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Kedves Olvasó!
Ugyebár van a kutyapiszok, meg a műanyag-
zacskó, amelybe a kutyatulajdonosoknak köte-
lességük lenne összeszedni a négylábúak köz-
területekre lerakott nem kívánatos hagyatékát. 
Ugyanakkor kizsigerelt Földünkön előbb-utóbb 
kulcskérdéssé válik az újrahasznosítás és a ta-
karékosság. E két cél egy sajátosan értelmezett 
ötvözetét már láthattuk is, amikor a kapuban 
állva beszélgettem a postásunkkal, miközben 
az úttest szélén egy kutyatulajdonos közeledett 
felénk egy valószínűtlenül hosszú, és ehhez ké-
pest, elképesztően rövidlábú, tacskószerű eb-
bel. A kutya szaglászva-bóklászva poroszkált hol 
az aszfalton, hol az árokpart zöldjében, majd 
lekuporodott, hogy az aktuális pakkot elhelyezze 
a fűben az általa alkalmasnak ítélt helyen. Amíg 
a kutya e műveleten dolgozott, gazdája jóságos, 
megértő tekintettel nézett e félresikerült, de az 
ő számára mégis szerethető teremtményére. 
Hát igen, a szépség nem minden. Közben már 
a kezében ott volt a nylonzacskó, jelezve, hogy 
ő majd a kutya által otthagyott csokipiramist 
felmarkolja, ahogy manapság illik. Látványosan 
széthajtotta, egyengette a műanyagzacskót, 
majd amikor eljött az idő, kesztyűként a kezére 
húzta lehajolt, és úgy fordult, hogy előlünk testé-
vel takarja a „műveleti területet”. Úgy tett, mint-
ha felmarkolná kutyája produktumát, de csak 
szöszmötölt valamit a fűszálak között, majd 
fölegyenesedett, és az üres zacskót továbbra is 
takarva sebtében zsebre dugta, és folytatták a 
sétát. Igen, jól értik, a furfangos demonstráció 
után a bűzölgő kis kupacot otthagyta a fűben. 
Valószínűleg a zacskó újrahasznosítása lebegett 
a szeme előtt. 

Erre mondják itt Pesten, hogy „ügyes”. Viszont 
az ilyen esetek csak szítják azt a tüzet, amely fo-
lyamatosan ott lobog a kutyások és a nem kutyá-
sok kibékíthetetlen táborai között. 

MÉSZÁROS TIBOR

A Csenge utca felől látszik a 
legjobban, hogyan haladnak az 
építők. Elkészült a liftház, már csak a 
legfelső szinten vannak zsaluelemek, 
és mindkét szárnyon szerkezetkész 
az emeleti rész is. A 2,1 milliárd 
összértékű beruházás során 1600 
négyzetméterrel nő az épület 
alapterülete, így az egészségügyi 
szolgáltatások köre is bővülhet. 

Képes helyzetjelentés a 
Szakrendelő munkálatairól
Az ütemterv szerint halad a Szakrendelő bővítése és felújítása. 
Azok számára, akik nem járnak naponta arra, mutatunk néhány 
képet a jelenlegi (augusztus 20-i) állapotról.

A beruházást az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
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A 2020/2021-es tanév 2020. szeptember 
1-jétől 2021. június 15-ig tart.

A XVI. kerület 14 intézményében 4929 ta-
nuló, köztük 721 elsős, 26 osztályban kezdi 
meg tanulmányait.

A 2020/21-es tanévre történő általános 
iskolai beiratkozás során is dönthettek a 
szülők arról, hogy gyermeküket a lakóhely 
szerinti kötelező felvételt biztosító iskolába 
íratják be, vagy a szabad iskolaválasztás jo-
gával élve egy másik intézménybe. A XVI. 
kerületi intézmények esetében 721 elsős ta-
nuló közül 499 tanuló választotta a körzetes 
intézményt, míg 222 gyermek nem a körze-
tes iskolájában kezdi meg általános iskolai 
tanulmányait. 55 elsős tanuló más kerület-
ből jár majd ide iskolába. A XVI. kerület-
ben 4 iskolában indul három első osztály a 
2020/2021-es tanévben. Ezek átlaglétszáma 

28 fő, amelyhez a fenntartó minden érintett 
nevelési-oktatási intézmény esetében egyedi 
engedélyt adott.  

A tankerületi központ által fenntartott há-
rom középiskolában összesen 1346 diák ta-
nul szeptembertől.

A 2020/2021-es tanévben valamennyi, a 
nappali rendszerű alap- és középfokú isko-
lai oktatásban részt vevő tanuló ingyene-
sen jut hozzá a tankönyvekhez.

2020. augusztus 7-én kezdődött a tanköny-
vek kiszállítása, amely zökkenőmentesen 
zajlott, a diákok az első tanítási napon vehe-
tik kézbe az új tankönyveket. 

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ to-
vábbra is mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a fenntartásában működő XVI. 
kerületi nevelési-oktatási intézményekben 
biztosítsa a feltételeket a sokszínű oktatás 

megvalósításához. Az iskolák között műkö-
dik Ökoiskola, Boldog Iskola, Tehetségpont, 
német nemzetiségi oktatási feladatok ellátá-
sában részt vevő iskola, zeneiskola, két taní-
tási nyelvű iskola. Az intézményekben nagy 
hangsúlyt kap a tehetséggondozás, a felzár-
kóztatás, a fejlesztés.   

A Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár 
Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti 
Alapfokú Művészeti Iskolában az emberi 
erőforrások minisztere döntése alapján a 
2020/2021-es tanévtől újabb öt évre Zólyo-
mi Árpád Balázs kapott megbízást az intéz-
mény vezetésére.

A Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium intézmény-
vezetőjének Vámos Tibor igazgató úrnak 
a távozása miatt a 2020/2021-es tanévre – 
miniszteri döntés alapján – dr. Zalainé Ótós 
Ildikó igazgatóhelyettes kapott megbízást 
az intézményvezetői feladatok ellátására.

Kezdődik a tanév
Reményeink szerint – igaz, a szükséges óvintézkedések mellett –, de időben és 
hagyományos módon, tantermi oktatással megkezdődik a tanév. Az egészség-
ügyi előírásokat a kormány 70 pontos közleményben hirdette ki. A kerületi tud-
nivalókról az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatójától, Kovács Katalintól 
kértünk tájékoztatást.

Önkormányzatunk a 2016-17-es tanévtől kezdődően minden évben 
ingyenes füzetcsomaggal járul hozzá az alsós tanulók beiskolázásá-
hoz, ami sok kerületi családnak segítséget jelent.

Idén több mint 2800 diák számára osztják ki a tanítók által ösz-
szeállított csomagot, amely tartalmazza többek között a Kertvárosom 
Fotópályázat alkotásaival díszített A/5 
méretű füzeteket és vázlatfüzetet is. A 
füzeteket a REHAB-XVI Nonprofit Kft. 
megváltozott munkaképességű dolgo-
zói készítették a tanulók számára.  

Ács Anikó alpolgármester Dobre 
Lajos intézményvezetővel együtt sze-
mélyesen ellenőrizte a csomagok be-
érkezését a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskolában, ahová több mint 6000 db 
füzetet szállítottak ki a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet munkatársai. 

Az ingyenes füzetcsomagon kívül, a nagycsaládban élő egyetemis-
ták számára elérhető tankönyvtámogatás és rendkívüli települési 
támogatás is igényelhető az Önkormányzattól, ezek részleteit megta-
lálják a www.bp16.hu honlapon. 

NAGY BRIGITTA

Megérkeztek az alsósok számára 
összeállított ingyenes füzetcsomagok 
is a kerületi iskolákba

Szeptembertől már nemcsak az általános iskolások, ha-
nem a középiskolások részére is ingyen biztosítja a tan-
könyveket az Állam, és bár az oktatási intézmények fenn-
tartása nem az önkormányzatok feladata, nálunk mégis 
segítséget kapnak a családok az iskolakezdéssel járó ki-
adásaik csökkentéséhez.
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Szülők, vásárlók és munkába indulók ed-
dig a szabad ég alatt voltak kénytelenek 
várakozni olyan helyeken, mint például a 
Kölcsey Ferenc és Herman Ottó Általános 
Iskolákhoz közeli, a József és a Szent Koro-
na utca sarkán található megálló; a Hősök 
fasorán a Lemhényi Dezső Általános Isko-
lával szemben lévő megálló; a Móra Ferenc 
Általános Iskola közelében lévő megálló; a 
szentmihályi Lidl mellett, a János utcában 
található megálló; a cinkotai buszgarázsnál 
lévő megálló; vagy a 46-os busz rendőrség 
melletti, Jókai utcában található megállója. 

A szolgáltatóváltással viszont ez most meg-
változik, és nagyot lép előre a kerület az Ár-
nyas Buszmegálló Program teljesülése felé.

Ha tehát bárki azt észleli, hogy szerte a 
kerületben bontanak egy megállót, arra 
számíthat, hogy oda hamarosan sötétített 
üveggel burkolt, vadonatúj felépítmény 
kerül. 

Érdemes megjegyezni, hogy a szolgáltató 
csak olyan buszvárókat építhet át, illetve fel, 
amelyek a Kertváros tulajdonát képező te-
rületeken állnak. A többi megálló sorsáról a 
Fővárosi Önkormányzatnak kell döntenie.

A KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
A 65 ÉV FELETTI, EGYEDÜL ÉLŐ NYUGDÍJASOKNAK, akiknek nincs velük egy 

háztartásban élő rokonuk, ELVÉGZI AZOKAT A HÁZ KÖRÜLI TEENDŐKET, 
amelyek ennek a korosztálynak már komoly nehézséget okoznak.  

EZEK A KÖVETKEZŐK:
• ároktisztítás, • fűnyírás, • sövénynyírás, • metszés, • járdatakarítás, • tűzifa-hasogatás, 

• darabolás, • ágvágás, • eresztisztítás (utóbbi kettő maximum létra magasságig), valamint  
• szemét összeszedés és • kisebb karbantartási, anyagot nem igénylő munkák.

Új szolgáltatás a XVI. kerület nyugdíjasai számára

A szolgáltatás legsűrűbben kéthetente vehető igénybe, és egy alkalommal nem halad-
hatja meg a 90 perces időtartamot. Bejelentkezés a szolgáltatás igénybevételére: 

+36-20/539-6879

Új buszmegállókat építtet a 
Kertváros Önkormányzata
Százhúsz modern, árnyat adó és az esőtől óvó buszmegálló épül szeptem-
ber végéig a XVI. kerületben, miután az Önkormányzat új szolgáltatóval 
szerződött. A társaság hatvannégy, már meglévő buszvárót cserél le, mind-
eközben ötvenhat olyan helyszínen telepít egyet-egyet, ahol eddig nem volt. 
Ráadásul közterület használati díjat is fizet majd a reklámfelületei után, 
amiből évente több mint 6 millió forint bevételhez juthat a Kertváros. 

NAGY ÁRON
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A Kovács Attila Galériában az 
Önkormányzat első emeletén 
a vitrin megtelt a Művészklub 
alkotóinak ünnepi tárgyú mű-
veivel, melyeket Koltayné Zol-
der Klára mutatott be az egybe-
gyűlteknek. 

A Corvin Művészklub vezető-
je természetesen felidézte ál-
lamalapító királyunk alakját, a 
magyarok érdekében tett, ezer 
éve ható cselekedeteit, majd 
megszegte a nemzeti színű 
szalaggal díszített ünnepi ke-
nyeret, amelyből minden jelen-
lévő kapott egy szeletet.

Szent István emlékezete az államalapító király 1083. augusztus 20-i 
szentté avatásától játszik szerepet a magyar történelemben. Ennek 
az ünnepnek a presztízse nem mindig volt egyforma. Kezdetben az 
István-kultusz az Árpád-házi királyok legitimációját szolgálta. Ehhez 
kapcsolódott később Szűz Mária tisztelete, amely egyházi jellegű ün-
nepé nemesítette augusztus 20-át. Majd Buda visszafoglalása alkal-
mából 1686-ban XI. Ince pápa elrendelte, hogy a katolikus világ éven-
te emlékezzen meg Szent Istvánról. 1771-ben Mária Terézia országos 
ünneppé nyilvánította Szent István napját, és ekkor küldte Budára a 
Szent Jobbot, kifejezve ezzel, hogy a Habsburgok legitim magyar ural-
kodók. 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után a  
Bach-korszakban nem engedélyezték Szent István megünneplését, 
mert ez a független magyar államot jelképezte volna. Ám 1891-ben 
Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át. A két vi-
lágháború között az 1938-as székesfehérvári országgyűlés törvény-
be iktatta Szent István emlékét, és nemzeti ünnepé nyilvánította 

augusztus 20-át. A kommunista hatalom ezt nem törölte el, csak 
eltorzította. 1950-től a népköztársaság és az alkotmány ünnepeként 
beszéltek róla. A rendszerváltás után, 1991-ben az Országgyűlés a 
nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította ezt a 
hányatott sorsú ünnepet.

Ma augusztus 20-át – ha nincs koronavírus járvány – szigorú proto-
koll szerint ünnepeljük. A fővárosban, a Kossuth téren Magyarország 
lobogójának felvonásával és tisztavatással kezdődik. Budán rendezik 
meg a mesterségek ünnepét, és ott mutatják be Magyarország tortáját. 
Délután kerül sor a hagyományos Szent István-bazilika körüli Szent 
Jobb-körmenetre. Ezen részt vesznek ugyan a közjogi méltóságok is, 
ám az esemény mégis inkább a hívők tiszteletadása Magyarország fő 
védőszentje előtt. Az ünnep estéjén hagyománnyá vált a tűzijáték is. 

Augusztus 20-a jó alkalom az állami kitüntetések, köztük a Magyar 
Szent István-rend átadására is. Magyarország egyik legrangosabb elis-
merését elsőnek Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok és Lám-
falussy Sándor magyar jegybankár, az euró atyja vehette át 2013-ban.

A Corvin Művészklub a koronavírussal dacolva 
idén is megtartotta hagyományos kiállítását augusztus 20-a tiszteletére. 

Néma ünneplés
Idén a gyakorlatban a vírushelyzet szinte zászlóval 
díszített hétköznappá tette Szent István ünnepét. 
Noha a Parlament előtt az ünnepélyes zászló-
felvonást és a tisztavatást megtartották, legtöb-
bünknek csak az otthoni megemlékezés maradt. 
Ha már elmaradtak a közös ünneplések, legalább 
elevenítsük fel röviden augusztus 20-a történetét! 

Ha már nem ünnepelhettünk közösen, legalább nosztalgiázzunk egy kicsit! 
Képeink a tavalyi augusztus 20-i rendezvény emlékezetes pillanatait elevenítik fel.
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Hosszú éveken keresztül  a Dernovics család 
próbált egy fafaragót találni, aki a keresztet 
újra alkotta volna fából, de nem jártunk si-
kerrel. Idén januárban Vrana Istvánné javas-
latára felkértük Sebestyén Zoltán népi fafa-
ragót a corpus elkészítésére. A mogyoródi 
születésű mester elvállalta, így a Dernovics 
család és Vrana Istvánné meghirdette az 
adakozást, és a Cinkotáért Közhasznú Egye-
sület vállalta annak hivatalos lebonyolítását. 
Legnagyobb örömünkre az emberek vallás-
tól és világnézettől függetlenül adakoztak. 
Nekik köszönhetjük, hogy a Cinkotai temp-
lombúcsú napjára, Mária-Magdolna ünnepé-
re elkészült a corpus és a felújított kereszt, 
amelyet a szervezők és az adományozók ké-
résének megfelelően ökumenikus szertartás 
keretében áldotta, illetve szentelte meg Vető 
István evangélikus, Eszes Zoltán baptista és 
Bíró Botond református lelkész, valamint 
Gödölle Márton katolikus esperes augusztus 
15-én, Nagyboldogasszony ünnepén. A jelen-
lévők közös Miatyánkkal, Hiszekeggyel, és 
az ősi magyar himnusszal, a Boldogasszony 
anyánk eléneklésével ajánlották Nagyboldo-

gasszony oltalmába a felújított keresztet.
Köszönet minden adományozónak és a szer-
vezőknek, és köszönet a művésznek aki éle-
tének egy darabját is beletette az alkotásba.

DERNOVICS MIHÁLY
a Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnöke

Újra kereszt őrzi az ezer 
éves falut 
A cinkotaiak pótolták az ellopott corpust
Cinkota, az ezer éves falu a huszadik század derekán önmagával lett ha-
táros, ezért kültéri kereszt nélkül maradt. A Szent Mária-Magdolna plé-
bániatemplom mellett áll most Cinkota egyetlen kültéri keresztje, amit 
2000-ben, az államalapítás ezer éves évfordulójára állíttatott Beniczky 
Gábor és Dernovics Mihály családja. A kereszten lévő corpus és a felette 
álló glória bronzból készült, melyet Baraté János cinkotai szobrászmű-
vész készített. 2002. július 12-én a corpuszt és a glóriát, mely körülbelül 
15 kilogramm volt, fényes nappal ellopták. Bár a rendőrségi bejelentés 
megtörtént, a tettesek soha nem kerültek elő. 

Az ünnep tiszteletére szorgos ke-
zek megtisztították a Vágás és Bó-
bitás utca találkozásánál álló Szent 
István emlékművet. 
Az emlékoszlopon kis tábla hirdeti, hogy:  
„…Szent István király eszméinek megőrzésére 
állították a környék lakói. A domborművet ké-
szítette és adományozta Baraté János”. Baraté 
János (1930-2009) kerületünk közismert 
szobrász-művésze. 

Az emlék-
oszlopot 

2001-ben 
állították a 
Cinkotáért 
Közhasznú 

Egyesület 
közreműkö-

désével.

A CIVIL16 EGYESÜLET 
KÖZLEMÉNYE

NYUGDÍJAS KLUBUNK 
szeptembertől újra várja 
tagjait és az érdeklődőket 
a Legenda Sörfőzdében, 

(Lándzsa lakótelep mögött, 
Kövirózsa utca 8/c.)

minden hónap utolsó csütörtökén.
Kezdés 

szeptember 24. csütörtök, 16:00

Színpadi produkciók, zene, tánc!

Tel.: 06-20/808-0366
WWW.CIVIL16.HU
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Mihály Etelkát nem volt könnyű szóra bír-
ni. Elmondta, hogy a kántor személye nem 
kaphat túl nagy figyelmet, mert ez a foglal-
kozás a szolgáló hivatások közé tartozik. A 
kántor feladata az, hogy a zenét és az ének-
hangot eszközként használva a liturgiára 
irányítsa a hívek figyelmét, így nem lehet 
szó előadásról, produkcióról. Az persze csak 
jó, ha ez a szolgálat művészi színvonalú, de 
ezért cserébe a kántor nem vár semmilyen 
elismerést. Végül a 30 éves évforduló volt az 
a „varázsszó”, amiért vonakodva ugyan, de 
kötélnek állt.

– HOGYAN LETT ÖNBŐL ORGONISTA?
– Családom rákoscsabai eredetű ugyan, de 
1968-bana Belgrád rakpartról költöztünk 
Mátyásföldre. 7 évesen a kerületi zeneisko-
lában kezdtem zongorázni, majd ezt egé-
szen a Teológia és az ELTE ének-zene szak 
befejezéséig folytattam. Orgonálni 1986-tól 
tanultam és ebben nagy segítségemre volt 
az akkori plébános, Rajz Mihály atya, aki le-
hetővé tette, hogy a templomban gyakorol-
hassak. Elvégeztem a kántorképzőt Pécsen, 
az Egyházi karnagyképzőt, gregorián kurzu-
sokat, de az orgona képzést kevésnek talál-
tam, ezért jelentkeztem az akkori Mártírok 
útján működő zeneiskolába, ahová sokéves 
zongora tanulmányomnak köszönhetően 
felvettek, és Kárpáti József kiváló pedagógus 
és orgonaművész növendéke lehettem.

– MIÉRT ÉPPEN AZ ORGONÁT VÁLASZ-
TOTTA?
– Családunkban mindig jelen volt az isten-
hit. Apai nagyapám testvére Mihály János 
a Péceli úti Nepomuki Szent János temp-
lom egyháztanácsának elnöke volt. Engem 
a Belvárosi Szent Mihály templomban ke-
reszteltek, de elsőáldozásom, bérmálkozá-
som helyszíne már a mátyásföldi katolikus 
templom volt. A bérmálkozást követő fel-
nőttkori megtérés majd a hitoktatásba való 
bekapcsolódás örökre életem részévé tette 
az istenhitet. Ez megerősített abban is, hogy 
az orgona az a hozzám legközelebb álló 

hangszer, amellyel tevékeny részese lehetek 
a liturgiának, és így szolgálhatom Istent és a 
hívőket is. Egyetlen hangszer sem rendelke-
zik oly széles spektrummal, rengeteg hang-
színnel, dinamikával mint az orgona.

Jelenleg együtt dolgozom kántortársa-
immal, Dr. Kurucz Mihállyal, Kurucz Ró-
berttel, és Rieth Józseffel, akik szintén el-
kötelezettjei az egyházzene szolgálatának. 
Utóbbi két kollégám tervezte és kivitelezte 
kerületi műhelyükben templomunk élvo-
nalbeli technikai adottságokkal rendelkező 
orgonáját.

– AZ ORGONÁLÁSON KÍVÜL ÖN VEZE-
TŐJE A SZENT CECÍLIA KÓRUSNAK IS.
– Ez a kórus nagy hagyományokkal ren-
delkezik. 1947-ben jött létre az egyházköz-
ség korábbi, és a Mátyásföldi Gimnázium 
egyházi énekkarából. Karnagyuk – egyben 
a templom kántora – Németh Kálmán lett. 
A vegyeskar 32-36 tagot számlált. Az ötve-
nes években Tóth Sándor operaházi ének-
kari tag vette át a kórus vezetését. Ebben 
az időszakban alkalmanként Bárdos Lajos 
is vezényelte az énekkart. 1956 után átme-
netileg szünetelt a szolgálat, majd Kozák 
István karnagy és fia Kozák György kántor 
folytatta a munkát 1976-ig. A vegyeskar 
ekkor 25-28 tagot számlált. 1986 tavaszáig 
Jáger Miklós, később Csermely Irén végez-
te a karnagyi teendőket, őt pedig Kasznár 
Józsefné követte.

– ÖN MIKOR VETTE ÁT A KÓRUS VEZE-
TÉSÉT?
– Engem 1995 nagyböjtjén dr. Bátorfi Béla 
plébános bízott meg az akkor 10-15 fős kar 
vezetésével. Számos katolikus-ökumeni-
kus kórustalálkozó meghívásának tettünk 
eleget. Énekeltünk a többi között a Weker-
le-telepi Szt. József kórusok találkozóján, 
az OMC Milleniumi Kórustalálkozóján, a 
Szent István Bazilikában, a sashalmi refor-
mátusoknál, valamint a rákosszentmihályi, 
árpádföldi és sashalmi plébániatemplo-
mokban, a Tihany apátsági templomban és 

a Tabáni templomban szentmisén. 2009-
ben egy dupla CD-t jelentettünk meg, mely 
az advent-karácsony és nagyböjt-húsvét 
ünnepkörök kórusműveiből áll. Alapjában 
véve a Pilóta utcai templom liturgikus kó-
rusa vagyunk. Az egyházi ünnepeken, álta-
lában havonta egyszer-kétszer szolgálunk 
20-25 fős vegyeskarunkkal a szentmiséken.

– SEGÍT EGY KISEBB KART IS, A SZENT JÓ-
ZSEF SCHOLÁT.
– A Szent József Schola 2012. május 1-jén, 
templomunk búcsúján alakult három mé-
lyen vallásos család gyermekeiből, akik 
maguk választották a kórus nevét. A gyer-
mekek elsősorban a vasárnapi szentmisé-
ken, a nagyhéti szertartásokon, ünnepeken, 
valamint a betlehemes játékban, és az egy-
házközösség vízkereszti koncertjén is részt 
vesznek. A kórus tagjai hangszeres játékuk-
kal bekapcsolódhatnak a liturgiába.A gyer-
mekek fokozatosan ismerkednek az Éneklő 
Egyház verses népénekeivel, himnuszokkal, 
responzóriumokkal, alleluja-verzusokkal, 
antifónákkal de a Cecília karral énekeltek 
már a Magyar gregoriánumból is.

– MIT CSINÁL, AMIKOR NEM ORGONÁL?
– Ötödik generációs kárpitos-díszítő vállal-
kozásunkban dolgozom, mellette pedig sza-
koktatóként és lakberendezőként is vannak 
feladataim, mások mellett testvéremmel, 
Mihály Lászlóval együtt, aki a kárpitosmes-
ter vizsgabizottság elnöke. Vállalkozásunk 
két helyszínen üzemel. Műhelyünk – ame-
lyet édesapám 1968 óta vezetett – Mátyás-
földön működik. Üzletünk pedig 1946 óta a 
VII. kerületi Klauzál téren található, amelyet 
nagyapámtól vett át pedagógus édesanyám, 
és most mi folytatjuk. Mindkét helyen elég 
sok feladat vár ránk, úgyhogy közgazdász 
lányom is besegít.

– HOGYAN KÉPZELI A JÖVŐT?
– A jövőt csak Isten tudhatja de a zsoltáros 
szavaival élve „Az Úr kegyelmét örökké ének-
lem.” /Zolt.89.2/

Zenével szolgálni a hitet
A hangszerek királynőjének rajongói nemrég örülhettek az Orgo-
nák éjszakája című országos rendezvénynek, amelyen – mint arról 
előző számunkban tudósítottunk – részt vett a mátyásföldi Szent 
József templom is. Az orgonánál Mihály Etelka, a templom vezető 
kántor-karnagya foglalt helyet, akiről kiderült, hogy éppen 30 éve 
szolgálja orgonajátékával a liturgiát. Úgy gondoltam, az évforduló 
jó alkalom arra, hogy megismerjük eddigi életútját és indítékait.

MÉSZÁROS TIBOR
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Legtöbbször zenei produkcióknak tapsolhatott a közönség, de július 
9-én SLAM POETRY párbajt hirdettek a rendezők. 

Aki július 16-án látogatott ki a Ligetbe idősebb KUTI RÓBERT hege-
dűművész jóvoltából nem csak a könnyű- és a komolyzene népszerű 
slágereiből kapott egy csokorra valót, hanem részese lehetett egy bra-
vúrszámnak is, amikor a művész egy egyszerű vonófűrészt hegedű-
vonóval szólaltatott meg. A vonófűrész persze nem a hegedűvonóról 
kapta a nevét, hanem a használatának módjáról.

Július 17-én én 
UPOR ANDRÁS 
énekes-dalszerző 
mutatta be a líraitól a 
fergeteges ritmusú 
dalokig terjedő 
repertoárját. 

Az Erzsébetligeti Színház is csatlakozott az Open Mic Budapest 
rendezvényeihez. Ez az Amerikából és Angliából indult rendezvény-
forma a nyugati világban nagyon népszerű, ugyanis az Open Mic 

(nyitott mikrofon), mindenkinek lehetőséget biztosít, aki úgy érzi, 
hogy van egy színpadképes zenei produkciója. Ennek keretében au-
gusztus 13-án BIHARI GÁBOR, VARGA LILI, POPLESZ valamint 
SZABÓ D. TAMÁS jött el a Ligetbe, és igen kellemes perceket okoz-
tak a hallgatóságnak. 

A SZABAD (A) TÉR 
sorozat eddigi egyik 
legkiforrottabb előadója 
TÓTH ESZTER volt, 
aki már olyan zenei 
finomságokat is felvonultatott
az eszköztárában, mint a 
kifinomult dinamika, 
a hibátlan, ritmustartó 
kíséret, és az érzelmek 
átadásának képessége. 

SZABAD (A) TÉR
Az Erzsébet-ligetben zenével 
és mozival telt a nyár
A nyár folyamán a vírushelyzet miatt elvétve le-
hetett csak előadásokat rendezni. Az Erzsébetli-
geti Színház dolgozói azonban ácsoltak egy mini 
színpadot, romantikus, színes fényekkel megvi-
lágították a színház homlokzatát, és minden hé-
ten csütörtökön és pénteken valamilyen színpa-
di produkciót rendeznek, szombatonként pedig  
filmvetítés van. A sorozat a SZABAD (A) TÉR cí-
met viseli. Mindez kint a szabadban, az évszáza-

dos fák alatt, ahol kényelmesen be lehet tartani a 
biztonságos 1,5 méter távolságot. A büfében visel-
ni kell a maszkot, és biztosított a kézfertőtlenítés 
lehetősége is. Az alábbiakban a nyári produkciók-
ból válogattunk.
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Egy kicsit megáll 
az idő...

– ÖN EGYFORMÁN OTTHONOSAN MO-
ZOG A PRÓZAI MŰVEK ÉS A ZENÉS PRO-
DUKCIÓK VILÁGÁBAN. MINDKETTŐ VON-
ZOTTA MÁR A KEZDETEK ÓTA? 
– Ha visszaemlékszem a gyerekkoromra, 
az éneklés volt előbb, teljesen magától érte-
tődően, ösztönösen indult bennem. Fülel-
tem, hangokat utánoztam, majd hallás után 
megtanultam dalokat. Később, amikor már 
tudtam írni-olvasni, elkezdtem papírra vetni 
a gondolataimat, meséket, történeteket kita-
lálni. A két kifejezési forma párhuzamosan 
mozgott bennem. 

– MILYEN ARÁNYBAN VAN JELEN EZ A KÉT 
MŰFAJ AZ ÖN ÉLETÉBEN?
– Ez mindig változik. Volt, hogy prózai sze-
repeket játszottam zsinórban, ilyenkor az 
éneklés háttérbe szorult, de a zene mindig va-
lamilyen formában része volt az életemnek. 
Mostanság leginkább koncertezem, a színház 
szeptembertől indul majd be. Sok a zenés 
szerep, de ezek egyszerre komoly színészi 
kvalitást is  igényelnek. Ez így rendkívül jó él-
mény, nem panaszkodhatom. Természetesen 
van olyan előadásom is, ami kizárólag próza.

– MILYEN ESZKÖZÖKET ADNAK A SZÍN-
MŰVÉSZ KEZÉBE A PRÓZAI MŰVEK ÉS MI-
LYET A ZENÉS PRODUKCIÓK?
– Ezt nem tudom meghatározni. Nem is 
igazán választom el a kettőt egymástól. A 
zene talán könnyebben eljut a nézőhöz, gyor-
sabb, nagyobb hatást tud kiváltani. A próza 

nagyobb figyelmet igényel, szubjektívebb, 
nehezebb, de ez mindig attól függ, milyen 
műfajt interpretál az előadó. A humoros da-
rabok egyszerűbben jutnak el a nézőkig, fel-
oldanak, lazítanak, ezért ez mindig hálásabb 
műfaj. A dráma elgondolkodtat, jó esetben 
felkavar, nem igazán szabadít fel. Az igazán 
jó előadások számomra azok, ahol ez mind 
megfelelő arányban ötvöződik. 

– SZAKMAILAG HOGYAN TALÁLTAK EGY-
MÁSRA HRUTKA RÓBERTTEL?
– A Valami Amerika 2 forgatásán találkoz-
tunk, úgy 12 éve. El-elhívtuk egymást vendég-
nek egy-egy saját produkcióba, majd 2013-
ban készítettünk nekem egy lemezt, aztán 
2017-ben még egyet. 

– MILYEN IGÉNY INDÍTOTTA ARRA, HOGY 
DALSZÖVEGEKET IS ÍRJON? 
– Abszolút nem volt igényem rá, Robi bízta-
tott, hogy legyen lemezem saját szövegekkel 
mert egészen más saját szerzeményt énekel-
ni, mint valakinek a dalait. Hálás vagyok neki, 
magamtól nem jutott volna eszembe elindul-
ni ezen az úton. 

– AZ ÖN PÁLYÁJA TELE VAN ELISMERÉSEK-
KEL: JUNIOR PRÍMA DÍJ 2010-BEN, JÁSZAI 
MARI DÍJ 2014-BEN, HANGVILLA DÍJ 2019-
BEN. AZ ILYEN NYILVÁNOS ELISMERÉSEK 
MÓDOSÍTJÁK EGY SZÍNÉSZ ÉLETÉT? 
– Nekem már az előadások, koncertek utáni 
taps is jólesik, hát még ha valakinek vagy va-

lakiknek eszébe jut díjat, elismerést adni ne-
kem! Soha nem számítok rá, és ez talán jó, 
mert ilyenkor mindig meghatódom.

– AZ ÖNÖK KÖZÖS PRODUKCIÓJÁNAK 
VAN CÉLKÖZÖNSÉGE?
– Nincs. Mindenkinek szól, aki tud kapcso-
lódni hozzánk. 

– MIRE SZÁMÍTSANAK A NÉZŐK, HA 
OTT LESZNEK SZEPTEMBER 4-ÉN A  
TOMPOS-HRUTKA ESTEN?
– Közvetlen, meghitt hangulatú koncertjeink 
szoktak lenni, főleg így duóban, és egy kis hu-
mor is mindig belekerül a műsorba. 

– MINDEN MŰVÉSZNEK VAN VALAMILYEN 
CÉLJA A MŰVÉSZETÉVEL. HOGYAN FO-
GALMAZNÁ MEG AZ ÖN A SAJÁT ARS POE-
TICÁJÁT?
– Ha nagy vonalakban megnézzük, mi embe-
rek röpke időt töltünk együtt ezen a földön, 
adott körülmények között. Azzal, amit a szín-
padokon művelek, szeretnék itt és most kap-
csolódni, mert soha nem tudhatjuk, mit hoz 
a holnap. Hol leszünk, leszünk-e egyáltalán. 
Próbálom elérni azt, hogy az emberek a velem 
töltött pár órában elrugaszkodjanak a valóság-
tól és megtalálják a személyes szabadságukat.

A műsor rendezői és a művészek mindenkit 
szeretettel várnak erre az ingyenes, szabadté-
ri produkcióra, amely kellemes érzelmi kirán-
dulást ígér! 

Az Erzsébetligeti Színházban szeptember 4-én Tom-
pos Kátya és Hrutka Róbert fog gondoskodni arról, 
hogy kiszakadjunk a szürke hétköznapok vírussal 
fenyegetett világából. Minden alkalommal különös, 
bensőséges atmoszférát teremtenek, hiszen kitű-
nően ismerik egymás rezdüléseit, mi pedig velük 
utazunk műfajok sokaságán át, és egyszer csak úgy 
érezzük, hogy megállt az idő. Tompos Kátyát eddigi 
pályafutásáról és az est programjáról kérdeztük. 

MÉSZÁROS TIBOR

Nótakör - Kossuth Eszter 06-20/805-8857
A nyári szünet után újra indul a Nótaklub. 

Összejöveteleinket továbbra is 
minden hónap második szerdáján tartjuk. 

AZ ŐSZI ELSŐ ALKALOM 
szeptember 9-én szerdán, 17 órakor lesz 

a szokott helyen, a Rákosi út 71. szám alatt, 
a Civilek Házában. 
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Amikor 2017-ben Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Szász 
József alpolgármester felköszöntötte GÁBOS MIKLÓSNÉT 95. szü-
letésnapja alkalmából, megígérték, hogy megteszik ugyanezt a 100. 
születésnapon is. Erre azonban már nem lesz lehetőségük, mert Ági 
néni életének 97. évében örökre maga mögött hagyta a földi létet.

Marosvásárhelyi Nemes Gábos 
Miklósnét nem csak az különböztet-
te meg kortársaitól, hogy életében 
volt egy-két rendkívüli fordulat, ha-
nem az is, hogy számtalan autenti-
kus népdalt ismert, amelyeket a hi-
vatásos énekeseket megszégyenítő 
színvonalon el is tudott énekelni.  

A nem szokványos események 
egyike például házasságkötésének 
története. Elmesélte, hogy férje, az 
autómérnök Gábos Miklós is képes 
volt pillanatok alatt fontos és jó dön-
téseket hozni. Gábos úr házasságuk 

előtt hét évig Franciaországban élt, és hat nyelven beszélt. A tettek 
embereként ismerte a család, amit az is bizonyít, hogy egy szép nap 
reggelén megismerte Ági nénit, este eljegyezte, majd három hét 
múlva összeházasodtak. Ezután 44 éven keresztül, a férj haláláig 
boldog, kiegyensúlyozott házasságban éltek.

Ági nénit nagyon fiatalon, már a szülőhelyén, Beregdarócon rabul 
ejtették a környék csodálatos népdalai. Szeretett volna énekesnő len-
ni, és nem a tehetségén múlt, hogy ez nem valósulhatott meg. Ennek 
ellenére sok alkalmat talált arra, hogy kedvenc dalait a nyilvánosság 
előtt is elénekelje. Távozásával a kárpátaljai népdalkincs egyik leghite-
lesebb ismerőjét és megőrzőjét veszítette el a magyar nyelvű kultúra.

Idős korában is tevékenyen élt. Szerinte lánya túlzottan gondos-
kodott róla, indokolatlanul kímélte őt. Ám ő ennek ellenére mindig 
részt vett a könnyebb konyhai munkákban, krumplit, hagymát, ba-
bot pucolt, és tanácsokat adott. A hosszú élet titkai közt értékrendjé-
ben ott szerepelt a nyugodt családi élet, az egyetértés, és a tevékeny 
életmód, mert a fizikai munka nem csak egészséges, de boldogít is. 
Családja mindig nagy szeretettel vette körül, akárcsak az a csapat, 
amelynek dr. Kirschner Róbert főorvos volt a vezetője a Flór Ferenc 
Kórházban, és akik mindent megtettek azért, hogy betegük az utolsó 
pillanatig a legjobb ellátásban részesüljön.

Ági néni sokaknak fog hiányozni, hiszen népes család, sok unoka 
és dédunoka vette őt körül. Nyugodjék békében!

A DOLCE CONSORT BP FURULYAEGYÜTTES 
2020. szeptember 5-én szombaton, délután 16 órakor 

egyórás jótékonysági koncertet ad a Mátyás király téri zenepavilon-
ban. Adományaikkal az együttes további munkáját segíthetik. Előre 
is köszönjük szíves megjelenésüket; mindenkit szeretettel várunk!

Kovács Zsolt, zenetanár

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

„VESSZEN TRIANON!”
2020. augusztus 29. 16:00

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS a Rongyos Gárda honvédő 
harcainak 99. évfordulóján, a vörös Ausztria Nyugat-Magyarországi térfog-
lalását hősiesen, fegyverrel megakadályozó, Sopron visszatérését vérük hul-
latásával kiharcoló eltökélt hazafiak tisztelőit, a Rongyos Gárda egyik legka-
landosabb életű vezetőjének, Máderspach Viktornak a nyughelyéhez közeli, 
Cinkotai HÉV Állomás mellett lévő I. Világháborús hősi emlékműhöz.

BUDAVÁRI TÖRTÉNELMI EMLÉKSÉTA
A Déli Harangszó Baráti Kör megalakulásának 20. évfordulója alkalmából 

2020. szeptember 12. 11:30
KOSZORÚZÁS ÉS EMLÉKEZÉS a budavári Kapisztrán szobor előtt /
Bp. I. Kapisztrán tér 4./ az egyesület változatos és tartalmas tevékenysé-
gének visszatükröződéseként. A hajdani Nándor tér után a déli harangszó 
idejére következő állomásunk a Budavári Nagyboldogasszony templom, 
majd a Halászbástyán Hunyadi János szobra. Utunkat a Nándorfehérvári 
diadal 500. évfordulóján bekövetkezett, az ahhoz méltó budapesti hősies 
napok mártírjának, Mansfeld Péter emlékművénél fejezzük be.

„NE BÁNTSD A MAGYART!” 
Honismereti kalandozások a Kárpát-hazában 

a Zrínyi, a Pálos és Trianon emlékév alkalmából 
1. 2020. szeptember 6. Szigetvár, 

a Zrínyi-vár és a neves családhoz kapcsolódó emlékhelyek 
bejárása  a kitörés évfordulójához kapcsolódva, majd a költő és 

hadvezér szobrának megkoszorúzása
2. 2020. szeptember. 13. Pozsony, 

a megújult vár és a város bejárása, Dévény, a történelmi Magyar-
ország határvára, és Mária-völgy, ősi pálos kegyhely 
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu 
facebook.com/kulturliget

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.

08.27. cSüTöRTök 19:30 
Swing à lA DjAngo
Az innovatív, egyedülálló hangszeres felállással 
bíró zenekar különleges stílusötvözetet teremtett. 
A produkció a „Köszönjük Magyarország!”
program keretében valósul meg.

08.28. pÉnTek 20:30 
ligeTi MoZi: SZAffi
Helyfoglalás érkezési sorrendben!

08.29. SZoMBAT 19:30 

flying TiMeS uTcABál
Rock'n'Roll és minden más! Örömzene és egy új 
stílus: Garden roll!

09.03. cSüTöRTök 19:30
könnyen ÉRTheTő jAZZ
TÓTH VIKTOR szaxofonművész koncert-be-
szélgetése a jazz száz évéről – élő zenével, audio 
és video részletek bemutatásával illetve azok ma-
gyarázatával.

09.04. pÉnTek 19:30 

ToMpoS káTyA ÉS 
hRuTkA RóBeRT eSTje
Párosuk olyan értéket képvisel, ami ritka színfolt 
a hazai zenei palettán, Hrutka Róbert gitárjátéka 
szívbéli kísérője Tompos Kátya énekének. 

09.05. SZoMBAT 19:00 

jAZZMAniA Big BAnD 
Ingyenes szabadtéri koncert a Jazzmania 
Big Band-del az Erzsébetligetben.

09.10. cSüTöRTök 19:30 

oRchiDeA, lAkhATó SáR 
- AkuSZTikuS öRöMZenÉlÉS
Lakható Sár: Ha 2020 film lenne, mi lehet-
nénk a soundtrack album?
Orchidea: Magyar underground grunge ze-
nekar, alternatív stílussal vegyítve.

09.11. pÉnTek 19:30 
nApfonAT 
- női A cApellA együTTeS
Egység, kör, több szólam, ritmus, össz-
hang, figyelem, mélység, lágy és sokszínű 
nőiesség...

A programsorozat ideje alatt 
a fedett teraszon a Green Caffe 

kávékülönlegességekkel, frissítőkkel, 
finom falatokkal várja vendégeit.

Szeptember 13. vasárnap 16:00
CSUKÁS – BERGENDY: 
SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI 
zenés mesejáték
120 perc, 1 szünettel. 5-12 éveseknek ajánljuk!
Jegyvásárlás online: tixa.hu
Jegyár: 2000-2600 Ft

S Z A B A D ( A ) T É R
ingyeneS SZABADTÉRi pRogRAMok AZ eRZSÉBeTligeTBen
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Helytörténet
A cinkotai kiserdő

Az 1860-as katonai felmérés térképén a még név nélküli, későbbi 
Nagyitcze fogadó és Cinkota közötti út jobb oldalának közepe táján 
nem megnevezett kicsi házat ábrázoltak a rajzolók. A későbbi tér-
képekből tudjuk, ez a strassenraumer, magyarul az útkaparó háza. 
Mellette az „Uj-erdö” (!), gémeskúttal a keleti sarkán. Ami biztos, 
ezen a területen áll majd az 1887-ben megalakuló Mátyásföldi Nya-
ralótulajdonosok Egyesületének központi épülete, árnyas kiserdő-
vel a háta mögött, amit Erzsébet-ligetnek neveznek hivatalosan. De 
addig a fővárosi lapok hasábjain, mint a „cinkotai kiserdő” szere-
pel, szerelmi gyilkosságok és párbajok helyszíneként.

Ma már azt is tudjuk, hogy a fenti épületet, a mai Corvin Gimná-
zium elődjét, a Nagyszállót Beniczky Gábor építtette, aki vadásztár-
sainak unszolására felparcellázta környékbeli birtokát és jutányos 
áron eladta a nyaralótulajdonosoknak, megteremtve ezáltal Mátyás-
földet. 

1888. május 10. Budapesti Hirlap: „A cinkotai nyaralótelepen (a 
Mátyásföldön) a tavasz beállta óta élénken és serényen folyik a munka. 
Számos telek van már befásítva és beültetve, sok helyen emelkednek ke-
rítések és több nyaraló már épülőfélben is van. A földbirtokos Beniczky 
Gábor által a park közepén épített vendéglő már tető alatt van s arányo-
san tagolt, tágas, emeletes épületet képez, melynek tető-erkélyéről szép 
kilátás nyílik messze vidékre. Az egyesületi tagok legutóbb tartott érte-
kezletén megkezdődött az összeírása azoknak, kik meg ez év folyamán 
építkezni fognak, s remélhető, hogy a nyáron a telepnek egy nagy része 
kiépül. A budapesti vaspályatársaság erősen sietteti a cinkotai h. é. vasút 
kiépítését, melynél már csak a kavicsolás kisebbik fele van hátra, úgy 
hogy pünkösd után a pálya megnyitható lesz. A környék már is élén-
kül s a vasút megnyíltával a kirándulni szerető fővárosi közönség újabb 
irányt nyer egy szép vidékre, mely a pesti oldalon mindenesetre egyike 
a legszebbeknek. Az egyesülethez meg folyvást csatlakoznak új tagok, s 
rövid néhány év múlva a Mátyásföld bizonyára egyik legkeresettebb és 
leglátogatottabb pontja lesz Budapest környékének. A telep létesítésének 
eszméjéről ő felsége a király is igen elismerőleg nyilatkozott a múlt őszi 
vadászatok alkalmával Andrássy Aladár gróf előtt, ki az egyesületnek 
tag ja és díszelnöke.”

Beniczky Gábor megítélése manapság eléggé egysíkú: lump föld-
birtokos, aki lovakba ölte vagyonát, elherdálva azt, tetemes adóssá-
gokat hagyván hátra öngyilkossága után. Pedig hosszas kutatással 
lehetne árnyalni ezt a jellemrajzot, nélküle a mai XVI. kerület képe 
teljesen máshogy alakult volna. 

Térjünk vissza a nagyszállóhoz, amelynek eredeti képe nem ma-
radt ránk. Sommerer György, az aranykor egyik kocsmárosa, 1900-
ban közölt ugyan hirdetése mellé egy képet, de, mint utóbb kide-
rült, ez a kép a millenniumi „Ünnepélyek csarnokát” ábrázolja. Pedig 
1900-ban Divald Károly lefényképezte a már átépített fogadót és 
kiadta képeslapokon. Divald képeslapjain, a két 1895-re hozzáépí-

tett torony között, még az eredeti favázas vendéglő látható, amiből 
sejthető az eredeti épület képe. És most jöhet a kérdőjel. Pár évvel 
ezelőtt a gyűjtemény kapott egy képet egy ma is álló Bökényföldi 
úti házról, ami állítólag Batthyány Ilonáé volt, és az épület 1918-as 
állapotát mutatja. A cinkotai ősbetétek lappangása miatt ez nem 
bizonyított, de találgathatok. A kép egy favázas, a Nagyvendéglő kö-
zepéhez nagyon hasonló épületet ábrázol. Nagyjából ugyanabban 
a korban épülhetett. Így, ha a tulajdonlás igaz, lehetett eredetileg 
Beniczky Gábor vadászlakja is. Ebben az esetben (újabb találgatás), 
valószínűleg előbb épült, mint a nagyszálló. Az 1880-as évekbeli 
katonai felmérés térképén látható is egy épület nagyjából azon a 
helyen, körülötte néhány új parcellával. 

Pesti Hirlap 1887. szeptember 4. „A nyaraló-telep a főváros környé-
ke legszebb pontjainak egyikén, Cinkotán innen, a kerepesi országút 
mentén fog épülni, a már munkálatban levő budapest-cinkotai h. é. vas-
út állomáspontján. Egyelőre 141 telek (600—900 négyszögölesek) van 
beépítésére kiszemelve, melyek, homlokkal az országútnak, úgy feksze-
nek, hogy körülfog ják a 72 holdas cinkotai kiserdőt, mely nyaralókhoz 
sétaparkul fog tartozni. (…)”

Felsoroltam néhány adatot – jelet – de mindig marad kérdőjel, 
mindig fennáll a lehetősége, hogy a térképrajzoló téved, az újságíró 
a hasára csap, a hirdető meg fals képet rakat be. Óvatosnak kell 
lenni a történelemmel.

SZÉMAN RICHÁRD

Lám, eljött a helye a helyreigazításnak is: egy kedves olvasónk, Lohn 
János hívta fel a figyelmemet, hogy az előző cikkben a Rákos Vidéke 
idézet dátuma nem 1905, hanem 1915. A fentiek közé besorolhatjuk, 
hogy a helytörténész is lehet figyelmetlen. Annak viszont örülök, hogy 
van, aki el is olvassa a rovatot és odafigyel, ezzel segítvén a pontosság 
megközelítését.

A történelemre visszatekinteni és következtetéseket levonni, mindig nagy rizikófaktorral jár. Aki ezzel foglalkozik, 
tudja, susnyás bozótban jár, ahol időnként faragott kövekbe, elhagyott kardokba, csontvázakba botlik, idegenek tör-
téneteit hallgatja végig, a bozót melletti patakból pedig palackpostát emel ki, régi korok furcsa, megfejthetetlen üze-
netével. Ha tárgyilagos akar maradni, magányosan, mások ítéleteitől mentesen kell olvasnia az út során előkerült 
jelek üzenetét. De lehet-e tárgyilagos a saját személyiségétől sújtott történelmi vándor? Olyan kérdések ezek, amik 
mentségül szolgálhatnak a történetírás örökös hibáira, tévesztéseire. Kövekből, csontokból, kardokból, mesékből, 
kusza írásokból kell kirakni a múlt mozaikját. És ha kiraktuk, nem lesz, aki hitelesen csettinthet: igen, így volt! Az, 
hogy mégis végigmegyünk ezen az úton, annak a tudományosan megmagyarázhatatlan hitnek köszönhető, hogy a 
múlt jelei között megtaláljuk az igazságot, a szépet, a jót, és körvonalazódhat a gonosz képe. De mielőtt túlfeszíte-
ném e rovat kereteit, a fentiek szerint nézzünk bele a cinkotai kiserdő esetleges történetébe.
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Számos kiváló versenyt láthattak a nézők, 
amelyek közül szakosztályunk atlétái is ki-
vették a részüket.

A legnagyobb sikert, pontosabban sikereket 
Wagner-Gyürkés Viktória érte el. A szomba-
ti napon 1500 m-en 
olyan fölénnyel győ-
zött, hogy amikor 
célba ért, a második 
helyezett még éppen 
csak ráfordult a céle-
gyenesre. A bajnok-
ság másnapján 5000 
m-en is jelezte, hogy 
a hosszabb távhoz 
szükséges állóképes-
ségével sincs gond, 
és magabiztosan 
zsebelte be második bajnoki címét.

Detrik Balázs a férfi súlylökés kétszeres 
bajnokaként állhatott dobókörbe. Miután 
a felkészülése nem volt problémamentes, 
ezért dobogós helynek is rendkívüli mód 
örültünk volna. Balázs küzdőképességében 
ezúttal sem kellett csalatkozzunk. Remek 
versenyzéssel ezüstérmet szerzett. A dobogó 
harmadik fokára edzéstársa, Kovács László 
állhatott fel. Talán benne maradt némi hiá-
nyérzet, többre számított magától, de ne fe-

ledjük, hogy Laci még csak első éves utánpót-
lás korú atlétánk, így neki az elkövetkezendő 
hétvégén lesz a korosztályos bajnoksága.

Horváth Dóra az elmúlt hetekben már 
bizonyította, hogy kiváló formában van. 
Előbb 400 m síkon, 
majd 400 m gáton 
is remek formában 
versenyzett. Ezt fő 
versenyszámában, 
400 m gátfutásban 
tovább tudta javíta-
ni, és egészen kiváló 
idővel szerezte meg 
a harmadik helyet. 
Tegyük hozzá, hogy 
olyan idővel, amivel 
az elmúlt években 
gyakran a bajnoki 

címet is meg lehetett szerezni. Megjegyzen-
dő, hogy Dóri nagyon közel került 2003-ban 
Tamperében felállított egyéni csúcsához.

Ugyancsak 400 m 
gáton nyújtotta éle-
te eddigi legjobb tel-
jesítményét Bencsik 
Ádám. 2019-ben 
még az utánpótlás 
korúak között szer-
zett ezüstérmet, 
idén már a felnőt-
tek között is letette 
a névjegyét. Szoros versenyben győzte le ri-
válisát, aminek bronzérem volt a jutalma.  

Dobogósaink mellett további nyolc alkalom-
mal értünk el döntős helyezést.
V. Kovács Noel – gerely – 68,58 m 
V. Szécsényi Anna, Erdei Tamara, Vajda  
Virág, Horváth Dóra – 4X400 m – 3:53,24s
VI. Bánházi Botond – rúd – 4,50 m PB
VI. Rab Attila – gerely – 67,34 m 
VI. Merényi Panna – 5000m – 17:33,38s PB
VI. Jákfalvi Blanka – gerely – 43,70 m  
VII. Göblyös Csenge – 100m – 12,26s  
(e.f.: 12,08s)
VIII. Guth Mátyás – magas – 2,00 m PB

Felnőtt atlétika OB 2020
Jubileumi, 125. Atlétikai Magyar Bajnokságot rendeztek augusztus 8-9-én a zuglói Lantos Mihály Sport-
központban. A 2019-es év versenyének emléke tért vissza sokakban, amikor szombaton felhők gyülekez-
tek, majd kiadós eső zúdult a versenyzőkre, bírókra és nézőkre. Szerencsére csak futó záporról volt szó, 
azonban a dobószámokban indulók a csúszós dobókör miatt nehéz helyzetbe kerültek, a többi indulónak 
pedig a magas páratartalommal kellett mindkét nap megküzdeni.                                       BUDAI TAMÁS

Vámos Tibor életét a családján kívül eddig két nagy feladat határozta 
meg: párhuzamosan volt a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gim-
názium igazgatója, és nemzetközi, valamint hazai labdarúgó mér-
kőzések játékvezetője, vagy játékvezető-asszisztense. Most komoly 
döntés elé állította az élet. Barczi Róbert más pozícióba történt kine-
vezésével megüresedett a versenyigazgatóság vezetői széke, amelyet 
az MLSZ Vámos Tibornak ajánlott fel. 19 év iskolaigazgatói és törté-
nelem-angol szakos pedagógusi munkája után döntenie kellett, hogy 
elvállalja-e az egész embert kívánó versenyigazgatói állást, amely 
mellett már nem fér el az iskolai munka, vagy marad a ketedránál. A 
versenyigazgató feladata a bajnokságok zökkenőmentes, tervezhető 
lebonyolítása, valamint a klubokkal történő sikeres együttműködés. 
Végül hosszas vívódás után a sportra mondott igent. 

Vámos Tibor 16 évesen lett játékvezető, és 29 éves játékvezetői pá-
lyafutása alatt az NB II-es kezdetek után közel 300 NB I-es mérkőzés 
asszisztense volt, nemzetközi szinten pedig 96 mérkőzésen szere-
pelt. Kassai Viktor oldalán 12 Bajnokok Ligája mérkőzésen, a pekin-

gi olimpia labdarúgódöntőjén 
és a dél-afrikai világbajnokság 
elődöntőjén az ő kezében volt az 
asszisztensi zászló.

Aktív játékvezetői pályája be-
fejezése után játékvezető-elle-
nőrként, majd az MLSZ szö-
vetségi ellenőreként dolgozott. 
2015-ben pedig elnöke lett az 
UEFA Grassroots programjá-
ban a Fair Play és Kisebbségi 
Bizottságnak. Nem csoda hát, 
ha ezer szállal kötődik a labda-
rúgáshoz.

A Táncsics Iskolában az igazgatói teendőket a következő tanévben 
megbízott intézményvezetőként az eddigi igazgató-helyettes, dr. Za-
lainé Ótos Ildikó látja el.       

Vámos Tibor elbúcsúzott a Táncsicstól
A nyár folyamán változások voltak a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésé-
ben, amelyek Vámos Tibort is érintették. Fontos feladattal bízták meg: július 
1-jétől őt nevezték ki a versenyigazgatóság élére.
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INGATLAN

Eladó Ómátyásföldön III: emeleti 
általános állapotú 46nm-es lakás 
24,5M Ft-ért. 20-807-7891

Rákosszentmihályon 2 szoba össz-
komfortos, kertes családi ház eladó. 
30-582-5471

Budapesttől 20 km-re 128nm 5 szo-
bás (dupla komfortos) szuper ház 
eladó 32,5M Ft-ért. 70-454-5356

Örshöz közel mediterrán jellegű 4 
szobás, kiváló állapotú ház 70M Ft-
ért eladó. 70-454-5356

Felújított, 100nm-es riasztó rend-
szerrel felszerelt családi ház eladó a 
Cserhát déli részén Kállón a központi 
részen. I.ár: 7,5M Ft. 30-581-7507

Eladó 65nm-es 2 szoba hallos lakás 
jó lehetőséggel. Fűtési és közös költ-
ség nincs. 30-624-0697; 403-5064

Albérletet keresek hosszú távra Gö-
döllői, Csömöri HÉV közelében, 
kert használatával. 20-252-0255

34nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35nm-ig emeleti önkormányzati-
ra ráfizetéssel. 20-327-7398

Szent-Korona utcában, -lakótelepen- 
eladó 52 nm-es 2 szobás, panorámás 
IV. emeleti lakás. 20-806-3534

34 nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35 nm emeleti önkormányzatira 
ráfizetéssel. 20-327-7398

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

József utcában eladó 1109 m2 te-
lek bontandó épülettel 52 MFt-ért. 
20/365-6795

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
zamat kis telekkel hasonlóra a XV.; 

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

ASZTALOS VÁLLAL: meg-
lévő ajtók, ablakok szigete-
lését, javítását, régi ablak-
szárnyak thermo üvegre 
alakítását, elöregedett szi-
getelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, 
javítását. 30-265-9477

Megnyitottunk! Pedikűr a 
szépség és az egészség je-
gyében! India Szíve Jóga-
központ, Bp. XVI. ker. Lajos 
utca 72. 30-851-8763

Masszázs extrákkal az India 
Szívében. Gyere, próbáld 
ki. Bejelentkezés: 30-432-
9092 www.indiaszive.hu

XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 
30-599-0677

VEGYES

Retró versenykerékpárok eladók 
(Atala, Gitan, Puch): 06209360554 

Orion, keveset használt televízió 50 
cm-es képátlóval eladó. Ár megegye-
zés szerint 20/498-6812

Műanyag hordó, 2-szer használt 160 
l-es 6000 Ft-ért elvihető.  403-3533

1 db kétágas és 1 db 3 ágas fikusz 1 
m magas eladók. 407-0941; 20-936-
1857

Különböző méretű ballonok és de-
mizsonok eladók. 403-7932

Új, oszlopos ventilátor 6,5E Ft-ért 
eladó. 405-1018

Eladó egy alig használt Lux Aqualux 
WP9L típusú víztisztító berendezés 
magyar nyelvű leírással 28E Ft-ért. 
20-970-6986

Budmil iskolai leány hátizsák újsze-
rű állapotban 1,5E Ft-ért elvihető. 
20-545-7598

Virágos kiskert - barátok 
klubja keresi tagjait!

Célunk környezetünk, ker-
tünk,  szépítése. Tapasz-
talataink megismertetése, 
szaporítás, nemesítés, cse-
re-bere. A virágok szépsé-
ge mindenkit elvarázsol, 
tegyük boldogabbá ma-
gunkat és egymást is. Pin-
tér Judit 06 30 92-12-418

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés
Munkavégzés időtartama: 

augusztus 27. – szeptember 15.
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a 
munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum be-
tartására. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a 
parkoló autókra hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, és 
az első mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a fel-
használás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üze-
meltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott 
kellemetlenségekért! Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő 
platánfák 10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa, illetve zöld-
ségfélék találhatók, legyenek szívesek azt jelezni, lehetőség szerint írásban az  
info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-0258, 06-20/219-54-08 te-
lefonszámokon, hogy fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezel-
jük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 
szeptember 30-ig, MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen enge-

délyezett készítményekkel. ÉVI:14 nap, MVI:0 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Mospilan 0,04%

14 - - -Topas 100 EC 0,05%
Wuxál általános 

lombtrágya
0,3%

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás
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PAPÍR – és fémpénzt, bé-
lyeget, képeslapot, papír 
régiséget, régiségeket vásá-
rolnék és árverésre átvesz-
szük. VI. ker. Andrássy út 
16. 266-4154 nyitva: H-SZ 
10-17 h, CS 10-19 h

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, terep-
rendezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöld hulladék el-
szállítás. 
Farkas György 30-685-9502

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, terep-
rendezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöld hulladék el-
szállítás. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Tetőfedő-bádogos-ácsmes-
ter vállal mindenféle tetőja-
vítást. Azonnali kezdéssel! 
Felmérés és kiszállás ingye-
nes! Lapos tető szigetelés; 
cserép javítás; ereszcsator-
na cserék; homlokdeszka 
csere cseréppel és cserép 
lemezzel is. 20-281-2547

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

Vízszerelés. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC tartályok, 
mosdók, zuhanytálcák stb. 
cseréje., mosógép, mosoga-
tógép bekötése. Új vízveze-
ték kiépítése, régiek cseréje. 

20-412-0524 
Hétvégén is hívható!

Egész évben kapható!!! Ta-
nyasi tápmentes frissen ko-
pasztott csirke házhoz szál-
lítva! 30/415-1601

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

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.




