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Szatmáry Kristóf 
közleménye szerint 
a Kormány átvállalta 
a Fővárostól a 
HÉV és a Metró 
összekapcsolásához 
szükséges további 
pénzügyi háttér 
megteremtését.

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulóját 
a biztonsági előírások 
betartásával megünnepeljük. 
A megemlékezésről, 
a díszpolgári cím és a 
Budapest Főváros XVI. 
Kerületéért kitüntetések 
átadásáról következő 
lapszámunkban olvashatnak 
részletes tudósítást.
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A testületi ülésről jelentjük

Szatmáry Kristóf a sajtótájékoztató célját abban jelölte meg, hogy 
a HÉV és a Metro egy éve mellékvágányon veszteglő ügyét felélesz-
szék, felhívják rá a figyelmet, hogy ne tétlenkedéssel múljon az idő, 
hanem történjen már valami ebben a sokezer ember közlekedését 
érintő ügyben. Közismert, hogy a beruházás eddig szükséges tervei 
elkészültek, már a megvalósulás küszöbére ért ez a nagyszabású el-
képzelés, amely élvezte a főváros előző vezetésének támogatását. Az 
egy évvel ezelőtt pozícióba került új vezetőség – élén az új főpolgár-
mesterrel – kedvezőtlen döntést hozott, leállította a terv megvalósí-
tását. Miután látszott, hogy a Fővárostól e téren sok jóra nem lehet 
számítani, Szatmáry Kristóf Kovács Péterrel közösen kereste a meg-
oldást. Munkájuk eredményeképpen úgy tűnik, hogy Fürjes Balázs 
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár 
lesz az a személy, aki átérezve az elképzelés fontosságát, és életmi-
nőség javító hatását, hozzásegíti a kerületünket ahhoz, hogy az állam 
átvállalja a fővárostól a pénzügyi háttér megteremtését. A Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsa ugyanis úgy döntött, hogy felszólítja a fővá-
rosi illetékeseket, adják át az államnak az eddig elkészült terveket, 
amely megnyitná az utat a megvalósulás felé.

Kovács Péter polgármester felidézte, hogy egy évvel ezelőtt a válasz-

Ismét van remény 
HÉV-Metro ügyben
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Ko-
vács Péter polgármester sajtótájékoztatót tartott 
a HÉV és a Metro összekapcsolásának ügyéről a 
Jókai út és Veres Péter út sarkán. Azért ezt a hely-
színt választották, mert a tervek szerint itt lenne 
az egyik megállója a HÉV vonallal összekapcsolt 
Metro járatainak.

táskor Karácsony Gergely a HÉV és a Metro összekapcsolásának ter-
vével kampányolt. A haladás tervének nevezte az elképzelést, és azt 
mondta, fel kell gyorsítani a megvalósítást, és aki ezt hátráltatja, bűnt 
követ el. Majd amikor tehetett volna ezért valamit, megvonta az anya-
gi támogatást. Ezért a polgármester felszólította a fővárosi illetékese-
ket, hogy ha továbbra sem változtatnak álláspontjukon, legalább ne 
hátráltassák a megvalósítást, és adják át a már elkészült terveket az 
államnak. Ők majd finanszírozzák a további lépéseket. Az eddigi tét-
lenkedés következtében elképzelhető, hogy az EU 2021-2028-as költ-
ségvetésébe már nem fér bele ez a nagyberuházás. Most már csak úgy 
lehet menteni a helyzetet, ha a még szükséges terveket megfeszített 
tempóban készítik el, mert, ha kicsúszunk az időből, az eddig elvesz-
tegetett egy év következménye további hét év elvesztését jelentheti.

Az elmondottak alapján Szatmáry Kristóf és Kovács Péter tehát az-
zal a követeléssel indult a sajtótájékoztatót követő fővárosi közgyű-
lésre, hogy felszólítják az illetékeseket a tervek átadására. 

Akkor még nem tudtuk, hogy néhány órával később olyan jó hírt 
kapunk,  ami a címlapra kívánkozik. Most ott olvasható.

A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata változást hoz a hivatal 
szervezeti felépítésében, ügyosztályok és ka-
binetek helyett iroda elnevezésekkel találkoz-
hatnak az ügyfelek. Az ügyintézést ez a válto-
zás nem zavarja meg, továbbra is az ügyfelek 
igényeit szem előtt tartva működik a hivatal. A 
jelenlegi vírushelyzet miatt a szükséges óvin-
tézkedéseket betartva lehet az épületbe belép-
ni, de a hivatal munkatársai telefonon vagy 
e-mailen keresztül is rendelkezésre állnak. Az 
elérhetőségekről a www.bp16.hu oldalon tájé-
kozódhatnak. 

A Testület egyhangúlag támogatta a Rákos-
menti Mezei Őrszolgálat jelenlegi intézmény-
vezetőjének újbóli kinevezését. Oláh Csaba a 
kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a min-
dennapi munka mellett kiemelt cél az illegális 

szemetelők visszaszorítása, erre a feladatra 
fokozottan koncentrálnak az Önkormányzat-
tal szoros együttműködésben. A Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatot érintette Szász József 
alpolgármester előterjesztése is, melynek egy-
hangú elfogadásával a Képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a Kertvárosi Tanya-
udvarnak otthont adó Sarjú út 5. szám alatti 
ingatlan, önkormányzati tulajdonba vételének 
kezdeményezésére. Ez az ingatlan jelenleg a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, de 
Karácsony Gergely főpolgármester a Tanyaud-
var átadójakor tett nyilatkozata szerint, nem 
lesz akadálya a tulajdoni jog átadásának. 

Mintegy 30 évig dolgozott főépítészként 
Tóth Miklós, akitől nyugdíjba vonulása okán 
köszöntek el a képviselők. Kovács Péter pol-
gármester elmondta, hogy a főépítésznek 

is köszönhetően a legelső kerület voltunk, 
amelynek teljes kerületre vonatkozó építési 
szabályzata készült, és jelezte, hogy továbbra 
is számít a főépítész segítségére a Kerületi Épí-
tési Szabályzat módosításának lezárásában.

A Képviselő-testület az előzőekben részlete-
zett témák mellett elfogadta többek között a 
2021. évre tervezett belső ellenőrzési felada-
tókról szóló előterjesztést, valamint Ács Ani-
kó alpolgármester előterjesztéseként a Corvin 
Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ alapító okiratának mó-
dosítását. 

Kerületünkben hagyományosan nyáron tart-
ják a Közmeghallgatást, azonban idén október 
21-én kerül rá sor, a következő rendes testületi 
ülés pedig november 11-én lesz. 

N.B.

Október 14-én tartotta rendes ülését a Képviselő-testület. A Polgármesteri Hivatal új 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása mellett, döntöttek a Kertvárosi 
Tanyaudvarnak otthont adó, Sarjú út 5. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdon-
bavételének kezdeményezéséről, a Testület egyhangúlag támogatta a Rákosmen-
ti Mezei Őrszolgálat jelenlegi intézményvezetőjének újbóli kinevezését, valamint 
megköszönték a Kertváros nyugdíjba vonuló főépítészének 30 éves munkáját. 
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– IDÉZZÜK FEL A KEZDETEKET! MILYEN CÉL 
VEZETTE, AMIKOR MEGÁLMODTA EZT A 
KIS HELYI ÁLLATKERTET?
– Világjelenség, hogy az emberiség egyre in-
kább a városok felé igyekszik, a falvak megszű-
nőben vannak, de legalább is elvárosiasodnak. 
Ezért arra gondoltam, hogy jó lenne bemutat-
ni a felnövekvő nemzedéknek, hogy milyen is 
volt a vidéki, falusi, netán tanyasi élet. Melyek 
voltak azok a háziállatok, és haszonnövények, 
amelyek évszázadokon keresztül eltartották 
elődeinket, melyek voltak a Kárpát-medence 
őshonos háziállatai, és milyen volt a szintén 
évszázados kertészeti kultúra. Ez az ötlet indí-
tott el a tanyaudvar létrehozása felé.

– MENNYIBEN VALÓSULT MEG A TERVE?
– Azt hiszem, 95 százalékban úgy alakultak 
a dolgok, ahogy szerettem, szerettük volna. 
Hiszen rögtön hozzá kell tennem, hogy kol-
légáimban lelkes támogatókra, megannyi 
ezermesterre találtam, akik nagyrészt szabad-
idejüket feláldozva tették lehetővé, hogy saját 

kivitelezésben készüljön el a tanya. Új állatok-
kal már nem szeretnénk bővíteni a kínálatot, 
és új állattartó épületeket sem szeretnénk ké-
szíteni. Már csak a szakszerű üzemeltetésre 
szeretnénk koncentrálni. 

– TEKINTSÜK MEG AZ ÉPÜLETEKET ÉS AZ 
ÓLAK LAKÓIT! 
– Induljunk a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
felújított központja felől. Ehhez hozzátoldot-
tunk egy előadótermet vizesblokkokkal, és egy 
nagyobb előadótermet is, amelyik egy jó nagy 
szaletliben folytatódik. Ebben kapott helyet a 
kemencénk, amelynek későbbi programja-
inkban komoly szerepet szánunk. Ezután jön 
a kecskék ólja, amelyben két parlagi kecske 
lakik, a disznóólat pedig kétféle sertésfajta 
birtokolja, a fehér lapály és a szőke mangali-
ca. Majd fordulunk a fogolyház felé, amelyet 
a nagy baromfiudvar követ. Ezt hét őshonos 
baromfifajta népesíti be, amelyeket a Gödöllői 
Génmegőrzési Intézetből vásároltam. Közéjük 
vegyülve gyöngytyúkok és pulykák gondoskod-

nak arról, hogy egy pillanatig 
se legyen csend a baromfiud-
varban.

A baromfik birodalma 
mellett áll a kukoricagóré és 
takarmánytároló. A marhafé-
léket két szelíd kárpáti bor-
zderes képviseli, amelyeket 
kockázat nélkül meg lehet 
simogatni, mellettük pedig 
öt juhakolban öt juhfajta, a 
fehér racka, a fekete racka, 
a gyimesi racka, a cigája és 
a merinói juh önálló szállás-
helyei következnek. Végül 
elérkezünk a baromfi törzsál-
lomány hosszú épületéhez, 
ahol a hét őshonos fajtából 
egy-egy kakas és négy-öt tyúk 
él fajtánként elkülönítve, 
hogy génjeik ne keveredhes-
senek. 

Ha a másik oldalon elindu-
lunk visszafelé, a vízi szárnya-

sok óljait láthatjuk. Az elsőben dunai magyar 
kacsák, tőkés récék és karolin récék élnek, a 
másodikban libák, egymástól elkülönítve, és 
mindkettőhöz tartozik egy-egy kis tó is. Hátuk 
mögött húzódik Bálint gazda gyümölcsöse, 
amelynek különlegessége, a 30 féle gyümölcsfa, 
amelyek az általa kifejlesztett metszési móddal, 
karcsú orsóformára vannak alakítva.  Ezután 
érünk a fácánházhoz, majd a két szamár kanca 
karámjához. Közülük az egyik decemberre va-
lószínűleg anyai örömök elé néz.

Néhány lépésre a szamaraktól láthatjuk a na-
gyobbik tavat, amelynek elsődleges feladata a 
Naplás-tóból kifogott, agresszív, oda nem való 
ékszerteknősök befogadása. Ám a páncélosok 
mellett megfér benne néhány őshonos magyar 
halfajta is, például aranykárász, széles kárász, 
szürke harcsa, tőponty, szélhajtó küsz, szivár-
ványos ökle. A kapuhoz közeledve érünk a kí-
nai törpefürjek és a gazdasági fürjek, majd a 
nyulak házához, és itt is van egy kisebb szaletli 
amelyben a kézműves foglalkozástól az étke-
zésig bármit lehet csinálni.

– MIKOR LEHET LÁTOGATNI A TANYAUD-
VART?
– Hétfőtől péntekig kizárólag csoportok – óvo-
dásoktól az egyetemistákig – látogathatják a 
Tanyaudvart miután bejelentkeztek a +36-
20/331-8001-es telefonszámon. 
A szombat és a vasárnap a családoké és az 
egyéni látógatóké, akik mindkét napon 10-től 
16 óráig jöhetnek hozzánk. Az ő esetükben 
nem kell bejelentkezni.

– MIT NEM SZABAD CSINÁLNI A TANYAUD-
VARON?
– Szigorúan tilos az állatokat etetni, kutyát a 
területre hozni és dohányozni. Utóbbira kü-
lönösen kényesek vagyunk, hiszen az udvar 
nagy részét fazúzalék (mulcs) fedi, és szalma-
báláink is vannak, így száraz időben egy csikk 
eldobása beláthatatlan következményekkel 
járhat. Kérjük továbbá a szülőket, hogy ne ne-
künk kelljen megfegyelmezni az akár gyerme-
ki tudatlanságból, akár csibészségből károko-
zásra hajlamos csemetéiket!

A Kertváros 
állatkertje

Előző lapszámunkban beszámoltunk a Kertvárosi Tanyaudvar ünnepélyes átadásáról. Ilyenkor egy kicsit min-
dig az ünnepélyes aktus kerül előtérbe, ezért úgy éreztük, hogy adósak vagyunk a Tanyaudvar részletes ismer-
tetésével. Ezért megkértem Oláh Csabát, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetőjét, a Tanyaudvar ötletgazdá-
ját, hogy legyen az idegenvezetőnk, vezessen végig az újonnan felavatott intézményen.        MÉSZÁROS TIBOR
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Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 PÁLYÁZATOT HIRDET 

FŐKERTÉSZ 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje október 31.
A pályázat minden részletére kiterjedő tájékoztatás olvasható az 

Önkormányzat honlapján, 
a https://www.bp16.hu/hirek/allas oldalra kattintva.
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PÁLYÁZATOT HIRDET 

FŐÉPÍTÉSZ 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje október 31.
A pályázat minden részletére kiterjedő tájékoztatás olvasható az 

Önkormányzat honlapján, 
a https://www.bp16.hu/hirek/allas oldalra kattintva.

A flotta frissítése régóta esedékes 
volt, ugyanis a folyamatos igény-
bevétel miatt a Kerületgazdánál 
használt gépjárművek nagyobb ter-
helésnek vannak kitéve, így hama-
rabb amortizálódnak, és az új fel-
adatok ellátásához is szükség volt 
járművekre - mondta Szász József 
alpolgármester, akinek a szervezet 
vezetői mutatták be az autókat. 

Csillik Kristóf a Kerületgazda 
igazgatója szerint a 7,5 tonnás da-
ruval felszerelt billenő platós autó-

ra azért volt szükség, mert a régi jármű már 
annyira rossz állapotban volt, hogy a javítása 
gazdaságtalanná vált. Beszereztek továbbá 
három darab hét személyes billenő platós 
teherautót, amelyekkel nagyobb létszámú 
csapatot is el lehet vinni a munkaterületre, 
a billenő plató pedig azért nagyon hasznos, 
mert a nyesedékgyűjtésnél, homokcseréknél 
gyorsan lehet üríteni a rakfelületet. 

Idén három új szolgáltatással bővült a 
Kerületgazda feladatainak köre. Segítik az 
időseket a ház körüli teendők ellátásában, 
javítják az aszfaltot az önkormányzati fenn-
tartású utakon és maguk végzik a parkfenn-
tartási munkákon belül a PS gallyazást. 

A hét autóra összesen bruttó 77,9 millió 
forintot fordított az Önkormányzat, a kátyú-

záshoz használt furgon megvásárlásán fe-
lül bruttó 32 millió forintot biztosítottunk 
a speciális berendezésre, amit Angliában, 
a technológiát szabadalmaztató vállalatnál 
szereltek be az autóba – tette hozzá az alpol-
gármester. 

SAJÁT KEZÜNKBE VESSZÜK 
AZ ÖNKORMÁNYZATI UTAK 
JAVÍTÁSÁT 
Kovács Péter polgármester egy korábbi in-
terjújában elmondta, hogy a költséghaté-
konyság és a munka meggyorsítása érdeké-
ben jobb volt saját kézbe venni a kátyúzást. 
Előzetes számítások szerint évente közel 10 
millió forint is megspórolható ezzel az intéz-
kedéssel. Az Önkormányzat számára fontos 
szempont volt a technológia kiválasztásánál 
a környezet védelme is, ami a Nu-phalt Ter-
mikus útjavító rendszerrel megvalósítható, 
hiszen 100%-ban újrahasznosítja a helyszí-
nen lévő anyagokat és hulladék sem keletke-
zik. 

A TECHNOLÓGIA 
MŰKÖDÉSE 
A „kátyúzóautó” minden olyan felszerelést 
tartalmaz, amely elengedhetetlen a javítási 
munkához. Egy kátyú betömése körülbelül 
20 perc alatt elvégezhető, ha hozzávesszük a 

kiszállási időt, kipakolást, 
bepakolást, akkor átlago-
san 15 darab kátyú javítható egy 
nap alatt. 

A raktérben, védett helyen található egy 
106-literes LPG gáztartály, ami az aszfalt 

Erősít a Kerületgazda 
7 új járművel bővült a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet flottája. A kerület kar-
bantartásáért felelős szervezet az eddigi feladatain túl (épületüzemeltetés, par-
kfenntartás, közétkeztetés, stb.), mostantól az önkormányzati fenntartású utak 
kátyúzását is elvégzi, amihez a legmodernebb technológia áll rendelkezésükre. 
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új aszfaltot. Az elgereblyézés után a kátyút 
feltöltik a szükséges mennyiségű frissen 
melegített (90 °C-os) aszfalttal.  Az elegyen-
getést követően az úthenger összedolgozza 
a régi anyagot az újjal, ezután 3-4 perc múl-
va már rá lehet menni a javított felületre. A 
jármű személyzete oktatáson is részt vett. 
Minden esetben tűzálló bakancsot és fény-
visszaverő ruházatot viselnek a biztonságos 
munkavégzés érdekében.

  N.B.

Kedves Olvasó!
Az előző számban írtam egy kerületi élelmiszer-
boltról, ahol rendszeres vásárló vagyok. Mivel 
abban az írásban volt egy kis kritika, semmi jelét 
nem érzem annak, hogy ott engem azóta jobban 
szeretnének. Sőt. Abban a pár sorban érintőleg 
szó volt arról is, hogy a vevők lopnak. A tárgyila-
gosság azt kívánja, hogy erről is meséljek.
Este, közel 9 óra. Ilyenkor már csak a víruske-
rülők mennek vásárolni. Én a mélyhűtő pultok 
fölötti szekrények tartalmát mustrálgatom. 
Hátam mögött pedig a dobozos Kozel-sörök 
magasságában hosszasan tesz-vesz egy fiatal-
ember. Betesz a kocsijába vagy 6-8 dobozt, de 
nem megy tovább. A fali hűtő üvegében látom, 
hogy jobbra-balra néz. Majd amikor úgy érzi, 
hogy eljött a pillanat, és „kozel” s távol egyet-
len bolti alkalmazott sincs, egyszercsak a do-
bozos italok bontásának jellegzetes szüttyenő 
hangját hallom. Erre az üzletekben szokatlan 
hangra megfordított a kíváncsiság, és látom, 
hogy az ifjú titán nagy lendülettel éppen a szá-
jába akarja dönteni a közkedvelt kis barna do-
boz tartalmát. Azonban a megosztott figyelem, 
a rendszeresen cirkuláló bolti dolgozók szem-
mel tartása és a sietség valahogy feledtette 
vele, hogy maszk van a szája előtt. Érzékelve a 
nyakába folyó sör hűvös érintését elsziszegett 
egy b…g-et, majd azonnal elrántotta a szájától 
a dobozt, így a nedűből fröccsent egy kicsi a 
pulton sorakozó egyéb áruféleségekre is. És 
ahogy az lenni szokott, a takarítógépet toló 
bolti dolgozó éppen akkor fordult be a gon-
dola végénél, akinek persze azonnal föltűnt a 
söráztatta szájmaszk, dzseki és kövezet, meg a 
polcra visszadobott bontott sörösdoboz. Némi 
szóváltás után együtt indultak a pénztár felé. 
Hogy ott mi történt, arra már nem voltam kí-
váncsi. Azt azonban megállapítottam, hogy 
mennyire átírja a napi rutint ez a fránya COVID 
19. Még a tolvajokét is.

MÉSZÁROS TIBOR

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

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

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

felmelegítéséhez és az új anyag melegíté-
séhez, melegen tartásához szükséges. A 
gázrendszert 6 vészleállító ponttal látták 
el, közúti baleset, nem megfelelő üzemel-
tetés, gázszivárgás vagy elektromos hiba 
esetén a rendszer automatikusan letilt. 
Az útmelegítőt és a kézi úthengert egy 
daru segítségével lehet ki- és beemelni, az 
aszfaltpótláshoz használt meleg anyagról, 
egy melegítő és melegen tartó doboz (hot-
box) felel. 

Az NIT rendszer infravörös impulzu-
sok sorozatát hozza létre, rétegről rétegre 
melegítve az aszfaltot. A teljes felmelegí-
tési folyamat 8 percet vesz igénybe. 600 
fokon 50 másodpercig melegít, majd 10 
másodpercet pihen. A melegítés után egy 

lapát segítségével 
fellazítják a meleg 
aszfaltot, a terü-
let közepére tolják, 
majd egy emulzióval 
körbeöntik, ami ösz-
szeköti a régi és az 

Továbbképzésen a Kerületgazdák 
A szervezet figyelmet fordít a munkatársak továbbképzésé-
re is, jelenleg 21 fő vesz részt azon a 360 órás tanfolyamon, 
melynek elvégzésével fakitermelő szakképesítés szerezhető. 
Ezzel a végzettséggel és a szükséges gyakorlati idő megszer-
zésével erdőben és lakott területen kívül is végezhetnek faki-
termelési munkákat.
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A főhajtás a Himnusz hangjaival vette kezdetét. Kerületünk országgyű-
lési képviselője, Szatmáry Kristóf megemlékező beszédében méltatta a 
szabadságharc mártírhalált halt hőseit, köztük Batthyány Lajost, az első 
felelős magyar kormány miniszterelnökét. A politikus kiemelte, hogy 
bár október 6-a semmiképpen sem ünnepnap, de szimbolikájában túl-
mutat a gyászon és a hősök áldozatvállalása napjaink magyarságának 
is értelmet adhat ahhoz, hogy megmaradhassunk hazánkban. Kovács 
Péter polgármester így idézte fel a korabeli történéseket: „Hősök voltak 
ők és mártírrá lettek (…) pedig a bíráik nem így tervezték.” A megem-
lékezés végén a megjelentek egy-egy mécses elhelyezésével fejezték ki 
a vértanúk iránti tiszteletüket. A rendezvényt Sípos Judit színművész 
szavalatai és éneke színesítette. A főhajtás a Szózat eléneklésével zárult. 

GUETH ÁDÁM
TÁJÉKOZTATÓ 

FŰTÉSI TÁMOGATÁSRÓL
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testü-

letének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról 
szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a 
nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való 

hozzájárulásként FŰTÉSI TÁMOGATÁS ADHATÓ.
Az erre irányuló kérelmet minden év október 1. napjától no-
vember 15. napjáig lehet benyújtani az e célra rendszeresített 
nyomtatványon. A nyomtatvány átvehető a XVI. kerületi Polgár-
mesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) vagy le-
tölthető a szociális ügyek weboldaláról: www.bp16.hu/ugyek/
szocialis-ugyek 
A támogatás megállapítása jövedelemfüggő, az egy főre eső jöve-
delem a legméltányosabb esetben sem haladhatja meg a 76.950 
forintot. A pontos jövedelmi határok és egyéb feltételek a kérelem 
nyomtatvány tájékoztató részén olvashatóak.
A fűtési támogatás összege december, január, február, március 
hónapokra havi 4.000,-Ft. A támogatás egy összegben, január hó-
napban kerül folyósításra.
A kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható be a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Szociális Intézményi vagy Ügyfélszol-
gálati Irodáján. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak 
helye nincs. A támogatásról bővebb információ a +36 1 4011-432-
es telefonszámon kérhető. 

ÁCS ANIKÓ alpolgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
• felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), valamint 
• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú 
pályázat)részére. 
A kiírások részletesen a www.bp16.hu honlapon olvashatóak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űr-
lapot kinyomtatva, a pályázó által aláírva, a kötelezően csatolandó 
mellékletekkel együtt 1 példányban személyesen vagy postai úton 
kell benyújtani a XVI. kerületi Önkormányzat Szociális és Szociá-
lis Intézményi Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.).
Információ a +36 1 4011-432 és +36 1 4011-429-es telefonszámo-
kon kérhető.

ÁCS ANIKÓ alpolgármester

Ingyenes gyermekfelügyeleti szolgálta-
tással segítik az elfoglalt szülőket
Szeptember eleje óta működik az új, ingyenes gyermekfel-
ügyeleti szolgáltatás a Napsugár Bölcsődében. Ács Anikó 
szociális ügyekért is felelős alpolgármester összefoglalta 
az elmúlt időszak tapasztalatait. 
– A Fejlődő Kertváros Programban vállaltak szerint ingyenes család-
támogató szolgáltatással bővítettük a Napsugár Bölcsőde tevékenysé-
gi körét. Az volt a célunk, hogy segítsük a kisgyermekes, késő dél-
utánig dolgozó szülőket és olyan biztonságos, kellemes, otthonos 
környezetet biztosítsunk, ahol az 1-6 éves korú gyerekek jól érzik ma-
gukat. Nemcsak egy délutáni gyermekmegőrzésről van szó, hanem 
képzett szakemberek foglalkoznak a kicsikkel délután 16 és 19 óra 
között. Egy nemrég indult szolgáltatásról beszélünk, szeptemberben 
47 óraszámban vették igénybe a családok, a visszajelzések alapján 

mindenki elégedett volt. 
Arra bíztatom a kerületi 
szülőket, hogy alkalman-
kénti elintéznivaló esetén 
is (például fodrász vagy 
bevásárlás) éljenek a lehe-
tőséggel - mondta el Ács 
Anikó alpolgármester. 

A Napsugár Bölcsődé-
ben továbbra is várjak a 
jelentkezőket, a felügye-
letet időpont egyeztetést 
követően lehet igényelni, 
lemondását mindenkép-
pen jelezni kell akár írá-
sos (e-mail), akár szóbeli 
(telefon, személyes) for-
mában, legalább 12 órával 
az igénybevétel előtt.

„Hősök voltak ők és 
mártírrá lettek”
Október 6-án, a Prodám utcai országzászlónál tartot-
ta megemlékezését a XVI. kerületi Önkormányzat, a 
Corvin Művelődési Ház szervezésében, az aradi vér-
tanúk kivégzésének 171. évfordulója alkalmából. 
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BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖRNYEZET- ÉS KLÍMAVÉDELMI IRODA ÁLLÁST HIRDET 

ZÖLDFELÜLET-VÉDELMI REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezet- és Klímavédelmi Iroda (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A jelentkezés benyújtható: Postai úton: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Zöldfelület-védelmi referens. Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. 

emelet 103. szoba. Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címen.
A munkakörrel, kapcsolatos minden részletre kiterjedő információ olvasható az Önkormányzat honlapján, a bp16.hu/hirek/allas oldalra 

kattintva, további tájékoztatást Jármay Katalin Környezet- és Klimavédelmi Irodavezetőt nyújt, a 06/1-4011-599-es telefonszámon.

A játszótér felújítása a Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelősségvál-
lalási programjának keretében, a társaság általi többségi finanszíro-
zásban és lebonyolítással valósul meg. A "zöldségeskert" tematikájú 
játszótéren ép és fogyatékkal élő gyermekek együtt játszhatnak és bár 
közeledik a tél, tavasszal a környékbeli gyerekek számára új élményt 
jelentenek majd a játszóeszközök. A munkálatok október 1-jén kez-
dődtek és várhatóan a hónap végére, november elejére be is fejeződ-
nek. A játszótér kerítésének cseréjét, a növényültetési munkákat, a 
járdaburkolat akadálymentesítését az Önkormányzat finanszírozza.

Megújul a Tóth Ilonka 
téri játszótér

– Az elmúlt években számos intézkedést hoztunk a klímavédelem érdeké-
ben és az Élő Bolygónk 2 klímavédelmi- és alkalmazkodási cselekvési terv el-
fogadásával újabb lépést teszünk környezetünk megóvásáért. Szerencsések 
vagyunk, hiszen itt a Kertvárosban bővelkedünk a természet kincseiben, de 
feladatunk vigyázni rájuk – mondta Szász József alpolgármester. 

A madárvédelmi program részeként évek óta madárodúkkal ellátott 
madárbarát tanösvényeken sétálhatunk, a „Szeretjük a Naplás-tavat” 
program keretein belül kerületi óvodák részére madáretetőket és 
eleség csomagokat biztosított az Önkormányzat. A kerületben élő és 
fészkelő madarak jelenléte mellett a virágok megporzását végző ro-
varok, méhek, legalább annyira fontosak, nagy szükség van rájuk a 
bioszféra stabilitásának szempontjából. 
– Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életteret biztosíthassunk a kerületi méhál-
lomány számára, össze kell fognunk a lakossággal. A magánkertek méh-
baráttá alakításához vadvirágos magkeverék és méhecskehotel igényelhető 
januártól. Figyelünk az újrahasznosításra, ezért a madárodúkat és a mé-
hecskehoteleket a kerületben kivágott fákat felhasználva készíti el a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet – tette hozzá az alpolgármester. 

A csomagokra jövő januártól lehet jelentkezni, egész évben folya-
matosan, a Környezetvédelmi Iroda addig is türelemre kéri az érdek-
lődőket. A „Méhbarát Kertváros” csomag (1 db 30 grammos vadvirág 
magkeverék és 1 db méhecskehotel) kiosztására tavasszal, míg a „Ma-
dárbarát Kertváros” csomag (1 db 5 kg-os madáreleség és 1 db madáro-
dú) kiosztására ősszel kerül sor. A jelentkezés részleteiről a későbbiek-
ben tájékoztatást adunk a XVI. Kerületi Újság hasábjain. 

Januártól indul a 
„Madárbarát Kertváros”és a 
„Méhbarát Kertváros” program
A Kertváros környezeti értékeinek megőrzésére 2015 óta 
kiemelt figyelmet fordít az Önkormányzat, kerületünk 
abban az évben csatlakozott Áder János köztársasági 
elnök „Élő Bolygónk” felhívásához. Azóta számos in-
tézkedés valósult meg, a klímavédelem jegyében 2021 
januárjától pedig elindula „Madárbarát Kertváros” és a 
„Méhbarát Kertváros” program. A programok részletei-
ről és céljairól Szász József alpolgármestert kérdeztük.                                                                                               

NB

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
eddig is ajándékozott madárodúkat 

a felújított gyermek-intézményeknek. 
A méreteit a Magyar Madártani Intézet 

által ajánlottak alapján állapították meg. 
Az időtálló keményfából készült 

madárlakások teteje felnyitható, ha felnőtt 
bennük egy-egy madárnemzedék, ki lehet 
takarítani. Ezekbe elsősorban cinegék és 

verebek szeretnek beköltözni.

Ideiglenes forgalmirend-változás 
a Cinkotai Temetőnél 

A korábbi évek tapasztalatai alapján Halottak Napja alkal-
mából 2020. október 30-án 00:00 órától november 1-jén 
24:00 óráig, ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Cinkotai 
Temető környékén az alábbi tervezet szerint:
– A Simongát utca temető előtti szakaszára (virágüzletek) mindkét 
irányból tilos lesz a behajtás. 
A Simongát utca - Tátraszirt sor kereszteződésében átmenetileg be-
hajtani tilos jelzőtábla tiltja a balra kanyarodást a Tátraszirt soron a 
temető felé igyekvő gépjárművek számára, azért, hogy ne a Szabad-
föld út irányába kanyarodjanak.
– A Tátraszirt soron a Lóca utcánál szintén tilos lesz a behajtás, 
amely alól kivételt képeznek a mozgásukban korlátozott személyeket 
szállító gépjárművek.
– A Szabadföld úttal párhuzamos parkoló közlekedő részén csak le-
felé, a MOL benzinkút irányából a Décsi József utca irányába lehet 
haladni. A Décsi József utca felől a parkolóba behajtani nem lehet.
Kérjük a Tisztelt Temetőlátogatókat, hogy az ideiglenes szabályok 
betartásával könnyítsék meg a közlekedést a temető környezetében!
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– Ha a vevőink kijönnek a piacra, leginkább 
az árukészletre irányul a figyelmük. Észre 
sem veszik, hogy erőnkhöz mérten mindig 
fejlesztünk, jobbítunkvalamit. A fejlesztések 
egy előre kidolgozott terv alapján valósulnak 
meg, önerőből.  Ezek egy része a vásárlókat 
szolgálja, másik része a napi működést köny-
nyíti meg, vagy teszi gazdaságosabbá.

– EZEK TERVEZETT FEJLESZTÉSEK?
– Természetesen. Az Felügyelő Bizottsággal 
egyeztetve készítjük el az üzleti tervet, amelyet 
a Képviselő-testület hagy jóvá. A terv mindig 
tartalmaz fejlesztéseket is.

– A LEGUTÓBBI FEJLESZTÉSEK 
MILYEN CÉLOKAT SZOLGÁL-
NAK?
– Most a környezettudatosságra, 
az ökológiai lábnyom csökken-
tésére helyeztük a hangsúlyt, 
de a korszerűséget is szem előtt 
tartottuk. Ennek jegyében már két éve be-
borítottuk a közösségi terem tetejét nape-
lemekkel, így most már tudunk véleményt 
mondani a működéséről is.Tudjuk, hogyez 
az 50 kilowattos rendszer a közösségi terem 
teljes áramszükségeltét, illetve a piac üze-
meltetés energiaigényének javát fedezi, sőt 
még a közösségi terem fűtésébe is besegít. 
Ezzel jelentősen csökkent a piac üzemeltetés 
rezsiköltsége.

– AZ ÉPÜLET MELLETT ÁLL EGY ÚJ AUTÓ IS 
A PIAC LOGÓJÁVAL FELDÍSZÍTVE.
– Igen, beszereztünk egy alig használt, 20 
ezer kilométert futott tisztán elektromos 
meghajtású kis tehergépkocsit. Ezt elsősor-
ban beszerzésekre, áruszállításra, valamint 
a piacon keletkező újrahasznosítható cso-
magolóanyagok – papír, fólia, farekeszek, 
műanyag flakonok – elszállítására használ-
juk. Hasonló céllal vásároltunk egy bálá-
zógépet, valamint két hulladékprést. A tö-
mörített hulladékot bebálázva szívesebben 
is fogadják az átvevőhelyeken. A Sashalmi 
Közösségi Teremben felújítottuk mindkét 

öltözőt, amelyhez a Magyar Röplabda Szö-
vetség is támogatást nyújtott. Újak a padok, 
az öltözőszekrények és a csaptelepek, a falak 
újrafestve, újra csempézve. Fölcsiszoltattuk 
a sportpályát, és újak a felfestések is. Ez fon-
tos, mert a csarnok az egyik legfontosabb 
bevételi forrásunk, ahol jelenleg teljes a ki-
használtság. 

Megoldottunk egy sok vitára okot adó prob-
lémát is. A hétvégi napokra fizikailag lezár-
hatóvá tettük a piacot kettészelő utat. Mindig 
akadtak, akik a szalagok és feliratok ellenére 
úgy gondolták, a Piacnak nincs joga lezárni 

ezt az útszakaszt, megpróbáltak autóval átgá-
zolni a bevásárlók között. Így most már az 
önjelölt „jogászok” sem tudnak áthajtani a 
hét végi sokaságon.

A piacon működő étteremben légtechnikai 
fejlesztést hajtottunk végre, mert nem volt 
elégséges az addigi berendezés teljesítménye.

– MILYEN MUNKÁLATOK VÁRHATÓK A KÖ-
ZELJÖVŐBEN?
– Sok gondunk volt a piac csatornarendsze-
rével, ezért a befogadó képesség növelése 
mellett döntöttünk.A tervek elkészültek, a 
kivitelező kiválasztása is megtörtént. Nem-
sokára kezdődnek a munkák, amelyek el-
sősorban az árusok parkolását fogják kicsit 
akadályozni. Reméljük, ezzel a gyakori du-
gulások megszűnnek.

Nagy feladat lesz még a csarnok acélszer-
kezetének festése. Tíz éves a piac, és szüksé-
gessé vált a festés. Ezt apránként szeretnénk 
megcsinálni. Lehet, hogy ez nem is fér bele 
egy évbe.

Sok kritikát kaptunk azért, mert a piac hu-
zatos, átszalad rajta a szél. Nyáron ez áldás, 

de télen bizony nagyon kellemetlen. Ezért 
most próbaképpen néhány helyen, alacsony 
fogyasztású infra paneleket, úgynevezett 
padsorfűtést telepítünk az elárusító asztalok 
alá. Ha a módszer beválik, a piac teljes terü-
letén alkalmazni fogjuk.Ezzel az árusoknak 
szeretnénk kedvezni.

Tervbe van véve ponyvák felrakása is, amely 
reményeink szerint jelentős mértékben 
csökkenti a piacon áthúzó légáramlatot, ez-
zel teljessé téve az utólagos téliesítésre irá-
nyuló terveinket.

– GAZDASÁGILAG HOGYAN ÉRIN-
TETTE A PIACOT A VÍRUS TÁMA-
DÁSA?
– Nagyon komoly károkat okozott, 
de a legnagyobb bajt, a polgár-
mesteri intézkedéseknek is hála, 
sikerült elkerülnünk. Senkit nem 
kellett elbocsátanunk, és semelyik 
árus nem ment tönkre a bevétel-

kiesés szorításában. Ehhez azonban kellett, 
hogy az első hullám idején a leginkább érin-
tett bérlők bérleti díját csökkentsük, illetve 
elengedjük három hónapra, amelyet a ko-
rábbi évek jó gazdálkodásának köszönhető 
pénzügyi tartalékunkból fedeztünk. Külső 
segítségként ugyanakkor a Kormányhiva-
taltól kaptunk foglalkoztatási támogatást, 
amelyből három új munkahelyet tudtunk 
teremteni. 

– VÉGÜL FRISSÍTSÜK FEL, JELENLEG MI-
LYEN BIZTONSÁGI SZABÁLY VONATKOZIK 
A PIACON TARTÓZKODÓKRA!
– Aki belép a piac területére annak az üzle-
teken kívül is maszkot kell viselnie. Ez nem 
függ attól, hogy egyetért-e vele, ez kötelező 
rendelkezés. Akik ezt nem tartják be, szá-
míthatnak a közterület-felügyelők szigorára. 
A piac területén csak az orrot és szájat taka-
ró maszk az elfogadható. Ha valaki otthon 
felejtette a sajátját, annak tudunk adni egy 
darabot. Sok helyen van kézfertőtlenítő is a 
piac területén, és törekedni kell a távolság-
tartásra is.

Fejlesztések a 
Sashalmi Piacon
Arról értesültünk, hogy a Sashalmi Piacon a kedvezőtlen gazdasági 
helyzet ellenére több fontos fejlesztést hajtottak végre. Kilátogat-
tunk hát a kerület éléskamrájába, hogy megkérjük a piacot üze-
meltető cég vezetőjét, Kozma Viktort, számoljon be arról, mivel is 
gazdagodtak az utóbbi időben.                             MÉSZÁROS TIBOR

Napelemek borítják a közösségi terem tetejét

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL  VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA ÁLLÁST HIRDET 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. A munkakör azonnal betölthető.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2022. július 31-ig tartó közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.

A jelentkezés benyújtásának módja elektronikus úton: 
Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu  e-mail címen, a benyújtandó iratokkal együtt. 

Minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján, a bp16.hu/hirek/allas linkre kattintva. 
Érdeklődni Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Irodavezetőnél lehet a 06-20/404-3419-es telefonszámon.
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Dr. Bognár Katalin előadásában elmondta, hogy Oláh Károly a Föld-
művelésügyi Minisztérium és utódintézményeinek fotóriportere-
ként dolgozott 1936-tól 1969-ig. A forradalom harcainak elcsitulása 
után lázas érdeklődéssel járta Budapest utcáit, és sokat fotózott. Saj-
nos csak 25 képe maradt meg 1956-ból, és a negatívok is eltűntek. 
A megmaradt fotók azonban hűen tükrözik az október 23-a utáni 
reményteli várakozást, és mára értékes kortörténeti dokumentu-
mokká váltak. 

Oláh Károly ott volt a Bem téren és lefotózta a hatalmas tüntető 
tömeget. Ott volt a hírhedt Kossuth téri sortűz helyszínén is, és 

E cél érdekében a Tóth Ilonka Emlékház kert-
jében ember nagyságú, nemzeti színű szá-
mokból írták ki a forradalom évét, 1956-ot, 
amelyre föl lehet kapaszkodni, alsó íveire le 
lehet ülni, így kitűnő fotókat lehet készíteni 
a számokat háttérnek, díszletnek használva. 

Beszereztek 10 darab különböző, korabeli – 
természetesen hatástalanított – lőfegyvert is, 
amelyeket a látogatók kézbe is vehettek, ezál-
tal megsejthették, milyen is lehetett ilyenek-
kel a kézben részt venni a forradalomban.

Készíttettek továbbá Tóth Ilona életéről egy 
a fiatalok számára könnyen érthető és átérez-

hető dokumentum-kisjátékfilmet. Ezeknek 
az újdonságoknak a bemutatására gyűltek 
össze az érdeklődők október 6-án délelőtt az 
Emlékház oktatótermében.

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy 
ma, amikor számtalan inger és információ 
éri az embereket, a hagyományos kiállítá-
sok ideje, valószínűleg lejárt. Mozgalmas 
világunkban már nem elég mozdulatlan 
tárgyakat, képeket kiállítani, szükség van va-
lamilyen többletre is. Például arra, hogy az 
érdeklődők kézbe vehessék a korabeli fegy-
vereket, vagy mozgóképen nézhessék meg 
Tóth Ilona életútját. A tervek megvalósítás-
hoz kapóra jött az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma pályázata, amely a fejlesztések 
megvalósítását lehetővé tette.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
azt emelte ki, hogy valószínűleg országosan 
is egyedülálló hely az árpádföldi szülőházból 
kialakított emlékhely, amely szinte magán 
viseli kerületünk mártírjának ujjlenyomatát, 

Közelebb a fiatalokhoz
A XVI. kerületi Önkormányzat és a Kertvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény és Emlékezet Központ közös törekvése, hogy az 1956-ot 
követő megtorlás áldozatának, Tóth Ilonának életútját, valamint a 
kort, amelyben élt, minél jobban megismertessék a fiatalsággal, in-
teraktívvá szerették volna tenni a Tóth Ilonka Emlékházban történő 
látogatásokat.

sok személyes kötődéssel teszi hitelessé, tör-
ténelmi hellyé az Állás utcai emlékházat, és 
talán ez elősegíti azt is, hogy az utódnemze-
dékek jobban részeseivé válhatnak a 63 évvel 
ezelőtti történelmi eseményeknek.

A köszöntők elhangzása után az Arany Já-
nos Általános Iskola diákjai mutatták be az 
erre az alkalomra írt színdarabjukat.

Végül pedig levetítették a Planet Filmstú-
dió Mező Gábor forgatókönyve alapján Tóth 
Ilonáról  készített dokumentumfilmjét.    

1956 fényképeken
Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő évfor-
dulója alkalmából október 12-én fotókiállítás nyílt a Tóth 
Ilonka Emlékház oktatótermében. A fotókat Oláh Károly 
(1908-2007) sashalmi fotóriporter készítette, akinek fo-
tográfiai hagyatéka a család jóvoltából a Helytörténeti 
Gyűjtemény tulajdonába került. Oláh Károly fotóit és élet-
rajzát dr. Bognár Katalin PhD., fotótörténész-muzeológus, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának 
munkatársa mutatta be.                     MÉSZÁROS TIBOR

azon a napon készített felvételt a téren álló harckocsikról, amikor 
eldördült a sortűz, amely mintegy 60 ember halálát okozta, és több 
százat megsebesített. Fényképezett a Corvin köznél és a Kilián lak-
tanya környékén is. Megörökítette, hogyan égették el az utcán az 
emberek a gyűlölt kommunista propagandát hirdető könyveket a 
Horizont könyvesbolt előtt és a Kossuth Lajos utcai könyvesboltnál. 
És megörökítette azt a tűzfalat is, amely a Kálvin téren a vörös csil-
lagtól megszabadítva nagy betűkkel hirdette a forradalom jelszavát: 
Ruszkik haza!

Tóth Károly életrajza a Helytörténeti Füzetek 30. számából ismerős 
lehet a kerület lakossága előtt. Ez a kötet Széman Richárd munkája, 
címe Képeskönyv – Fényképészek Budapest peremén.

A kiállítás november 28-ig tekinthető meg a Tóth Ilonka Emlékház-
ban előzetes telefonos egyeztetés után: 06-1/604-8342.

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLÁST HIRDET  

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HUMÁN REFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Iroda (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra), határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidővel

A jelentkezés módja elektronikus úton: joka@bp16.hu e-mail címen, Tóth Valéria humánpolitikai referensnél.
Az állás betöltésével kapcsolatban minden részletére kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján, 

a bp16.hu/hirek/allas oldalra kattintva. 
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MOLNÁR JÁNOSNÉNAK 90. 
születésnapja alkalmából Szász 
József alpolgármester adta át az 
Önkormányzat ajándékcsomag-
ját és a miniszterelnök írásos üd-
vözletét. 

Annus néni tősgyökeres cinko-
tai. Ott járt iskolába, noha iskolás 
éveit egy kicsit megrövidítette a 
háború. Annak elmúltával már 
dolgoznia kellett. Leghosszabb 
munkaviszonya a BKV-nál volt, 

25 évet töltött a HÉV kötelékében a nagyiccei áramátalakítóban segéd-
elektrikusként. Húszévesen ment férjhez 1950-ben. Egy szűk esztendő 
múlva megszületett leányuk Erzsike, rá egy évre pedig az első fiúgyer-
mekük, Öcsi. Majd hosszabb szünet után, amikor Erzsike már 19 éves 
fiatal hölgy volt, kopogtatott Andris, a második fiútestvér is. Ma pedig 
már hat unoka viszi tovább a családi hagyományokat és két dédunoka is 
cseperedik a dédi legnagyobb örömére.

Annus néni 90 évesen is tartja a kapcsolatot barátnőivel, akik elmon-
dása szerint sokan vannak. Manapság leginkább telefonon beszélget-
nek, ritkábban kockáztatják meg a személyes találkozást. Az idős asz-
szony ma is közismert figurája Cinkotának. Kis nosztalgiával gondol 
vissza azokra az időkre, amikor a cinkotaiak szinte mind ismerték egy-
mást, és számtalan példát tud arra is, hogy a szomszédok, ismerősök 
hogyan nyújtottak segítő kezet egymásnak, ha arra szükség volt. Senkit 
nem hagytak magára. Ez azonban már sajnos a múlté. Sok a betelepült 
lakó, akik már sokkal zárkózottabb életet élnek.

Amikor a hosszú élet titkáról érdeklődtünk, Annus néni a szerető 
családot említette az első helyen. Elmondta, hogy soha nincs egyedül, 
gyermekei féltő gonddal vigyáznak rá, bevásárolnak, kitakarítanak, és 
minden egyéb gondot levesznek a válláról.

Reméljük, még hosszú ideig élvezheti családja szeretetét. Isten éltesse 
őt még nagyon sokáig! 

A Zala megyei Kerkabarabáson szüle-
tett ILLÉS JÓZSEFNÉ, akit Szász Jó-
zsef alpolgármester köszöntött 95. szü-
letésnapja alkalmából.

Mária néninek öt évvel ezelőtt, 90. 
születésnapján már volt része hivata-
los köszöntésben. Akkor Kovács Péter 
polgármester látogatta meg őt, akinek 
elmesélte, hogy csak élete első 5 évében 
élvezhette szülei közelségét. A szülők 
ugyanis a szomszédos Somogy megyé-
ben találtak munkát, ám a rossz körül-
mények miatt lányukat nem akarták 

magukkal vinni. Ezért 10 éves koráig Rédicsen, anyai nagymamá-
ja felügyelete alatt nevelkedett. A papa foglalkozása akkoriban sok 
költözködéssel járt, de végül 1938-ban letelepedtek Felsőmocso-
ládon. Majd ahogy a kislány felcseperedett, ő is munkába állt, és 
több mint két évtizeden keresztül a mezőgazdaságban dolgozott. 
1946-ban kötött házasságot, melyből egy fia és egy lánya született. 
A 90. születésnapi köszöntésre árnyékot vetett, hogy fia néhány 
hónappal korábban, 67 éves korában elhunyt. A fájdalomra némi 
vigasz, hogy a négy unokán és öt dédunokán kívül már egy üku-
nokával is büszkélkedhet a család. 

Gyermekei 1971-ben költöztek föl Budapestre, akkor Mária néni 
is velük jött. Itt az ERŐKAR konyháján dolgozott 4 évig, majd 
további 6 esztendő következett a Magyar Televíziónál, ahol kézbe-
sítőként alkalmazták. Innen ment nyugdíjba.

Az előző köszöntés óta sajnos már férjét is elvesztette, akivel 
70 éven keresztül élt együtt jóban, rosszban. Mária néni szerint 
a hosszú élet receptje nagyon egyszerű: sok munka, kevés vesze-
kedés. Nem is hagyja el magát ma sem, még most is igyekszik 
aktívan élni, ám mostanában már kicsit gyakrabban ül le pihenni 
néhány percet. 

Isten éltesse őt nagyon sokáig!

A dobókocka oldalain a szeretet nyelveit ol-
vashatjuk, több idegen nyelven is. A dobó-
kocka ötlete Börönte Márta szívében szüle-
tett meg 10 évvel ezelőtt. Immáron a világ 
számos országába eljutott, és előszeretettel 
használják pedagógiai eszközként a szeretet 
nyelvének elsajátítására.

A rendezvény a Nagytarcsai Roz-
maring Néptánc Csoport énekes 
bevonulásával vette kezdetét, majd 
az est háziasszonya, Paor Lilla 
előadóművész, a Magyar Kultúra 
Lovagja köszöntötte a megjelen-
teket. A bemutatót Kovács Péter, 
kerületünk polgármestere nyitotta 
meg, aki örömét fejezte ki, hogy egy 
ilyen különleges kezdeményezés 
indult el a Kertvárosból. Az igei kö-

szöntést Gáncs Péter, nyugalmazott evangé-
likus püspök mondta, aki kiemelte, ezekben 
a járvány sújtotta időkben különösen fontos 
a szeretet megtartó ereje. Rimóczi Sándor 
Vilmos, Nagytarcsa polgármestere ünnepi 
köszöntőben méltatta a kezdeményezést és 
az alkotókat. A vetítésen jelen volt Levente 

Péter „önképző társas lény”, akit a 
legtöbben az Égből pottyant mesék 
sorozatból ismerhetnek. Döbren-
tey Ildikó meseíróval, élete párjá-
val nyújtottak szakmai segítséget a 
film megszületéséhez.

A filmvetítés után az alkotók, Ta-
gai Péter és Börönte Márta fejezte 
ki köszönetét a közönségnek. A 
rendezvény után a megjelentek 
egy mini kiállítás keretében ismer-

Varázskocka a Kertvárosban
Október 1-én, a Rákosszentmihályi Evangélikus Templomban várta vendé-
geit a Csillaggyertyafény Alapítvány, ahol bemutatták a Varázskocka három-
részes filmjét, mely egy különleges játék, egyben oktatási eszköz, a Szívtől 
szívig dobókocka történetéről, működéséről szól.                GUETH ÁDÁM

kedhetett meg a Szívtől szívig dobókocka 
történetével, akiknek a szervezők szeretet-
vendégséggel kedveskedtek. Tagai Péter és 
Börönte Márta célja, hogy a kocka és a róla 
készült filmek segítségével talán jobban si-
kerül megértenünk a szeretet valódi erejét és 
lélekgyógyító hatalmát. 

A film létrejöttét támogatta, a Miniszter-
elnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest 
XVI. kerület Önkormányzata, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Déli Egyházkerü-
let és a Rákosszentmihályi Evangélikus Egy-
házközség. 
A filmek megtekinthetőek az alábbi honlapon: 

www.csillaggyertyafeny.hu

CIVIL16 EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE
RUHAOSZTÁS ÉS NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ október 29-én csütörtökön 16:00-18:00-ig 

a Legenda Sörfőzdében (Bp.16.ker.Kövirózsa u.8/c.) Belépő 200 Ft, tagoknak ingyenes!

Gáncs Péter
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VETÉS, ÜLTETÉS
Használjuk ki a jó időt vetegetésre! Eljött a jövő nyáron felszedhető 
fokhagyma duggatásának az ideje. Ehhez még időben fogjunk hozzá, 
mert nem célszerű frissen felásott földbe eltenni a dughagymákat. A 
talaj előkészítése után szükség van 2-3 hétre, míg kellőképpen letö-
mörödik a föld. Emellett a fokhagyma jól bírja a téli fagyokat is, de 
ősszel hagyni kell neki időt hogy kellőképpen megerősödjön, begyö-
keresedjen. Az ágyás kijelölésénél ügyeljünk arra, hogy ez esetben 
különösen fontos a vetésforgó betartása: soha ne ültessük ugyanoda 
a fokhagymát, ahová tavaly és a gyökérzöldségek után sem tanácsos. 
A dughagymákat érdemes betenni egy-két hétre a hűtőszekrénybe. A 
gerezdeket ne szedjük szét, csak közvetlenül ültetés előtt és csak egész-
séges szaporítóanyagot ültessünk el. 

A paradicsomok helyére vethetünk átteleltetésre szánt petrezselymük 
és spenót magokat. Próbálkozhatunk még hónapos retekkel és bébisa-
láták nevelésével. Be nem ültetett, megüresedett ágyásokat ne felejtsük 
fedetlenül hagyni, takarjuk be komposzttal vagy fedjük le avarral!

Csicsókát is ekkor érdemes telepíteni. Évelő növényről van szó, ami 
ugyan a tarackot hatékonyan kiszorítja, de elég erőteljesen terjed, 
így a kerítés mellett tartható legjobban kordában, de tehetjük egyből 
nagyobb konténerbe vagy csak neki szánt magaságyásba. A csicsóka 
rendszeres fogyasztása mellett szól, hogy segít a szív- és érrendszeri 
betegségek, továbbá a rák megelőzésében. A benne található folyékony 
rostanyag, az inulin helyreállítja a bélflórát, kedvezően befolyásolja a 
máj-, lép- és hasnyálmirigy működését. Az egészségre gyakorolt szám-
talan előnye mellett hátránya, hogy rendkívül rosszul tárolható, ezért 
mindig csak a frissen elfogyasztani kívánt mennyiséget szedjünk fel.

Itt az idő a torma szaporítására is, ami 30 cm-es gyökérdugványok-
kal lehetséges. Ennek a növénynek számos növényekre és egészségre 
gyakorolt jótékony hatása van. Használhatjuk szegélynövényként, mert 
elijeszti a kerti kártevőket és a burgonyabogarat. Kiváló gyógynövény is 
egyben,  elfogyasztva élvezhetjük antibakteriális, gombaölő, gyulladás-
csökkentő és érrendszerre gyakorolt pozitív hatásait.

A paprika termését szüretelhetünk egészen az őszi fagyokig, de meg-
lehet, hogy már csak apróbb bogyókat hoz sorra a növényünk. Ennek 
elkerülése végett jótékonyan befolyásolhatjuk a a terméshozamot, ha 
10 liter víz és 1 kávéskanál magnéziumtartalémú keserűsó oldatával 
alaposan belocsoljuk a töveket. A leszedett és újságpapírba csomagolt 
paprikák hűvös helyen akár karácsonyig is elállnak. 

NÖVÉNYVÉDELEM
Egyre nagyobb gondot okoznak az enyhébb telek, ezért gondoskodjunk 
az áttelelő kártevők gyérítéséről. Készítsünk enyves hernyófogó övet a 

kis és nagy téli araszoló hernyók befogására, melyek nőstényei a fák 
törzsén feljutva az ágakra teszik le tojásaikat. Az enyvhez 20 dkg disz-
nózsírt főzzünk össze 2,5 kg repceolajjal, olvasszuk fel benne a 20 dkg 
fenyőgyantát, majd lassan keverjünk hozzá 2 dl terpentint. A főzés so-
rán nyílt lángot soha ne használjunk, mert tűzveszélyes!  A kartonból 
vagy hullámpapírból készített enyves övet helyezzük 50-70 cm magas-
ságba a gyümölcsfákra és november végéig cseréljük 7-10 naponta.  

Lombhullatást követően permetezzük le réztartalmú szerekkel az 
őszibarack fákat a tafrinás levélfodrosodás megelőzéséért. A szőlőt 
idén utoljára fújjuk le bordói lével. 

Célszerű a cserjék és fák tövét avarral borítani, mert a levélkupac téli 
menedéket jelent számos kertünk számára hasznos állatnak, mint pél-
dául a sün, a cickány, a futrinkák vagy futóbogarak. Ez utóbbiak lárvái 
csigákkal, férgekkel és ezek tojásaival táplálkoznak és az avar mellett a 
katicákkal együtt a kőrakások alatt is szívesen megbújnak. 

A levéltetveket pusztító fátyolkáknak is érdemes téli szállást készí-
teni. Mivel ezek a rovarok a piros színt kedvelik, ezért piros ládikát 
vegyünk e célra vagy fessük be erre a színre, majd töltsük fel szalmával 
és erősítsük fel egy fára kb. 160 cm magasságra.

KONYHATIPP:
KÉSZÍTSÜNK ALMAECETET HÁZILAG!
Ha az almaecetre gondolunk, talán az erre épülő népszerű diéta alap-
anyaga jut eszünkbe róla először. Zsírégető tulajdonsága mellett kerin-
gésjavító,  immunerősítő, anyagcsere-szabályozó és méregtelenítő ha-
tása miatt igazi csodaszernek számít a silány minőségű bolti ecetekhez 
képest, ezért érdemes rendszeres fogyasztásra. 

A házi almaecethez töltsünk 
meg egy 5 literes üveget ⅓-ad 
részig a romlott részektől 
megtiszított, héjával, csutká-
jával együtt feldarabolt vagy 
lereszelt almával. Adjunk hoz-
zá 20 dkg cukrot, majd öntsük 
fel háromszoros mennyiségű 
vízzel. Tüllel letakarva tartsuk 
kb. 21 fokos, napos, világos he-
lyen és keverjük meg naponta. 
Ha elkezd ecetesedni, vigyük 
sötét helyre (padlás vagy pin-
ce), ahol hagyjuk 8 hétig érni. A tetején megjelenő ecetágyat szedjük 
le és a kész almaecetet már használhatjuk is főzéshez, takarításhoz, 
tartósításhoz, vagy akár hajöblítésre. 

Biotippek - október II. rész
Az ősz közepén nappal még bőven lehet részünk napsütésben, ugyanakkor reggelre sokszor a felkelő nap fényé-
ben megcsillanó deres és zúzmarás táj látványára ébredhetünk. A természet színes levélesővel kísért felkészü-
lése a nyugalmi állapotra csodaszép látványt nyújt, ami egyúttal eszünkbe juttatja, hogy eljött az idő kertünk téli 
hónapokra való felkészítésére. WEIMPER-HORVÁTH ANETT

A zord idő ellenére október 17-én összegyűl-
tek a Kertvárosi Kertbarátok Egyesületének 
tagjai, a KALOT Közösségi Kertben. A lel-

kes tagokat a hideg, az eső és a COVID-jár-
vány sem rettentette vissza attól, hogy elvé-
gezzék az évszaknak megfelelő teendőket. 
A megjelenteket Bányi Gyuláné, az Egyesü-
let vezetője köszöntötte, aki ismertette az 
október 31-ig tartó mezőgazdasági esztendő 
eredményeit. Ezután a tagok is átbeszélték 
az év tanulságait, és megvitatták az esetlege-
sen felmerült működési problémákat és kér-
déseket, mint a diófa melletti faház cseréje, a 
tároló helyiségekben lévő beázások elhárítá-

Ha esik, ha fú, a Kertbarátok megállíthatatlanok
sa, valamint a szerszámfelelős felkérése és a 
földhasználati díjak rendezése. A tagok a ke-
mény munka után némi szendviccsel, süte-
ménnyel, teával és egy kis borral töltődtek fel. 
Bányi Gyuláné reméli, hogy a kert mindenkinek 
a segítségére lehet a tartalmas kikapcsolódás-
ban és abban, hogy megtermelhesse magának 
a számára szükséges zöldséget, gyümölcsöt. 
Ahogy jelmondatuk tartja: „Kertészkedj, mű-
velődj, barátkozz és becsüld embertársaid!”

GUETH ÁDÁM
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Helytörténet
Malmos András

Apja hamar elhagy-
ta a családot, további 
sorsáról nem tudunk. 
Nevelőapja Koritár 
Lajos, levélbeli meg-
szólítása szerint Ta-
tinkó lett. Iskoláiról 
nincs adat. Malmos 
Endre (a háború-
ból jött leveleit még 
ezen a néven címez-
te meg) megjárta az 
I. Világháborút, húsz 
évesen hadirokkant-
ként szerelték le. Sebesüléséből kisebb sántítással felépülve, 
tevékeny sportoktató lett a környéken, Mátyásföldön, Sas-
halmon, Cinkotán. A Cinkota-Sashalomi Levente football 
szakosztály edzőjeként is láthatjuk csoportképen. Tagja volt 
a Corvin Lövészegyesületnek, a Cinkotai önkéntes tűzoltó 
egyesületnek, a Sashalomi Mátyás Levente egyesületnek. Ez 
utóbbinak leventeoktató tisztje volt. 1933-ban a sashalmi má-
sodosztályú mesterlövők között sorolja fel őt a Rákos Vidé-
ke. Szintén 1933-ban a Corvin Lövészegyesület versenyének 
rendezői között szerepel Fekete Gerzson sashalmi főjegyző 
mellett. (1933. 33. sz.)

1936-ban a levente karácsonyest, 1937-ben a Sashalmi ön-
kéntes tűzoltó testület adományozói között találjuk. A sas-
halmi községházán dolgozott irodatisztként. 1935-ben a 
sashalmi, március-áprilisi képviselőválasztások helyettes al-
jegyzője volt. (1935. 13. sz.) Munkája közben felkarolta a nála 
elesettebb első világháborús hadirokkant társainak ügyét is. 
1944 novemberétől az Országos Egészségvédelmi Szövetség 
ügyvezető főtitkára volt. 

Az 1920-as évek elején megnősült, felesége Szmetány 
Aranka. Gyerekük nem született.

Verset írt, jól rajzolt, népszínműveket írt, játszott benne, 
rendezte is a cinkotai és sashalmi műkedvelőket. Műkedvelő 
előadásairól a Rákos Vidéke híradásai, az Árva Kati népszín-
műve kinyomtatott példánya, és a családi archívumban meg-
őrzött csoportképek tudósítanak. Színműveinek a sajtóban 
fellelhető címei: Árva Kati, Ambrus Anikó, Huszár káplár, 
Modell,  a Néptanítók Lapjában 1935-ben lejegyzett A m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által műkedve-
lői előadásra alkalmasnak nyilvánított színművek 5. számú 

pótjegyzéke szerint: a 
Tábortűz. Ugyanitt a 7. 
számú pótjegyzék az 
Árva Katit is felsorolja.

Beosztása ellenére ak-
tívan nem politizált. 
Amikor az ötvenes évek-
ben feleségét feljelentés 
miatt, néhány hónapra 
Kistarcsára, az internáló 
táborba vitték, őt nem 
bántották. Az ötvenes 
évekkel mégsem tudott 
mit kezdeni. A korai öt-

venes években készült fotókon feleségével kéményseprő ru-
hában látjuk újra, majd levetve a fekete egyenruhát, fehér 
munkaköpenyre váltott, ötvös szomszédjával ezüstpénzek-
ből készített ékszereket, majd kitanulta az órásmesterséget.

Ekkortól az időt vette üldözőbe. Javította a környékbe-
li, leállt időmérő szerkezeteket. Kötetnyi óratörténetet írt, 
kísérő rajzokkal. És szétszedte a finoman surrogó, züm-
mögő, tikk-takkoló, apró és nagyobb műremekeket, majd 
újra összerakta őket, mert az idő nem állhat meg. A pad-
lás a házában időgép volt. Poros, régi kaleidoszkóp. Benne 
utazóládákban ezernyi képes újság, dobozok, albumok tele 
fotográfiákkal, rég lejárt hivatalos iratok, üvegében mintás 
sörös-snapszos-butéliák, báli legyező, elefántcsont borítású 
színházi látcső, régi pénzek. És ott volt egy fém doboz - ta-
lán több órát hoztak neki, mint amennyi ideje volt össze-
rakni - benne a felhúzott tetőcserép aranyló porpászmájában 
csillantak meg a számlapok, fogaskerekek, cizellált réz óra-
kötyűk, ezüst tokok, a szétbomlott idő kaleidoszkóp marad-
ványai, és csak néhány óramutató, árván a doboz fenekén. 
Ma szobák vannak a padlás helyén. Csak itt-ott, a polcokon, 
dobozok mélyén csillan meg titokban a kaleidoszkóp egy-
egy régről itt maradt „üvegcserepe”.

Ha időnként beleülök a foteljába, becsukom a szemem, lá-
tom, ahogy kicsit szomorú, „régimódi” mosollyal átbiceg a 
szobán. 1966-ban halt meg.

2020. szeptember 27-én a Miraculum Amatőr Színkör 
Oláh Gabriella rendezésében felújította Malmos András: 
Árva Kati című népszínművét. A díszlet: a Cinkotai Tájház 
gazdasági épülete volt.

SZÉMAN RICHÁRD 

Élete kezdete konkrét adatok híján rejtélyekkel teli. 1897-ben született. Édesapja Malmos (Malmosy, Malmosi) 
István vándorfényképész, akinek személyéről, munkájáról, két, pecséttel ellátott képén kívül semmi adatunk 
nincs. Édesanyja Fatsinay Karolina, aki nevelőanyja volt korán elhunyt testvére, Fatsinay Piroska gyermeké-
nek, Bács Vilmának, a cinkotai községháza irodatisztjének. Malmos András és Bács Vilma testvérként élték 
végig életüket, Cinkota ugyanazon utcájában, az Újtelepen építtettek házat egymás mellett. Közös, gazdag 
képi hagyatékukból ismerhetjük meg a család, valamint a cinkotai és a sashalmi községházak tisztviselőit, 
a települések közösségi életét. (Sport, leventemozgalom, önkéntes tűzoltóság, műkedvelő előadások, stb.) 

Malmos András három arca
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Október 5-én ismét a Krisztus Király Plébániában várta az érdeklő-
dő vendégeket a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). A 
házigazda, Szőke István vendége ezúttal Dr. Bakos Batu, a Szent 
Korona lovagrend nagymestere volt, aki Trianon és az igazságos-
ság címmel tartott előadást. 

A nagymester véleménye szerint a száz esztendővel ezelőtt aláírt, alapvetően igazságtalan 
békediktátum nem csupán a Kárpát-medence természeti egységét bontotta meg, hanem 
nemzetgyilkossági kísérletnek is tekinthető a magyarság ellen. 

Dr. Bakos metafizikai meg-
közelítésben is vizsgálta a 
tragikus történelmi esemé-
nyeket, párhuzamot vonva a 
krisztusi szenvedéstörténet és 
Magyarország szétdarabolása 
között.

Az előadás előtt Varga Lau-
ra népi énekekkel teremtett 
hazafias hangulatot, utána pe-
dig a közönség is lehetőséget 
kapott, hogy feltegyék kérdé-
seiket és megosszák gondola-
taikat.

GUETH ÁDÁM

„Énnekem soha semmi egyéb 
okom nem volt hazámat elhagyni, 
hanem hogy igen szerettem az öreg 
fejedelmet.” – írja törökföldről a 
már maga is lassan ötvenéves 
Mikes, aki serdülő ifjúként lett 
belső inasa, íródeákja, majd ka-
marása Rákóczi Ferencnek. 

A székelyföldi Zágonban szü-
letett 1690 augusztusában. Tíz-
enévesen a kolozsvári jezsuita 
kollégium diákja, ahol megta-
nult latinul. 1707-ben rokona, 
Zabolai Mikes Mihály ajánlására, Rákóczi 
erdélyi beiktatása után  került az udvarba. Itt 
pedig idővel, mint lateiner írástudó, tanulha-
tott, jegyezhetett, betekintést nyert a magyar 
és az érintett külföldi (lengyel, francia, oszt-
rák, orosz) politikai tárgyalásokba, taktikák-
ba, jelen lehetett az országgyűléseken művelt 
magyarok, Rákóczi, Vay Ádám, Ráday Pál 
mellett, és az udvarban tartózkodó francia 
diplomaták, tisztek mellett. Talán ekkor kez-
dett franciául tanulni, érdeklődni a nyelv és 
irodalom iránt. Az udvar légköre komoly ne-
velő hatású volt. De személyiségére a legna-
gyobb hatást maga a fejedelem kisugárzása 
tette. Lenyűgözte nemes jelleme, önzetlensé-
ge, a saját és családja javait a szabadságharc 
céljainak alávetett önfeláldozó megnyilvánu-
lása ámulatba ejtette, megbabonázta. Ez az 
érzés urának rajongó szeretetében nyilvánult 
meg, hosszú életét végig kísérő vezérfonal, 
amelynek minden egyéb személyes indítta-
tást, vágyat – szerelmet, a zágoni otthon utáni 
sóvárgást – alárendelt. A majtényi fegyverleté-

tellel és a Szatmári alkuval 1711. 
május 1-e után a  Lengyelország-
ban tárgyaló fejedelemnek egyre 
foszló reményekkel kezdődött 
a hosszú utazása, veszélyes ha-
jóútja Angliába, majd Franciaor-
szágba, ahová 1713. február 13-án 
érkezett. A napkirály, XIV. Lajos 
rokonaként és talán felhasznál-
ható politikai tényezőként hívta 
meg országába és fogadta Rákó-
czit, rangjához illő ellátását biz-
tosítva. A csekély számú hűséges 

kíséret tagjai között ott volt a leghívebb, Mi-
kes Kelemen. Akinek művelődésére, a nyelv 
tökéletes megtanulására a Franciaországban 
eltöltött négy év adott módot. Egyre több pró-
zai mű, regény, elbeszélés, katolikus egyhá-
zi írás bővíti ismereteit. Műfordításokkal is 
gyarapítja tudását. Tapasztalta, hogy elterjedt 
forma volt irodalmi műveknek levél alakjá-
ban történő közlése, amelyeket különösen 
szívesen olvasott. Ez a forma   annyira meg-
ragadta egyre gazdagabb tehetségét, hogy 
valószínűleg ennek erős hatására írta meg 
később életének fejezeteit a „törökországi le-
velek”-ben, amelyek a magyar irodalom leg-
kiválóbb művei közé sorolhatók. Nyelveze-
tük kristálytiszta székely nyelvezet, élvezetes 
olvasnivaló. 1717. október 10-én III. Ahmed 
szultán meghívására Gallipoli kikötőjébe ér-
kezett a bujdosók kis csapata. A török uralko-
dó jellemét dicséri, hogy az évek során több-
ször érkezett osztrák kiadatási, kiutasítási 
kérelemre, mindig nemleges választ adott. A 
magyar kolónia tagjai, ha száműzöttekként is 

de   biztonságban élhették napjaikat, éveiket 
a néha felcsillanó remények és a keserű va-
lóság között az aktuális nemzetközi politikai 
helyzetnek kiszolgáltatottan.

Mikesnek pedig volt ideje, hogy a napi teen-
dői, és egyre tekintélyesebb rangjából adódó 
szolgálata mellett írjon. Levelet, leveleket. Ki-
nek? Hát néha,– mikor már engedélyt kapott 
– az otthoniaknak, édes szüléjének, féltest-
vérének, a Mikes-rokonoknak. De a sokszor, 
a   200-nál is több levél címzettje az „Édes 
néném” a „Konstacinápolyban” lakó nagyné-
ni, aki, mint a levelekből kitűnik, időnként 
még válaszol is, pedig nincs is címe, nem 
lakik sehol és ő maga sem létezik, csak az 
"unokaöcs", azaz Mikes Kelemen fantáziájá-
ban, aki eleven élő alakká teremti. 42 éven át 
írja leveleit fáradhatatlanul. Ír a napi gond-
jaikról, betegségről, bajokról, egészségről, 
étkekről, lakásról, esőről, hóról, költözésről, 
társairól, Zsuzsiról, a fejedelemről és fiairól, 
háborúról, békéről, szerelemről, házasság-
ról, Zágonról, honvágyáról, hűségéről, kitar-
tásáról. 69 évesen írja az utolsót, mikor már 
csak ketten élnek a bujdosók közül. 
Lévay József: Mikes ( részlet )

S egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását
Egyedül, egyedül 
A bujdosók közül
Nagy Törökországban.
Körülöttem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

Magyar szépmesék
Zágoni Mikes Kelemen ( Zágon 1690. augusztus - Rodostó 1761. október 2 )
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Kutya a lakásban
A Kertvárosi Gazdi 
Program cikksorozata

A kutyának semmi keresni valója a 
lakásban! – tartja a népi mondás... 
Régen természetesnek tartották, hogy a ku-
tyának az udvaron a helye, és nem jöhet be 
a lakásba. Fő feladata a házőrzés volt. Ma-
napság azonban kutyát társállatként tartunk, 
így beengedjük a lakásunkba. Önmagában 
kutyát tartani a lakásban nem állatkínzás, ha 
megfelelően foglalkozunk vele. Ami sokkal 
kevésbé kutyabarát, az az, ha a kutyám a kert 
végében van, és nem gondoskodom a min-
dennapi igényeiről, mint például séta, futká-
rozás, kutyaiskola, játék, szeretgetés.

Persze az sem jó, ha a lakásban tartom és 
maximum napi kétszer megkerülöm vele 
pórázon a háztömböt, amíg elvégzi a dol-
gát, és már viszem is vissza, ezzel letudva az 
egész napi törődést. 

A kutya szociális állat, ősei falkában éltek és 
igényli nemcsak fajtársai, de az emberek kö-
zelségét is. A szoros kapocs kialakulásához 
azonban nélkülözhetetlen, hogy kutya és 
gazdája időt töltsenek el együtt, viszont ha az 
eb kint van a kert végében és a gazdáját csak 
etetéskor látja, ez nem fog megvalósulni.

A kutyaiskolába érkező kutyákról a szak-
emberek szinte mindig meg tudják állapíta-
ni a viselkedésük alapján, hogy hol és milyen 
körülmények között élnek.

Az olyan kerti kutyáknál, akiknek kevés 
foglalkozásban van részük, teljesen tipikus 
jelenség, hogy egyszerűen nem tudják, hogy 
térd fölött is folytatódik az ember. Nekik a 
gazda nem sokkal több, mint egy etetőgép, 
nem próbálnak vele kapcsolatot teremteni, 
kommunikálni, és igen meglepődnek, ami-
kor az oktatók megpróbálják rávenni őket 
valamire.

De a kerti tartást is lehet jól és rosszul is 
csinálni. Hiszen vannak olyan nagytestű, 
hosszú szőrű kutyák például, akik sokkal 
jobban érzik magukat, ha a szabadban alhat-
nak és nem a fűtött, meleg házban. 

Gyakran mondják egyes gazdik, hogy „az 
én kutyám kerti kutya, nem viszem sétálni, 
szaladgáljon a kertben”. De miért várnánk 
el a kutyánktól, hogy magától szaladgáljon? 
Az udvar minden egyes négyzetcentiméterét 
ismeri, az összes ott lakó madár nevét fejből 
tudja, nem éri már új inger, így miért akarna 
futkározni?  Ugyanúgy szüksége van a vál-
tozatosságra, az ingerekre, az újdonságra, 
ahogy nekünk, embereknek is, különben 
halálra unja magát, és nagy valószínűség-
gel olyan szórakozást fog magának találni, 
ami nekünk nem lesz ínyünkre. Például 
ásatásokat végez a virágoskertben vagy ke-
rítésmászásra adja a fejét, esetleg őrjöngve 
megugat minden mozgást az utcán, hiszen 
számára az jelenti az egyetlen változatos-
ságot. Komoly pszichés, illetve viselkedési 
zavarok is kialakulhatnak, például a farok 
kergetése, szökés vagy az előbb említett in-
gerült ugatás. Az ugatás megszüntethető, ha 
rendszeresen sétáltatjuk a kutyánkat, azaz 
lemozgatjuk. 

Egy jó tanács: 
Azokat a négylábúakat is érdemes kölyökko-
rukban a lakásban tartani, akiket kerti kutyá-
nak szánunk. Az első hónapokban nagyon 
fogékonyak az ebek, ilyenkor tanulják meg 
a legtöbb információt a környezetükről. Ha 
ilyenkor sokat vannak gazdájuk közelében, 
könnyebben megtanulják értelmezni jelzé-
seiket, kommunikációjukat.

A kutyának mindegy, hogy lakásban vagy 
kertben él, ha nap mint nap foglalkozunk 
vele. Hiszen szükségük van változatos-
ságra és mozgásra, azaz a gazdi törődé-
sére. Azok a jó kutyások, akik nincsenek a 
környezetük terhére, a gazdi és a kutya is 
jó kapcsolatban van környezetével. 

VALAHOVITS SZILVIA
Forrás: gondosgazdik.hu

2015 őszén a Kertvárosi Gazdi Program megalakulásakor 
azt a célt tűzte ki, hogy a kulturált és felelős városi kutyatar-
tás életmóddá váljon a XVI. kerületben is. Az Önkormány-
zat fontosnak tartja a lakosok bevonását a felelős ebtartást 
érintő kérdésekbe, és segíteni kívánja a kutyások és nem 
kutyások közötti párbeszédet a békés együttélés jegyében. Ezért most egy 
cikksorozatot indítunk a XVI. Kerületi Újságban, hogy lapszámról-lapszámra 
minél több tanácsot tudjunk adni a Kertvárosi Gazdiknak. 

IKARUS-rajongók figyelmébe!
Fotókiállítás – Batyus bál
Az Ikarus Kultúrházban minden hónap 

utolsó szombatján látogatható a gyár 
történetét bemutató FOTÓKIÁLLÍTÁS. 

November 28-án szombaton 18:00 órától 
BATYUS BÁLT rendezünk (A kiállítást ezen 
a napon csak 10 és 14 óra között tekinthetik meg.) 

A BATYUS BÁLT skandináv piknik mód-
szerrel valósítjuk meg, ami azt jelenti, 
hogy a rendezők a helyszínt és a zenét biz-
tosítják, amit a résztvevők enni és inni sze-
retnének, arról mindenkinek magának kell 
gondoskodnia. A vírusveszély miatt a rész-
vételre csak korlátozott számban lesz lehe-
tőség. Ezért regisztrálni kell az otthonunk.
ikarus@gmail.com címen, ahol bővebb in-
formációt is lehet kapni.
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– HOGYAN KEZDTETEK EL ZENÉLNI?
– B.A.: 13-14 évesen kezdtem zenélni több ba-
rátom hatására. Először egy gitárt vetettem 
szüleimmel, de sorra szakítottam el a húro-
kat, ezért nem jött be. Aztán láttam egy hir-
detésben, hogy Gömör László tart dobórákat, 
ő a Napoleon Boulevard 
és sok más zenekar do-
bosa volt. Nála kezdtem 
el, de utána magamtól 
tanultam, hallás után pró-
báltam leütni a klasszikus 
metál együttesek dalait.
– B. Z.: Én minden félét 
hallgattam gyerekként, 
csak nem hangszeres ze-
nét. 16 évesen vettem gi-
tárt a kezembe, onnantól 
pillanatok alatt egy jazz 
konziban találtam ma-
gam. Amúgy a Guns N’ 
Roses Civil War című szá-
mát szerettem volna elját-
szani, amiért gitárt vettem a kezembe.

– HOGYAN KERÜLTETEK A KÁRPÁTIÁBA?
– B. A.: Több zenekarban játszottam az évek 
során, míg a Kárpátiáig jutottam. Kerületi 
srácokkal zenéltünk egy Fekete Özvegy nevű 
zenekarban. Felléptünk az Ossian és a Po-
kolgép előtt is. Később zenéltem olyan zene-
karokban, mint a Sámán, a Független Adó, 
meg az Egészséges Fejbőr. A Kárpátiába Pet-
rás János miatt kerültem, akivel a Cool Head 
Clanban zenéltünk együtt. Ő később kilépett 
a CHC-ból, akit egy zenésztársam, Csiszér 
Levente is követett. Jani hármunkkal alapí-
totta meg a Kárpátiát.
– B. Z.: Engem Molics Zsolti, a CHC front-
embere ajánlott be, amiért mai napig hálás 
vagyok. 2011 áprilisa óta zenélek a zenekar-
ral. 

– MIKÉNT ÁLLTOK TI A MAGYARSÁG KÉR-
DÉSÉHEZ? MI A ZENEKAR CÉLJA?

– B. A.: Református vagyok, a mai napig 
imádkozom. A szocializmusban nőttem fel 
és már akkor megtanítottak a szüleim, nagy-
szüleim, hogy 1956 forradalom volt. Nem 
az én rendszerem volt az, ezért mindent 
megtettünk, hogy keresztbe tegyünk az ak-

kori rendszernek és minél előbb lebontsuk. 
A rockzene eleve magában hordozza a láza-
dást, a hazaszeretetet. 
– B. Z.: Ezt egy mondattal szeretném leírni, 
amit mi hirdetünk, ami az Egyenes gerinc-
cel című számunk refrénjeben: “Istenben 
hinni, barátban bízni, családért élni, Hazaért 
halni”. Az élet minden területén szeretnénk 
példát mutatni a magyarságunk megélésé-
vel. Természetesen a sportrendezvényeken 
és ünnepségeken is jelen vagyunk, amennyi-
re az időnk engedi.

– MINDKETTEN ITT SZÜLETTETEK, ITT 
NŐTTETEK FEL A KERTVÁROSBAN. MI-
LYEN EMLÉKEK, ÉRZÉSEK FŰZNEK TITE-
KET IDE?
– B. Z.: “Én bárhova lépek otthon vagyok”, 
ahogyan szól az egyik számunkban.
Minden hely gyönyörű Magyarországon, de 
engem ide kötnek az emlékek. Ide köt min-
den.

„Magyarnak születtem”
Interjú a Kárpátia zenekar kertvárosi tagjaival

Kertvárosunk bővelkedik zenészemberekben, akik a muzsikálás mellett 
kerületi gyökereiket is büszkén vállalják. Ezúttal a Kárpátia zenekar két 
lokálpatrióta tagját kérdeztük magyarságról, a  COVID-járványról, jövő-
beli terveikről és természetesen arról, mit jelent számukra XVI. kerületi 
lakosnak lenni. Bankó Attilával, a zenekar dobosával, valamint Bäck Zol-
tán gitárossal beszélgettünk.                                                 GUETH ÁDÁM

– B. A.: Itt születtem a XVI. kerületben lo-
kálpatrióta vagyok. A mostani Néri Szent 
Fülöp épületébe jártam iskolába alsó tago-
zatba, utána felsőbe a Csömöri út 32-36-ba. 
Jó mindig hazatérni ide egy koncert vagy tur-
né után. 

– A KÖZELMÚLTBAN EGY FILM IS KÉSZÜLT 
RÓLATOK MAGYARNAK SZÜLETTEM CÍM-
MEL, MELYET ITT A KERTVÁROSBAN IS 
BEMUTATTAK. MESÉLJETEK ENNEK LÉT-
REJÖTTÉRŐL!
– B. A.: Bicskei Éva, a film rendezője kért 
fel minket, mivel nagyon szerette a zenén-
ket. Több helyszínen forgattunk és nagyon 
nagy megtiszteltetés volt a számunkra. Úgy 
vesszük észre, hogy sikeres a film bár a CO-
VID-járvány közbeszólt.

– MENNYIBEN ÉRINTETTE A ZENEKAR 
MŰKÖDÉSÉT A COVID-19?
– B.Z.: Mi leállítottuk a koncerteket, mert ad-
dig nem akarunk játszani amíg mindenki el 
nem jöhet, plusz nem akarunk senki egész-
ségével sem játszani. Februárban álltunk 
utoljára színpadon, de ez nem azt jelenti, 
hogy nem dolgozunk a zenekarral.

– HÁROM ÉVVEL EZELŐTT A KÁRPÁTIA 
TESTVÉRZENEKART ALAPÍTOTT, EUROPI-

CA NÉVEN, MELY AZ ED-
DIGI DALOKAT ANGOL 
NYELVEN, IGAZI ROCKLE-
GENDÁK ÁLTAL PREZEN-
TÁLJA. HOGYAN JÖTT EZ 
LÉTRE ÉS MIÉRT?
– B.Z.: Szélesíteni akartuk a 
nemzeti érzést egész Euro-
pában, mert azt éreztük, 
hogy egyre nagyobb vésszel 
kell szembe néznie a pat-
riótáknak. Nekik akartunk 
ezzel egy kis erőt adni. Az 
albumon olyan nevek mű-
ködtek közre, mint Blaze 
Bayley az Iron Maiden 
egykori énekese, vagy Tim 

„Ripper” Owens a Judas-Priest ex-frontem-
bere.
– B.A.: Annyit tennék hozzá, hogy Janinak 
volt a nagy álma, hogy a mi számaink üzene-
teit közvetítsük a világ felé. Még 2006-ban 
Versailles-ban is felléptünk, ahol az ismert 
Justice for Hungary (Igazságot Magyaror-
szágnak) felkiáltással próbáltuk felhívni a 
figyelmet a trianoni igazságtalanságra. 

– MIK A ZENEKAR TERVEI A JÖVŐRE NÉZ-
VE?
– B. A.: Februárban adtunk ki egy feldolgo-
zás albumot 20-as 30-as évekbeli, Trianon-
ról szóló dalokról. Őszre akartunk egy új al-
bumot kiadni, de az már nem biztos, hogy 
megvalósul. 
– B. Z.: A jövőben is folytatjuk a megkezdett 
utat. Óvjuk és tanítjuk a kultúránkat, tör-
ténelmünket az utókornak, mert hisszük, 
hogy az utolsó ember a Földön, az magyarul 
fog beszélni.

                Bäck Zoltán                                               Bankó Attila
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. . .CSALÁDI PROGRAMOK. . .

Október 25. vasárnap 10:30 

Belépő: 900-3000 Ft

November 7. szombat 11:00 
Szentmihályi Kulturális Központ
KEVÉLY KIRÁLYKISASSZONY 
A Gardrób Művészeti Csoport 
zenés-bábos, kalandos mesejátéka, 
amiben senki sem az, aminek látszik!
4 éves kortól. Jegyárak: 1300-4800 Ft

November 8. vasárnap 11:00  

A koncert csokorba fogja Halász Judit egyedül-
álló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait.
Jegyár: 2500-3500 Ft

November 14. szombat 11:00 
Szentmihályi Kulturális Központ
A 100 ÉVES POROLÓ 
Élőzenés mesejáték a Gardrób 
Művészeti Csoport előadásában.
6 éves kortól. Jegyár: 1300-4800 Ft

. . . . . . . . S Z Í N H Á Z . . . . . . . .

Október 29. csütörtök 19:00 
MEGYEK UTÁNAD
Hogyan is lehetne jobban elmesélni egy 
ember életét, mint a szerelmei történetén 
keresztül? Erre, és saját boldog-boldogtalan 
pillanatainkra, éveinkre gondolunk, miköz-
ben Daru történetével ismerkedünk.

Grecsó Krisztián népszerű regénye alapján.
Jegyár: 2900 Ft

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.

November 8. vasárnap 17:00  
PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS 
BANDÁJA JUBILEUMI KONCERTJE
Hagyományos népzene 
a Kárpát-medencéből

A rendezvény előzetes regisztrációt követő-
en INGYENESEN látogatható, regisztrálni 
az info@kulturliget.hu e-mail címen lehet 
elérhetőség és darabszám megadásával.

November 15. vasárnap 17:00 
APÁD ELŐTT NE VETKŐZZ
Vajon meg lehet-e törni a generációkon át-
ívelő, torz családi mintákat? Az Egyasszony 
alkotói ismét egy tabutémáról készítettek 
előadást. 

SZEREPLŐK: Péterfy Bori, Pataki Ferenc
Az előadás az Óbudai Kulturális Központ, a 
FÜGE és az Orlai Produkciós Iroda együtt-
működésében jött létre.
16 éven felülieknek! Jegyár: 2900 Ft

. . . . . . . . . . Z E N E . . . . . . . . . .

Október 30. péntek 19:30 
HANGFOGLALÓ
LANOU ÉS MANAMAN KONCERT
A Lanou egyfajta zenei találkozás a folk, a 
pop és a világzene határán. Népzenei gyö-

kerekkel rendelkező, dalközpontú felfede-
zőút, melyben nagy helyet kap az impro-
vizáció is. Manaman (Szilágyi Sándor) a 
hangok varázserejét használja zenéjében és 

a tibeti hangtálak-
kal való praxisában. 
Ösztönös handpan 
játékában és hang-
m a s s z ő r i 
tevékenysé-

gében sem ő maga, hanem a világot 
alkotó rezgések a főszereplők.
Jegyár elővételben: 1500 Ft, 
a helyszínen: 1800 Ft

. . . . . . . . K I Á L L Í T Á S . . . . . . . .

Október 30. péntek 17:00 
Szentmihályi Kulturális Központ
LELKEM VIRÁGAI
VARRÓ ANDREA 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 
2021. január 13-ig.

Kertvárosi 
karácsonyi gyermekrajz pályázat 

XVI. kerületi általános iskolás 
gyerekek számára

Rajzolj karácsonyfadíszt vagy 
karácsonyi képeslapot!

Az alkotásokat A4-es méretben várjuk, tech-
nikai megkötés nincs. 

Beadás: karácsonyfadísz/karácsonyi képeslap 
jeligével, személyesen a Corvin Művelődési 

Ház - Erzsébetligeti Színházban vagy postán.

Beadási határidő: 2020. november 10. 18.00
További részletek:  kulturliget.hu  

  info@kulturliget.hu  ✦  +36-1/401-3060  

Jegyvisszaváltási garancia
Tudjuk, hogy jelenleg 
nehéz előre tervezni, 
a folyamatosan változó 
helyzet bizonytalanná 
teszi a színházjegyek 
előzetes vásárlását. 

Mi abban támogatjuk a látogatóink dön-
tését, hogy a jegyvisszaváltási garancia 
jelölésekkel ellátott előadásoknál vissza-
térítjük az elővételben megváltott jegyek 
árát abban az esetben, ha Ön vagy kör-
nyezete egészségi állapota ezt indokolja.

Részletek honlapunkon: kulturliget.hu
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– MESÉLJENEK KÉREM AZ ÁTC MÚLTJÁ-
RÓL, TÖRTÉNETÉRŐL!
– Amberger Árpád: Az Árpádföldi Tenisz 
Club idén ünnepli megalapításának 35. év-
fordulóját. 1985-ben az akkori Kerületi Ta-
nács biztosította a területet az egyesület 
számára, hogy társadalmi munkában, több-
nyire saját költségén építsen a területen 2 
db teniszpályát. Az alapító tagok elkötele-
zettsége és kitartó szorgalma eredményezte, 
hogy ez a tenisztelep ma is Árpádföld talán 
legnagyobb sporttelepe. A klub az évek során 
több lépcsőben fejlődött. Előbb az eredeti két 
pálya bővült, és három szűkebb pálya épült 
meg. Aztán ezeket szélesítettük, bővítettük 
egy negyedik ún. „Play & Stay” rendszerű 
gyermek teniszpályával. Kiépítettük az au-
tomata öntözőrendszert, az internetes idő-
pontfoglalást, és webkamerán is követhető 
a pálya pillanatnyi foglaltsága. Mára aktív 
utánpótlás nevelő egyesületté vált az ÁTC.
– Kincses Attila: Annyit tennék hozzá, hogy 
ezen a területen mindent a klubtagok saját 
maguk hoztak létre családias légkörben, és 
mai napig magunk tartjuk karban a pályát 
és környezetét, gyomlálunk, gereblyézünk, 
minden munkát magunk végzünk.

– HÁNY TAGJA VAN A KLUBNAK JELENLEG 
ÉS HÁNYAN VANNAK ÖSSZESEN AKIK LÁ-
TOGATJÁK A KLUBOT?
– K.A.: A klub nyitott rendszerben működik, 
a tagság folyamatosan változik. Főleg kerü-
letiek járnak hozzánk, de szívesen fogadunk 
vendégeket bárhonnan. Jó látni, hogy 
a gyermekektől az idős korosztályig 
járnak hozzánk teniszezni. Körülbelül 
80-100 ember látogathat minket rend-
szeresen.
– A.Á.: 2020-ban 24 felnőtt, és 15 ifjú-
sági korú (18 év alatti) tagunk van, akik 
éves tagdíjat váltottak a klubba. A felnőt-
tek és a versenyző ifjúságiak nagyjából 
állandók, hiszen évről évre játszanak va-
lamelyik ÁTC csapatban. A versenyeken 
nem induló ifjúsági korú sportolók egy 
része évente változik az iskolai elfoglalt-
ság, és a sport melletti elkötelezettség 
változásának függvényében.

– A KÖZELMÚLTBAN TARTOTTA A 
KLUB ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉT. MILYEN 
EREDMÉNNYEL? 
– A.Á.: 2015-ben választotta meg a tag-
ság az elnökséget 5 évre. Eredetileg ezért 

2020. március 22-re volt meghirdetve a 
tisztújítás, amit sajnos a március 10-én ki-
hirdetett COVID korlátozások felülírtak. Így 
elhalasztottuk őszre. Most viszont, hogy újra 
erősödik a járvány, – mintegy utolsó lehető-
ségként – szabadtéren, az ÁTC pályán ren-
deztük meg a tisztújítást október 11-én. A 
jelenlevők nagy többségi szavazatával, az új 
(ill. újraválasztott) elnökségi tagok: Amber-
ger Árpád, Baumholczer Tamás, dr. Kincses 
Attila, Mészáros Gyula és dr. Pászti-Nagy 
András. Az elnök megválasztására az októ-
ber 19-i, elnökségi alakuló ülésen kerül sor. 
A Felügyelő Bizottság tagjai: Boda Csaba, 
Fülöp László, és Horváth Gábor. 

– MENNYIBEN ÉRINTETTE A KLUB MŰKÖ-
DÉSÉT A COVID-19 JÁRVÁNY?
– K.A.: A járvány elején márciusban meg-
csappant a létszám, de tulajdonképpen mi a 
nyertesei is vagyunk ennek a helyzetnek, hi-
szen itt egyszerűbb figyelni a távolságtartás-
ra, és szabad levegőn sportolunk. Sok olyan 
ember is felkeresett minket, akik korábban 
még nem jártak nálunk.
– A.Á.: Áprilistól folyamatosan bővült a ki-
sebb-nagyobb előfizetési csomagot váltó 
sporttársak létszáma, akik ismerősökkel, 
családdal, gyerekekkel jöttek az ÁTC pályái-
ra. Talán még emlékszik mindenki, hogy ta-
vasszal a korlátozások idején mennyire szük-
ség volt a biztonságos testedzési lehetőségek 
megtalálására. Év végére 160 fölé emelkedett 
az online időpontfoglaló rendszerünkben a 

Árpádföldi tenisztehetségek
Kerületünkben közismerten pezsgő a sportélet, mely alól a tenisz sem 
kivétel. Szerencsére a Kertváros ebben a sportágban is büszkélkedhet 
igazi tehetségekkel és jövőbeli reménységekkel. Az Árpádföldi TC műkö-
déséről, kiemelkedő játékosairól Amberger Árpád elnököt és dr. Kincses 
Attilát kérdeztük.                                                                  GUETH ÁDÁM

regisztrált sportolók, családok száma. 

– MILYEN FEJLESZTÉSEK VANNAK KILÁ-
TÁSBAN?
– A.Á.: Évek óta visszatérő kérdés – főleg ta-
vasszal és ősszel – hogy a korai sötétedés mi-
att már 5-6 órakor be kell fejezni a sportolást. 
Pedig nemcsak a versenysport, de a lakosság 
is igényli, hogy este 8-9 óráig – akár világítás 
mellett is – lehessen teniszezni. Ehhez ter-
vezzük az energiatakarékos, LED-es pályavi-
lágítás kialakítását. 

Egy új klubház is nagyon időszerű lenne 
már, hiszen a jelenlegi faház öltözőt még 
2004-ben „örököltük” a rendőrség körzeti 
megbízotti kirendeltségétől. Rendszeresen 
karbantartottuk, felújítottuk, öltözővel, zu-
hanyzóval bővítettük, de sajnos a faház élet-
tartama véges, és a szerkezet már kezd na-
gyon korhadni. 

Több kisebb-nagyobb fejlesztési terv még 
megfogalmazódott bennünk, illetve a köz-
gyűlésen is elhangzottak fejlesztési javas-
latok, de mivel a terület tulajdonosa az ön-
kormányzat, így a felmerült terveket először 
Kovács Péter polgármester úrral szeretnénk 
egyeztetni. Már kértünk is időpontot, hogy 
az új elnökséggel közösen megbeszéljük a 
középtávú fejlesztési koncepciót.

– A KLUB AZ ELMÚLT ÉVEKBEN PÁR KI-
EMELKEDŐ VERSENYEREDMÉNNYEL IS 
DICSEKEDHET. 
– A.Á.: Az ÁTC felnőtt csapatai az elmúlt 
évtizedekben Bp-II., Bp-I. és OB-III. osztá-
lyokban játszottak változó eredménnyel. Je-
lentősebb fejlődés az elmúlt 4 évben indult 
el, amikor saját nevelésű fiatal játékosaink 
kezdtek belenőni a felnőtt osztályokba. 2016 
igazi aranyéve volt az ÁTC-nek. Mindkét fel-
nőtt csapat (a Bp-II.o. és a Bp. I. o tartalék)  
megnyerte a saját csoportjában a bajnoksá-

got, így feljutottunk az OB III-ba. Két év 
középmezőny után, 2019-ben feljutott a 
csapat az OB II. osztályba. Idén, szoros 
versenyben csoportelsőként végeztünk, 
majd pedig a rájátszást megnyerve fel-
jutottunk az OB-I. osztályba. A Kincses 
testvéreket, Kristófot és Kolost, külön 
meg kell említeni. Nem csak az OB I-be 
feljutás kapcsán, hanem a korosztályos 
eredményeik miatt is. 
– K.A.: Nem akarok hazabeszélni a gyer-
mekeim apjaként, de büszke vagyok 
arra, hogy sikerrel szerepelnek nemzet-
közi és magyar versenyeken is. Kristóf 17 
éves, és a felnőtt ranglistán is a legjobb 
50 között szerepel, így toronymagasan 
az egyik legjobb játékosunk. Kolos, aki 

most 13 éves, legyőzte a korábbi váloga-
tott és Davis Cup játékost, Nagy Viktort 
is. Kolos 13-szoros magyar bajnok, Kris-
tóf pedig sokszoros bajnoki helyezett.

Állnak: Müller Gergő, Fülöp László, dr.Kincses 
Attila, Mészáros Gyula, Amberger Árpád

Elöl: Kincses Kolos, Molnár Dániel, Kincses 
Kristóf, dr.Pászti-Nagy András
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INGATLAN
XVI. Nagyiccetelepen eladó 42 nm-es 
másfél szobás szépen felújított tégla la-
kás 28M Ft. 30-939-2173

Mátyásföldön eladó, 43nm-es, másfél 
szobás, földszinti tégla lakás. 30-939-2173

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

Kiadó 34nm-es 1 szobás földszinti lakás a 
XVI. kerületben a Jókai lakótelepen hosz-
szú távra. 30-236-0223

Centenáriumi lakótelepen eladó I. eme-
leti 68nm-es lakás tulajdonostól. 20-
623-0491

Sashalmon az Egyenes utcában másfél 
szobás, bútorozatlan, földszinti lakás 
hosszútávra kiadó. 30-984-7435

Eladó Sashalmon 2015-ben épült kétszin-
tes ikerház 122 nm; 300 nm telken. Ga-
rázs + kert + terasz. 30-354-1935

Sashalom, Egyenes utcában másfél szo-
bás bútorozatlan földszinti lakás hosszú-
távra kiadó. 30-984-7 435

Otthonra talál, amíg építkezik. Családi 
ház alsó szintje kiadó, 85 nm. Gépkocsi 
beállóval. 70-600-4460

Cinkotán a Nagytarcsai út mellett 4954 
nm szántó eladó. 400-0440; 70-299-
3400

VEGYES
Tűzifa eladó, száraz, 1 méteres rönkökben 
(meggy és barack) kb. 3 köbm. Ár meg-
egyezés szerint. 20/498-6812

Orion színes televízió, keveset használt, 
üzemképes,  50 cm-es képátlóval 8 E Ft. 
20/498-6812

Etetőszék újszerű állapotban és egy Samsung 
monitor 48 cm olcsón eladó. 20-934-7476

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, tereprende-
zés, fűnyírás, sövény nyírás, 
zöld hulladék elszállítás. Far-
kas György 30-685-9502

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, tereprende-
zés, fűnyírás, sövény nyírás, 
zöld hulladék elszállítás. Far-
kas Norbert 30-550-7761

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

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

Angol nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társalgási gyakor-
latot, nyelvtani rendszerezést 
vállalok a XVI. kerületben. 
Személyes és online. Hívjon a 
20-320-3001-es számon!

PAPÍR – és fémpénzt, bélye-
get, képeslapot, papír régisé-
get, régiségeket vásárolnék és 
árverésre átvesszük. VI. ker. 
Andrássy út 16. 266-4154 nyit-
va: H-SZ 10-17 h, CS 10-19 h

Lapunk az október 16-ai alkalmat látogat-
ta meg a Helytörténeti Gyűjteményben, 
ahol a kóstolás 
fogalmával, a 
boretikettel is-
merkedhettek 
meg az érdek-
lődők.

Az este első 
felében Mátyus 
humoros és a 
laikusoknak is 
érthető borá-
szati előadás-
sal teremtett 
alapot a kóstolásnak. Mint kiderült, a jó 
bor kritériumát többféle módon is felál-
líthatjuk, de talán a legjobb bor mégis az, 
amit együtt iszunk meg szeretteinkkel. 
Arra is fényderült, hogy a bor szavunk 
valószínűleg ősi magyar fogalom, mely 
magát az Istent, istenséget jelöli. 

Az est második felében főszerepet a 
kóstolásé vette át. Mátyus magabiztosan, 

de alázatosan osztotta meg ennek forté-
lyait, fogásait. A kóstolás során a fehér 

boroktól a rozén át a tes-
tes cabernet savignonig 
terjedő skálán minden-
ki megtalálhatta a ma-
gának való italt, majd 
a program után vásá-
rolhatott is a borásztól. 
Mátyus bízik benne, 
hogy a hazai bor min-
dig is kiemelt helyen 
fog szerepelni a magyar 
kultúrában és előadásai 
segíthetnek abban, ho-

gyan lehet kulturált formában élvezni 
ezeket az italokat. 

Boretikett, borkultúra
Borban az igazság, tartja a mondás, ezért a Kertvárosi Helytörté-
neti és Emlékezet Központ jóvoltából a kerület lakosai is megis-
merkedhetnek a borkultúrával és boretikettel. Mátyus Imre borász 
közérthető stílusban igyekszik megismertetni hallgatóságát az is-
teni nedűvel, annak történetével és jellegzetes fajtáival. 

GUETH ÁDÁM

Még nem tud síelni?
Megnyílt a Babos Síklub új tanpályája 
a csömöri Decathlon mellett.

Zuglón kívül már a csömöri Decathlon szom-
szédságában is tanulhatunk síelni és snowboar-
dozni a Babos Síklub speciális sí tanpályáin.

Hegyek híján a földből épített dombokat a 
síoktatás szakmai szempontjainak megfelelően 
alakították ki. Könnyen használható felvonó, pá-
lyavilágítás, valamint a kezdő, vagy akár a haladó 
szintek elsajátításához is ideális speciális borí-
tás könnyed élménnyé teszi itt a tanulást. Havas 
sízés előtt a legjobb, ha ilyen tanpályán készü-
lünk fel.

Az ország legmagasabban kvalifikált oktató-
csapatának munkáját Babos Sándor a Síoktatók 
Magyarországi Szövetségének szakmai alelnöke 
vezeti. Egyedileg fejlesztett módszertan, és az 
oktatók rendszeres továbbképzésében használt 
egyedülálló mentor rendszer garantálják a leg-
magasabb szakmai minőséget, mely az ország-
ban csak itt érhető el. A Babos Síklub 2018. óta 
az Síoktatók Magyarországi Szövetségének mi-
nősített síiskolája.

A Síklub szeptembertől áprilisig időjárástól 
függetlenül minden nap nyitva tart. 3 éves kortól 
várják a gyerekeket, és a felnőtteket.

Így már Csömörön is rendszeresen mozogha-
tunk a szabad levegőn, mely erősíti az immun-
rendszert, és ezzel a vírus elleni védekezés esz-
köze is lehet.
További információk: www.babos-siklub.hu       (x)

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS: Kizárólag a Buda-
pest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén állandó lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező magánsze-
mélyek által igénybe vehető hirdetési lehetőség. Kivétel a kerületi 
magánszemély által hirdetett ingatlan értékesítés, melynek ára 10 
szóig bruttó 1000 Ft, 10 szó felett szavanként bruttó 50 Ft. Nem 
minősülnek szónak a névelő, a számjegy és az írásjel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

INGYENES LAKOSSÁGI HIRDETÉSEK FELADÁSA:
• e-mailben: hirdetes@bp16.hu • telefonon:+36 20 982 5352

• a XVI. Kerületi Újságból kivágható szelvényen
Postai úton: XVI. Kerületi Újság Hirdetés; 

1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Személyesen: a szelvény bedobható 

a Polgármesteri Hivatalnál kihelyezett postaládába.

VÁLTOZÁSOK A HIRDETÉSFELADÁSBAN
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Tetőfedő-bádogos-ácsmester 
vállal mindenféle tetőjavítást. 
Azonnali kezdéssel! Felmérés 
és kiszállás ingyenes! Lapos 
tető szigetelés; cserép javítás; 
ereszcsatorna cserék; homlok-
deszka csere cseréppel és cse-
rép lemezzel is. 20-281-2547

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!

Sportmasszázs, stresszol-
dás, mozgásszervi pana-
szok kezelése! Bp. 16.ker. 
Lajos utca 72. Bejelentke-
zés: 30-432-9092

A szépség és az egészség 
jegyében: CALLUX szike 
mentes lábápolás, klasszi-
kus szikés pedikűr, gél lakk. 
XVI.ker. Lajos utca 72. 30-
851-8763

15 év szakmai tapasztalattal 
vállalok lakatos munkát, ka-
puk, kerítések javítását fes-
tését, fém és fa szerkezetű 
teraszok építését javítását, 
csatorna tisztítását javítását, 
kisebb tetőjavításokat. Hajdú 
Zoltán 70-324-5020

Vállaljuk: házak homlokzati 
hőszigetelését, SZOBAFES-
TÉST,- mázolást – tapétázást, 
laminált parketta rakást kerí-
tés felújítást. 30-721-3165, 70-
634-1554

Lakás, fürdőszobafelújítás, 
víz, villanyszerelés, kőműves, 
burkoló, festő, szigetelések. 
30-479-2776




