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Kedves Olvasó!
Bökényföldi út, az egyik nagy üzletlánc boltja, 
június 17-e, tehát még veszélyhelyzet, délelőtt 
10 óra 30 perc, 35 év körüli anyuka 7-8 év körüli 
kislánnyal, mindketten maszk nélkül. Az anya 
gátlástalanul pakol a kocsijába. Az árufeltöltők 
rosszalló tekintettel néznek rá is, egymásra is, 
de nem szólnak. Nem így a pénztáros, aki meg-
lehetősen éles szavakkal förmed rá, hogy sem 
ebben az időpontban, sem maszk nélkül nem 
lehetne az üzletben. Erre a nő ártatlan arccal 
azt találta mondani, hogy ő nem hallott se az 
idősávról, se a maszkviselési kötelezettségről. 
A nyilvánvaló hazugság kisebb lázadási idézett 
elő a sorban állók között. Valaki megkérdez-
te, hogy talán most jött a Marsról? A szabály-
szegő azzal vágott vissza, hogy pár napja egy 
másik üzletben is „ugattak valamit”, de ő sz..k 
az ilyesmire. A pénztáros dühtől vörös arccal 
kezdte oktatni fertőzésről, tisztességről és jó-
zan észről. Szemmel láthatólag a szavak nem 
jutottak el a nő agyáig, azaz eljutottak, csak 
nem akarta érteni azokat. Majd még ő kérdez-
te meg gúnyos mosollyal a pénztárostól, hogy 
”befejezte”? Egy ősz hajú sorban állónál ekkor 
elszakadt a cérna. Lépett egyet kinyújtott kar-
ral, érezhetően azzal a szándékkal, hogy meg-
ragadja a szabályszegő hajzuhatagát, de párja 
egy hangos „jaj, ne!” kiáltással lefogta indula-
tos férjét. Az addig magabiztos nő arcára kiült 
a rémület. Kapkodva elpakolt, és „itt mindenki 
meghülyült” csatakiáltással kiviharzott a bolt-
ból. A gyermeke lesütött szemmel igyekezett lé-
pést tartani vele. A sorban állók még hallották, 
hogy azt mondta anyjának: „ugye mondtam 
anya”. Tehát nyilván tudtak az idősávról is, meg 
a maszkviselésről is. Az indulatos úr pedig már 
lehiggadva összefoglalta a látottakat: az ilye-
nektől hazudni és szabályt szegni tanulnak a 
gyerekeik. Azt hiszem, egyet kell értenünk vele. 

MÉSZÁROS TIBOR

Véradás
Kerületünk lakói mindig nagyfokú empátiával, és nagy létszámban 
vesznek rész véradáson.  A veszélyhelyzet alatt a Polgármesteri Hiva-

tal már harmadszor biztosított helyet ennek a fontos eseménynek. A régi, rendsze-
res véradókon kívül valószínűleg sok az új jelentkező is, mert rendszeresen érkeznek 
kérdések a véradással kapcsolatban. Ezért most a Véradók Világnapja (június 14-e) 
alkalmából egy részletesebb tájékoztatót teszünk közzé a véradással kapcsolatban.

Ami miatt számítunk Önre:   
• 1 véradás = 3 beteg emberen való segítség, hiszen a teljes vérből háromféle készítményt 
állítanak elő 

Ami feltétlenül kell hozzá:
• egészségesnek kell lenni! Semmi nátha, torokkaparás, egyebek.
• minimum: 50 kg testsúly
• személyi igazolvány (vagy jogosítvány, vagy útlevél) TAJ kártya, lakcímkártya kötelező
• előtte étkezni kell, és sok folyadékot fogyasztani – a levett vérmennyiség 450 ml, ez 
testünk számára tartalék, fontos, hogy a folyadékfogyasztás bőséges legyen, így nem lesz 
probléma

Kik és milyen gyakran adhatnak vért?
• 18-60 éves korig, rendszeres véradóknál maximum 65 éves korig engedélyezett
• férfiak évente 4-5 alkalommal, hölgyek maximum 3 alkalommal (menopauza esetén 
csak orvosi döntés alapján)
• a véradóknak az elmúlt 365 napot kell figyelembe venniük, ha ezen belül, férfiak esetén 
öt, nők esetén három alkalom már volt, akkor sajnos meg kell várni, amíg letelik az első 
alkalomtól számított egy év
• két véradás között minimum 8 hét szünetet kell tartani
• a vérszegénységet minden esetben a helyszínen ellenőrzik (fájdalommentes ujjbegy-
szúrás)
• kezelt vérnyomásbetegséggel, ha a pillanatnyi érték jó, szabad vért adni, az orvos mindig 
megméri

Milyen esetekben nem lehet?
• foghúzás és gyökérkezelés, antibiotikum után 4 hét szünet tartandó
• pajzsmirigy-működési zavar esetén hormonpótló gyógyszer szedése mellett tilos (Eu-
thyrox, L-thyroxin, stb.)
• cukorbetegség esetén tilos (inzulinos)
• terhesség kizáró ok, szülés után egy évig, szoptatás befejezése után min. fél évig nem 
lehet vért adni
• herpesz fertőzés után 4 hétig tilos 
• gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok (kivétel: antibiotikum, szteroidok), a kivizs-
gáló orvos a helyszínen dönt erről                           
• tetoválás, piercing, akupunktúra után fél év várakozás szükséges
• allergia elleni gyógyszerszedés alatt tilos!
• kullancscsípés után 6-8 hét várakozás szükséges, mert a tünetek eddig jelentkezhetnek, 
Lyme-kór (igazolt) esetén végleges véradási eltiltás (jelen állapot szerint)
• maláriaveszélyes területen tartózkodás után (ha nem szedett gyógyszert) min. fél év 
szünet, malária elleni gyógyszer szedése után orvosi konzultáció, de min. 3 év várakozás

Amiben biztos lehet:
• fertőzésveszély kizárt, egyszer használatos eszközökkel dolgoznak,
• az adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli az országos Vérellátó Szol-
gálat.
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS 
TÁJÉKOZTATÓJA A KORONAVÍRUS-

JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN

Önkormányzatunk saját hatáskörében a koronavírus terjedését meg-
előzendő és a kijárási korlátozás feloldására tekintettel, az eddig el-
rendelt intézkedéseken túl a következő újabb intézkedéseket vezeti 
be, valamint az alábbi ellátásokat biztosítja:
Június 15-től helyreáll a járvány előtti rend 
a Polgármesteri Hivatal működésében. A 
személyes ügyintézés előzetes bejelentke-
zéshez kötöttsége megszűnik, az irodák 
munkaidőben a korábban megszokott 
rend szerint fogadják az ügyfeleket.
Az ügyfelek és a dolgozók egészségének 
védelme érdekében viszont továbbra is kö-
telező a szájat és az orrot eltakaró maszk 
viselése, valamint a bejáratnál elhelyezett 
kézfertőtlenítő használata.

A fenti intézkedések visszavonásig, illet-
ve a jelzett időpontig érvényesek.
Jelenleg kerületünkben 3 fertőzöttről 
van tudomásunk, 1 ember elhunyt, 18 
pedig felgyógyult a betegségből. 42 kerü-

leti lakos hatósági házi karanténban van, 
míg 287 főnek tünetmentesen lejárt a ka-
rantén időszaka.
Az eddigi intézkedéseket a kerület ve-
zetése megelőző jelleggel hozta meg. A 
XVI. kerületi Önkormányzat és intézmé-
nyei mindent megtesznek a koronavírus 
elleni védekezésben az Operatív Törzs 
iránymutatásainak megfelelően, azon-
ban az eredményekhez szükség van a 
lakosság együttműködésére is.
Megkérek minden Kertvárosban élő 
polgárt, hogy kövesse az előírásokat és 
vigyázzon saját maga, szerettei és külö-
nösen az idősek egészségére!

KOVÁCS PÉTER
polgármester

A koronavírussal kapcsolatban állandóan frissülő, 
hiteles tájékoztatás a koronavirus.gov.hu honlapon olvasható.

2020. JÚNIUS 18-ÁN 00:00 
ÓRÁTÓL HATÁLYBA LÉPETT 
A VESZÉLYHELYZET ELTÖR-
LÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET. 
Megszűnt a 65 évnél idősebbek-
re vonatkozó bevásárlási idő-
sáv-korlátozás is. Az üzletekben 
és a közösségi közlekedés járata-
in azonban továbbra is kötelező a 
maszk használata. A járványügyi 
készültség megmarad.

Az intézkedést az tette lehetővé, 
hogy a járványügyi helyzet rendkívül 
kedvezően alakult Magyarországon, 
ugyanakkor nem szabad elfelejte-
nünk egy pillanatra sem, hogy a vi-
lág számos országában még jelen-
tősen emelkedik a fertőzöttek és a 
halottak száma. Ezért a járványügyi 
készültséget, éberséget változatlanul 
fenn kell tartani. Nem lehet tudni, 
hogyan alakul a környező országok 
járványügyi helyzete, és a vírus – bár 
nagyon csökkenő mértékben – még 
Magyarországon is jelen van. Ezért 
az óvatosság továbbra is indokolt.

Büszkeségeink
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma min-
den évben nyílt pályázatot hirdet a „Magyaror-
szág jó tanulója, jó sportolója” cím elnyerésére, 
amellyel azoknak a diákoknak a teljesítmé-
nyét kívánják elismerni, akik kiemelkedő ta-
nulmányi eredményeik mellett a sport terü-
letén is kimagasló eredményeket érnek el. A 
2018/2019. tanévre vonatkozó pályázatokat 
március 6-ig kellett benyújtani, az eredmény-
hirdetésre pedig június 1-jén került sor.  

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgató-
ja, Dobre Lajos arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy az iskola tanulói közül Josepovits Kin-
ga (balra) és Pálfi Réka (jobbra) is elnyerte a 
büszkeségre okot adó címet. Mindketten a 6. 
b osztály tanulói. 

M.T. 

A kinevezés határozatlan időre szól, a mun-
káltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, 
vezetői kinevezés.

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
Az önkormányzat magas- és mélyépítési 
munkák terveinek, beruházásainak szakmai 
előkészítése, teljes körű felügyelete – Az 
ügyosztályhoz tartozó irodák tevékenységé-
nek koordinálása, ellenőrzése

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki 
felsőoktatásban szerzett képzettség – ma-
gyar állampolgárság – büntetlen előélet 
– szakmában eltöltött legalább tíz év gya-
korlat – közigazgatási alap-, és szakvizsga 

1 éven belüli letétele, amennyiben nem ren-
delkezik még vele – vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák: 
– magas szintű szakmai ismeretek – jó 
kapcsolatteremtő készség – kiemelkedő 
kommunikációs készség írásban és szóban 
– empatikus konfliktuskezelési képesség – 
rendszerszintű gondolkodás – döntési ké-
pesség

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 10., 

elbírálásának határideje: 2020. július 15. 
A munkakör betölthető: 

2020 augusztus 1. napjával

A pályázatról minden részletre kiterjedő 
tájékoztatást az önkormányzat honlapján 
olvashatnak: https://www.budapest16.hu/hi-
rek/allas/muszaki-ugyosztalyvezetot-keresunk

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYOSZTÁLYVEZETŐI
munkakör betöltésére.
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restaurátorművész is, aki József Ágost főherceg Trianonról írt költe-
ményét mondta el. Elhangzott még egy hazafias tűztől áthatott vers 
Kárpáti Piroskától is, akit az Elvoltam messze. Hazajöttem… című ver-
séért Trianon évében a román hatóságok kivégeztettek. A Déli Ha-
rangszó Baráti Kör ezért javasolni fogja, hogy a XVI. kerületi Trianon 
emlékműnek helyet adó teret nevezzék el Kárpáti Piroska térnek. 
Majd a megemlékezők átvonultak a Paulheim téri emlékműhöz, 
ahol koszorúkat helyeztek el az emlékmű talapzatán.

Június 4-én, a közelmúltban felújított országzászlónál is 
megemlékezhettek a kertvárosiak a trianoni békediktátum 
aláírásának 100. évfordulójáról, a Cinkotáért Közhasznú 
Egyesület jóvoltából.
A megemlékezőket az Egyesület elnöke, Dernovics Mihály köszön-
tötte. A főhajtás a Himnusz soraival és a Magyar Hiszekeggyel vette 
kezdetét. A műsorban felcsendültek a trianoni traumát követő idő-
szak legfontosabb zenei és irodalmi alkotásai – olyan művészek tollá-
ból, mint Reményik Sándor 
vagy József Attila – melyek 
átélhetővé tették a 100 esz-
tendővel ezelőtti nemzeti 
tragédiát.

Szatmáry Kristóf, a kerü-
let országgyűlési képviselő-
je beszédében ismertette a 
békediktátum okait és igaz-
ságtalanságát. A képviselő 
kifejtette, hogy az új határok 
a nemzetiségieket egyaránt 
igazságtalanul érintették, 
hiszen a többségében néme-
tajkú Sopron erős ellenállást 
követően csak népszavazás 
útján maradt magyar város. 

A megemlékezést koszo-
rúzás követte. Az elcsatolt 
országrészek képviseletében 
a Forgatós Kamara Néptánc-

A Déli Harangszó Baráti Kör a Paulhem téri Szent József 
katolikus templom elé hívta a mindazokat, akiknek a mai 
napig fájdalmas tény a 100 évvel ezelőtt ránk kényszerített 
békediktátum.
Gödölle Márton plébános az ökumené szellemében köszöntötte 
a megjelenteket, majd minden keresztény és keresztyén hívő alap- 
imájával, a Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy kezdetű imádsággal nyi-
totta meg a megemlékezést, majd elhangzott a magyarok régi himnu-
sza, a Boldogasszony Anyánk is. A fohászok után dr. Onyestyák György, 
a Baráti Kör elnöke emlékeztetett arra, hogy a XX. században számos 
nagy csapás érte hazánkat, amelyek közül a legsúlyosabb az ország 
szétdarabolása volt a trianoni békediktátum előírásai szerint. A ha-
zafias gondolatok továbbadását jelképezte, hogy a megemlékezésen 
jelen voltak a mátyásföldi 412. Kalazanti Szent József cserkészcsapat 
fiataljai is. A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulója, 
Mikó Villő Mária, pedig még csak 2. osztályos, mégis magabiztosan 
énekelte el a Madárka, madárka kezdetű közismertismert népdalt.

A békediktátum az elcsatolt 
területekről sok hazafit me-
nekülésre kényszerített. Kö-
zülük az egyik, a kiemelkedő 
katonai tehetséggel megál-
dott, és legendává vált Mader-
spach Viktor Mátyásföldön 
talált menedéket. Életútját – 
az 1920 utáni helyzet ismer-
tetésébe beleszőve – a szintén 
Mátyásföldön élő unokája, 
Lacsny Péter ismertette. 

Elmondta, hogy a báró Szur-
may Sándor életrajzából is-
mert, átmenetileg sorsfordító 
uzsoki csatában is részt vett 

anyai nagyapja, majd egy önálló hadművelettel is felhívta magá-
ra a figyelmet. Egy bajor tüzérezredet a Déli-Kárpátok gerincein a 
Vöröstorony szoroshoz vezetett, ahol sikerült a II. román hadsereg 
utánpótlási és visszavonulási vonalát elvágniuk, és a betörő román 
csapatokat megadásra kényszeríteni. Románellenes magatartásáért 
üldözték, majd üldözőivel vívott élet-halál harcot követően, zászló-
aljnyi román csendőr elől menekülve 1921 májusában a dél-erdélyi 
havasokon és Szerbián keresztül menekült Magyarországra. 1921 

augusztusában Prónay Pál 
társaságában újból fegyvert 
fogott és vezetésükkel szállt 
szembe az osztrák megszál-
lókkal az a szabadcsapat, 
amelynek köszönhetően vé-
gül Sopron városa és környé-
ke megmenekült az elcsato-
lástól, miután népszavazás 
döntött a hovatartozásról. 
Azóta viseli Sopron a „leghű-
ségesebb város” a „Civitas Fi-
delissima” címet.

A megemlékezésen részt 
vett Seremetyeff-Papp János 

A kertváros több pontján rendeztek megemlékezéseket a trianoni békediktátum aláírásának 100. 
évfordulóján. Június 4-én Cinkotán, Mátyásföldön és Rákosszentmihályon egy időben, az emlékező 
harangzúgáshoz igazodva zajlottak a megemlékezések, a központi rendezvényt pedig 18 órakor tar-
tották a Trianon emlékműnél.

t r i a n o n  1 0 0

Lacsny Péter

Seremetyeff-Papp János
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Cinkotán a Forgatós Kamara Néptáncegyüttes tagjai 
hagyományos népviseletben helyezték el az emlékezés virágait

együttes tagjai hagyomá-
nyos népviseletben he-
lyezték el az emlékezés 
virágait, akiket a pártok 
és civil szervezetek kö-
vettek. Az Önkormányzat 
nevében Szatmáry Kris-
tóf és Szász József, alpol-
gármester, az Egyesület 
nevében pedig Almássy 
Zoltán és Besenyei János 
helyezték el koszorúikat. 
A megemlékezést a Szó-
zat és Székely Himnusz 
zárta. 

A Cinkotáért Közhasz-
nú Egyesület egyúttal 
kezdeményezi az or-
szágzászló körül lévő 
gondozott terület térként való elnevezését. Az Egyesület szeretettel 
várja a javaslatokat, melyeket majd a XVI. kerületi Önkormányzat 
felé fognak továbbítani.

Kora délután a szentmihályiak a templomtéren gyűltek 
össze, ahol a zenés emlékműsorban Petrovics Péter és Poncsák 
Bettina hazafias dallamai után Petrovics Sándor beszélt a Trianon 
okozta fájdalom máig nem szűnő érzéséről. Kiemelte, hogy e nem-
zeti tragédia emlékét soha nem szabad feledni, és a fiataloknak kell 
ápolniuk, továbbadniuk, amit az a 12, kezében gyertyát tartó ifjú 

szentmihályi jelképezett, akik a Mindszety-szobornál sorakoztak 
fel. Tőlük és kortársaiktól reméljük, hogy, ha néha meg is kerülik a 
világot, végül mégis visszatalálnak az egyetlen hazába. Ezután Kra-

tofil Ottóné Sajó Sándor Magyar ének 
1919-ben című költeményét mondta 
el.  Dr. Horváth Attila alkotmánybíró 
a trianoni tragédia történelmi össze-
függéseiről beszélt. Kiemelte, hogy az 
akkori időkben olyan széthúzás vett 
erőt a magyarságon, olyan politikusok 
kerültek hatalomra, akik nem voltak 
képesek átérezni a fenyegető sorstra-
gédia veszélyeit. Ilyen körülmények 
között nem csak a háborút veszítet-
tük el, hanem az utána következő 
időszak, diplomáciai csatáit is. Így 

Magyarország kettős vereséget szenvedett. Az Ima a magyar népért 
című verses imát Horváth Csongor mondta el, majd Szatmáry Lász-
ló önkormányzati képviselő a nemzetegyesítés érdekében 2010. óta 
tett kormányzati erőfeszítések fontosságát hangsúlyozta. Végül az 
emlékezők koszorúkat és virágokat helyeztek el a Mindszenty-szo-
bor talapzatán.

Fellobbantak az összetartozás 
lángjai a Kertvárosban 
Videóklippel és zenés rendezvényekkel emlékeztek a kert-
városiak június 4-én a trianoni békediktátum 100. évfordu-
lójára. A hagyományoknak megfelelően Rákosszentmihály, 
Árpádföld, Mátyásföld és Cinkota saját rendezvényeken is 
fejet hajtott Az országcsonkítás emlékére, majd a helyi kö-
zösségek Sashalomra vonultak az önkormányzat központi 
rendezvényére, ahol Kovács Péter polgármester és Szat-
máry Kristóf országgyűlési képviselő egyaránt azt hangsú-
lyozta: Magyarország nem volt, hanem lesz.

Miután Nagy Zoltán katolikus plébános, Bíró Botond református, 
Vető István evangélikus és Eszes Zoltán Baptista lelkész áldást mon-
dott a hazára és a jelenlévőkre, Szatmáry Kristóf ezzel a hasonlattal 
kezdte beszédét: „a villám sújtotta fatörzs újra megeredt”. Ezzel a 
képviselő arra utalt, hogy az 1920-as országcsonkítást, és a múlt szá-
zad viharait nem csak túlélte a magyarság, de az utóbbi évtizedben 
újra megerősödött és fejlődő pályára állt.

Folytatás a következő, 4. oldalon!

Szász József és Szatmáry Kristóf

 Dr. Horváth Attila
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Folytatás az előző, 3. oldalról! 

A XVI. kerület országgyűlési 
képviselője az Önkormányzat 
Trianon-emlékműnél tartott 
megemlékezésen hangsúlyozta: 
„ma erősebbek vagyunk, mint 
bármikor az elmúlt száz évben. 
Képesek vagyunk megvédeni 
magunkat, és képesek vagyunk 
kiállni a magyarságért bárkivel 
szemben.” De rámutatott arra is, 
hogy a Kárpát-medencében élő 
népeket összeköti a sorsuk.  „A 
Trianon utáni világ nemcsak raj-
tunk, magyarokon ejtett állandó-
an fájó sebet, de tragédiák sorát 
szülte az utódállamok és annak 
államalkotó népei körében is” 
– emlékeztetett, s éppen ezért 
megbékélést sürgetett, aminek 
viszont a véleménye szerint elen-
gedhetetlen feltétele a határon túli magyarság jogainak elismerése 
és szavatolása.

Kovács Péter polgármester felidézte: a nemzetegyesítés 2010-ben 
kezdődött, amikor az Országgyűlés elfogadta a kettős állampolgár-

ságról szóló törvényt, egyúttal 
június 4-ét a Nemzeti Össze-
tartozás Napjává nyilvánította, 
hogy „azt hangsúlyozzuk, ami 
összeköt”. A kerület vezetője sze-
rint ezzel lezárult egy korszak a 
magyar történelemben, egy olyan 
korszak, amelyben azt hirdették, 
„merjünk kicsik lenni”. Az elmúlt 
évtizedben elindult a büszke, de 
gőg nélküli munka, amit foly-
tatnunk kell, „mert céltudatos 
és keményen dolgozó magyarok 
nélkül nincs magyar feltámadás”.

A polgármester végül arra kért 
mindenkit, hogy „ott, ahol van, 
oly módon, ahogy tudja, de te-
gyen meg mindent azért, hogy ez 
a nemzet ismét felemelkedjen. 
Mert tudjuk jól, reméljük, hisz-
szük, hogy a magyar nemzet nem csak volt, de lesz is.”

A rendezvényen a hazafias dal-
lamokat a Hangraforgó Együttes 
idézte fel. 

A Trianon 100. évfordulójára 
szervezett emlékműsor a virtuális 
térben már délelőtt 10 órakor elkez-
dődött, amikor az Önkormányzat 
YouTube csatornáján, majd pedig 
a Facebook-oldalán is megjelent Az 
Összetartozás Lángjai című vide-

óklip, amit a Kertváros a P. Mobil együttessel közösen készített. (A 
klip azóta már túl van a 42 ezer megtekintésen.)

Az eseményekről NAGY ÁRON, GUETH ÁDÁM 
és MÉSZÁROS TIBOR tudósított.

Nagy Zoltán katolikus plébános, Vető István evangélikus, 
Eszes Zoltán baptista és Bíró Botond református lelkész 

 Szatmáry Kristóf

 Kovács Péter
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Trianonra emlékezünk. Vérmérsékle-
tünk, hazánk iránti elkötelezettségünk, 
hitünk vagy hitetlenségünk szerint je-
lent fájdalmat vagy éppen közönyt nem-
zeti összetartozásunk harangszava.  És 
eszerint horkanunk fel, vagy kitartó ko-
noksággal magyarázzuk, ha kell: sem a 
partiumi, sem az erdélyi, sem a délvi-
déki, sem a felvidéki, sem a kárpátaljai, 
sem az őrvidéki magyar nem román, 
nem szlovák, nem szerb, nem ukrán, 
nem osztrák. 

Mai határainkon túl száz kilométerekre 
is édes anyanyelvünkön szólnak hozzánk 
ők, a világ jobb és rosszabb helyein élők, 
a magyar bölcsőket ringatók, magyar sí-
rokat virágokkal borítók. 

Száz éve a győztesek nagyhatalmi ját-
szmái, kicsinyes nem-
törődömségük, a törté-
nelmi Magyarországtól 
tűzzel-vassal elszakadni 
akaró románok, csehek, 
szlovákok, szerbek, hor-
vátok törekvése nyomán 
jöttek létre új határa-
ink. Nem lehetett mást 
tenni, felszegett fejjel 
tűrni. A térkép kérlel-
hetetlenül mutatja ma 
is: Magyarország törté-
nelmi területének és la-
kosságának, vagyis lét-
feltételeinek java része 
nagyhatalmi koncként 
az akkor kreált utódálla-
moké lett. 

Az akkori (cinkotai) 
elöljáróságunk ülése-
in, az iskolákban, a 
munkahelyeken nem volt nap, hogy ne 
mondták volna el a Magyar Hiszekegyet, 
Sziklay Szeréna költőnő épp száz eszten-
deje írt hitvallását. 

„Hiszek egy Istenben,  
hiszek egy hazában: 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen.”

A Rákosi Szántó 1925. november 5-i száma 
adta tudtul: „Papp-Váry Elemér tábornok, a 
magyar hadsereg egyik legkiválóbb tagja 
agyvérzés következtében meghalt Mátyás-
földön. A háború idején parancsnoka volt 
a 29-ik honvéd gyalogezrednek. Nevét saját 
érdemein kívül felesége, Sziklay Szeréna 
tette ismertté.” Szurmay Sándor mátyásföl-
di „szomszédja” a magyar határ védelmé-
ért vívott harcokban a hadvezér alá tartozó 
csapatnál, a 19. gyalogezred állományában 
nyilvántartott alezredesként, de valójában a 
102. honvéd népfölkelő gyalogezred (a 102. 

szegedi népfelkelő gyalogdandár maradvá-
nyának) parancsnokaként állt helyt.

Azóta hosszú idő telt el. Ők, Mátyásföld 
egykori lakói már nyughelyükön pihen-

Trianon és a Magyar 
Hiszekegy centenáriuma
Szűkebb pátriánk egykori nevezetes személyisége, vitéz báró uzsoki Szurmay 
Sándor nyugalmazott vezérezredes írta mátyásföldi nyaralójában, úgy nyolc-
van évvel ezelőtt, memoárkötetének részeként: „Éppen a semleges államoknak 
ez a mai helyzete (köztük 1941. június 26-ig, a Szovjetuniónak szóló hadüzenet 
időpontjáig ezen államok közé tartozó Magyarországé) a legégbekiáltóbb jelenség, 
amivel a harcoló feleknek mégis csak számolniuk kell. Ez a tény pedig minden 
tekintetben a háborúnak igen nagy pusztításai mellett is súlyosan esik latba, úgy 
hogy a földrészünk sorsát eldöntő vezető államok végre mégis csak a józanság, az 
emberiesség és az igazság útjára lépnek, és kivezetik kontinensünket a mostani 
kínlódásos és bizonytalan helyzetből, egyúttal pedig kiküszöbölik az összes bajok 
forrásait jelentő igazságtalanságokat, melyeket a Párizs környéki békediktátumok 
teremtettek.”

nek. Mi meg próbáljuk feldolgozni a trau-
mát, amelyet Trianon jelent. De ne úgy 
tegyük, mint szoktuk, ha valami baj ér, 
netán hibát követünk el: elkezdünk okolni 
valakit. Legtöbbször más valakit. Mint az 
Éden kertjében Ádám, mikor az Isten fe-
lelősségre vonja, Évára mutogatott mond-
ván, tőle kapta a tiltott gyümölcsöt, Éva pe-
dig azonnal tovább hárította a felelősséget 
a kígyóra.

Száz év után békesség és erőgyűjtés kell, 
nem vakhittel, vagy épp hit nélkül erőlte-
tett harc, családban, munkahelyen, poli-

tikában, városon és faluhe-
lyen. Gyarapodni, sokasodni 
csak békében, kerületünk 
most felújított Trianon em-
lékművénél fejet hajtva, egy-
mást tisztelve lehet. 

De azért időről időre idéz-
zük fel a történteket:

1920. június 4-én fél öt 
múlt két perccel, amikor 
magyar kézjegy került egy 
papírra, egy a magyar létet 
merőben megváltoztató bé-
kediktátum lezárásaként. 
Valójában akkor már nem 
léteztek a kor nagy biro-
dalmai, múlttá vált a Nagy 
Háború egyik vesztese, az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
is. Nekünk pedig itt maradt 
a megcsonkított ország.

2020. június 4-én 16 óra 
32 perckor az egész ország 

területén felzúgó harangok nemzeti tragé-
diánkra emlékeztettek. 

M. TÓTH GYÖRGY

Papp-Váry Elemér és neje Sziklay Szeréna

vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor
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Azok az útépítések, amelyekre a tavalyi évben nyert pályázati pénzt az Önkormányzat, természetesen folytatódnak. A rövidebb útszakaszok 
némelyikének aszfaltozása – például a Lucernás-köz – már be is fejeződött. A nagyobb munkák közé tartozik a Nógrádverőce utca Veres 
Péter út felől induló szakasza, ahol komolyabb földmunkákra is szükség volt, továbbá több keresztutca csatlakozását is ki kellett alakítani, de 
ennek a hosszú szakasznak a munkálatai is jól haladnak, amelyet az alábbi fotók is bizonyítanak.

Az útépítések párhuzamosan folynak, némelyik pedig a közeljövőben kezdődik. És most írják ki azt közbeszerzési pályázatot, amely a Csö-
möri út felső szakaszának a már nagyon régen esedékes felújítására keres kivitelezőt.

Újra birtokba lehetett 
venni a kerület játszótereit 
is. Már mindegyiket lehet 
használni, köztük a Refor-
mátorok tere alatti csúsz-
daparkot is, amelynek a 
kezdetben túl gyorsnak bi-
zonyult csúszdái már sze-
lídített formában állnak 
használóik rendelkezésé-
re. Az átépítetés következ-

tében a lecsúszó gyerekek kisebb sebességgel érkeznek az alagutak 
végére. A vagányabbak persze kicsit lassúnak találják, de biztonsági 
okokból nem hozzájuk vannak méretezve a lesiklás paraméterei.

Fontos tudni ugyanakkor, hogy a lassúbb csúszdát sem szabad 
hason fekve, fejjel előre használni! Érdemes megjegyezni, hogy 
ezen a játszótéren a csúszdákon kívül még 15 egyéb játék – a többi 
között mászókák, gumiasztalok, hinták, mini csúszda, rollerpálya,  
homokozó – áll a gyerekek rendelkezésére, amelyek mindegyike 
nagyon népszerű. 

Vannak kivételek…
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a koronavírus mindent megbénított. Szerencsére azért  
vannak kivételek.

Ilyen például a Jókai utcai szakrendelő felújítása. Mivel az Egészséges Budapest program támogatásával zajlik a beruházás, az elmúlt héten 
ellenőrizték a program illetékesei a kivitelezést. Megállapították, hogy a munkálatok az ütemterv szerint folynak, és elégedetten nyilatkoztak 
mindarról, amit a bejáráson tapasztaltak. Jelenleg az emeleti szintek tartószerkezetének kialakítása folyik. A Jókai utca felőli épületrészé már 
elkészült, most a Tekla utca felé eső szárny van soron. Amint az elkészül, kezdődik a liftház kialakítása és a lift beszerelése. Ha semmilyen 
váratlan akadály nem jön közbe, kerületünk lakói a jövő év végén birtokba vehetik az új épületrészeket.
Az alábbi két kép az előző és a mostani lapszámunk megjelenése között eltelt időszak változásait illusztrálja:

Veres Péter úti torkolat

Középső 
szakasz

Táncsics utcai kereszteződés

                    Ilyen volt

 Ilyen lett
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Újabb mentőautó a kerületnek

Kovács Péter polgármester üdvözölte a meg-
jelenteket, és először a kormánynak mondott 
köszönetet a XVI. kerület lakóinak nevében 
azért a törekvésért, amely lehetővé tette, hogy 
ismét egy új mentőautó gazdagíthassa a Má-
tyásföldi Mentőállomás flottáját. Javítja a hely-
zetet az is, hogy az újabb gépkocsikon nem 
csak orvosként dolgozhatnak hölgyek, hanem 
ápolóként és vezetőként is, mert az egyre kor-
szerűbb felszerelések mozgatásához egyre ki-
sebb fizikai erő szükséges. A lakosság is bizo-
nyította, hogy elismeri a mentősök munkáját, 
mert Szőke Lajos, a mentőállomás vezetője 
felhívására egyetlen nap alatt összejött annyi 
pénz, amelyen meg tudták vásárolni a bete-

gek ellátásához nélkülözhetetlen ózongene-
rátort. Ezért köszönet illeti az adakozókat is.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
a veszélyhelyzet alatt tanúsított önfeláldozó 
helytállásukért mondott köszönetet a men-
tőállomás dolgozóinak. Ők napról napra ki 
voltak téve a fertőzésveszélynek, de szeren-
csére közülük senki nem lett a vírus áldo-
zata.

Országgyűlési képviselőnk elmondta még, 
hogy az új mentőgépkocsi átadása nem egye-

di eset, hanem egy a 
2019-2020-as évet 
felölelő program ré-
sze, melynek végére 
összesen 247 kor-
szerű, új mentőgép-
kocsi áll csatasorba, 
jelentősen megújítva 
ezzel a mentőszolgá-
lat autóparkját.

Dr. Engelbrecht Imre arról beszélt, hogy 
a Kertváros lakossága mennyire együttmű-
ködő a mentőállomás dolgozóival. A már 
említett ózongenerátor beszerzésére érkező 
adományokon kívül értesült arról is, hogy 

a legkritikusabb idő-
szakban a lakók élel-
miszerrel is elhalmoz-
ták az állomás rövid 
pihenőre visszaérkező 
dolgozóit. Ezért min-
denkinek köszönet jár, 
aki részt vett benne.

Az új autóról el-
mondta, hogy egy 
jelenleg is zajló rész-
leges modellváltás 
eredményeként az ed-
digi Mercedes Sprin-
terekkel szemben már 
a második Volkswa-
gen Craftert veheti át 

a kerületi mentőállomás. Ez az autó kitűnő 
menettulajdonságai mellett könnyen kezel-
hető hordággyal, és a legkorszerűbb felsze-
reléssel van ellátva, a többi között egy cég 
jóvoltából megbízható GPS-ek is segítik a 
helyszínek megközelítését.

Szőke Lajos az állomás vezetője hozzátette, 
hogy a vezetése alatt jelenleg négy mentő-
egység működik, melyek közül egy 24 órás 
esetkocsi, egy 24 órás mentőgépkocsi és 2 db 
12 órás, nappalra szervezett mentőgépkocsi 

teljesít szolgálatot. A gépjárművek felszere-
lése lépést tart a kor követelményeivel. Most 
már a rendelkezésre álló gépkocsiparkon 
kívül mentőápolók és gépkocsivezetők is 
megfelelő létszámban teljesítenek szolgála-
tot. Ez ugyan nem minden mentőállomásra 
vonatkozik, de a mátyásföldire igen. Így már 
sem a felszereltség, sem a létszám nem lehet 
akadálya annak, hogy a betegek a lehető leg-
magasabb szintű ellátásban részesüljenek.

MÉSZÁROS TIBOR

Június 15-én új mentőgépkocsit vehetett át a Má-
tyásföldi Mentőállomás. Az átadáson a Kertváros 
vezetőin kívül részt vett dr. Engelbrecht Imre, az 
Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Közép-Ma-
gyarországi Régiójának igazgatója és Torbágyi 
Pál, az OMSZ budapesti műszaki vezetője.

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési eljá-
ráshoz elkészült a Budapest XVI. kerületi építési szabályzatról szóló 
21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) tervezett módosítá-
sával összefüggő KÉSZ rendelet-tervezet, amely a véleményezési sza-
kasz megkezdéséről szóló 180/2020.(V.27.) PM határozattal együtt az 
Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) a Hírek, Aktuális rovatában 

tekinthető meg, a jelenleg hatályos rendelettel együtt. A KÉSZ módo-
sítással kapcsolatban LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK, melynek 
időpontja: 2020. június 29. hétfőn, 16:00 órától, helyszíne: a Polgár-
mesteri Hivatal Házasságkötő terme (1163 Budapest, Havashalom 
utca 43.) A lakossági fórumra kérjük, szájmaszkkal érkezzen!

TÓTH MIKLÓS főépítész 

A kerületi építési szabályzat módosítása – véleményezési szakasz
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOK BÉRLETI JOGÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő lakások költségelven történő 
bérbeadására

A pályázat kiírásának időpontja: 2020. június 15. 08:00 óra
Benyújtásának határideje: 2020. augusztus 03. 14:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Budapest XVI. ker. Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.)

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:

• 1163 Budapest, Enikő u. 7. fszt. 2. – (64 m² -es, 1 + 2 fél szobás, 
összkomfortos)

• 1163 Budapest, Kolozs köz 7. 4. em. 10. – (52 m² -es, 1 + fél szo-
bás, összkomfortos)

• 1163 Budapest, Vívó u. 3/B fszt. 4/A. – (34 m² -es, 1 szobás, 
komfortos)

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat internetes honlapjáról (www.bp16.
hu) letölthető, valamint térítésmentesen beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Lakások megtekintési időpontjai

                                             július 1.          július 13.         július 27.
Enikő u. 7. fszt. 2. ............ 9.00-9.30 ....... 9.00-9.30 .......9.00-9.30
Kolozs köz 7. 4. em. 10. ... 9.45-10.15 ....... 9.45-10.15 .......9.45-10.15
Vívó u. 3/B fszt. 4/A. ......10.30-11.00 .....10.30-11.00 .... 10.30-11.00

A lakásokat kizárólag a táblázatban szereplő napon és időpontok-
ban lehet megtekinteni.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő FKF Zrt. 2013-ban a 
gyűjtőtartályok kiszállításával kezdte meg a fővárosban a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését, a teljes lefedettség 2015-
re valósult meg. A fejlesztést szükségessé tették azok az európai uni-
ós előírások és hazai jogszabályok, amelyek a képződő hulladék csök-
kentését tűzték ki célul. A házhoz menő gyűjtési rendszer nélkül, 
önmagában a gyűjtőszigetes megoldás nem volt kellően hatékony.

Hasznos tudnivalók a szelektív gyűjtőszigetek 
használatáról
• A konténerek ürítését az FKF Nonprofit Zrt. külön erre a célra 
rendszeresített célgépei végzik járatszerű formában. A begyűjtés 
külön-külön frakciónként történik, a hét meghatározott napjain. A 
begyűjtött hulladékmennyiséget válogatás után újrahasznosítják. 
• Az italos kartondobozokat, a műanyag PET palackokat és a fém 
dobozokat összelapítva kell a konténerekbe dobni!

Hasznos tudnivalók az FKF Házhoz menő lakossági sze-
lektív hulladékgyűjtés szolgáltatásáról és a szelektív gyűj-
tőtartályok használatáról

KÉK FEDELŰ TARTÁLY:
Beledobhatjuk: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, 
hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöb-
lített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz) 
műanyag részek nélkül. 

Sokan vannak itt a Kertvárosban olyanok, akik figyel-
nek a környezetünkre, használják a közterületi sze-
meteseket, szelektíven gyűjtik otthon a hulladékot. 
Ők azok, akik példát mutatnak, és ahogy sajnos min-
denhol, köztünk is élnek olyanok, akik az előírásokkal 
ellentétesen cselekedve, mindenféle szemetet a sze-
lektív sziget köré helyeznek. Nekik segítünk feleleve-
níteni a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 
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Szelektíven, szabályosan 

Idén nem lesz lomtalanítás a kerületben
A XVI. kerületben a koronavírus megakadályozta a lomtalanítást. A veszélyhelyzet idején Budapesten összesen 61 nap, így 61 körzet 
lomtalanítása maradt el, amit a szoros éves lomtalanítási programba már nem lehet bepótolni. A miénken kívül még 7 érintett kerületben 
marad el idén a lomtalanítás. E kerületek lakói számára külön kompenzációs szolgáltatási csomagot állított össze az FKF. A csomagban 
az érintett kerületi lakosok részére – telefonon történő előzetes időpont egyeztetést követően – 150 kg helyett, az év végéig 400 kg/fő lom 
díjmentes beszállítására biztosít lehetőséget a XV. kerületi Károlyi Sándor utca 166. és a XXII. kerületi Nagytétényi út 335. alatt található 
hulladékudvaraiban. Az érintett 8 kerület lakosainak emellett a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban további 400 kg lom 
díjmentes leadására is lehetőségük van.
A lomtalanításról és a hulladékudvarokra vonatkozó változások részleteiről az FKF honlapján olvashatnak további részleteket.

NEM dobhatjuk bele: élelmiszer-maradványokat és egyéb szennye-
ződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt pa-
pír zsebkendőt, szalvétákat.
FONTOS: A dobozokat lapítva kell az edénybe helyezni, hogy minél 
kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal minél több papírhulladék férjen 
a tartályba.

SÁRGA FEDELŰ TARTÁLY:
Beledobhatjuk: ásványvizes PET palackok, kiöblített üdí-
tős és háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai (pl. 
samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fó-
liák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, 

joghurtos poharak, különféle háztartási fémhulladékok (pl. evőesz-
közök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). 
NEM dobhatjuk bele: zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szeny-
nyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer-ma-
radványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és 
videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharis-
nya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott
FONTOS: A műanyag flakonokat lapítva kell a kukába helyezni, hogy 
minél kevesebb helyet foglaljanak el. A fémhulladékok esetében is 
fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a tartályba. A fém- és 
műanyaghulladékok elkülönítése utólag, válogatóműben történik.

Az edényeket az ürítés napján kora reggel 5 óráig, vagy az azt meg-
előző nap este kell kihelyezni jól látható, könnyen megközelíthető 
közterületre, az úttest melletti járda szélére. Az elszállítást végző 
járat személyzete a tartályt az ürítést követően a kikészítés helyére 
állítja vissza.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az ingatlan-
tulajdonosnak, illetve a társasháznak kell gondoskodnia arról, hogy 
a szelektíven összegyűjtött hulladékok (a papír, illetve a műanyag és 
fém) a megfelelő tartályba kerüljenek.

A könnyebb azonosíthatóság érdekében az ingatlan címét fel kell 
tüntetni a kihelyezett tartályokon. A cím felírásakor az uniós címke 
nem sérülhet, annak tartalma nem módosítható.

A szelektív hulladékgyűjtő tartályok házon belüli elhelyezése, tisztán 
tartása, a ház elé való ki- és visszahelyezése, valamint a járda, ürítés 
utáni, szükség szerinti takarítása a lakóingatlan tulajdonosának, il-
letve a társasháznak a feladata.

Nem ürítik ki, ha:
- nem a megfelelő anyagot tartalmazza. Ekkor egy átválogatásra vo-
natkozó felhívást hagynak a helyszínen a tartályok tartalmának rend-
betételéről, melyről az ingatlan tulajdonosának, vagy a lakóház keze-
lőjének kell gondoskodnia.

Nem viszik el:
- a gyűjtőtartályok mellé rakott egyéb, nem odavaló hulladékot, ezek 
kezeléséről is az ingatlan tulajdonosának, vagy a lakóház kezelőjé-
nek kell gondoskodnia.

A megrongálódott tartályok javítását, vagy cseréjét bejelentést köve-
tően tudják elvégezni.

FORRÁS: FKF.HU
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

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

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

Erzsébetligeti Színház 
facebook.com/kulturliget/

erzsebetligetiszinhaz 
instagram.com/erzsebetligetiszinhaz/

E-mai l :  info@kultur l iget .hu  •   Honlapunk:  www.kultur l iget .hu

A Concerto Budapest szimfonikus zenekar rézfú-
vós együttese a Térzene Program rendezvényso-
rozat keretében látogatott el az Erzsébet-ligetbe.

Amint azt az együttes művészeti vezetője, Keller András elmondta, 
ősszel kezdődött a Térzene Program, amelynek célja, hogy az 5000 
fő feletti települések közül minél több helyszínen felcsendüljön a 
klasszikus zene. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a társada-
lom szélesebb rétegei számára szeretné népszerűsíteni a komolyze-
nét, amely így a parkokban, zenepavilonokban, köztereken közösségi 
élménnyé válhat. Fontos, hogy minél több érdeklődőt lehessen be-
vonni a klasszikus zenei kultúra vérkeringésébe aktív muzsikusként 
és zeneszerető közönségként egyaránt. A résztvevők október 1-jén a 
zene világnapján indultak országjáró körútjukra, majd a téli szünet 
után márciusban indult újra a misszió. Így jutottak el június 5-én 

az Erzsébetligeti Színház 
kávézóteraszára, ahol az 
évszázados fák alatt ter-
mészetes környezetben 
csendült fel a fúvószene. 
A koronavírus által te-
remtett kényszerszünet 
után ez volt az első kul-
turális esemény a Liget-
ben.

M.T.

Tisztelt Vendégeink!
A Szexpedíció és a Megyek utánad című előadásaink pótlásával 
kapcsolatban további türelmüket kérjük, az időpontok véglege-
sítése a színészegyeztetések függvényében folyamatban van.

Megértésüket köszönjük, visszavárjuk Önöket az őszi évadban!!
JÖN-JÖN -JÖN!

Kedvcsináló a SZABAD(A)TÉR további programjaiból:
CéAnne akusztik • Slam Párbaj • Hang Drum minikoncert • 
Hangutazás Manamannal • LIMO: Macskafogó • INTERMEZZO 
acoustic • LIMO: A Hard Day’s Night • Open Mic Budapest • Nap-
tengeri – Tóth Eszter akusztikus szólókoncertje • LIgeti MOzi: 
István a király • LIMO: Szaffi • Flying Times – Szabad Szombat

Térzene a 
Harmónia teraszon

Már most írja be naptárába!

Kedves Látogatóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a veszélyhelyzet miatt elhalasz-
tott, A funtineli boszorkány című film vetítését 2020. szeptember 
12-én 16 órára iktattuk be programunkba. 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2020. szeptem-
ber 1-ig jelezzék, és erősítsék meg a simon.dora@kulturliget.hu 
e-mail címen, vagy a 401 3060-as telefonszámon.
A humánjárványra és a 
jelen helyzetre való tekin-
tettel új regisztrálókat már 
nem tudunk fogadni és 
fenntartjuk a változtatás 
jogát.

Köszönjük megértésüket!
Találkozzunk ismét az 
Erzsébetligeti Színház 

programjain!
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Karácsonyi Évát az Akadémia létrejöttéről kér-
deztük.

– HOGYAN SZÜLETETT A TÁNCAKADÉMIA 
ÖTLETE?
– Néptánc szakkört vezettem a Herman Ottó 
Általános Iskolában, amikor összejött egy 
olyan tehetséges társaság, amelyet vétek lett 
volna szélnek ereszteni. Éreztem, hogy ezek-
nek a gyerekeknek olyan akaratuk, olyan lelkük 
és tehetségük van, olyan összetartó csapattá 
szerveződtek, ami arra inspirált, hogy lépjünk 
egy szintet. Közülük is Eszter volt az egyik leg-
tehetségesebb, benne megvolt az akarat, a cél-
tudatosság és az adottság is, ő táncművésznek 
született. Ezt általában gyorsan kiderül.

– A TÁNCSZAKKÖRÖK MINDIG NAGYON 
NÉPSZERŰEK, MÉG HA NEM IS JUTNAK 
OLYAN MAGASSÁGOKBA, MINT A LIGET 
TÁNCAKADÉMIA. MI LEHET A VONZÓ A 
GYEREKEK SZEMPONTJÁBÓL A NÉPTÁNC-
BAN?
– Nagyon erős közösségi élményt, identitást, 
önbizalmat, öntudatot, magabiztosságot, ki-
tartást ad a tánc a gyerekeknek, csupa olyan 
tulajdonságot, amelyre a civil életben is min-
denkinek nagy szüksége lenne. Akiből nem 
lesz táncművész, azt is egész életében elkí-
sérik ezek a táncos években megszerzett tu-
lajdonságok, amelyek a jellemet is jelentősen 
formálják.

– MILYEN ÉRZÉSEKKEL TEKINT ESZTERRE?
– Sokféle érzés kavargott már bennem vele 
kapcsolatban. Amikor jelentkezett a Táncmű-
vészeti Egyetemre, először féltettem. Nem 
fizikailag, hanem lelkileg. Ezt az utat én is 
végigjártam, tudom, hogy mennyi buktató, 
lemondás, csalódás, olykor kudarc is jár vele. 
Aztán tanulnom kellett az elengedést – és itt 
párás lesz a szeme a rutinos táncpedagógus-
nak – hiszen a közös munka évei alatt erős kö-
tődés is kialakul a tanár és a tanítvány között. 
Ebben erősödnöm kell, mert az alapító tagok 
most érnek abba a korba, hogy ez többször is 
megismétlődhet. Ráadásul tudom, hogy töb-
ben is követni kívánják Eszter példáját. Ezt 
egy kicsit megszenvedem, de aztán mindent 
felülír a büszkeség érzése. Ők igazolják, hogy 
jó úton járunk. Így lehetnek ezzel Eszter egye-
temi oktatói, és Brieber Éva balettmester is. 
Ők is sokat tettek hozzá Eszter művészetéhez.

– A LIGET TÁNCAKADÉMIA AZ ELMÚLT TÍZ 
ÉVBEN FOLYAMATOSAN FEJLŐDÖTT, ÉS 

MOST MÁR A TENGEREN TÚLI SZÍNPADO-
KON IS MEGMUTATHATTÁK TUDÁSUKAT. 
MI LEHET A SIKEREK TITKA?
– Valószínűleg az, hogy nem csak a helyes 
motívumokat, mozdulatokat és koreográfiá-
kat tanulják meg a fiatalok, hanem a lelkük, 
érzékenységük, az érzelmi világuk is kifino-
mul. A tánc akkor válik művészetté, amikor 
megjeleníti a táncos érzelmeit, gondolatait, és 
ez az, ami hatni tud a közönségre is. Nekünk 
rendszeresen hatalmas közös beszélgetéseink 
is vannak, súlyt fektetünk a szemlélet formá-
lására is, és remélem, elmondhatom, hogy 
mind Eszter, mind a Liget Táncegyüttes ezt a 
szemléletet tükrözi.

A Táncakadémia története után természete-
sen Eszterére is kíváncsiak voltunk.

– HOGYAN KERÜLTÉL A TÁNC KÖZELÉBE?
– Árpádföldön lakom, de a Herman Ottó Álta-
lános Iskolába jártam, ahol akkor már műkö-
dött a néptánc szakkör. Ott ismerkedtem meg 
a néptánccal és Éva nénivel. Természetes volt, 
hogy amikor 2010-ben a csapat átköltözött az 
Erzsébet-ligetbe, én is velük tartottam.

– MI TETSZETT MEG A NÉPTÁNCBAN?
– Kezdetben a játékossága. Mindig úgy érez-
tem, hogy nagyon jó játék, nagyon nagy 
élmény benne lenni ebben a csapatban. 
Szerettem a társaimat, szerettem köztük 
lenni, egyszóval nagyon jó szórakozás volt. 
Örökmozgó gyerek voltam, így szüleim is 
jónak látták, ha egy kicsit elfáradok, mire 
hazaérek. Aztán az évek múlásával előjöttek 
a komolyabb szempontok. Csiszolódott a tu-
dásunk, megsejtettük, mi is a művészet, és 
akkor már ez jelentette a legfőbb vonzerőt. 
Szerettem a színpadon lenni, amiről Éva né-
nitől megtanultuk, hogy szent hely. Aki szín-
padra léphet, olyan kiváltságban van része, 
amit mindenek felett meg kell becsülni. Ez 
az alaptörvény nagyon mélyen belénk rögző-
dött, és próbáltunk is megfelelni ennek. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy egy kellemes időtöl-
tésből szenvedélyemmé vált a tánc.

– MIKOR HATÁROZTAD EL, HOGY HIVATÁ-
SODUL VÁLASZTOD A TÁNCMŰVÉSZETET?
– Amikor elérkezett a továbbtanulás ideje, 
édesanyám vetette fel, hogy talán ebbe az 
irányba kellene mennem. Így jelentkeztem 
a felvételire. A végleges döntés a felvételikor 
született meg bennem. Megtetszett az ottani 
hangulat. Amikor ott voltam a helyszínen, az 

A mag kikelt és szárba szökkent
Nemsokára 10 éve annak, hogy az Erzsébetligeti Színházban megala-
kult a Liget Táncakadémia. Karácsonyi Éva táncművész akkor vetette el 
a magját annak a művészi tevékenységnek, amelynek eredményeképpen 
az akkor 8 éves Szendrődi Eszter hivatásául választotta a táncművésze-
tet, és napokkal ezelőtt vehette át diplomáját a Táncművészeti Egyete-
men. Karácsonyi Évával és a frissdiplomás Eszterrel beszélgettünk.   

az érzésem támadt, hogy ha én nem erre me-
gyek tovább, kimarad valami az életemből.

– HOGYAN KELL ELKÉPZELNI EGY ILYEN 
FELVÉTELIT?
– Rengeteg a jelentkező, akik közül csak néhá-
nyan jutnak be. Az első kör az egy körülbelül 
10 órás tortúra. Orvosi alkalmassági vizsgá-
lat, testalkatfelmérés, majd énekelni is kell, 
zenei alapismeretekkel is kell rendelkezni, 
ritmusérzéket vizsgálnak, a legvégén pedig 
az igazgató személyes beszélgetést folytat a 
jelentkezőkkel. Utána irány a szakmai épület, 
ahol már a mozgásunkra is kíváncsiak voltak.  
Balettozni, néptáncolni és improvizálni is 
kellett, és a különböző állomásokon mindig 
elküldték azokat, akiket nem találtak alkal-
masnak. Majd még egy utolsó „mustrára” 
behívtak minket, és hazaküldtek azzal, hogy 
majd értesítenek az eredményről. Az első fel-
vételin mindössze hat lányt és hat fiút vettek 
föl. Szerencsére én köztük voltam.

– KITŰNŐ EREDMÉNNYEL VÉGEZTÉL. NÉP-
TÁNC SZAKOS TÁNCMŰVÉSZI DIPLOMÁ-
VAL A KEZEDBEN MILYEN TERVEKET SZÖ-
VÖGETSZ?
– Nem az én terveim érvényesülnek, hanem a 
Magyar Állami Népi Együttesé. Mint kiderült, 
már tanulmányaim alatt szemmel tartottak, és 
alig kaptam meg a diplomát, máris felajánlot-
tak egy állást az együttesben. Ők ma a hazai 
élvonal, ki tudna erre nemet mondani. Így ne-
kem nem is kellett terveket szövögetnem. Ez 
azért is nagy dolog ebben a kis országban, mert 
nem sok hely van a frissen végzettek számára.

Eszter útja most tehát elvált a Liget Táncaka-
démiáétól. Elfelejteni azonban bizonyára nem 
fogják egymást. Közös bennük, hogy remény-
teljes jövő előtt állnak, és ha sikerekről érkez-
nek a hírek, mi be is számolunk róluk. 

MÉSZÁROS TIBOR  

Karácsonyi Éva és Szendrődi Eszter
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Helytörténet

Eltűnt rajzok Szentmihályról

Az Almásy Pál telepen a kezdetekkor két jótékonysági bált is ren-
deztek a művész aktív szereplésével, az egyiket 1894-ben, erről így 
írt a Pesti Hirlap 1894. augusztus 13-án:

„Nyári mulatság volt szombat este az Almásy Pál-telep Arnold-fé-
le vendéglőjében. A mulatság fényesen sikerült; a fővárosból is sokan 
voltak ott, a kiknek nem kellett megbánniok, hogy a vicinális vasuta-
zás fáradalmait elszenvedték, míg a kies telepre jutottak. A rendezést 
Mazzantini Lajos, Riedl Frigyes és Spanraft (!) Agost végezte. Utóbbi 
„Almásy Pál-telep honfoglalása“ címen nagyszerű körképet festett. Ez, 
valamint az „Almásy Pál-telep száz év múlva“ című és más parodisz-
tikus díszletképek derültséget okoztak, mert a telep ismert nyaralói 
voltak rajtuk kikarikírozva. A papír-maséból készült vadállatok és kö-
téltáncosok, a szellemes fényképészet is „beütöttek“. A telepen az éjjelre 
villamos világítást rendeztek be, a mi nem utolsó dolog. A tánc vége fele 
azonban már nem kellettek a villamos lámpák, mert már akkor a nap 
hajnali sugarai világítottak.”

A következő ünnepségről, a Tündérestről 1900. augusztus 5. 
után írtak az újságok. (Az ünnepről magáról két helytörténeti fü-
zetünkben is olvashatnak: 43; 48.) Spannraft ekkor Petőfi János 
vitézének Tündérországát jelenítette meg egy újabb körképen. Az 
ünnepségről Pártényi József szerkesztésében megjelent Tündérá-
lom tudósít, pontosabban programfüzetet adott ki aznap, sok do-
kumentumot és néhány rejtvényt hagyva újságjával az utókorra.

Csak sajnálhatjuk, hogy 1900-as körképe, szentmihályi lakótár-
sairól készült humoros portréi nem maradtak ránk. (Vagy egyre 

rosszabb állapotban porosodnak valamely padlás, vagy múzeum 
rejtett zugában, raktárában.) Ugyanígy nem találtuk még nyomát 
Gárdonyi: Bor című szentmihályi előadása díszleteinek, amit a 
mester ingyen készített el a település kaszinója számára.

„A szentmihályi társaság legnagyobb része hetek óta szüntelenül 
„Borozik“, enyhítésül szólva, a mint látható nagy „B“-vel, a mi a Gár-
donyi remek darabjára utal. Ennek a próbái töltik be mindennapnak 
az estéjét; eddig a kaszinóban, péntek este óta pedig a Belényi-féle nagy-
teremben felállított új, tágas és díszes színpadon. E színpad díszleteit a 
mindig készséges Spannraft Ágoston festette, még pedig a jótékony czél 
érdekében teljesen díjtalanul. Az ő szakértő felügyelete alatt állítják 
fel és rendezik a színpadot s a nagyszabású előadás az ő önfeláldozá-
sának végtelen sokat köszönhet. A díszletek a kaszinó tulajdonában 
maradnak, a mi több hasonló előadás rendezését biztosítja.

Spannraft Ágoston nemesszívű áldozatkészsége nem az első ilyne-
mű ténykedése Szentmihályon s méltó arra, hogy követendő például 
állítsuk fel.

A darab egyébként Lukács István vezetése alatt már kerekdeden per-
dül s a szombati, augusztus 26-iki előadás sikere hihetőleg felejthetet-
len estéje lesz Szentmihálynak”

 Rákos Vidéke 1905. 34. sz.
E sorok szerzője tehát nem nyugszik, minden lehetőséget fel-

kutat, hátha nyomát találja ezeknek a korabeli rajzoknak, festmé-
nyeknek, a szentmihályi ünnepek fontos dokumentumainak. 

SZÉMAN RICHÁRD

Spannraft Ágostonról nem lehet eleget beszélni, megtettem eddig is, fogok 
is, remélem. A múlt kutatása közben nem nyugodhatunk bele, ha valami elve-
szett. Ahogy a megsemmisített maja kódexeket is túlélte néhány (az egyiket 
egy könyvtár szemetes ládájában találták meg), mindig reménykedhetünk ko-
rabeli híradásokból ismert, ámde eredeti anyagukban elveszett iratok, festmé-
nyek, fotográfiák újra megtalálásában. 
Az Operaház első nagy díszletfestőjének cilinderes fotója joviális, korpulens 
(az összes szinonima közül ez a legkevésbé sértő jelző) alakot mutat, és mi 
utódok bátran hozzátesszük, hogy az óralánc és a mellény mögött nagy tehet-
ségű művész és kiváló lokálpatrióta szív dobogott. Rákosszentmihályt nagyon 
szerethette. A századforduló operaelőadásainak képi megjelenésén dolgozó 
mesterek közül tett szert országos hírnévre Spannraft Ármin Ágoston, aki elő-
ször nyaralótulajdonos volt Rákosszentmihályon, majd utolsó éveire család-
jával kiköltözött a családi házzá átalakított nyaralóba, az Ilona utcába. Fia, 
Spannraft Ágoston János Gyula folytatta apja mesterségét és mindketten részt 
vettek Rákosszentmihály közösségi életében.

A diákfotópályázat folytatódik!
Februári fotópályázatunkat a kényszerszünet után folytatjuk: Ómátyásföld rejtett titkairól várunk digitális fotókat! A korabeli nyara-
lók rejtett szépségei, az oromzat farkasfogas faragott faszerkezete, a szecessziós és eklektikus stukkók, a tagolt párkányok, a kerti 

kővázák, a Haidekker kerítések ívei. A fény és az árnyék, a formák játéka legyen az iránymutató! A képeket háromtagú szakmai zsűri 
bírálja el, két fotográfus és egy művészettörténész. A digitális fájlok mérete legyen min. 300 Dpi felbontású, 40 centi hosszabbik éllel. 

A legjobb húsz alkotásból a KHEK kiállítást rendez. 
A kiállított műveket készítőik a tárlat zárása után megkapják, az első három helyezett könyvjutalomban részesül.

A pályaműveket a kutato@helytortenet.hu címre küldjétek, beadási határidő: 2020. november 12. déli 12 óra. 
A pályázat mellé kérjük feltüntetni a pályázó nevét, elérhetőségét, iskoláját.
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Illatos rozmaringRovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

Az ókorban gyógynövényként a sárgaság ellen használták, il-
latszerként az isteneknek áldoztak a rozmaringgal azok, akik 
nem engedhették meg maguknak a drága tömjént. A középko-
ri kolostorkertek elengedhetetlen növénye, viszont a virágcse-
rép használatának elterjedéséig nehezen élt meg a mediterrán 
területeken kívül. 

A rozmaring ünnepi virág. A növény a hűség jelképe, kék 
virága pedig a szűzi tisztaságot szimbolizálja, ezért a meny-
asszonyi csokrok elmaradhatatlan kelléke volt. Az élet és halál 
körforgását is jelképezi, a temetések során füstölőben használ-
ták a növény leveleit. Az ókori görögök úgy tartották, hogy ser-
kenti az agyműködést, ezért a tanulni vágyók mindig tartottak 
maguknál egy-egy rozmaringágat. 

A rozmaring az első európai alkohol-bázisú parfüm alap-
anyaga volt. A magyar királyné vize, később magyar viz néven 
számon tartott készítmény a 14. században jelent meg, eredeti 
receptje mára nem maradt fenn. Egy későbbi leírás 1666-ban 
jelent meg Joannes Praevotius orvostanár jóvoltából, aki felfe-
dezte a receptet. Ezt követően a 17-18. században Európa-szerte 
igen ismertté vált a magyar viz. Különlegessége, hogy belsőleg 
és külsőleg is használták, illatszer és gyógyhatású készítmény 
volt egyszerre. Mint gyógyító desztillált vizet, köszvény és haj-
hullás ellen használták, majd általános szerként vált ismertté. 
Későbbi utódja a sósborszesz lett. Parfümként szintén népsze-

rű volt Európában, főként a francia királyi udvarban és a mó-
dosabb rétegek körében. A rozmaring később további hozzá-
valók sorával, kakukkfűvel, levendulával, mentával, zsályával, 
majoránnával, narancsvirággal és citrommal bővült. Európai 
népszerűsége ellenére a készítményt Magyarországon nem 
igazán ismerték. Eredetét az 1700-as évek végén kezdték ku-
tatni, melynek eredménye a tudomány mai állása szerint in-
kább romantikus történetként ismeretes:  

A receptet felfedező orvos, Joannes Praevotius egy imakönyv-
ben lelt rá a leírásra, ahova egy Erzsébet nevű magyar királyné 
jegyezte le saját kezűleg a történetet, miszerint kínzó kösz-
vénye ellen használta a készítményt, melynek köszönhetően 
nem csak a fájdalom enyhült, hanem megfiatalodott – saját be-
vallása szerint több, mint 70 éves volt –, és meg is szépült tőle. 

A kutatást követően a történet szereplőjeként Árpádházi 
Szent Erzsébet, illetve Károly Róbert király hitvese, (lengyel) 
Erzsébet neve szokott felmerülni. 

Hogy a történet igaz-e, vagy esetleg Praevotius találta ki, nem 
tisztem megítélni. Az viszont bizonyos, hogy az első világpar-
füm, mint a magyar királyné vize, illetve magyar viz néven ke-
rült az európai köztudatba.

GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

A gyógy- és fűszernövényként ismert rozma-
ring örökzöld félcserje, a mediterrán térség-
ben mindenütt megtalálható. Aromás 

levelei bőrszerűek, kámforos fenyőillatot 
árasztanak. 

Játék- és ruhaosztás
Szerényebb anyagi körülmé-
nyek között élők számára 
ingyenes játék- és ruhaosz-
tást tartunk a készlet erejéig  
minden kedden és csütörtökön 
10-12 óra között a Veres Péter 
út 27. szám alatt. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

Ingyenes jogsegély 
Újra várjuk a kerületieket a 
szervezet klubhelyiségében 
(1163 Bp. Veres Péter út 27.) 
augusztus és december kivéte-
lével minden hónap harmadik 
hétfőjén 8.30-12.00 óra között 
szolgáltatásunkra. Előzetes 
bejelentkezés lakcím, telefon-
szám és ügykör megadásával 
lehetséges hétköznap 10-15 
óra között a 06 1 403 5562-es 
telefonon vagy az alaksapeter-
ne@voroskeresztbp.hu e-mail 
címen. 

Magyar Vöröskereszt 
XVI. kerületi szervezete
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A márciusban vetett borsót most lehet leszed-
ni. A megmaradt növényi részeket viszont 
vétek lenne gyökerestül felhúzni, mivel a 
gyökérgümőkön a levegőből megkötött, más 
növények számára felvehető értékes nitro-
génforrás halmozódott fel. Ezért egyszerűen 

csak fogjunk egy metszőollót és a talaj felett 
vágjuk le a letermett növényt a száráról. A 
többi hüvelyessel hasonlóan járjunk el a ké-
sőbbiekben. A kifejtett borsó hüvelyét nem 
feltétlenül kell a levágott lombjával együtt 
komposztra küldeni, adhatunk neki új életet 
levesalapanyagként, omletteket, rizottókat 
megszínesítő, borsó ízű hozzávalóként. Eh-
hez nincs más dolgunk, mint a borsó héját 
felaprítani, megfőzni, összeturmixolni, a pü-
rét pedig lepasszírozni, ami már mehet is a 
mélyhűtőbe. 

Növények gondozása, 
növényvédelem
Mivel hazánkban június szokott a legcsapa-
dékosabb hónap lenni, ha ehhez meleg is 
párosul, akkor jó eséllyel meggyűlik bajunk 
a gombabetegségekkel. Lisztharmat ellen 
nagyon jól bevált módszer a hetenként al-
kalmazható zsurló-csalánlé keveréke vagy 
a tejes permetezés. Kétharmad rész vízhez 
adjunk egyharmad rész tejet, az ínyencek 5 
liternyi oldathoz még egy kupica kakukkfű 
olajat is keverhetnek. A kezelés nagyon lát-
ványos, de néhány naponta meg kell ismétel-
ni. A beteg leveleket távolítsuk el és az egész 
szezon alatt figyeljünk rá, hogy a gombabe-
tegségekre érzékeny növények alsó levelei ne 
érintkezzenek a talajjal. Az uborka és a pa-
radicsom esetében szedegessük le a legalsó 
leveleket, és ne felejtkezzünk meg a mulcs-
takaró folyamatos pótlásáról, ami minden 
növényt véd az öntöző-vagy esővízzel együtt 
a talajról felverődött kórokozóktól. Amennyi-
ben a hónapban nem adódna elegendő csa-
padék, lehetőleg reggel öntözzünk úgy, hogy 
a vizet a növény tövéhez juttassuk, a vízper-
met ne érje a lombozatot.

A paradicsomvész elkerülésére a rézgálicos 
permet javasolt, de ha ehhez folyamodunk, 

akkor ne feledkezzünk meg a fogyasztás 
előtti egy hetes várakozási időről. Mivel ez a 
betegség nagyon hamar végez az egész állo-
mánnyal, ezért ebben az esetben fokozottan 
a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. A pa-
radicsomtövekről a kötözés mellett folyama-
tosan távolítsuk el a hónaljhajtásokat, amivel 
megelőzhetjük a befülledésre hajlamos bok-
rok kialakulását. A paprikánál és a padlizsán-
nál hasonlóan járjunk el az előtörő felesleges 
hajtások esetén. 

Kerti növényeink hiánytüneteinek megelő-
zéséért sokat tehetünk, a magnéziumot és 
ként tartalmazó, klorofill képződését serken-
tő keserűsó, vagy Epsom só kijuttatásával. 
Lombtrágyaként hetenként, kéthetenként 
permetezve erősíti a növényt, egyúttal elő-
segíti a terméskötődést, továbbá kedvezően 
befolyásolja a termés méretét és mennyisé-
gét. Adagolása zöldségeknél terméskötődés-
től 1-2%, burgonyában termésképzéskor 5%, 
gyümölcsösben termésképzéskor 1-2%, sző-
lőben virágzás után 3-4%, dísznövényeknél 
2-3%.

Ha burgonyát is termesztünk a kertünk-
ben, akkor jó eséllyel érdeklődő társaságot 
is kapunk a lomblevelek megjelenése után. 
A burgonyabogár kifejlett egyedeit és a le-
velek fonákján található petéit, lárváit érde-
mes napi szinten eltávolítani, mert a kárt-
evő nagy étvágyú és szívesen átvándorol a 
rokonnövénynek számító padlizsánra is. Ha 
elég elszántak és dühösek vagyunk, akkor a 
begyűjtésre a legalkalmasabb idő a hajnali 4 
óra, mert ekkor a bogár kiül a levelek tetejé-
re. Általánosan igaz, hogy az erős és egész-
séges növényt kisebb eséllyel támadják meg 
a betegségek és kevésbé tudják megtépázni 
a kártevők. Ezért érdemes rendszeres erjesz-
tett csalánlével permetezni a konyhakerti nö-
vényeinket. 

Ha rózsáinkon, a veteményesben és a gyü-
mölcsfáinkon megjelennek a levéltetvek és a 
csalánleves permetezés sem segít, a katica-
bogarak, fátyolkák és lebegőlegyek sem győ-
zik megfelelő mértékben a gyérítést, akkor 
érdemes bevetni a festékboltokban kapható 
kenőszappanos, vagy káliszappanos oldatot. 

Ebben az esetben 10 liter vízben oldjunk 
fel diónyi kenőszappant és azzal kezeljük a 
problémás területet.  Fontos hangsúlyozni, 
hogy a védekezésnek ez olyan szelíd módja, 
ami nem veszélyeztetni a levéltetveket pusz-
tító, minket segítő rovarokat. 

Ebben az időszakban fokozottan figyeljünk 
a gyümölcsfákra. Ha szerencsénk van, jó ter-
mésre számíthatunk, érésig azonban több, 
beavatkozást igénylő problémával is szembe 
találhatjuk magunkat. Ha túl sok a bekötött 
terméskezdemény, a nagyobb méretű gyü-
mölcsök és a fa tehermentesítése miatt sze-
rencsés, ha kézzel ritkítjuk őket, elsősorban 
az alma-, körte-, kajszi- és őszibarackfák ese-
tében. Egy csomóban legfeljebb 3 gyümöl-
csöt hagyjunk meg, hogy azok érés idején 
ne érjenek össze. A gyümölcsfa természetes 
módon is hullajtja gyümölcseit, amiket el 
kell távolítani a fa környékéről az azokban 
esetlegesen megbúvó kártevők miatt. Az al-
mafák esetében az almamoly kártétele miatt 
lesznek gyümölcseink kukacosak és hulla-
nak le éretlenül a földre. Ennek megakadá-
lyozására helyezzünk a fák törzsére hernyó-
fogó övet.

Hernyófogó öv készítése
Erősítsünk a fára egy hullámpapírgyűrűt, 
amibe az almamoly lárvái bebújhatnak és 
bebábozódhatnak. Az így „feltálalt ínyencsé-
geket” az énekesmadarak örömmel fogják 
kicsipegetni. A kihelyezett eszközt érdemes 
hetenként cserélni egészen novemberig. 
Gazdaboltokban kapható ragacsos verzió is, 
ami azért nem szerencsés megoldás, mert 
beleragadhat a madarak csőre.

Kötözés természetes és 
újrahasznosított anyagokkal
Alapanyagként használhatunk természetes 
anyagot, mint például rafiát vagy a kerti juk-
ka elszáradt leveleit, ami az azért is prakti-
kus, mert ősszel a letermett lombbal együtt 
rátehetjük a komposztra. A régi ruhák újra-
hasznosításának nagyszerű módja, ha a ki-
selejtezett darabokat felcsíkozzuk és azzal 
kötözzük a töveket a támrendszerhez. A ru-
galmas anyag nem sérti a szárat és a növény 
növekedéséhez igazodóan nyúlik. 

Zsurló-csalánlé receptje 
15 dkg mezei zsurlót 10 liter vízben főzzünk 
30 percig, majd hígítsuk ötszörösére lehető-
leg esővízzel.  Ezt vegyítsük a 10 liter esővíz-
ben kb. 1 hétig áztatott 1 kg friss csalánból 
készült lével.

WEIMPER-HORVÁTH ANETT

Biotippek 
          - június

Nemcsak azért örülhetünk a júniusnak, mert vele együtt elkezdődik a 
várva várt nyár, hanem azért is, mert ekkor kezd igazán beérni kora ta-
vaszi munkánk gyümölcse. Ebben a hónapban már nem lesz teendőnk 
a palántákkal, a kiültetéssel és a vetéssel, helyette a szükséges növény-
védelmi és ápolási munkák mellett annál többet foglalkozhatunk a szü-
reteléssel és a téli aranytartalékok felhalmozásával.  
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Nyárköszöntő koncert
Kihasználva a szigorú korlátozások lazulását, térzenét tartott a Má-
tyásföldi Fúvószenekar a Mátyás király téri zenepavilonban. Az 
együttes vezetője, Vikol Kálmán elmondta, hogy a rendezvényt egy-
szerre évadzárónak és nyárköszöntőnek is szánták. Egyúttal fölhívta 
a hallgatóság figyelmét arra, hogy a jövőben az iskolaév zárásakor 
minden évben megtartják a nyárköszöntő térzenei koncertet a Má-
tyás király téren.

A mostani szabadtéri hangversenyen a klasszikus zene és a köny-
nyedebb műfaj egyaránt szerepelt az előadott zeneművek között. A 
közönség, amelyet a veszélyhelyzet eltiltott a kulturális rendezvé-
nyektől, nagyon hálásan fogadta a szórakoztató műsort, és elismeré-
sének lelkes, hosszan tartó tapssal sűrűn hangot is adott.

Közösségi kert a Centin
Több lakótelepen működnek önkormányzati kezde-
ményezésben indított kis közösségi kertek, ahol a la-
kóközösségnek lehetősége van helyben, saját, bio mi-
nőségű konyhakerti zöldségeket termeszteni. Látjuk, 
hogy a Centin is lenne rá igény. Sokaknak tetszik az öt-
let, sőt, a polgármester úr is támogatja az elképzelést.

A közösségi kert ugyanolyan közösségi lehetőség, mint az igen nép-
szerű sütögető, vagy a sportolásra kialakított kosárpalánk és a ping-
pong asztalok. Megismertethetjük gyermekeinkkel az erkély-, illetve 
balkonládánál kicsit nagyobb „gazdaságban” való földművelést, a vi-
rágültetésen túl, a „termésbetakarítás” örömét is. Mivel a kertészke-
dés nem jár zajjal és nem is zavar senkit, méltatlan lenne száműzni 
a távoli helyszínre.
A megvalósításra három alkalmas hely is lenne:
• a jelenleg gödör néven ismert, a korábbi kutyafuttató felső sarká-
ban lévő - már most is leválasztott - magasabban fekvő kisebb terület
• a Mátyás domb téri parkoló mögötti rész, és
• a jelenlegi kutyafuttató mellett a Buda-
pesti úton.
Ha érdekli és szívesen kertészkedne, küld-
jön egy „IGEN” tárgyú levelet a következő 
e-mail címre: centikert16@gmail.com
Üdvözlettel: Hajnal Gábor

Varázsoljuk együtt ilyen kis színes 
tündérkertté a Centi egy szegletét!

Hajózhatóvá vált a Szilas-patak
Lassan hozzá kell szoknunk, hogy nyaranként a 
brutális felhőszakadások egyre sűrűbben sújta-
nak le településeinkre. Idén az első június 14-én 
érkezett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
közleménye szerint a főváros területén Mátyás-
föld kapta a legtöbb vizet, ahol rövid idő alatt 65 
milliméter eső zúdult a talajra. 

Persze a kerület többi része sem maradt érintetlen, ezért 
sajnálatos módon számtalan pince került víz alá. Cinko-
tán az egyik családi házat villámcsapás is érte. Szeren-
csére személyi sérülés nem történt, de minden elektro-
mos készülék tönkrement.

Rengeteg csapadék hullott a Szilas-patak vízgyűjtő terü-
letére is, aminek következtében átmenetileg – kis túlzás-
sal – hajózhatóvá vált a máskor szinte csak a medre alján 
csordogáló kedvencünk. Lapunk hirdetésszervező mun-
katársa, Afonyi Zsuzsa fotói azt bizonyítják, hogy ezen a 
napon, ha vízibuszokat nem is, de azért egy kajakot gond 
nélkül elbírt volna a hátán a patinás Szilas-patak. Csak 
a hidaknál kellett volna lehúznia a fejét a kajakozónak 
a magas vízállás miatt. A kerékpárút mélyebben fekvő 
részei is víz alá kerültek.

A Naplás-tó kiépítése előtti időkben nem volt ritka a Szilas 
mentén az árvíz. A cinkotaiak bizonyára emlékeznek arra, 
hogy a tavaszi hóolvadáskor a patakparti házak gyakran de-
rékig vízben álltak. Egyszer pedig, úgy ötven éve, még az 
Újszász utcai kőhidat is elsodorta a jeges ár. A 45-ös busz 
legalább egy évig ideiglenes gerendahídon ment át a patak 
fölött. Reméljük, ez az idő azért már nem tér vissza soha!

M.T.

VEGYES

Csónakhoz 1 pár gyári fa evezőlapát, jó állapotú,  
240 cm hosszú, 12 E Ft-ért eladó. 20/498-6812

Egy pár vizisíléc jó állapotban 15 E Ft-ért eladó. 
20/498-6812

Honda CB 900-as motorkerékpárhoz svájcból 
hozott komplett első fékrendszer 15 E Ft-ért eladó. 
20/498-6812

150 literes vastag falú műanyag hordó újszerű ál-
lapotban eladó. 8 E Ft. 20/498-6812

Csepel kerékpár- kontrafékes 8E Ft-ért eladó. 20-
588-8048

52 éves, mozgássérült, egyedül élő kerületi lakos ke-
res munkába járáshoz és kerület elhagyásához lein-
formálható személyt. 30-453-3420

Kerékpáros társakat keresünk túráinkhoz. Kiránduló 
sebességgel közlekedünk, meglátogatva a helyi neve-
zetességeket, fürdőket. kosfin19@gamil.com

Elektromos női kerékpár 26-os. alig használtan el-
adó. 405-2482
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INGATLAN

47 nm-es, 3. emeleti lakás kiadó az 
Egyenes utcai lakótelepen. Ár: 100 E 
Ft + rezsi. 06-30/829-0810

Kehidakustyányi termálfürdőtől 5 
percre gyönyörű hegyi környezetben 
szőlő-gyümölcsös eladó.Villany, épí-
tési lehetőség van. Ár megegyezés 
szerint. 20/498-6812

Kiadó augusztus 1-től másfél szobás, 
46 nm-es, napfényes lakás a XVI. 
kerületben a Szalmarózsa utcában. 
20-465-9834

Családi ház felső szintje külön be-
járat, kocsi beállóval 2 szoba + hall 
összkomfort, azonnal kiadó! 30-624-
0697

Eladó lakás Ómátyásföldön. III. eme-
leti, felújítandó 25M Ft. 20-807-7891

Budapesten vagy 50 km-es körzeté-
ben 2 szobás kis lakást, vagy házrészt 
bérelne 2 férfi és 1 nő kb. 80E Ft + 
rezsiért. Besegítenénk a ház körüli 
munkában is. 70-600-6498

Tóalmáson, a fürdőnél 7,3M Ft-ért 
nyaraló eladó berendezve, felszerel-
ve. 20-510-6878

Felsőmalom utcában teremgarázs, 
beállóhely és tárolóhelyiség kiadó.  
20-886-1450

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

Mogyoród, Tölgyesen eladó lakható 
házzal, gondozott fák, szőlővel, nyári 
pihenő, kemencével. 20-942-7656

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

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

Abádszalókhoz közel, Tiszagyendán 
eladnám ingatlanomat. Öregház + 
gyümölcsös. 30-581-8945

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

Cinkotán a temető mellett a Simon-
gát utcában 4700 nm szántóföld el-
adó. Osztatlan közös tulajdon. Kiváló 
befektetés! Ár 1,5 E Ft/nm. 30-940-
7606

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752

Otthonában, otthonáért 
gondoznám, ápolónő nagy 
gyakorlattal. Unokám segít-
ségével, referenciával. 30-
223-7860

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

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!

SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatás-
sal. Parketta csiszolás, aljzat 
kiegyenlítés, PVC,- szőnyeg-
padló lerakás. Minőségi, 
precíz munka, mérsékelt 

áron. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György 

31-780-6430; 780-3732 
festesma.iwk.hu



Tisztelt Nyugdíjas Höl-
gyem/Uram! Olyan nyugdí-
jas Hölgy/Úr ismeretségét 
keresem, aki ingatlan tu-
lajdonosként, kevés nyug-
díjjal, szűkös anyagiakkal 
rendelkezik, és szüksége 
van egyéb bevételre napi 
megélhetése, számlái kifi-
zetésére. Aktívan dolgozó, 
rendszeres bevétellel ren-
delkező magánszemély 
vagyok, olyan kölcsönösen 
előnyös életjáradéki szerző-
dést ajánlok, amivel havi be-
vételeihez a szerződésben 
megállapodott anyagiakkal 
hozzá tudok járulni. Kérem, 
hívjon: 06-70/372-5295

Állatgondozó lovász kisegí-
tőt keresünk csömöri lovar-
dába. Vezetői tudás előny. 
30-410-3328

PAPÍR – és fémpénzt, bé-
lyeget, képeslapot, papír 
régiséget, régiségeket vásá-
rolnék és árverésre átvesz-
szük. VI. ker. Andrássy út 
16. 266-4154 nyitva: H-SZ 
10-17 h, CS 10-19 h

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

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

FAKIVÁGÁST, SÖVÉN�-
N�ÍRÁST vállal kerületi 
KERTÉSZ. Zöldhulladék el-
szállítással is, anyagi FELE-
LŐSSÉG vállalással, profi 
gépekkel. 30-287-4348

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

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

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




