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Szeptember 2-án megkezdődött a 2019/20-as tanév. Kert-
városunk hagyományai szerint minden évben más iskolá-
ban tartják a kerületi tanévnyitót. Az idei ünnepség helyszí-
ne a Jókai Mór Általános Iskola volt, amelyen részt vett az 
Önkormányzat vezetése, Kovács Péter polgármester, Ács 
Anikó és Szász József alpolgármesterek, és Kovács Katalin, 
az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, valamint 
Zsarkó-Berta László, az intézmény gazdasági igazgatója.

Folytatás a 2. oldalon

Megkezdődött…

Középpontban a család
A XVI. kerület Önkormányzata negyedik alkalommal
részesült a Családbarát Önkormányzat Díjban

Részletek a 3. oldalon
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Rendkívüli testületi ülés

Folytatás a címlapról
Az iskola diákjai közül Huszár Szabolcs és Dittrich Hanna ked-
ves, humorosan korholó monológgal búcsúztatta a gyerekekhez 
átmenetileg hűtlenné vált vakációt. Ezután az iskola citeraegyüt-
tese dunántúli népdalcsokorral szórakoztatta a hallgatóságot. 

Bohus Mihály, az iskola igazgatója elmondta a gyerekeknek, 
hogy nem csak a diákok, hanem a pedagógusok és az iskola is 
készült az új tanévre. Az Észak-Pesti Tankerületi Központ segítsé-
gével elkezdődött egy nagyszabású udvarfelújítás, amelynek ered-
ményeképpen az elavult játékpark helyére új, korszerűbb, bizton-
ságosabb játékok kerültek. Arra kérte a diákokat, hogy próbáljanak 
vigyázni az új, megszépült környezetre és az új játékokra. 

A szülőket arra bíztatta, hogy működjenek együtt a pedagógu-
sokkal, forduljanak hozzájuk bátran minden problémával, hiszen 
az ő céljuk azonos a szülőkével: szeretnék a maximumot kihozni 
a tanulókból. Pedagóguskollégáitól pedig azt kérte, hogy bár az 
iskola legfőbb célja az oktatás, helyezzenek hangsúlyt az olyan 
közösségteremtő, élményeket adó programokra is, mint az osz-
tálykirándulás, színházlátogatás, az iskolai vetélkedők, vagy a tá-
borok.  

Kovács Péter polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a Jókai 
iskola – noha kerületünk iskolái a független, hivatalos felmérések 
szerint mind magas színvonalon teljesítenek –, a Kertváros egyik 
legnépszerűbb, legjobb hírű tanintézménye. Ennek bizonyítéka, 
hogy ebben a tanévben három első osztályt indítanak, összesen 
85 iskolakezdő kisdiák részvételével. 

A nagyobbakat pedig arra emlékeztette, hogy a tudás olyan tőke, 
amelyet az iskolás évek alatt lehet megszerezni, de hasznát éle-

2019. augusztus 28-án a nyá-
ri szünetet megszakítva rend-
kívüli testületi ülést hívtak 
össze, melynek legfontosabb 
feladata a választási bizott-
ság tagjainak megválasztása 
volt. Ennek alapján Papp Má-
tyásné, Kelemen Péter, Pajor 
László és Szabó Ottó alkotja 
majd a választási bizottságot, 
amelynek elnöke dr. Szőke 
Tibor. A bizottság négy tagja 
le is tette a hivatali esküt, az 
akadályoztatása miatt igazol-
tan távol maradó Szabó Ottó 
pedig egy későbbi időpontban 
tette meg ugyanezt.

Kihasználva a rendkívüli testületi ülés 
adta lehetőségeket, egyéb ügyeket is meg-
tárgyalt a képviselő-testület. Egyebek mel-
lett elfogadták a kerületi építési szabály-
zatról szóló 21/2018. (VII. 6.) rendelet 
módosítására irányuló javaslatot, valamint 
a jégcsarnok megépítéséhez szükséges te-
rület kialakítására tett határozati javaslatot.

Döntöttek házi gyermekorvosi és fel-
nőtt háziorvosi praxisjogok átadásáról. 
A döntés értelmében a Testület hozzá-
járult ahhoz, hogy dr. Vajda Ildikó házi 
gyermekorvos nyugdíjba vonulása miatt 
praxisát adásvétel útján átadja dr. Deme-
ter Gabriella házi gyermekorvosnak.

Hasonló okok miatt kérte a testület 

Papp Mátyásné, Kelemen Péter, Pajor László és 
dr. Szőke Tibor elnök

hozzájárulását felnőtt háziorvosi praxi-
sának átadásához dr. Varga János, aki-
nek utódja dr. Varga Hajnalka Lilla lesz, 
amelyhez a Testület szintén hozzájáru-
lását adta.  

Végül jóváhagyták azt a javaslatot is, 
amely alapján a XVI. kerület idén is csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz.

A képviselő-testület a rendkívüli ülést 
követően szeptember 18-án ül össze leg-
közelebb.

MÉSZÁROS TIBOR

Megkezdődött…

tünk végéig élvezhetjük. Olyan kincs, amit senkitől nem lehet 
elvenni.

Elmondta továbbá azt is, hogy a pedagógusok egyetlen célja érté-
kes ismeretanyaghoz juttatni a tanítványaikat, és ebben a törekvé-
sükben a szülők is segítségükre lehetnek.

Az ünnepi műsor második részében Vincze Panna és Szabó 
Gréti mondott verset, Sebestény Boróka pedig a Szent Gergely 
doktornak… című népdalt adta elő nagy sikerrel. Majd az iskola-
igazgató elsősökhöz intézett szavai után Dégi Boglárka verse, és a 
másodikosok „számolós dala” zárta a műsort.

Az Önkormányzat minden egyes kis elsőst egy hátizsákkal aján-
dékozott meg, és mindenki kapott egy kis számolós játékot is. 

Végül csak emlékeztetőül: a 2019/2020-as tanév 2020. júni-
us 15-ig, tart. Az első félév 2020. január 24-én zárul, a félévi 
eredményekről pedig január 31-ig értesítik a diákokat és a szü-
lőket. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 
25-én lesz, a szünet utáni első tanítási nap november 4-ére 
esik. A téli szünet előtt utoljára december 20-án kell iskolába 
menni, az új évben az első tanítási nap január 6-a. A tavaszi 
szünet előtti utolsó iskolában töltendő nap április 8-a, a szünet 
utáni első tanítási nap április 15.

MÉSZÁROS TIBOR
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés 
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. 
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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Kedves Olvasó!
Mint ismeretes, 2019. október 13-án polgármestert, 
önkormányzati képviselőket és nemzetiségi képvi-
selőket választunk.

A választások közeledtével egyre többen kérdezik, 
mikor mutatjuk be a jelölteket.

Ahogy azt a korábbi helyhatósági választásokkor is 
tettük, a választás előtti utolsó lapszámunkban – ezút-
tal szeptember 25-én – az Önök tájékozódásának meg-
könnyítése céljából azonos felületű (karakterszámú) 
bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a polgármes-
terjelölteknek. Ezekből a választópolgárok számára 
legfontosabb tudnivalókat tartalmazó önéletrajzokból 
reményeink szerint olyan információkhoz juthatnak, 
amelyek segítenek eldönteni, ki képviseli majd legjob-
ban az Önök érdekeit. A korábbi választások tapasz-
talatai azt mutatják, hogy ezek a bemutatkozó írások, 
– amelyek mellé egy-egy arcképet is teszünk – olyan 
jellemzéseket juttatnak el Önökhöz, amelyekből kide-
rülhet, ki milyen jövőképet képzel el a Kertváros lakói 
számára, mennyire él együtt a XVI. kerülettel, milyen 
szakképzettségre támaszkodva szeretné vezetni Kert-
városunkat, mióta él a XVI. kerületben, vagy mióta 
foglalkozik politikával. 

Ugyanezt sajnos nem tudjuk megtenni a képviselője-
löltekkel, hiszen olyan sokan vannak, hogy terjedelmi 
okok miatt erre nincs lehetőségünk.

Ennek ellenére azt reméljük, hogy Ön is ott lesz a 
szavazófülkében, él választójogával, és nem hiszi el 
azt az álhírt sem, hogy a nyugdíjasoknak nem kell 
elmenniük szavazni, mert mindenkihez mozgóurnát 
visznek, ezért otthon szavazhatnak. Ne dőljenek be az 
ilyen próbálkozásoknak!

Következő lapszámunkban ugyanezen a helyen em-
lékeztetőül még egyszer összefoglaljuk a választással 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

MÉSZÁROS TIBOR

Középpontban a 
család

A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete meghatározó-
nak tartja az önkormányza-
tok szerepét abban, hogy a 
családok mindennapi éle-
téhez szép környezet, jól 
felszerelt intézmények és 
színvonalas infrastruktúra 
álljon rendelkezésre. Azok-
nak az önkormányzatoknak 
az elismerésére, amelyek 
sokat tesznek ezért, létre 
hozták a Családbarát Ön-
kormányzat Díjat, amelyet 
igazán elegáns és ünnepé-
lyes körülmények között ve-
hettek át a díjazottak.

Az ünnepségen felszólalt 
Kardosné Gyurkó Katalin, a 
NOE elnöke, Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke, 
Dömötör Csaba miniszter-

helyettes, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára, és Pogácsás 
Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára is. 

A XVI. kerületi Önkormányzat képviseletében Kovács Péter polgár-
mester vette át a bekeretezett oklevelet és a Családbarát Önkormány-
zat 2019 felirattal ellátott zászlót, amelyet Kardosné Gyurkó Katalin 
adott át a díjazottaknak. A polgármestert a díjátadásra elkísérte Ács 
Anikó alpolgármester, Simon Gáborné, a XVI. kerületi Nagycsaládo-
sok Egyesületének elnöke és dr. Kozma Enikő, pályázati, támogatási 
és jogi referens. 

Az elismerések átadását követően a Kopp Mária Intézet a Népesedé-
sért és Családokért (KINCS) közreműködésével szakmai konferencia 
kezdődött, Önkormányzatok a családok szolgálatában címmel.

Szeptember 4-én a Parlament Vadásztermében ismét 
elismerésben részesítették azokat az önkormányzato-
kat, amelyek intézkedéseik, rendeleteik és fejlesztése-
ik megtervezésekor figyelembe veszik a családok, és 
a munkába járó édesanyák érdekeit is. A XVI. kerület 
Önkormányzata már negyedik alkalommal részesült a 
Családbarát Önkormányzat Díjban. 
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Lakossági őszi 
komposztálási akció 2019

Az Önkormányzat a kerületben lakók részére 2019. évben 
tovább folytatja a házi komposztálási programot a kom-
posztálási akciók sikeres folytatásaként. A programban 
bárki részt vehet, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel 
és kedvet érez a komposztáláshoz.

Megszűnik a rendelés!
A F-E-SZ Kkt. – azaz a Foglalkozás-Egészségügyi és 

Háziorvosi Közkereseti Társaság  
– a volt IKARUS gyár orvosi rendelője – 

(1165 Budapest, Margit utca 114., Telefon: 401- 4600)

2019. december 31-ével működését befejezi.

A fenti döntés előkészítése folyamán az ilyenkor előírt kö-
telező egyeztetések, az alábbi intézményekkel megtörtén-
tek: – Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő, Ellátási és 
Koordinációs Főosztály VI. –  Finanszírozási és Ártámo-
gatási Osztály VI. 2., – Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Főosztály – Budapest Főváros Kormány-
hivatala, XIV. kerületi Hivatala, Népegészségügyi Osztály.

Az orvosok működési engedélye területi ellátási kötelezett-
ség nélküli, ezért a praxist eladni, átadni nem lehet, így a 
rendelés jogutód nélkül szűnik meg.
A foglalkozás-egészségügyi szerződéssel rendelkező ügy-
feleinkkel (vállalkozások) is megszűnik a szerződés. 

Kérjük betegeinket, és szerződött ügyfeleinket, hogy
2019. december 19-ig

a betegek az új háziorvosuk kikérőjével – a szerződött 
ügyfelek pedig az új foglakozás-egészségügyi szakorvos 

nyilatkozatával – vegyék át a dokumentációjukat!

A kikérők hiányában zárt borítékban, lepecsételve adjuk át 
az iratokat az orvosok rendelési idejében:

 • Hétfő  .... 8:30-12:00-ig  ...... Dr. Halász Mária     
 • Kedd  ..... 13:00-17:00-ig  .... Dr. Halász Mária     
 • Szerda  .. 8:30-12:00-ig  ...... Dr. Halász Mária      
 • Csüt. ..... 13:00-17:00-ig  .... Dr. Halász Mária       

....................................................................................
 • Hétfő  .... 13:00 -17:00-ig  ... Dr. Szegedi Miklós
 • Kedd  ..... 8:30-12:00-ig   ..... Dr. Szegedi Miklós
 • Szerda  .. 13:00 -17:00-ig  ... Dr. Szegedi Miklós
 • Csüt. ..... 8:30-12:00-ig  ...... Dr. Szegedi Miklós

Megértésüket köszönjük!
A F-E-SZ Kkt. dolgozói

Az akcióban résztvevőknek az 
Önkormányzat ingyenesen 1 db 
zárt komposztáló ládát és 1 db 
lombkomposztáló dróthálót ad át 
használatra. A használatra átadott, 
komposztáláshoz szükséges esz-
közök árát az Önkormányzat állja. 

A komposztáló edények osztására előre láthatóan 
2019. október első hetében kerül sor.

A jelentkezés feltételei:
• Kerületi lakhellyel rendelkező lakos
• Nem kapott komposztáló eszközt az Önkormányzattól az el-
múlt 3 évben
• A résztvevőknek vállalnia kell, hogy az átadott komposztáló 
eszközöket rendeltetésszerűen használják 5 évig. A 6. évtől a 
résztvevők tulajdonába kerülnek a használatra átadott kom-
posztálási eszközök.
A további információkért, feltételekért olvassák el a lakossági 
komposztálás támogatásáról szóló, Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IV.27.) 
önkormányzati rendeletét.
Jelentkezni csak írásban lehet, a jelentkezési lap kitöltésével: 
a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvé-
delmi Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom utca 43. címen 
vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu (beszkennelve). A jelent-
kezési lap letölthető a bp16.hu honlapról, a rendelettárból. Te-
lefonon történő jelentkezést nem fogadunk el! 
A résztvevőket a jelentkezés sorrendje szerint választjuk ki. A 
jelentkezőkkel elsősorban email-ben tartjuk a kapcsolatot.
Figyelem! Csak azok jelentkezését várjuk, akik a két darab 
komposztáló edény elhelyezését, valamint valamennyi egyéb 
feltétel teljesítését valóban vállalni tudják.

Jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, 
de az őszi osztáshoz 2019. szeptember 30-ig 

kérjük leadni vagy elküldeni a kitöltött jelentkezési lapot!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 

települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelete értelmében 

a NYUGDÍJASOK és NAGYCSALÁDOSOK 
fűtési költségeihez való hozzájárulásként 
FŰTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ. 

Fűtési támogatást minden év 
október 1. napjától november 15. napjáig lehet igényelni.

A támogatás jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltá-
nyosabb esetben sem haladhatja meg a 76 950 forint összeghatárt. 
A fűtési támogatás összege december, január, február, március hóna-

pokra havi 4000 forint. A támogatás egy összegben, január hónap-
ban kerül folyósításra. 
A támogatás iránti igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43.) Szociális Irodáján, valamint az Igazgatási és 
Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át, továbbá a hivatal www.bp16.hu 
honlapjáról tölthető le.

A kérelmet november 15-ig 
a Szociális Irodán lehet benyújtani. 

A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
A támogatással kapcsolatban részletes információk a 4011-424-es, a 
4011-428-as, a 4011-429-es, a 4011-568-as, illetve a 4011-682-es 
telefonszámokon kérhetők. 

Ács Anikó alpolgármester

Tájékoztató fűtési támogatásról
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Krizsán Gáborné Leib-Hőgyi Judit vette 
kézbe az évfordulós ünnepség szerve-
zését, amely azzal kezdődött, hogy az 
öregdiákok felkeresték az egykori alma 
matert, és 90 darab színes léggömböt 
eresztettek fel az ég felé, amelyek az 
elmúlt 9 évtizedet jelképezték. Kicsit 
körülnéztek az azóta alaposan felújított 
intézményben és annak udvarán, majd 
átvonultak az Erzsébetligeti Étterem és 
Rendezvényházba, ahol terített asztal 
várta őket. 

A közel 100 ünneplő diák mellett öröm-
mel fogadták el a meghívást a tanári kar 
egykori tagjai is: Gyurkovics Lászlóné 
Magdi néni, az iskola igazgatója, Mátyás 
Sándorné Magdi néni, Szabóné Kolozs 
Márta, Németh Zoltánné Gizi néni, Fü-
löp Istvánné Éva néni, Vasvári Ági néni, 
Gyurkovics Zsuzsanna, Gleisz Jánosné 
Éva néni, Józsa  Andrea és Újvárosi Éva, 
valamint Professzor dr. Appel György is, 
aki tanulója, majd később tanára is volt 
az iskolának.

Krizsán Gábornénak erősen küzdenie 
kellett a meghatottsággal, amikor volt 
iskolatársait és a megjelent tanáraikat 

köszöntötte, valamint a diákévek emlé-
keit idézte. Megnyitóbeszéde sokakban 
idézte fel a kisiskolás, majd a kamaszkor 
legemlékezetesebb pillanatait.

Az emlékezést dr. Appel György, a 
rendezvény fő- 
szponzora folytat-
ta, aki megjegyez-
te, hogy nővére 
is „békésimrés” 
volt, orvos lett és 
jelenleg a János 
Kórház főigazga-
tója. Majd saját 
életútját mesélte 
el a hallgatóság-
nak. Elmondta, hogy gimnáziumi évei 
után egyetemi tanár lett. Még ma is tanít, 
a mátyásföldi Gourmand Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolá-
ban, amely a saját alapítványi iskolája. 
Ezen kívül tanszéke van az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen és a Szent 
István Egyetemen is. Egykori diáktársa-
inak a továbbiakra saját kedvenc mondá-
sát adta útravalóul: „Nem azért jöttünk 
a Földre, hogy lakjunk, hanem, hogy 

éljünk rajta”. Majd mindenkinek békét, 
boldogságot és boldogulást kívánt. 

Az emlékezés azonban nem ért véget 
az ünnepi beszédekkel, hiszen az ízletes 
vacsora elfogyasztása közben előkerült 
minden diákcsíny, kudarc, sikerélmény, 
diákszerelem, és még sok diákélettel 
kapcsolatos történet. Közben szépen so-
kasodtak a bejegyzések abban a díszes 
emlékkönyvben, amelyet erre az alka-
lomra a könyvkötő Csonka István, maga 
is egykori „békésimrés” diák készített. 

Előkerült a régi út-
törőcsapat zászló-
ja is, amelyre egy 
újabb szalagot kö-
töttek az évforduló 
emlékére. A finom 
enni- és inniva-
lón kívül élő zene 
is szolgálta a jó 
hangulatot. Végül 
az est fénypontját 

annak a tortának a felvágása jelentette, 
amelyet az ügyes kezű cukrászok a sze-
retett régi iskola képével díszítettek.   

MÉSZÁROS TIBOR

90 éves a „Békésimre”
Iskolájuk 90 éves évfordulóját ünnepelték az egykori Bé-
kés Imre utcai általános iskola tanulói a Szent Imre utca 
115-ben, ahol ma a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, 
Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény Beszédjavító Általános Iskolája műkö-
dik. Azok azonban, akik az elődintézményben végezték az 
általános iskolai tanulmányaikat, ősz hajjal is „békésimré-
sek” maradtak.  

A 12 napos találkozó keretein belül 
igen sűrűn szervezett programsoro-
zat gondoskodott a közös élmények-
ről. Megnézhettük Orasje, Sarengrad, 
Vukovar, Eszék, Belgrád, Zágráb és az 
utolsó 3 napon Szarajevo nevezetes-
ségeit. Találkoztunk fogyatékkal élő 
és nehéz helyzetben lévő fiatalokkal, 
jártunk a délszláv háború emlékhelye-
in, továbbá a nándorfehérvári várnál 
is. Megtekintettünk egy még működő 
dohányfeldolgozó üzemet, megláto-
gattunk helyi iskolákat, valamint egy 
gyümölcsöskertet, jártunk két mecset-
ben, egy zsinagógában, egy ortodox és 
számos katolikus templomban. 

Bosznia-Hercegovinában jártak a Kölcseysek
A Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola tanulói immár hatodik 
alkalommal vehettek részt a 
Simmern-Kastellauni Katoli-
kus Ifjúsági Dékánság által 
megszervezett Ifjúsági Talál-
kozón, amelyet idén nyáron 
Bosznia-Hercegovinában 
rendeztek meg. A találko-
zóra tanulóinkat Medvigy 
Krisztina és Povázsay Zsu-
zsanna tanárnők kísérték el, 
ahol a 12 fős magyar csoport 
mellett 15-15 fővel német és 
bosnyák fiatalok vettek részt. 

Tanulóink fáradtan, de rengeteg élménnyel gaz-
dagodva térhettek haza, mindemellett gyakorol-
hatták az iskolában megszerzett idegennyelv-is-
mereteiket és új barátságokat is szereztek.

A folytatásban jövőre a tervek szerint mi leszünk 
a vendéglátók.

MEDVIGY KRISZTINA
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Idén nyáron az elnyert támogatásból 
2019. augusztus 17-től 21-ig Budapes-
ten, a XVI. kerületben láttuk  vendégül 
Kishegyes testvértelepülésünk tanulóit 
és az őket kísérő pedagógusokat. Önkor-
mányzatunk A mese összeköt – Kishegyesi 
diákok a Cinkotai kántor nyomában cím-
mel állított össze izgalmas programot a 
vajdasági testvérvárosunkból érkező di-
ákcsoportnak. Pályázatunk célja az volt, 
hogy a sok izgalmas és érdekes program 
mellett a diákok minden itt töltött napon 
találkozzanak a magyar nyelv és kultúra 
szépségeivel. A programhoz csatlakozó 
kezdeményezésként könyvgyűjtési akciót 
is hirdettünk magyar testvértelepülése-
ink részére. Így az utazás végén a kishe-
gyesi diákok is hazavittek magyar nyelvű 
szépirodalmi és ifjúsági műveket a tele-
pülésük könyvtárába. 

A több hónapos szervezésnek és készü-
lődésnek köszönhetően színes progra-
mokkal vártuk a csoportot. Megérkezésük 
másnapján a méltán ismert világklasszis 
zsonglőr és cirkuszművészeti szakember, 
Kristóf Krisztián által rendezett Repülőcir-
kuszt látták. A következő napon dunai ha-
józás keretében megismerték Budapest 
nevezetesebb épületeinek történetét. Az 
aktivitás jegyében a Cyberjump trambulin 

parkban pedig kiugrálták magukat. Ezen 
kívül az itt töltött napok alatt vendégeink 
meglátogatták a Budai Várban megrende-
zett Mesterségek Ünnepét, ahol minden 
évben összegyűlnek a legnevesebb Kár-
pát-medencei kézművesek. Augusztus 
20-i kerületi ünnepségünkön megcsodál-
hatták a Liget Táncakadémia néptáncbe-
mutatóját, Herczku Ágnes koncertjét és a 
nap végén az elmaradhatatlan kertvárosi 
tűzijátékot. Nemzeti ünnepünk délelőtt-
jén a Cinkotai Tájházban szakemberek 
vezetésével a magyar népmesék világá-
ban kalandoztak, és ezen túl a rózsafánk 
készítés, mézeskalács díszítés és a nép-
hímzés fortélyaival is megismerkedtek. 
A kirándulást mozilátogatással zárták, Az 
oroszlánkirály című mesefilmet nézték 
meg a Pólus moziban. 

Köszönjük Kozma Viktornak, a Sashal-
mi Piac Kft. ügyvezetőjének, a kishegyesi 
közösség részére felajánlott karácsonyi 
díszeket, amelyekkel a város utcái idén 
adventkor ünnepi fénybe öltözhetnek. 

VALAHOVITS SZILVIA

A mese összeköt

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvér-települési programok és együttműködések 
címmel idén is pályázatot hirdetett, melyen Önkormányzatunk támogatást nyert.

Délben tartott Korom Gábor, a Tükör mód-
szer megalkotója egy kutyabemutatóval egy-
bekötött előadást a felelős állattartásról. A 
legproblémásabb kutya is ideális kedvenccé 
válik ennek a kutyanevelési módszernek a se-
gítségével, amelynek használata rohamosan 
terjed a kutyaiskolák körében, és külföldön is 
hatalmas az érdeklődés iránta. Korom Gábor 
szerint ezek az iskolák inkább gazdaiskolák, 
és elmondása szerint javíthatatlan kutya nin-
csen, maximum a gazda nem elég kitartó. Sőt, 
ha aktívan játékkal lekötjük a kutyánkat, egy 
foglalkozás után veszíthet a súlyából akár két 
kilogrammot is. Ez hatékonyabb lehet, mint-
ha csak futnánk a kutyával. Gábor az előadás 
után kerületi ebtulajdonosok kérdéseire is vá-
laszolt. Az előadást hamarosan közzé tesszük 
az Ebliget facebook oldalán a 16TV Közösségi 
Televízió jóvoltából.

Az előadás után kutyaszépségversenyt ren-
deztünk ahol a kis- és nagytestű kutyák méret-
ték meg magukat. Nemcsak a küllem számí-
tott, hanem az is, hogy mennyire hallgatnak a 
gazdira és milyen trükköket ismernek. 

Az eseményen megemlékeztünk kedves 
kolléganőnkről, Hatvani Katáról, aki ennek 
az eseménysorozatnak a megálmodója volt, 
de sajnos idén áprilisban elhunyt. Kata lel-
künkben az eseményen is és a szervezés min-
den pillanatában velünk volt. 

Köszönjük még egyszer a szervezeteknek, 
hogy részt vettek a rendezvényünkön és tá-
mogatták a tombolajátékunkat is: a Mentőöv 
Állatvédő Egyesületnek, a Westie Fajtamentő 
Egyesületnek, a Hangya Közösségnek, a Kis-
maszat Állatmentő Csapatának, és a Csömöri 
Állatvédő Civil Szervezetnek. További támo-
gatóink a XVI. kerületi Önkormányzat, az Al-
phaZoo Mátyásföld és a Chilicord Ebdisign. 

VALAHOVITS SZILVIA

Ebek a sörnapon
Augusztus utolsó napján, rekkenő nyá-
ri hőségben, sok XVI. kerületben élő 
állatbarát látogatott ki a Sashalmi Piac 
Családi napján megrendezett Ebliget 
programunkra. Öt állatvédő szervezet 
önkénteseivel találkoztak a látogatók. 
Négy gazdit kereső kutyus is esélyt ka-
pott, hogy megtalálja az álomgazdiját. 

A házigazda 
és a Szövetség 
kerületi elnö-

ke, Szőke István ez alkalommal Ewa 
Gamon lengyel származású szalézi 
nővért látta vendégül, aki „Légy vidám 
és tedd a jót” címmel tartott előadást (a 
cím egy idézet Don Boscotól). 

Gamon kitért saját megtérésének tör-
ténetére, valamint a szalézi rend ma-
gyarországi missziós tevékenységére. 
A nővér rendkívül fontosnak tartja, 
hogy a keresztényi szeretet vidámság-
gal és jókedvvel párosuljon, amit sze-

génynek és gazdagnak egyaránt hirdet. 
Az előadás végén a közönség tagjai is 

feltehették kérdéseiket. A nővér készség-
gel mesélt a jelenlevőknek, a többi között 
a magyar nyelvtanulással kapcsolatos 
élményeiről. Gamon szerint a magyar 
rendkívül nehéz egy idegen anyanyelvű 
számára. A szintén lengyel származású 
II. János Pál pápa tréfásan megjegyezte: 
aki idegenként megtanul magyarul, az 
tisztítótűz nélkül, egyenesen a Menny-
országba kerül. Az estet dr. Kratofil Ot-
tóné ide illő szavalatai színesítették. 

GUETH ÁDÁM

„Légy vidám és tedd a jót”
A nyári szünet után, szeptember 2-án ismét össze-
gyűlt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi 
szervezete a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagy-
termében. 
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A forgalomkorlátozás miatt változik a 44-es, a 46-os, a 996-os és a 996A járatok 
útvonala az alábbiak szerint: 
• A 44-es autóbusz a Centenáriumi lakótelep felé nem érinti a Gida utca megál-
lóhelyet. Módosított útvonalán a buszjáratra az Örs vezér tere irányú Margit utca 
megállóban lehet felszállni.
• A 46-os autóbusz a Centenáriumi lakótelep felé nem érinti a Gida utca megál-
lóhelyet.
• A 996-os és a 996A autóbusz Újpest-központ felé nem érinti a Mátyásföld, 
Imre utca Hévmegálló és a Gida utca megállóhelyet. Módosított útvonalán a busz-
járatra az Örs vezér tere irányú Margit utca megállóban lehet felszállni.
A belváros felől érkező 908-as buszról Újpest-központ felé Mátyásföld, Imre utca 
helyett a Bökényföldi út megállónál leszállva, a Veres Péter út megállóban tudnak 
átszállni a 996-996A buszjáratokra.
Utazásukat érdemes előre megtervezni a BKK FUTÁR alkalmazással, amely va-
lós idejű járatinformációk alapján az optimális útvonalat számolja ki úti céljuk 
eléréséhez.

A BKK közleménye
A Kalitka utca és a Veres Péter út közötti szakasz egyirányúsításával 
folytatódik a Baross Gábor utcai közműépítés. Ezért várhatóan októ-
ber 1-ig, a BKK buszjáratai módosított útvonalon közlekednek.

Múltunk közös 
lesz a jövőben is 
Szendrei Gyula a XVI. kerüle-
ti Roma Önkor-
mányzat elnöke 
két fontos hírrel 
kereste meg szer-
kesztőségünket, 
amelyeket most 
közreadunk.

Már 9. éve biztosít tanszervásárlási tá-
mogatást a kerületi Roma Önkormány-
zat a Kertváros roma gyerekeinek. Bár a 
tanév már elkezdődött, de aki még nem 
vette volna igénybe és szüksége lenne rá, 
jelentkezhet a Roma Önkormányzatnál, 
vagy a Napraforgó Gyermekjóléti Köz-
pont és Családsegítő Szolgálatnál.

Grundfoci program megvalósításá-
ra készül a XVI. kerületi Roma Ön-
kormányzat, Mezei István szövetségi 
kapitány szakmai irányításával. Nagy 
megtiszteltetés, hogy a Magyar Cigány 
Labdarúgó Válogatott vezetője vállal-
ta az együttműködést. Vezetése alatt 
a nemzetközi hírű futballcsapat nem 
csak itthon, de világviszonylatban is 
szinte verhetetlen. Mérkőzéseik után 
több mint 90%-ban győztesen hagyják 
el a játékteret. A Grundfoci program 
megvalósításához Kovács Péter polgár-
mestertől kértünk segítséget, és már 
túl vagyunk az első megbeszélésen is. 
A Grundfoci megvalósítása segíthet a 
tehetséges gyerekek feltűnésében, ki-
választásában és élsportolóvá nevelésé-
ben. 

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Tel.: 06-70/239-5264, lovag vitéz Palla László

(1163 Sashalom, Veres Péter út 27.)

Szeptember 23., hétfő, 14 órától 17 óráig
Helyszín: 1161 Rákosszentmihály, Rákosi út 71. 

Napirenden: 
A negyedik negyedév programjának és az őszi 

ünnepségeken való részvételünk megbeszélése.

Az összejövetel nyilvános, melyre meghívjuk tagtársainkat, 
támogató és hagyományőrző tag jainkat, valamint hívunk 

minden nem POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt politikai 
meggyőződése, származása miatt üldöztek, bebörtönöztek, 

kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy 
hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
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Az ünneplésre érkezett vendégeket a 
Tájházban fogadták, majd a megjelen-
tek egy közös istentiszteleten vettek 
részt a helyi evangélikus templomban, 
melyet Vető István lelkipásztor celeb-
rált. Az istentisztelet után zeneszó mel-
lett vonultak át a résztvevők a Tájházba, 
ahol elkezdődött az ünnepi gálaműsor. 
Az egybegyűlteket Szász József alpol-
gármester köszöntötte, a műsorvezetői 
feladatokat pedig felesége, a népvise-

letbe öltözött Szászné Gödör Katalin, a 
Batthyány Ilona Általános Iskola peda-
gógusa vállalta. Az ünnepelteken kívül 
a térség több dalköre és tánccsoportja 
– Báló Lipót Kulturális Egyesület, Ecseri 
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör nyug-
díjas  csoportja, és Petruska csoportja, 
Keresztúr Szlovák Asszonykórus, Tánc-
együttes, Nagytarcsai Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület, Roszicska Hagyo-
mányőrző Ének és Tánccsoport Egye-

sület, Rozmaring Kórus, Tiszta Forrás  
Népdalkör – mutatta be tudását. Számos 
szlovák nyelvű műsorszámmal, így em-
lékezve a terület nemzetiségi hátterére. 
A bemutatót közös vacsora követte, ahol 
a finom falatok mellett ismerkedhettek 
a különböző csoportok tagjai. A rendez-
vényt az Önkormányzat is támogatta, se-
gítve ezzel a közös magyar-szlovák örök-
ség ápolását.

GUETH ÁDÁM

20 éves a Cinkotai Dalkör
Bár a sláger szerint „nemcsak a húszéveseké a vi-
lág”, a második x-et töltő Cinkotai Hagyományőr-
ző Dalkör mégis joggal lehet büszke az elmúlt 
két évtizedre. Az 1999-ben alapított – akkor még 
alkalmi jellegű – ezüstkoszorús Dalkör vezetője, 
Gazsó Endréné Fabók Katalin szervezte ünnepsé-
gen számos népi énekes és tánccsoport, valamint 
a szlovák és német nemzetiségi hagyományok őr-
zői együtt ünnepelték a jeles alkalmat augusztus 
31-én a Cinkotai Tájházban.
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P R O G R A M A J Á N L Ó

1165 BUDAPEST, 
HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

KERTVÁROSI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE
Bányi Gyuláné elnök, 

409-1208, banyigy@t-online.hu

TERMÉNYBEMUTATÓ és KIÁLLÍTÁS
Szeptember 21-én, szombaton 9-17 óráig 

a KERTVÁROSI VIGASSÁGOKON az Erzsébet-ligetben 
(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c) 

9:30 órakor 
„A Legszebb konyhakertek” verseny eredményhirdetése 

a nagyszínpad előtt. 
Bemutatjuk kertjeink legszebb zöldségeit, gyümölcseit, 

gyógy- és fűszernövényeit, az ezekből készített lekvárokat, 
dzsemeket, ivóleveket a „Kertjeink Kincseit”.

A vendégasztalra „A legszebb konyhakertek” versenyzői és 
kerületünk kertészkedő lakói elhozhatják kertjeik termé-

nyeit, amelyeket mérete, fajtája, különlegessége miatt 
szeretnének bemutatni. Hozhatnak lekvárokat, dzsemeket, 

szárítmányokat, savanyúságokat is.
Lesz lekvár- és salátakóstoló, a gyermekeknek 

növényismereti vetélkedő. 
A kertbarátok minden érdeklődőt tájékoztatnak az 
Egyesület működéséről, programjairól, közösségi 

kertjéről, termesztési tapasztalataikról, növényvédelmi, 
növénytársítási praktikákról.

Keressék sátrainkat, szeretettel várjuk látogatóinkat!

Szeptember 16. hétfő 18.00
TÁRSADALMI NORMÁK - MÉSZÁROS RICHÁRD ÉS 
CZINE ATTILA KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Koltayné Zolder Klára, művészeti író. Közre-
működik: a Válaszút Páros.
A kiállítás megtekinthető október 17-ig a Kovács Attila Galéri-
ában (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Szeptember 19. csütörtök 18.00
ŐSZI TÁRLAT
A kiállítást egnyitja: Koltayné Zolder Klára a Corvin Mű-
vészklub vezetője. Köszöntőt mond: Kovács Péter polgár-
mester. Közreműködik: a Rácz Aladár Zeneiskola Harmó-
nia Csellóegyüttese
A kiállítás megtekinthető október 13-ig a Harmónia Szalonban

Szeptember 27. péntek, 18.00
IFJ. TERÉNYI ISTVÁN: 
EREDENDŐ BŰN
A kiállítást megnyitja: 
Ürmös Péter grafikusművész
Megtekinthető október 27-ig a 
Kamara Galériában.
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Szentmihályi Esték
Időpont: 

Szeptember 21. szombat 16 óra
Helyszín:

Rákosszentmihályi Plébánia 
közösségi terme

1161 Budapest, Templom tér 3.

Meghívott vendég:
GAZDA JÓZSEF

A Kovásznán élő erdélyi szépíró,  
szociográfus, művelődés-szervező,  

a nemzet elkötelezett embere 
ESTÉNKEN A BUJDOSÓK

című esszéregényét mutatja be,
mely a helyszínen dedikálva 

megvásárolható

Szervező: a Kovász Egyesület

Támogatók:

Miniszterelnökség

Szeptember 
21. szombat - 22. vasárnap

10.00-18.00

KÖNYVVÁSÁR 
a Helytörténeti Gyűjtemény 

Kiadványaiból

Helyszín: 
Erzsébet-liget 

Kertvárosi Vigasságok

Kéthetente pénteken 16.00-18.00
HÍMZŐ SZAKKÖR

Hímzéstechnikák, hímzésminták 
megismerése, gyakorlása. 

Folyamatos csatlakozási lehetőség.
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

1165 Budapest, Veres Péter út 157.

Programjaink ingyenesen látogathatók!
Információ: +36 1 604 8342, emlekezetkozpont@bp16.hu

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 157.  •  Telefon/iroda: +36-1-604-8342, kutatószoba: +36-1-604-8391
E-mail:emlekezetkozpont@bp16.hu. •  www.helytortenet16.hu
Telephelyek:   Cinkotai Tájház, 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.
Tóth Ilonka Emlékház, 1162 Budapest, Állás utca 57.
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„Mátyásföld harcra kész
Olyan az Iskola, mint egy barátságos gellérthegyi villa. Emeletes 
épületén napsütéses ablakok sorakoznak, tágas kertjét orgona-
bokrok határolják. Utcai frontját most parkírozzák a pajtások. 
Ásóval, gereblyével felfegyverzett lányok egyengetik a virágágya-
kat, mások egyforma nagy, kerek kavicsokat hordanak a díszí-
téshez Néhány nap múlva már petúnia és hajnalka- palánták 
kerülnek az ágyásokba, hogy egész nyáron át hirdessék a XVI. 
kerület lakosainak az úttörőlányok keze munkáját.

Büszkén mutatják az udvar sarkában frissen készült ugrópá-
lyájukat, ezt is ők készítették. Magas zászlórúd került a homlok-
zatra, előtte sárga homokkal kiépített díszkert, idekerül rövidesen 
a köztársasági címer, meg az úttörőjelvény. Virágtartók, ládák 
mindenütt. Csupa derű, csupa mosoly itt minden.

Pedig nincsen könnyű dolguk a mátyásföldi lányoknak. Váltako-
zó tanítás folyik az iskolában, ahol több, mint 400 tanuló dolgo-
zik a tudásért. Tizenhat őrs pincétől a padlásig meghódított min-
den helyiséget, hogy zavartalanul tarthassa meg összejöveteleit.

– Most már könnyű, tavasz van – nevetnek a lányok – idekinn 
ülésezünk!

Terepszemlét tartanak az udvaron. Itt áll majd a zászló április 
4-én, a pajtások meg mögötte sorakoznak. Csak jó idő legyen!

– Addigra kizöldül a fű, kirakjuk a muskátlikat! Csodaszép 
ünnepünk lesz.

– A régi csapatzászlót húztuk fel az árbocra – tervezgetik.
– Hátha mégsem sikerül teljesíteni a felajánlásokat – vetem 

közbe kötekedve.
– Túl is teljesítjük! – harsog ják valamennyien.
Benn a tantermekben mindenütt dekoráció: képek, rajzok, táblá-

zatok, fali újságok. A villámhíradó friss és eleven. Naponta újabb 
cikkek tarkítják. Ilyenek: „Látod, látod Sziráki Éva, tanultál és 
mégsem szakad rád az ég. Kívánjuk, hogy így haladj tovább." Vagy: 
„Bíró pajtás csúszol lefele! Így nem lehet készülni április 4-re!” Ter-
mészetesen a sorok mellett ott vannak a rajzolt arcképek is.

Sztálin elvtárs születésnapjára a csapat minden tag ja kidolgoz-
ta nagy tanítónk életrajzát. Egyik munka szebb, mint a másik. 
A VII. és VIII. itt kitett magáért, hiszen ennek a két osztálynak 
minden tag ja úttörő.

A csapat átlaga félévkor 4.9 volt, de a pajtások erősen megfo-
gadták, hogy kiérdemlik a Ságvári vándorzászlót. Április 4-i fel-

ajánlásuk 5,5. (???) Az V. raj (negyedik osztály) halad az élen; 
a félévi 4.7-ről 4,7-re emelte máris átlageredményét. A Pajtás ter-
jesztést 100%-kal emelte a csapat. A hatodikosok élő sarkokat 
szerveznek. Üvegkalitkában tarka gyíkok sütkéreznek az ablak-
párkányon, halacskák fickándoznak egy nagy befőttes üvegben és 
rövidesen stiglicük is lesz.

Hatan járnak át Sashalomra vegyész-szakkörbe. Hosszú az út. 
De télen, a januári hidegben még hosszabb volt Rákosszentmi-
hályra, ahova gárdatanfolyamra jártak húszan, mégsem hiány-
zott, nem késett senki.

A tanulópárok nem váltak be a csapatnál, most tanári kor-
repetálással tanulnak a pajtások a tanítás után, minden nap 
más-más tantárgyat. A gyengébb tanulók is szépen haladnak. 
Bizony. Mátyásföldön szégyen, ha az őrsvezető „csak” 4-re fe-
lel. Igyekeznek kiérdemelni a leendő ifjúsági szövetség bizalmát, 
hogy rajvezetőként kerüljenek vissza csapatukhoz.

Beke Mária, a csapattanács elnöke meséli, hogy szórakozni is 
együtt jár a csapat. Százötvenen látták a Tamás bátya kunyhóját. 
Az Ikarusz-gyár mindig szívesen bocsát autót rendelkezésükre. A 
„Vörös nyakkendőnek” is nagy hatása volt. Egy pajtást magatar-
tása miatt ki kellett zárni a csapatból. Sokáig úgy érezte, hogy ez 
nem volt igazságos. Azonban a Vörös nyakkendő története meg- 
győzte őt is, most olyan iramban törekszik, hogy az úttörő tagság 
visszaszerzése után a pionírnyakkendő is elérhető céllá váljon.

Mindannyian szívesen vállalnak társadalmi munkát, iskola-
díszítést, kertesítést. Pedig azt sem tudták sokan, hogy melyik 
lábbal kell az ásót földbe nyomni. Természetesen a csapattanács 
jár elől jó példával. Másnap pedig felelésre jelentkeznek, mert a jó 
tanulás mégiscsak a legfontosabb. Az új egységes ifjúsági szerve-
zetnek kötelességtudó, jól dolgozó tagokra lesz szüksége.

A pajtáscsaládnak több, mint 100 tag ja van. A felsősök, mint 
szolgálat-vezetők foglalkoznak a kicsikkel és a vörösnyakkendő-
sök ellenőrzik munkájukat.

Gyakran tervezgetnek a nyári vakációról, szeretnének nagy 
kirándulásokat tenni, gyűjteményeket készíteni és – ha lehet – 
meglátogatni egy gépállomást.

Mátyásföldön süt a nap. Vidám kiáltásoktól hangos a környék. 
A pajtások biztató mosollyal pillantgatnak át egymásra. Harci 
lázban égnek április 4-ért, a Ságvári zászlóért.

(Pajzs)”

Helytörténet
Várva várt vakáció a gépállomáson
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ sokat látott épülete közel 130 éve figyeli Má-
tyásföld életét. Jelen volt Ómátyásföld alapításánál, kertjében korai jazzkoncertekre susogtak a 
platánok lombjai, kibérelték leánypolgárinak, egy szél-
hámos iskolaalapító innen intézte gyanús üzelmeit, 
azután úttörőindulóktól zajos általános iskola lett, ud-
varán a kis ház pedig zeneiskola. 1957-től úttörőház, 
ifjúsági ház működött benne és utolsó, feltehetőleg 
végleges jelenlegi „posztja” előtt pedagógiai szolgál-
tató. Most egy letűnt korban játszott szerepét idézzük 
meg a Pajtás 1950. április elsejei számából. (Megsú-
gom: ők nem viccnek szánták. SzR) Az illusztráció 
szintén 1950-ből való, az épület ma is meglévő terasza 
előtt ülnek a harcra kész úttörők és tanáraik.
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Lakodalmas segédlet 
szakácsmestereknek, a XVI. századból
Az Erdélyi Fejedelem udvari szakácskönyvé-

ben, a Szakács Tudományban találunk egy út-
mutatót, melyet a szerző kollégái, illetve leendő 

kollégái számára írhatott. A feljegyzés arról szól, 
hogy lakodalom idején hogyan is kell felkészülni, mire kell 
figyelni a konyhaszemélyzetnek az előkészületek során. A fel-
jegyzést báró Radvánszky Béla tolmácsolásában közöljük:

Rovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

A kép forrása: 
Marx Rumpolt: Ein New Kochbuch, 1581.

Mikor reggel felkelsz, elsőben Istenedet di-
csérjed, azután szépen megmosdjál, tiszta 
fazekadat megöblitsed.

Az lakodalom napja előtt pedit (így), üdőt 
(időt) válaszszatok s napot számláljátok, 
hogy az megnevezett napra elérkezzetek, 
szégyent ne valljatok.

Itt az mesterek mellé mingyárást aszta-
losok kellenek, az kik tudjanak az testállás 
faragáshoz is, hogy, ha az mester mondja 
vagy elefánt formát, avagy unicornis for-
mát, vagy griff formát és egyéb vadaknak, 
madaraknak formáit, az mit az mester 
mond. Ehez lakatos is kell, ostya sütő de-
ákok. Az fő-mester mellé annyi mesterlegé-
nyeket állass, az mennyi elegedendő leszen. 
Mert nem lehet olyan jó mester, hogy egye-
dül elégséges lehessen mindenre, mutogassa 
az legényeknek, mint kell és hogy kell.

Ha elegedendő szakácsod vagyon, így élj 
vélek; ha nincs, kettőt hármat is egygyé tégy 
bennek;  mert mi magyarok sóba főttet is 
főzünk, meleg étket is, tészta mívet is csiná-

lunk. De azért ugyan jobb, ha derék 
lakodalom idején külön-külön mes-
tert állathatsz mindenhez, mert itt 
sok asztalokra szoktak főzni, azért 
szükség sok mesteröknek lenni, így tisztessé-
gesben vihetik végben az dolgot. 

Mikor osztán az mesterek minden dolgot 
véghez visznek, egy avagy két képíró is le-
gyen köztök, kik az étkeket avagy az sza-
kács csinálmányokat aranyozzák, mert ak-
kor, hogyha az szakácsok hozzá tudnának 
is, nem érkeznek az aranyozáshoz.

Ha pedig immár mindennel készen vagy-
tok, az mestereket szólíts elő, érts meg tőlök, 
kinél micsoda féle étek vagyon. Rendeld el 
velek együtt, mit kelljen az első fogásban 
feladni s meleg étekbe is mit akartok had-
ni. Ez ugyan regestomban legyen nálad az 
étkeknek nemei szerént.

Ha öreg ember vagy s az állást eluntad, ülj 
le egy székre az konyha ajtaja szélin, vagy 
kivől, vagy belől. Ha osztán elhozzák az tá-
lakat, szólíts nevek szerint az szakács-mes-

FELHÍVÁS – Kutatómunka Csömör katonáiról
2020-ban lesz a II. világháború befejezésének  

75. évfordulója, mely kapcsán egy kisebb kutatómunkába 
kezdtem szülőfalum, Csömör katonai veszteségeit illetően. 

Az összegyűjtött anyagból majd egy emlékalbumot 
szeretnék készíteni. Ha a lentebb felsorolt személyekkel 

kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, kérem, 
keressen meg valamelyik elérhetőségemen!

- Gerhát József (Csömör, 1907. ápr. 6.) 
Meghalt: 1944. dec. 15. (1951-es holttá nyilvánítás alapján) 

- Kozma István honvéd (Csömör, 1897. nov. 15.) 
Meghalt: 1944. dec. 16.,Tiszolc (ma: Tisovec, Szlovákia)

- Ritter Ferenc tart. honvéd (Csömör, 1912. jún. 1.)
Meghalt: 1943. május 27., Kijev

- Stefanidesz István honvéd (Csömör, 1911. aug. 10.)
Eltűnt: Ternovoje, 1943. jan. 14.

ARANYOSSY-PÉTER MÁTÉ
e-mail cím: aranyossypetermate@gmail.com

tel.: +36/30-581-87-74, +36/70-933-18-15

tereket, az étkeket is rendi szerint, kiket az 
első fogásra rendeltetek, az regestom tenora 
(szándéklista) szerént.

Arra is vigyázz, hogy egy tál étket kétszer 
fel ne adjanak egy asztalra, mert néha tu-
datlan étekfogók is tanáltatnak, kétszer is 
elfog egyféle étket.

Az étek feladással penig tisztességesen, 
gyorsan bánjanak, hogy az étkek meg ne 
hüljenek, azután mikor kívántatik, az me-
leg étket is adasd fel.

A szöveg forrása: gróf Radvánszky Béla: 
Régi magyar szakácskönyvek

GÖNCZI MÓNIKA
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Ismét volt bringás reggeli
A Magyar Kerékpárosklub Kelet-Pesti Területi Szerve-
zete a XVI. kerületi Önkormányzattal együttműködve 
szeptember 5-én a Jókai utca és a Veres Péter út sarkán 
reggelivel, 6-án késő délután pedig a Hermina bringa-
park melletti hídnál uzsonnával várta a kerékpárosokat. 

Aki megállt a kerékpárosklub asztalánál, egészséges üdítőt, ka-
kaós csigát, különféle ajándéktárgyakat, és propagandaanyagot 
kapott az aktivistáktól. A XVI. kerület részéről Vass Pál, a Kör-
nyezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tagja, és a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet volt a rendezők segítségére. Utóbbi 
a megállítóhelyek kialakításában és a szállításban vett részt. A 
rendezvény céljául azt tűzték ki, hogy minél több embert be-
széljenek rá arra, hogy kerékpáron járjanak be munkahelyükre.
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Kovács László épp kilábalva betegségé-
ből, a férfiak súlylökő versenyszámában 
szerzett bronzérmet. Fróna Hanna azo-
nos eredményt ért el a női rúdugrásban, 
mint a második helyezett, azonban a leg-
nagyobb teljesített magasságát második-
ra sikerült abszolválni, míg riválisának 
elsőre, így lehetett harmadik. 

Forsthoffer Réka élete eddigi legjobb 
teljesítményével rukkolt elő gerelyhají-
tásban, bizonyítva, hogy szezonvégi 
versenyeken is lehet jó formában verse-
nyezni.

Az ifjúságiak kilenc dobogós helyet sze-
reztek.

Pap Márk folytatta kiváló szereplését. 
Magabiztosan, könnyedén szerezte meg 
a győzelmet 110 m gátfutásban, ráadá-

Junior és Ifjúsági Liga Döntő
Augusztus 24-25-én harmadik alkalommal rendezték meg az atlétikai 
Junior és Ifjúsági Liga döntőit. Az egész szezont felölelő versenysoro-
zat csúcspontjaként a korosztályok 8-8 legtöbb pontot gyűjtött atlétája 
állhatott rajthoz a Lantos Mihály sportközpontban. A nyár végi kánikula 
nehezítette a versenyzők dolgát, mégis számos izgalmas versenyt és jó 
eredményt láthattunk. A két napos viadal során atlétáink tizenkét alka-
lommal állhattak dobogóra. A juniorok mezőnyében háromszor hívtak 
ikarusos versenyzőt eredményhirdetéshez.

sul csupán egyetlen tized másodperccel 
maradt el az érvényben lévő korosztályos 
csúcstól.

Dobi Larina pályafutása legsikeresebb 
hétvégéjén van túl. Szombaton előbb 
100 m-en kissé gyengébb rajtot követő-

Forsthoffer Réka

en nagyszerű futással ért be a harmadik 
helyen, amit 400 m-en lazább kezdés 
után nagy hajrával szerzett bronzérem-
mel folytatott. Vasárnap pedig összesze-
dett versenyzéssel 200 m-en szerzett 
szépen csillogó ezüstöt.

Gajdos Dominika izgalmas küzdelmet 
vívott 800 m-en. A verseny közben töb-
ben is megelőzték, de a célegyenesbe 
fordulva, mint azt többször is láthattuk 
tőle, újítani tudott és megszerezte a má-
sodik helyet. 

Polyák Zoltán volt a másik nagy nyer-
tese a 110 m gátfutásnak. Összeszedett 
versenyzéssel, egyéni csúccsal futott be 
bronzérmes helyen.

Bánházi Botond gondoskodott róla, 
hogy ugró számban is legyen dobogós 
helyezésünk. A fiúk rúdugró versenyszá-
mában szerzett harmadik helyet.

Merényi Panna óraműhöz hasonlítható 
pontossággal vágott neki a 3000 m-nek. 
Éppen azt a tempót tartva, amit edzője 
kért tőle. A táv közepén ugyan a tempó 
kissé visszaesett, megérdemelten kerül-
hetett a nyakába a harmadik helyért járó 
bronzérem. 

BUDAI TAMÁS
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INGATLAN
Tárolásra alkalmas melléképület ki-
adó a XVI. kerületben. 30-739-7177

Kiadó garázst keresek „garázsvásár” 
céljára heti 4 alkalommal. 30-949-
6332

Olcsó egyszobás albérletet keres 
egyedülálló hittan oktató nő a kerü-
letben. 30-511-1417

Eladó az Olga utcában egy 1+2 fél-
szobás IV. emeleti, cirko fűtéses, jó 
állapotú lakás. 20-316-9542

46nm-es, másfél szobás, II. emeleti, 
alacsony rezsijű lakás a Szalmarózsa 
utcában kiadó. 20-465-9834

Cinkotai temető mellett kb. 5000 
nm szántó eladó. Kitűnő befektetés! 
Osztatlan közös tulajdonben van. 
Sürgős! 1000 Ft/nm. 30-940-7606

Egy fiú kiadó szobát keres max. 60E 
Ft/hó rezsivel. 30-575-4473

Szobát bérelnék hosszútávra kony-
ha-fürdőszoba használattal a XVI. 
kerületben. Zárható különszoba 
esetén társulhatok, rezsi max. 20E 
Ft. Nyugdíjas férfi mihalyhergelt@
gmail.com 20-252-0255

Csömöri szántó 2172 nm-es 1M Ft-
ért eladó. 409-2240

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 3 
generációs ingatlan eladó. Csere be-
számítással. 20-913-4783

Kiadó garázst keresek a Pálya utcai 
lakótelep környékén. 30-932-5654

Nagytarcsa határában eladó 
12.000nm szántó. 70-286-3716

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 3 
generációs ingatlan eladó. Csere be-
számítással. 20-913-4783

VEGYES
Ággyá alakítható sarok ülőgarnitúra el-
adó. 30-739-7177

2 db lemez radiátor 60x120 cm újszerű 
állapotban 5E Ft-ért eladó. 20-545-7589

Eladó elektromos láncfűrészgép Hu-
squarna típusú, 1800W, 40 cm-es meg-
kímélt állapotban. 30-877-6278

Eladó egy 2 karikás gáztűzhely 2 palack-
kal; egy 4 karikás vezetékes gáztűzhely; 
80l-es villanybojler; ½-es összecsukha-
tó kemping kerékpár. 70-944-3172

Virágzó leanderek 2 méter magasak, 
eladók. 30-451-5582

Vennék nagy teljesítményű körfűrészt. 
30-282-2202

Takarítónőt keresek havi 1 napra. 30-
964-7378

Fenyőágy + matrac újszerű állapotban 
eladó. 140x200x25 cm. 28E Ft. 20-397-
5593

Háztartási segítséget keresek rendsze-
res munkára XVI. kerületi családi ház-
ba. 20-935-2473

Nagyméretű barna bőrdzseki, Concord 
telefon nagyméretű világítós számok-
kal időseknek, Thuasne-lombax új, 
megerősített ágyéki fűző eladó. 70-426-
8677

Vadonat új Happy VBM 7800 bébiőr vi-
deofelvétellel 15E Ft; új Chicco Juju 3in1 
babakocsi 35E Ft-ért eladó. 403-4606; 
20-918-7317

Lábfürdő + masszírozógép elektromos, 
többféle programmal 8E Ft-ért eladó. 
30-949-6332

Univerzális fitnesz gép BS2400 Fold 
N Sep taposógép állítható fokozattal ol-
csón eladó, 30-427-8664

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vizkő-
telenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090

Gyógypedikűrösként: női-férfi 
manikürt és pedikürt válla-
lok. Házhoz megyek. Időpont 
egyeztetés: 70-518-0720

Vízszerelés; csapok; szifo-
nok; WC-k; radiátorok stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépí-
tése. 20-412-0524

Takarítást, idősgondozást, 
gyerekfelügyeletet vállal 60 
éves nyugdíjas nő. 70-321-
0169

9 éves lányom mellé kere-
sek gyerekfelügyelőt. Heti 
3-4 alkalom, 16.15-18.15-ig, 
október 1-jétől. Mátyásföl-
dön élünk. 1300Ft/óra. 30-
559-2362

Judit Ingatlan-Hitel & Ügy-
védi iroda. 16 éve Önökért! 
Jutalék 2%, teljeskörű ügy-
intézéssel. 30-244-0891

Eltartási, illetve életjáradéki 
szerződést kötnék idős höl-
ggyel, úrral, akiknek anyagi 
segítségre vagy ápolási se-
gítségre lenne szűkségük. 
Aki egyedül érzi magát, hív-
jon! 70-381-8029

Kerti munkát vállalok! Fű-
nyírás, fakivágás, kertfenn-
tartás, metszés, permete-
zés, lombgyűjtés, gallyak 
és nyesedékek elszállítása, 
tuják és sövények nyírása. 
Farkas Norbert 30-550-7761
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Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásá-
rolunk, ingyenes kiszállás, 
06-20-9220-001, 06-1-266-
3277

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven fe-
lüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán 70-519-2470; szer-
viz@szerviz.info

Asztalos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok szigetelését, ja-
vítását, régi ablakszárnyak 
thermo üvegre alakítását, 
elöregedett szigetelő gumik 
cseréjét, régi és új fa lépcsők 
gyártását, javítását. 30-265-
9477
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