
XVI. KERÜLETI 
ÚJSÁGAZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu

XXIX. évfolyam 9. szám • 2020. május 8.

Májusfa állítás 
„négyszemközt”
Évtizedes hagyomány, hogy május 1-jén az 
Erzsébet-ligetben májusfának még rendkí-
vüli körülmények között is lennie kell!
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Azért sem a vírussal sem az érettségivel kapcsolatos izgalmak 
ne feledtessék velünk, hogy végleg megérkezett a tavasz a Kertvárosba is.

Érettségi 2020
Idén az érettségihez az üdítőn és a 
helyesírási szótáron kívül szájmaszk 
és fertőtlenítő folyadék is tartozott.

Sáfrány Bence, 
a Szerb Antal 
Gimnázium 
végzős diákja, 
a Liget Tánc-
együttes tagja

7



XVI.  Kerület i  Újság2

A koronavírus-fertőzés jellemző tünetei 
a láz, fáradtság, száraz köhögés, izom-
fájdalom, orrdugulás, torok-, és fejfájás. 
Aki ezeket a tüneteket véli felfedezni 
magán, hívja fel a háziorvosát. Ő kikér-
dezi a beteget egy a koronavírus gyanú-
jának meghatározására alkalmas proto-
koll szerint. Ha ez megerősíti a gyanút, 
átirányítja a beteget egy, az Országos 
Mentőszolgálat által létrehozott vonalra, 
ahol további kikérdezés következik. Az 
információk alapján eldöntik, hogy va-
lóban a koronavírus jelenlétéről lehet-e 
szó. Ha reálisnak tűnik a gyanú, felkerül 
a bejelentő egy mintavételi listára. 

A speciális védőruhában érkező men-
tős kétféle módon vehet mintát. Vagy 
egy úgynevezett víruskimutatással, ahol 
orrnyálkahártyáról, és a garat felületéről 
vesznek mintát, amelyet elküldenek egy 
erre kijelölt laboratóriumba. Ott tör-
ténik meg a vírus izolálása, amelynek 
eredményéről értesítik a beteg házior-
vosát. A másik lehetőség egy gyorsteszt 
alkalmazása.

Fontos tudni, hogy a mintavételre 
nem azonnal érkezik a mentő, hanem 
esetleg csak órák múlva, sőt az is lehet, 
hogy csak másnap. Az esetek túlnyomó 
részében a fertőzöttek nem igényelnek 
azonnali kezelést a kezdeti stádiumban, 
ezért ellátják őket az ilyenkor szokásos 
tanácsokkal – folyadékpótlás, lázcsilla-
pítás – és türelemre kérik őket. Bármi-
lyen más, súlyos következményekkel 
fenyegető, esetleg életveszélyes rosszul-
lét esetén természetesen továbbra is a 
bejelentést követő 15 percen belül érke-

zik a mentőszolgálat, hiszen a koronaví-
rus megjelenésével ezek az esetek sem 
szűntek meg, és természetesen ezek el-
sőbbséget élveznek.

Dr. Csató Gábor elmondta még, hogy a 
Mentőszolgálatot nem a nulláról kellett 
felszerelni a védőeszközökkel, hiszen 
náluk ezek az eszközök az alapfelsze-
relés részei. Természetesen kiegészí-
tésükre, pótlásukra szükség van, mert 
a nagyobb igénybevétel miatt elhasz-
nálódnak. Felkészültek továbbá arra 
is, hogy ha a fertőzések száma nagyon 
megszaporodna, orvostanhallgatók és 
kiképzett önkéntesek is segítik majd a 
munkájukat. Az Országos Mentőszol-
gálatnak van saját operatív törzse, 
amely szorosan együttműködik a tévé-
ben naponta látható országos operatív 
törzzsel. Folyamatosan elemzik a napi 
statisztikai adatokat, és az igényeknek 
megfelelően mozgósítják a tartaléka-
ikat. Kapacitáshiány miatt senki nem 
marad ellátatlan.

M.T.

Mit tegyünk fertőzésgyanú esetén?
A veszélyhelyzetnek nincs vége, ezért hasznos 
lehet, ha tudjuk, mi a teendő, ha úgy érezzük, 
felmerül a gyanúja a koronavírus fertőzésnek. 
Ezek az információk részben már elhangzot-
tak a különböző médiumok csatornáin, azon-
ban a szó elszáll, az írás megmarad. Így most 
közöljük, mit mondott erről dr. Csató Gábor, 
az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.

Amennyiben Önnek KÉRDÉSE VAN A KORONAVÍRUSSAL kapcsolatban, tárcsázza 
a 06-80/277-455-ös vagy a 06-80/277-456-os információs vonalat! 

A hét minden napján 24 órában hívható, mobil- és vezetékes telefonról is. 
A vonalakon szakemberek adnak tájékoztatást az új koronavírusról. 

Naprakész tájékoztatás olvasható a koronavirus.gov.hu internetes oldalon is!

dr. Csató Gábor 
(archív fotó)

(archív fotó)

Védőfelszerelést 
árusító helyek 

a XVI. kerületben
EGÉSZSÉG GYÓGYSZERTÁR 

Hősök tere 6. – 405-7049
orvosi maszkot, kézfertőtlenítőt, limitált 

darabszámban gumikesztyűt

EURÓPA GYÓGYSZERTÁR
Budapesti út 238. – 401-0223

orvosi maszkot, kézfertőtlenítőt, limitált 
darabszámban gumikesztyűt

TORONY PATIKA
Csömöri út 117. – 401-0303

többféle maszkot, kézfertőtlenítőt

BENU GYÓGYSZERTÁR 
Mátyásföld Jókai u. 2-4. – 407-5632

orvosi maszkot, kézfertőtlenítőt, limitált 
darabszámban gumikesztyűt

SIMBA GYÓGYSZERTÁR
Rákosi út 142-144. – 405-9127

orvosi maszkot, kézfertőtlenítőt, limitált 
darabszámban gumikesztyűt

ELEVEN KFT., Magyar Íjász Szövetség 
Margit utca 28. – 402-4633

textil maszkot

SZUPER DISZKONT 
Centenáriumi sétány 16-24. 

textilmaszkot

SIMON TRADE BARKÁCSBOLT
Rákosi út 113. – 405-5269

textilmaszkot, kézfertőtlenítőt

FLAMINGÓ FESTÉKBOLT
Thököly út 3. – 247-8707

orvosi maszkot, FFP2 tpusú maszkot
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés miatt 
vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. Kérjük, 
hívja a főszerkesztő mobilját! 

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

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

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

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ÁPRILIS 4-I TÁJÉKOZTATÓJA

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN

A Magyar Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a március 11-én 15 órától hatályba lépett 40/2020. 
(III.11.) számú rendeletével. Önkormányzatunk saját hatáskörében a koronavírus terjedését meg-
előzendő, az eddig elrendelt intézkedéseken a következő újabb intézkedéseket vezeti be, valamint 
az alábbi ellátásokat biztosította:

Május 4-től az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának irányelvei alap-
ján részlegesen újraindul az eddig 
sürgős esetekre, életmentő, illetve 
a maradandó egészségkárosodás 
elkerülését célzó beavatkozásokra 
korlátozott egészségügyi ellátás. 

ALAPELLÁTÁS  

• A személyes gyermek és felnőtt házi-
orvosi ellátás indokolt esetben, és kizá-
rólag telefonos egyeztetést követően, a 
háziorvos által megadott helyen, vala-
mint időpontban lehetséges!  

• A háziorvosok rendelési időben, a 
www.szakrendelo16.hu/felnott-hazi-
ovosi-szolgalat/ oldalon megtalálható 
telefonszámokon érhetőek el. 

• Késés esetén az időpontot törlik és a 
vizsgálatra csak ismételt bejelentkezés 
után kerülhet sor, a telefonos bejelent-
kezés nélkül érkezőket nem fogadják.

• Önkormányzatunk az ellátás bizton-
sága érdekében több alkalommal védő-
felszerelést (orvosi maszkot, kesztyűt) 
osztott ki a háziorvosoknak. 

• A fogorvosok védőöltözetet és arcvé-
dő pajzsot is kaptak. 

SZAKORVOSI ELLÁTÁS

A KERÜLETI SZAKRENDELŐBEN  
FOKOZATOSAN 

INDUL ÚJRA AZ ELLÁTÁS.  

• Szakorvosi vizsgálatra indokolt eset-
ben és telefonos bejelentkezés után, 
az orvos által megadott módon és idő-
pontban kerülhet sor. Az orvosok elér-
hetőségei megtalálhatóak a szakrende-
lő honlapján: 
www.szakrendelo16.hu/doctors/4-co-
lumns-doctors/ 
A hívásokat rendelési időben fogadják. 

• Mivel a Szakrendelőbe csak előzetes 
vizsgálat (testhőmérséklet-mérés és 
kockázati teszt kitöltése) és kézfertőt-
lenítés után lehet belépni, ezért kér-
jük, hogy 15 perccel az orvos által adott 
időpont előtt érkezzenek. 

• Késés esetén az időpontot törlik és a 
vizsgálatra csak ismételt bejelentkezés 
után kerülhet sor, telefonos bejelentke-
zés nélkül érkezőket nem fogadják. 

• Önkormányzatunk az ellátás bizton-
sága érdekében védőfelszereléssel látta 
el a Szakrendelő dolgozóit is. A vizsgá-
latra érkezők, amennyiben nincs saját 
maszkjuk, a bejáratnál kaphatnak. A 
maszk viselése kötelező.

• Laborvizsgálatra a +36 1 401 1355 te-
lefonszámon, a betegirányítónál lehet 
időpontot foglalni. 

• Az egynapos sebészet, a fizikoterápia 
és a gyógytorna folyamatosan indul 
újra.  

A fenti intézkedések visszavonásig, il-
letve a jelzett időpontig érvényesek.
Jelenleg kerületünkben 7 fertőzöttről 
van tudomásunk, 1 ember elhunyt, 4 
pedig felgyógyult a betegségből. 41 ke-
rületi lakos hatósági házi karanténban 
van, míg 128 főnek tünetmentesen le-
járt a karantén időszaka.

Az eddigi intézkedéseket a kerület 
vezetése megelőző jelleggel hozta 
meg. A XVI. kerületi Önkormányzat 
és intézményei mindent megtesznek 
a koronavírus elleni védekezésben 
az Operatív Törzs iránymutatásainak 
megfelelően, azonban az eredmények-
hez szükség van a lakosság együttmű-
ködésére is.

Megkérek minden Kertvárosban élő 
polgárt, hogy kövesse az előírásokat és 
vigyázzon saját maga, szerettei és kü-
lönösen az idősek egészségére!

2020. május 4.
KOVÁCS PÉTER

polgármester
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Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő további védőeszköz utánpót-
lást szállított a Szakrendelő dolgozóinak. Kiss Mari-
anna, a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatója 
300 darab FFP2-es maszkot és 20 darab teljes testfe-
lületet fedő, mosható, izolációs védőruhát vett át az 
intézmény dolgozói számára. Ezúton is köszönet az 
egészségügyben dolgozóknak!

Laptop ajándékba

Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő és 
Szabó Tamás kabinetvezető 
adta át azt a három lapto-
pot, amely három olyan 
gyermek távoktatását 
segíti elő, akiknek eddig 
nem volt ilyen eszközük.
A három korszerű készülék 
az országgyűlési képviselő 
és az Önkormányzat 
közös ajándéka. 

A fertőzésveszélyre való 
tekintettel, az anyukák a 
számítógépeket egyesével vették 
át a Napraforgó Család- és 
Gyermekjóléti Központ Cziráki 
utcai épületében május 5-én. 

Utánpótlás a 
Szakrendelőnek

Kovács Péter polgármester és Ács Anikó al-
polgármester Csillik Kristóf, a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet vezetője jelenlétében 
vette át azt a szállítmányt, amely a MOL 
hazai gyártású fertőtlení-
tőszertét tartalmazta. 

Ezzel bővült azoknak az eszkö-
zöknek a választéka, amelyet 
a fertőzés megelőzésének ér-
dekében lehet bevetni. A vegy-
szert a kerület intézményeinek 
és a háziorvosoknak szállítják 
ki igény szerint a kerületgaz-
dák közreműködésével.

Az előző véradás sikerét látva 

ÚJABB VÉRADÁST HIRDETÜNK 
a Polgármesteri Hivatalba 

(1163 Havashalom u. 43.)
május 13-án szerdán, 12:00 - 18:00 óráig.

AMIT TUDNI KELL:
– regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya 
kötelező!
– előtte étkezni kell, és sok folyadékot kell fogyasztani!
– aki külföldön járt, csak a visszaérkezéstől számított 30 nap eltel-
tével  jelentkezhet véradásra.
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Azok a diákok, akik kerületi intézményben kezdték meg az érettségit, az isko-
lájukban kapták meg a maszkokat, akik nem kerületi iskolában, de jelezték igé-
nyüket, azoknak az önkénteseik házhoz szállították az ellátmányt. A kiszállítás 
előkészítéséért köszönet illeti az abban részt vevő önkénteseket.

Kedves Olvasó!
Úgy tűnik, a nagy bajt sikerült elkerülnünk. Ná-
lunk egyetlen orvost sem állított olyan kegyetlen 
döntés elé a betegek kezelhetetlenül magas szá-
ma, mint néhány olasz doktort, akiknek gyakran 
arról kellett dönteniük, melyik légszomjjal küzdő 
betegre tegyék a lélegeztetőkészüléket, mert ná-
luk több volt a beteg, mint a gép. A statisztikáink 
tanúsága szerint még mindig nem léptünk a tö-
meges megbetegedések fázisába, és most már 
jó esélyünk van arra, hogy ez ne is következzen 
be. Ezért vált lehetségessé Pest megyén és a fő-
városon kívül a szigorú intézkedések lazítása. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt a veszély. 
A vírus még most is jelen van kis hazánkban, és 
egyes nem túl optimista előrejelzések szerint a 
jövőben az ismert influenzavírusokhoz hasonló-
an már örökre útitársunk is marad. Ezt persze 
nem tudjuk biztosan. Azt azonban igen, hogy 
ha a vírusvédelmi előírások lazítása – amelyeket 
egyre több országban vezetnek be – azt a hamis 
illúziót keltik bennünk, hogy minden veszély el-
múlt, még meglepetés is érhet minket. Minden-
hol azzal a fenntartással enyhítettek a rendeletek 
szigorán, hogy ha a betegek száma emelkedik, 
újból szigorítanak. Most tehát egy óvatos pró-
bálkozás következik. Ennek eredménye azon-
ban rajtunk is múlik. Csak akkor közelíthetünk 
a járvány előtt megszokott életformánkhoz, ha 
továbbra is óvatosak maradunk. Ha így teszünk, 
előbb-utóbb a fővárosban és környékén is javul 
majd a helyzet, és végre az az idő is elérkezhet, 
amikor már teljesen magunk mögött hagyhatjuk 
a korlátozásokat. Jelenleg azonban még nem 
tartunk itt, hiszen mostani reményeink szerint 
Szent István ünnepe, augusztus 20-a lehet az 
első olyan ünnep, amit már ugyanúgy tarthatunk 
meg, ahogy azt megszoktuk. Addig pedig újra 
csak azt mondhatom, hogy minden eltelt nappal 
közelebb jutunk a veszélyhelyzet végéhez, csak 
ki kell várni. Együtt sikerülni fog!

MÉSZÁROS TIBOR

A kutatás célja, hogy pontosan, az 
egész országra érvényes módon fel-
térképezze a koronavírus-fertőzés el-
terjedtségét. A naprakész tudományos 
adatok kulcsfontosságúak a járvány 
sikeres leküzdésében, az egészségügyi 
dolgozók munkájában és a megalapo-
zott döntések meghozatalában egya-
ránt.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Budapest 16. ker. település bekerült 
a mintába, így az ott élők közül 63 
előre kiválasztott személyt kérünk, 
hogy vegyen részt az önkéntes, in-
gyenes szűrővizsgálaton.

A személyek kiválasztása reprezenta-
tív véletlen mintavételen alapul, mely 
lehetőséget ad arra, hogy korcsoportos 
és regionális bontásban is megismer-
jük hazánk népességének fertőzöttsé-
gét. A felvételben résztvevők a szűrő-
vizsgálatot megelőzően egy kérdőívet 
is kitöltenek, így fontos információk-

hoz juthatunk többek között a kocká-
zati tényezőkről. 

A mintában szereplő minden egyes 
résztvevő kulcsszerepet játszik a jár-
vány elleni küzdelemben, mivel sok, 
hozzá hasonló embert képvisel. 

A felvételre kijelölt személyek köz-
vetlen értesítést, felkérő levelet kapnak 
Ügyfélkapun, telefonos megkereséssel 
vagy postai úton. 

A szűrővizsgálatokra előre meghatá-
rozott helyszíneken és időpontokban 
kerül sor, de az idős, vagy beteg embe-
rek esetén az otthonukban is elvégez-
zük a szűrést. 

Kérem, hogy a településen kijelölt 
személyek minél nagyobb számban 
vegyenek részt a szűrésen! 

Köszönöm támogatását, mellyel segít 
a vírus elleni küzdelemben, a járvány 
leküzdésében és hozzájárul a vírus el-
leni kutatás sikeréhez!
2020. május 4.

PROF. DR. MERKELY BÉLA,
a Semmelweis Egyetem rektora

Feltérképezik a vírus hazai 
elterjedtségét

Az új koronavírus-járvány, amely rövid idő alatt világméretűvé vált, 
alapvetően változtatta meg mindannyiunk életét. Hazánk négy, or-
vosokat képző egyeteme – a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudo-
mányegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem – és 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével kérdőíves 
felméréssel támogatott szűrővizsgálatot indított a 14 éves és annál 
idősebb lakosok körében május 1. és 14. között. 

Összesen 
1070 diák 

kapott védő-
eszközöket az 
érettségihez.

A XVI. kerületi Önkormányzat és az Észak-Pesti Tankerületi 
Központ védőeszközökkel látta el a kerület érettségiző diákjait.
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– MILYEN KORÁBBI NAGY VILÁGJÁRVÁNYOKRÓL VAN TUDOMÁ-
SUNK A SPANYOLNÁTHÁN KÍVÜL? 
– Amióta az emberiség kilépett az önellátó gazdálkodásból, azóta 
rendszeresen előfordultak különböző járványok. A legfőbb előidé-
zői a járványok kitörésének a háborúk voltak. Ekkor ugyanis nagy 
tömegben vonultak a katonák és a kiszolgáló személyzetük egyik 
helyről a másikra, és az ilyen körülmények között még rosszabb 
higiéniai viszonyok szinte törvényszerűen valamilyen betegséghez 
vezettek. Talán sokak számára megdöbbentő lesz az a tény, amely 
szerint egészen az I. világháborúig a járványokban mindig többen 
haltak meg, mint az ütközetekben. Közismert történet: Hunyadi Já-
nos és Kapisztrán János hősiesen visszaverték török hadakat 1456-
ban Nándorfehérvárnál, majd mindketten meghaltak a katonai tá-
borban kitört pestisjárvány miatt. 

A pestis kórokozóját egyébként „biológiai fegyverként” is alkalmaz-
ták: a tatárok 1347-ben a Kaffa város ostrománál pestisben meghalt 
emberek holttesteit lőtték be hajítógéppel a falak mögé.

A járványok hatással voltak a történelemre is. Ezt a tényt pl. a fran-
cia ún. annales iskola „fedezte fel.” Addig ugyanis leginkább csak 
a politika és eseménytörténettel foglalkoztak. A történészek ezután 
vizsgálták például azt is, hogy az időjárás, a felmelegedések, lehűlé-
sek milyen hatással voltak az emberek életkörülményeire.

– MILYEN HATÁSSAL BÍRTAK EZEK A VILÁGTÖRTÉNELEMRE?
– Néhány példa a járványok történelmet befolyásoló eseteire: a 
Nyugat Római Birodalom nem csak a népvándorlás miatt bukott 
el, hanem a járványok miatt is. (Erre utal Madách Imre: Az Ember 
tragédiája római szín jelenetében.) A járványok miatt húzódott észa-
kabbra és a kontinens belső részeibe a Nyugat- európai lakosság a 
kora középkorban. Anglia azért is tudott nagyhatalommá válni, mert 
szigetország lévén nem csak a külső támadásoktól, de a járványoktól 
is viszonylagos védettséget élvezett. Persze voltak kivételek: például 
a hírhedt 1665-ös londoni pestis, amit Daniel Defoe is megörökített 
regényében.

A középkori járványok után munkaerőhiány lépett fel, ezért javí-
tottak a parasztok életkörülményein, 
és még nagyobb figyelmet fordítottak a 
technikai újításokra.

Magyarországon az 1831-es kolera jár-
vány, illetve az amiatt kitört kolera felke-
lés hatására kezdett az 1832-36-os rendi 
országgyűlés foglalkozni a jobbágyok 
helyzetével.

– HOGYAN ÜTÖTTE FEL FEJÉT A 100 
ÉVVEL EZELŐTTI SPANYOLNÁTHA? 
– Ez a járvány is a háború miatt terjedt 
el ilyen gyorsan. Valószínűleg az ameri-
kai katonák Kansasból hozták magukkal 
1918 tavaszán Franciaországba, és onnan 
terjedt el az egész európai kontinensen. 
Azért nevezték spanyolnáthának, mert a 
hadban álló országokban katonai cenzú-
ra volt, ezért igyekeztek minél kevesebb 
információt adni a járványról. Viszont a 
semleges Spanyolországban folyamato-
san tudósítottak a megbetegedésekről, 

halálozásokról.  A világtörténe-
lem legpusztítóbb járványának 
bizonyult, ugyanis feltételezések 
szerint az emberiség 20%-át 
megfertőzte. Több mint 20 mil-
lió áldozatott követelt, többen 
haltak meg, mint az I. világhábo-
rúban.

– MILYEN RENDELKEZÉSEKKEL, RENDELETEKKEL PRÓBÁLTÁK 
MEGÁLLÍTANI A BETEGSÉGET?
– Magyarországon a spanyolnátha 1918 augusztusában jelent meg. A 
megbetegedések Budapesten októberben váltak tömegessé. Gyógy-
szerhiány lépett fel és egyre több orvos és betegápoló is megbete-
gedett. A Fővárosi Közgyűlés október 18-án bezáratta a szórakozó-
helyeket: színházakat, mozikat, mulatókat, főiskolákat, egyetemeket. 
Korlátozták a kávéházak nyitva tartását, a peronon egyszerre csak 
négyen tartózkodhattak. A járvány elleni védekezést nagyban hát-
ráltatták a fővárosban lezajlott események: körülbelül negyvenezer 
katonaszökevény érkezett, akik semmilyen szabályt sem tartottak be. 
A rendőrségnek a tüntetésekre kellett átcsoportosítani jelentős lét-
számot. Károlyi Mihály pedig, amikor az őszirózsás forradalomnak 
nevezett események révén miniszterelnök lett, október 31-én leállí-
totta a járvány elleni védekezést. Kinyitatta a szórakozóhelyeket, hogy 
ezzel is növelje népszerűségét. 

– TUDUNK-E OLYAN TÖRTÉNELMI SZEMÉLYRŐL, HÍRES EMBER-
RŐL, AKI ELKAPTA A KÓRSÁGOT? 
– A spanyolnátha közismert magyar áldozatai: Ady Endre, ifj. Tisza 
István (a meggyilkolt Tisza István gróf fia), dr. Hajdú Tibor pannon-
halmi főapát, Karinthy Frigyes első felesége, Judit Etel, Kafka Margit 
író, Szabó Ervin anarchoszindikalista gondolkodó és könyvtáros. 

A spanyolnátha neves külföldi áldozatai: Edmond Rostand, fran-
cia költő, drámaíró, Guillaume Apollinaire, francia költő, író, grafi-
kus, Max Weber, német szociológus, filozófus, közgazdász, Gustav 

Klimt, osztrák festő, Frederick Trump, 
az Egyesült Államok jelenlegi elnökének 
nagyapja, Rodrigues Alves, Brazília elnö-
ke.

– MIT GONDOL, MILYEN TÖRTÉNEL-
MI FOLYAMATOKAT IDÉZHET ELŐ A 
MOSTANI JÁRVÁNY? A NÉPSZERŰ IZ-
RAELI TÖRTÉNÉSZ YUVAL NOAH HA-
RARI SZERINT PÉLDÁUL AZ EU VÉGÉT 
JELENTHETI.
– Nehéz úgy jósolni, hogy nem tudjuk 
meddig tart a járvány és annak milyen 
gazdasági és társadalmi hatásai lesznek. 
Egy biztos, hogy a tanúságokat le kell 
vonni. Egyrészről nem szabad elfelejteni 
az Európa Unió alapító atyáinak eredeti 
gondolatait, másrészről ki kell dolgozni 
egy olyan szabályozási rendszert, amely 
segít megakadályozni egy újabb járvány 
elterjedését.

GUETH ÁDÁM 

Miért spanyol a nátha?
Ha a történelem nem is ismétli önmagát, de sokszor találhatunk napja-
ink eseményeire hasonlító mozzanatokat a világtörténelemben. A járványok 
történetéről, a 100 évvel ezelőtti spanyolnátháról és hatásairól Dr. Horváth 
Attila alkotmánybírót, jogtörténészt, kerületünk lakóját kérdeztük. 

Újságcikk részlete 1918-ból
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– Most nem csak a diákokat és a pedagógu-
sokat kellett felkészítenünk a gimnazisták 
életének legnagyobb eseményére, hanem az 
épületet is. Elvégeztünk egy a szokásosnál 
sokkal alaposabb, minden négyzetcentire ki-
terjedő nagytakarítást, és ezután következett 
a tantermek fertőtlenítése. Az Önkormány-
zattól és az Észak-Pesti Tankerületi Központ-
tól kaptuk a fertőtlenítőszereket. A takarítók 
minden olyan felületet áttöröltek, amellyel 
a tanulók és a tanárok érintkezhetnek. Ez 
kiterjedt az összes tanteremre, irodára és 
mind a hat mellékhelyiségre is. 

– HOGYAN RENDEZTÉK BE A TANTERME-
KET?
– Mint ismeretes, idén csak írásbeli vizs-
gákra kellett készülnünk. Lemértük az 
előírt 1,5 méteres minimális távolságot, 
amelynek a vizsgázó diákok között meg 
kellett lennie, és ezt figyelembe véve jelöl-
tük ki egy-egy tanuló helyét. Szigorú kötött-
séget jelentett, hogy egy teremben csak 10 
vizsgázó foglalhatott helyet, de szerencsére 
több mint 15 nagyméretű tantermünk van, 
amelyben a 10 fős előírás kényelmesen tel-
jesíthető. A mi helyzetünk azért nehezebb 
egy kicsit, mint egy átlagos gimnáziumé, 
mert a négy végzős osztályunkba járó 123 

gyereken kívül, helyet kellett biztosítanunk 
egy kormányhivatali középszintű vizsga-
csoportnak, és miután már hosszú évek óta 
emelt szintű vizsgaközpont is vagyunk, öt 
tárgyból emelt szintű vizsgahellyel is ké-
szülnünk kellett.

– HÁNYAN VIZSGÁZNAK EGYSZERRE AZ 
ÉPÜLETBEN?
– Ez naponta változik, de vannak olyan na-
pok, amikor 200 főnél is többen vannak 
egyszerre a tantermekben. Ilyen például az 
angol és a történelem vizsganap. Ma, a ma-
gyar érettségi napján csak 140 gyerek írja az 
írásbelijét. A második héten már csökken a 
létszám, de az emeltszintű társadalmi isme-
retek vizsgán ismét 100 tanuló fog egyszer-
re dolgozni a termekben. Úgy gondolom, 
minden részletre kiterjedően felkészültünk 
a vizsgáztatásra, így a feltételek adottak az 
eredményes munkához.

– A MASZK VISELÉSE A VIZSGA ALATT IS 
KÖTELEZŐ?
– Igen, mi kötelezővé tettük, és kesztyűt is 
tudunk adni bármelyik tanulónak, ha ezt 
igényli. A pedagógusoknak azonban a száj-
maszk mellett kötelező a gumikesztyű vi-
selete is, akárcsak az épületben tartózkodó 

technikai és takarítószemélyzetnek. A tanári 
karból a bármilyen okból veszélyeztetett kol-
légákat pedig nem kértük fel a közreműkö-
désre.

– A VÉGZŐSÖK KÖZÜL BÁRKI DÖNTHE-
TETT ÚGY, HOGY CSAK ŐSSZEL ÉRETTSÉ-
GIZIK. ÉLT VALAKI EZZEL A LEHETŐSÉG-
GEL?
– Nem, az időponton senki nem kívánt vál-
toztatni, csupán négy tanulónk jelentkezett 
át más vizsgaszintre. Volt köztük, aki kö-
zépszintről emelt szintre iratkozott át, és a 
fordítottja is előfordult. Így a 123 végzősünk 
közül senki nem halasztotta szeptemberre 
az érettségijét.

– HÁNY VIZSGÁZÓ FORDUL MEG AZ ÉPÜ-
LETBEN A VIZSGAIDŐSZAK ALATT?
– Ha a saját végzőseinket, valamint a közép- 
és emeltszintű vizsgacsoportokat is beleszá-
mítom, nem járunk messze a 800 főtől.

– MEDDIG TART A VIZSGAIDŐSZAK?
– 14 napig. Ebből nálunk egy kivétellel min-
den napon lesznek vizsgák. A vizsgaidősza-
kot az olasz nyelvvizsga zárja.

MÉSZÁROS TIBOR 

Álarcosbál vagy érettségi
Napjaink nagy rendezője, a koronavírus, eddig szokatlan jelmezbe öltöztette az érettségiző diákokat 
és tanáraikat, hiszen mindenki csak maszkot viselve léphette át az intézmény küszöbét, a tanároknak 
pedig még a kesztyű viselése is kötelező volt. Maga a vizsga azonban éppen olyan komoly és fontos 
esemény volt, mint a korábbi években. Hogy mennyire írta át mégis a veszélyhelyzet az érettségik ha-
gyományos menetrendjét, arról Inotai Istvánt, a Szerb Antal Gimnázium igazgatóját kérdeztük.  

Már a kapuban fertőtleníteni kellett

Eligazítás a tételek kiosztása előtt a  
1,5 méteres távolság betartásával

Szájmaszk és gumikesztyű a tanároknak 
kötelező

A kiosztandó tételek ellenőrzése Inotai István igazgató kiosztja a tételeket
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Üdvözlöm! 55 éves vagyok, 33 éve lakom Árpádföldön, feleségem-
mel két gyermeket neveltünk fel. 

Civil környezetvédőként kezdtem, a SZIKE egyesülettel mi 
értük el, hogy legyen ingyenes 
komposztálási program a kerü-
letben. 10 éve politizálok az LMP 
színeiben, így lettem képviselő 
2014-ben. 

2019-ben a kerületi ellenzéki 
együttműködés keretében im-
már egyéniben győztem a 3-as 
körzetben, ami Árpádföld nyu-
gati felét, Kisszentmihályt és Rá-
kosszentmihály ezekkel határos 
peremét fedi le. 

Akár csak az előzőben, ebben a 
ciklusban is én vagyok az immár 

Környezet és Klímavédelmi bizottság elnöke. Ellenzéki képviselő 
létemre már sikerült elérnem, hogy a 25 pontos Klímavédelmi és 
Alkalmazkodási Cselekvési Tervemet elfogadja a Képviselő tes-
tület és amellett, hogy van eleme, ami már megvalósult, egy sor 
pontja bekerült a kerület 20-24-es gazdasági programjába is. 

Azon vagyok, hogy minél több további pontot valósítsunk meg, 
például a Naplás-tó védő program, kerületi tűzoltóság, vagy az új-
rahasznosító telep. A választási programom alapján, az ott lakók 
összefogásával sikerült elérnem, hogy a körzetemben a Katymár 
köz végét ne adja el az Önkormányzat, most a „Szitakötő park” 
létrehozása a célom. 

Kövesse munkám a Facebook- oldalamon: MIZSEI LÁSZLÓ – 
LMP. Keressen bizalommal, állok rendelkezésére. A jövő zöld!

Születésem óta lakom a XVI. kerületben. Itt jártam óvodába, illet-
ve általános iskolába a Hősök fasorán lévő, ma Lemhényi Dezső 
nevét viselő iskolába. Az I. István (ma Szent István) Gimnázi-

umban érettségiztem 1990-ben, 
majd a Budapesti Műszaki Egye-
tem padjait koptattam az Építő-
mérnöki Karon. 

1994 óta dolgozom. Mielőtt pol-
gármesternek választottak volna 
az üzleti életben dolgoztam. Egy 
magyar tulajdonú telekommuni-
kációs cégnél rendszermérnök-
ként kezdve, a ranglétrát végig 
járva, kereskedelmi igazgatóként 
tevékenykedtem. 

A rendszerváltás óta, 30 éve ve-
szek részt az önkormányzatunk 

munkájában. 1990-ben az első szabadon választott képviselőtes-
tület legfiatalabb tagja voltam. 2002 óta ugyanannak a sashalmi 
választókörzetnek vagyok az egyéni önkormányzati képviselője, 
2006 óta polgármesterként irányítom a képviselő-testület mun-
káját. Vallom, hogy az képviselő-testületben nincs helye a párt-
politizálásnak, itt a településért és nem a pártokért kell minden-
kinek dolgoznia. Nálunk mindenki kormányon van, senki nincs 
ellenzékben (csak aki mindenáron ott akar lenni). 

25 éve vagyok nős. Három gyermek büszke édesapja vagyok, 
Mátyás már végzett gépészmérnök, Benedek egyetemista, míg 
Júlia két év múlva fog érettségizni. 

Jelmondatom nagymamám szavajárása: Nincs lehetetlenség, 
csak tehetetlenség!                                                KOVÁCS PÉTER

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINK 
Ebben a lapszámban Kovács Péter és Ifj. Mizsei László bemutatkozóját olvashatják

Budapest XVI. kerületének állapotvizs-
gálata alapján elmondható, hogy az 
elmúlt évben a környezeti elemekben 
továbbra sem történt olyan mértékű vál-
tozás, amely jelentős beavatkozást igé-
nyelt volna. 

Annak érdekében, hogy a kerület még 
lakhatóbbá váljon és méltó legyen a Kert-
város címhez, 2019-ben is történtek fej-
lesztések: 

• Megvalósult a Jókai Mór utcai lakóte-
lep zöldfelületének és játszótereinek 
rekonstrukciója. 

• A Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ 
programjának keretében került sor a 
Naplás-tó déli partjának tájépítészeti 

felújítása. Ezen beruházás szorosan 
kapcsolódik a Szilas-patak menti ke-
rékpáros és gyalogos út Naplás-tavi 
szakaszának megvalósításához. Szin-
tén ezen program keretében került 
kialakításra a Sarjú utca 5. sz. alatti ta-
nyaudvar tanyasi állatok sokaságával, 
és közösségi veteményes kerttel az 
óvodák részére. 

• A Reformáció térhez tartozó új játszó-
tér is átadásra került, ahol csúszdák, 
trambulinok, nagy homokozók várják 
az odalátogatót.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-
ben is sikerrel zárult a Környezetvédelmi 
Iroda által koordinált lakossági faültetési 
akció, „Minden születendő gyermeknek 

ültessünk egy fát” program, valamint a 
lakossági komposztálási akció is, továb-
bá a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési 
Iroda által bonyolított csapadékvízgyűjtő 
akció is.

Tárgyévben tovább fejlődött az infra-
struktúra hálózat; utak, járdák épültek, 
és a csapadékvízgyűjtő hálózat is bővült.

Összességében megállapítható, hogy a 
XVI. kerület továbbra is őrzi és fejleszti 
azon környezeti értékeit, amelyek vonzó-
ak az itt élők számára.

A részletes, közel 100 oldalas elemzés 
elolvasható az önkormányzat honlapján 
(bp16.hu).

Összefoglaló kerületünk környezeti állapotáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a települési önkormányzatok fel-
adatai közé sorolja a környezet állapotának rendszeres elemzését és értékelését, és kimondja, hogy ennek 
eredményéről tájékoztatni kell a lakosságot is.
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– KORÁBBAN ÖN SZEREZTE A TÓTH ILONKA MUSICAL ZENÉJÉT. 
MILYEN FOGADTATÁSRA TALÁLT A DARAB, ÉS MILYEN PÁLYÁT 
FUTOTT BE?
– A darabnak nagy sikere volt, több teltházas előadás után mondhatom 
ezt. Az idei februári előadás után tervezgettük a további lehetőségeket 
Dr. Horváth Attilával, a darab ötletgazdájával és Kassai Ildikóval, mely-
ben külföldi bemutatók is felmerültek. Remélem, a jelenlegi vészter-
hes helyzet javulása után folytatni tudjuk a közös gondolkodást.

– MI INDÍTOTTA ARRA, HOGY DALT ÍRJON AZ EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUSHOZ?
– 11 éve volt a bemutatója a „Mise a megújulásért” című CD-mnek, 
melyet karitatív céllal írtam. Rendszeresen részt veszek zenei szol-
gálatokban, tehát amikor az egyik barátom átküldte nekem a pályá-
zatot, örömmel vágtam bele a munkába. Mindehhez hozzájárult az 
is, hogy a bíráló bizottságban általam nagyra becsült szaktekintélyek 
ültek, például Tolcsvay László zenész, zeneszerző, Dobszay Benedek 
ferences szerzetes vagy Sapszon Ferenc karnagy, zeneszerző.

– A DALHOZ KLIP IS KÉSZÜLT. MESÉLJEN EGY PICIT A FORGA-
TÁSRÓL!
– Hú... ez nagyon izgalmas feladat volt. Az egyik pap ismerősöm 
biztatott, készítsünk klipet ebből a számból, hogy minél több ember-
hez eljusson. Akkor a feleségemmel megírtuk a forgatókönyvet. Szá-
mos ismerősünknek, barátunknak szóltunk. Szép lassan összeállt az 
egész, mint a mesebeli kőlevesben.

– KIK AZ ÉNEKESEK ÉS A CSAPAT TÖBBI TAGJA?
– A női szólót Kovács Boróka énekli, aki konzervatóriumot végzett, és 
a templomban hallottam énekelni. Boldogy-Szabó Leventéhez már 

régi emberi és szakmai barátság fűz, a Mise CD-men is ő énekel. A 
billentyűs Pálmai Zoltán, aki a rákosszentmihályi gitáros zenekar ve-
zetője már 20 éve, és a kórust is ez a csapat adja. A hegedűsök Virág 
László és Horváth Dia, a furulya szólamot a fiam, Zsombor játssza. 
A dobok mögött az öcsém, Balázs ül. A hanganyagot Rédly Dénes 
Emerton díjas hangmérnök keverte. Külön hálás vagyok neki, hogy 
szívügyének tekintette ezt is, mint valamennyi eddigi munkánkat. A 
két operatőr Zsámboki Anna és Csutoros Vendel. A vágást bérmafi-
am, Tahi-Tóth Levente végezte. A rendező végül Zátroch Zsolt lett, 
aki Naszada Jánossal világosítani érkezett a csapatba. A templomi je-
leneteket Mátyásföldön vettük fel Gödölle Márton atya, Pacor István 
és a hívek nélkülözhetetlen segítségével. 

– KI SZEREZTE A SZÖVEGET?
– Magam írtam a zenét és a szöveget, és én hangszereltem a dalt.

– MI LESZ A SORSA A DALNAK MOST, HOGY ELHALASZTOTTÁK 
AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUST?
– Ez a dal különdíjas lett, nem hinném, hogy a sorsán változtatna az, 
hogy a kongresszus eltolódik egy évvel. A cél, hogy addig is és általá-
ban minél több embernek adjon valamit lelkileg.

– HOGYAN GYAKOROLJA A HITET EZEKBEN A NEHÉZ IDŐKBEN? 
MENNYIT SEGÍT EBBEN A ZENE?
– Én is ugyanúgy, mint a többi templomba járó, online miseközve-
títések segítségével. A zene, mint az emberi agy legcsodálatosabb 
alkotása mindig, mindenkor mindenkinek lelki vigaszt nyújthat,  
korra nemre és hitre való tekintet nélkül, ha az pozitív, minőségi, 
tehát minden szempontból értékteremtő.

GUETH ÁDÁM

A zene az emberi agy legcsodálatosabb alkotása
Interjú Bácskay Zsolttal
A zene és a hit ereje e nehéz időkben is hatalmas 
erőt és segítséget jelent a lelkileg megfáradtak-
nak és feltöltődni vágyóknak. Kerületünk bővelke-
dik olyan tehetségekben, mint Bácskay Zsolt, aki 
a Tóth Ilonka című musical és a magyarországi 
Eucharisztikus Kongresszus Krisztus, légy velünk! 
című dalának szerzője. A művészt a különgíjjal ju-
talmazott dal születéséről, eddigi sikereiről, és a 
zene gyógyító erejéről kérdeztük.

Bácskay Zsolt, Kovács Boróka, Boldogy-Szabó Levente
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A KORÁBBAN ELHALASZTOTT 
ELŐADÁSOK ÚJ IDŐPONTJAI:

 
A 2020. március 13-án elhalasztott
JAZZ LIGET: VÁCZI ESZTER 
című programunk 
2020. december 12. szombat 19:00 órakor 
kerül bemutatásra.

A 2020. március 21-én elhalasztott
HAIR című előadás 
2020. október 11-én vasárnap kerül bemu-
tatásra. Az eredetileg 14:30 órára tervezett 
előadás 15:00 órakor, a 18:00 órára terve-
zett előadás 19:00 órakor kezdődik.

A 2020. március 27-én elhalasztott
MADARAK IDŐKAPSZULA PARTY
2020. október 30. péntek 20:00 órakor 
lesz a Szentmihályi Kulturális Központban

A 2020. március 29-én elhalasztott
KOLOMPOS TÁNCHÁZ programunk
2020. október 25. vasárnap 10:30 órakor 
kerül megrendezésre.

A 2020. április 17-én elhalasztott
JAZZ LIGET - 
GYÁRFÁS-PREMECZ-ORGAN TRIO
2020. november 13. péntek 19.30 órakor 
kerül bemutatásra
 
A felsorolásban nem szereplő, de érintett 
produkciókkal kapcsolatban keresse fel 
honlapunkat (www.kulturliget.hu). 

Amennyiben megfelel Önöknek az időpont, 
a belépőjegyük automatikusan érvényes az 
új előadásra, azzal egyéb teendőjük nincs. 
Köszönjük, ha ezzel támogatja munkánkat!
 
Amennyiben az időpont nem felel meg, 
*  és jegyét online vásárolta akkor a je-
gyek árát visszautaljuk, ehhez kérjük, 
hogy visszatérítési igényét 2020. május 
31-ig jelezze az űrlapunkon. Az űrlapot itt 
találja: https://www.jegy.hu/onlinejegy-
visszavalatas?lang=hu/
*  Amennyiben jegyirodán keresztül vásá-
rolta meg jegyét, az alábbi űrlapot kell kitöl-
tenie: https://www.jegy.hu/jegyirodaivisz-
szavaltas
Ezt követően az Interticket, a vásárláskor 
használt bankkártyára utalja vissza az ösz-

szeget.  A visszaváltás az igényfelmérési ha-
táridő után, folyamatosan történik, kérjük 
türelmüket.
Amennyiben az űrlapon nem találja a ke-
resett produkciót, kérjük, tájékozódjon a 
www.kulturliget.hu honlapon.
 
*  Amennyiben nem online, hanem a Cor-
vin Művelődési Ház jegypénztárában vásá-
rolta jegyét, a visszaváltásra az újranyitás 
után tud sort keríteni, az info@kulturliget.
hu címen, kérjük, hogy ebben az esetben is 
vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal 
2020. május 31-ig. 
Amennyiben SZÉP kártyával történt a jegy-
vásárlás, abban az esetben készpénzben 
tudjuk visszatéríteni a jegy árát.

A 2020. március 22-én elhalasztott
SÜSÜ KALANDJAI című előadás 
2020. szeptember 13-án vasárnap, 16 órai
kezdettel kerül bemutatásra.
Amennyiben megfelel Önöknek az időpont, 
a belépőjegyük automatikusan érvényes az 
új előadásra, azzal egyéb teendőjük nincs.
AMENNYIBEN AZ ÚJ IDŐPONT NEM 
MEGFELELŐ, akkor kérjük, hogy a jegy-
visszaváltási szándékát legkésőbb MÁJUS 
15-IG jelezze az az ugyfelszolgalat@tixa.hu 
címen.
A levélben kérjük megírni a vásárláskor 
kapott 7 számjegyű rendelési azonosító 
számot.(pl.: #1234567). A jegyvásárlás so-
rán keletkezett tranzakciós adatok alapján 
a bank jóváírja az összeget az ügyfelek szá-
mára. A bank, online vásárlások esetén - a 
saját belső szabályai szerint – legkésőbb 30 
banki napon belül utalja vissza az ellenér-
téket.
Amennyiben nem online vásárolta jegyét, 
a visszaváltásra az újranyitás után tud sort 
keríteni. Kérjük, az info@kulturliget.hu cí-
men vegye fel a kapcsolatot munkatársaink-
kal 2020. május 15-ig.

ELMARADÓ előadásaink:

A 2020. április 5-én, vasárnap 11:00 órára 
tervezett MAMLASZ KIRÁLYSÁG KRÓNI-
KÁJA című előadásunk távoli időpontban 
kerül megrendezésre, ezért az online vásá-
rolt jegyek árát automatikusan visszautalja 
az Interticket a vásárláskor használt bank-
számlaszámra.
Abban az esetben, ha Ön a pénztárunkban 
vásárolta meg a belépőt, akkor a járványhely-
zet alakulásához igazodva, munkatársaink 
jelezni fogják Önnek, hogy mikor lesz lehe-
tőségünk a pénztár nyitására és a jegyár visz-
szatérítésére. Arra kérjük Önöket, ebben az 
esetben jelezzék (info@kulturliget.hu), hogy 
a jegyár visszatérítését személyesen kérik.

A 2020. április 5-én, vasárnap 16:00 órára 
a Szentmihályi Kulturális Központba meg-
hirdetett SZENTMIHÁLYI DALLAMOK: 
Tóth Éva és Leblanc Győző előadás távoli 
időpontban kerül megrendezésre, ezért 
az online vásárolt jegyek árát automatiku-
san visszautalja az Interticket a vásárláskor 
használt bankszámlaszámra.
Abban az esetben, ha Ön a pénztárunkban 
vásárolta meg a belépőt, akkor a járványhely-
zet alakulásához igazodva, munkatársaink 
jelezni fogják Önnek, hogy mikor lesz lehe-
tőségünk a pénztár nyitására és a jegyár visz-
szatérítésére. Arra kérjük Önöket, ebben az 
esetben jelezzék (info@kulturliget.hu), hogy 
a jegyár visszatérítését személyesen kérik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ 

JEGYPÉNZTÁRA
a kihirdetett és érvényben levő veszély- 
helyzet, a korlátozások visszavonásáig 

ZÁRVA TART. 

Reméljük mihamarabb személyesen 
találkozhatunk!

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.

Köszönjük megértő türelmüket és támogató hozzáállásukat a 2020. 
március 11-én kihirdetett és érvényben levő veszélyhelyzet idejére 
vonatkozó rend alapján elhalasztott előadásokkal kapcsolatban.
Kérjük, hogy a honlapon és a Facebook oldalunkon figyeljék az in-
formációkat, amelyek előadások szerint eltérőek lehetnek.

Személyes segítség, információ esetén kérjük, az info@kulturliget.
hu címre írja meg pontosan, hogy mely előadás elhalasztásában 
érintett, és miben segíthetnek munkatársaink.

A MEGVÁSÁROLT JEGYEIKET ŐRIZZÉK MEG!
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– AZ ELŐZŐ RÉSZBEN ELJUTOTTUNK 
A MÉDIATÖRVÉNY MEGSZÜLETÉSÉ-
IG, AMELY DÖNTÉSRE KÉNYSZERÍ-
TETT: MARADSZ-E MŰSORGYÁRTÓ, 
VAGY INKÁBB ÖNÁLLÓ TELEVÍZIÓ 
LESZEL. A TÉVÉ MELLETT DÖNTÖT-
TÉL, ÉS MEGPÁLYÁZTAD AZ ÖT ÉPPEN 
MEGÜRESEDŐ AM-MIKRO CSATOR-
NA KÖZÜL AZ EGYIKET, ÉS NYERTÉL. 
MI TÖRTÉNT EZUTÁN?
– Valóban, pályázaton elnyertem az ak-
kor szállodalánc néven ismert mikrohul-
lámú hálózat egyik csatornáját. Külön 
szerencse volt, hogy erről a népszerű 
Eurosport távozott, mert nem tudott 
megegyezni a szolgáltatóval. Így aztán 
akik addig a sportadót nézték, azzal 
szembesültek, hogy azon a csatornán 
már az én új vállalkozásom a Zenit tévé 
adása látható. Az elődömnek köszönhe-
tően rengetegen rákattintottak a meg-
szokott csatornára, így sokan értesültek 
a Zenit tévé létezéséről. Azt nem állí-
tom, hogy a sportrajongók ekkor szeret-
tek belém, de a Z tévé elindult 1997-től 
2008-ig tartó útjára.

– EZZEL MINDEN PROBLÉMA MEG-
OLDÓDOTT?
– Egyáltalán nem. A szolgáltatónak az 
első perctől kezdve nem tetszettek a mű-
soraim. Nem minőségi, hanem tartalmi 
kifogásaik voltak. Ott gátoltak, ahol tud-
tak. Leginkább azzal, hogy nem voltak 
hajlandók élő adásba engedni a műso-
raimat. Természetesen ezt soha nem 
mondták ki, helyette állandóan megold-
hatatlan műszaki problémákra, hiány-
zó elektronikai egységekre hivatkoztak. 
Amikor pedig saját pénzemen megvet-
tem a hiányzó modult, addigra meg el-
fogyott a hely. Ezért továbbra is kazettá-
ról mentek az anyagaim. Volt olyan is, 
hogy „tévedésből” két hétre lekapcsolták 
az adásomat úgy, hogy a nézők csak azt 
látták, hogy fekete a képernyő. Sokan azt 
hitték, meg is szűnt a Zenit tévé. Szóval 

nem volt egyszerű. Óriási konkurencia-
harc folyt a háttérben.

– VÉGÜL SZAKÍTOTTATOK EGYMÁS-
SAL...
– Igen, mert az addig ingyenes csatorná-
kat a szolgáltató fizetőssé tette. Ám nem 
csak a pénzügyi, hanem a jogi háttér is 
változott, és ezt kihasználva közölték ve-
lem, hogy a csatornám nem fér bele az ő 
koncepciójukba.

– MI VOLT A MEGOLDÁS?
– Elrohantam a MATÁV-hoz és gyakor-
latilag csak annyi kiesés volt, ameddig 
csatlakoztattuk a kábeleket az ő rendsze-
rükhöz, majd az adás zavartalanul ment 
tovább egész Budapest és Pest megye 
területét lefedve. Ez így ment egészen 
2008 novemberéig.

– AKKOR MI TÖRTÉNT?
– Akkor a Matáv is felmondott nekem, 
adás közben kapcsolták le a sugárzást. 
Ez lelkileg és anyagilag is nagyon meg-
viselt. A nulláról kellett ismét elindul-
nom. Megint csak egy kölcsönkamerá-
val tudtam nekivágni a talpra állásnak, 
Elkezdtem esküvőket és reklámfilmeket 
forgatni, bedolgoztam másoknak is, el-
vesztettem az önállóságomat. Egy dara-
big ebből éltem, de elég nehezen. Végül 
addig küszködtem, amíg létrehozhattam 
a ma is működő cégemet. Tudtam, hogy 
a Zenithez hasonló méretű vállalkozást 
ugyan már nem szeretnék, de dédelge-
tett célom volt, hogy megteremtsem szü-
lőhelyem, a XVI. kerület televízióját. 

– MIKOR NYÍLT ERRE LEHETŐSÉG?
– 2014-re összegyűlt annyi pénzem, hogy 
megvásárolhassak egy alap gépparkot a 
háttérmunkához. Sikerült berendeznem 
egy kis stúdiót is a szükséges világítóesz-
közökkel, háttérrel, ahol interjúkra, be-
szélgetésekre is adott minden feltétel. 
Így aztán egy rendezvényt követően be-

jelentettem Kovács Péter polgármester-
nek, hogy készülök egy helyi tévéadást 
létrehozni. A polgármester azonnal kö-
zölte, hogy nincs kifogása ellene, de a 
korábbi hasonló kezdeményezésekkor 
szerzett rossz tapasztalatok miatt pénzt 
nem tud adni hozzá. Én nem is ezzel a 
szándékkal kerestem meg, csupán csak 
azt szerettem volna, hogy a kerület első 
embere mégse véletlenül tudja meg, 
hogy létezik egy kerületi televízió.

Először csak az interneten volt látható 
a 16tv, majd fölkerült a DIGI kábelháló-
zatára, ahol most a 151-es csatornán lehet 
látni. Ez néha változik, mert ha bejön egy 
új adó, vagy kivesznek egyet a kínálatból, 
a csatornák mindig arrébb ugranak egy-
gyel. Az élő adást pedig bárki követheti 
honlapunkon, a www.16tv.hu linken az 
ONLINE feliratra kattintva. Igyekszünk 
beszámolni a közérdekű kerületi esemé-
nyekről, közleményekről, foglalkozunk 
kultúrával, történelemmel, egészségügy-
gyel, és olykor betekintünk a „szomszéd 
várak” életébe is. Remélem, a Kertváros 
lakói számára érdekes kínálattal töltjük 
meg adásidőnket.

MÉSZÁROS TIBOR

Öt gyertya a tortán - 2. rész
Öt éve nézhetik a XVI. kerület, a szomszédos kerületek és az agg-
lomeráció lakói a Zámbó László operatőr-főszerkesztő – egyébként 
sashalmi lakótársunk – által üzemeltetett független, kertvárosi kö-
zösségi magántelevízió, a 16tv adását, amelyet jelenleg a DIGI há-
lózaton lehet fogni. Akinél pedig ez a szolgáltató nincs jelen, inter-
neten kísérheti figyelemmel az élő adást a www.16tv.hu honlapon az 
„online” fülre kattintva. Most – ahogy ígértük –, az alapító műsor-
gazdával folytatott visszatekintésünk második részét olvashatják.
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Az a kertész, aki biztosra akar menni, tartja magát a 
régi bölcsességhez, és a melegigényes növényeket 
csak a fagyosszentek (Pongrác: május 12., Szervác: má-
jus 13. és Bonifác: május 14.) után ülteti ki. 

A paprika-, paradicsom-, padlizsán-, uborka-, tök- és dinnyefé-
lék mind erősen érzékenyek a hidegre, így végleges elhelyezé-
sükig érdemes megvárni, míg biztosan melegre fordul az idő. 
Ebben a szakaszban fontos a fokozatosság elvét szem előtt tar-
tani, mert a kiültetési stressz jelentősen csökkenthető a palán-
ták fokozatos edzésével. 8-10 napon keresztül napközben a pa-
lántákat helyezzük a szabadba félárnyékos, szélvédett helyre, 
éjszakára pedig tegyük be őket újra fagymentes, fedett helyre. 
Kiültetést követően ügyeljünk arra, hogy ne száradjanak ki a 
frissen ültetett tövek, és a túl erős napsütés ellen védekezzünk 
fátyolfóliás takarással. 

PARADICSOM PALÁNTÁK KIÜLTETÉSE

Talán a legtöbb kertművelő kedvence a paradicsom, amiből a 
bolti sosem lehet olyan finom, mint a saját termés. A növen-
dékek kiültetése előtt ássunk egy mély lyukat a földbe, töltsük 
fel tápanyagdús komposzttal, vagy földkeverékkel, dolgozzunk 
bele kevés keserűsót (magnézium-szulfát-heptahidrát), össze-
tört tojáshéjat (kalcium forrás) és egy kis fahamut (káliumot 
tartalmaz), amivel jelentősen elősegíthetjük a növény megerő-
södését. Ha már virág is megjelent a magoncunkon, akkor ne 
sajnáljuk kicsípni, hiszen az első időszakban a növénynek a 
fejlődésre és nem a termés növelésére kell koncentrálnia. Ezt 
követően helyezzük a palántát minél mélyebbre az ültetőgö-
dörbe, de a lombozat ne érintkezzen a talajjal, inkább csípjük 
le az alsó leveleket, mert a talajról felverődött öntözővíz előse-
gíti a gombabetegségek kialakulását. A föld alá került szárból 

oldalirányba gyökerek képződnek, melyek elősegítik a növény 
víz- és tápanyag felvételét a száraz időszakban. Ültetés során 
50-70 centi távolságot hagyjunk ki két tő között, sortávolság-
nak pedig jó, ha hagyunk 1-1,5 métert, mert a szellősebb térál-
lással megelőzhetjük a gombabetegségeknek kedvező fülledt 
közeg kialakulását. Végül a paradicsom ellenálló képességét 
fokozhatjuk csalán- és zsurlóleves belocsolással. Már ekkor 
gondoljunk arra, hogy a kifejlett növény a termés súlya és a 
folyton növő fajták magassága miatt támasztékot igényel, ezért 

Májusi teendők 
a kertben 

előnyös, ha már most kihelyezzük a tövek mellé a karókat. Ha 
esetleg fagyot jósolnának, akkor a veszély  elmúltáig a palánták 
tövéhez húzzunk földet, azaz csirkézzük fel.

Az ágyások szélére, de a különböző zöldségek közé is érde-
mes egynyári virágos védőnövényeket ültetni, melyek a kedve-
ző védő szerepükön túl kertünk díszei is lehetnek. A borágó, 
körömvirág, sarkantyúka, büdöske, vagyis bársonyvirág akár 
még salátánk ehető díszei is lehetnek. 

ÖNTÖZÉS, MULCSOZÁS
 
Az öntözéssel kapcsolatba 
örök kérdés, hogy mikor, 
mennyit és hogyan érdemes 
locsolni. Emellett az a nézet 
is tartja magát, hogy csak 
kritikus esetben öntözzük, 
ezáltal a növényeket arra ser-
kentsük, hogy gyökereikkel 
a föld mélyebb rétegeibe ha-
toljanak, és az ott raktározott vizet felvegyék. Az öntözés idő-
pontját tekintve valaki az esti öntözés híve, van, aki a reggelié, 
mindenesetre a gombabetegségekre érzékeny paradicsom és 
padlizsán esetén a reggeli öntözés javasolt. Ha nincs lehetősé-

günk a csapadékvíz összegyűjtésére, ak-
kor a vezetékes vizet öntözés előtt enged-
jük ki és hagyjuk állni, hogy az ne legyen 
túl hideg, illetve a benne lévő káros klór 
elpárologhasson.

Ezenkívül törekedjünk arra, hogy mi-
nél inkább megőrizzük a talaj nedves-
ségtartalmát. Erre legjobb módszer a 
mulcsozás. A növények tövét kihagyva a 
gyommentesített, belocsolt talajt takar-
juk be kb. 2 centi vastagságban valami-
lyen szerves anyaggal. Ezek közül közis-
mert a szalmás takarás, ami nem biztos, 

hogy a legjobb megoldás, tekintve azt, hogy a szalma bomlása 
a növények fejlődéséhez igen fontos nitrogént vonja el a talaj-
ból. Helyette használjunk inkább gyommentes fűkaszálékot, 
de tartsuk szem előtt, hogy a fű nagyon gyorsan erjedésnek 
indul, így a nyírást követően minél gyorsabban ki kell juttatni 
a területre. Ha nem áll rendelkezésünkre semmilyen szerves 
anyag, akkor használhatunk fekete mulcsfóliát, agroszövetet, 
kőzúzalékot is.

WEIMPER-HORVÁTH ANETT
 

Május kincsei, a bodza és a szamóca

Érdemes kihasználni a társnövé-
nyek előnyös hatásait. A para-
dicsom esetében a bazsalikom 
nemcsak jó ízt ad a termésnek, 
hanem véd a lisztharmat ellen, 
a zeller illata pedig a kártevőket 
ijeszti el. Szintén jó szomszédok 
a káposzta- és a babfélék. 

Ahogy a régi mondás 
mondja, a májusi eső 
aranyat ér, ezért ebben 
a hónapban a palánták 
kiültetésén túl a legfon-
tosabb dolgunk, hogy 
felkészítsük kertünket a 
nyári szárazságra. 
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A fészküket éppen elhagyó madárfiókák 
látványa kissé ijesztő. Úgy gondoljuk, hogy 
percek kérdése és máris egy arra ólálkodó 
macska áldozata lesz. Ráadásul a bokrok 
alatt bukdácsoló kis próbálkozók segély-
kérésnek tűnő folyamatos csipogásukkal 
mindent el is követnek, hogy feltűnjenek a 
ragadozóknak. Az igazság azonban az, hogy 
csipogásuk nem segélykérés, hanem állandó 
helyváltoztatásuk miatt anyjuknak jelzik így 
hollétüket, üzennek, hova kérik a következő 
finom falatot. 

Ha ilyen fiókát találunk, semmiképpen 
ne vigyük haza. Az esetek 90 százalékában 
anyjuk ott vadászik valahol a közelben, hogy 
táplálni tudja féktelen étvágyú fiókáját. Van 
úgy, hogy egymást túrják ki a fészekből, de 
az általános inkább az, hogy ha repülni még 
nem is tudnak, kisebb esélyt adnak a raga-
dozóknak, ha kiugrálnak a fészekből és szét-

szélednek a bokrok takarásában, mintha egy 
tele fészek várná a rájuk leselkedő ragadozó 
madár, menyét, vagy macska támadását. Ők 
azonban még nem művészei a rejtőzködés-
nek, és előfordul, hogy hosszabb-rövidebb 
időre ottfelejtik magukat egy jó meleg úttest, 
járda, vagy napsütötte gyepszőnyeg közepén. 
Ilyenkor valóban érdemes közbelépni, óvato-
san ujjaink közé zárni a kis vitézt vigyázva 
törékeny csontjaikra, és egy bokor, aljnö-
vényzet takarásában elhelyezni őket. 

Tévhit, hogy az ember által érintett fiókát az 
anyja elhagyja, mert a magyarországi madár-
populáció nem használja a szaglását. (Most 
ugyan a madarakról beszélünk, de például 
ha a szabad természetben kirándulva őzgi-
dára, nyestkölyökre, vagy bármilyen emlős 
kölykére bukkanunk, ne érintsük, pláne ne 
simogassuk őket, mert azok sem árvák, any-
juk szintén a közelben van valahol, de a kitű-

nő szaglású emlősanyák emberszagú utódai-
kat valóban magukra hagyják.) 

A madarak érdeke tehát az, hogy csak vég-
szükség esetén avatkozzunk be az életükbe, 
csak tegyük védettebb helyre, de nevelni ne 
próbáljuk, mert nem fog sikerülni. Hagyjuk, 
hogy a természet rendje irányítsa az életüket. 
Szomorú tény azonban az, hogy a kertvárosi 
részeken kikelt madárfiókák 70-90 százalé-
ka nem éri meg a felnőttkort. 

Tudnunk kell azt is, hogy ha valaki mégis 
időt és fáradságot nem kímélve felnevel egy 
madárfiókát, majd szabadon engedi, ezek a 
kis szárnyasok gyorsan elpusztulnak, mert 
mi csak enni és inni tudjuk megtanítani 
őket, a természetben zajló élet törvénysze-
rűségeire nem, így nincs esélyük a túlélésre.

FORRÁS: 
Magyar Madártani Egyesület honlapja

Amint azt előző lapszámunkban hírül ad-
tuk, a Tanyaudvarra megérkezett Csibike a 
kétéves szamárlány, majd az addig nagy tár-
sasággal együtt élő csacsihölgy azonnal mély 
depresszióba esett, amint fölfogta, hogy az 
egyébként nagyon otthonos karámjában 
magány vár rá. Azonnali intézkedésre volt 
szükség, és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
vezetője Oláh Csaba gyorsan reagált a tör-
téntekre. Elhozatta Csibike eddigi csapatá-
ból Masnit, a régi barátnőt, és ettől Csibike 
depressziója azonnal elmúlt. Most a legna-
gyobb egyetértésben iáznak, és dörgölőznek 
egymáshoz. Nagy szóváltások nincsenek 
köztük, már csak azért sem, mert mindent 
egy szóval oldanak meg, azzal a bizonyos iá-
val. Továbbá Masni már 8 év tapasztalatával 
felvértezve felül tud emelkedni az esetleges 
konfliktusokon. Ő már tudja: okos enged…

A Tanyaudvaron Masni érkezésének más-
napján egyéb látnivaló is volt. A bárányok 
a közelgő melegebb időhöz alkalmazkodva 
megváltak bundájuktól, azaz birkanyíráson 
estek át, és a körmüket is rendbe tették. A 
nem mindig egyszerű feladat lebonyolítá-
sára érkezett szakember elmondta, hogy 
az egyszerű birkák nem szoktak ellenállni 
a nyírásnak. Probléma inkább a rackákkal 
szokott lenni. Ők félénkebbek, menekülni 

próbálnak a szorításból, és eközben figyelni 
kell csavart, hegyes szarvukra, hogy ne okoz-
zanak sérülést. Oláh Csaba elmondta, hogy 
a birkákat célszerű időről időre megnyírni, 
mert nem tudják tisztítani vastag, gyapjas 
szőrüket, ami úgy el tud szennyeződni, hogy 
szélsőséges esetben még a pusztulásukhoz 
is vezethet.

Amint a mester az első birkát megszabadí-
totta bundájától, a többiek csodálkozva szag-
lászták igencsak megváltozott külsejű társu-
kat. Azt remélték, hogy ők megúszhatják a 
vetkőztetést, de nem így történt. A mester 
egy alapos pedikűrt követően mindegyiküket 
megszabadította 100 százalékosan eredeti 
gyapjúból készült ruházatuktól. Most ilyen 
könnyített öltözékben töltik el a nyári félévet, 
ám mire a Szilas partján ismét végigsöpör az 
őszi szél, megint vastag bundában parádéz-
nak majd.

MÉSZÁROS TIBOR

Madárfiókák életveszélyben
Itt a szezonja a fészekből kihullott, vagy már első önálló próbálkozása-
ikat végző, elesettnek és árvának tűnő, csipogó madárfiókák aggasztó 
látványának. Ilyenkor a jóérzésű ember meg akarja menteni őket, emberi 
reflexek alapján cselekszünk. De jól tesszük-e? A kérdésre a Magyar Ma-
dártani Egyesület tájékoztatója ad választ.

Masni és más szamárságok
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Helytörténet
Kalendárium - Pünkösd hava

Május elseje a tavasz, az erdők, a madarak, a termé-
kenység ünnepe, a természet kibontakozásának napja. 
Jelképe a zöld ág, díszítsük a kaput, ajtót vele, ha már a 
májusfa állítás szép szokását kevesen gyakorolják.
 Pedig valamikor rég nagyapánk nagyanyánk háza elé is állí-
tott, éjjel, az erdőből lopva a magas fát, szerelme jeléül. Nagya-
nyó, még leánykori nevén, ha fogadta e szerelmet, a család 
segítségével fel is díszíthette, szalagok kerültek rá, a tetejére 
átlátszó üvegben vörösbort kötöztek. A fa hónap végéig, vagy 
pünkösdig hirdette a fiatalok egymás iránti érzelmét. Idén ez 
a kettő egybeesik, pünkösd két napja két hónapot is elfoglal. 
Egész hónapban a májusi eső áldásait várjuk, de ez az ideje a 
szerelemnek, lakodalmaknak is. Május másodikán, Zsigmond 
napján vessük az uborkát, de a szószátyár asszonyt ne enged-
jük közel, mert csak itt-ott fog kikelni a mag, a sok beszéd 
miatt. Negyedikén, Flórián napján a tűzgyújtással bánjunk 
csínján, ha lehet, kerüljük a tűzgyújtást, ha elkerülhetetlen, 
csak férfi rakjon tüzet. Flórián a tűzzel kapcsolatos munkák 
védőszentje, így a kovácsoké, serfőzőké, pékeké, kéménysep-
rőké, tűzoltóké, fazekasoké. Tizenkettedike, tizenharmadika, 
tizennegyedike a három fagyosszent, Pongrác, Szervác, Boni-
fác napja, ezeken a napokon illik ügyelni a szőlőre, ha kell, 
rakjunk tüzeket, hogy a füstjével megóvjuk tőkéinket a fagyás-
tól. Palántát csak ezután ültessünk ki. 

Idén 21-ére esik áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetelé-
nek napja. 

A hiedelem szerint 25-én, Orbán napján rajzanak először a 
méhek, de ügyelni kell, mert ő is fagyosszent, még lecsíphe-
ti a kukorica tetejét. A szőlősgazdák szobrot állítanak neki a 
szőlőhegyen, ha jó időt hoz, meghajolnak előtte, ha rosszat, 
vesszővel verik, megköpdösik, vízzel locsolják.

 Áldozócsütörtök után tíz nappal itt van Pünkösd. A keresz-
ténység ekkor ünnepli a szentlélek eljövetelét, mikor is piciny 
lángok jelentek meg az apostolok feje felett, akik ezután hir-
dették Péter vezetésével a keresztény tanokat. Így tehát Pün-
kösd egyben az egyház születésnapja is. Ez az az ünnep, amely 
összeköthető a hatnapos római Floralia ünnepekkel, vagyis a 
virágok, fák, megújhodásával, a virágzással is. 

Idén a korona nem kerülhet a pünkösdi király fejére. A régi 
szokás szerint ezen a napon választhatnánk pünkösdi királyt, 
lóverseny, vagy egyéb ügyességi verseny döntené el, kié lesz a 
rövid életű uralkodás. Meg kell azonban várnunk vele a követ-
kező májust. 

Nagyon ügyeljünk, mert Pünkösd napja boszorkányjáró nap 
is egyben. Díszítsük virággal az egész házat, így elkerülhetjük 
a villámcsapást is. Széman Richárd

Álljon itt kommentár nélkül a Rákos Vidéke 110 évvel ezelőtt, 
1910. május 16-án, pünkösdvasárnap megjelent ünnepi vezér-
cikke. 

„Pünkösd! A keresztény mithosz egyik fennkölt jelensége a pün-
kösdi ünnep, mely a rajongó hitnek megerősítése, a tudatlanok és 
bátortalanoknak isteni megsegítése és hitvalló vértanukul való 
küldetése. Mily isteni erő és a keresztény tanoknak mily bűvöletes 
nagy vonzása, hogy az egyszerű názárethi halászok odaszegőd-
tek nemcsak egész életükre, de rajongó hittel hozták áldozatul 
életüket. És Istennek kegyelme e közben elméjüket megélesíté, el-
küldvén őket szerte a világba hirdetni minden népeknek az Ő 
országát.

A pünkösdhöz ennek az isteni felvilágosításnak, értelmi megerő-
sítésnek nagy, ünnepi gondolata járul.

És valóban soha jobbkor nem kellett nekünk magyaroknak ezért 
az isteni kegyelemért esdekelnünk. A pünkösd isteni galambjának 
kellene minket is meglátogatnia. Épen a pünkösd szép tavaszi ün-
nepén hangzik leg jobban, legkiadósabban a szónak kapaczitáczi-
ója. A mostani pünkösdi ünnepek során is sok apostol megy szét, 
csakhogy úgy nézzük, hogy ezeket az apostolokat nem ihlette meg 
égi sugallat s nagy része fajának, -nemzetének nagy ügyeit se érti 
meg. Bizony ezek a modern apostolok egy része mintha csak ezt 
tudná és vallaná: „Minden szentnek maga felé hajlik a keze“ – s 
nekünk, a többségnek, akiket sorsunk arra kárhoztatott, hogy a sok 
hívatlan apostolt hallgassuk, van inkább szükségünk a pünkösdi 
nagy isteni látogatás, a szentlélek erejére. 

Nagy játék folyik a mi pünkösdünkön a szónak árjával s mireánk 
tartozik, kik a nemzettest szövetét formáljuk, hogy a szentlélek ere-
je áldjon meg, hogy kiválogatni tudjuk a sok ocsúból a tiszta búzát, 
vagy hogy még egy képlettel éljünk, hogy olyanok ne lelkesítsenek, 
akik vizet prédikálnak, de aztán bort töltenek poharukba.

Komoly figyelem, higgadtság, belátás és emberszeretetnek pün-
kösdi galambja, – szállj le közénk, a tusa, az egymás véleményének 
nem nagy tisztelete e harczos napjaiban. Vezesd hazánkra azt a 
nemzetfenntartó géniuszt, mely oly sok viszály között megtartott. 
Sokunk ezt a nemzetet félti ezekben a napokban, hogy a nemzet 
széles rétegében nem fogantatnak meg a józan belátás, fajszeretet, 
a haladás ideáljai. És talán a harczos lárma között az egymás 
meggyőződésének tiszteletben nem tartása miatt gyász, bánat, 
könny, késő megbánás s nemzetünk becsmérlése ellenségeink előtt 
is bekövetkezhetik.

Pünkösd isten-galambja, szállj le közénk, világosítsd föl értelmün-
ket, erősítsd akaratunkat, hogy szebb jövő virradjon a magyarra. 
Mutassunk akkora érettséget, tapintatot, tanúsítsuk jogaink köl-
csönös tiszteletét, hogy a mi elkövetkezik, azt egy érett, nagyra hi-
vatott nép komoly tettének lássa a világ.

Szállj közénk pünkösd galambja: hintsd a béke, szeretet érzését, 
hogy visszavonás, gyűlölködés ne tagolja szét ezt az úgyis ezer seb-
től vérző országot.”

SZÉMAN RICHÁRD

A Vasárnapi Ujság képes illusztrációja 1856-ból
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Az előző részben megismerhettük a régi sashalmi 
pályák rövid történetét – egy kivételével. Ez pedig 
a jelenlegi Pirosrózsa utcai RAFC-pálya. 

Régi, lokálpatrióta sashalmiak (sajnos már egyre kevesebben 
vannak) lehet, hogy most felhördülnek: Mi köze a RAFC-nak a 
régi EMG pályához, a SESE-hez (Sashalmi Elektronikus Sport 
Egyesület), amelynek meccseire évtizedeken át jártak 
szurkolni a gyár melletti sporttelepre.

Emlékszem, amikor 1995-ben, az akkor nemrég 
újjáalakult RAFC átköltözött a Sasvár utcából a 
Pirosrózsa utcába, finoman szóval sem fogadták 
őket nagy szeretettel. „Mit keresnek a szentmihá-
lyiak a mi pályánkon?”

Tény, hogy a múltban nagy rivalizálás volt a sas-
halmi és a szentmihályi csapatok között. Nemegy-
szer több száz (vagy ezer) szurkoló buzdította ked-
venceit, és a kiváló meccsek mellett, néha bizony az 
izgalom átváltozott botránnyá. Bizonyára az ilyen meccsek 
(is) megmaradtak az „ős-sashalmi” drukkerek emlékezetében, 
és így érthető, hogy nem fogadták tárt karokkal a szomszédokat.

Az is tény viszont, hogy akkor már (1995) évek óta nem volt 
sashalmi csapat. A rendszerváltás után a gyár megszűnt, ezzel 
együtt a sportegyesület is, természetesen a labdarúgócsapattal 
együtt.

Szép lassan az eleinte morgolódó szurkolók is egyre többen 
látogattak ki a RAFC mérkőzéseire, sőt, kezdték megkedvelni 
a szimpatikus és akkoriban sorozatos győzelmeket arató tár-
saságot, akik az első évben megnyerték a Budapest II. osztály 
bajnokságát, két év múlva pedig már az I. osztály bajnokaként 
feljutottak az NB III-ba! Ezt már a sashalmi szurkolók együtt 
ünnepelték a szentmihályiakkal. (Ki gondolta volna ezt, akár 
csak pár évvel korábban is?)

Amit viszont nem tudtak a régi sashalmiak – nagy valószínű-
séggel a maiak pláne nem –, hogy az EMG-nek még híre ham-
va sem volt (1953-ban kezdett termelni), értelemszerűen a 
SESÉ-nek sem (1958-tól), viszont ezen a helyen már 25 évvel 
azelőtt is futballpálya volt. A Pirosrózsa utcát azonban József 
főherceg útnak hívták.

És vajon kinek a tulajdonában volt a pálya? „Természetesen” 
a RAFC-éban… Nem teljesen „migránsként” költöztek tehát a 
szentmihályiak 1995-ben a Sasvár utcából a Pirosrózsa utcába. 

Mielőtt a RAFC-pálya jelenlegi helyzetére térnénk rá, ismerjük 
meg a sok nagy csatát megélt sporttelep múltját. Mint azt már 
több fórumon is olvashattuk, Rákosszentmihály fontos szere-
pet játszott az egyetemes magyar labdarúgás megalakulásában. 
Az 1901-ben alapított Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt 
első bajnokságban a II. osztályban indult az első szentmihályi 
futballcsapat, a Rákosszentmihályi Sporttelep (2. lett). Ennek a 
jogutódjaként alakult meg 1913-ban a Rákosszentmihályi Ath-
létikai és Footbal Club (RAFC). Pályájukat – fedett lelátóval! – 
1913. augusztus 31-én avatták fel a János utca és a Szent Imre 
út sarkán. Abban az évben pezsgő sportélet volt Rákosszentmi-
hályon. Előfordult, hogy 7(!) egyesület működött. A János ut-
cai pályán is egyre többen akartak játszani, így felmerült egy új 
sporttelep létesítése. 

1926. március 14-én vasárnap lejátszották a RAFC kiserdei, 
József főherceg úti pályáján, nagy létszámú közönség előtt az 
első bajnoki mérkőzést: RAFC – Váci Törekvés 4:0 (3:0). Ettől 
kezdve, egészen a II. világháborúig a RAFC otthona volt a sport-
telep, klubházuk pedig a közeli Vén Fiúk vendéglő volt, a Szent 
István út 1. szám alatt. 

A háború után óriási változások következtek be elődtelepülé-
seink sportéletében. Nagyon sok egyesület megszűnt, főleg 

a polgári identitásúak, pl. RAFC, MLTC, MOVE SASC. 
Az új rendszerben minden településnek egy futball-

csapata lett. Cinkotának az Auras, Mátyásföldnek 
az Ikarus, Sashalomnak sok-sok névváltoztatás 
után a SESE, Szentmihálynak pedig az RTK (Rá-
kosszentmihályi Testedzők Köre). Utóbbi pályája 
a Csömöri úton volt (jelenleg KÉV Metro sportte-
lep). A Sashalom előbb a Gizella úti pályán (Sasvár 

utca) játszott, majd az EMG felépülése után a Piros-
rózsa utcában.  (A József főherceg út 1945-ben József 

Attila út lett, majd 1954-től Pirosrózsa utca.)
1958-ban új fejezet kezdődött a Pirosrózsa utcában. Sok min-

den történt az elmúlt 62 évben a sportteleppel, mire elérkez-
tünk a jelenlegi állapothoz. 

Erről azonban majd a következő részben.
VARGA FERENC

A RAFC-PÁLYA ÜGY
…és más sashalmi futballpályák története 2. rész

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN 
TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezése 
Munkavégzés időtartama: 05. 11. – 05. 26.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a 
munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betar-
tására. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 
05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt 
keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért! 
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló 
autókra hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első au-
tómosáskor - plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platánfák 10 m-es körzeté-
ben (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, legyenek szívesek 
felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu e-mail címre vagy mun-
kanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258 telefonszámon, hogy a jelzett 
címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezeljük az 
utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.
 

Megadott címlista szerinti LEVÉLTETŰIRTÁST végzünk közterületeken 
2020.06.30-ig MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen engedélyezett ké-
szítményekkel. (ÉVI:14 nap, MVI:0 nap.)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Runner 2F 0,05 %

14 0 Mérsékelten
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  

Mospilan 20SG 0,04 %
Tazer 250 SC  0,1 %

Wuxál általános 
lombtrágya          0,3%

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, 
*nk: nincs korlátozás
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ÚJRA ITT A JÓ IDŐ. MIRE ÉRDEMES FIGYELNIE 
A FELELŐS GAZDIKNAK? 
Készüljünk fel a grillszezonra.  Amikor sülni kezdenek a finomabb-
nál finomabb falatok, a kertben kedvenceink is azonnal megérzik és 
elkezdődik a kunyerálás. A grillételeink kivétel nélkül sós és fűsze-
res ételek. Ezek nem tesznek jót az ebeknek, akár nátriummérgezés 
is felléphet náluk, ami erős hasmenéssel, hányással, görcsökkel és 
lázzal jár. 

Tegyük tiltólistára a kukoricacsut-
kát és a csontokat. A hagyma min-
den formája különösen veszélyes 
a kutyákra nézve, mert számukra 
toxikus vegyületet tartalmaz. Ez a 
vegyület szapora szívverést, kapkodó 
lihegést, vesekárosodást, véres vize-
letet okozhat. Sajnos még mindig túl 
sok gazdi ad kedvességből csontot kutyájának, és ez még mindig túl 
sok kutya életét követeli, hiszen bélelzáródást okoz. Figyeljünk még 
a csomagolópapírokra, mert azt is elcsenheti kutyánk, ezen kívül hív-
juk fel vendégeink figyelmét arra, hogy tilos etetni a kedvencünket. 

MINDIG LEGYEN NÁLAD VÍZ ÉS ITATÓTÁL!
Gondoskodj a forró homok és aszfalt elleni tappancsvédelemről! Vá-
sárolj kutyazoknit, de otthon te is tudsz készíteni házilag rossz zok-

niból csak a rögzítést kell megoldanod. 
Hasznos lehet, ha mindig van nálad 

egy törölköző a kutyád részére. Főleg 
akkor, ha vízközelbe mész vele. A töröl-
közőnél fontos szempont, hogy nagy 
nedvszívó képességű legyen. A töröl-
köző akkor is segíthet, ha nagy meleg 
van és csökkenteni szeretnéd a kutyád 
testhőmérsékletét. 

Baleset esetén jó, ha van nálad fertőtlenítő (Betadine), csipesz és 
hűsítő spray. 

A városi kutyatartás etikettje 1. 
Mire érdemes nyáron figyelnie a kutyatartóknak 

Ne feledkezz meg a fényvédelemről. Már kapható kifejezetten ku-
tyák részére kifejlesztett naptej. Főleg az olyan bőrfelületekre, amit 
nem fed szőr. 

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy NE HAGYD KEDVEN-
CEDET AZ AUTÓBAN még 
akkor sem, ha lehúzod az ab-
lakokat vagy árnyékban állsz. 
Ezek a nyarak már nem olya-
nok, mint korábban.  

Néhány jó tanács, ha közös-
ségbe viszed a kutyádat. Igaz 
augusztus 15-ig ebben az idő-
szakban nem lesznek ren-
dezvények, de nyár végén vagy kora ősszel még lehetnek. Nagyobb 
rendezvényre chippel ellátott, oltott, egészséges és jól szocializált ku-
tyával menj. Ne vidd koncertre, sem oda, ahol hangos zene szól. Ne 
vidd színházi és cirkuszi előadásokra sem. Ez utóbbi kettő azért ve-

szélyes, mert hirtelen hang és fényhatások 
érhetik az ebet, illetve állatok is szerepel-
hetnek az előadásban, ami szintén zavaró 
lehet az kutya számára. Ne hagyd soha 
egyedül, és ne hagyd, hogy ételt kunye-
ráljon. Mindig mindenhol szedd fel a ku-
tyapiszkot. Ne feledkezz meg a rendszeres 
sétáról, mozgasd le a kutyát nyáron is, és 
fontos, hogy tartsd pórázon. 

Vedd figyelembe, hogy attól még, hogy 
egy rendezvény kutyabarát, nem biztos, hogy kutyád rendezvényba-
rát. Ha kényelmetlenül érzi magát rendezvényeken, azaz agressziót 
vagy félelmet mutat, ne vigyük őt magunkkal. Kevesen tudják, hogy 
pórázon lévő kutyákat nem szabad összeengedni más kutyákkal is-
merkedés céljából még akkor sem, ha csak szaglásszák egymást. Hi-
szen a kutya a póráztól kiszolgáltatottnak érzi magát, félhet. Rendez-
vényen csak akkor vegyük le róla a pórázt, ha behívható a kutya, azaz 
100 százalékig biztos, hogy visszamegy hozzád, ha hívod. 

VALAHOVITS SZILVIA

A statisztikák szerint kutyás nemzet vagyunk. Egyre nagyobb kedv-
vel válunk kutyatulajdonosokká a városban is, bár a nyugat-európai 
országokhoz képest még elmaradottak vagyunk a felelős állattartás 
terén. Ez megmutatkozik abban, hogy a rossz hiedelmek miatt nem 
szívesen ivartalanítjuk a házi kedvenceinket, nem gondoskodunk a 
mikrochipről, és nem utolsó sorban a várost elborítja a kutyapiszok. 
Kiemelkedően fontos avárosi kutyatartás etikettjének ismerete, mert 
ez hozzásegíti a kutyásokat ahhoz, hogy 
kevesebb konfliktussal tudjanak együtt 
élni kutyás és nem kutyás társaikkal, így a 
kutyatámadások elkerülhetőek legyenek. 
Korom Gábor a Tükör módszer alapítója 
szerint a felelős kutyatulajdonos nincs a 
környezete terhére. 

Első lépés, hogy megértsük a kutyánk visel-
kedését, igényeit, hogy mit miért csinál.
A leggyakoribb kérés, amivel az ebtulajdo-
nosok felkeresik az kutyaiskolákat, hogy 
megtanítsák kutyáikat pórázon közlekedni. 

Használj pórázt! 
A felelős kutyatulajdonos nincs a környezete terhére

• A nyakörvhöz és a pórázhoz való szokta-
tást már 6–8 hetes korban célszerű elkez-
deni.
• Sokan ott követik el a hibát, hogy sokáig 
nem adnak se nyakörvet, se hámot a kutyá-
ra, pedig nagyon fontos, hogy minél hama-
rabb szoktassuk hozzá az állatot.
• Ne használjunk úgynevezett fojtópórázt, 
mert az agresszióra ösztönzi a kutyát, főleg 
abban az esetben, ha két pórázon tartott ku-
tya találkozik, „összeszagol” és a gazdák a 
pórázzal húzó mozdulatokat végeznek. 

• Felelős kutyatar-
tóként tartsuk be a 
szabályokat, és csak 
a kijelölt helyen sétál-
tassuk kutyáinkat pó-
ráz nélkül, a kerületi 
kutyafuttatókban és a 
Mátyásföldi reptér te-
rületén.

Tudta?
Maguktól nem tanulnak meg a kutyák laza pórázon közlekedni, 
nekik ezt nem diktálja az ösztönük, számukra idegen a póráz vi-
selése, mert: 

• egy kutya átlagos sebessége kb. 1–1,2 km/h-val nagyobb, mint 
a gyalogló emberé. 

• másrészt azért, mert menet közben megállnak, figyelnek, 
szaglásznak, jelölnek.  

• Nem az a céljuk, mint az embernek, hogy egy bizonyos idő 
alatt eljussanak A pontból B pontba, hanem a világot szeretnék 
felfedezni. 
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Májusfa állítás 
„négyszemközt”

A Corvin Művelődési Ház – Er-
zsébetligeti Színház éves prog-
ramjában mindig kiemelt helyet 
kapott a Majális. Ha az időjárás 
kedvezett a rendezvénynek, 
nagy tömegek látogattak ki a Li-
getbe, hiszen kíváncsiak voltak 
a színpadi eseményekre, a liget 
fái alatt sorakozó egyéb szóra-
koztató látnivalókra, és persze a 
kirakodóvásárra is. A gyerekek 
mindenre fel akartak ülni, ami-
re lehetett, az anyukák mindent 
meg akartak venni, amit szép-
ségük fokozására magukra ag-
gathattak, az apukák pedig min-
dent meg akartak inni, aminek 
a címkéjére nagy betűkkel írták 
rá: SÖR. Ebből az össznépi szó-
rakozásból maradt ki idén Ma-
gyarország lakossága az ismert 
okoknak köszönhetően. Ám az 

Erzsébetligeti Színház és az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Ligetben 
májusfának még a veszélyhelyzet kellős közepén is lennie kell. Így az-
tán a Színház lelkes dolgozói feldíszítették, Kovács Péter polgármester, 
Szász József alpolgármester, Horváth Ádám önkormányzati képviselő 
valamint a Színház legkeményebb bicepsszel rendelkező munkatársai 
pedig – valóban szinte négyszemközt – helyére emelték a tavaszi meg-
újulás jelképét, a májusfát. Színes szalagjai ezúttal nem csak az új év-
szakot köszöntik, hanem azt is üzenik a világnak, hogy ha összefogunk, 
nem gyűrhet mindent maga alá a vírus, mi vagyunk az erősebbek, le-
győzhetjük a bajt. Együtt sikerülni fog!

• A szabály betartása nemcsak azok miatt 
szükséges, akik nem tartanak kutyát,vagy fél-
nek a kutyáktól, hanem zavaróan hat azokra 
a kutyatulajdonosokra, is, akik pórázon ve-
zetik az ebeiket. Hiszen nehezebb kordában 
tartaniuk a saját állataikat. Azok a gazdák, 
akik az állataikat szabadon engedik, és mesz-
sziről csak kiabálják, hogy a kutyájuk nem 
bánt, ezzel még nem oldják meg a helyzetet. 
• JÓ TANÁCS: mindig legyen nálunk ju-
talomfalat, amivel motiválni tudjuk a ked-
venceinket, így szívesebben követ minket, 
vagy fogadja el a pórázon vezetést. A Tükör 
módszer képviselőitől megtudtuk, hogy a 
legfinomabb jutalom falat a zsírban kisütött 
csirkemáj. 

• FONTOS: a kutyába legyen mikrochip, ami regisztrálva van, és a va-
lóságnak megfelelő, azaz élő telefonszámot, adatokat tartalmaz, mert 
könnyen előfordulhat, hogy a kutyánk megijed, elszalad vagy megszö-
kik, és nem találjuk meg. 
• Amennyiben közösségbe visszük, legyen beoltva és ápolt a külseje.
• Kérjük, minden esetben szedje fel a kutyaürüléket a közterületről! 
A kerületben több helyen is kihelyeztünk kutyaürülék-gyűjtő edénye-
ket, ezek pontos helyét megtalálhatja az önkormányzat honlapján:  
https://www.bp16.hu/kutyafuttatok-gyujtoedenyek
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Életének 77. évében elhunyt 
GYŐRFFY MIKLÓS Táncsics 
Mihály-díjas újságíró, tévés, rá-
diós, szerkesztő, műsorvezető, 
életének utolsó szakaszában ke-
rületünk lakója.

Győrffy Miklós 6 éves volt, 
amikor először láthatta hadifog-
ságból hazatérő édesapját. Az őt 
nevelő édesanya és nagymama 
nagyon féltette őt, szerették, ha 
mindig a szemük előtt van, ezért 
legszívesebben ki sem engedték 
volna őt a lakásból. Ezért már 
nagyon korán megismerkedett a 
könyvekkel, aminek későbbi éle-
tében nagy hasznát vette. Sorsát 
alapvetően befolyásolta, hogy – 
az ő visszafogott megfogalmazá-

sában – „az államhatalom pufajkás végrehajtói és apám kölcsönösen 
ellenérzéseket tápláltak egymás iránt”. Ezért továbbtanulásra semmi 
esélye nem volt. 

Amikor eljött az ideje, a fővárostól távoli, különleges profilú iskolát 
keresett. Így akadt a Soproni Erdészeti Technikumra, ahova annak 
ellenére fölvették, hogy sokszoros volt a túljelentkezés. El is végezte, 
de végig érezte, hogy semmi köze az erdészethez. Ekkor az esélyte-

len nyugalmával jelentkezett az ELTE bölcsészkarára. Barátai és az ő 
legnagyobb meglepetésére fölvették. Így szerzett diplomát magyar-fi-
lozófia szakon. Később elindult a Riporter kerestetik válogatáson, de 
nem jutott a döntőbe. 

Nemsokára megnősült, biztos jövedelem kellet, ezért kapóra jött, 
amikor megkeresték a Magyar Rádiótól egy állásajánlattal. 30 éves 
munkaviszony lett belőle. Olyan műsorokon hagyta ott keze nyomát, 
mint a 168 óra, a Vasárnapi újság, a Bagoly (1983–1990), vagy a Gon-
dolat-jel (1983–2005). Közülük némelyik a rendszerváltás időszaká-
ban kiemelt hangsúlyt kapott. Megjárta a ranglétra minden fokát, 
amíg gyakornokból főmunkatárs lett. 

A Riporter kerestetik nyomán a rádiós ajánlattal szinte egyidőben 
felfedezte magának a Magyar Televízió is. Ott azonban – annak el-
lenére, hogy számtalan műsor részese volt –, mindvégig „külsős” 
maradt, soha nem volt a tévé munkatársa. Mégis olyan műsorok őr-
zik emlékét, mint a Budapesti Körzeti Magazin, a Stúdió, a Hírhát-
tér, a Napzárta (1989–1992), a Kincsestár, vagy A szólás szabadsága 
(2005). Pályafutása alatt összegyűjtött tapasztalatait a Kodolányi Já-
nos Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének ve-
zetőjeként osztotta meg az utódnemzedékkel.

Kerületünk lakói gyakran láthatták az Erzsébetligeti Színházban, 
ahova egyszerű nagypapaként hordta unokáit tánc, és egyéb tanfolya-
mokra, és amíg az apróságokat várta, elszürcsölt egy kávét a színház 
büféjében.

Győrffy Miklós személyében az ezredforduló kiemelkedő média-
személyisége távozott. Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében!

Sokszor az okozza a problémát, hogy a fo-
gyasztó a termék állapotának ellenőrzése 
nélkül aláírja az átvételi elismervényt. Ezen 
általában az is szerepel, hogy azt sérülésmen-
tesen vették át, és csak a kibontáskor derül ki 
számára, hogy valójában a termék sérült, tö-
rött. A cégek a garanciális igényt pedig azért 
fogják elutasítani, mert a fogyasztó aláírásával 
elismerte a termék kifogástalan állapotban 
történő átvételét. 

Meddig terjed a vállalkozás felelőssége, 
mikor száll át a kárveszély a fogyasztóra?
A vállalkozás mindaddig az időpontig felel a 
termék sérülésmentességéért (kárveszély), 
ameddig a fogyasztó azt birtokba nem veszi. 
Ezzel függ össze, hogy a fogyasztónak köte-
lezettsége késedelem nélkül ellenőrizni, nem 
törött-e, sérült-e a termék. 

A tartós fogyasztási cikkek (például: bruttó 
10.000 Ft feletti vételárú okostelefon, laptop, 
számítógép, televízió, stb.) esetében kötelező, 
egyéves jótállási kötelezettség (garancia) ter-
heli a vállalkozást. Ez teljes körű, és az adott 
termék mindenféle hibájára kiterjed, így arra 
is, ha az átadáskor már sérült volt a termék (de 
természetesen arra is, ha az árucikk hibásan 
vagy nem működik). A jótállási kötelezettség 
alapján pedig a kereskedőnek be kell bizonyí-
tania, hogy a hiba - azaz jelen esetben a sérü-
lés - oka csak a teljesítést, azaz az átvételt köve-
tően keletkezett. Amennyiben erre nem kerül 
sor, úgy elsősorban ingyen ki kell javítania 
vagy ki kell cserélnie a terméket, ha pedig eze-
ket nem vállalja vagy ezek teljesítése lehetet-
len, akkor a fogyasztó vételár-leszállítást vagy 
a teljes vételár visszatérítését is igényelheti.

Ha olyan árucikkről volt szó, amelyre nincs 

kötelező egyéves jótállás, egyáltalán nem le-
het eltekinteni a termék állapotának azonnali 
ellenőrzésétől, ez a fogyasztó felelőssége. Itt 
is viszont él az az előírás, hogy hat hónapon 
belüli hiba esetén, az ellenkező bizonyításáig 
úgy kell tekinteni, miszerint a termék eleve 
hibás, azaz például sérült állapotban érkezett. 
Kivéve, ha ez a dolog természetével vagy a 
hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 
„Csomag” vagy „csomagolás”? Nem 
mindegy!
Előfordult már az is, hogy az átvételi elis-
mervényen nem is magának a „csomagnak”, 
hanem a „csomagolásnak” a sértetlenségét 
íratták alá a fogyasztóval. Amennyiben erre 
hivatkozik a kereskedő, és emiatt utasítja el 
a garanciát, ez már önmagában is nyilvánva-
lóan alaptalan, hiszen a termék nem egyenlő 
a csomagolással. Ugyanis a vállalkozás nem a 
csomagolásért felel, hanem a megrendelt cso-
mag, azaz az árucikk sértetlenségéért.
 
Mit tehetnek a fogyasztók, ha kiderül, hogy 
sérült az internetről megrendelt termék?

• Amennyiben internetről történt a meg-
rendelés, és a fogyasztó kibontáskor azt látja, 
hogy sérült a termék, akkor indokolás nél-
kül 14 napon belül elállhat a szerződéstől. 
Ilyenkor visszaküldheti a terméket saját költ-
ségén, és ekkor vissza kell kapnia az általa 
teljes kifizetett teljes összeget. Fontos, hogy 
ekkor kizárólag azért az értékcsökkenésért 
tehető felelőssé a fogyasztó, ami a termék 
jellegének, tulajdonságainak és működésé-
nek megállapításához szükséges használatot 
meghaladó használatból fakadt. Amennyi-
ben viszont azonnal, a kibontást követően 

Az internetes megrendelés buktatói
A koronavírus járvány felülírta a fogyasztói szokásainkat is! Egyre többen 
rendelnek interneten, sok cég reklámozza úgy a szállítását, hogy az érintés-
mentes átadással valósul meg. Mik az internetes megrendelés buktatói? 

visszaküldi a terméket, úgy nyilvánvalóan ez 
az eset nem áll fenn.

Lényeges, hogy a fogyasztó az indokolás nél-
küli elállási jogát írásban gyakorolja, mivel 
ennek megtörténtét neki kell bizonyítania. 
Egyértelműen kell fogalmaznia, hogy az elál-
lási jogát érvényesíti. 

• Tartós fogyasztási cikkeknél emellett, az 
egyéves kötelező garancia keretében kérhetik 
a fogyasztók, hogy javítsák ki vagy cseréljék 
ki az eleve sérülten kiszállított terméket. Ha 
pedig ezt nem vállalja a kereskedő vagy ennek 
teljesítése lehetetlen, akkor vételár-leszállítás 
kérhető vagy a teljes vételár megtérítése.Ha az 
indokolás nélküli elállás helyett inkább ezt az 
igényt szeretnék érvényesíteni, fontos ismét, 
hogy pontosan fogalmazzanak.

Előfordulhat az is, hogy az érintett tartós 
fogyasztási cikk már olyan mértékben sérült 
állapotban érkezett, hogy az már a rendelte-
tésszerű használatot akadályozza. Ha ezt a 
fogyasztó legkésőbb az átvételtől számított 3 
munkanapon belül bejelenti, akkor rögtön ki 
kell cserélni a terméket.

• Ha a sérülten átvett termék nem tartós fo-
gyasztási cikk, akkor is kérheti a fogyasztó a 
vállalkozástól az ingyenes javítást vagy cserét, 
ennek hiányában pedig a vételár leszállítását 
vagy a teljes vételár megtérítését. 6 hónapon 
belüli hiba esetén ugyanis a kereskedő ezek 
alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy 
a sérülés oka csak később, a termék átvételét 
követően keletkezett.

 
Az internetes megrendeléseknél a fogyasz-

tóknak sokkal tudatosabban kell eljárniuk! 
Azonnal győződjenek meg a termék átvétele-
kor annak sértetlenségéről és ellenőrizzék, mit 
is írnak alá. A kibontás folyamatát, ha van rá 
mód, dokumentálják (kép- vagy videófelvétel 
útján), mert ez később fontos bizonyíték lehet. 
Amint felfedezték a törést, sérülést, haladék-
talanul jelentsék be azt a forgalmazó vállalko-
zásnak.

DR. KOLYVEK ANTÓNIA



INGATLAN

Eladó Parádsasvár, Petőfi udvar-
ban 540nm-es építési telek. 20-
542-3561

Mogyoród, Tölgyesen eladó lak-
ható házzal, gondozott fák, sző-
lővel, nyári pihenő, kemencével. 
20-942-7656

Jókai lakótelepen 4. emeleti 
68nm-es, beépített erkélyes, 
K-Ny fekvésű lakás eladó 34M 
Ft. 20-585-0195

540nm-es telekrész művelésre 
kiadó a XVI. kerületben. 20-465-
9834

Kiadó szobát, vagy albérletet ke-
resek havi 60E Ft+ rezsiért max. 
összegért. 30-851-3137

Abádszalókhoz közel, Ti-
szagyendán eladnám ingatla-
nomat. Öregház + gyümölcsös. 
30-581-8945

Albérletet keresek hosszú távra 
a XVI. kerületben, Csömör, Kis-
tarcsa, Gödöllő 65E Ft rezsivel/
hó. 20-252-0255

Cinkotán a temető mellett a Si-
mongát utcában 4700 nm szán-
tóföld eladó. Osztatlan közös tu-
lajdon. Kiváló befektetés! Ár 1,5 
E Ft/nm. 30-940-7606

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

34 nm-es öröklakásomat cserél-
ném 30-35 nm emeleti önkor-
mányzatira ráfizetéssel. 20-327-
7398

Cinkotán, a Nagytarcsai út mel-
lett 4954nm-es szántó eladó. 
400-0440; 70-299-3400

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

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es 
házamat kis telekkel hasonlóra a 
XV.; XVI; XIV. kerületben – ráfi-
zetéssel! 30-599-0677

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

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

Bökényföldi úti (24ha) földtulajdono-
sok jelentkezését várom, akik el akar-
ják adni részüket. Tulajdonosoknak 
kell össze fogni, a TSZ nem foglalko-
zik az eladással. 30-482-0700

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

VEGYES

Parabola antenna fejjel együtt 
jelképes összegért eladó. 20-
934-7476

Eladó 72 cm-es sík képernyős 
Sony Tv. 20-327-7398

Kerti halastó 15l-es medence el-
adó. 30-950-8050

Eladó egy női, kék, bélelt hosszí-
tott bőrkabát, egy étkezőasztal 
és külön kerek asztallap (barna). 
20-559-8756

Családi ház havi,- és alkalman-
kénti nagytakarítására keresek 
megbízható hölgyet, 30-313-
9916

Vennék magyar nótás kazettát, 
amelyiken Molnár László is éne-
kel. 30-347-7986

Sencor 55 cm-es lapos TV 10 E 
Ft-ért eladó. 20-581-0601

Eladó 4 karikás, vezetékes gáz-
tűzhely, 80 l-es Hajdú villany-
bojler. 70-944-3172

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

Alig használt GRUNDIG CD-
DVD lejátszó; műsoros és egyéb 
magnó kazetták, CD-DVD leme-
zek, műsoros VHS kazetták el-
adók. 70-426-8677

Suzuki Samuraj és utánfutó el-
adók. 20-913-4783

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

Eladó kb. 40 db régi horgász 
orsó gyüjtőknek. 30-504-3036

Vadonat új elektromos kukta, 
Philips videómagnó, vasaló, lég-
terápiás készülék eladó. 30-527-
8598

Eladó jó állapotú Bionwell Jde 
köves gerincmasszázs ágy. Ér-
deklődni a 20-491-7636 telefon-
számon. 

Gömbölyű centrifuga eladó 5E 
Ft. 405-5160

Kerékpár MBT. A7-es alig hasz-
nált újszerű állapotban eladó. 
30-359-5978

Biorezonanciás masszírozós fo-
tel lábtámlával, hosszú ocelot-, 
rövig panofix bundák eladók. 
20-252-6828

Keresek ingyen elhozható kom-
binált hűtőt. 30-575-4473

Eladó UH táblás mixer 19E Ft, 
új nyeles porszívó 22E Ft, Sam-
sung virtuális szemüveg 18E Ft. 

FAKIVÁGÁST, SÖVÉNY-
NYÍRÁST vállal kerületi 
KERTÉSZ. Zöldhulladék 
elszállítással is, anyagi fe-
lelőssé vállalással, profi gé-
pekkel. 30-287-4348 Ereszcsatorna javítása, tisz-

títása, széldeszka, oromsze-
gély javítása- festése, kerí-
tés festése javítása. Borbély 
Tamás 30-721-3165

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozga-
tással. Parketta csiszolás, 
aljzat kiegyenlítés, PVC,- 
szőnyegpadló lerakás. 
Minőségi, precíz munka, 
mérsékelt áron. (Alapítva: 
1998.) Csapó György 31-
780-6430; 780-3732 festes-
ma.iwk.hu

Kert- telekrendezés! Met-
szés, permetezés, favágás, 
bozótírtás, térkövezés, ke-
rítés építés. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 
06-20-259-6319

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

Kertépítés, fakivágás,- 
metszés, permetezés, te-
reprendezés, fűnyírás, sö-
vény nyírás, zöld hulladék 
elszállítás. Farkas Norbert 
30-550-7761

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

je. 20-412-0524 
Hétvégén is hívható!

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

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

30-575-4473

Aranyvesszők, mályva rózsa tövi-
sek, Orion színes TV, marmon-
kannák eladók. 30-363-5936

Eladó ridgid menetmetsző kész-
let 0,5”-2”-ig, 1 db ridgid menet-
metsző fej 2”. 20-458-9084

Eladó Ridgegid menetmetsző 
kések többféle méretben, 2”-os 
tábori csősatu, hazai gyártmány 
1 db eladók. 20-458-9084

Grundfos szivattyú 25/60 új, 
25/40 szabályozható; golyóscsa-
pok 1” méretben 4 db eladók. 
20-458-9084

Mailbach Silver 16 db-os edény-
készlet eladó 25E Ft-ért. 30-862-
7673




