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Beindult
a távoktatás

Most nem csak a gyerekek tanulnak, hanem a pedagógusok is, hiszen nekik is újdonság a távtanítás, amiben azért egy picit számítanak a szülők együttműködő
támogatására is. Szerencsére azonban nem a nulláról
kellett felépíteni ezt az új oktatási formát, hiszen elektronikus eszközöket kiegészítésképpen már korábban
is használtak. Megpróbáljuk figyelemmel kísérni a távoktatás alakulását a kerület iskoláiban, és visszatérünk
majd e témára. Elsőnek Bánkiné Kiss Anikónak, a Móra
Ferenc Általános Iskola igazgatójának tettük fel a kérdést, náluk hogyan indult be a távoktatás. (4. oldal)

A XVI. kerületi Önkormányzat a Magyar Kormány által kihirdetett, március 11én 15 órától hatályba lépett 40/2020. (III.11.) számú rendeletében foglaltakon
túl saját hatáskörében a következő ÚJABB intézkedéseket vezette be a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében:
• Minden XVI. kerületi önkormányzati tulajdonban levő háziorvosi rendelőt felszereltünk külön, a bejárat közelében
található kézfertőtlenítővel.
• A Polgármesteri Hivatal épületében a személyes ügyfélfogadás szünetel, a fogadóórák határozatlan ideig telefonon
bonyolíthatóak.
• A Sashalmi Piac továbbra is üzemel, viszont a közösségi
teremben nem tartanak rendezvényeket.
• A készpénzes (az iskola épületében történő) ebédbefizetést
felfüggeszti az önkormányzat. Az április elején esedékes

befizetési időpontban, akik eddig a készpénzes befizetést
választották, ők vagy banki átutalással vagy az OTP fiókban
személyesen, vagy a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet telephelyén fizethetik be az étkezést gyermekük számára.
Minden érintett szülőt a szokásos módon, külön is részletesen tájékoztatunk a változásról.
• Az iskolaudvarokon található műfüves labdarúgó pályák
bérlőivel felmondta az önkormányzat a szerződést, így 2020.
március 16-tól ott délutáni rendezvények nem tarthatók.
A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.
KOVÁCS PÉTER polgármester

Ne dőljön be a
csalóknak!

A koronavírus terjedésével párhuzamosan szaporodnak a csalók próbálkozásai is, amelyekkel a vészhelyzetet kihasználva próbálnak jelentős összegeket
kicsalni hiszékeny, megriadt idős emberektől.
Amint azt az MR1 Kossuth Rádióban Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója elmondta,
jelenleg a három legelterjedtebb telefonos módszer a következő:
Felhívnak idős embereket azzal az ajánlattal, hogy el tudnak végezni egy gyorstesztet – akár lakására kiszállva is – amely percek alatt
kimutatja, hogy ügyfelük megfertőződött-e a koronavírussal. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint ilyen tesztet csak laboratóriumi
körülmények között lehet elvégezni, aki ilyet ajánl, csakis csaló lehet.
A másik módszer a „bankjegyek fertőtlenítése”. Telefonos egyeztetés
után kiszállnak a helyszínre, és mivel már a telefonáláskor elmondták,
hogy a vírus terjesztésében a papírpénz játssza a legfőbb szerepet, valamilyen illatos folyadékkal permetezik be a kiszemelt áldozat bankjegyeit, amelynek természetesen semmilyen fertőtlenítő hatása nincs.
A műveletért komoly összegeket kérnek, és nem ritka az sem, hogy
amíg a bankjegyek „fertőtlenítésével” lekötik az áldozat figyelmét, társuk, vagy társaik begyűjtik a lakás mozdítható értéktárgyait.
A harmadik módszer pedig az unokázás néven elhíresült csalási
módszert és a fertőzésveszélyt egyesíti. Késő esti, vagy hajnali időpontban hívják az idős embereket, most azonban nem azzal, hogy
unokájukat, családtagjukat baleset érte, és azonnal sok pénzre lenne
szükség a kezelésére, hanem azzal, hogy súlyosan megfertőződött a

koronavírustól, életveszélyben van, és ennek elhárítására kellene egy
nagyobb összeg.
A rendőrség arra kéri az idős embereket, hogy senkit ne engedjenek be a lakásukba, és ne higgyenek el semmilyen mesét a vírussal
kapcsolatban. Gondoljanak arra, hogy a csalók a hiszékenység vámszedői. Ne tévesszen meg senkit, hogy modoruk udvarias, hiszen a
megtévesztés a szakmájuk, ebből élnek és ezt profi szintre fejlesztik.
Gyanakodjanak! Ne dőljenek be a csalóknak!

Ha valaki bevásárláshoz, gyógyszerek kiváltásához, vagy bármi máshoz igénybe venné az Önkormányzat segítségét, tudjon róla,
hogy csak utólag kell fizetnie. Aki előre kéri a pénzt, nem az Önkormányzat munkatársa.

Amennyiben Önnek KÉRDÉSE VAN A KORONAVÍRUSSAL kapcsolatban, tárcsázza
a 06-80/277-455-ös vagy a 06-80/277-456-os információs vonalat!
A hét minden napján 24 órában hívható, mobil- és vezetékes telefonról is.
A vonalakon szakemberek adnak tájékoztatást az új koronavírusról.
NaprakészXVI.
tájékoztatás
olvasható a koronavirus.gov.hu internetes oldalon is!
Kerületi Újság
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A testületi ülésről
jelentjük
A vészhelyzet ellenére az eredetileg meghirdetett időpontban, március 18-án 14
órakor összeült a Képviselő-testület. A
Polgármesteri Hivatal épületébe azonban ők is csak kézfertőtlenítés után léphettek be, és a termet úgy rendezték be,
hogy a képviselők legalább 2 méter távolságban üljenek egymástól. Ezt azonban nem is volt olyan nehéz megoldani, hiszen 7 képviselő igazoltan távol maradt az üléstől.
Az ügyrendi bizottság javaslata szerint csak a jelenlévők által beadott
előterjesztéseket tárgyalta a Testület, a távol lévő képviselők indítványaira
akkor térnek majd vissza, amikor az előterjesztők is jelen lesznek.
Így az ülés meglehetősen rövidre sikerült, annak ellenére, hogy fontos döntéseket kellett meghozniuk a képviselőknek. Mivel azonban az
előterjesztéseket ezúttal is megkapták már korábban, a testületi ülésre
már csak a szavazás maradt. Csak példaként említünk néhány fontos
ügyet, mint az Önkormányzat költségvetésének a módosítása, cégbeszámolók elfogadása, valamint a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásról szóló rendeletet módosítása. Elfogadták a beszámolót a
XIV-XVI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019-ben végzett
munkájáról, és döntöttek több önkormányzati hatáskörbe tartozó intézmény éves beszámolójának jóváhagyásáról, valamint elfogadták a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Mivel az említett előterjesztések ismertetése meghaladja lapunk lehetőségeit, felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érdeklődők a testületi ülés dokumentumait elolvashatják az Önkormányzat honlapján a Képviselő-testületi dokumentumok címszó alatt.
MÉSZÁROS TIBOR
Sokan jelezték, – magánszemélyek és cégek is – hogy szívesen
hozzájárulnának a karitatív szervezetek koronavírus elleni harcának
költségeihez. Ezért ismét megnyitották a

NEMZETI ÖSSZEFOGÁS
számlaszámát és telefonszámát.

A SZÁMLASZÁM 11711711 - 22222222, a TELEFONSZÁM, amelynek
tárcsázása esetén a hívó 500 forinttal támogatja a karitatív
munkát: 1357. Ezen a számon SMS-T IS KÜLDHETNEK, ami
szintén 500 forint támogatást jelent.

1357

11711711 - 22222222
XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
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!

Kedves

Olvasó!

Nagyon fogunk örülni, ha már nem halljunk naponta unásig a jelenleg legtöbbször elhangzó, és hetek
alatt megutált szót: koronavírus. De örülni csak azok
tudnak majd, akik még életben lesznek, ha túljutunk
a vészhelyzeten. A 65 évesnél idősebb korosztálynak
erre csak akkor van esélye, ha minimálisra csökkenti
azt az időt, amelyet a lakásán kívül tölt. A vírusokkal
általában is az a baj, hogy láthatatlanok. Jelenlétüket
vagy elhisszük, vagy nem, és ha nem vigyázunk, megbetegszünk. A fiatalok nagy valószínűséggel túlélik,
de az idősebbeknek erre sokkal kisebb az esélyük. Egy
orvos nemrég azt nyilatkozta, hogy ha ez a vírus láthatóvá válna, megdöbbennénk, hogy mennyi van belőle
körülöttünk pénzen, tárgyakon, a ruhánkon, mobiltelefonon és még a levegőben is. Nem tudjuk pontosan,
meddig élnek, meddig fertőznek ezeken a helyeken
megtapadva. Mikor ezeket a sorokat írom, Magyarországon még nem tragikus a helyzet, még csak nagyon
aggasztó. Hiszen a tiszti főorvos szerint most érkeztünk a tömeges megfertőződés határára. Az, hogy ez a
folyamat mennyire gyorsul fel, nagyon nagy mértékben
attól függ, hányan értik meg azt, hogy aki csak teheti,
maradjon otthon! A tét az, hogy le tudjuk-e lassítani a
fertőzés terjedését annyira, hogy ne lépje át az egészségügy teljesítőképességét. Ha annyi lenne a fertőzött,
amennyit képtelenség ellátni, arra gondolni is rossz. A
fertőzés terjedését lehetetlen megállítani, de minden
eszközzel meg kell próbálni lelassítani. Ezt elérhetjük
úgy, ha otthon maradunk. Tudom, teljesen nem mindig lehet megoldani, hogy ne hagyjuk el lakásunkat, az
azonban nem mindegy, hogy egy héten hétszer, vagy
csak egyszer megyünk bevásárolni. Most a kényelmetlenség vállalása áll szemben az életveszéllyel. Tessék
választani!
MÉSZÁROS TIBOR

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

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 készítik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.

A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.

Az Önkormányzat lapja
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Önöknél hogyan működik?
Amint azt már mindenki tudja, a vészhelyzetre való tekintettel bezárták az
iskolákat, és az oktatási kormányzat, a pedagógusok, a szülők és a gyerekek
jobb híján korunk csodájától, az internettől remélik, hogy nem fog elveszni
ez a tanév. Az iskolák ugyanis átváltanak távoktatásra. Kíváncsiak voltunk,
hogyan kezdtek hozzá ennek megszervezéséhez a kerület iskoláiban. Megkérdeztük hát Bánkiné Kiss Anikót, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját, hogy náluk hogyan működik a távoktatás.
– Természetesen minket is váratlanul
ért ez az új helyzet, de nem estünk kétségbe. Úgy érzem ugyanis, hogy az én
kollégáim nagyon felkészültek akár az
IKT-tananyagok, (infokommunikációs
tananyag), akár a digitális technológiák terén, valamint a digitális eszközök
kezelésében is. Szerencsés
helyzetben
vagyunk, mert szinte
minden kollégánknak
van saját laptopja az
intézményünk készletéből. Ezek a gépek az
iskola tulajdonában
vannak, de ki vannak
adva használatra a pedagógusoknak. Ezeknek a kezelését már
jól ismerik, így nem
a nulláról kell indulnunk.
– MI VOLT AZ ELSŐ LÉPÉS A TÁVOKTATÁS IRÁNYÁBA?
– Március 16-án minden pedagógus bejött az iskolába, és egyeztettük a technikai részleteket, ötleteltünk, információt
cseréltünk, megbeszéltük milyen technikai eszközöket tudunk majd alkalmazni. Létrehoztunk egy csak tanárok számára használható internetes felületet,
amelyen mindenki otthonról tudja tartani a kapcsolatot a többi kollégával. Első
körben a KRÉTA Iskolai Alaprendszert
használjuk. Ennek van egy olyan felülete, amelyen házi feladatot tudunk adni a
gyerekeknek. Ez azonban valóban csak a
kezdeti lépés, ugyanis ez a rendszer nem
mindenben felel meg az igényeinknek.
Ezért a legrövidebb időn belül úgynevezett virtuális tantermeket fogunk létrehozni. Ezek működtetéséhez mindössze
arra van szükség, hogy minden tanulónak – esetünkben a szüleiknek, hiszen
kiskorúakról van szó – legyen egy olyan
e-mail-címük, amelyet az oktatásra tu-
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dunk használni. A legcélszerűbb egy
gmail-es levelezési cím, mert ezt tudja a
legkönnyebben kezelni a rendszer.
– A SZÜLŐKKEL IS FÖLVETTÉK A KAPCSOLATOT?
– Természetesen. Először is leellenőriz-

kor bővül az ismeretanyaguk és sikerélményhez juttatja őket.
– HOGYAN TÖRTÉNIK KONKRÉTAN A
TANÍTÁS?
– A tanárok írásban elküldik a tanulóknak azt az anyagot, amit aznap meg kell
tanulniuk. Tehát nem úgy,
hogy mindenki otthon ül
a számítógépe webkamerája előtt, és mindenki
egyszerre látja a tanárt, aki
leadja az anyagot.
– HOGYAN TÖRTÉNIK A
SZÁMONKÉRÉS?
– Ez erősen tantárgyfüggő. Van úgy, hogy elég egy
fogalmazást, egy beszámolót készíteni a megtanult anyagról. Matematikából például kitűnő teszteket lehet készíteni, amelyeket
megadott időn belül meg kell válaszolniuk. A beszámoltatás is írásban történik.

tük, hogy az általunk ismert e-mail-címek működnek-e. Ezzel sok probléma
volt, több nap alatt sikerült csak minden
szülő részéről működő netcímet beszereznünk, pedig ezeknek már a tanév
kezdete óta élniük kellett volna.
– A KOLLÉGÁK HOGYAN KÉSZÜLNEK
ERRE AZ ÚJ OKTATÁSI FORMÁRA?
– A tanárok most az eredeti tantervüket
kicsit átszabják az új feltételekhez. Próbálunk vigyázni arra, hogy a gyerekeknek jó tapasztalataik legyenek a távoktatásról, nehogy elvegyük a kedvüket tőle.
Olyan menetrendet próbálnak összeállítani, amellyel haladni is lehet, ugyanak-

– EZ AZÉRT SOK PLUSZ MUNKÁT JELENT A PEDAGÓGUSOKNAK.
– Az elején mindenképpen, de mégsem
az elutasítás a jellemző. Már többen feltették a kérdést, hogy miért is nem használták ki ezeket az online lehetőségeket
ilyen intenzíven már korábban is. Rengeteg új információval szembesültek,
most ismerték meg igazán azokat a lehetőségeket, amelyeket a digitális világ
tartogat az oktatás számára. Ennek a
nagy megpróbáltatásnak talán az lesz a
hozadéka, hogy az eddigi módszereink
kiegészülnek a távoktatás lehetőségeivel.
– MIKOR KAPJÁK A MÓRÁSOK AZ
ELSŐ FELADATOKAT A TÁVOKTATÁSI
RENDSZERBEN?
– Március 18-án, szerdán küldjük az első
leckéket, tanulnivalókat a diákjainknak, és
nagy érdeklődéssel várjuk a tapasztalatokat.
MÉSZÁROS TIBOR

Az egészségünk mellett
a gazdaságot is
meg kell védenünk!
Szatmáry Kristófot, kerületünk országgyűlési képviselőjét kérdeztük a koronavírus járvány várható gazdasági következményeiről, és
az ezzel kapcsolatos gazdaságvédelmi intézkedésekről.
– ÉLETÜNK JELENLEG NAGYRÉSZT
A KORONAVÍRUSRÓL ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS HÍREKRŐL SZÓL.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK
MELLETT MOST MÁR SPECIÁLIS
GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK IS ÉLETBE LÉPTEK. MILYEN TERÜLETEKET
ÉRINTENEK EZEK A KORMÁNYZATI
DÖNTÉSEK?
– A koronavírus világjárványa nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti – persze ez a legfontosabb és az
első – hanem az érintett országok, így
Magyarország gazdaságát, a munkahelyeket is veszélybe sodorja. A veszélyhelyzet kihirdetése óta megszerveztük
és folyamatosan szervezzük a vírussal szembeni védekezést, de eljött az
ideje, hogy a járvány- és egészségügyi
kérdések mellett gazdasági döntéseket
is hozzunk. Ezek egyrészt a munkahelyek minél nagyobb mértékű megőrzését célozzák, de próbáljuk a családok
terheit is csökkenteni az előttünk álló
hónapokra.
– A MUNKAHELYVÉDELEM KAPCSÁN
MIRE LEHET SZÁMÍTANI?
– Már most vannak olyan szektorok,
ahol súlyos problémák keletkeztek.
Ilyen például a turizmus, vendéglátás
vagy a kulturális szolgáltatások területe. Itt június 30-ig a munkáltatók
járulékfizetési kötelezettsége teljes
egészében megszűnik, a munkavállalók járuléka pedig jelentősen csökken,
nyugdíjjárulékot nem kell fizetni, az
egészségbiztosítás díja pedig a törvényi
minimumra csökken. De rugalmasabbak lesznek a munkavállalási szabályok
is, hogy a munkaadók és a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni
egymással. A munkaadók talpon maradását segítjük azzal is, hogy a rövid
lejáratú vállalkozási hitelek határideje
kitolódik június 30-ára, és az év végéig
moratóriumot vezettünk be a vállalko-

zások mai napig megkötött hiteleinek
tőke- és kamatfizetési kötelezettségére.
– A HITELVISSZAFIZETÉSI MORATÓRIUM A MAGÁNSZEMÉLYEKET IS SEGÍTI. AZ ÉRINTETTEK MIRE SZÁMÍTHATNAK?
– Minden magyar magánszemély mai
napig megkötött lakossági hitelére vonatkozik a rendelkezés ez év végéig, de
ennek meghosszabbításáról is dönthet
majd a kormány, ha a helyzet szükségessé teszi. Fontos, hogy ez kiterjed a
jelzáloghitelekre, személyi kölcsönökre és egyéb fogyasztási célú hitelekre
egyaránt. A fizetési moratórium nemcsak a tőkére, hanem a kamatokra és
minden ezzel kapcsolatos díjra is vonatkozik, és automatikusan életbe lép
mindenkire nézve. Persze aki tovább
akarja törleszteni a hitelét, az megteheti ezt, ezügyben a bankkal érdemes
egyeztetni. Hangsúlyozni kell, hogy
itt halasztott fizetésről van szó, amely
azt jelenti, hogy a várhatóan januárban
újra induló hitelfizetési időszak ezzel a
9-10 hónappal meg fog majd hosszabbodni.
– VOLT MÁR HASONLÓ PÉLDA MAGYARORSZÁGON ILYEN INTÉZKEDÉSRE?
– A rendszerváltás óta biztosan nem
volt még ilyen mértékű, mind a magánszemélyekre, mind a vállalkozásokra kiterjedő hitelfizetési moratórium.
De a vírus megállítása mellett mindent
meg kell tennünk, hogy gazdaságilag is
talpon maradjunk, és minél nagyobb
mértékben meg tudjuk óvni a munkahelyeket. Ezért biztosan mondhatom,
hogy a most meghozott, legsürgetőbb
döntéseket újabbak követik majd, szinte minden nap lehet számítani arra,
hogy a gazdaság újraindítása érdekében újabb és újabb intézkedések születnek.

– ITT A KERÜLETBEN VANNAK-E KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK A JÁRVÁNYHELYZETRE TEKINTETTEL?
– Az alapvető intézkedéseket, amelyek
országosan is bevezetésre kerültek, meghozta döntéseit, és folyamatosan nyomon
követi az aktuális helyzetet az önkormányzat vezetése is mindannyiunk érdekében. Külön hangsúlyozni kell, hogy
jelenlegi tudásunk alapján a leginkább veszélyeztetett korcsoport a 60-70 év felettiek csoportja, a különböző intézkedések
is legfőképp az ő védelmüket szolgálják.
Ezért külön kérjük, hogy ők ne menjenek az utcára, tartsák távol magukat a
közösségektől. Ha ezeket nem tartják
be, akkor az erőfeszítéseink egy része is
hiábavaló lesz. Nyilván lehetetlen dolgot
nem akarunk kérni tőlük. Ez ügyben polgármester úrral egyeztettünk is. Azoknak
az időseknek, akik családjuk, ismerőseik
segítségével az alapvető ügyeiket nem
tudják megoldani, segítünk. Az Önkormányzat létrehozott egy segélyvonalat,
ahol be lehet jelenteni az ilyen igényeket, és a munkatársaink közreműködnek
a bevásárlásban vagy épp a gyógyszerek
kiváltásában. Ugyanezen a vonalon lehet
önkéntesnek is jelentkezni, hogy minden
igényt ki tudjunk elégíteni. Erre biztatok
is mindenkit, jómagam is be fogok segíteni az idősek ellátásába.
– MIT ÜZEN MÉG A KERTVÁROSIAKNAK EBBEN A HELYZETBEN?
– Sokszor elhangzott már, és én is külön kiemelném, hogy csak megbízható
forrásokból szerezzük az információinkat. Fontos, hogy a koronavírus legyőzése mellett a félelmeinket is legyőzzük, ezért nem mindegy, hogy milyen
hírekből tájékozódunk. Mindemellett
pedig vigyázzunk egymásra, hogy ös�szefogással és az alapvető szabályok betartásával minél előbb kilábalhassunk a
mostani helyzetből.
MUNKATÁRSUNKTÓL
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Árván lengtek a zászlók
Mindennapjaink jelenlegi főszereplője, a
COVID-19 az ünnepi forgatókönyveket is
átírta. A hazafias érzelmeket azonban nem
tudta felülírni, hiszen március 9-én a Pofosz
és a Corvin Művészklub közös rendezésében megtartották a hagyományos kiállítást

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére. Ezúttal a március 15-éhez köthető relikviákból és műalkotásokból rendeztek
hangulatos tárlatot. Koltayné Zolder Klára,
a Művészklub vezetője méltatta a műveket,
majd Szatmáry László önkormányzati képviselő mondott megemlékező beszédet. Az
alkalomhoz illő irodalmi szemelvényekről
Szentpéteryné Sebestyén Gabriella gondoskodott, a szabadságharc dallamai pedig Matus Mihály tárogatóján szólaltak meg.
A megnyitón két, Kossuth Lajos nevéhez
köthető személy is tiszteletét tette: Kossuth
Eszter, Kossuth Lajos oldalági leszármazottja, a Kossuth Nemzetőrség képviseletében
pedig Máriási György, 1956-os szabadságharcos.
Március 14-én még a hagyományos cinkotai
történelmi sétát is megtartották a Cinkotáért Közhasznú Egyesület szervezésében.
Az öregtemetőben Beniczky Ödön és Tabódy Ida sírjának megkoszorúzását követően
megálltak az evangélikus parókia kertjében,
ahol a legenda szerint Aulich Lajos a kútká-

ahol egykor az úgynevezett Petőfi-ház állt. A
helyére felépített ház falán ma is emléktábla hirdeti, hogy valaha itt élt Petőfi Sándor
anyai nagybátyja, Hrúz Ádám. Ezután az ünneplők levonultak az egykori strand melletti
országzászlóhoz, ahol Dernovicsné Tanács
Anna idézte fel Petőfi Sándor párbeszédét
Bem tábornokkal a segesvári csata előestéjén. Majd Szatmáry Kristóf országgyűlési
képviselő mondott emlékező beszédet, végül
pedig Szász József alpolgármesterrel közösen koszorút helyeztek el az országzászló
talapzatán, amely mellé odakerült a Cinkotáért Közhasznú Egyesület és a XVI. kerületi
Szlovák Önkormányzat koszorúja is.

Pulheim tér

Árpádföldi
emlékhely

Cinkotai országzászló
ván állva hirdette ki a Habsburg-ház trónfosztását, és megemlékeztek Melna Mihály
lelkészről, aki nem kis kockázatot vállalva
szívvel-lélekkel támogatta a szabadságharcot.
Innen a Georgina utcába vezetett az útjuk,
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Pálfi tér

Március 15-én azonban már árván lengtek
a zászlók a kerület többi emlékművének
zászlórúdján. A koronavírus terjedése nem
engedte meg, hogy megtartsák a tervezett
ünnepségeket. Hazafias érzelmű lakótársaink azonban – ha nem is szervezetten, de
– mindegyik helyszínen gondoskodtak arról, hogy az emlékműveink ne maradjanak
virág, vagy koszorú nélkül.

Elmaradt az Erzsébetligeti Színházba tervezett ünnepi testületi ülés és a díszelőadás,
valamint a díszpolgári cím átadása is. Utóbbit egy későbbi időpontban megtartják.

Az emlékművek környéke kihalt volt, de
nem ez jellemezte a Naplás-tó partját és a
Szilas-patak melletti kerékpárutat. Sokan
bizonyára úgy gondolták, hogy a kockázat
ellenére kihasználják a csalogatóan szép
napsütéses időt, és kimennek a szabadba. A
Naplás úton soha nem látott autósor foglalta
el a közel 1 km hosszú parkolót, és rengetegen sétáltak az erdőben is. A kerékpárútnak
pedig nem volt olyan szakasza, amelyen ne
futott, kerékpározott volna valaki a babakocsit toló, kutyát sétáltató napimádók között.
Alábbi fotóink kora délután készültek az említett helyszíneken.

70 éves a barátság
Magyarország 70 éve vette föl a diplomáciai kapcsolatot Vietnámmal, amely azóta egy percre sem
szakadt meg. A hét évtizeddel ezelőtti eseményre
az Erzsébetligeti Színházban emlékezetek a Magyar – Vietnámi Baráti Társaság és a Corvin Művelődési Ház közös rendezésében.
A Harmónia terem március 11-én egy darab Vietnámmá változott. A
falakon a délkelet-ázsiai ország természeti és épített kincseit ábrázoló fotókból összeállított kiállítás segített megsejteni e távoli világ hangulatát, a terem egyik részén pedig szemet gyönyörködtetően színes
lakberendezési és dísztárgyak, virágkompozíciók, vázák, porcelánok, követ adott történelmi áttekintést. Elmondta, hogy Vietnám az angol,
makettek, kő- és faszobrok mutatták be egy vietnámi otthon belvilá- francia, majd később szovjet és amerikai érdekek ütközőzónája volt.
gát. Közülük is kiemelkedett egy tömény életörömöt sugárzó, nevető Hányatott történelmük egyik legfájóbb eseménye az országukat sújBuddha-szobor, amelynek fába vésett mosolya menthetetlenül átra- tó talán legvéresebb háború, amelyet az Amerikai Egyesült Államok
ellen vívtak. A mai napig nem felejtik el, és nemzedékeken keresztül
gadt mindenkire, aki csak egy pillantást is vetett rá.
átörökítik annak emlékét, hogy ebben a háborúban számítSzabó Csilla intézményvezehattak a magyarok segítségére. A szolidaritás nem szűnt meg
tő üdvözlő szavai után Kovács
a háború befejezésekor. A 60-as években sok vietnáminak
Péter polgármester értékelte a
biztosítottunk lehetőséget egyetemi tanulmányokra, hogy
hét évtizede tartó magyar-viképzett szakemberek vezethessék a lerombolt ország újjáépíetnámi kapcsolatokat. Emlétését. Ez csak erősítette a kapcsolatot, és ezért a mai vezetők
keztetett arra, hogy Hanoi Tay
közül is sokan beszélnek magyarul.
Ho kerülete és Kertvárosunk
Végül dr. Botz László, a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság
testvértelepülési kapcsolatot
elnöke mutatta be a kiállítást, megemlítve a fotók készítőit,
ápol egymással. Kerületünkés köszönetet mondva Nguyen Phuong Thaonak, aki az ereben számos vietnámi család
deti vietnámi lakberendezési és dísztárgyakat biztosította a
talált otthonra, akik minden
rendezvényhez.
gond nélkül magukévá tették
A baráti találkozók hagyománya szerint a megjelenteket vietnámi
a helyi életformát, és megbecsült tagjai a kerület közösségének.
Nguyen Tien Thuc, a Vietnámi Szo- és magyar gasztronómiai kóstoló is várta az est végén.
MÉSZÁROS TIBOR
cialista Köztársaság magyarországi
nagykövete azt emelte ki, hogy
70 év történelmi változásai sem
tudták meggyengíteni azt a kapcsolatot, amely a két, egymástól távoli nép között szövődött.
Ennek oka elsősorban az, hogy
mindkét országnak kölcsönösen
előnyös az együttműködés.
Annak megértéséhez, hogy
miért tekinti sok vietnámi második hazájának Magyarországot,
Nguyen Tien Thuc
Váraljai Márton nyugállományú Dr. Le Thuy Oanh

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara felhívása

Tisztelt Önkormányzatok és Vállalkozások!
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fontos feladatának tekinti, hogy
felmérje a jelenlegi járvány várható gazdasági hatásait, az egyes ágazatok
érintettségét és a gazdasági szereplők reakcióit a kialakult helyzetre.
Az önkormányzatok illetve a vállalkozások kérdőívünk kitöltésével
segíthetik, hogy Magyarország Kormánya minél alaposabban
felkészülhessen a várható következményekre, és segítséget tudjon
nyújtani a budapesti kis- és középvállalkozásoknak a felkészülésre, a
folyamatosan alakuló helyzethez történő alkalmazkodáshoz.
Kérjük Önöket, legyenek segítségünkre a gazdasági viszonyok
feltérképezésében az alábbi internetes kérdőív kitöltésével:
https://app.cooltool.com/srv96bzxkj

A CIVIL16 EGYESÜLET
KÖZLEMÉNYE
NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓINK
ÉS KIRÁNDULÁSAINK
az egészségügyi helyzet miatt
ÁTMENETILEG ELMARADNAK.
Reméljük mihamarabb ismét találkozunk!
Részletek a www.civil16.hu oldalon
vagy telefonon: 0620-808-0366
Schaffer Viktor
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Ebben a lapszámban Ács Anikó és Szatmáry László bemutatkozóját olvashatják
Születésem óta a kerületben élek, a Táncsics Mihály Általános
Iskola diákja voltam. A győri Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskolán szereztem angol nyelvoktató és tanítói oklevelet. Ezzel párhuzamosan a református
hitoktatói szakot is elvégeztem,
majd az Államigazgatási Főiskolán tanultam.
Első munkahelyem a kerületben volt, 15 évig tanítottam angol nyelvet a Jókai Mór Általános
Iskolában. Jelenleg kislányom is
itt tanul. Szüleim szintén a kerületben dolgoztak. Édesapám villamosmérnök volt az EMG-ben,
édesanyám pedig védőnő a Jókai
utcai Gyermekrendelőben.
Önkormányzati képviselőnek
először 1998-ban választottak. Majd négy év kihagyás következett, de az akkori Oktatási Bizottságnak tagja maradtam. Utána
ismét képviselővé választottak, Ómátyásföldet és a Jókai lakótelep
egy részét képviselhetem.
Tavaly február közepétől alpolgármesterként tevékenykedek, polgármester úr felkérésére. A következő területekért vagyok felelős:
egészségügy, annak intézményei, a szociális ügyek és a szociális
intézmények, az óvodák, bölcsődék, a Kertvárosi Helytörténeti és
Emlékezet Központ, valamint a vagyonhasznosítás területe.
Szeretném megköszönni eddig javaslataikat, ötleteiket! Továbbra
is örömmel fogadom megkeresésüket telefonon (+36203259519),
emailen (acsaniko@bp16.hu) vagy fogadóóráimon.
ÁCS ANIKÓ

SZATMÁRY LÁSZLÓ vagyok, az 1. egyéni választókörzet képviselője. Családommal 32 éve élek Rákosszentmihályon. Feleségemmel, Jutkával, három felnőtt fiúgyerek és két unokánk boldogulását segítjük.
2006-ban a kerületi FIDESZ–
KDNP jelöltjeként nyertem
egyéni képviselői mandátumot.
Választóim bizalmát sok munkával, véleményük, ajánlásaik meghallgatásával, kéréseik lehetőség
szerinti teljesítésével és a mindenkori választási programom
betartásával igyekszem meghálálni.
A 14 éve tartó képviselői szolgálatom alatt tapasztaltam, hogy az
építőiparban szerzett tudásomra
nagy szükség van. Kezdetben műszaki-beruházó tanácsnokként
segítettem a 200 út, a két uszoda, az Erzsébetligeti Színház, az
MLTC Klubház, a Lemhényi Iskola építését és felújítását. A Közbeszerzési, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságok tagjaként, valamint a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökeként
segítem a Képviselő-testület munkáját.
Fontosnak tartom Kertvárosunk helytörténetének és emlékhelyeinek megismerését. Javaslatomra került felújításra a 100 éves
Községháza, a jelenlegi Kölcsey Iskola és a Csömöri úton lévő I.
világháborúban hősi halált halt sportolóink emlékműve. Segítettem Tóth Ilona szülőházának megóvását, Mindszenthy József kerületi szobrának felállítását, valamint a rákosszentmihályi zászló
és himnusz megalkotását.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, amelyen
az apróság a XVI. kerületi Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a része, amelyet minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel
együtt. A szavazatok alapján január hónapban KECSKÉS DÁNIEL
nyerte a babaszépségversenyt. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási
utalványt és babafotózást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől
vette át a család.
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Megvannak a nyertesek
Elérkezett az eredményhirdetéshez az a történelmi pályázat, amelyet díszpolgárunk, R. Törley Mária
szobrászművész, a Kerületünk Értékeiért Egyesület
elnöke hirdetett meg a XVI. kerület ifjúsága számára azzal a céllal, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét
nagy történelmi személyiségeinkre, és hazánk nagy
történelmi eseményeire. A mostani pályázat témája
Mátyás király volt. Az eredményhirdetést a polgármesteri hivatal házasságkötő termében tartották.
R. Törley Mária tapasztalata szerint a fiatalok nem tudnak eleget hazánk történelméről, és így nincs megfelelő táptalaja a
magyarságtudat kialakulásának sem. Úgy
érezte, cselekednie kell, és elindított egy pályázatsorozatot, amelyre most legendás királyunk, Mátyás életművének és legfontosabb
cselekedeteinek feldolgozásával lehetett jelentkezni. A gyerekeket nem hagyták magukra az adatgyűjtésben, sok segítséget kaptak
ahhoz, hogy minél többet megtudhassanak
Mátyás királyról. A legfontosabb forrásként
Jankovich Ferenc trilógiája állt a pályázók
rendelkezésére, melynek kötetei A világverő,
A budai Napkirály és A fáklya kilobbant. Törley Mária lelkes támogatókra is talált hazafias
törekvésében. Herédiné Szegedi Zita, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola irodalom-történelem szakos tanára például egy 53 oldalas
összefoglalót
írt
a három kötetről,
amelyhez minden
pályázó hozzájuthatott. Jankovich
Júlia művészettörténész, a szerző
kerületünkben élő
lánya is készített
egy írott anyagot,
amely szintén fontos
információk
forrása volt. Mezei
Csilla, a Néri Szent
Fülöp Katokikus
Általános Iskola pedagógusa pedig az
általa vezetett nemezelő szakkör keretében készített tanítványaival számtalan
reneszánsz kori ékszert, többségüket
nemezből. Ugyancsak a Néri pedagógusa, Barthos Gáborné, aki már korábban is nélkülözhetetlen háttérmunkása
volt a pályázatsorozatnak. A Corvin Mátyás Gimnázium tanára, Sugár Viktória
szintén remek munkát végzett, hiszen a
gimnázium 10.d osztályosai közül hatan
is részt vettek a pályázaton. A támogatók
között pedig ott találjuk Szatmáry Kris-

tóf országgyűlési képviselőt és
Kovács Péter polgármestert is,
akik szintén sokat tettek azért,
hogy a pályázat megvalósulhasson.
A díjazottak komoly pénzjutalmat, oklevelet és többféle ajándéktárgyat vihettek haza.
A felkészülés időszakában több alkalommal biztosítottak konzultációs lehetőséget a
pályázóknak, amelyen összesen 150 tanuló
vett részt.
A zsűri – Hantó Zsuzsa történész, Jankovich Júlia művészettörténész, dr. Kolyvek
Antónia jogász, a Kertvárosunk Értékeiért
Egyesület tagja, valamint Törley Mária – végül 35 diákot jutalmazott különböző indoklásokkal. A díjakat Szatmáry Krisróf és Kovács
Péter adta át a gyerekeknek és tanáraiknak.
Négy első díjat osztottak ki.
Kiemelt első díjat kapott Tollár Vince Leven-

te, a Kölcsey Ferenc Általános iskola tanulója, aki fiatal kora ellenére szinte kész történész. Rendkívül alapos, szinte tudományos
igényű munkát adott be. Szintén kölcseys a
8.a osztályos Tóth-Balog Eszter, aki szintén
első díjat kapott. Eszter Egy apród levele címmel egy kis irodalmi remekművet alkotott. A
színes elbeszélés jó keretet adott ahhoz, hogy
bemutassa Mátyás korát és a legfontosabb
történelmi tényeket. A harmadik elsődíjas
Hegyi Vilmos, aki ugyan az Apáczai Csere
János Gimnázium tanulója, de kerületünkben lakik. Ő remekül vette észre a történelmi
párhuzamot Mátyás kora és napjaink iszlám
fenyegetettségével kapcsolatban. Kifejtette,
hogy Mátyás király egész Európát védte az
oszmán török
térhódítás ellen, és hasonló
erőfeszítéseket
tesz most a V4ek csoportja,
hiszen ismét
hasonló
veszély fenyegeti
Európát. Végül
a negyedik elsődíjas Hraschek Léna, a
Táncsics Mihály Általános
Iskola és Gimnázium 6.a osztályos tanulója, aki egy
fiatal iparművész tehetségével és ötletességével kilenc különböző reneszánsz kori
ruhakiegészítőt, ékszert, dobozt, szütyőt
készített, amelyek ma is hordhatók és
használhatók.
A díjkiosztó után pedig Mátyás-korabeli
süteményeket kóstolhattak a résztvevők,
majd Mátyás király képével felcímkézett
Törley-pezsgővel öblíthették le az édességet. A diákok természetesen alkoholmentessel.
MÉSZÁROS TIBOR
Az Önkormányzat lapja
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Tavaszi növényvédelem

Zsigó György növényorvos előadása a Kertvárosi Kertbarátok
Egyesületének Klubestjén

A Kertvárosi Kertbarátok Egyesületének első tavaszi klubestjén, március 9-én hétfőn Zsigó György előadását
hallgathattuk meg. Az okleveles agrármérnök, növényvédő mérnök és talajtani szakmérnök aktuális növényvédelmi teendők bemutatásával nyitotta meg az estet.
Mivel a nagyon enyhe telet sok kártevő gond nélkül áttelelte, kulcsfontosságú a gyümölcsfák rügypattanásáig elvégzendő lemosó permetezése. Ezt a munkát a gyümölcsmúmiák eltávolításával és a
törzsek drótkefével, fakaparóval való
tisztításával kell kezdeni. A permetezéshez a baktériumos és gombás betegségek ellen réztartalmú, a lisztharmat megelőzésére és atkák pajzstetvek
gyérítésére a kéntartalmú szereket, a
rovarok ellen pedig olaj hatóanyagú készítményeket érdemes használni. A lecsurgó permetlé földre csepegése ellen
fóliás talajtakarással védekezhetünk.
Ügyeljünk e szerek lejárati idejére, mert
azok a gyártástól számítva csak 4-5 évig
használhatók.
Az előadó elmondta, hogy évről évre rövidebb az Európai Unióban
engedélyezett szerek listája. Ez a tendencia folytatódni fog a jövőben, holott a klímaváltozás és a kontinensek közötti szállítás miatt
egyre több, eddig ismeretlen kártevő jelenik meg. Megoldásként egyre inkább a megelőzésre kell a hangsúlyt helyeznünk, amihez biostimulátorokat, biokondícionálókat, valamint 20 olyan jóváhagyott
anyagot, mint a csalán, mezei zsurló, szódabikarbóna, cukor és számos olyan természetben vagy más bármilyen boltban beszerezhető
alapanyagot érdemes alkalmazni, melyek elsődlegesen nem növényvédelmi
célra használatosak. Ezek
forgalmazása
tagállami
engedélyhez nem kötött,
de a termék címkéjén nem
lehet feltüntetni a növényvédelmi célú felhasználhatóságot. A Magyarországon
jelenleg alkalmazható egyszerű anyagok listája és engedélyezett növényvédő szerek a NÉBIH
honlapján bárki számára hozzáférhetőek (https://portal.nebih.gov.hu/
adatbazisok-noveny).
Mint februárban, most is kiemelt figyelmet kapott a diófák védelme. A mostanában nagy pusztítást okozó nyugati dióburok-fúrólégy
(Rhagoletis completa) az utóbbi években került hozzánk Észak-Amerikából. Magyarországon először 2011-ben észlelték Kőszeg környékén és 2018-ra már országosan elterjedt.
Zsigó György hangsúlyozta, hogy házikertben a védekezésre egyetlen esélyünk, ha megsemmisítjük a talajra hullott fertőzött diótermést, ezáltal megakadályozva a kártevő lárvájának áttelelését. Permetezésre használható a Mospilan nevű szer, ami csak a kis fáknál
jöhet szóba, mert a nagy fák esetében lehetetlen a 10-15 méteres óriási lombkoronák kezelése. Ha a permetezés mellett döntünk, a rovar
elhúzódó rajzása miatt ezt ötször meg kell megismételnünk.
Végül a résztvevők speciális problémákkal fordulhattak a növényorvoshoz, aki a bemutatott megbetegedett növényi részek megtekintése alapján adott személyre szabott szaktanácsot.
Az estet ismét magbörze zárta, ahol a Kertbarátok saját termesztésű vetőmagjai, gumói és hagymái cseréltek gazdát.
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Palántázzunk!
Hagyományteremtő szándékkal, március 7-én szombaton délelőtt rendezték meg a Cinkotai Tájházban a
Haszonkert és tartósítás programsorozat első bemutató összejövetelét, ahol a kertészkedni vágyók ízelítőt kaphattak a jó termést megalapozó egyik legfontosabb lépéséből, a palántázásból.
Az esemény különlegessége, hogy a látogatók nemcsak elméletben
hallhattak a praktikákról, hanem készíthettek saját palántát paradicsom, különböző fűszernövény és egynyári virágok magjaiból. A
program háziasszonya Weimper-Horváth Anett, a kerület kertészeti hagyományai után kutató néprajzos, aki évek óta biokertészkedik
Árpádföldön. „Fontosnak tartom, hogy a gyorsan változó kerületünk

arculatából ne tűnjenek el a konyhakertek. Szerencsére van honnan meríteni, hiszen Cinkotán a növénytermesztésnek, különösen
a paradicsom termesztésének évszázados hagyományai vannak. A
programsorozat célja, hogy megmutassam, a kertészkedés gyerekjáték és az sem akadály, ha valakinek csak egy balkonládányi hely áll
rendelkezésére.”
A vendégek között szép számmal vettek részt a legkisebbek, de szüleik legalább annyira lelkesen töltötték a földet az újrahasznosított
joghurtospoharakba, így végül majdnem 70 palánta készült el. Kellemes meglepetésként több évtizede kertészkedők, köztük a Kertvárosi Kertbarátok Egyesületének tagjai is meglátogatták a rendezvényt.
Mindez azt jelzi, hogy a kertészkedés egy olyan örömteli szabadidős
tevékenység, amiről élethosszig lehet tanulni és egy életen át lehet
művelni, sőt akár a hosszú élet záloga is lehet, ahogy ezt kerületünk
büszkesége, Bálint gazda 100 éves életkora is igazolja.
A sorozat májusban kertlátogatással folytatódik, tehát aki most lemaradt, az bátran csatlakozhat a következő alkalomhoz. A pontos
időponttal és a részletekkel kapcsolatban érdemes figyelni a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ és a Cinkotai Tájház Facebook és weboldalát.
GUETH ÁDÁM

A
RENDEZVÉNY

ELMARAD!

Trianon 100

A Szentmihályi Esték sorozat ezúttal már Trianon
közelgő 100 éves évfordulója előtt tisztelgett azzal,
hogy március 7-én Budai Ilonát, a Nemzet Művészét,
Kossuth-díjas népdalénekest, valamint Kiss László
Béres Ferenc-díjas népdalénekest, népzenészt látta
vendégül.
A rendezvény egyszerre volt a művésznő Szív megszerette című
CD-lemezének bemutatója és emlékezés az országcsonkító trianoni
diktátum aláírásának 100. évfordulójára. A bemutatott dalok ugyanis
mind a hazánkból kiszakított magyar területekről származtak, a saját
szerzemények pedig hasonló stílusjegyeket és üzenetet hordoztak.
Budai Ilona szóban is felidézte, micsoda traumát jelentett a magyarságnak, hogy elveszítette területe kétharmadát, és lakosságának
egy jelentős részét. A dalok között jól esett meghallgatni, néhány –
olykor sikamlós témájú – mesét, anekdotát is, mégpedig a származási hely ízes, képszerű elemekkel teletűzdelt tájnyelvi előadásmódjában, amelyek szintén Budai Ilona sokoldalú művészetét dicsérték.
Az est másik meghívottja Kiss László népzenész volt, aki részben szintén autentikus erdélyi népdalokat, részben pedig saját szerzeményeit
mutatta be. Ezek a dalok, és maga az előadó is méltó folytatói a legtisztább székelyföldi hagyományokon nyugvó népzenének. A fiatal művész
néhány dalát gitáron, a többségét pedig kobzon kísérte.
Valószínűleg az est különleges pillanataként maradt meg a hallgatóság emlékezetében, amikor Budai Ilona és Kiss László duettet énekelt. A két énekhang kitűnően kiegészítette egymást, és ritmusban is
olyan pontosan összesimultak, hogy a két szólam szinte egy hanggá
egyesült.

A lemezbemutatóhoz és Trianon emlékéhez kitűnően illeszkedett a rendezvény hátteréül
szolgáló kiállítás, amely a kerámiával foglalkozó Juhász István
és felesége, Marika jóvoltából az
1920 előtti Nagy-Magyarország
64 vármegyéjének címereit mutatta be.

TRIANON

100
TRIANON 100

MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS A BÉKEDIKTÁTUMRÓL
A Corvin Művészklub és a XVI. kerületi Önkormányzat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé a trianoni békediktátum 100. évfordulójára tervezett
tematikus kiállításon való részvételre.
A kiállítás fővédnöke: Kovács Péter polgármester
A pályázat lebonyolítója
a Corvin Művészklub a Corvin Művelődési Ház közreműködésével.

Kiállításmegnyitó: 2020. június 11. (csütörtök) 18.00 óra

Helyszín: a Corvin Művelődési Ház Harmónia Szalon
Beadási napok:
június 8. (hétfő) 14.00-19.00 óráig, június 9. (kedd) 9.00-14.00 óráig,
a Corvin Művelődési Házban (1165 Budapest Hunyadvár u. 43/c)
Beadás feltételei: technikai megkötés nélkül maximum két mű, festmények esetében legfeljebb 50 cm x 70 cm méretben. A műveket kiállításra alkalmas állapotban, ép keretben, akasztóval, névvel, címmel,
mérettel, a technika megjelölésével kérjük beadni.
A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.
Koordinátor: Koltayné Zolder Klára a Corvin Művészklub vezetője.
Telefon: +36-1-406-8529.
A kiállítás 2020. július 2-ig lesz megtekinthető.

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

K Ö Z L E M É N Y
Kedves Látogatóink,
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet értelmében
a Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Színház és
a Szentmihályi Kulturális Központ a rendelkezés visszavonásáig

A LÁTOGATÓK ELŐTT ZÁRVA TART.

Kedves kiállításkedvelő Közönségünk,
Intézményünk zárva tart, de két kiállításunkat rendhagyó módon az alábbi kapcsolatokon, online is megtekinthetik:

Az előadások és rendezvények megtartására vonatkozó korlátozások
határideje nem ismert, így kérjük türelmüket.
FONTOS INFORMÁCIÓ
a korábban megvásárolt jegyekkel kapcsolatban:
Az adott időszak előadásait elhalasztottuk, nem mondtuk le.
Az előadások új időpontját a rendelkezés feloldásakor, a veszélyhelyzet
elmúltával haladéktalanul nyilvánosságra hozzuk.
Megváltott jegyekkel rendelkező nézőink ezt követően eldönthetik, hogy
• elfogadják az előadások pótlására megadott új időpontot,
• a jegy árának visszafizetését,
• más előadásra történő beváltását kérik.

KÉRJÜK, hogy JEGYEIKET ŐRIZZÉK MEG!
Honlapunkon (www.kulturliget.hu) és Facebook-oldalunkon
(facebook.com/kulturliget) folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
Reméljük mielőbb újra találkozhatunk az Erzsébetligeti Színház programjain!
A hatályos rendelkezések és előírások körültekintő és felelős
betartásával vigyázzunk egymásra!

A Foto Art Fotósiskola VÉGZŐSÖK című
kiállításának anyagát honlapunkon a kiállítások között (http://kulturliget.hu/kiallitas)
illetve Instagram oldalunkon
(instagram/erzsebetligetiszinhaz) látogatható.
A Mester és tanítványai-EIFERT
JÁNOS MESTERKURZUSA című
kiállítás képeit szintén honlapunkon a
kiállítások között
(http://kulturliget.hu/kiallitas) és facebook
eseményében https://www.facebook.com/
events/2341550475946362/ is megnézhetik.
TARTSANAK VELÜNK!

Szereted-e még…

Legyél te is huszár!

Március 8-án, nőnapon az Erzsébetligeti Színház
Szécsi Pál alakjának és legnagyobb slágereinek felidézésével kedveskedett kerületünk lányainak és as�szonyainak.

Március 8-án a Budaörsi Régészeti Múzeum jóvoltából újra ellátogatott az Erzsébetligeti Színházba az
Utazó Múzeum. A rendhagyó, Legyél te is huszár nevű
program az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
korszakába kalauzolta el a kicsiket és nagyokat.

A rendezők nagyon eltalálták
a hölgyek ízlését, mert a már
közelgő vírushírek ellenére is
teltház előtt léphetett színpadra Gergely Róbert, aki Szécsi
Pál nagy tisztelője és talán dalainak legavatottabb előadója
is. A dalok között természetesen ott voltak az olyan lágy,
dallamos melódiák, mint az
est címadó dala, a Szereted-e
még, az Egy szál harangvirág, a
Szeretni bolondulásig, az olasz
dalok közül a Kósza szél, a Távollét, a Mint a violák, a humorosak, mint a Gedeon bácsi, de a műsorban helyet kapott egy fergeteges rock and roll party is. A közönség az előadás végén állva tapsolt
Szécsi Pálnak és Gergely Róbertnek.
M.T.
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A kiállítás állomásain a korabeli ruházattal, fegyverekkel, haditechnikákkal és a korszak neves alakjaival ismerkedhettek meg a látogatók. A bemutatott darabok érintése itt nem hogy
tilos, hanem egyenesen
kívánatos volt. A gyermekek körében a legnagyobb
sikert a harcászati bemutató aratta, melynek keretében nem csupán hiteles
puska és pisztolymásolatokat vehettek kézbe, hanem a térkép mellett tábornokot játszva vívhatták
meg újra a szabadságharc
csatáit és ütközeteit, ezúttal sorsdöntő sikerrel.
GUETH ÁDÁM

„Az Andi”
Nemrég tulajdonosváltás volt az Erzsébetligeti Színház büféjében. Ez még önmagában nem lenne hír. Az új tulajdonos azonban
rövid idő alatt olyan népszerű lett gyerekek és felnőttek körében
egyaránt, hogy az már felkeltette az érdeklődésemet. A külső szemlélő csak azt látta, hogy a büfé belső tere jelentősen korszerűsödött,
berendezési tárgyai, bútorai egy modernebb világ üzenetét hordozzák.
Kínálata kibővült, és kizárólag minőségi termékek kapnak helyet a polcokon, a pulton
és az italhűtőkben. Ezek azonban a változásnak csak az élettelen, tárgyi részét képezik.
Ami a tanfolyamra járó gyerekeket, fiatalokat, és a kicsikre váró szülőket, nagyszülőket
a büfébe csalogatja, az nem más, mint „az Andi”. Pálffy Andrea, aki nem tud lassan
menni, keze mint a villám, három embert szolgál ki egyszerre, miközben a háta mögött
a kávégépből már csurog a kávé. A táncoktatás szünetében a „törzsvendég” gyerekek
beszaladnak hozzá a pult mögé egy ölelésre, és akinek 10-20 forinttal rövidebb a pénze,
mint amennyibe a csoki, linzer, perec vagy pogácsa kerül, nem kell, hogy lemondjon a kiszemelt finomságról, mert Andinak általában megesik a szíve rajta. Ennyi jó hír és személyes tapasztalat után egy csendesebb délelőttön feltettem néhány kérdést „az Andinak”.
– GONDOLOM, ÖN AZ A TÍPUS, AKI MÁR
KISLÁNY KORÁBAN TUDTA, HOGY VENDÉGLÁTÓS LESZ.
– Hát nem egészen, mert én tinédzser koromban óvónő szerettem volna lenni. Szerettem gondoskodni a testvéreimről, az utcánk összes gyerekét megpróbáltam csapattá
szervezni, voltam őrsvezető, rajvezető, szóval szerettem a gyerekek között nyüzsögni,
de már akkor látszott, hogy nem az a típus
vagyok, aki szívesen üldögél egyhelyben a
plafont nézegetve. Ám nem csak a gyerekeket szerettem, mindenkivel könnyen teremtettem kapcsolatot, könnyen szóba álltam
bárkivel a felnőttek világából is. Szerettem
az embereket, és ez ma is így van.
– HOGYAN FORDULT AZ ÉRDEKLŐDÉSE A
VENDÉGLÁTÁS FELÉ?
– Vidéki lány vagyok, és nálunk a családban
mindenki jól főzött. Egyszercsak elkezdett
érdekelni a konyha. Volt kitől tanulnom, és
valószínűleg volt érzékem is az ételek elkészítéséhez, mert gyorsan beletanultam a
konyhaművészetbe. Aztán amikor elérkezett
az idő, és munkahelyet kellett keresnem, a
konyha környékén már sok meglepetés nem
érhetett. Ebből adódóan természetes volt,
hogy a vendéglátás irányába indultam. Azt
hiszem, ezen belül nem nagyon van olyan
műfaj, amit ne próbáltam volna ki. A lángossütőtől az étteremig, a kocsmától a kaszinóig, a kávézótól a büféig mindenhonnan
gyűjtöttem tapasztalatot. Voltam felszolgáló,
pultos, a kaszinóban pedig műszakvezető.
– AKI ILYEN SZAKÉRTŐ VISZONYBAN VAN
A GASZTRONÓMIÁVAL, Ő MAGA MILYEN
ÉTELEKET SZERET ENNI?
– Féltem ettől a kérdéstől, mert némi ellentmondás feszül a kedvenc ételeim, és büfém
koncepciója között. Szabolcsi lányként bizony szeretem azokat az ételeket, amelyek
neve hallatán a mai kor dietetikusai először a

fejükhöz, majd az epéjükhöz kapnak. Szeretem a nehéz, fűszeres ételeket, amire a testalkatom alapján kevesen következtetnének.
Ugyanakkor elkötelezetten hirdetem ennek
az ellenkezőjét a Színház büféjében. Itt az
egészséges táplálkozás alapelvei uralkodnak,
ezt tűztem ki célul.
– AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ BÜFÉJÉT
NEM IDEGENKÉNT VETTE ÁT.
– Valóban, hiszen már a három korábbi évet
itt töltöttem, az utolsó másfelet üzletvezetőként. Ez nagyon hasznos időszak volt, mert
személyre szabottan megismertem a törzsvendégek ízlését, és megjegyeztem, ki mit
hogyan szeret. Én a személyre szabott kiszolgálás híve vagyok. A legnagyobb elismerés
számomra, ha a vevőim arcán látom az elégedettséget. Talán azt is ki merem mondani,
hogy ezért csinálom.
– EZT MAGAM IS TANÚSÍTHATOM, MERT
SOK VEVŐJÉVEL TEGEZŐDIK, ELŐRE
TUDJA, MIT FOGNAK KÉRNI, A GYEREKEK
IMÁDJÁK, ÉS A KISEBBEK EGYIKÉT-MÁSIKÁT OLYKOR MEG IS DAJKÁLJA, VAGY
ÖLELGETI, MELYIK MIT IGÉNYEL.
– Erre csak azt mondhatom, hogy szeretem
az embereket.
– AMIKOR ÁTVETTE A BÜFÉT, MILYEN CÉLOK VEZETTÉK?
– Biztosan mindenki ismeri azt az érzést,
ha alkalmazottként dolgozik valahol, milyen
sokszor gondol arra, hogy ha ő dönthetne,
mennyi mindent másképp csinálna. Nem
feltétlen azért, mert ami addig volt, az rossz,
csak valahogy nem a sajátja. Ennek jegyében kissé fiatalosabbra álmodtam a dizájnt,
olyan kanapékat hozattam, amelyekkel akár
otthonaikat is berendezhetnék a vevőim, és
alapelvként az egészséges táplálkozást tűztem ki célul. Ennek része az is, hogy korábbi vendéglátós múltamból eredően tudom,

honnan lehet a legjobb édességeket, linzereket, mignonokat, pogácsát, perecet és kávét
beszerezni, és ugyanígy a hideg és meleg
szendvicsek, valamint az egyszerűbb konyhai készítmények alapanyagait is jó helyekről hozatom, és mindig frissen.
– MELYEK A LEGFONTOSABB ÚJDONSÁGOK, AMELYEKKEL BŐVÜLT A KÍNÁLAT?
– Felvettem a kínálatba a gyümölcsturmixokat, ezek tej nélküli változatát, a manapság
oly divatos smoothie-kat, a salátákat, a ház
dolgozói számára készítek meleg reggelit,
napközben a próbákon részt vevőknek omlettet, melegszendvicset. Többféle kávém
van, és nagyon sokféle tea, a színházi rendezvények előtt és a szünetben pedig van
igény a jó minőségű szeszesitalra is, ezekből
is elég gazdag választékot kínálok.
– ÖN SZINTE REGGELTŐL ESTIG ITT VAN
A BÜFÉBEN. MILYEN CSALÁD AZ, AMELYIK NEM LÁZAD EZ ELLEN?
– A gyermekeim már felnőttek, így őnekik
nem hiányzom annyira, mint egy kisgyereknek. Persze nem jó, hogy szinte csak akkor
látnak, amikor meglátogatnak a büfében, de
ez máshogy nem megy. Férjem pedig nagyon támogat, tudja, hogy ez nekem men�nyire fontos. Így azért megvagyunk nagyobb
konfliktusok nélkül. Természetesen azért
nem kell egyedül csinálni. Egyfolytában keresek olyan dolgozót a pult mögé, aki akarja
is és tudja is csinálni ezt a nem szokványos
munkát. A munkaerőhiány azonban nem
könnyíti meg ezt a törekvésemet.
Fontos még az is, hogy a büfét nem csak
azok látogathatják, akiknek a színházban
van dolguk, délelőtt 11 órától bárki betérhet
egy jó kávéra hétfőtől péntekig. Szombaton
és vasárnap pedig a színházi rendezvényekhez igazodik a nyitva tartás.
„Az Andi” és munkatársai mindenkit szeretettel várnak.

Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Képzőművészből asztalos igazgatósági tag

A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 46. kötetének képzőművészek fejezetében írtam Pálinkás Béláról, aki huzamosabb ideig élt Rákosszentmihályon. Azóta nagy öröm érte a gyűjteményt, a leszármazottak elküldték a művész első világháborús naplóinak digitális másolatát, tele fotókkal, rajzokkal és sok-sok naplójegyzettel. Nekilátunk feldolgozni a kincset érő anyagot, ennek kapcsán felelevenítem a fejezetben leírtakat. Itt állok egy bíztatóan
induló művészi életút előtt, aminek első tíz-egynéhány éve úgy-ahogy dokumentált, újsághírek kísérték, díjak,
kiállítások sorakoznak benne, majd jött a háború, fogság, szökés és hazatérés, a feleség elvesztése – és utána,
mintha elvágták volna a művészlét fonalát, már „csak” egy asztalos gyár igazgatósági tagjáról jöttek a hírek.
Pálinkás Bélát az Éber László szerkesztette,
1935-ben megjelent Művészeti Lexikon festőként tartja számon, de életútja ismert bő
egy évtizede alatt bútorok, szobabelsők tervezésével érte el a legnagyobb sikereit. Nem
tudni pontosan, hogyan került kapcsolatba
Rákosszentmihállyal, de a Pálinkás-villa
(valószínűleg György testvére tulajdona a
Sándor utca 21. alatt) lakóinak neve már a
XX. század első évtizedétől gyakran szerepel a település adományozóinak névsoraiban. Mindkét fiútestvér Malomsoky József
asztalosáru-gyáros lányait vette feleségül,
ami szintén Szentmihályhoz kötötte őket,
György Malomsoky Máriát, Béla pedig
Margitot. Utóbbi frigyből két fiúgyermek
született.
Pálinkás Béla Cegléden született, 1880.
február 17-én. Édesapja Cegléd megbecsült
asztalosmestere. Művészeti tanulmányait
1898-tól a budapesti mintarajziskolában
kezdte és Münchenben, Hollósy Simon
magániskolájában folytatta. Tehetségére
hamar felfigyeltek, az Új Idők már 1898ban, a második számban közölte két rajzát
az alábbi ajánlás kíséretében:
„Pálinkás Béla fiatal ember, aki még nem
mutathat föl semmi sikert a művészet bogáncsos mezején. De azért jól indul. Nekimegyen
a magyar rónának s a maga fejledező talentumával iparkodik papírra rajzolni annak különös, bűvös hangulatait. Egy csomó rajzot és
festményt láttunk tőle, amelyek nyilvánvalóan
elárulják tehetségét. Megérdemli a buzdítást s
azért ebben a számban kiadjuk két kis rajzát,
amely, mint afféle kedves apróság, bizonyára
megnyeri közönségünk tetszését.”
1902-ben, a Magyar Iparművészet hasábjain két iparművészeti pályázat elbírálásáról értesít, az egyik képeslappályázat: „A
képes levelezőlap-pályázat első 150 koronás
díját, a Délibáb és Alföld jeligék alatt szereplő
művek szerzőjének ítélte oda, a magyar népéletből vett jeleneteket ábrázoló rajzokból álló
kollekciójáért”. A nyertes hat képeslapból
három megtalálható archívumunkban. A
másik, konyhaberendezésekre kiírt pályázaton Wiegand Ede első díja mellett Pálinkás Béla második helyet ért el.
1903-tól szerepeltek festményei a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállításain. Utób-
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bi Téli tárlatán kemény szavakkal, de tehetségét elismerve írtak róla.
1904-ben az Iparművészeti Múzeum karácsonyi kiállításáról Lyka Károly írt cikket
a Magyar Iparművészetbe, ahol Pálinkás
Béla bútortervét is bemutatta. 1904-től
Pálinkás a Magyar Iparművészeti Társulat
rendes tagjainak sorába lépett. A társulat
szerepelt a St. Louis-i Világkiállításon, ahova Pálinkás Béla által tervezett bútorok is
kikerültek. Bútorterveit bronzéremmel jutalmazták. A miskolci iparművészeti kiállításra hálószoba tervet küldött.

1906-ban az Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállítására és vásárára Fischer Emil
agyag díszedényeinek népies életképeit festette meg. 1907-ben a társulat Pécsett rendezte meg tavaszi kiállítását, ezen Pálinkás
által tervezett úri szoba szerepelt, munkájáért állami ezüstérmet kapott. Márciusban
a Könyves Kálmán Társulat akvarell-kiállításán szerepelt műveivel. 1908-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter a pécsi
országos kiállításon bemutatott munkáiért
állami ezüstérmet adott át a művésznek.
Mint már írtam, a Rákos Vidéke gyakran
adott hírt az itt élő Pálinkás családról, Pálinkás Bélát konkrétan csak háromszor említette meg. Az első két hír 1918-ból való,
az első április 7-i, a festőművész felesége
haláláról tudósított. A második június 16án jelent meg, érdemes az egészet idézni.
„Pálinkás Béla festőművész, mint zászlós, an-

nak idején orosz fogságba jutott. Kelet-Szibériában, Habarovsz(k) nevű nagyobb városból,
ahol hatezer fogoly tisztet helyeztek el, egyezret Krasznaja-Rjecskaba vittek át. Itt, mivel
Japán és Kína beavatkozásától tartottak,
szuronyos őrök között állandóan zárva voltak. Az oroszokkal iparkodtak fenntartani a
barátságot. Pálinkás Béla azzal kedveskedett
nekik, hogy a kiválóbb szereplő egyének arckepeit rajzolta, festette. Másik két társával (Elek
Vidor dr. az „Est” munkatársa és Grosz Simon kereskedő) nagyszabású tervet dolgozott
ki, hogyan juthatnának haza a szomorú fogságból? Kijárták, hogy hármukat Moszkvába
szállították. Ott a dán követ útján kórházba
kerültek, ahol az orosz orvosoknak elmondottak panaszaikat, végre is rokkantakkal
hazaszállították őket. Moszkvából Orsa határállomásra, német hódított területen át, onnan Molodecnoba érkeztek, ahol négy napot
töltöttek. Majd Vilna, Oderberg, Zsolnán át
sok-sok szenvedés, küzdelem és nélkülözés között, rongyosan megérkeztek haza. Pálinkás
Béla Ivangorodból táviratozott családjának,
de a távirat helyett ő maga érkezett meg, nagy
meglepetésre. Csak itthon tudta meg a lesújtó
hírt, hogy forrón szeretett hitvese: Malomsoky Margit időközben tragikus körülmények
között meghalt. Pálinkás Béla most itthon piheni ki a március 29-én kezdődött viszontagságos út fáradalmait.”
A harmadik Rákos Vidéke cikk prózai,
1924-ből való, a Malomsoky József Asztalosárugyár RT. közgyűléséről tudósít, az
igazgatóság tagjai között találjuk Pálinkás
Béla nevét is.
A háború és felesége elvesztése törést
okozott ugyan benne, de a festést nem
hagyta abba, Fischer Emil kerámiagyárának egyik tervezője lett. Második feleségével Jászapátiban éltek (egy leánygyermekük
született), itt épített magának új műtermet és a Szolnoki Művésztelepre is járt.
Rákosszentmihályi, saját tervezésű házában, műtermében (Ilona utca 36.) maradt
iratok, festmények a II. Világháború alatt
eltűntek. A jászapáti műtermét felesége vagyonával együtt államosították.
1957. december 22-én hunyt el Jászapátiban.
SZÉMAN RICHÁRD
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A kalandozó magyarok ünnepi lakomája

A magyar kalandozások történetét itáliai, bajor, sváb, szász
és frank krónikákban is megörökítették, kiemelve, hogy az
állatias viselkedésű ungrik raboltak, gyilkoltak és mindent
felégettek. A X. század közepén Svájc területén, Sankt Gallen kolostorában is megjelentek elődeink, melynek történetét
a Szent Galleni évkönyvben jegyezték fel. Az itt fennmaradt történet egy kissé árnyalja a kalandozó magyarokról kialakult képet.

A kolostor egyik szerzetese, a kissé együgyűnek tartott Heribald nem
menekült el rendtársaival a magyarok elől, az ő elbeszélése alapján
jegyezték le a történetet. A kolostorba érkező hadtestünk a fosztogatást követően, az esti órákban nagy lakomát csapott a kolostor udvarában. Azt, hogy mit ettek, ugyan nem jegyezték le, de annyi kiderül,
hogy áldozati barmokat fogyasztottak egy igen nagy tűz körül. Emellett tudatosan keresték a borospincét, és szívesen éltek az ott talált
nedűvel.
Heribaldot meglepte, hogy a magyarok nem takarékoskodtak az
itallal, hanem azt középre helyezték, és abból mindenki annyit ivott,
amennyit akart. Nemcsak maguk között osztották el az ételt és az
italt, hanem a barátot is jól tartották. Heribald el is mondta rendtársainak, hogy soha életében nem lakott olyan jól, mint a magyarokkal:
„… Higgyétek el nekem, nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban. Ételt és italt
ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak. Amire ugyanis én azelőtt
a mi hajthatatlan pincemesterünket alig tudtam megkérni, hogy
akár csak egyszer is inni adott volna, ha szomjaztam, azok bőségesen adtak nekem, ha kértem…”

Ugyanezen eseményhez és szereplőkhöz
köthető a kolostor terüSzent Viboráda mártírhalála,
letén aszkézisban élő illusztráció a Deutsche Heiligenleben
Szent Viboráda halála.
kódexből, a 15. század közepéről.
Úgy tartották, hogy ViCodex 602. p. v.
borádának jósképességei
voltak, megjövendölte a
magyarok támadását is. Az ő tanácsára sikerült a barátoknak elmenekülniük a kolostorból. A szent nem menekült, ugyanis fogadalma szerint nem hagyhatta el cellája területét. Így találták meg a
magyarok, s ekkor lelte halálát. Ő az első nő, akit a Szentszék hivatalos eljárásban szentté avatott, 1047-ben. Szent Viboráda ünnepe
május 2., attribútumai (jelképei) a könyv és a bárd. A támadás előtt
javasolta Egilbert apátnak, hogy helyezze biztonságba a templom
és a könyvtár kincseit, ezért tisztelik a könyvtárak és a könyvtárosok
védőszentjeként.
GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

A világvevő rádió

Életmód kiállítás az 50-es évek tárgyaiból
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (KHEK) rendezésében
kiállítás nyílt a Tóth Ilona Emlékházban, ahol az 50-es évek hangulatát kívánta megjeleníteni a helytörténészek csapata. A kiállított tárgyak abból
a korból származnak, amely Tóth Ilonka rövid felnőtt életének környezeti
elemeit, és ezeken keresztül a kor hangulatát jelenítik meg.
A világvevő rádió, a kezdetleges televízió,
a 78-as fordulaton is működő „korszerű”
lemezjátszó, a kor fotózáshoz és képkidolgozáshoz használt eszközei, az élelmiszerjegyek, a konyhai eszközök és a sarló-kalapácsos szovjet zászló vegyes érzelmekkel teli
emlékeket idéznek azokban, akik átélték az

50-es évek nem túl békés időszakát, és érdekes adalékként szolgálhatják a múlt jobb
megismerését a későbbi nemzedékek számára, akik csak könyvekből, családi történetekből ismerkedhettek ezzel a korral.
A kiállítás megnyitóján Karelné Máté Orsolya intézményvezető-helyettes köszöntötte a
megjelenteket, Villányi Péter, a
KHEK vezetője pedig a kiállítás
létrejöttének történetéről mesélt,
dicsérve aktív kollégáit.
Kovács Péter polgármester néhány, a korra nagyon is jellemző
tárgyat emelt ki a kiállítás anyagából. Például az elmúlással
dacoló ötágú, egykor vörös csillagot, amely ugyan már teljes
felületén a rozsda áldozata lett,
de nagyon jellemző volt az ötve-

nes évekre. Ugyancsak felhívta a figyelmet a
ma már sokszor komikusnak ható, de akkor
a köztudat formálásában főszerepet játszó
politikai plakátokra is, amelyekből a KHEK
dolgozói szintén megmentettek néhányat az
utókor számára.
M.T.
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RSC: Két mérkőzés - 25 gól
Három hónap téli szünet után az amatőröknél is folytatódott a 2019/20 évi
labdarúgó bajnokság. Hétköznapi életünk zűrzavarai a sportot sem kímélik, a
vírus miatt több sporteseményt, mérkőzést elhalasztottak. Lapzártakor tudtuk
meg, hogy a különböző szintű labdarúgó bajnokságokat is felfüggesztették.
Kerületünk csapatai közül az első négy fordulót hiánytalanul csak a Bp. I. osztályban
szereplő Ikarus teljesítette. Mint ismeretes,
a csapat a kiesés elkerüléséért küzd, finoman
szólva sincs a legjobb helyzetben, annak ellenére, hogy a legnagyobb riválist sikerült – ha
nehezen is – legyőzni.
A tavaszi első fordulóban idegenben a
svábhegytől egy pontot sikerült elhozni (1:1),
a második meccs volt a már említett „kiesési rangadó”: hazai pályán 1:0-as győzelem a
Csep-Gól ellen. Ez idáig rendben is volt, viszont ezután két vereség következett: előbb
Budafokon a Budafok II (1:3), majd a Bátony
utcában a SZAC (0:4!) sem kegyelmezett
meg az Ikának. Ennek következtében változatlanul nehéz helyzetben van a piros-kék
csapat. A táblázat alsó része most így fest:
12. Svábhegy .... 19 mérk......18 p
13. Gázgyár........ 17 mérk......14 p
14. Ikarus.......... 19 mérk...... 11 p
15. Csep-Gól...... 18 mérk....... 8 p
16. Közterület... 18 mérk. ...... 1 p
Nem lesz könnyű tehát a Varga István –
Máhr Károly edzőpáros vezette csapatnak

megőrizni első osztályú tagságát.
A Budapest II. osztályban két csapatunk
szerepel. A RAFC veretlenül, elég tetemes
előnnyel, az első helyen állva ment téli szünetre. Tekintettel arra, hogy a Kelen II nem
kerülhet fel, a RAFC legnagyobb riválisa a
Testnevelési Főiskola csapata, amely a télen
jelentősen megerősödött. Nos, a 19. fordulóban éppen ők fosztották meg a szentmihályiakat veretlenségüktől. Pedig az első félidőben három nagy helyzetet a RAFC hagyott
ki, sőt, a szünet után a vezetést is megszerezték, a meccset mégis a főiskolások nyerték 2:1-re. Ráadásul a bíró két RAFC játékost
is kiállított. A RAFC a tavaszi folytatás első
mérkőzésén (16. forduló) 0:0-s döntetlent
ért el Airenergy (5.) otthonában, majd „otthon” (Ikarus pálya) 3:1-re verte a Gázgyár
II-t. A 18. fordulóban a Pestszentimre elleni
meccset a vírus miatt elhalasztották. Az élcsoport:
1. RAFC..........18 mérk. ....... 41 p
2. TF...............18 mérk......... 38 p
3. Kelen II.......19 mérk........ 34 p
4. Nimród .....19 mérk.........33 p

Hulladék újragondolva
Korunk divatszava az újragondolás. Gyanakodva fogadjuk az újragondolt klasszikusokat, ugyanakkor örömmel vesszük azokat a
szellemes ötleteket, amelyek például oda vezetnek, hogy a Centenáriumi lakótelepen a Gyerekkuckó óvodában évről évre kiállítást
rendeznek olyan tárgyakból, amelyek a kukában kötnének ki, ám
kreatív gyerekek kis szülői és óvónői segítséggel új esélyt adnak a
kidobandó anyagoknak.
Dénes Hilda intézményvezető elmondta,
hogy a gyerekeknek meglepően sok ötletük
van arra, hogy mi mindent lehet készíteni
eldobandó pillepalackokból, kupakokból,
dugókból, mosószeres flakonokból, tojástartóból, vagy csak egyszerű kartonpapírból. A
környezet megóvása és a hulladék újrahasznosítás része az intézmény pedagógiai programjának.
Így születtek a képeinken látható kis alkotások, a repülőgép, a csuklósbusz az ovibusz
és még számtalan más ötletes játék és dísztárgy. A kiállításért köszönet illeti a szülőket,
és az intézmény dolgozóit is.
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Másik II. osztályú csapatunk, az MLTC folytatta hullámzó teljesítményét: az első tavaszi
fordulóban idegenben 1:2-es vereség a MUN
SE ellen, majd hazai győzelem a jóképességű Airenergy FC-vel szemben (3:2), azután
4:0-ra kaptak ki a Gázgyár II otthonában. A
Bökényföldi útiaknál ismeretes, hogy a célkitűzés a jó középcsapat titulus megszerzése.
A középmezőnyben az 5-13. helyig nagy a tömörülés. Ahhoz, hogy az MLTC legalább a
jelenlegi 9. helyét (ősz végén a 8.-ak voltak)
megőrizze, most már valóban egyenletesebb
teljesítményt kellene nyújtaniuk.
A III. osztályban két héttel később kezdődött a tavaszi szezon (március 7.). A 3.
csoportba beosztott Rákosszentmihályi SC
jelentősen megerősödött együttese szenzációsan kezdte az idényt: az első meccsén 15:0ra (!), a másodikon 10:5-re nyert! Két mérkőzés – 25 gól! A frissen az Ikarusból igazolt
Szabó Pál 4-4, azaz 8 góllal járult hozzá a
gólterméshez! Czinege László edző csapatának komoly esélye van a dobogó eléréséhez,
jelenleg a 3.-tól mindössze 1 ponttal lemaradva áll a 4. helyen.
Sajnos a koronavírus terjedése miatt most
hosszú szünet következik. Ki tudja, mit hoz
a jövő?

VARGA FERENC

Felnőtt OB
Magyarország Fedettpályás Bajnoksága volt a következő esemény
február 22-23-án a szezonban. Az időszak legnagyobb presztízzsel
bíró verseny egészéről online közvetítés is megtekinthető volt.
A két nap során számos izgalmas versenynek, nagy csatának lehettek tanúi a BOK
csarnokba kilátogatók. Atlétáink közül tizenhárman álltak rajthoz, és remek teljesítményt nyújtottak úgy, hogy közülük heten
még ifjúsági vagy junior korúak.
Wagner-Gyürkés Viktória újabb két aran�nyal gazdagította egyébként is jelentős bajnoki éremkollekcióját. 800 m-en és 1500
m-en is magabiztos győzelmet aratott, amihez 800 m-en új egyéni csúcs is társult, az
úgy tűnik kifogyhatatlan „Viki egyéni csúcsai
tárházából”, valamint roppant taktikus, látványos versenyzéséből. A táv nagyobb részében a harmadik, majd a második helyen haladt, majd 650 m után ritmust váltott, amivel
riválisai nem tudtak lépést tartani.
Kéri Tamás sem tartozik a zöldfülűek közé.
Arany, ezüst és bronzérmet is akasztottak
már a nyakába rúdugró bajnokságokon. Ez
alkalommal, idei legjobb versenyzését bemutatva a harmadik helyet szerezte meg.
A második nap egyik zárószáma a nők

4x400 m-es váltófutása volt. A mindig izgalmas, nagy küzdelmeket hozó versenyszámban ezúttal sem kellett csalatkoznunk, főleg, hogy Ikarusos kvartettért izgulhattunk.
A Dobi Larina, Vajda Virág, Erdei Tamara,
Horváth Dóra sorrendben vágtázó hölgyek
kiváló teljesítménnyel szereztek ugyancsak
bronzérmet.
A dobogósokon kívül további hat versenyzőnk végzett döntős pozícióban.
Eredményeink (PB: egyéni csúcs):
I. Wagner-Gyürkés Viktória – 800 m –
2:06,19 s PB / Edző: Berkovics Imre
I. Wagner-Gyürkés Viktória – 1500 m –
4:22,36 s
III. Kéri Tamás – rúd – 4,80 m
Edző: Etédi Endre
III. Dobi Larina, Vajda Virág, Erdei Tamara,
Horváth Dóra (képünkön) – 4X200 m –
3:53,99 s / Edzők: Budai Tamás, Id. Tomhauser István, Pozsgai Dániel.

IV. Kovács László – súly – 16,52 m
VI. Guth Mátyás – magas – 1,95 m PB
VI. Szatló Nóra – súly – 13,02 m
VII. Pap Márk – 60 m – 6,96 s (e.f.: 7,01 s)
VII. Erdei Tamara – 400 m – 58,48 s PB
VIII. Göblyös Csenge – 60 m –
7,77 s (e.f.: 7,76 s)
X. Gajdos Dominika – 800 m –
2:18,36 s PB
XII. Erdei Tamara – 200 m – 26,14 s PB
Fróna Hanna – rúd – 3,20 m
BUDAI TAMÁS

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát”
Mint arról már többször
beszámoltunk,
2016 tavaszán indult
útjára a „Minden születendő
gyermeknek
ültessünk egy fát” program, amelyre kerületi
szülők vagy nagyszülők
jelentkezhetnek, hogy
a családban születendő gyermek tiszteletére igényeljenek egy
Idén nem tudtunk olyan fotót tenni gyümölcs- vagy díszfát,
amelyet a kertes háztudósításunk mellé, mint például
2019-ben (képünk), mert a babafák ban lakók kertjükben,
a lakótelepiek pedig jelültetése nem volt nyilvános.
képesen a Centenáriumi lakótelepen található Babaligetben ültethetnek el.
Idén a hírhedt vírus minden programot felülírt, ezért a tavaszi faültetés az érintettek és az önkormányzati vezetők nélkül
zajlott. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai hoz- A férfi kardválogatott negyedik lett a luxembourgi viták a helyszínre és ültették el a fákat, ezzel is jelképezve, hogy lágkupán, ezzel biztosította helyét a tokiói olimpián.
az élet győzni fog a vírus felett.
Gratulálunk Decsi Tamásnak, Szatmári Andrásnak,

A következő faültetés 2020 őszén lesz,
amelyre folyamatosan lehet jelentkezni.

Szilágyi Áronnak és Gémesi Csanádnak. Most már
csak azért kell drukkolnunk, hogy a koronavírus le ne
győzze az olimpiát.
Az Önkormányzat lapja
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Fotórealisztikus képek
Március 6-án különleges kiállítás megnyitójára várta
vendégeit a Maconkai Orosz László Galéria és a tulajdonos Szabó házaspár.
Gavar Segár alkotásaira első pillantásra könnyen rámondanánk,
hogy pusztán jól sikerült fényképek, ám valójában fotórealisztikus
festmények, melyek minél realisztikusabban igyekeznek megragadni a valóságot. A művész Kovács
Péter polgármester számára is
kedveskedett egy portréval, amely
mintha csak egy fotóstúdióban
készült volna. A kiállítást Takár
Emőke, a Mohácsi Regős Ferenc
Asztaltársaság vezetője nyitotta meg. Az est zenei aláfestéséről Csépány Tamás zongoraművész, Pintér Zsuzsanna ének és oboaművész
valamint Czikány Béla énekművész gondoskodtak.
GUETH ÁDÁM

INGATLAN
Kiadó szobát, vagy albérletet keresek havi 60E Ft+ rezsiért max.
összegért. 30-851-3137
Abádszalókhoz közel, Tiszagyendán eladnám ingatlanomat. Öregház + gyümölcsös. 30-581-8945
Albérletet keresek hosszú távra a
XVI. kerületben, Csömör, Kistarcsa, Gödöllő 65E Ft rezsivel/hó.
20-252-0255
34 nm-es öröklakásomat cserélném 30-35 nm emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-327-7398
Cinkotán a temető mellett a Simongát utcában 4700 nm szántóföld eladó. Osztatlan közös tulajdon. Kiváló befektetés! Ár 1,5 E Ft/
nm. 30-940-7606
Szent-Korona utcában, -lakótelepen- eladó 52 nm-es 2 szobás,
panorámás IV. emeleti lakás. 20806-3534

Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett 4954nm-es szántó eladó.
400-0440; 70-299-3400
Elcserélném Kerepesi 40 nm-es
házamat kis telekkel hasonlóra a
XV.; XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 30-599-0677

Nótakör Kossuth Eszter

06-20/805-8857

ELMARAD!

Értesítem a nótakör tagjait, hogy az egészségügyi
vészhelyzetre való tekintettel a nótakör összejövetelei
bizonytalan ideig szünetelnek. Az újraindulásról a járvány
elmúltával értesítjük a tagságot.
Bökényföldi úti (24ha) földtulajdonosok jelentkezését várom,
akik el akarják adni részüket.
Tulajdonosoknak kell össze fogni, a TSZ nem foglalkozik az eladással. 30-482-0700

VEGYES

Mátyásföldön a Bökényföldi
út mellett 4785nm-es belterület eladó. 400-0440; 70-2993400

Eladók 2 köbméter tüzifa, mélyen ár alatt. valamint fügefák,
babérfák, dísznövény különlegességek. 70-544-4579

Rákosszentmihályon 220 nmes családi ház működő üzlettel
együtt eladó. 20-545-9267

Eladó darts tábla, fém tollasütők,
Medgyesi angol lecke gyerekeknek, hibás fagyasztóláda. 403-1335

Kiadó garázst keresek a Pálya utcai lakótelep környékén. 30-9325654

Honda EC2000 aggregátor új
állapotban
kihasználatlanság
miatt eladó. 20 934-7476

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

Dallmayr üzemi kávéfőző + daráló
+ szűrő eladó. 70-380-7121

Kiadó a XVI. kerületben, Cinkotán egy 40nm-es különálló ház
1 fő részére. Csendes környék.
Hév, busz 2 percre. 30-940-3024

Eladó Canon fénymásoló, parabola antenna, mpsdókagyló, nyári
gumiabroncs dísztárcsával, 2 db
205/55/16. 20-588-8048

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény
az Önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

Eladó: férfi kerékpár, hordók, villanyszerelési anyagok, turista gézpalack főző felülettel, perlit, gőzölős
új vasaló, villanyszerelőnek új védőbakancs. 407-2038
Olajkályhához vadonat új adagoló
eladó 5E Ft. 20-581-0601
Eladó: 2 m3 tüzifa mélyen ár alatt,
fügefák, babérfák, dísznövény különlegességek olcsón. 70-544-4579
Eladó: 4 db Suzuki felni gumival,
XXL női alsó-felső melegítő, 38-as
western csizma. 30-451-5582
Eladó: villanyszerelési anyagok, 4
eres kábel, televíziók, rádiók, Olivetti írógép, kerékpárok, bakelit lemezek, 10 zsák perlit, lemezjátszó,
hűtőtáska. 407-2038
Eladó 72 cm-es sík képernyős Sony
Tv. 20-327-7398
Eladó kukorica morzsoló, kézi daráló, rakéta porszívó gyűjtőknek,
1945 előtti kemény szárú tiszti csizma. 407-2038
Női bundák, bőrnadrág,- dzseki,kabát 48-as 5E Ft-ért eladók. 4030524
Nem használt elektromos láncfűrész 2000 W-os Goldenstar 20E Ftért eladó. 259-0405
Vendégágy 10E Ft, légtisztító,
mélyhűtő 230l-es, kerti szivattyú,
komposztáló gép eladók. 409-2240
Kerti halastó 15l-es medence eladó.
30-950-8050

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény (a névelők /a/az/ nem számítanak
szónak) föladható postán: XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. címre,
vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is, üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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Maibach Silver 16 db-os edénykészlet eladó. 25E Ft. 30-826-7673
Ónémet szekrény, varrógépek, panofix bundák eladó. 70-281-2841

Csepel női kerékpár, üzemképes
színes TV-k eladók. 20-588-8048
Eltolós üvegajtós coca-cola hűtő
eladó. Ir.ár: 30 E Ft. 20-325-7729

Eladó Skif fűnyíró 1100W 32
cm, kombinált gyalugép 1250W.
30-223-5981

TV-t; hűtőt; polcos szekrényt elfogadnék, vagy mérsékelt áron
vásárolnék albérletembe. 30-2866066

Alig használt GRUNDIG CDDVD lejátszó; műsoros és egyéb
magnó kazetták, CD-DVD lemezek, műsoros VHS kazetták
eladók. 70-426-8677

30-33-as méretű korcsolya eladó
3 E Ft-ért. 20-928-4680

Suzuki Samuraj és utánfutó eladók. 20-913-4783

Eladó új porszívó garanciával 29E
Ft, új mixer 20E Ft. 30-851-3137

2 db lemez radiátor 60x120 cm
újszerű állapotban 5E Ft/db áron
eladó. 20-545-7598

Eladó új Future board. 30-8513137
Kétrészes lemez mosogató 1,5E
Ft, fém vasaló állvány 1,5E Ft,
fehér porcelán mosdó 1,5E Ft,
férfi kerékpár 2,5E Ft-ért eladók.
403-3065
Eladó 380V-os körfűrész 4,5
lóerős villanymotorral, működő
300-as vidia lappal. Ár 30 E Ft.
70-427-9113
Eladó egy szófa háttámlás ülőgarnitúra, egy Grundig TV, egy
Whirpool szagelszívó (fehér). 20559-8756
Eladó egy női, kék, bélelt hos�szított bőrkabát, egy étkezőasztal
és külön kerek asztallap (barna).
20-559-8756
Családi ház havi,- és alkalmankénti nagytakarítására keresek
megbízható hölgyet, 30-3139916
Vennék magyar nótás kazettát,
amelyiken Molnár László is énekel. 30-347-7986

Eladó kb. 40 db régi horgász orsó
gyüjtőknek. 30-504-3036
Eladó egy fekete smoking és egy
fekete frakk kb. 170 cm magas
vékony testalkatú férfira való.
403-7932

Eladó 4 karikás, vezetékes gáztűzhely, 80 l-es Hajdú villanybojler.
70-944-3172

Borjúhús házhoz szállítva
rendelhető. 30-644-5843

Kertépítés, fakivágás,- metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöld hulladék elszállítás. Farkas György 30-6859502

Vadonat új elektromos kukta,
Philips videómagnó, vasaló, légterápiás készülék eladó. 30-527-

8598

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
20-264-7752
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parketta csiszolás, aljzat kiegyenlítés,
PVC,- szőnyegpadló lerakás.
Minőségi, precíz munka, mérsékelt áron. (Alapítva: 1998.)
Csapó György 31-780-6430;
780-3732 festesma.iwk.hu

Sencor 55 cm-es lapos TV 10 E
Ft-ért eladó. 20-581-0601
Nyugdíjas pedagógus nőt keresek
V. osztályos kislányom segítségére
heti 2 alkalommal a XVI. kerületben du. 3-tól. 30-347-7986

Ereszcsatorna javítása, tisztítása, széldeszka, oromszegély javítása- festése, kerítés festése javítása. Borbély
Tamás 30-721-3165

Kertépítés, fakivágás,- metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény nyírás,
zöld hulladék elszállítás. Farkas Norbert 30-550-7761

PAPÍR – és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír
régiséget, régiségeket vásárolnék és árverésre átves�szük. VI. ker. Andrássy út
16. 266-4154 nyitva: H-SZ
10-17 h, CS 10-19 h
Vízszerelés. Csapok, szifonok,
WC-k, WC tartályok, mosdók,
zuhanytálcák stb. cseréje., mosógép, mosogatógép bekötése.
Új vízvezeték kiépítése, régiek
cseréje. 20-412-0524
Hétvégén is hívható!

Takarítókat keresünk irodaépületek napi takarítására. Munkaidő: H-P 17-20.
Munkabér: bruttó 100E Ft.
20-282-3511
Fiatal pár a XVI. kerületben
vállal zöldség-gyümölcs termesztést kertes házzal rendelkezőknek. A terményen
osztozunk! 70-416-1083
Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás,
bozótírtás, térkövezés, kerítés építés. Reális áron!
www.telekrendezes.hu Tel.:
06-20-259-6319

Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven
felüli személlyel havi fix
összegű fizetéssel. 30-9414533
FAKIVÁGÁST, SÖVÉN�NYÍRÁST vállal kerületi
KERTÉSZ. Zöldhulladék
elszállítással is, anyagi felelősség vállalással, profi gépekkel. 30-287-4348

