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Zöldbe borult az 
óvodaudvar

A Szentmihályi Játszókert óvoda Baross utcai intézményének udva-
ra teljes felújításon esett át. Az átadóünnepségen megjelent Kovács 
Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Ács 
Anikó és Szász József alpolgármesterek, és a körzet önkormányzati 
képviselője, Horváth Ádám.

Folytatás a 4. oldalon

Honvédelmi 
és családi nap 
a Mátyásföldi repülőtéren

Gémeskút nőtt 
ki a földből
a Tanyaudvaron

Folytatódnak 
az útépítések 9 19
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Kedves Olvasó!
Az idősek világnapjára rendezett műsor alatt 

szinte állandó zavaró tényezővé vált az a jelen-
ség, amiről már régen szerettem volna írni, de 
most mások is biztattak erre.

A legjobb műsor élvezeti értékét is lerontja, ha 
a nézők megengedik maguknak, hogy produkció 
közben helyükről felállva, a széksorukon végig-
csörtetve, az oldalajtót szélesre tárva elhagyják 
a nézőteret. Ezzel a kisebbik baj, hogy másokat 
zavarva, olykor a lábukra lépve, a színpadot átme-
netileg eltakarva el kell jutniuk valahogy az ajtóig. 
A nagyobbik baj az, hogy az oldalajtó kinyitásakor 
éles fény – esetünkben tűző napfény – árasztja el 
az egyébként sötét nézőteret, hosszú másodper-
cekre elvakítva vagy harminc nézőt, de a távolabb 
ülők figyelmét – meg az előadóét is – az ajtóra 
irányítja. Ez az idősek világnapján rendezett mű-
sor alatt olyan gyakorivá vált, hogy az embernek 
az az érzése támadt, mintha a honfoglalás kori 
nagy népvándorlás szemtanúja lenne. Természe-
tesen tudom, hogy – különösen az idősebb kor-
osztály jelenlétekor – a nézőtér elhagyása indo-
kolt lehet. Ám ezt a világ összes színházában az 
egyes produkciók végén teszik, olyankor, amikor 
a többiek tapsolnak, és az előadót sem kénysze-
rítik arra, hogy ösztönösen a beáramló fényözön 
felé nézzen, kizökkentve őt az előadás folyamatá-
ból. És ha mindenképpen ki kell menniük, tegyék 
ezt a két hátsó dupla ajtó valamelyikén, amelyek 
úgynevezett fényzsilippel vannak ellátva. A meg-
oldást ne a színház dolgozóitól várják, mert az 
oldalajtók úgy vannak szerkesztve, hogy ha bezár-
ják is azokat, csak kívülről válnak nyithatatlanná, 
belülről biztonsági okokból mindig ki lehet nyitni 
mindegyiket. A megoldás tehát az Önök kezében 
van. Legyenek tekintettel nézőtársaikra! 
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Folytatódnak az útépítések

Szatmáry Kristóf úgy fogalmazott, 
hogy a Budapesti útépítési prog-
ram hazaért, hiszen egyik kezde-
ményezője és folyamatos szorgal-
mazója Kovács Péter polgármester 
volt.

Az ötlet 2-3 éve fogalmazódott 
meg, hiszen a XXI. században 
nem méltó egy európai főváros-
hoz, hogy sáros földutak nehezít-
sék a közlekedést. 1950-ben, ami-
kor az öt elődtelepülést a főváros 
XVI. kerületeként Budapesthez 
csatolták, csak közigazgatási döntés 
született, az infrastruktúra fejleszté-
se elmaradt. Az elmúlt 7 évtizedben a 
kormányok nem sokat törődtek a kül-
városi utakkal, ezért a 70 évvel ezelőtt 
keletkezett adósság szinte a mai napig 
húzódott. Ennek fölszámolására szü-
letett a Budapesti Útépítési Program. 
Az erre a célra elkülönített 10 milliárd 
forintból 9 milliárdot már kiosztottak 
a főváros különböző kerületeinek.

Ebből 45 km hosszban 202 út aszfal-
tozása fog megtörténni. Természete-
sen a XVI. kerület, mint kezdeménye-
ző is részesül ebből a pénzből. Közel 
1,2 milliárd forint már megérkezett, 
amiből 16 km út kaphat szilárd bur-
kolatot.

Kovács Péter polgármester elmond-
ta, hogy 2006-ban, amikor polgár-
mesterré választották, a kerület útja-
inak 27 százaléka volt földút. Ez az 
arány mára 1 százalékra csökkent, 
és néhány éven belül egyetlen földút 
sem lesz a Kertvárosban. A most kö-
vetkező ütemre 382 millió forint áll 
rendelkezésre, amihez 100 millió 
önerőt kell az Önkormányzatnak hoz-
zátennie.

Ez az összeg négy utcára lesz elegen-
dő: a Nógrádverőce utca, Veres Péter út 
és Hunyadvár utca közötti 426 méteres 
szakaszára 85 millió 200 ezer forint, a 
Verőce köz, Mátra utca és  Nógrádverő-
ce utca közötti 118 méteres szakaszára 
23 millió 600 ezer, a Mókus utca Csö-
möri út és Szilaj utca közötti 623 mé-
teres szakaszára 104 millió 600 ezer, 
a Zsemlékes utca Nógrádverőce utca 
és Farkashalom utca közé eső 846 mé-
teres szakaszára pedig 169 millió 200 
ezer forintra lesz szükség.

Kerületünkben az útépítések jól ha-
ladnak, hiszen az öt évre ígért 40 út 
helyett már 59 út kapott szilárd bur-
kolatot. A program folytatódik, így ha 
már minden utunk szilárd burkolatú 
lesz, el lehet kezdeni a 30-40 évvel ez-
előtt építettek felújítását.

Egy kérdésre válaszolva a polgármes-
ter elmondta még, hogy a terepren-
dezési munkálatok már októberben 
elkezdődnek, de az út építése való-
színűleg áthúzódik a következő évre, 
hiszen novemberben már nem min-
dig lehet szegélybetonozást végezni a 
fagyveszély miatt. A beruházás határ-
ideje 2020 tavasza.

MÉSZÁROS TIBOR

Az állami támogatással megvalósuló Budapesti Útépítési Prog-
ram újabb szakaszáról tartott sajtótájékoztatót a Veres Péter út és 
a Nógrádverőce utca sarkán Kovács Péter polgármester, Szatmáry 
Kristóf, az útépítési program kormánybiztosa és Ács Anikó alpol-
gármester, a körzet önkormányzati képviselője. 
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Folytatás a címlapról

Sinka Mihályné, az óvoda 
vezetője elmondta, hogy régi 
vágyuk volt az óvoda kertjé-
nek megújítása. Problémát 
jelentett, hogy az óvodaud-
var nagy fái alatt nem ma-
radt meg a fű, és esős idő 
után a sár, szárazabb idősza-
kokban pedig a por okozott 
fejtörést az óvodapedagógu-
soknak. Most ez a gond is 
megoldódott, hiszen műfű-
vel borították be azt a 3000 
négyzetméternyi felületet, ahonnan a fű mindig kipusztult, és 
automata öntözőrendszer locsolja majd a jövőben azt az 1000 
négyzetmétert, amelyen eddig is megélt a természetes fű. A 
felújítás részeként 9 darab új kerti játékkal is gazdagodott az 
óvodakert, amellyel így a Játszókert Óvoda Baross utcai részle-
gének udvara a XXI. század Európájában elvárható színvonalra 
emelkedett. A munkálatok három hónapot vettek igénybe. Az 
óvoda is igyekezett hozzájárulni a költségekhez. Kratofil Zoltán-
né többször is rendezett jótékonysági futást a cél érdekében, és 
az intézmény alapítványa is hozzájárult a kiadásokhoz.   

Kovács Péter polgármester azt emelte ki, hogy a munkálatok 
ideje alatt komoly megpróbáltatáson mentek keresztül az óvoda 
pedagógusai, lakói és a gyerekek szülei is, hiszen a három hó-
napból csak egy esett a nyári szünetre. Az eredmény azonban 
szemet gyönyörködtető lett, érdemes volt vállalni a kellemet-
lenségeket. Ez volt idáig a kerület legnagyobb óvoda-felújítása, 

Zöldbe borult 
az óvodaudvar

melynek költsége kicsivel túllépte a 100 
millió forintot.

A költségek csökkentése érdekében a te-
reprendezési munkálatokat a Kerületgaz-
da Szolgáltató Szervezet végezte.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő a hatalmas zöldterületen végigtekintve 
kijelentette, hogy az amúgy is zöld Kert-
városban egy új zöld sziget keletkezett. 
Ha újra gyermek lehetne, ilyen óvodába 
szeretne járni. A szép környezet azonban 
nem csak a gyerekeknek és az óvoda dol-
gozóinak okoz örömet, hanem a szülők-
nek is, akik jó helyen tudhatják gyerme-
keiket, amíg a munkájukat végzik.

A szülők részéről Szabó Lajos köszönte meg, hogy az a XXI. 
századi álom, amelyet évek óta közösen dédelgettek az óvoda 
vezetésével és az Önkormányzattal, most maradéktalanul meg-
valósult. Kiemelte, hogy ez nem csak a jelenleg oda járó gyere-
keknek nagy előrelépés, hiszen a következő évtized óvodásai is 
élvezik majd.

Szász József alpolgármester a Kerületgazdákkal közösen aján-
dékot is hozott. Tekintettel arra, hogy a Játszókert a környezettu-
datosságra utaló Zöld Óvoda címet viseli, hoztak egy komposz-
táló ládát, egy virágládát és két madárodút. Ezek mindegyike 
újrahasznosított fából készült.

Végül pedig a kivitelező Holland Pázsit Kft. vezetője, Papp 
Ákos egy lombporszívóval ajándékozta meg az intézményt, 
amellyel nagyon egyszerűen lehet összegyűjteni a műfűről az 
ősszel lehulló leveleket.
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Kovács Péter polgármester elmondta, 
hogy tavaly az első ütemben az épület 
külsejét hozták rendbe. Ekkor történt 
meg a teljes hőszigetelés, a tető kipótlása, 
napvédő ernyők kerültek 6 ablak fölé és 
a bejárati rámpát is kiigazították. Most a 
második ütem munkálatai is befejeződ-
tek, amely az épület belsejének felújítá-
sára irányult. Kicserélték a teljes elektro-
mos és gépészeti hálózatot, új kazánok 
gondoskodnak a fűtésről, napelem került 
a tetőre, faburkolatot kapott a folyosó és 
a padlóburkolatot is kicserélték. Végül az 
összes helyiséget kifestették.

Miután a szülők képviselője megkö-

szönte az Önkormányzat vezetésének és 
a kivitelezőnek a pontos és gondos kivi-
telezést, az óvónéniknek pedig a mun-
kálatok közbeni nehézségek elviselését, 
Szatmáry László önkormányzati képvise-
lő beszélt arról, 
hogy az 1970-
ben épült óvoda 
egy igazi kertvá-
rosi intézmény. 
Minden ablaka 
zöld fűre, fára 
vagy bokorra 
nyílik, földszin-
tes, emberi lép-

Kívül-belül megszépülve 
Befejeződött a Szentmihályi Játszókert Óvoda 
rekonstrukciójának második üteme
Sinka Mihályné, a Szentmihályi Játszókert óvoda vezetője abban a sze-
rencsés helyzetben volt, hogy a Baross utcai részleg kertjének felújítása 
után 9 nappal kollégáival megünnepelhették a Szent Korona utca 100. 
alatti tagintézmény rekonstrukciójának befejezését is. A teljesen megú-
jult óvodát Kovács Péter polgármester, Ács Anikó és Szász József alpol-
gármester valamint Szatmáry László, a körzet önkormányzati képviselő-
je adta át használóinak. tékű, és a közel 100 milliós felújítást kö-

vetően a XXI. század követelményeinek 
is megfelelő gyermekintézmény, ahol a 
gyerekek egészséges, barátságos környe-
zetben nevelkedhetnek.

Szász József alpolgármester és Csil-
lik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet igazgatója – mint minden fel-

újított óvodának – ennek a 
tagintézménynek is átadott 
egy újrahasznosított fából ké-
szült komposztálókarámot, 
egy virágládát virágmagokkal, 
és madárodúkat, hogy az ovi 
kertjébe csalogathassák a ma-
darakat.

Az átadóünnepség végeztével 
a vendégek bejárták és megte-
kintették a felújított épületet.

MÉSZÁROS TIBOR
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Kertvárosunkban zöldell néhány kisebb erdő, ame-
lyeket kis méretük ellenére is érdemes megbecsül-
ni. Ilyen a RAFC pálya mögötti 8 hektáros Sashal-
mi-erdő is, amely a XVI. kerületi Önkormányzat és 
a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésének köszön-
hetően jelentős fejlesztésen esett át. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. tervei alapján fel-
mérték és kivágták a veszélyes állapot-
ban lévő fákat, valamint megújították a 
területen lévő tisztást. A fejlesztés része-
ként megtörtént a régi padok és asztalok 
cseréje, kialakítottak három tűzrakóhe-
lyet, és épült egy esőbeálló is. Informáci-

ós táblák adnak tá-
jékoztatást az erdő 
élővilágáról, és a 
XVI. kerületi Ön-
kormányzat közel 
20 millió forintot 
költött a játszótér felszerelésére, focipá-
lya és erdei edzőpálya létrehozására. Új 
hinták, mászókák és csúszda is várja a 
gyerekeket. 

Dobre Dániel önkormányzati képviselő 
elmondta, hogy már öt évvel ezelőtt meg-
született az ötlet a Sashalmi-erdő család-
barát környezetté alakítására. Felmérték 
az igényeket, és most, amikor lehetőség 
adódott a megvalósításra, a tervet végre 
is hajtották.

Kovács Péter polgármester annak a re-
ményének adott hangot, hogy a megújí-
tott területet használói megbecsülik, vi-
gyáznak rá, és évek múlva is megmarad 

olyan szabad területnek, amelyet nem 
kell kerítéssel védeni a rongálók ellen.

Az átadó ünnepségen részt vett Rittling 
István, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészetének vezetője, aki hangsúlyoz-
ta, a főváros pesti oldalán is jelentős er-
dőterületek vannak, amelyeket karban 
kell tartani, sőt, fejleszteni is kell, hogy 
ne csak díszítsék a fővárost, de szolgálják 
a lakosság igényeit is.

A beszédek elhangzása után a gyerekek 
birtokba vették az új eszközöket, mász-
tak, csúszdáztak, hintáztak, és hosszú 
sor alakult ki mindkét arcfestő előtt is. 
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Játszótér az erdőben

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzata 

HÁZI GYERMEKORVOST 
KERES 

újonnan kialakított – 1100 fős – 
gyermekorvosi körzetbe. 

A rendelés helyszínéül szolgáló új 
gyermekorvosi rendelőt 2019 nyarán 

adták át Cinkotán, amely tömegközle-
kedéssel jól megközelíthető. 

Érdeklődni: 
Lakatosné Üveges Erikánál, 

a +36 1 4011 430-as telefonszámon 
lehet. E-mail cím: 

uveges.erika@bp16.hu

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodája

állást hirdet IKTATÓ-IRATTÁROS munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, hat hónap próbaidővel.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betölthető:
1. sz. melléklet 27. pontja szerint Titkársági feladatkör, a II. besorolási osztályban 
előírt végzettséggel.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Beérkező és keletkezett iratok iktatása, iktatott ügyiratok átadása az ügyintézők-
nek, ügyiratkezelő rendszer kezelése, az előadók által elintézett, leadott ügyiratok 
irattározása, iratselejtezése.
Pályázati feltételek: • középfokú végzettség • magyar állampolgárság • cselekvőké-
pesség • büntetlen előélet • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Előnyt jelent: • közigazgatásban szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  
• iratkezelési gyakorlat • közigazgatási alapvizsga
Elvárt kompetenciák: • precíz, önálló munkavégzés • kiváló kommunikációs 
készség írásban és szóban
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások: • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 1.mellékletében foglaltak alapján • végzettséget igazoló oklevél/
bizonyítvány másolata • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (tel-
jes körű) másolata. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A jelentkezés benyújtásának módjáról, a jogállásról, az illetményről 
és juttatásokról részletes információk olvashatók 

a https://www.bp16.hu/hirek/allas/iktato-irattarost-keresunk linkre kattintva.
A munkakörrel, meghirdetett állással kapcsolatos további információt 

Rédei Róbert irodavezető nyújt, a 06/1-4011-515-ös telefonszámon.

1162 Budapest, 
János u. 49. 

06-1-407-2008 (üzenetrögzítős szám)
 E-mail: nyugd.szolgalat@gmail.com 

Koordinátor: Lucza Józsefné Livia
SZOLGÁLTATÁSOK:

• szakembert nem igénylő 
HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK

• BETEGSZÁLLÍTÁS a kerületi háziorvosi 
és szakrendelőkbe valamint a kerepestarcsai 

Flór Ferenc Kórházba

NYUGDÍJASOK
SEGÍTŐ SZOLGÁLATA
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Az átadás Kovács Péter polgármester, Ács 
Anikó és Szász József alpolgármesterek, 
valamint Dobre Dániel önkormányzati 
képviselő jelenlétében történt. Az óvoda-
vezető Horváth Zsoltné, valamint a ven-
dégek tájékoztatásából megtudtuk, hogy 
valóban komoly rekonstrukción esett át 
az épület. Elbontottak és újra raktak 220 
négyzetméter padlót és 200 négyzetmé-
ter oldalfalburkolatot, megmozgattak 36 
köbméter földet, elszállítottak 36 köbmé-
ter sittet, leszigeteltek 210 négyzetmétert, 
kiépítettek 232 folyóméter + 151 folyómé-
ter vízvezetéket, 82 folyóméter lefolyó-
csövet. Megújult 12 db mosdó, 12 db WC, 
4 db falikút, zuhanyzó és a hozzá tartozó 

szerelvények, csaptelepek és piperetár-
gyak. Elvégezték a szükséges elektromos 
szereléseket is. Lefestettek 120 négyzet-
méter falfelületet a radiátorok le- és fel-
szerelése mellett. 

Külön hálózat készült a szürkevíz tech-
nológia követelményei szerint, melyből 
122 folyómétert falban, 32 folyómétert 
földben kellett vezetni. Beszerelték a 
rendszerhez tartozó elektromos szivaty-
tyúkat, érzékelőket, kapcsolókat, tartályo-
kat, vízszűrőket és egyéb szükséges rend-
szerelemeket. A munkálatok 31 millió 615 
ezer forintba kerültek.

A szürkevíz technológia még újdonság-
nak számít. Lényege, hogy a mosásra, 
mosakodásra, kézmosásra használt ivó-
víz minőségű vizet nem hagyják elfolyni 
a csatornába, hanem megfelelő tisztítás, 

Erősödött a Napsugár
Fontos állomásához érkezett a Cziráki utcai Napsugár óvoda. Ki-
terjedt belső felújítási munkálatok fejeződtek be az intézményben, 
melyek között egy különlegességet is találunk: szürkevíz rendszert 
alakítottak ki, amely sok ivóvíz megspórolására ad lehetőséget.

baktérium-mentesítés után újra haszno-
sítják, például WC öblítésre, amire pa-
zarlás ivóvizet használni. Ha a rendszer 
hatékonynak bizonyul, fokozatosan a töb-
bi gyermekintézményben is alkalmazzák 
majd.

A szülők részéről Molnár-Láng Szilvia 
mondott köszönetet az Önkormányzat il-
letékeseinek az óvoda felújításáért.

Végül Szász József alpolgármester és 
Csillik Kristóf, a kivitelezésbe jelentősen 
besegítő Kerületgazda Szolgáltató Szerve-
zet igazgatója ajándékozta meg a gyereke-
ket egy „komposztálóketreccel”, virágládá-
val és néhány madárodúval. Az eszközök 
a kerületben kidőlt, letört, vagy betegség 
miatt kivágott fák még használható, újra-
hasznosítható részeiből készültek.   

MÉSZÁROS TIBOR

Felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve kiírja a 2020. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), valamint 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok  („B” típusú 
pályázat) számára. Az „A” típusú és a „B” típusú pályázat kiírá-
sának részletei a www.bp16.hu honlapon olvashatók.

A pályázat rögzítésének és
 az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói regiszt-
ráció szükséges.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályáza-
ti űrlapot kinyomtatva, a pályázó által aláírva, a kötelező csato-
landó mellékletekkel együtt egy példányban személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani a XVI. kerületi Önkormányzat Szo-
ciális Iroda 1163 Bp. Havashalom u. 43. címre.

További információ kérhető a 4011-432-es telefonszámon,
Huszka Andrea irodavezetőnél.

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási 
Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat

„Fogadd el, fogadj el!”
A KézenFogva Alapítvány rendezésében 30 órás kép-
zést szerveztek pedagógusok számára az értelmi sé-
rült emberek társadalmi integrációjának elősegítésé-
re. A rendezvényt Ács Anikó alpolgármester és Pordán 
Ákos, az alapítvány ügyvezető igazgatója nyitotta meg.

A képzés azt tűzte ki céljául, hogy diák- és gyermekcsoportok ne-
velésével foglalkozó szakembereket készítsen fel olyan csoport-
foglalkozások vezetésére, amelyek érzékennyé teszik a társadal-
mat az értelmi sérültek iránt. A rendezők elsősorban a közoktatás 
elsőtől tizenkettedik évfolyamain tanító, lehetőleg osztályfőnöki 
feladatokat ellátó pedagógusok, gyógypedagógusok részvételé-
re számítottak. A képzés sok egyéb szakirányú ismeret átadása 
mellett kiterjedt például a gyógypedagógiai alapismeretekre, a 
fogyatékosság típusaira és szociológiai alapismeretekre is. Az 
elvárás pedig az volt, hogy a tanfolyam résztvevői képesek legye-
nek hatékonyan részt vállalni a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos 
szemlélet befolyásolására, érzékennyé tudják tenni az „egészsé-
ges társadalom” tagjait a fogyatékkal élők problémái iránt.

VALAHOVITS SZILVIA
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A műsort ezúttal is R. Kárpáti Péter 
vezette. Kovács Péter polgármester, és 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő köszöntötte az ünnepelteket, majd 
Ács Anikó alpolgármester egy ismeret-
len szerzőnek az öregedés büszke elvise-
léséről szóló írásával gondolkodtatta el, 
Balogné Szabó Olga, a Területi Szociális 
Szolgálat vezetője pedig egy obsitosról 
szóló, igen humoros mesével nevettette 
meg a közönséget. Ám a nevetést nem 
is kellett abbahagyni, mert  a Bagi-Nacsa 
duó is mindent elkövetett, hogy meg-
nevettesse a nagyérdeműt. Ezután igazi 

A szépkorúak ünnepe
Október 1-jén, az idősek világnapján ismét színvonalas 
gálaműsorral kedveskedett az Önkormányzat vezetése és 
a Területi Szociális Szolgálat kerületünk nyugdíjasainak.

művészi produkció követ-
kezett. Csonka Zsuzsanna 
operaénekes olyan csillo-
gást jelenített meg hangjá-
val, amelyre csakis a vastaps lehetett a 
közönség válasza. Amit Csonka Zsuzsa 
elképesztően széles hangterjedelmével, 
a nagyon magas fekvésekben is tisztán 
csengő hangjaival ért el, azt Nemcsák 
Károly a vers erejével váltotta ki a hall-
gatóságból. Végül a mindent megszépí-
tő, megható lírát az ifjú erdélyi énekes, 
László Attila szállította a szépkorúaknak, 
akik alig akarták leengedni a színpadról.

Ezzel azonban még csak a műsor ért 
véget, a rendezvény nem. Hiszen az Ön-
kormányzat ajándékaként minden részt-
vevőt finom falatokkal vendégeltek meg, 
és minden hölgy egy szál rózsát, minden 
úr pedig egy kis üveg vörös, vagy fehér-
bort kapott ajándékba, melyet a képvise-
lő-testület 
tagjai osz-
tottak szét. 

Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte a 90. születésnap-
ját ünneplő BOGNÁR TIBOR 
KÁLMÁNNÉT, aki Budapesten 
született. Egyházi iskolába járt, 
tanítóképzőt végzett, majd 15 
évig tanított. Ekkor édesapja 
meghalt, és Irén néni átvette az 
édesapa V. kerületi kelmefestő 
és vegytisztító üzletét. Mester-
vizsgát tett, majd megvásárolta 
az addig csak bérelt üzlethelyi-
séget, és további 15 évig ez biz-
tosította számára a megélhetést. 
Amikor elérte a nyugdíjkorhatárt, eladta az üzletet, és azóta 
tevékeny nyugdíjasként éli az életét.

1953-ban ment férjhez. A házasságból egy lányuk született, 
aki két fiúval örvendeztette meg a büszke nagyszülőket.

Irén néni mindig sokat dolgozott. Szorgos életük egyik 
gyümölcse egy nagy zuglói ház, de azt most magára hagyta, 
hogy ne legyen egyedül. Aktív korában az üzlet és a család 
mellett kötött, hímzett, horgolt, gobelint készített és még per-
zsaszőnyeg szövésbe is belefogott. Szeretett kertészkedni, de 
ma már inkább lakáson belüli elfoglaltságokat keres. Szereti a 
növényeket és szeret olvasni, maga vasalja a ruháit, és ha kell 
némi varrást is magára vállal. A kényesebb darabokat a mai 
napig nem bízza a mosógépre, kézzel mossa ki.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Szász József alpolgármester az 
Önkormányzat ajándékcsomag-
ját, Vincze Ágnes önkormányzati 
képviselő pedig a miniszterelnök 
írásos üdvözletét adta át a 90. 
születésnapját ünneplő FARKAS 
EGONNAK.

Egon bácsi Kecskeméten szü-
letett. 1944-ben a front elől me-
nekülve Budapestre költöztek. 
1948-ban a Vörösmarty Gimná-
ziumban érettségizett. Bátyjával 

együtt ott lett rabja a gyeplabdázásnak, amely egész életükben 
elkísérte őket. Aztán jöttek a megpróbáltatások. Az édesapa orosz 
fogsága 1945-től 1948-ig, majd a család kitelepítése a Hortobágy-
ra 1951-ben. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után felköltöz-
hettek Nagykovácsiba, majd 1957-ben ismét Budapestre. 1949-től 
tízszer jelentkezett a Műszaki Egyetemre, de származása miatt 
kitűnő eredményei ellenére sem vették föl. Végül 1961-ben sike-
rült bekerülnie az építőmérnöki kar esti tagozatára. 40 évig dol-
gozott az UVATERV-nél, kezdetben figuránsként, geodétaként, 
majd a diplomát követően statikusként, később acélszerkezeti 
mérnökként. Külszolgálatosként az NDK-ban és az NSZK-ban, 
valamint Ausztriában is megfordult. 60 évesen ment nyugdíjba, 
de még 20 évig magántervezőként dolgozott. 1970-ben meg-
nősült. Két lányuk és négy fiúunokájuk veszi körül őket.

Egon bácsit jó szellemi állapotban találta 90. születésnapja, 
megőrizte humorát, szereti a családját, a zenét, és mértékkel a jó 
bort, ami szerinte meghosszabbítja az életet.

Isten éltesse őt még nagyon sokáig! 
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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

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

A félárbocra eresztett nemzeti színű zászló alatt az Erzsébet-
ligeti Színház rendezésében a Lévai Tímea és Poppre Ádám 
előadóművész duó irodalmi és zenei idézetekkel elevenítette 
fel a kivégzettek emlékét, és utolsó mondataikat, végül az em-
lékezők mécseseket helyeztek el az emlékmű talapzatán.

A Paulheim téri emlékműnél Kovács Péter polgár-
mester emlékezett az aradi vértanúkra október 6-án.

Hittel a Nemzetért Alapítvány

Október 26. szombat 16 órától 
KONFERENCA MINDSZENTY JÓZSEF  BÍBOROS, 

HERCEGPRÍMÁS KISZABADULÁSÁNAK EMLÉKÉRE
Helyszín: Rákosszentmihályi Plébánia 

(1161 Budapest, Templom tér 3.) 
• Dr. Krajsovszky Gábor egyetemi docens: „Kezet emel-
nek rátok és helytartók elé visznek titeket az én nevemért.”
• Dr. Horváth Attila alkotmánybíró: Papgyilkosságok a 
szovjet típusú diktatúrák korszakában
• Meghívott vendég: Fehér Anna szerzetesnővér, a Vakok  
Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonának vezetője
• 17 órakor a Mindszenty Emlékplakett átadása.
• 18 órától szentmise, 18:45-től pedig a bíboros szobrának 
megkoszorúzása.

Szeretettel várják a Bíboros úr tisztelőit!
Főtámogatónk: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata.
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Szász József alpolgármester köszöntőjében azt emelte ki, hogy 
a Tanyaudvar sokak összefogásának eredményeként jött létre. 
Az alpolgármester elmondta, úgy érzi, a Tanyaudvar az ő, és 
a Mezei Őrszolgálatot vezető Oláh Csaba „közös gyermeke”, 
együtt vezették el a beruházást a tervektől a megvalósulásig. 
Ám ehhez kellett a XVI. kerületi Önkormányzat Műszaki 
Ügyosztálya, valamint a Mezei Őrszolgálat munkatársainak lel-
kes részvétele is, hiszen nélkülük sem valósulhatott volna meg 
ez a szép terv. Fontos gesztus volt a Fővárosi Önkormányzat 
részéről, hogy a tulajdonát képező területet 15 év időtartamra 
ingyen átadta a XVI. kerületnek, hogy itt lehessen az öt kerület 
összefogásával működő közös Mezei Őrszolgálat központja, és 
ez nyitotta meg az utat a Tanyaudvar létrehozása előtt is.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő bevallotta, hogy 
amikor a Mezei Őrszolgálat megalakult, kissé fölöslegesnek 
gondolta ezt a szervezetet. Ma azonban már látja, hogy tevé-
kenységük messze túlmutat a területek figyelésén, hiszen ko-
moly természetvédő és oktató tevékenységet folytatnak. Napi 
munkájuk mellett tanösvényt hoztak létre a Naplás-tó partján, 

Gémeskút nőtt ki a földből 
Látogatható a Tanyaudvar

Horváth Tamás, a XVII. kerület alpolgár-
mestere, Czeglédi Attila, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának 
osztályvezetője, és Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes jelenlétében 
átadták a Rákosmenti Mezei Őrszolgá-
lat Sarjú utcai központjának területén 
kialakított Tanyaudvart.  

küzdenek az illegális szemétlerakók és a ter-
mészetkárosítók ellen, és közben létrehozták 
ezt az oktatóközpontot, ahol a városi gyere-
kek a vidéki környezettel, az állattartással és 
gondozással ismerkedhetnek. 

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy 
még nincs teljesen készen az ősi magyar állatfajtákat és ha-
szonnövényeket bemutató farm, de a kerület közlekedését 
kényszerpályára terelő útfelújítások miatt nagyon megnőtt a 
Sarjú utca forgalma. Így nagyon sokan látták naponta, ahogy 
megépült a kerítés, istállók, ketrecek, kifutók kezdték betölteni 
a teret, gémeskút nőtt ki a földből, és egyre több négylábú és 
szárnyas hangját hallhatták a közlekedési lámpánál várakozók. 
Közülük egyre többen szerették volna már megtekinteni a ta-
nyaudvart, ezért a lakossági nyomásnak engedve úgy döntöttek 
az illetékesek, hogy még mielőtt az utolsó simításokat elvégez-
nék, és mielőtt az őszi időjárás a barátságtalanabbik arcát mu-
tatja, látogathatóvá teszik a mintafarmot.

A beszédeket követően a Napsugár Óvoda Katica csoportjának 
műsora szórakoztatta a megjelenteket, majd a kicsik minden-
kit megajándékoztak egy kis általuk készített emléktárggyal.

Végül a rendezvény zárásaként Kovács Péter polgármester és 
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes a Tanyaudvar meg-
nyitásának emlékére elültetett egy-egy pusztaszil facsemetét.  

MÉSZÁROS TIBOR

Ebösszeírás
október 22-től december 5-ig

Ismét megszámoljuk 
a Kertvárosban élő négylábúakat!

A XVI. kerületi Önkormányzat 2019. október 22-e és 
december 5-e között ebösszeírást tart.

Kérjük töltsék ki az ehhez szükséges nyomtatványt, 
amelyek átvehetőek 
• a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, 
• a kerületi állatorvosi rendelőkben,  
• illetve letölthetőek a hivatal honlapjáról (https://www.bp16.hu/allat-
tartasi-ugyek/allattartasi-es-allatvedelmi-eljarasok) is.

Lényeges, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, 
amit a megadott határidőig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba 
• postai úton (1163 Budapest, Havashalom utca 43.),  
• vagy személyesen is leadható az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iro-
dán (Havashalom u. 43. fsz. 8.), 
• továbbá október 22-től online is kitölthető lesz a hivatali honlapon az 
Ebösszeírás 2019 menüpont alatt.



XVI.  Kerület i  Újság10

Az év témája: „Tájfajtákat, régi saját 
megőrzésű fajtákat a kertekbe!” A téma 
ráirányította a figyelmet a több generá-
ció óta újra vetett zöldségfajtákra, a régi, 
permetezés nélkül is bőségesen termő 
gyümölcsfákra. 

A kertek kétszeri zsűrizését Páll Zsu-
zsanna zöldfelület-védelmi ügyintéző és 
a kertbarátok – Weimper Horváth Anett, 
Sallai Krisztina, Kükedi Károly és Bányi 
Gyuláné – végezték el, a megadott érté-
kelési szempontok alapján.

Végül megosztott helyezésekkel min-
den versenyző kapott oklevelet és ker-
tészkedést segítő ajándékokat (pl. kü-
lönleges vetőmagokat, szakkönyvet, 
talajjavítókat, növénykondicionálót, az 
ovisok madaras órát, kirakóst, tél alá vet-
hető magokat, stb.).

Az okleveleket, díjakat Szász József al-
polgármester, valamint Mizsei László, a 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bi-

zottság elnöke adta át a Kertvárosi Vigas-
ságokon, szeptember 21-én.

DÍJAZOTTAK 
MINI KATEGÓRIÁBAN 

(50 m2 területig terjedő veteményesek)
I. helyezést nyert: Kálmán Gergely (or-
szágos díjra is jelölve), Ujj Béláné
II. helyezést nyert: Urbán László és 
Urbán Lászlóné, Kolcsár Katalin
III. helyezést nyert: Sárközy-Diós Judit
Különdíjat kapott: Jakab Sándorné

NORMÁL KATEGÓRIÁBAN 
(50 m2 feletti veteményesek)

I. helyezést nyert: Gerencsér József Péter 
(országos díjra is jelölve), Sallai Sándor-
né és Sallai Krisztina
II. helyezést nyert: Szabó Sándorné, Sö-
veges Imréné
III. helyezést nyert: Vizesi János, Vitéz 
Györgyné,
Különdíjat kapott: Megyes Józsefné

Legszebb Konyhakertek verseny ötödször
Ígéretünk szerint közöljük A legszebb konyhakertek pályázat eredményeit
Kerületünk Önkormányzata és a Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete 2019-ben 
ötödször szervezte meg „A legszebb konyhakertek” versenyt. A versenyfelhí-
vásra 18 kert művelői jelentkeztek, köztük öt „Zöld Óvoda” címet elnyert gyer-
mekintézmény pedagógusai, kertművelő gyermekei. A helyi versenyzők egyút-
tal a Magyarország legszebb konyhakertjei programban is részt vettek.

KÖZÖSSÉGI KATEGÓRIÁBAN 
(óvodák veteményes kertjei)

I. helyezést nyert: Cziráki utcai Napsu-
gár Óvoda (országos díjra is jelölve), Cin-
kotai Huncutka Óvoda
II. helyezést nyert: Borotvás utcai Napsu-
gár Óvoda, „Vadvirág 1.”
III. helyezést nyert: Lándzsa utcai Nap-
sugár Óvoda
Különdíjat kapott: Ágoston Péter utcai 
Napsugár Óvoda, „Vadvirág 2.”

A zsűri tagjai valamennyien oklevelet 
kaptak munkájuk elismeréséül, Kovács 
Péter polgármester és Kovács Szilvia 
programigazgató aláírásával.

Bányi Gyuláné
a Kertvárosi Kertbarátok Egyesületének 

elnöke

A Skanzen az első olyan magyarországi 
múzeum, amely kifejezetten demenciá-
val élő időskorúak számára fejlesztett ki 
speciális programot. A program elneve-
zése „Múltidéző”, a foglalkozás az idősek 
fiatalkorát idézi meg. A helyszín egy szo-
ba, az ötvenes-hatvanas évek hangulatá-
ban berendezve. Fényképek, képeslapok, 
ruhadarabok, kiegészítők, zenék, ételek, 
bútordarabok vettek körül minket a spe-
ciálisan berendezett szobában. A tárgyak 
kiválasztásának alapvető szempontja 
volt, hogy minél több érzékszervre has-
sanak.

Két nagyszerű múzeumpedagógus se-
gítségével tölthettünk el egy-másfél órát 
felszabadult, vidám hangulatban. A sza-
bad beszélgetés során a tárgyakhoz kö-
tődő érzelmek, emlékek jönnek elő. Fel-
idéződtek, a korabeli reklámszlogenek, 
gyerekkori emlékek, nyaralási élmények. 
Beszélgettünk az idősek aktív fiatalko-
ráról, munkájukról, arról, hova jártak 
szórakozni. Meghallgattunk közösen 
néhány korabeli slágert, sőt, vállalkozó 
kedvű tagjaink még táncra is perdültek.

A múzeumpedagógusok szerint a prog-
ram akkor sikeres, ha a demenciával élő 

Egy vidám nap 
Múltidéző program az Alzheimer betegek hozzátartozói csoportjával

A nyári szünet után ismét beindulnak a Napraforgó Központban a klub-
foglalkozások, így az Alzheimer betegek hozzátartozói csoportja is. A 
csoporttal szeptember 17-én egy jó hangulatú kiránduláson vettünk részt 
a szentendrei skanzenben. Az alkalom több szempontból is különleges 
volt, nem csak a helyszín miatt, hanem mert jelen voltak a betegséggel 
küzdő családtagok is. 

emberek egy napja vidáman és jól telik. 
A foglalkozás kihat az aznapi és másna-
pi hangulatukra és így a betegség sem 
halad olyan gyorsan előre. 

A továbbiakban a megszokott módon, 
havonta egyszer találkozunk a demens 
beteget gondozó családtagokkal, hogy 
közösen megbeszéljük örömeinket, ne-
hézségeinket, támogassuk egymást öt-
leteinkkel, jó gyakorlatokkal, és szakem-
berek előadásaival.  

Várjuk továbbra is csoportunkba az 
új tagokat, akik hasonló problémákkal 
egyedül érzik magukat, vagy már koráb-
ban átélt küzdelmeik megosztásával erőt 
adnak társaiknak. Várunk a témában 
érintett szakembereket, akik szívesen 
tartanának beszélgetést, előadást erről.

A csoport következő időpontjai 2019. 
október 15; 2019.november 19; 2019. 
december 10.; 14.00-16.00 között a Nap-
raforgó Központ épületében: 1163. Bp. 
Cziráki u. 22. Érdeklődni személyesen 
vagy telefonon a 403-0001-es és a 403-
2122-es számon, Guth Katalin és Frecs-
ka Veronika családsegítőknél lehet.

HANULÁNÉ KURDI ÁGNES 
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Őrizd a lángot! 
2016-ban, az 1956-os forradalom 60. év-
fordulójának jubileumi megemlékezései 
között láthattuk az Erzsébetligeti Szín-
házban a kerületünk egyik vértanújáról, 
Tóth Ilona kálváriájáról szóló rockmusi-
calt, Őrizd a lángot! címmel. A darab öt-
lete kerületünk díszpolgáráé, Dr. Horváth 

Attila történészé volt. Bácskay Zsolt, a mű 
zeneszerzője és a dalok szövegírója szá-
mos vele való konzultációval, valamint a 

AZ ÜNNEPHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
ESEMÉNYEK 

A KERÜLETBEN
2019. október 21. hétfő 18.00 

Kovács Attila Galéria
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

KIÁLLÍTÁS az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére 

Szervezők: 
POFOSZ XVI. kerületi szervezete, 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzata és a Corvin Művészklub 

Megnyitja: Kovács Péter polgármester, ünne-
pi beszédet mond: vitéz, lovag Palla László 

díszpolgár, a POFOSZ XVI. kerületi elnöke. 
A kiállított műveket ismerteti és az eseményt 

levezeti: Koltayné Zolder Klára a Corvin 
Művészklub vezetője.

2019. október 23. szerda 9.00 
PÁLFI TÉR

Rákosszentmihály és Árpádföld 
Polgári Köre tartja meg 

hagyományos ünnepi megemlékezését 
az 1956-os forradalom és szabadság-

harc tiszteletére. 
Az ünnepségre mindenkit 

szeretettel várnak.

2019. október 23. szerda 10.00 
PILÓTA UTCAI HŐSI EMLÉKMŰ

A Déli Harangszó Baráti Kör
szeretettel meghívja Önt és családját,
emlékezésre, koszorúzásra, tisztelgő 

főhajtásra azok előtt, akik bátran szem-
beszálltak a hazára törő idegenekkel és 
hazaáruló cinkosaikkal. Emlékezzünk 
együtt a Mátyásföldi országzászlónál a 

Turul szárnyai alatt 1956 hőseire!
Összegző beszédet mond: 

Onyestyák György

témával foglalkozó szakirodalom alapos 
tanulmányozásával autentikus, történel-
mileg is hiteles művet alkotott. A zene 
mai, modern hangszerelésű, változatos 
dallamvilággal. 

Aki volt olyan szerencsés, hogy 2016-
ban, majd a tavalyi évben is láthatta az 
előadásokat, egyetért velünk abban, hogy 
Koltay Gábor rendezésében fergeteges, 
katartikus élményben volt részünk. A 
fontosabb szerepeket P. Petőcz András, 
Kósa Zsolt és Heiser Ádám játszotta, a 
főszerepben pedig Kisfaludy Zsófia re-
mekelt, akiről megállapíthattuk, hogy az 
alma nem esett messze a fájától, hiszen 
ő Hűvösvölgyi Ildikó lánya. 

Mindig nagy öröm, ha egy korábbi 
fontos emléket újra átélhetünk, egy al-
kotónak pedig óriási megtiszteltetés, ha 
más színházak, színházi társulatok is 
elő kívánják adni a darabját. Ezekkel a 
célokkal született meg rendkívül precíz 
stúdiómunkálatok után az Őrizd a lán-
got! rockmusical cédéje, melynek hang-
mérnöke az Emerton-díjas Rédly Dénes. 

Az érdeklődők megvehetik a hanganya-
got az előadások után. Bővebb infor-
máció a szerző honlapján található:  
www.bacskayzsolt.hu

o k t ó b e r  2 3 . 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XVI. kerületi csoportja

2019. október 18. (péntek) 14 órától 18 óráig.
Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagyterme (1163 Budapest, Sasvár utca 23.)

'56-OS KONGRESSZUS MESZLÉNYI ZOLTÁN EMLÉKÉRE
FŐVÉDNÖKÖK: 

Kovács Péter XVI. ker. Polgármester és Dr. Horváth Attila alkotmánybíró
ELŐADÓK: 

DR. KAHLER FRIGYES TÖRTÉNÉSZ, DR. SZERENCSÉS KÁROLY 
TÖRTÉNÉSZ, DR. ÖTVÖS ISTVÁN TÖRTÉNÉSZ

Az előadások után a meghívott vendégeink válaszolnak a feltett kérdésekre. 
TÁMOGATÓ: XVI. kerületi Önkormányzat

A kongresszuson részt vevő pedagógusok számára 4 óra nem akkreditált pedagógus 
továbbképzésről állítunk ki igazolást, ami a 7 évente kötelező 120 órás pedagógus 

továbbképzésbe beleszámít.
www.kesz16.hu                                                Szőke István KÉSZ 16. kerületi elnök

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György, Tel.: 06-20/395-3537

2019. október 15. kedd 18:00
 Helyszín: Krisztina Szálloda (Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok) 

Útjaink népszerű kalauza, SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS restaurátor művész
ALEXANDRA A „MAGYAROK KIRÁLYNÉJA” című, 

most megjelent KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA
A helyszínen megvásárolható könyv Alexandra Pavlovna fordulatokban gazdag 
életét és sírkápolnájának hányatott sorsát, majd annak második aranykorának 

eljövetelét mutatja be gazdag képanyaggal illusztrálva. 
Aki belelapoz, könnyen azt hihetné, hogy egy hollywoodi bestseller film forgatókönyvét tartja 
kezében, de valójában egy romantikus igaz történet elevenedik meg lapjain, amely ráadásul 
magyar vonatkozású és a magyar történelem egy alig ismert epizódját mutatja be. Egy tragi-
kusan rövid életű cárleány a főszereplője, aki a politikai nagyhatalmak játékszereként sodródott 
Magyarországra, hogy József nádor felesége legyen.
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Október 21. hétfő 19:00 
NEIL SIMON: 
KÜLÖNTEREM, AVAGY VÁGYTÓL ASZTALIG 
Fergeteges komédia, főbb szerepekben: Csepregi Éva, Szal-
ma Tamás, Hegyi Barbara.
Jegyár: 3300 Ft-4300 Ft

Október 24. csütörtök 18:00 
FODIPALI 60 –KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
A fotókiállítás megtekinthető 2020. január 19-ig a Napfény Ga-
lériában.

Október 25. péntek 18:00 és 21:00 
DUMASZÍNHÁZ: ALL STARS
Aranyosi Péter, 
Hadházi László, 
Mogács Dániel
Jegyet a Duma-
színház jegypénz-
tárában (1082 Budapest, Corvin sétány 1/B) és online a du-
maszínhaz.jegy.hu oldalon tudnak vásárolni.

Október 26-27. szombat-vasárnap 10:00 
BUDAPEST CSILLAGAI
tehetségkutató fesztivál gyerekeknek
Letölthető jelentkezési lap és bővebb információ: 
www.kulturliget.hu

DR. HORVÁTH GYÖRGYI: FÉNYJÁTÉKOK 
című kiállítása november 3-ig meg-
tekinthető a Szentmihályi Kulturális 
Központ kiállítóterében, nyitvatartási 
időben. Kérjük indulás előtt tájékozód-
jon honlapunkon az intézmény nyitva 
tartásáról.

Október 25. péntek 20:00 
IDŐKAPSZULA HALLOWEEN PARTY 
A MADARAK ZENEKARRAL
Jegyár elővételben: 1800Ft, a helyszínen: 2200Ft

Október 27. vasárnap 10:00 
LILLA ÉS TÜNDÉRBOGYÓ
A Gardrób Művészeti Csoport zenés mesejátéka Kádár Anna-
mária érzelmi intelligencia-fejlesztő meséi alapján. Az előa-
dást követően a szerző, Kádár Annamária dedikálja köteteit!
Jegyárak: gyerek: 1300Ft, felnőtt: 1600Ft, 
családi (2gyerek + 2felnőtt) 4600Ft

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó

1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 
TELEFON: 401-3060.

Október 12. szombat  10:00
A TENGERLÉPŐ CIPŐ
A Veszprémi Kabóca Bábszínház 
előadása 
Ki ne szeretne eljutni egy szempil-
lantás alatt az Üveghegy lábához, 
vagy a templomtorony tetejére. A 
tengerlépő cipő segítségével a me-
sében együtt repülhetünk a szereplőkkel s izgulhatunk ér-
tük. Ha te is segítesz, legyőzzük az akadályokat!
Ajánlott életkor: 4-6 éves korig
Jegyár: 1300-4600 Ft

október 12. szombat 19:00
MAGNA CUM LAUDE 
CSAK ÜLÜNK ÉS 
ZENÉLÜNK
akusztikus koncert
Jegyár: 4800-8500 Ft

Október 13. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS "LÉGIÓS"! - családi felfedezőnap a római 
kori Pannóniában
6-12 éves gyerekeknek ajánljuk!
Jegyár elővételben: 1500Ft, a helyszínen: 2000Ft

Október 17. csütörtök 18:00 
KNYIHÁR AMARILLA - REFLEXIÓK C. KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető december 15-ig a Harmónia Szalonban.

Október 18. péntek 19:30 
JAZZLIGET 
– INTERMEZZO
Jegyár elővételben: 1800Ft, 
a helyszínen: 2200 Ft

Október 20. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Belépő: 900Ft/db, családi (2gy+2f): 3000 Ft

Október 20. vasárnap 18:00 
LACKFI JÁNOS: HINTÁK
Zsámbéki Színházi Bázis
Peremartoni Krisztina és 
Soltész Bözse
Össze vagyunk kötözve egy-
mással mi, emberek, élet-
re-halálra? És kinek jut élet, 
kinek halál? Mindannyiunk 
életében előkerülő kérdések 
élesben robbannak a szín-
padon. Két kortársunk, akik egyáltalán nem szentek. És két 
szent a múltból, akik egyáltalán nem szenteskednek.
Jegyár: 2900Ft
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– Neil Simon darabjaira jellemző, hogy 
a szerző jó érzékkel, a megfelelő arány-
ban alkalmaz drámai és vígjátéki eleme-
ket is, ezért művei egyszerre képesek 
mély gondolatokat közölni, ugyanakkor 
nagyon szórakoztatóak is. A Különterem 
három elvált házaspárról szól, akik meg-
hívást kapnak egy estélyre. Kezdetben 
véletlenszerűnek tűnik a találkozásuk, 
de hamarosan kiderül, hogy közöttük 
van, aki meghívta őket.

– ÖN ÉPPEN EZT A HÖLGYET, GABRI-
ELLE-T ALAKÍTJA. GABRIELLE-NEK MI 
VOLT A CÉLJA A PÁROK MEGHÍVÁSÁ-
VAL? 
– Az vezette, hogy újra átbeszélhessék 
korábbi életüket, és újra egymásra talál-
hassanak. Ő maga is nagyon szeretné 
visszaszerezni a férjét. Ebből a helyzet-
ből indul a darab, és ez nagyon jó le-
hetőség arra, hogy az emberi viszonyo-
kat, lelkünket, hibáinkat, erényeinket 
és gyengeségeinket nagyon jól ismerő 
szerző szembesítsen minket ezekkel a 
konfliktusokkal. Alkalmat ad arra, hogy 
mi is újragondoljuk saját életünk hason-
ló helyzeteit.

– MI AZ ERŐSSÉGÜK A NEIL SIMON 
DARABOKNAK?
– Talán az, hogy miközben sorskérdések-
ről, drámai helyzetekről beszél, mellette 
nem feledkezik meg a humorról sem. 
Ahhoz azonban, hogy a szerző gondola-
tai eljussanak a közönséghez, kell egy jó 
rendező is, esetünkben Tallós Rita, aki 
nagyon okos instrukciókkal hozta ki be-
lőlünk, színészekből a drámát is és a hu-
mort is. Így mi is jól érezzük magunkat 
a színpadon.

– A KÜLÖNTEREMBEN KIK LESZNEK A 
PARTNEREI?
– Hegyi Barbarával már játszottam 
együtt. A Boldog születésnapot című da-
rabba kellett beugranom Liptai Klaudia 
távozásakor. Barbarát innen ismerem, és 
erről az előadásról nagyon jó emlékeket 
őrzök. A többiekkel azonban még nem 
volt közös munkám. Szalai Gabriellának, 
az előadás producerének erős csapatot 
sikerült összehoznia, hiszen Hegyi Bar-
bara, Pikali Gerda, Tornyi Ildikó, Szalma 
Tamás, Szakács Tibor, Kerekes József, 
Pusztaszeri Kornél, vagy Bozsó Péter jól 
csengő nevek a színház világában.

– ÖN MILYEN VISZONYBAN VAN EZ-
ZEL A DARABBAL?
– Nekem nagyon nagy élmény, hogy 
most dolgozom először valódi rende-
zővel. Tallós Rita instrukcióit valahogy 
nagyon el tudom fogadni, élmény meg-
csinálni amit kér, és nagyon hasznos, 
ahogy vezet a színpadon.

– MILYEN LEHETŐSÉGEKET NYÚJT A 
SZÍNÉSZNEK AZ ÖN ÁLTAL MEGFOR-
MÁLT GABRIELLE SZEREPE?

Ismét egy kitűnő Neil Simon darabra hívjuk a kedves színházsze-
rető kertvárosi közönséget az Erzsébet-ligetbe október 21-én (hét-
főn), 19 órára. A Mezítláb a parkban és a Furcsa Pár szerzőjétől 
most a Különterem című színművet tűzte műsorára a Színház. 
Az egyik főszereplőt, Csepregi Évát kértük arra, hogy mutassa be 
a darabot azoknak, akik még nem ismerik.

– Azt hiszem, ez a legnehezebb szerep. 
Nagyon összetett, árnyalt figura. Igazi 
nő, aki minden eszközt megragad, hogy 
a szeretett férfit megtartsa. Körmön-
font, elszánt, nőies, humoros, nagyon 
sok arca van, így nagyon széles skálán 
kell játszania annak, aki őt megjeleníti. 
Hegyi Barbara kolléganőm szerint egy 
rutinos színésznek is nagy feladat, így 
nekem is az.

– ÖNT A NEOTON FAMÍLIA ÉNEKESE-
KÉNT ISMERTE MEG A KÖZÖNSÉG. 
MA MILYEN ARÁNYBAN VAN AZ ÉLE-
TÉBEN A ZENE ÉS A SZÍNHÁZ?
– Azt hiszem úgy 90 százalékban a zene 
és a színpad tölti ki az életemet. Fiam is 
ebben a csapatban játszik dobosként, így 
szerencsére sokat lehetünk együtt.

Kedves kertvárosi színházlátogatók! Pil-
lantsanak be Önök is az elegáns párizsi 
La Casette Hotel különtermébe, amelyet 
ezúttal az Erzsébetligeti Színház szín-
padán rendeznek be, és ahol szívszorító 
és könnyfakasztó dolgok egyaránt meg-
történnek majd, igazi színházi élmény 
vár Önökre. Csak egyre vigyázzanak: ne-
hogy elfogyjanak a jegyek, mert Neil Si-
mon darabok esetén ez nem ritka, pláne, 
ha ilyen erős a szereposztás.

MÉSZÁROS TIBOR

ÁRPÁDFÖLDI KÖZÖSSÉGI HÁZ Cibakháza utca 41 /Bejárat a Menyhért utca felől/
OKTÓBER HAVI PROGRAMOK

Női torna: 
Hétfői napokon: senior pilates 17 óra, köredzés 18 óra, Car-
dió pilates MIX 19 óra
Minden szerda 18-19 óra: Anti-Age jóga, 19-20 óra: Zsírégető 
Interval Pilates 
Meridián Torna: 10., 17., 24., 31.  csütörtök 9 - 9.30 óra

Angol és számítógép ismeretek:  10., 17., 24., 31. csütörtök 
9-12 óra
Vásár és fogadó óra: 11., 25. Péntek  7-14 óra
Művészetek percei: 25-én 15 óra    
TSMT mozgásfejlesztés gyermekeknek: Kedd-csütörtök 16-
17,  17.15-1815, Szerda 8-8.45, 9-10.00 óra. Egyéni és csopor-
tos foglalkozások.

S Z Í N H Á Z
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„Legyetek mindnyájan egy”
Szeptember 18-án a sashalmi Krisztus Király Plébánia adott ott-
hont az Ars Sacra elnevezésű fesztivál egyik rendezvényének.

A rendezvénysorozat mottója János evangéliumából, „Legyetek mindnyá-
jan egy”. Célja, hogy felhívja a figyelmet az egyetemes keresztény kultúra 
fontosságára és értékeire, melynek keretében nyitott templomok, koncer-
tek, kiállítások várták az érdeklődőket. 

A kertvárosi alkalom az „Egyház Gyermekszemmel” című kiállítás meg-
nyitójával vette kezdetét a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagytermé-
ben, ahol Nagy Zoltán plébános és Zólyomi Árpád intézményvezető kö-
szöntötték az érdeklődőket. A teremben a Budapest, XVI. kerületi Rácz 
Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeinek rajzai és festményei tekinthetőek meg, melyek a hithez, az 
egyházhoz és a kereszténységhez kapcsolódnak. 

A megnyitó után a rendezvény a templomban tartott Musica Sacra 
koncerttel folytatódott, ahol az iskola tanárai és növendékei ad-
tak műsort, melyben többek között Vivaldi, Händel, Bach és 
Haydn művei csendültek fel. 

A rendezvény a Bethlen Gábor program támogatásával va-
lósulhatott meg.                                            GUETH ÁDÁM

Énekszó a Cinkotai 
Tájházban
Szeptember 21-én az Ars Sacra nevű rendez-
vénysorozat a Cinkotai Tájházba költözött. A 
program célja, hogy a különböző területeken 
hívja fel a figyelmet a keresztény értéketekre és 
kulturális örökségre. 

A délutáni órákban Wulfné Kinczler Zsuzsanna 
"Cinkota könyvei" címmel tartott előadást, melyben 
a Tranoscius énekeskönyvek történetét ismertet-
te. Jiří Třanovský, akit a szláv Lutherként emleget-
nek, 1629-ben jelentette meg Chitara Sanctorum 
című ó-cseh nyelven írott dalgyűjteményét, mely 
később a cseh és 
szlovák evangéli-
kus hívek alapmű-
ve lett. A szlovák 
hagyományokkal 
rendelkező Cinko-
ta idősebb lakosai 
közül még többen 
felidézték, ahogy a 
szülők, nagyszülők 
a Tranoscius éne-
keskönyvből dalolták az egyházi zsoltárokat. Az ér-
deklődők eredeti példányokat is megtekinthettek és 
több dalt is együtt énekeltek.

Az este folyamán a Prima Primissima-dí-
jas népdalénekesnő és keramikus, Petrás 

Mária (képünkön) örvendeztette meg 
közönségét meghitt hangulatú történe-
teivel és a moldvai és erdélyi világból 
származó népdalokkal. Az énekesnő 
nyíltan beszélt szülőföldjének anyagi-
akban szegény, de szeretetben és szép-

ségben gazdag valóságáról, gyermek-
koráról és a moldvai mindennapokról. 

GUETH ÁDÁM

Ars Sacra Szentmihályon
Az Ars Sacra elnevezésű keresztény hitéleti ren-
dezvénysorozat kerületünkben a Szent 
Mihály templom falain belül folytatódott. 
Szeptember 22-én a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra való készülés je-
gyében zenei találkozóra hívták a kóruso-
kat és a híveket. 

A megjelenteket Urbán Gábor plébános köszöntöt-
te. A szervezők elsősorban a környékbeli csoportokat 
szólították meg és reményeik szerint sikerül hagyo-
mányt teremteniük, hogy minden évben összegyűjt-
sék a térség énekes csoportjait. A rendezvényen a 
Szent Mihály Kórus, a Szent Cecília Kórus a Szent 
József Scholával, a Rozmaring Kórus, a Corvin Kó-
rus, a Szent Mihály Gitáros Énekkar, a Vox Animi 
Kórus és a Sashalmi Szentlélek Kórus adtak ízelítőt 
a kórusmuzsika szépségeiből, a műsor végén pedig 
közösen is énekeltek.

GUETH ÁDÁM
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– KÉREM, MESÉLJEN A DALKÖR MEG-
ALAKULÁSÁRÓL!
– A micsinyei újratelepítés évfordulóján 
néhai Agárdi Pista bácsi arra kereste a 
választ, honnan is származunk mi, cinko-
taiak. Kiderült, hogy a Besztercebányához 
közeli Micsinyéről. Felvettük az ottaniak-
kal a kapcsolatot, és meghívtuk őket egy 
látogatásra. Pista bácsi találta ki, hogy 
erre az alkalomra álljon össze egy dalol-
ni, énekelni szerető kis csapat. Ez igen 
jól sikerült, hiszen, 
mint tudjuk, a zene 
nem ismer határokat. 
Pista bácsi buzdításá-
ra Vrana Istvánné ve-
zetésével alakult meg 
dalkörünk.  Az ének, 
a zene szeretete össze-
hozta a dalolni szerető 
társaságot, és együtt is 
maradtunk. Eleinte a 
környező települések-
re kaptunk meghívást, 
Nagytarcsára és Rákoskeresztúrra. 2002-
ben Gerencsér Györgyné szakmai veze-
tésével folytattuk tevékenységünket, aki 
sokat segített, és fejlesztette az énektu-
dásunkat. 2003-ban országos másodikok 
lettünk, azaz ezüst koszorúval ismerték el 
tevékenységünket.  2009 óta működünk 
egyesületként, aminek én vagyok a veze-
tője. 2011-től Tóth Mihály, a csömöri Báró 
Lipót Kulturális Egyesület elnöke lett a 
művészeti vezetőnk egészen 2016-os ha-
láláig. Neki nagyon sokat köszönhetünk, 
számos szlovák népdallal gazdagított 
minket, Misi bácsit nem feledjük. Az Ő 

közbenjárására a két dalkör közel került 
egymáshoz. Őt követte Liska Gyuláné, és 
2012 óta együtt lépünk fel a Báró Lipót 
Kulturális Egyesülettel.   

– A DALKÖR SZÁMOS EREDMÉNNYEL 
BÜSZKÉLKEDHET. 
– 2003-ban országos Ezüstkoszorút nyer-
tünk, a zsűri elnöke akkor Budai Ilona 
volt. Azt mondták, hogy nem illik elsőre 
aranykoszorút nyerni, de nagyon jól sike-

rült a fellépésünk. Később több minősítőn 
is indultunk, a KÓTÁ-n arany, a Vass La-
jos népzenei versenyen pedig ezüst minő-
sítést értünk el. 

– MIT JELENT A SZLOVÁK HAGYOMÁNY 
ÖNNEK, ILLETVE A CSOPORTNAK?
– A csoportunk nagy részének szlovák 
gyökerei vannak. Sokan viszont megta-
nulják a dalokat, de nem beszélik a nyel-
vet. Kisgyerek koromban a nagyszüleim 
szlovákul beszéltek hozzám, és volt olyan 
gyermek itt Cinkotán, aki kicsi korában 
csak szlovákul beszélt. A népviseletet is 

Dalolva a szlovák és 
magyar hagyományokért
A Cinkotai Hagyományörző Dalkör a közelmúltban ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját, melyről lapunk előző számában 
számoltunk be. Az elmúlt évtizedekről, a szlovák hagyományokról 
és jövőbeli törekvéseikről a Dalkör egyesületének vezetőjét, Gazsó 
Endréné Fabók Katalint kérdeztük.  

igyekszünk megőrizni, az utóbbi évek-
ben a Dalkör 20 éves évfordulója az egyik 
legnagyobb népviseleti felvonulás volt 
Cinkotán. Az evangélikus és katolikus hit 
is sokat jelent a legtöbbünknek. Az évfor-
dulón Vető István, cinkotai evangélikus 
lelkész tartott áhítatot, igen megható volt 
látni a környező települések népviseltbe 
öltözött ének- és táncegyütteseit. Szinte a 
múlt pergett le sokak szeme előtt, ahogy 
a templom megtelt viseletbe öltözött em-
berekkel, mint valaha őseink, szüleink, 
nagyszüleink, idején.

– A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
TÁMOGATJA HAGYOMÁNYŐRZŐ TÖ-
REKVÉSEIKET?
– Igen, nagyon jó a viszonyunk, az évfor-
duló megszervezésében is nagyon sokat 
segítettek. Szász József alpolgármester, 
illetve felesége, Szászné Gödör Kata a 
műsorvezetést is elvállalta, népviseletbe 
öltözve. Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzata mellett, támogatást ka-
punk a Magyarországi Szlovákok Kultu-
rális Intézetétől, a Dolina Pestvidéki Szlo-
vákok Önkormányzatától, a XVI. kerületi 
Szlovák Önkormányzattól és néhány ma-
gánszemélytől.

– HOGYAN KÉPZELIK A DALKÖR JÖVŐ-
JÉT?
– Azt kívánom, hogy gyógyuljon meg min-
denki a csapatban, mert sajnos sokan be-
tegeskednek közülünk. Szerencsére sok 
helyre hívnak minket. Október 5-én fel-
lépünk Kolárovóban – régi magyar neve 
Gúta –, Komáromtól 20 km-re, Szlovákiá-
ban. Jó szívvel énekelünk, de a létszámunk 
kissé megcsappant. Tizenketten vagyunk, 
volt olyan tagunk, aki 83-85 évesen még ve-
lünk énekelt, de most is akad, aki 82 éves 
és még mindig velünk tart. A nagy bajunk 
az utánpótlással van, de próbálunk új ta-
gokat toborozni és szeretnénk egy kis ze-
nei kíséretet is. Megragadom az alkalmat, 
hogy közzé tegyem: aki kedvet érez magá-
ban, hogy magyar és szlovák népdalokat 
énekeljen, szívesen várjuk jelentkezését a 
06-20-540-14-77-es telefonon, vagy e-mail-
ben a gazso12@t-online.hu címen. 

GUETH ÁDÁM
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Esti Budapest, október 21.
„Épül a XVI. kerületi tanácsháza
Valamikor a kerület központja, az elöljáróság, már külalakra is 
elriasztó épület volt, elhanyagolt, piszkos, barátságtalan. Most a 
kerület szíve, a tanácsháza, külsőleg 
is új arcot ölt mindenütt, újjáépül, 
bővül, csinosodik. A XVI. kerület-
ben, Sashalmon eddig öt épületben 
helyezkedett el a tanácsháza, az 
emberek sokat járkálhattak, mire 
ügyeiket elintézték. Zsúfolt szobák-
ban folyt a munka. Ez az állapot 
azonban jórészt már a múlté és 
rövidesen végleg megszűnik. Két-
millió hétszázezer forint költséggel 
épül ugyanis az új tanácsháza. A 
kétemeletes épület két részből áll. Az 
egyik rész elkészült még májusban és 
ide több osztály beköltözött, a végre-
hajtó bizottság is itt ülésezik. A má-
sik résznél most húzzák a második 
emeletet és a Budapesti Magasépítő 
Vállalat dolgozói vállalták, hogy 
november 10-re tető alá hozzák ezt 
a másik szárnyat is. Az új épületben sok minden megváltozik. 
Lesz telefonközpont és minden osztálynak külön városi vonala. 
Lesz ebédlő, könyvtár is. Tervezik, hogy jövő évben parkosítják a 
tanácsházzal szemközti területet — mely most szántóföld — és 
kultúrparkot létesítenek itt szabadtéri színpaddal.”

Esti Budapest október 26.
„Népművelési osztály — olvassuk a XVI. kerületi tanácsház 
egyik ajtaján. Benyitunk, s egy pillanatra visszazökkenünk, hi-
szen ez a szoba félig-kész — bizonyára nem jó helyen járunk. A 
padló helyén salakcsíkok és a parkett alátétjéül szolgáló párna-
fa-lécek váltogatják egymást. A nyersen lerakott, s megvetemedett 
parkettet ugyanis már négy hónapja szárítja, javítja az építési 
vállalat. Azóta ilyen kulturálatlan külsejű az a helyiség, ahon-
nan az egész nagykiterjedésű terület kulturális életét igazgatják.
,,Kérdés-felelet”-est — és a válasz
Nem szeretjük az elhamarkodott ítéleteket, de az a benyomá-
sunk támad, hogy a kerület kulturális élete is ilyen elhanyagolt, 
mint ez a szoba. És ez a benyomásunk fokról fokra igazolódik. 
Szeptember 20-án például a cinkotai kultúrházban megtartott 
„kérdés-felelet” esten, amelyet a népművelési osztály rendezett, 
nem jelent meg az előadó, — a Városi Tanács ígérete ellenére. 
Ebben a túlnyomórészt mezőgazdasági kerületben a mezőgaz-

dasági osztályt sem érdekelte, vájjon az összegyűlt dolgozó pa-
rasztoknak mik a legégetőbb problémái, onnan sem jött el senki. 
Csinálja a népművelési osztály, az ö dolga — ilyenformán gon-
dolkodtak a többi osztályok is. (…) Az elmúlt évek során ugyan-

is Csáki szalmája volt a népmű-
velés ügye a XVI. kerületben. A 
sashalmi Postás-kultúrotthonban 
például a sírva vigadó „magyar-
nótaestekkel” rontották a közönség 
ízlését. Egy „maszek” brigád is jó 
vadászterületet lelt a kerületben: 
csapnivaló, nívótlan műsoraiért 
nagy összegeket zsebelt be, sőt még 
a Szabadság-kultúrház tehetséges 
színjátszóit is a profizmusra csá-
bította. Szétesett a szép fejlődésnek 
indult cinkotai szlovák-magyar 
népművészeti csoport, amely Cin-
kotai népi hagyományait kezd-
te felkutatni és feleleveníteni, így 
hanyatlott hónapról hónapra a 
XVI. terület, kulturális élete, pedig 
napról napra fejlődnie kellett vol-
na, hogy behozza azt a nagy kü-

lönbséget, amely a főváros régi, belső kerületei és a peremvárosok, 
peremközségek között volt.
(…)
A XVI. kerület dolgozói alkarnak színvonalasan szórakozni és 
igénylik kerületük önálló, fejlett kulturális életét. A kerületi Sza-
bó Ervin könyvtár kilenc állomással működik, ezek közül nem 
egy a dolgozók kívánságára létesült. Vagy például az őszi taná-
csi beszámolókon többen is kérték, hogy a bezárt Kossuth-mozi 
helyett létesítsenek másikat a kerület valamelyik kieső részében, 
mert kevés a megmaradt három mozi. Néhány hete új vezető 
került a XVI. kerületi tanács népművelési osztályának élére: 
egyszerű; lelkes és tehetséges elvtársnő, aki nagy akarással látott 
munkához.(…) A XVI. kerület — Sashalom, Cinkota, Rákosz-
szentmihály, Mátyásföld, Árpádföld és a Petőfikert — lakosai 
pezsgő életet akarnak a terület kultúrházaiban, tartalmas műso-
rokkal akarnak szórakozni környékük népművészetét újjá akar-
ják éleszteni. Ez az igény általános Budapesten — de a megva-
lósítást is általános jelenségek gátolják a fővárosi kerületekben: a 
népművelési munka, a kulturális kérdések lebecsülése. Nemcsak 
a XVI. területéről van tehát szó, hanem több más kerületünkről 
is, ahol e jelenségek hasonlóak. S ezen segíteni mindenekelőtt a 
Városi Tanács népművelési osztályának feladata. 

Kis Erzsébet”

Helytörténet
1953. A tanácsháza két képe öt nap különbséggel
Az előző rovatban az 1953-as csillaghullást figyelhettük meg, megállapíthatjuk, hogy ebben az években a 
„koncepciók” sűrűn változtak. A szocializmus forgatókönyvében a „hibák feltárása” állandó fejezet, ám eze-
ket mindig egyensúlyba kellett helyezni a jövőkép paradicsomi mivoltával. (Az „egyensúly” természetesen 
mindig az utóbbi oldalra billent.) Ugyanazon újság 5 nap különbséggel megjelent két cikkében követhetjük 
ezt a dramaturgiát. Részlet a hamarosan megjelenő Tanács, vagy utasítás? című szemelvénygyűjteményből.
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Zilahy Ágnes Valódi magyar 
szakácskönyvének története

Rovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

Teleky Sándor gróf levele

Zilahy Ágnes (1848-
1908) élete nem volt 

könnyű. Iskolába nem 
járt, otthon, a családtól ta-

nult írni, olvasni. 18 éves korára egyedül 
maradt, majd két szerencsétlenül sike-
rült házassága során minden vagyonát 
elvesztette, s egyedül kellett fenntartania 
magát. Életének ezen szakasza tele volt 
nélkülözésekkel. Mesébe illő története 
ezt követően kezdődik: hírnevet szerzett 
magának, mint kivételes tehetségű gaz-
dasszony, író, szakácskönyvíró. Ennek a 
pályának kezdeteiről, első szakácsköny-
vének, a Valódi magyar szakácskönyv 
című kötet megjelenésének történetéről 
maga a szerző írt a könyv előszavában:

„Könyvem története:
Több éve már, midőn egy hangtalan, pusz-
ta nyári délután belépett hozzám - Nagy-
váradon - gróf. Teleky Sándor, a vitéz, a 
hires honvédezredes.
Mint egy tavaszi napsugár ugy hatott ko-
mor lelkivilágomra a gróf ur nyájas biztató 
szava.
Mert látva küzködő életem s tudva, hogy 
értek a főzéshez - kérdé: mért nem irok egy 
eredeti magyar szakácskönyvet? - Nincse-
nek-e leirott jegyzeteim, valami különlege-
sebb ételekről?
- Igen, vannak felelém.
- Ugyan kérem adja ide, hadd nézem át.
Nagy szégyenkezve elő is álltam egy szaka-
dozott füzetecskével.

Amint érdekkel lapozgatta, időnként meg-
szólalt:
- No lám ezt sem ismerem, ezt sem, ezt sem, 
pedig milyen jól hangzik a leirása, milyen 
izletesnek képzelem e holmikat.
- Irja le kérem egy könyvbe ezeket az étele-
ket és még sok mást, a mi valószinüleg még 
a fejében van. Hiszen tárczákat is irt már, 
tehát ne féljen, jól fog az a szakácskönyv 
sikerülni. Egész életemben szerettem volna 
egy olyan szakácskönyvet látni, a melyet 
olyan egyén irt, a ki irni és főzni is tudott. 
Ha kegyednek egy ilyen szakácskönyvet irni 
sikerül, még szerencsés lehet általa.

Némileg reménykedve, hálásan és fellelke-
sedve fogadtam e jóságos szavakat. Aztán 
azonnal hozzáfogtam egy ujkori szakács-
könyv megirásához. És két hónap alatt meg 
is irtam azt. De hiába kerestem reá kiadót 
- 8 kerek esztendeig nem találtam könyvem-
nek jóságában hivő lelket. Végre a véletlen, 
az annyiszor megénekelt véletlen segitett 
engem is. Most már itt van előttem a nemes 
gróf Teleky Sándor ezredes ur levele, mely 
igy hangzik:

Nagy-Bányán Deczember 3-án 1891.

Igen tisztelt asszonyom!
Nagyon szépen köszönöm a könyvet; jól et-
tem és jóllaktam belőle. Mondhatom, hogy 
élvezettel olvastam leirását azoknak a jó 
magyar ételeknek, a melyeket olyan jóizüen 
élveztem mig gyomrom volt, annyira nélkü-

löztem a számkivetésben s most már, vén 
koromban, csak villa és kanálhegyen ehe-
tem.
Én is konyitok valamit a szakácsság müvé-
szetéhez. Nagy mesterem volt, ki titkaiba 
bevezetett: az öreg Dumas, aki Canem, 
Soyer magaslatán állott és Brant Savarin 
tudományát tökélyesitette.
Okos dolgot cselekedtem, amikor nagysád-
nak tanácsoltam, hogy irjon "Szakácsköny-
vet;" valóban sikerült s olyan, mint egy pi-
rosra sült, pompás pulykapecsenye.
Isten áldja, üdvözlettel:
Teleky Sándor gróf.

Könyvem hét hónap alatt megérte a máso-
dik bővitett kiadást.
Mindezekért tehát hálás köszönetem és 
üdvözletem szálljon a nemes gróf felé és a 
tisztelt közönséghez, a mely oly kegyesen 
kitüntetett.”

Zilahy Ágnes

A kötet hat kiadást élt meg, Zilahy Ágnes 
pedig harmadszor is férjhez ment.

GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

A Terror Háza Múzeum és a Kö-
zép-Kelet Európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közalapítvány 
jóvoltából rendezett „Egy akaraton” 
című kiállítás keretében az Emlék-
ház elsősorban a fiatalokat szeretné 
megszólítani a legmodernebb filmes 
technikák segítségével. Egy különle-
ges VR-szemüveg (virtuális valóság), 
egy fejhallgató és egy forgatható 

Október 1-én különleges, in-
teraktív kiállítás megnyitójá-
nak lehettek tanúi azok, akik 
ellátogattak az árpádföldi 
Tóth Ilonka Emlékház okta-
tótermébe, a Kertvárosi Hely-
történeti és Emlékezet Köz-
pont szervezésében. 

irodaszék segítségével a néző az 
1956-os forradalmi események kel-
lős közepén találhatja magát. 

A látogatókat hat, 
pár perces terjedelmű 
kisfilm várja, melyek a 
forradalom és szabad-
ságharc illetve az azt 
követő megtorlás idő-
szakainak mozzanatait 
elevenítik meg. A talán 
legfelkavaróbb alkotás a valla-
tás körülményeit mutatja be oly 
módon, hogy a nézőt a fogság-
ban szenvedő szabadságharcos 
bőrébe bújtatja, nyomasztó, 360 
fokos látványvilággal. A filmeket 
még 2016-ban, a 60. évforduló 
alkalmából a Terror Háza Múze-
um mutatta be, melyeket most az 

Emlékház rendelkezésére bocsá-
tottak. 

A kiállítást Kovács Péter polgár-
mester nyitotta meg, 
aki maga is megtekin-
tette a fentebb emlí-
tett kisfilmet. B. Varga 
Judit köszöntő beszé-
dében reményét fejez-
te ki, hogy az úttörő 
technológia segíthet 

abban, hogy méltó példaképeket 
állíthassunk az ifjúság elé. Ahogy 
az '56-os emlékév jelmondatát 
idézte: „ahol a hősöket nem felej-
tik, ott mindig lesznek újak”.

A látogatás díjmentes, de elő-
zetes regisztrációhoz kötött, a  
szervezo@helytortnet16.hu 
e-mail címen.

GUETH ÁDÁM
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Szeptember 21-én, a Kulturális Örökség Napjához 
kapcsolódva idén is megrendezték a Szerb Antal 
Gimnázium hagyományos Nosztalgiadélutánját. 
A rendezvényt az iskola dísztermében Inotai István, a gimná-
zium igazgatója nyitotta meg. Őket a Primavera Kamarakórus 
és hangszeres kísé-
rete követte, Nitkuli-
necz Zsanett tanárnő 
vezetésével. 
A délután folyamán 
irodalmi és történel-
mi sétákon, továbbá 
az iskola diákjainak 
munkáiból rendezett 
kiállításon vehettek részt az érdeklődő egykori, fiatalabb és 
idősebb diákok és pedagógusok. 

Mátyásföldi reptér, 1931 aug. 21. Innen szállt fel Al-
másy László, Zichy Nándorral a DH-60 jelű dupla-
szárnyú gépével. Ha sikerül Kairóba érniük, korabeli 
repülési rekord lett volna. Sajnos a Torosz hegység 
bérceinél, 3500 m magasságban megsérült a szárny, 
így Aleppóban landolni kényszerültek. Almásy László 
(Borostyánkő 1895 - Salzburg 1951) Afrika-kutató, fel-
fedező, pilóta, vadász, katona kalandos életének né-
hány epizódját kívánom felidézni.

1927 tavaszán Széchenyi Zsigmonddal és 
Horthy Jenővel szudáni vadászatukon már 
csak az egyik autójukban maradt némi ben-
zin. Döntöttek, hogy Almásy egyedül elin-
dul a kockázatos útra üzemanyagért. Sike-
rült feltankolnia, néhány nap alatt visszatért 
a már-már reményvesztett társaihoz. 

1921-ben IV. Károly magyar király szárny-
segédje és sofőrje volt, aki következetesen 
gróf úrnak szólította.

1929 február 28 Kenya. „Vacsora közben 
megtudtuk, hogy Percivalnak ugyanolyan 
teherautója van, mint amilyennel mi elakadtunk. Almásynak 
egyéb sem kellett. Félbehagyta vacsoráját és leszerelte a háziúr 
kocsijáról a miénkre szükséges alkatrészt. Aztán elkérte Perci-
val személyautóját, azzal szaladt ki letört szekerünket megjaví-
tani. Éjfél után egy órára be is hajtott a farmra. Így aztán holnap 
nem kell Precival kocsiját igénybe vennünk. Most ugyan azzal 
sem sokra mennénk. Almásy kiszedte belőle a srófokat.”  (idé-
zet Széchenyi Zs. Csui!)

1932 május. Felfedezte az elfelejtett Zarzura oázist. Abu Ram-
la (Homok Atyja) nevet kapta a sivatag lakóitól. Az expedícióval 
tartó Kádár László jeles földrajztudóssal a Líbiai-sivatag isme-
retlen helyeit, sziklabarlangokat fedeztek fel, amelyekben több-
száz  őskori színes festett állat és emberalakot találtak.

1934-35 ben térképezte fel a Szahara közepén lévő „Nagy Ho-
moktenger” óriási homoksivatagot.

A kiállítóteremben népviseletbe öltöztetett babákból rendez-
tek kiállítást, a Kultúrház udvarában pedig a Monarchia kor-
szakát idéző postakocsi vitte városnézésre az időutazásra vá-
gyó utasokat. 
Szeptember 21-én 
a Csömöri Ifjúsági 
Fúvószenekar tér-
zenével csalogatta a 
hallgatóságot. A ze-
nekar ezúttal is ki-
tett magáért és vál-
tozatos repertoárral 
érkezett, melyben 
az indulóktól a filmzenékig mindenki megtalálhatta a kedvére 
való muzsikát.  

Magyar szépmesék Tudósított a Nílus egyik szigetén élő „magyarab” nevű törzs-
ről, amelynek tagjai a XVII.szd.-ban a törökök által telepített 
magyar hadifoglyok utódai.

1933-ban Teleki Pállal részt vett a gödöllői Cserkész Világtalál-
kozó megszervezésében, ahol repülési bemutatókat tartott.

1941. Mint a sivatag kiváló szakértőjét és magyar repülőtisztet, a 
Rommel tábonok  (a sivatag rókája) által vezetett Afrikakorps-hoz 
osztották be, ahol a sivatagban autóval, a levegőben felderítő gé-
pekkel bravúros feladatokat sikeresen oldott meg. A németek 
El-Alamein-i veresége után Rommel hazaküldte „ez már nem a 
maga háborúja”. Hazajött, haza, Magyarországra dolgozni, tenni.

1944-ben a zsidóüldözéskor, budai lakásában mentett embe-
reket. Német tiszti egyenruhájába öltözve zavarta el a razziázó 
nyilasokat.

1946-ban mégis háborús és népellenes bűncselekményekkel 
vádolva letartóztatták. Germanusz Gyula 
professzor közbenjárására fölmentették.

1947-ben ismét lecsukták, ekkor egy arab 
herceg - régi barátja - mentette meg. Ezek 
után jobbnak látta, ha elhagyja hazáját.

Kairóban sportrepülő oktatással és sivata-
gi autós kirándulások (szafarik) vezetésével 
foglalkozott.

1951-ben Ausztriában vérhassal kórházba 
került, ahol a műtét már nem segített, már-
cius 22-én halt meg salzburgi Wehrle sza-
natóriumban. Még megtudta, hogy kinevez-

ték az Egyiptomi Sivatagkutató Intézet igazgatójává.
Almásy Lászlóról készült az 1996-ban Oscar-díjjal jutalmazott 

Angol beteg c. film, amelynek alkotói nem feltétlenül töreked-
tek életének hiteles megformálásához.

Nem volt Ő sem angol, sem német, hanem csak egy szenve-
délyes kutató, alkotó, tevékeny, jobbítani akaró magyar. (és egy 
kicsit Abu Ramla) „A mi kis piros fehér zöld zászlócskánk lobogott 
az autón” írta egyik sivatagi útjáról.
Könyvei: Autóval Szudánba - Az ismeretlen Szahara - Levegő-
ben, homokon - Suhanó szárnyak - Rommel seregénél Líbiában.
Nyughelye: Salzburg Kommunalfriedhof 75. parcella 4. sor 
2.sz. sír

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@g-mail.com

Kulturális Örökség Napja
Szeptember 21-22-én, a Cinkotai Kultúrház válto-
zatos programokkal várta az érdeklődőket.

GUETH ÁDÁM
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Kovács Péter polgármester, 
Ács Anikó alpolgármester, 
Baráth Ernő dandártábor-
nok a Vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár 
parancsnoka, Balázs Tibor, a 
Helyőrség vezénylőzászlósa, 
dr. Domonkos Péter, Buda-
pest Főváros Kormányhiva-
talának igazgatója, Kolonics 
Attila ezredes, az Anyagellá-
tó Raktárbázis parancsnoka, Borsos József ezredes, Horváthné 
dr. Kovács Angelika, a XVI. kerületi kormányhivatal vezetője, 
Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság vezetőhelyettese és Szőke Lajos az Örszá-
gos Mentőszolgálat XVI. kerületi állomásának vezetője állt 
sorfalat az emlékmű előtt.

Baráth Ernő dandártábornok Szur-
may Sándor kiemelkedő tábornoki 
tehetségére, és az első világháború-
ban az uzsoki csatában szerzett érde-
meire emlékeztette a hallgatóságot. 
Elmondta, hogy Szurmay Tábornok 
1915 áprilisában felettesei vélemé-
nyével szemben, a visszavonulást 
megtagadva, négy héten keresztül képes volt megtartani a ha-
talmas túlerőben lévő cári hadsereggel szemben a stratégiai 
fontosságú Uzsoki-hágót. Ezzel döntően befolyásolta a harci 
cselekmények későbbi alakulását. Ezt a tettet csak Dóbó Ist-
vánnak és az egri vár védőinek hőstettéhez lehet hasonlítani.

Ezután a megjelentek katonai tiszteletadás mellett helyezték 
el koszorúikat az emlékmű lábánál.

A családi nap gazdag programja a mátyásföldi repülőtéren 
folytatódott.

Az alkalmi színpadon Kovács Péter polgármester, a ren-
dezvény fővédnöke köszöntötte a családi nap résztvevőit, és 

Vitéz Szurmay Sándor honvédelmi és családi nap
Második alkalommal rendezték meg a Vitéz Szur-
may Sándor honvédelmi és családi napot, amely 
az egykori ó-mátyásföldi lakos emlékművénél ko-
szorúzással kezdődött. 

hosszan sorolta, mennyi érdekesség várja a rossz idő 
ellenére is szép számmal összegyűlt érdeklődőt. A ren-
dezvényt dr. Domonkos Péter, Budapest Főváros Kor-
mányhivatalának igazgatója nyitotta meg. Elmondta, 
hogy a családi nap nem titkolt célja megismertetni és 
népszerűsíteni a katonaságot, felhívni a figyelmet arra, 
hogy minden fiatalnak lehetősége van egyenruhát ölte-
ni, és a haza szolgálatába állni. 

A beszédek elhangzása után megkezdődött a légi be-
mutató. Egy MI 24-es harci helikopter érkezett a reptér fölé, 
többször elhúzott a jelenlévők feje fölött, majd leszállt az erre 
kijelölt helyen. Nem sokkal később megérkezett kistestvére, 
egy oktatóhelikopter, amely szinte műrepülő mutatványokat 
hajtott végre a reptér fölött. A földet érés után mindkét gépma-

darat közelről is meg lehetett nézni.
Ezen kívül is sok olyan program várta az érdeklődő-

ket, amelyekről a gyerekek még sokáig fognak mesél-
ni. Voltak vaktöltényes harci cselekmények félelmetes 
torkolattüzekkel és színes füstbombákkal, a tűzoltó-
ság jóvoltából saját kezűleg lehetett olajtüzet oltani, és 
az emelőkosaras tűzoltóautó kosarába fölemelkedni 
20-25 méter magasba, lehetett ismerkedni a kézifegy-
verekkel, végigizgulni a tűzszerészek kutyás bemu-

tatóját. A zene egész nap jelen volt a reptéri rendezvényen, 
hiszen élő katonazenét a 
Budapest Helyőrség Ze-
nekar szolgáltatott Baczkó 
István őrnagy vezényle-
tével, rockzenéről Nagy 
Feró és a Beatrice gondos-
kodott, a Blahalouisiana 
esti koncertje azonban a 
rossz idő miatt elmaradt. 

MÉSZÁROS TIBOR

A találkozón megjelent és köszöntőt mondott Vékássy Bálint, 
a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára; Bodnár András, olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnok 
vízilabdázó; Győr Béla, a 
Magyar Olimpiai Akadé-
mia főtitkára; és kerüle-
tünk lakója, Majsai Károly, 
a szöuli paralimpia bron-
zérmes aszataliteniszezője. 
A résztvevők között talál-
hattuk Hencsei Pál egyete-
mi tanárt, sporttörténészt, 

Találkoztak a gyűjtők
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör szervezésében 
szeptember 28-án, a Legenda Sörfőzdében találkoz-
tak azok a gyűjtőszenvedélytől hajtott sportbarátok, 
akik olimpiai relikviákat gyűjtenek.

Császári Attila kétszeres világbajnoki ezüstérmes öttusázót, 
sportdiplomatát, valamint Hóbor Béla világhírű nemzetközi 
röplabda játékvezetőnket. 

Természetesen jelen volt kerületünk közismert gyűjtője, Bo-
rovitz Tamás is, aki már több mint 300 kiállítást rendezett sa-
ját páratlan olimpiatörténeti anyagából. A 90. születésnapján 
is túl járó sportszakértő ezúttal elsősorban jelvényekből álló 
kollekcióval érkezett.

A sok különlegesség között a figyelmes szemlélő olyan érde-
kességekre is rábukkanhatott, mint Márton Sándor gyűjtemé-

nyének egyik féltve őrzött darabja. Ez a 
jelvény az 1908-as londoni olimpiára 
készült, és amelyik a gyűjtő szerint sok 
későbbi jelvénynek szolgált szerkezeti 
mintául. Egyebek mellett Budapest ké-
sőbbi címere is eszünkbe juthat róla.

A rendezvényen az elnökség Dombi 
Ivánnak a sport támogatásáért végzett 
fáradhatatlan munkájáért Életműdíjat 
adományozott.
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Yehudi Menuhin kezdeményezésére 
1975-ben az UNESCO október 1-jét, A 
zene világnapjává nyilvánította. A he-
gedűművész szerint meg kell becsül-
nünk a csendet, fontos megismernünk 
az ezerarcú muzsikát, mert ez által kö-
zelebb kerülnek egymáshoz az embe-
rek és kultúrák.

Yehudi Menuhin szerint „A zene a ká-
oszból rendet teremt; a ritmus a széttar-
tót egységbe fog ja; a melódia a megszakí-
tottat folytonossá varázsolja; a harmónia 

az össze nem illőket összeegyezteti.”   
A Zeneiskola hangversenyterme zsú-

folásig megtelt. Nagyon változatos és 
színes produkciókat hallhattunk mű-
vésztanáraink előadásában, a zene-
irodalom különböző stílusaiból. Fel-
csendültek művek barokk, klasszikus, 
romantikus és 20. századi zeneszerzők 
alkotásaiból is, így az előadás igazi időu-
tazás volt a közönség számára. A telthá-
zas koncerten heuréka-élményben volt 
része a hallgatóságnak. A közönség 

belepillanthatott a pódiumon 
szereplő művésztanárok vir-
tuozitásába, melyet önfeledt 
tapsviharral jutalmazott. 

Kodály Zoltán a zenéről így 
vélekedett: „Lehet élni zene 
nélkül is. A sivatagon át is ve-
zet út. De mi (…) azt akarjuk, 
hogy az ember ne úgy járja vé-
gig élete útját, mintha sivata-
gon menne át, hanem virágos 
réteken.”      

 ZÓLYOMI ÁRPÁD
a Rácz Aladár Zeneiskola 

igazgatója

A jeles alkalmon 
Kovács Péter 
p o l g á r m e s t e r 
mondott köszön-
tőt, aki kiemelte, 
hogy olyan mű-
vészek is lehe-
tőséget kaptak 
alkotásaik be-
mutatására, akik 
egyébként nem tagjai a Művészklubnak. 
A tárlat tehát kiváló alkalmat teremt arra, 
hogy öregbítse kerületünk művészeti hír-
nevét a térségben.

A kiállítást a Művészklub vezetője, Kol-
tayné Zolder Klára nyitotta meg. A Klub 
idén ünnepli fennállásának 53. évforduló-
ját, ezért különösen fontos, hogy a fiatal 
alkotóknak is lehetőséget biztosít a bemu-
tatkozásra. Idén 53 művész 105 alkotása te-
kinthető meg a falakon. Valamennyi alkotó 
részesült emlékplakettben, több kiemelt 
alkotó pedig jelképes jutalomban. 

Az est zenei aláfestéséről a Rácz Aladár 
Zeneiskola Harmónia Csellóegyüttese gon-
doskodott, akik klasszikus és kortárs mu-
zsikával varázsoltak különleges hangulatot 
a terembe. Az ünnepélyes megnyitó után 
állófogadás várta a megjelenteket. 

GUETH ÁDÁM

Miközben a kirakodóvásár kínálata vásárlásra, vattacukor és 
lángosevésre csábította a sokadalmat, a színpadon déltől 17 
óráig váltották egymást a fellépők. Igen változatos műsor vár-
ta a hallgatóságot. A fellépők között az óvodásoktól a szenior 
korú táncosokig mindenki bemutatta produkcióját. A kerületi 

Szentmihályi búcsú
Szeptember 29-én szentmisével kezdődött a szent-
mihályi búcsú, amelyet dr. Füzes Ádám atya celebrált. 
A Vikol Kálmán vezette fúvószenekar térzenével han-
golta rá a sokadalmat az önfeledt szórakozásra.

iskolák közül a Néri Szent Fülöp, a Kölcsey, a Szent-Györgyi 
Albert, a Móra Ferenc a Herman Ottó Általános Iskola, vala-
mint a Sashalmi Tanoda diákjai készültek ünnepi műsorral. 
Nagy sikert aratott a Miraculum Színkör előadásában az Árva 
Kata című népszínmű, melyben különösen Trombitás Enikő 
és Solymoskövi Péter jeleskedett. Bemutatta produkcióját 
Bisztrai György bábművész, az Energy Dance táncstúdió, és 
a Vidám Szeniorok csapata is, valamint bizonyára sokan em-
lékeznek majd a 929-es Rákosszentmihályi Cserkészcsapat, a 
Sarkad Udvar és Lali bohóc teljesítményére is.
A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap és a Miniszter-
elnökség támogatta, szervezte a Rákosszentmihályi Plébánia 
és a Kovász Egyesület.

MÉSZÁROS TIBOR

Ezerarcú muzsika 
- művésztanárok tolmácsolásában
A Rácz Aladár Zeneiskola a hagyományaihoz híven idén is nagy-
szabású tanári hangversenyt rendezett a Zene Világnapja tiszte-
letére, szeptember 30-án.

A tanárok megmutatták, milyen felkészült zene-
pedagógusokból áll a Rácz Aladár Zeneiskola ta-
nári kara. Íme a művésztanárok csapata, a 2019-
20-as tanévben.

Szeptember 19-én tartotta ŐSZI TÁR-
LATÁNAK MEGNYITÓJÁT a Corvin 
Művészklub, az Erzsébetligeti Szín-
ház Harmónia termében. A kiállítást 
október 13-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők. 
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INGATLAN
Önkormányzati emeleti lakást vá-
sárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es 
öröklakásomat cserélném 1 szobás 
önkormányzatira. 20-327-7398

Eladó tulajdonostól az Erzsébet-li-
getben 56nm-es IV. emeleti, légkon-
dis, tégla lakás. 30-660-1414

Cinkotai temető mellett kb. 4700 
nm szántóföld eladó. Ár megegye-
zés szerint. Jó befektetés! 30-482-
0700

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

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

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

VEGYES
Kerti hinta 4 személyes, kisipari 
gyártmány, 40x40-es zártszelvény-
ből, nagyon erős, esztétikus. 22 E 
Ft. 20/498-6812

Teniszütők – Techno Pro (svájci), 
Dunlop Power Újszerűek. 2500 Ft/
db. 20/498-6812

Régi fa mázsa, jó állapotú, működő-
képes, Poltos, összes súllyal, hasz-
nálható dísznek, gyűjtőnek.

Eladó 5 db 30-53 literes boros ballo-
nok és 3 db 10 literes fonott demi-
zson. 70-610-0132

Szekrénysor és kanapé ingyen elvi-
hető. 20-870-7891

Eladó 1 db függönykarnis és 2 db 
harmonika ajtó. 20-807-7891

Eladó vadonat új sínadrág S mé-
ret, 36-37-es állítható görkorcsolya, 
sporttáska (cipőtartós), Grundig 
TV. 20-256-6592

Gázkonvektor GF40F, 3 tagos ön-
töttvas tűzterű újszerű állapotban 2 
db eladó 30E Ft/db. Öntött vas Jan-
csikályha 1000W-os hősugárzóként 
eladó 20E Ft, szobabicikli 6E Ft. 30-
310-5547

Eladó 6 személyes 46 db-os étkész-
let és akváriumok 20-35 l összesen 
5 db. 20-52793-07

Eladó 2 db kék színű 200l-es hor-
dó, mágneses masszázs matrac 
200x90 cm újszerű állapotban. 70-
944-3172

Eladó Toschiba laptop + mobil in-
ternet + kompatibisis scanner tar-
tozékokkal, régi férfi/női kerékpár. 
30-277-7062

3 részes használt barna Bonanza ét-
kezős szekrény eladó. 403-0524

Lovagláshoz 36-os lány Dechatlo-
nos gumicsizma 1,5E Ft, Budmil 
hátizsák kislánynak, alig használt 
3E Ft-ért eladó. 403-0430

Életének 80. évében, váratlanul el-
hunyt DR. KOMORÓCZKI IST-
VÁNNÉ FARKAS ORSOLYA, a ke-
rület művészeti életének megbecsült 
tagja.

Békésen született 1939. október 15-
én. Szülőhelyén végezte a középis-
kolát, ahol a gimnáziumi évek alatt 
Gyökössy Lajos művésztanár irányí-
tásával vett részt a művészeti oktatás-
ban. Érettségi után az egészségügy-
ben szerzett képesítést Békéscsabán.

1961-ben házasságot kötött Komo-
róczki István gépészmérnökkel, majd Budapestre költöztek, 
mivel a férjének a MÁV-nál volt állása.  Ezért ő is a MÁV külön-
böző egészségügyi intézményeiben dolgozott egészen nyug-
díjba vonulásáig. Munkáját nagy szorgalommal, végezte ami-
ért sok elismerésben részesült.

Időközben két gyermeknek adott életet, Tamás 1963-ban, Ba-
lázs pedig 1967-ben született. Két unokája Máté és Eszter sok 
boldogságban részesítették.

Nyugállományba vonulása után, képzőművész fia, Tamás 
ösztönzésére a MÁV Képzőművészeti Iskolájában folytatta a 
korábban elkezdett, majd a munkahely és a család körüli fel-
adatok miatt átmenetileg felfüggesztett, de gondolatvilágában 
állandóan jelen lévő festőművészi tevékenységét. Tagja volt 
az Art 16 Művészcsoportnak, a Corvin Művészklubnak és a 
Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaságnak. Számos külföldi és 
hazai kiállításon szerepelt nagy sikerrel, alkotásai megtalálha-
tók itthon és külföldön egyaránt. 2015-ben a Mohácsi Regős 
Ferenc Asztaltársaság Életműdíjjal ismerte el munkásságát.

Komoróczkyné Farkas Orsolya szeptember 17-én bekövetke-
zett váratlan távozása készületlenül érte a családot. Így férje, 
akivel 58 évig élt boldog házasságban, valamint gyermekei, 
unokái, rokonai, ismerősei és művésztársai, szívükben már 
csak az emlékét őrizhetik meg örökre. Búcsúztatása október 
15-én 11 órakor lesz a Rákosszentmihályi katolikus templom-
ban (1161 Budapest, Templom tér 3.)
Nyugodjék békében!

„Halál és megdicsőülés”
A zene és a hangszer régtől fogva a különböző érzel-
mi állapotok és földöntúli világok megragadásának 
egyik legkiválóbb eszköze. Lukács Péter brácsamű-
vész Halál és megdicsőülés címmel adott koncertet a 
Mátyásföldi Református Gyülekezet templomában a 
közelmúltban. 

Az előadást a házi-
gazda lelkész, Bíró 
Botond a Hatodik 
Zsoltár soraival ve-
zette be, összekötve 
ezzel a műsor tema-
tikáját a keresztyén 
értékekkel. 

A fiatal tehetség 
három éves kora óta 
a zenének él. Pálya-
futása során a legna-
gyobbaktól tanult és 
olyan zenekarokban csillogtathatta meg virtuóz tudományát, 
mint például a Bécsi Filharmonikusok vagy a Frankfurti Rádió-
zenekar. Európa legnagyobb koncerttermei után szólóelőadása 
egy sokkal személyesebb élményt kínált a templomba érkezett 
közönségnek. Lukács olyan műveket választott, melyekben 
a halál katartikus érzetének bemutatásán túl saját egyéni tu-
dományának legjavát is megcsillanthatta. A műsorban Bach, 
Hindemith és Vieuxtemps lenyűgöző zeneművei csendültek 
fel, melyeket a művész alázatosan, de teljes átéléssel hozott 
emberközelbe.

Lukács Péter koncertjéből kép és hangfelvétel is készült. A 
művész úgy véli, hogy az élet megpróbáltatásai a zeneművek 
üzenetét is megértetik a hallgatóval és segítik őt a belső épü-
lésben.

GUETH ÁDÁM
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Villanyszerelést, gyengeá-
ramú hálózatok szerelését, 
vagyonvédelmi rendszerek 
kiépítését vállalom. Meg-
bízható szakember, precíz 
munka 20 év tapasztalat. 
30-477-3196

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

Kreatív tanulás. Tanulási 
zavarok, nehézségek, aka-
dályozottság terápia, be-
szédtechnika gyermekeknek 
és felnőtteknek művészet-
terápiás elemekkel, XVI. 
kerületben. www.kreativta-
nulas.com. 70-336-6615, ku-
tató-mesterpedagógus

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

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

Gázkészülék-szerelés! Ké-
szüljön fel a télre! Karban-
tartás, ellenőrzés, tisztítás, 
javítás, fűtésrendszer át-
mosás, vízkezelés. Kőrösi 
András gázkészülék-szerelő 
technikus. 20-936-0581

Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásáro-
lunk, ingyenes kiszállás, 06-
20-9220-001, 06-1-266-3277

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőtelení-
tése, javítása, cseréje. Rácz 
Mihály 30-296-5590; 260-
7090

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

AZONNALI KÉSZPÉNZFI-
ZETÉSSEL! VÁSÁROLUNK: 
ANTIK ÉS RÉGI FESTMÉ-

NYELET, PORCELÁNOKAT, 
KERÁMIÁKAT, BÚTORO-
KAT, ÓRÁKAT, ÉKSZERE-
KET, EZÜSTTÁRGYAKAT 
KIEMELT MAGAS ÁRON 

VÁSÁROLUNK! BIZSUKAT, 
RÉZ-, BRONZ TÁRGYAKAT, 
SZŐNYEGET, VITRINDÍSZ-
TÁRGYAKAT, CSILLÁROKAT, 
HAGYATÉKOT, RÉGISÉGET 

ÉS MINDENFÉLE ANTIK 
ÉS RÉGI BAKBERENDEZÉSI 

TÁRGYAKAT. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! 
HÍVJON BIZALOMMAL! 

20-486-2342 
ekszerbecslo@gmail.com

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
20-264-7752

Negyven év körüli női be-
állító segítséget keresek 
gyermekfotózashoz. 06-20-
942-9829

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix 
összegű fizetéssel. 30-941-
4533



Uszodánkba azonnali kez-
déssel, nappalos és éjszakai 
műszakra takarítókat ke-
resünk. Jelentkezés: titkar-
sag@uszodak16.hu Érdek-
lődni munkanapokon 9-15 
óra között a 402-2142 tele-
fonszámon.

Borjúhús házhoz szállítva 
rendelhető. 30-211-5307

Mérlegképes könyvelőt ke-
resek heti 1-2 napra a XVI. 
kerületi könyvelő irodába. 
Lehet pályakezdő, nyugdí-
jas vagy GYES-es. Rugalmas 
munkaidő. Jelentkezni le-
het a 06-30/582-2650 tele-
fonszámon vagy ttt995@
vipmail.hu email címen.

Életjáradéki és eltartási 
szerződést kötnék olyan 
idős hölggyel, úrral, akinek 
anyagi, illetve ápolási segít-
ségre lenne szüksége, aki 
egyedül érzi magát, kérem, 
hívjon bizalommal. 70-381-
8029, 20-583-9944 

Otthonról végezhető mun-
kára telefonos kollégákat 
veszünk fel, friss nyugdí-
jasok is jelentkezhetnek. 
Munkára felvetteket beta-
nítjuk. Elvárás: beszédkész-
ség, mobil telefon, internet. 
Önéletrajzát várjuk: info@
doktornatur.hu címen. Info: 
20/962-1130 és www.dok-
tornatur.hu/allasajanlat/




