglalkoztat-
nak, az eredményes rendõröket
is mindig jutalmazzák. A rendõr-
ségnek azonban ennél is több se-
gítségre lenne szüksége. 

Mivel a XVI. kerület nagy te-
rületen fekszik, ráadásul a bûnö-
zõk gyakran menekülõútnak
használják a kerület utcáit, na-
gyon fontos lenne, ha a kerületi
rendõrség olyan jármûvekkel

rendelkezne, amellyel fel tudná
venni a versenyt a bûnelköve-
tõkkel. A rendõröknek eddig
mindössze kilenc autója volt
(ebbe a kapitány által használt
szolgálati személygépkocsi is be-
letartozik), amelyek egyharmada
jelenleg is komoly problémákkal
szervizben van éppen.  A mara-
dék autók állapota sem kielégítõ,

de azokat legalább használni
tudják a rendõrök. 

Február 25-én e bajon kívánt
segíteni az önkormányzat, illetve
a Kertvárosi Egészségügyi Szol-
gálat és a XVI. kerületi Közbiz-
tonsági Alapítvány. A három
szervezet ugyanis közösen két
autóval támogatta a kerületi ka-
pitányság mûködését. Az egész-

ségügyi intézmény egy, a tulaj-
donában levõ Suzuki Vitara te-
repjáróról mondott le a rendõr-
ség javára. Ezt a jármûvet az ön-
kormányzat jelképesen megvá-
sárolta az intézménytõl, majd
azt a rendõrségnek adományoz-
ta. A másik személyautót, egy
Suzuki SX4 típusú kocsit pedig
az alapítvány vásárolta a kerüle-
ti állampolgárok támogatásából
egy szentmihályi autókereskedõ-
tõl, a Suzuki Gusztávtól. 

A két autót ünnepélyesen
február 25-én adták át a Veres
Péter úti rendõrkapitányság ud-
varán. – Nagyon hálásak va-
gyunk minden segítségért –
mondta dr. Tóth Ferenc alezredes,
a kapitányság vezetõje. – A mai
helyzetben minden felajánlást,
minden támogatást meg kell
becsülni. Mi, a magunk részérõl
azzal tudjuk meghálálni ezt az
odafigyelést, hogy a jövõben
megpróbálunk még eredménye-
sebbek és még hatékonyabbak
lenni a közbiztonság javításának
terén.

A vagyonadó rövid élete
során már sok galibát oko-
zott. Most az autós társada-
lomban is sikerült viharo-
kat kavarnia.

RIERSCH TAMÁS

A vagyonadó a szolidaritás-
ról szól, ezért, ha ezt vég-
képp eltörlik, akkor nem

az emberek gyõznek, hanem csak
a vagyonosabb emberek, míg a
kis- és közepes jövedelmûek ve-
szítenek a vagyonadó eltörlésével
– érvelt Bajnai Gordon jelenlegi
miniszterelnök a tavaly júniusban
elfogadott vagyonadóval kapcso-
latban. Azóta már tudjuk, az Al-
kotmánybíróság nem így gondol-
ta a dolgokat, és ez év január 26-
án a vagyonadónak a legtöbbeket
érintõ ingatlanadórészét megsem-
misítette. A nagy értékû tárgyak
után azonban továbbra is vagyon-
adót kell fizetni. Ez így rendjén is
lenne, ha az adó célja valóban a

leggazdagabb öt százalék meg-
adóztatása lenne. Az alábbiakból
kiderül, ez mégsem így van.

Varga András kerületi fiatalem-
ber, Mátyásföldön lakik. – Hat éve
vásároltam egy használt Opel
Calibra V6-os típusú személygép-
kocsit. A jármû 2498 köbcenti-
méteres és 125 kilowattos. A telje-
sítménye 170 lóerõ, ami jelen ren-
delet szerint nagy értékû vagyon-
nak számít, ezért fizetnem kell
utána – meséli.

Az 1994-ben gyártott autó jelen-
leg 650 ezer forintot ér. A tulajdo-
nosa már eddig is fizette utána a
teljesítményadót, ami körülbelül
15–17 ezer forint volt. A vagyon-
adó-rendelet szerint a 170 lóerõs,
vagy annál nagyobb teljesítményû
jármûvek után a teljesítményadó
két- vagy többszörösét kell majd
befizetni. Ez András esetében az
idén 30–35 ezer forint pluszköltség
lesz. – A helyzetemet nehezítette,
hogy az Opelt tavaly áprilisban
összetörték. Mivel a felelõsség

megállapítása miatt az ügy elhú-
zódott, vettem magamnak egy
1995-ös BMW 750-es autót. A vá-
sárláshoz hitelt kellett felvennem.
Ennek az autónak a teljesítmény-
adója már magasabb, 44 400 forint,
ám mivel az autó 326 lóerõs, a va-
gyonadó a teljesítményadó há-
romszorosát, 133 200 forintot tesz
ki. Ez az összeg az 1,2 millió forin-
tot érõ autómnak a 11 százaléka.
Jövõre pedig még több lesz.

András a kedvünkért megné-
zett néhány olyan autót, amelyek
az áruk miatt a luxuskategóriába
tartoznak, ám a vagyonadó-köte-
lezettség alól mégis mentesülnek.
Mind a BMW-nek, mind a Volvó-
nak találni olyan típusát, amely-
nek az értéke alapáron is megha-
ladja a tízmillió forintot, ugyanak-
kor a teljesítménye alatta marad a
170 lóerõnek, ezért az autó va-
gyonadómentesnek számít. – A
BMW-t tavaly májusban vásárol-
tam, egy hónapra rá bevezették a
vagyonadót. Azóta az Opelt is si-

került megcsináltatnom, tavaly
óta árulom, de még senki sem ér-
deklõdött iránta. Most pedig vá-
rom, hogy mi lesz: mikor kell
majd a két 16 és 15 éves autómat
bevallanom, és milyen formában
adóztatnak majd meg. (Informá-
ciónk szerint a májusi bevallással
kell majd az autók után is adózni
– a szerk.) Nemrég egy államtitkár
azzal érvelt a parlamentben, aki-
nek nagy teljesítményû autója
van, az jobban szennyezi a kör-
nyezetet, tehát fizessen. De kér-
dem én, akkor miért emelték a
benzin jövedéki adóját? Az embe-
rek kétszer fizessenek ugyan-
azért? – teszi fel a jogos kérdést.

András nem az egyetlen, aki-
nek nincs magánhelikoptere, nem
rendelkezik jachttal vagy horvát-
országi nyaralóval, ám egy elhibá-
zott törvénynek köszönhetõen a
legvagyonosabbakkal egy szinten
emlegetik õt. Igaz, csak amiatt,
mert valamit fizettetni akarnak
vele. 

A vagyonadó áldozatai: szegény gazdagok

Civil segítség a rendõröknek

Két autót kapott a kerületi kapitányság
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V iczián Vera élete elsõ téli
olimpiáján vett részt. Eddi-
gi pályafutása során mind-

össze egyszer lehetett csak részese
egy nagy világeseménynek, ami-
kor tavaly rajthoz állt a Líberecben
megrendezett világbajnokságon.
Az idei olimpia pályafutása csú-
csát jelenti. Ezért ezt az idényt
megpróbálta teljes egészében a
versenynek alárendelni. Október-
tõl kezdve szinte minden héten
csütörtök délután autóba ült, hogy
Ausztriába menjen, ahol egészen
vasárnapig a hazainál jóval ideáli-
sabb körülmények között edzhe-
tett. A havon töltött órái száma
azonban így is jóval elmaradt a ri-
válisaiétól. Szerencsére mind a csa-
ládja, mind pedig a munkahelye

jól tolerálta ezt az állandó távollé-
tet. – A családom természetesen
örömmel fogadott – mesélte haza-
érkezését követõen –, de a legna-
gyobb meglepetésemre a munka-
helyemen is ünnepséget rendeztek
a tiszteletemre. Nem tagadom, na-
gyon jólesett ez a fogadtatás.

Magyar sífutótól már az is nagy
eredmény, hogy kijutott az olim-
piára. Fõleg úgy, hogy kvalifiká-
ción keresztül kellett az olimpiai
szereplését biztosítania. – Azzal
számoltam, hogy a 10 km-es sza-
badstílusú sífutás mellett a klasszi-
kus stílusú sprintszámban is rajt-
hoz állok, de a szervezõbizottság
nem engedélyezte. Csak 10 km-en
kvalifikáltam magamat, de az el-
múlt két olimpián az volt a gyakor-
lat, hogy más számban is hagyták
a versenyzõket rajthoz állni.

Verának február 15-én a 10 km-s
távon kellett bizonyítania. A 78 fõs
mezõnyben õt elõzetesen a 75.
helyre rangsorolták. Annál elõbbre
csak nehezen, hátrébb viszont
könnyebben kerülhetett volna.
Szerencsére nem így történt, Vera
megõrizte a nemzetközi mezõny-
ben elfoglalt helyét, és a gyengébb-
nek rangsorolt riválisait végig ma-

ga mögött tartva a 75. helyen fejez-
te be a versenyt. – A pálya és a kör-
nyezete fantasztikus volt, igaz, a
hó minõségével nekünk is meg-
gyûlt a bajunk. Az emberek na-
gyon kedvesek voltak, egész Kana-
da az olimpia lázában égett. Ne-
kem már az is fantasztikus él-
ményt jelentett, hogy az olimpiai
faluban együtt lehettem a világ-
sztárokkal. Velünk szemben volt
például a finnek szállása, így volt
lehetõségem a mindennapjaikba is
bepillantani.

Viczián Vera nem tagadta, elfá-
radt az idei szezonban. Otthon
szülõként, a munkahelyén osztály-
vezetõként, a sportban versenyzõ-
ként kellett egyszerre helyt állnia.
A fáradtság érthetõ, mindhárom
feladat teljes embert kíván. Olim-
piai szereplését azonban nem cse-
rélné semmire. – Idén még lesznek
versenyek, ám én már csak a már-
ciusi magyar bajnokságon veszek
részt. A következõ szezonban még
el szeretnék indulni a világbajnok-
ságon, a többit majd meglátjuk. 

A rákosszentmihályi uszo-
dát fél évvel a mátyásföldi
után adták át, ám a verse-
nyek rendezése terén ennél
nagyobb a lemaradása. Per-
sze, a versenyrendezés fel-
tételei (leginkább a lelátó)
hiányoznak a Segesvár ut-
cai intézményben, ám azért
így is ideális helyszínnek
bizonyult az uszoda egy iz-
galmas és játékos úszóver-
seny lebonyolításához.

RIERSCH TAMÁS

Az elsõ szentmihályi úszó-
versenyt február 27-én tar-
tották. A program kezde-

ményezõje a Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola volt, ám a rende-
zéshez csatlakozott a Lemhényi
Dezsõ és a Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola is. A versenyhez a hely-
színt a Kertvárosi Sportlétesítmé-
nyeket Üzemeltetõ Kft. biztosítot-

ta. A három iskolán kívül még a
Néri Szent Fülöp Katolikus Általá-
nos Iskola is szervezetten részt vett
a versenyben, és egy családdal a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola is
képviseltette magát a rendezvé-
nyen. A versenynek volt egy dísz-
vendége is: dr. Konrád Ferenc, az
1976-ban Montrealban olimpiai

bajnoki címet nyert vízilabdázó,
aki elmondása szerint egész életét
vízben vagy vízközelben töltötte,
és szentmihályi lakosként maga is
fontosnak tartotta az elsõ szentmi-
hályi úszóverseny megrendezését. 

Tóth András, a Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola igazgatója
elmondta, 3-4 fõs családi csapatok

és 6-8 fõs iskolai csapatok jelent-
kezhettek a versenyre. A részt-
vevõk egyéni számokban és vál-
tókban, gyors vagy mellúszó szá-
mokban 25, 50 és 100 méteren ver-
senyeztek egymással. A verseny
lebonyolítását és a gyõztesek díja-
zását a kulturális és sportbizottság
104 ezer forinttal támogatta.

A szentmihályi uszoda megkezdte a felzárkózást

– A családi gyorsváltóban 1. a Mizsei család, 2. a
Schiszler család, 3. a Bánki család.

– A 6×25 méteres iskolai gyorsváltóban 1. a Táncsics,
2. a Szent-Györgyi, 3. a Szent-Györgyi (egy iskola
több csapattal is nevezhetett).

– 4×25 méteres családi gyorsváltóban 1. a Mizsei csa-
lád, 2. a Schiszler család, 3. a Csizy család.

– 100 méteres férfi gyorsúszásban 1. Mizsei Zoltán, 2.
dr. Schiszler István, 3. Tóth András.

– 50 méteres nõi gyorsúszásban 1. Szabó Krisztina, 2.
Jakovácz Katalin. 

– 50 méteres fiú gyorsúszásban (3–4. osztályosok) 1.
Mizsei Márton, 2. Stop Martin, 3. Ponkházi Máté.

– 50 méteres lány gyorsúszásban (3–4. osztályosok) 1.
Bakos Csenge, 2. Szûcs Rebeka, 3. Szabó Dominika.

– 50 méteres fiú gyorsúszásban (5–6. osztályosok) 1. If-
jabb Deák Bill Gyula, 2. Farkas Milán, 3. Pilipár Botond.

– 50 méteres lány mellúszásban (5–6. osztályosok) 1.
Szabó Krisztina, 2. Dohány Kata, 3. Bak Viktória.

– 50 méteres fiú gyorsúszásban (7–8. osztályosok) 1.
Szentpéteri András, 2. Bánfalvy Boldizsár, 3. Deák
Borokány.

– 50 méteres lány mellúszásban (7–8. osztályosok) 1.
Szabó Krisztina, 2. Török Barbara, 3. Szabados Zita. 

– 8×25 méteres iskolai gyorsváltóban 1. a Szent-
Györgyi, 2. a Táncsics, 3. a Szent-Györgyi.

Az elsõ szentmihályi családi és iskolai úszóversenyen a következõ eredmények születtek:

Bár az olimpia csak február 28-án fejezõdött be, a magyar
csapat egyik tagja már korábban hazatért. Viczián Vera
ígéretéhez híven, ahogy véget értek a sífutószámok, ha-
zarepült. Kétgyermekes édesanya is, akinek itthon is kö-
telezettségei vannak.

Hazatért az olimpiáról a szentmihályi sífutónõ

Két kisgyerek várta itthon

Viczián Vera családja körében
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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.

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.

Kertápolás Kertész szakember vállalja
fák, cserjék metszését, növényvédelmét,
tápanyagellátását, növények telepítését.
Területrendezést, fûnyírást, gyepszellõz-
tetést. Szekeres Máté, 30-392-7515.

A XVI. kerület jól megközelíthetõ mel-
lékutcájában KIADÓ egy 1200 nm-es tel-
ken levõ, 372 nm-es, több épületbõl álló
épületsor. Belsõ kétszintes részén mellék-
helyiségek, zuhanyozó, öltözõ van ki-
építve. A telek zárható kapuval, kerítés-
sel körülvett, gépkocsik beálláslehetõsé-
gével. Kis átalakítással ideális irodának
(pult kialakítva), nyomdának (természe-
tes fény, nagy ablakok miatt), edzõterem-
nek (tágas helyiségek, jól elférnek a kon-
digépek), raktárnak – könyvek tárolására
is alkalmas, mert száraz a helyiség, var-
rodának (tetõablaka is van). Irányár: 
300 E Ft/hó. 20-365-5631.

Tetõfelújítások, beázáselhárítás, -meg-
szüntetés, kéményjavítások, felújítások.
egyszerû beálló fagarázsok készítése. 
30-837-0505, 30-837-0470.

Kertészmérnök egyedi kertek tervezését,
kertépítést, kertfenntartást, metszést,
szaktanácsadást vállal. 30-419-3745.

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ!
20-956-4084.

Irodának vagy csendes tevékenységnek
80 nm – több helyiség + ipari áram – ki-
adó. 405-4694.

Manikûrözés lakkozással 1300 Ft,
mûkörömépítés díszítéssel 3700 Ft,
ingyenes kiszállással házhoz megyek. 
30-496-1795.

Mûködõ sörözõ, kávézó bérbeadó már-
ciustól a Béla utcában. 405-2156, 
30-301-7547.

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

Redõnyök szúnyogháló-rendszerekkel,
napellenzõk szerelése, javítása. Bemuta-
tótermünk: Csömöri u. – Szlovák u. sa-
rok. 409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987.

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

Kozmetikus vagy fodrász szeretnél len-
ni? Gyere hozzánk tanulónak egy gyö-
nyörû szépségszalonba mesterfodrász-
hoz. 20-951-0134.

XVI. kerületi szépségszalonban forgal-
mas helyiség kiadó vendégkörrel rendel-
kezõ masszõrnek, reflexológusnak vagy
egyéni foglalkozásoknak, terápiák alkal-
mazására. 20-951-0134.

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.

XVI. kerületi szépségszalonba FOD-
RÁSZT és KOZMETIKUST keresek. 
30-458-8246.

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

Eladó a XVI. kerületben a Jókai lakótele-
pen 68 nm-es, III. emeleti lakás, vagy el-
cserélném ugyanott 1,5 szobás lakásra.
30-271-3925.

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

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

Felsõ tagozatost segítek tanulni, középis-
kolai felvételire felkészítem (matematika-
tanár). 20-824-7775.

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

FÉG gázkészülékek, ÉTI kazánok javítá-
sa, víz-, fûtésszerelés, gépi DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS. 409-0408, 30-402-8305.

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

(1164 Bp., Vidámvásár utca 73.)
A Cinkotáért Közhasznú Egyesület az ünnep tiszteletére március 14-én
az idén is megtartja Cinkota nevezetes pontjait érintõ hagyományos sé-
táját, amelynek végén az Országzászlónál Kovács Péter polgármester
mond ünnepi beszédet. Gyülekezõ 16 órakor az öreg temetõ bejáratá-
nál, majd az evangélikus parókia kertjében Vetõ István lelkész fogadja
az ünneplõket, ezután koszorúzás a Petõfi-háznál, végül pedig a polgár-
mesteri köszöntõt követõen gyertyagyújtás az Országzászlónál. 

Cinkotáért Közhasznú Egyesület
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