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Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfor-
dulójáról a vírushelyzethez alkalmazkodva csökkentett létszámmal 
emlékezett meg a Kertváros. A kültéri, műsoros ünnepséget köve-
tően a színházteremben ünnepi testületi ülés keretében végre át-
vehették a már március 15-én esedékessé vált kitüntetéseiket dísz- 
polgáraink, a XVI. kerület kitüntetettjei és az önkormányzati ösz-
töndíjra méltó fiatal tehetségek is. 

Budapest Főváros XVI. Kerület díszpolgára címet kapta Dr. Bálint György 
és Petrovics Sándor. A Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntető cím bir-
tokosai: Kaján Józsefné, Karácsonyi Éva (Liget Táncakadémia), Kiszel Ernő 
József, Riersch Tamás és Szuhaj Péterné.
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Közmeghallgatás

Kovács Péter polgármester ismertette a 
rendkívüli helyzetben követendő szabá-
lyokat, majd megkezdődött a megjelen-
tek meghallgatása. Ezek közül azokat 
emeltük ki, amelyek terjedelme nem ha-
ladja meg lapunk lehetőségeit, és olvasó-
ink számára is követhetők.

– Egy Petőfi utcai lakó több lakótársa ne-
vében kifogásolta, hogy a fúrt és ásott 
kutak bejelentése nagyon komplikált. Fo-
tót és sok műszaki adatot kell mellékelni, 
amelyekkel a nem első tulajdonosok nem 
rendelkeznek.
– Az Önkormányzat ebben az ügyben 
csak végrehajtó. A bejelentés módját jog-
szabály rögzíti, amit a XVI. kerületi Ön-
kormányzatnak végre kell hajtani. Azon-
ban megvizsgálják annak lehetőségét, 
hogyan tudna szakembert biztosítani a 
Hivatal az adatok felvételéhez.

– Gizella téri lakók kifogásolják, hogy a 
fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos pályá-
zataikat elutasították.
– Továbbra is lehet pályázni társasházi 
felújításra, de a Centenáriumi lakóte-
lepről érkező pályázatok érvénytelenek 
voltak. Tehát nem az ő kizárásukról van 
szó, hanem szakszerűtlen pályázatírás-
ról. Korábban, amikor az Összefogás la-
kásszövetkezet hivatásos pályázatíróval 
készíttette a pályázatokat, nem volt ilyen 
probléma. Az állami pályázat megszű-
nése után az Önkormányzat továbbra is 
magára vállalja a felújítási költségek 25 
százalékát. A lakásfelújítási pályázat le-
hetőségei kibővültek, már lépcsőházan-
kénti felújításra is van lehetőség, ezért 
érdemes érdeklődni a Hivatalnál.

A közmeghallgatásnak ezen a pontján 
Hollai Gábor indulatos bekiabálással za-

varta meg a válaszadást, követelte, hogy 
adja meg a szót neki is a polgármester, 
mert ez a téma őt is érinti. Mivel ez nem 
történt meg, kivonult a teremből. Előtte 
azonban laptopja csatlakozóján kívül – va-
lószínűleg nem szándékosan – a hangto-
vábbítást végző számítógép csatlakozóját 
is kihúzta, ezzel megszakította a közvetí-
tést. Hollai példáját követve az ellenzéki 
képviselők többsége is elhagyta a termet.

– Benedek Ágnes magán helytörténész 
sok egyéb kérdés mellett a Helytörténe-
ti Gyűjteményből távozni készülő mun-
katársak pótlásáról, az Önkormányzat 
repülőtérrel kapcsolatos terveiről, annak 
esetleges eladásáról, az oda látogatók 
számára parkoló létesítéséről és a jég-
csarnokról kérdezett.
– A Helytörténeti gyűjtemény folyama-
tos működése nincs veszélyben, jelen-
leg a hivatalban lévő intézményvezető 
dolgozik a megüresedett munkakörök 
betöltésén. Az ő távozásáról pedig hiva-
talos jelzés még nem érkezett az Önkor-
mányzathoz.

A repülőtér eladását nem tervezi az Ön-
kormányzat, és a polgármesternek nincs 
tudomása arról, hogy a területen olyan 
védett állatok, vagy növények lennének, 
amelyek kizárólag csak itt fordulnának 
elő.

A repülőtér területén parkoló építése 
nem szerepel az Önkormányzat tervei 
között.

Az épülő jégcsarnok megközelíthető 
lesz a 12 méter széles Légcsavar utcáról a 
reptér peremén végigfutó hátsó Újszász 
utcára ráfordulva, és megközelíthető az 
Újszász utca 45/b számú ingatlan főbe-
járata felől is.

A jégcsarnokkal kapcsolatos parkolá-
si lehetőség kialakítása nem az Önkor-

mányzat feladata, mert ehhez az új in-
tézményhez az Önkormányzatnak nincs 
köze, csak a telket adta el a vállalkozó-
nak, a kivitelezésben nem vesz részt. 

– Árpádföldi kérdező az Ikarus gyár és a 
Szilas-patak közötti erdőterület „élővé té-
telére” tett javaslatot, amely szálloda és 
étterem építését is tartalmazná.
– A polgármester az ötletet a kerület 
erdősítési és környezetvédelmi koncep-
ciójával ellentétesnek tartja, és nem is 
támogatna egy ilyen tervet, különben pe-
dig ezt jelenleg a terület építésügyi beso-
rolása sem tenné lehetővé. 

– A Centenáriumi lakótelepen üzemelő 
bölcsődébe járó egyik gyermek szülője el-
mondta, úgy tudja, hogy november végén 
a bölcsőde 7 dolgozója távozik az intéz-
ményből, és szeretnék tudni, hogyan mű-
ködik majd a távozók nélkül a bölcsőde.
– A szülői értekezleten már tájékoztat-
ták az érintetteket, hogy a kollektív tá-
vozás oka egy új bölcsőde megnyitása 

A XVI. kerületi Önkormányzat október 21-ére hirdette meg a 2020-as közmeghallgatást, amely ezúttal 
a fertőzésveszélyre való tekintettel létszámkorlátozás, kötelező kézfertőtlenítés, maszkviselés, vala-
mint a biztonsági távolság betartása mellett zajlott.                                                      MÉSZÁROS TIBOR
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Kedves Olvasó!
Már vetkőznek a fák, hűvös őszi szellő 
bujkál a bokrok, kerítések, házak kö-
zött, és amikor kabátunk alá is benyúl 
hideg ujjaival, tudjuk, itt a november. 
Virágot, gyertyát veszünk, és indulunk 
a temetőbe. Nehéz sóhajok kísérte 
emlékek jönnek velünk, arcokat, illa-
tokat, érintéseket, életünket meghatá-
rozó közös élményeket idézünk, ami-
kor ott állunk a sírnál, és elemi erővel 
érezzük a szó jelentését: megmásítha-
tatlan. Tehetetlennek, ijesztően kicsi-
nek érezzük magunkat, és óhatatlanul 
saját sorsunkra gondolunk. Arra, hogy 
meddig járunk még elhunyt szerette-
ink sírjához, és mikor lépünk át mi is 
az ő világukba, amikor már mi kapjuk 
a mécsest, a virágot, és ha szeretetben 
éltünk, talán mi is hiányozni fogunk 
valakinek, vagy valakiknek. Amíg az 
ember fiatal, ez csak egy kósza gon-
dolat, aztán az elmúló évtizedek egyre 
gyakoribbá teszik ezt az érzést. Az ősz 
közepén mindig átsuhan a világ felett 
ez a sötét árny, és ki-ki vérmérséklete, 
hite, lelki beállítottsága szerint bir-
kózik meg vele. Hiszen tudjuk, az út 
véges, és ez a nap mindig erre emlé-
keztet minket. Megigazítjuk a krizan-
témot a vázában, kicsit megszépítjük 
a sírt, és közben arra gondolunk, aki a 
sírkő alatt nyugszik. Felsejlik az a pil-
lanat, amikor gyászruhában ott álltunk 
a ravatalánál, és rémülten gondoltunk 
arra, hogyan tovább. Noha tudtuk, 
hogy számunkra a világ attól a naptól 
kezdve már sohasem lesz olyan, mint 
korábban volt, de azóta megtanultuk 
az élet parancsát: tovább kell menni. 
Cipelve a veszteség terhét, de tovább 
kell menni úgy, hogy akit elveszítettünk 
mégis velünk maradjon. És amikor be-
esteledik, sok ezer gyertya lidércfénye 
billeg a sírok fölött, és a novemberi 
szél a magasban az elmúlás szomorú 
dallamát dúdolja, a sírok mellett áll-
va érezzük át igazán, micsoda kincs 
az élet, és milyen soha nem gyógyuló 
veszteség szeretteink elvesztése.      

MÉSZÁROS TIBOR

Kistarcsán. Aki a vezetője lett, eddig a 
XVI. kerületben dolgozott, és az általa 
megszokott kollégákat magával vitte az 
új intézménybe. Ezt ma Magyarországon 
senkinek nem lehet megtiltani, semmi-
lyen jogszabályba nem ütközik. Az Ön-
kormányzat feladata annak biztosítása, 
hogy mindig legyen kisgyermek nevelő 

a csoportban. Ezt az 
Egyesített Bölcsőde 
vezetője biztosítja 
is, és már dolgozik a 
megüresedett mun-
kakörök betöltésén, 
szinte minden üres ál-
láshelyet felötlött már.

– Egy Mária utcai lakó 
azt kifogásolta, hogy 
egyre terjednek a ke-
rületben a lapos tetejű 
házak, amelyek eltor-
zítják a kerület kertvá-
rosi jellegét.
– Az Önkormányzat 
településképi rende-
lete a hagyományőrző 

kertvárosi részen tiltja a lapos tetejű há-
zak építését, de ez az építési forma jelen-
leg divat, így máshol valóban terjed.

– Visszatérő probléma az uszoda környé-
kén lakók számára, hogy a Rátonyi Gábor 
uszodát használók nem az uszoda par-
kolóját veszik igénybe, hanem a környező 
mellékutcák lakóinak életét keserítik sza-
bálytalan parkolásukkal.

– A kerítésen belül az uszoda mindkét 
oldalán számtalan parkolóhely van, és 
ha ezek csúcsidőben, nyáron megtelné-
nek, a BGF kollégiuma mellett is van 
egy 70 férőhelyes parkoló, amely nincs 
messzebb az uszodától, mint a mellé-
kutcák. Az Önkormányzat táblák kihe-
lyezésével is felhívta már a figyelmet az 
Erzsébet-ligeten belüli parkolási lehető-
ségekre, sokan mégis a mellékutcákat 
használják parkolónak. Ez nem csak az 
ott lakók zavarásával jár, de ott csak zöld-
felületen tudnak megállni, ez pedig tilos, 
a szabálytalankodók büntetése a Közte-
rület-felügyelet dolga.

– A kerület lakóit érdekli, hogy folyamat-
ban van-e az egészségügyi dolgozók ve-
zénylése, és ez nem veszélyezteti-e a ke-
rület ellátását, továbbá aki ügyet intéz a 
Polgármesteri Hivatalban, szeretné tud-
ni, mennyire fertőzött az intézmény.
– A Közmeghallgatás napjáig kerületünk-
ből egyetlen egészségügyi dolgozót sem 
vezényeltek még más intézménybe, de a 
helyzet romlásával ez nem biztos, hogy 
nem változik. Ha erre szükség lesz, bizo-
nyára rövidül a rendelések ideje, és nehéz 
helyzetet teremt, de valószínűleg az ellá-
tás működőképessége fenntartható.

A Polgármesteri Hivatalban eddig hat 
dolgozó esett át a fertőzésen, de minde-
gyikük felgyógyult. A fokozott biztonsági 
intézkedéseknek köszönhetően a Köz-
meghallgatás napján egyetlen COVID 
pozitív munkatársa sem volt a Hivatal-
nak.

TÁJÉKOZTATÓ 
FŰTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 
gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete értelmében a 
nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként 

FŰTÉSI TÁMOGATÁS ADHATÓ.
Az erre irányuló kérelmet minden év október 1. napjától november 15. napjáig lehet be-
nyújtani az e célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány átvehető a XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) vagy letölthető a szociális 
ügyek weboldaláról: www.bp16.hu/ugyek/szocialis-ugyek 
A támogatás megállapítása jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányosabb 
esetben sem haladhatja meg a 76.950 forintot. A pontos jövedelmi határok és egyéb felté-
telek a kérelem nyomtatvány tájékoztató részén olvashatóak.
A fűtési támogatás összege december, január, február, március hónapokra havi 4.000,-Ft. 
A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.
A kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Szociális Intézményi vagy Ügyfélszolgálati Irodáján. A határidő elmulasztása jogvesztő, 
igazolásnak helye nincs. A támogatásról bővebb információ a +36 1 4011-432-es telefon-
számon kérhető. 

ÁCS ANIKÓ alpolgármester

FIGYELEM! Beadási határidő: november 15.!
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Október 23-án, a délelőtti órákban, a Prodám utcai ország-
zászlónál tartotta megemlékezését a 412. Kalazanti Szent 
József Cserkészcsapat, akik dr. Onyestyák György, a Déli 
Harangszó Baráti Kör elnökének felkérésére állították ösz-
sze műsorukat. 
A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Petrovics Sándor, a Ko-
vász Egyesület elnöke, kerületünk díszpolgára. Ezt követően a cserké-
szek adták elő színjátékukat, melyben egy ’56-ot megélt nagyapa idéz-
te fel unokájának és barátainak a 64 évvel ezelőtt történt eseményeket, 
mellyel hazaszeretetre és felelős viselkedésre tanította az ifjúságot. 
A megemlékezés koszorúzással és a virágok elhelyezésével zárult.

„Mit csináltál ’56-ban nagyapa?”

Október 23-án az Er-
zsébet-ligetben Ba-
bay István szobrának 
megkoszorúzásával 
emlékezett a család és 
az ismerősök a Nagy-
budapesti Munkásta-
nács egykori titkárára. 
1956-tal kapcsolatos 
tevékenységét, majd 
a megtorlás évei alatt 
elszenvedett megpró-
báltatásokat – amely 
a család többi tagját 
is sújtotta – lánya, dr. 
Babay Marietta, kerü-
letünk díszpolgára idézte fel. A megemlékezésen részt vett Kovács 
Péter polgármester is, aki köszöntőjében azt hangsúlyozta, meny-
nyire fontos a kiemelkedő egyéniségek emlékének megőrzése és 
továbbadása, amely Babay István esetében a gondoskodó családnak 
és R. Törley Mária szoborportréjának köszönhető. A koszorúzáson 
az ünnepi hangulatról a hazafias versek kitűnő ismerője és előadója 
dr. Kratofil Ottóné gondoskodott. 

A központi rendezvény a Forradalom lángjai emlékműnél térze-
nével indult. A Mátyásföldi Fúvószenekart Vikol Kálmán vezé-
nyelte. 

A megemlékezés az ünnepi műsor-
ral kezdődött. A Sípos Judit szín-
művész által előadott És mégis élünk 
című összeállítás elsősorban nem a 
forradalom eseményeit idézte, ha-
nem az abban résztvevők lelki vilá-
gában lezajló folyamatokat, lelkese-
dést, vívódást, félelmeket mutatta be 
a művészet eszközeivel.

Kovács Péter polgármester ezúttal nem csak a saját, hanem lovag 
vitéz Palla László, a POFOSZ XVI. kerületi elnöke nevében is – 
aki a vírushelyzetre való tekintettel nem vett részt az ünnepségen 
– köszöntötte a hallgatóságot. Elmondta, hogy az évfordulókon 
nem csak az eseményeket érdemes felidézni, hanem az okokat is, 
amelyek kiváltották azokat. A történészek az elmúlt 30 év alatt ki-
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójáról a korábbi években megszokott lelkesedéssel ám a 
vírushelyzethez alkalmazkodva csökkentett létszámmal emlékezett meg a Kertváros. A kültéri, műsoros ünnepsé-
get követően a színházteremben ünnepi testületi ülés keretében végre átvehették a már március 15-én esedékessé 
vált kitüntetéseiket díszpolgáraink, a XVI. kerület kitüntetettjei és az önkormányzati ösztöndíjra méltó fiatal tehet-
ségek is. A rendezvénynek azonban kül- és beltéren egyaránt kísérője volt a szájmaszk.              MÉSZÁROS TIBOR

alakították a tudományos álláspontot arról, milyen feszültségek ve-
zettek el a forradalom kirobbanásáig. Ezek közül bizonyára az egyik 
legfontosabb, hogy a magyar emberek nem tűrik a hazugságot. A 

kommunisták szabadságot 
ígértek és ehhez képest egy 
hazugságon alapuló diktatú-
rát vezettek be. Az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc legerősebb üzenete a 
ma embere számára: a ha-
zugságból mindig diktatúra 
épül, az igazságból pedig 
demokrácia.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 1956-ra úgy gondol, mint 
arra az eseményre, amely Magyarországra irányította a világ figyel-
mét. Ez az esemény három alappillérre épült. Bebizonyította, hogy a 
szabadság semmi mással – semmiféle ideológiával, -izmussal – nem 
helyettesíthető, ez az emberek alapigénye. A szabadság azonban 
csak ott van, ahol ki lehet mondani az igazságot. Ez ma már ma-

gától értetődő, de ’56-ban még igen nagy 
bátorság kellett annak kimondásához, 
hogy a kommunizmus a világtörténe-
lem egyik legsötétebb, leggyalázatosabb, 
leghazugabb, legelnyomóbb és legtöbb 
áldozatot követelő rendszere volt szerte 
a világon. Semmivel sem volt jobb, mint 
a nácizmus. Ezt tette egyértelművé az 
1956-os forradalom. A harmadik pillér 
pedig a hősiesség. Az a helyzet, amikor 
az elnyomottak már nem törődnek a kö-
vetkezményekkel, és akár az életük árán 
is változást szeretnének. Ehhez kellenek 

a hősök, akik az élére állnak az elégedetlenségnek, és példát mutat-
nak a többieknek. A forradalom 64. évfordulóján mi abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy ’56 hősei közül még sokan köztönk 
vannak. Övezze őket kellő tisztelet! Ugyanakkor ott settenkedik a vi-
lágban egy az eddigi értékrendet felborítani készülő eszmerendszer, 

amely Nyugat-Európában 
már visszafordíthatatlan 
károkat okozott, és mind-
annak megsemmisítésére 
törekszik amit ma még 
európai értékrend alatt 
értünk. 

A beszédek elhangzása 
után a politikai és civil 
szervezetek képviselői el-
helyezték koszorúikat az 
emlékmű talapzatán. 

A színházteremben az Ünnepi testületi ülés egyetlen napi-
rendi pontja a kitüntetések átadása volt.

Először az Önkormányzat támogatására érdemes fiatalok vehették 
át elismerő okleveleiket. Az Önkormányzat Budapest Főváros XVI. 
kerület Ifjú Tehetsége címet adományozta Hasznosi Tamás Pálnak, 
aki az elektrotechnika területén végzett kimagasló munkájának el-

ismeréseként kapta e kitüntető címet, Botka Nándornak a zene-
művészet, azon belül is a gitárjáték és ének területén mutatott ki-
emelkedő teljesítményével érdemelte ki a címet, régi ismerősünk, 
Peresztegi Hanna Dorina esetében pedig ismét a rajzművészet 
területén mutatott kivételes tehetségét jutalmazták a döntéshozók. 

59 kerületi diák nyerte el Budapest Főváros XVI. kerület Sportte-
hetsége díjat, akik közül 32-en vették át személyesen az okleveleket. 

A Budapest Főváros XVI. Kerületért kitüntetést négy személynek 
és egy együttesnek ítélték oda. E cím kitüntetettjei 2020-ban Kaján 
Józsefné, a Sashalmi Krisztus Király templom Katolikus Karitász 
csoportja és a Rózsafüzér társulat vezetője, Kiszel Ernő József, az 
1956-os forradalom aktív résztvevője és elítéltje, Szuhaj Péterné a 
Déli Harangszó Baráti Kör alapító tagja és motorja, Riersch Tamás 
újságíró, a kerület sportjának szakavatott krónikása, és a Karácso-
nyi Éva táncművész által vezetett Liget Táncakadémia.

Már március 15-én esedékes lett volna a díszpolgári cím átadása 
is, de mint sok mást, ezt is felülírta a vírushelyzet. Idén két személy 
kapott díszpolgári címet. A 100. életévét is maga mögött hagyó – 
időközben sajnálatosan elhunyt – dr. Bálint György agrármérnök, 
a közismert Bálint gazda, és Petrovics Sándor, több más tisztsége 
mellett a Kovász Egyesület és a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. Dr. Bálint György kitüntetését felesé-
ge, Récsei Antónia vette át. 

A zártkörű ünnepséget a Concerto Brass fúvósegyüttes műsora 
zárta.

Az alábbiakban két díszpolgárunk bemutatását olvashatják. A 
Budapest Főváros XVI. Kerületért kitüntetés díjazottjait és a ke-
rület ifjú tehetségeit következő lapszámunkban mutatjuk be. 

DR. BÁLINT GYÖRGY
1919-ben született. Családját fiatalon el-
vesztette a holokauszt során, őt magát 
1942-ben a frontra, munkaszolgálatra, 
majd 1944-ben koncentrációs táborba 
hurcolták. 1948-ban kuláknak nyilvánítot-
ták, a nehéz munkával újraindított csalá-
di gazdaságot, földjeit elvették. Dolgozott 
mezőgazdasági mérnökként, miniszté-
riumi dolgozóként, főagronómusként és 
főkertészként is. 1981-től az MTV "Ablak" 
című műsorának állandó munkatársa 
volt, amely műsoron keresztül rengeteg 

ismeretet, tapasztalatot osztott meg, tett közkinccsé, miközben ő is 
országos ismertségre tett szert. A társadalmi szerepvállalástól sem 
riadt vissza. Az 1990-ben alapított Nagyváthy János Gazdaképző 
Egyesület elnöke 2012-ig, azóta tiszteletbeli tagja. A MÚOSZ Agrár- 
és Szövetkezeti Szakosztálya tiszteletbeli elnöke. A TIT és a Magyar 
Borakadémia örökös tagja. Az Európai Tudományos és Művészeti 
akadémia tagja. 1969-1988 között számos lapot szerkesztett, négyet 
alapított. 1989-től tagja a Budapest Rotary Clubnak, amelynek két 
évig alelnöke volt. Rendszeresen publikált több szaklapban, számos 
cikke, tanulmánya jelent meg a természettudományi, kertészeti, 
mezőgazdasági és ismeretterjesztő folyóiratokban is. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata 2019-ben lét-
rehozott egy tanyaudvart a környezettudatos nevelés jegyében. 
Az őshonos gyümölcsfák bemutatására és a kertészeti kultúra 

Folytatás a következő, 6. oldalon

Kovács Péter polgármester és 
dr. Csomor Ervin jegyző
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Folytatás az 5. oldalról
megőrzésére a Kertvárosi Tanyaudvarban 
Bálint György szakmai tanácsai alapján lét-
rehoztak egy gyümölcsöskertet, amely a Bá-
lint Gazda Gyümölcsöse nevet viseli. 2019-
ben fővédnöknek kérte fel Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő a rászorulóknak 
szervezett adománygyűjtéshez, melyet el is 
fogadott, és az akcióban való jelenlétének is 
köszönhető, hogy az elmúlt évben rekord-
számú adományt sikerült összegyűjteni az 
előző évekhez képest.

Munkásságát, társadalmi tevékenységét 
számos díjjal jutalmazták. Ezek közül a leg-
fontosabbak a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tiszti keresztje, a Hajléktalan Emberért 
díj, a Príma Primissima díj, elnyerte a Ma-
gyar Szabadságért díjat és 2019-ben meg-
kapta az Év Agrárembere életműdíjat is.

A XVI. kerületi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 
KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő cí-
met adományozta Dr. Bálint György részé-
re, amelyet felesége, Récsey Antónia vett át.

A díjazottaknak a vírushelyzet miatt lerövidí-
tett ceremónián nem volt alkalmuk beszédet 
mondani a díjak átvétele után. Ezért itt közöl-
jük azt a néhány gondolatot, amelyet Antónia 
asszony elmondott volna:

„Boldogabban ülhettem volna a jelenle-
vők soraiban, ha nézhettem volna, ahogy a 
férjem óvatosan feláll, és elindul átvenni a 
kitüntetését. Közben a szemekben a  derű, a 
szeretet fénye sugároz felé, mert ő volt az az 
ember, aki hiteles volt,  és amíg emlékezni 
fognak rá az is marad. Egész életében taní-
totta az ország apraját és nagyját kertészke-
désre, humanizmusra, szeretetre és meg-
békélésre. Kevés olyan település van, ahol 
nem fordult meg. Mindenhol átadta tudását 
és hosszú élete tapasztalatait.

Élete során a Teremtő sok megpróbálta-
tást mért rá, mégis ember, nagybetűs EM-
BER tudott maradni. Életében a bántásokat 
sose akarta megtorolni, sőt példamutatóan 
felülkerekedett rajtuk. Annál jobban örült 
annak, ha valaki szakmai, vagy egyéb si-
kereivel kereste föl, melyeknek úgy tudott 
örülni, mintha sajátja lenne.

Ilyen volt Bálint György és azt kívánom 
ennek az országnak, sok-sok Bálint gazdája 
legyen!

Boldog vagyok, hogy a társa lehettem és 
kívánom, sokaknak legyen részük ilyen 
tiszta, szeretetteljes és becsületes életben, 
mint amilyen a miénk volt.”

PETROVICS 
SÁNDOR
1955-ben szüle-
tett Budapesten. 
Tanulmányait a 
Budapesti Piarista 
Gimnáziumban vé-
gezte, majd a Bánki 
Donát Szakmun-
kásképző Intézet-
ben autóvillamos-
sági műszerész lett, 

később technikusi végzettségre tett szert. 
1975-1987 között az Árpád-házi Szent Mar-
git templom ifjúsági ének és gitáros zene-
karát vezette. A XIII. kerületből 1989-ben 
költözött Rákosszentmihályra. 

Petrovics Sándor igazi közösségi, és kö-
zösségért dolgozó ember. A Kossuth Lajos 
utca lakóival összefogva minden évben 
megszervezi az őszi utcabált és Szenteste 
délelőttjén az ott lakó gyermekekkel a bet-
lehemes játékot. 1996-ban alakult a Kovász 
Egyesület, amely kezdetben a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola megszer-
vezéséért jött létre, és amelynek jelenleg 
is a vezetője. 1998-ban alapította meg a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Ala-
pítványt. Nevéhez fűződik a Wass Albert 
Bizottság létrejötte is. Több ciklus óta tagja 
a Rákosszentmihályi Egyházközség képvi-
selő-testületének. 2007-ben a Mindszenty 
Bizottság megalakulását is ő kezdeményez-
te, valamint a Hittel a Nemzetért Alapítvány 
kuratóriumi tagja. Jelentős része volt abban, 
hogy 2009-ben felavathatták Mindszenty 
bíboros bronzszobrát, amely az első egésza-
lakos Mindszenty-szobor volt Budapesten. 
A Rákosszentmihályi templomban és plé-
bánián lelki napokat és találkozókat szerve-
zett. Elindítója a 15 éve működő Szentmihá-
lyi Esték kulturális rendezvénysorozatnak, 
amely a nemzeti értékek és hagyományok 
megőrzését tűzte ki célul. Jelentős szerepe 
volt a Csángó gyerekek évente ismétlődő 
budapesti nyaraltatásában is. 

Példás keresztény családban él, amelyben 
feleségével, Kinga asszonnyal négy gyerme-

kükre és hét unokájukra tekinthetnek büsz-
kén, miközben már kopogtat a nyolcadik 
unoka is. 

A 2013-ban létrejött Tóth Ilonka Szülő-
házáért Alapítvány elnöke. Elismerései: A 
POFOSZ a Hazáért Emlékkeresztje (2007), 
Budapest Főváros XVI. Kerületéért (2010), 
Magyar Arany Érdemkereszt (2014), az 
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világ-
szövetsége Érdemkeresztje (2016).

A XVI. kerületi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 
KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő cí-
met adományozta Petrovics Sándor részére.

Petrovics Sándor így vall magáról:
Elsősorban Istennek köszönöm, hogy négy, 
nagyszerű gyermeket nevelhettünk fel fe-
leségemmel, és gyönyörködve nézzük ne-
mes, életet harcoló boldogságukat. 

Egész életemben példaképeim vezettek. 
Ifjú koromat az Árpád-házi Szent Margit 
templom papja, Bölcsvölgyi Zoltán atya 
kitüntetett figyelme és szeretete határozta 
meg. Ő vezetett be Mindszenty bíboros úr 
szellemiségébe, hajthatatlan hazaszerete-
tébe.

Majd szeretett Apósom, és Anyósom hí-
vása jut eszembe: „Sándor, költözzetek ide 
Szentmihályra! Neked itt van feladatod!” 
Hallgattunk rájuk, s valóban, lassan itt is 
kitárult a világ! Legszebb emlékeim közé 
tartozik a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola létrejötte, amelyért kiváló társa-
immal én is tenni tudtam. Ezekben az idők-
ben ismertem meg személyesen a Petőfi 
Kör társelnökét, dr. Prágay Dezső biokémia 
professzort, aki a Corvin-közi harcok során 
14 sebesültet mentett ki fehér köpenyben, 
süvítő golyózápor kíséretében. „Ha mi már 
nem leszünk, ne hagyjátok kialudni a Lán-
got!”– kérte, és mi igent mondtunk rá. 

Az ígéret azonban hiába való lett volna, 
ha Kovács Péter polgármester úr – ígére-
tünkről mit sem tudva – nem segít. Ma az ő 
általa vezetett önkormányzat támogatásával 
áll a Mindszenty szobor a Templom téren, 
és várja látogatóit a Tóth Ilonka Emlékház, 
hogy soha ne feledjünk! 

Úgy gondolom: ha valamit is megtettem 
abból, amit ezek a nagyszerű emberek rám 
bíztak, nem éltem hiába, és boldognak 
mondhatom magam!

A járványügyi helyzet, és a kötelező óvintéz-
kedések ellenére is nagyon sokan látogattak 
ki a Cinkotai Temetőbe mindenszentekkor 
és halottak napján. Az emlékezés és a szere-
tet virágaival feldíszített sírok megszépültek, 
a temető díszbe öltözött. Nappal a virágok 
szépsége, sötétedés után pedig a számtalan 
mécses titokzatos fénye jelezte, aki csak tehe-
ti, ilyenkor kilátogat a sírkertekbe. Felkeresi 
elhunyt szerettei sírját, hogy megálljon egy 
percre, és elmondhassa: nyugodjék békében!

November 9. hétfő, 14:00-18:00 óráig
Helyszín: Rákosszentmihályi Közösségi Ház

1161 Budapest, Templom tér 3. 
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– NÉGY HÓNAPJA IGÉNYELHETIK A SZOL-
GÁLTATÁST A 65 ÉVEN FELÜLI KERÜLETI LA-
KOSOK. MIK AZ EDDIGI TAPASZTALATOK?
– A szolgáltatás elindítása előtt beszereztünk 
erre a célra egy új autót, növeltük a munka-
társaink létszámát, így egy külön csapatot ál-
líthattunk fel az új feladatok ellátására, ekkora 
mértékű érdeklődésre azonban mi sem számí-
tottunk. Ebből is látszik, hogy az Önkormány-
zat részéről jó döntés volt egy ilyen hiánypótló 
szolgáltatás elindítása. Erre az évre már elfo-

gytak a szabad idő-
pontok, pedig még 
bőven lenne igény 
az idősek részéről. 
Mindenkinek sze-
retnénk segíteni, 
ezért a Műszaki 
csoport vezetője,  
Bácsi Gergely kol-
légám a kapaci-
tásunk bővítését 
tervezi, reménye-
ink szerint jövőre 
még egy csapatot 
indíthatunk erre a 
tevékenységre. A 

nyugdíjasok visszajelzéseit feldolgozzuk, és 
ha ezek alapján indokolt, változtatásokat is 
végrehajtunk, hiszen az a célunk, hogy min-
denki elégedett legyen a munkánkkal.  

– MILYEN FELADATOK TARTOZNAK A 
SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE ÉS MENNYI IDŐT 
TÖLTENEK EL EGY-EGY HÁZNÁL?
– 90 percben határoztuk meg a munkavégzés 
időtartamát, ez idő alatt egy hatékonyan dol-
gozó csapat több feladatot is képes elvégezni. 
Ároktisztítás, fűnyírás, sövénynyírás, metszés, 
járdatakarítás, tűzifa darabolása, hasogatása, 
ágvágás, eresztisztítás, szemét összeszedés és 
anyagot nem igénylő kisebb karbantartási fel-

adatok tartoznak a szolgáltatás körébe. 

MI A VÉLEMÉNYE A KERÜLETGAZDA ÚJ 
SZOLGÁLTATÁSÁRÓL? 
BALÁZSI GYÖRGYNÉ: 85 éves vagyok, ne-
hezen mozgok, nagy segítség ez nekem. Egy 
diófáról több nagy, földig érő ágat levágtak, 
aztán bokrot nyestek meg és füvet nyírtak, 
de jó lenne, ha 90 perc helyett inkább 2 órát 
lennének itt egyszerre. Nagy hozzáértéssel és 
jóindulattal dolgoztak, nagyon rendben volt. 
Nem halottam más kerületről, ahol hasonlóval 
segítenék az időseket. 

SÜVEG LÁSZLÓNÉ: Dicséretes dolog, hogy 
nem pénzt adnak az embereknek, hanem an-
nál többet, segítséget és biztonságot. Sőt, ez a 
segítségnél már sokkal több, ez emberség. Ná-
lam levágták a diófa lehajló ágait, amitől már 
nem lehetett az erkélyre kimenni, összetaka-
rítottak maguk után, nagyon megbízhatóak. 
Mozgássérült vagyok, ezért szorulok segítség-
re. Nagyon hálás vagyok az Önkormányzat-
nak.

KÁLÓZI TIBORNÉ: Baleset ért, és a jobb 
kezemet nem nagyon tudom használni. Na-
gyon sokat segítenek, nagyon megbízhatóak. 
Időben jönnek, nagyon sokat dolgoznak, lel-
kesen, tele energiával, megállás nélkül kitöltik 
az időt, ami nekik ki van jelölve. A legnagyobb 
hőségben is jöttek, mindenben segítettek, 
nekem nagy segítség a fűnyírás, de az ágakat 
is levágták, összetakarították, a tűzifát felap-
rították, nagyon alapos munkát végeztek. 
Nagyon elégedett vagyok és nagyon-nagyon 
köszönöm, ez nagyobb segítség talán, mintha 
pénzt kapnék, mert ilyen becsületes, szorgal-
mas megbízható embereket nem biztos, hogy 
találnék. Nagyon köszönöm, és nagyon hálás 
vagyok ezért a Kerületgazdának és az Önkor-
mányzatnak. 

Kiköszörültük a csorbát
Mint ahogy azt már hírül adtuk, a nyár folyamán elindult a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
időseket segítő szolgálata. Mi lelkesen közre is adtuk a jó hírt, csak éppen a telefonszámot 
tévesen jelentettük meg. Ez nem csak a szolgáltatást tette elérhetetlenné, hanem sok kellemet-
lenséget okozott Kirsner Jánosnénak, aki az általunk 
tévesen megadott szám tulajdonosa, mert naphosz-
szat hívták őt az új szolgáltatás ügyében. A tévedést 
azzal próbáltuk jóvátenni, hogy Szász József alpol-
gármester, Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet vezetője, és helyettese, Bácsi Gergely vala-
mint e sorok írója felkerestük Kirsner Jánosnét, és 
egy szerintünk gyönyörű cserepes orchidea kíséreté-
ben kértünk elnézést a kellemetlenségért.

MÉSZÁROS TIBOR

Van igény a segítségre
Júliusban indult a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet új, ingyenes, időseket 
segítő szolgálata, amely annyira népszerű lett, hogy év végéig minden idő-
pont betelt. Az október 27-ei összesítés szerint 253 alkalommal, összesen 
184 főnek segítettek ház körüli munkákban. A tapasztalatokról Csillik Kristóf 
igazgatót és három kerületi lakost is megkérdeztünk.                                       N.B.

A XVI. kerületi Önkormányzat idén is 
megszervezi az őszi lomb és nyesedék 

begyűjtését. A kihelyezett zsákok el-
szállítását a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet munkatársai végzik, aminek 
üteme függ az időjárástól és a kihelye-

zett mennyiségtől is. 

A begyűjtés hatékonyabbá tétele érde-
kében az alábbiak betartásához kérjük 

a tisztelt lakók együttműködését:

• csak és kizárólag az akció időtartama 
alatt helyezzék ki a zöldhulladékot (az 
akció időtartamán kívüli közterületi kihelye-
zés 50 000 forintos bírságot von maga után)

• a zsákokba kizárólag kerti zöldhulla-
dékot tegyenek (például: lomb, fa- és 
bokornyesedék, gyom, nyírt fű)

• a vastagabb faágakat legfeljebb egy 
méteresre darabolva, összekötve he-
lyezzék ki

• a zsákokat minden esetben kössék be

• fontos: a zsákok és a kötegelt faágak 
mérete és súlya egy ember által moz-
gatható nagyságú legyen! 

Az őszi lombgyűjtési akcióval 
kapcsolatos észrevételeiket és 
javaslataikat az info@bp16.hu 

e-mail címen, illetve a 
06-80/200-938-as, ingyenesen 
hívható zöldszámon fogadjuk. 

Bővebb információ a 
www.keruletgazda.hu honlapon 

található.

ŐSZI LOMB- ÉS 
NYESEDÉKGYŰJTÉSI 

AKCIÓ
DECEMBER 7-IG

A zökkenőmentes akció 
lebonyolításához, 

a tiszta Kertváros érdekében 
köszönjük az együttműködésü-

ket és türelmüket! 
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Látványos szakaszához érkezett a naplás-tó melletti erdőben épülő 
kilátó, a XVI. kerületi Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. közös 
létesítménye. Elkészült a lábazat, amely a bejáratot is rejti, és meg-
érkeztek a hatalmas faoszlopok, amelyeknek jelenleg még vízszintes 
helyzetben folyik az összecsavarozásuk. Következő lapszámunkban 
már minden bizonnyal a helyükre emelt oszlopokról tudunk beszá-
molni, és jó esély van arra, hogy decemberben már a kilátóból csodál-
hassuk a Naplás-tavat és a téli párába öltözött gödöllői dombvidéket.

                         M. T.

Épül a kilátó

A tervek szerint halad a Szakrendelő építése 
Jelenleg már helyükre kerültek a nyílászárók, ami azért 

fontos, mert a közelgő tél már nem tud kárt tenni az épület- 
ben, és zavartalanul folyhatnak a belső munkálatok.

Látni és látszani
Mizsei László, a Környezet és Klímavédelmi Bizottság elnö-
ke javaslatára ismét lesz Látni és Látszani Közlekedésbiz-
tonsági Akcióhét. Célja felhívni a kerékpárosok figyelmét a 
láthatóság fontosságára és támogatni a kerékpáros közleke-
dést, mint a leginkább környezetbarát közlekedési formát.

Az akcióhét folyamán – november 9-től 
13-ig – a kerület több pontján tartanak 
a rendőrséggel közösen ellenőrzést a 
főbb kerületi kerékpárutak mentén, al-
konyati időpontban. Az ellenőrzések 2 
óra időtartamúak. Világítási hiányossá-
gok esetén a rendőrség nem bírságol, 
csak figyelmeztet, és egyéni mérlegelés 
alapján a szabályoknak megfelelő első 
és hátsó lámpákat, küllőprizmákat ad 

azoknak a kerékpárosnak, akik vállalják azok felszerelését. Az akció 
november 9-én kezdődik a Veres Péter út és Jókai utca találkozásá-
nál az élelmiszerbolt előtt 15:45 órakor. 
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A gyermekkoromat a belvárosban és Rákosz-
szentmihályon töltöttem. Apám már 3-4 éves 
koromtól kezdve magával vitt a Sportcsar-
nokba ökölvívó mérkőzésekre.Ott azonban 
nem csak Papp „Lacit” láthattam élőben, ha-
nem más sportágak világhírű képviselőit is. 
Amikor 1953-ban megnyílt a Népstadion, a 
meccsek alatt ott hasalhattunk ingyen a foci-
kapuk mögött, mert az intézmény gondnoka 
osztálytársam édesapja volt. Így a kisgyerek-
korom a sport bűvöletében telt. 

10 évesen már versenyszerűen kezdtem 
sportolni. Volt tehetségem a teniszhez, és el-
kezdtem a társastáncot is, melyeket párhuza-
mosan csináltam. Ahogy nőttem, a hangsúly 
egyre inkább a tánc felé tolódott. Tanáraim 
Benkő Dániel lantművész szülei – Marci 
bácsi és Zsóka néni – voltak, de az ő segít-
ségükkel megismert sokszoros NDK-s baj-
nok Graf-házaspárnak is sokat köszönhetek. 
1965-ben, 19 évesen Módy Júlia partnere-
ként az első hivatalos magyar bajnok lettem, 
majd rá egy évre az I. Savaria Táncversenyen 
is miénk lett az első hely a magyar bajnoksá-
gon. 1967-ben 21 hónapra kivont a forgalom-
ból a Honvédség, bevonultam katonának. A 
táncot azért nem kellett teljesen abbahagy-
nom, volt lehetőségem versenyeken indulni, 
de azért a folyamat megtorpant. Ekkor lett a 
partnerem Szatucsek Klára, de nem csak a 
parketten, hanem később a magánéletben is. 
Vele többször álltunk a győzelmi dobogón, 
aztán 6-szor nyertünk magyar bajnokságot.

Nagy fordulatot jelentett, amikor 1969-ben 
leköltöztünk Szombathelyre, ahol munkale-
hetőséget kaptunk, és Ernst Schweighofer 
osztrák Európa-bajnok edzővel folytattuk. Ő 
készített fel minket Szombathelyen és átjár-
tunk Grazba is. A ’70-es évek bajnoki címeit 
és a nemzetközi eredményeket már neki kö-
szönhetjük. Magyar bajnokként bejárhattuk 
a nyugati világot. Hosszú évekig viselhettük 
a szocialista országok egyik legjobb táncos-
párja címet. 1974-ben pedig átléptünk a profi 
világba és engedélyt kaptunk más színpadi 
művészekhez hasonlóan nyugat-európai 
szerződések megkötésére. Közben táncta-
nári diplomát szereztünk, először Svájcban, 

majd 1975-ben itthon a Balett Intézetben, és 
az utóbbi birtokában tanítottunk Németor-
szágban. Majd öt évünkbe telt, mire 1978-
ban Hamburgban a német diplomát is meg-
szereztük. Ezután átmentem Londonba, és 
ott a XX. század legnagyobb táncmesterénél 

(aki a nemzetközi versenytánc mozgalom 
elindítója volt), Alex Moornál vizsgáztam és 
ezzel a diplomával a Nemzetközi Táncpeda-
gógus Szövetség tagja lettem.

Sportoló-, edző- és pedagógusként a sza-
badságok és a hétvégék is aktív tevékenység-
gel teltek. Németországi munkánk 1979-
ben befejeződött, de kaptunk egy egyéves 
állást az MS Európa óceánjárón, kezdetben 
tánctanárként, később programmenedzser-
ként. Ennek leteltével végleg hazajöttünk 
Szombathelyre. Akkor honosítottam a kül-
földi diplomáimat is. Dolgoztam Veszp-
rémben és Budapesten is, majd 1983-ban a 
Schmitt Pál vezetése alatt álló Népstadion 
és Intézményeihez tartozó Budapest Sport-
csarnokban megrendeztem Magyarország 

valaha volt legnagyobb nemzetközi tánc-
versenyét amatőr és profi résztvevőkkel. Ez 
föllendítette a hazai táncéletet. Sorra ala-
kultak a táncklubok és indultak a televíziók 
táncműsorai. Az M1-en, és a Duna TV-ben 
is kaptam feladatot, sőt a Budapest tévében 
isdolgoztam. Ebben az időben kezdődött 
kelet-európai munkásságom. Korábbi kap-
csolataimat kihasználva, a nyugatról hozott 
szakmai anyagok alapján elindítottam az 
akrobatikus rock & rollt a Szovjetunióban, 
Lengyelországban, Romániában, Jugoszlá-
viában, Csehszlovákiában és az NDK-ban. 
Megalakítottam a Magyar Akrobatikus 
Rock-n-Roll és a Magyar Divattánc szakmai 
szervezeteit. Utóbbihoz a break, a showdan-
ce, és egyéb új táncstílusok tartoznak. Eze-
ket 2000-ig vittem – társadalmi munkában 
– csak azért, hogy magyar táncosok kijut-
hassanak világbajnokságokra.

A 80-as években már tanítottam a Táncmű-
vészeti Főiskolán és a Testnevelési Egyete-
men is.

A Táncművészeti Főiskolán 1996-ban Dó-
zsa Imre és Fodor Antal balettművészek 
segítségével társastánc-pedagógus képzőt 
indítottunk. Még ugyanebben az évben el-
készíthettem az első újból indított budapesti 
Operabál megnyitó koreográfiáját, amelyben 
188 táncos szerepelt.

Az utóbbi idők nagy eredménye, hogy be-
vontuk a táncsportba a fogyatékossággal élő-
ket is. A tánc ugyanis terápiára, a fizikum és 
a lélek karbantartására is alkalmas.A felesé-
gemmel – aki szintén diplomás táncmester – 
Jegonyán Okszánával, megalakítottuk a Para 
Tánc Sport szakágat, amit már ő visz tovább, 
és nemzetközi eredményei is vannak. Ezzel 
párhuzamosan a szakmai tanulmányaink 
és tapasztalataink birtokában kifejlesztett 
módszer segítségével tanítunk csoportokat a 
gyermekkortól a nyugdíjas korosztályig.  

Mindent összefoglalva azt mondhatom, 
hogy nagyon szerencsés embernek érzem 
magam, mert szeretett tevékenységem nem 
csak munka, hanem hivatás is! És ezért ha-
zai és nemzetközi szakmai szervezetek még 
Életmű elismerésére is érdemesnek tartottak.

Életmű elismerése 
kerületünk táncművészének
László Attila, kerületünk táncművésze néhányszor szerepeltmár lapunk 
hasábjain. Most pályafutása újabb állomáshoz érkezett: a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem szenátusa példaértékű művészi tevékenységéért Életmű 
elismerésben részesítette. Olyan életpálya áll mögötte, amelynek részletei 
újságunk terjedelmét meghaladja. Ezért arra kértük, ő maga sorolja fel 
élete legfontosabbnak tartott állomásait. 

                                                                  MÉSZÁROS TIBOR

László Attila és Szatucsek Klára



XVI.  Kerület i  Újság10

Mikor vagyunk 
tudatos fogyasztók? 
A karácsony közeledtével a vírushely-
zet szorításában sokan fogják az in-
ternetes vásárlást választani. Ehhez 
azonban több tudatosságra, informá-
ciógyűjtésre van szükség, mint szemé-
lyes vásárlás esetén. Az a tudatos fo-
gyasztó, aki megfelelően tájékozódik 
vásárlás előtt, azaz fontos informáci-
ók birtokában van. A fogyasztók meg-
felelő tájékoztatást az Európai Unió az 
alapjogok között tartja számon. 

Internetes vásárlásnál ez azt jelenti, hogy 
mielőtt a virtuális kosárba rakjuk a termé-
ket, elolvastuk a weboldalon lévő Általános 
Szerződési Feltételeket, az Általános tud-
nivalókat vagy az Üzletszabályzatot, mert 
ezek a rendelkezések akkor is a szerződés 
részét képezik, ha nem olvastuk el azokat, 
de a szerződéskötés előtt a vállalkozás le-
hetőséget biztosít az adott linkre utalással a 
tartalmának megismerésére. Ebben vannak 
azok a részletszabályok, melyek a vételár-
ra, a szállítási és fizetési feltételekre, egyéb 
költségekre, az elállási jog gyakorlására és a 
panaszügyintézésre vonatkoznak. Ha pedig 
már megrendeltük a terméket, akkor a futár-
tól történő átvételkor a csomagolásból ki kell 
bontanunk és meg kell győződnünk annak 
állapotáról, mielőtt bármilyen átvételi nyom-
tatványt aláírnánk. Kupon vásárlásakor meg-
nézzük, hogy kivel állunk jogviszonyban, ki-
vel kötöttünk fogyasztói szerződést! 

Üzleten kívüli értékesítésnél annak tuda-
tában vásárolunk, hogy a termék átvételétől 
számított 14 napon belül élhetünk majd az 
indoklás nélküli elállás jogával és pontosan 
tudjuk, hol van a vállalkozás székhelye vagy 
üzlete. Üzletben történő, hagyományos ér-
tékesítésnél alaposan megnéztük a vásárlás 
előtt az árucikket, felpróbáltuk a használati 
cikket, a vásárlást követően azonnal kibont-
juk, kibontás után kipróbáljuk, vagyis be-
üzemeljük a tartós fogyasztási cikket. Ez a 3 
munkanapon belüli csere-
lehetőség miatt fontos. 

A vételár tekintetében 
akkor vagyunk tudatosak, 
ha tisztában vagyunk az-
zal, hogy a terméken fel-
tüntetett legalacsonyabb 
vételáron vásárolhatjuk 
azt meg. 

Cipő vagy egyéb haszná-
lati tárgy vásárlása esetén 
fontos, hogy a fogyasz-
tó alaposan megnézze, 
felpróbálja azt, és elolvas-
sa a használati- kezelési útmutatót. 

Élelmiszer vásárlásakor megnézzük a ter-
mék összetételét, egységárát, tárolási-kezelé-
si útmutatóját és a szavatossági idő, felhasz-
nálási idő lejáratát. 

Gyerekjátékokra szigorúbb uniós előírások 
vannak. Mind a játékokra, mind a csomago-
lásra kötelező feltüntetni a CE megfelelőségi 
jelölést, és azt, hogy 3 év alattinak ajánlott-e 
vagy sem. Egy 3 év alatti gyermek részére 
ajánlott játéknak ne legyenek lenyelhető al-
katrészei, tehát biztonságos legyen a termék. 

Hírközlési Szolgáltatóval telefonon meg-
kötött szerződést követően az írásban meg-
küldött szerződést alaposan átolvassuk és 

értelmezzük, illetve ha nem tetszik, akkor 
van 14 napunk arra, hogy a távollévők közötti 
szerződéstől elálljunk! Illetve 1 éves elévülési 
időn belül kérhetjük a hanganyag rendelke-
zésre bocsájtását és visszahallgatását. 

Budapesten történő parkolásnál haladék-
talanul az adott parkoló övezetre vonatkozó 
zónára küldjük el az sms-t mobilparkolásnál 
és ellenőrizzük, hogy nem írtuk-e el a gép-
járművünk rendszámát. Figyeljünk, hogy a 
megfelelő parkolójegy-automatából váltsunk 

jegyet és nem feltétlenül a 
legközelebbiből. 

Autópálya használata 
esetén a matrica vásár-
lásakor meggyőződünk 
arról, hogy nem írtuk-e 
el a gépjárművünk rend-
számát. 

Utazási szerződésnél a 
hibás teljesítés tényét a 
külföldi szállodában – ki-
telepített idegenvezetőnél 
–rögtön jelezzük! Ha nem 
orvosolják a helyszínen a 

hibát, akkor arról kérjük jegyzőkönyv felvéte-
lét és kérjük annak 1 példányát.  A problémá-
ról készítsünk fényképfelvételeket, hogy vita 
esetén legyen megfelelő bizonyíték. 

Akkor vagyunk tudatos fogyasztók, ha a 
gyermekünket is a tudatosságra neveljük. A 
vásárlás előtt együtt megnézzük a termék-
re vonatkozó legfontosabb információkat. 
Segítségünkre lehet az internet, mert már 
elérhetők az úgynevezett Tudatos vásárlói 
tesztek. Ezek a tesztek értékelik az egyes ter-
mékeket, melyik jobb vagy rosszabb, és ezzel 
megkönnyítik a tudatos vásárlást.
Tudatos vásárlást kívánok Önöknek!

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Simon Mariann, a NE kerületi vezetője el-
mondta, hogy már egyesületi hagyomány-
nak számít a töklámpás készítés. A prog-
ram azonban egésznapos, így a délelőtt telt 
a tökfaragással, utána számháború követ-
kezett, majd a tökszobrászok elözönlötték 
a szomszédos játszóteret. Mire kissé kifá-
radva visszatértek a Tájház udvarára, el-
készült egy óriásbográcsnyi csirkepörkölt, 
amelyet tésztával és uborkával fogyaszthat-
tak a gyerekek. A főzéshez szükséges gázé-
gő beüzemelésében a Cinkotai Gazdakör 
szomszédban lakó elnöke, Bátorfi Mihály 
nyújtott némi műszaki ismereteket igény-
lő segítséget. Misi bácsi szíve különben 
is mindig meglágyul, ha gyerekek veszik 
körül, így most is szívesen segített. A fel-

nőttek között csak hölgyek voltak, akik – a 
rendezvényt kísérő folyamatos vidámság 
jegyében – kinyilvánították, hogy ezentúl 
úgy tekinttenek Misi bácsira, mint aki 53 
gyereket mentett meg az éhhaláltól azzal, 
hogy üzembe helyezte a gázégőt, ami a 
csirkepörkölt megfőzéséhez elengedhetet-
len feltétel volt. 

Délre a kerítés tövében legalább harminc 
töklámpás sorakozott. Voltak köztük egy-
szerűbbek, de voltak szobrászi erényeket 
is megcsillantó alkotások. A lámpások 
készítői azonban az estére vártak, hiszen 
mindegyikben elhelyeztek egy gombakku-
mulátorral működő led gyertyát is.

A gyerekek és felügyelőik egybehangzó 
véleménye szerint a tájházi nap tök jó volt.

Tököt faragtak a nagycsaládosok
A XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete (NE) kézműves foglalkozást 
tartott a Cinkotai Tájházban. Annyi sütőtököt halmoztak fel, hogy – egy 
kis felnőtt felügyelettel és segítséggel – minden gyerek készíthetett ma-
gának egy töklámpást.                                                   MÉSZÁROS TIBOR

Boda 
Marcell 
Olivér és 
Boda Léna 
Karina
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Magyar rapszódia

– FIATALON MINDENKI ROCKZENÉSZ 
AKAR LENNI. TE MIÉRT A KLASSZIKUST 
VÁLASZTOTTAD?
– Engem a klasszikus értékek mindig is von-
zottak. A klasszikus zene szeretete átitatta a 
családomat, hiszen nagyapám, Lukács Pál 
alapította meg a brácsa főtanszakot a Zene-
akadémián, megteremtve ezzel a brácsaok-
tatást. Édesapám, Lukács Péter pedig a Bu-
dapesti Fesztiválzenekar és a Magyar Állami 
Operaház brácsaszólistája volt. Ezek a pél-
dák és személyes érdeklődésem is a klasszi-
kus zene irányába tereltek, és természetesen 
ebből adódott a hangszerválasztás is.

– MILYEN HANGSZER A BRÁCSA?
– A hegedűnél kicsit nagyobb, mélyebb 
hangfekvésű vonós hangszer, amelynek 
hangja a legközelebb áll az emberi hanghoz. 
Megszólaltatása több fizikai erőt igényel, kis-
sé „munkásabb” feladat, mint amit a hege-
dűjáték jelent. Ráadásul a zeneszerzők jelen-
tős része pályája vége felé írt zeneműveket 
brácsára, ezekre a művekre már nem az egy-
szerűség jellemző, sokszor nagyon komoly 
technikai felkészültséget igényelnek.    

– ELSZÁNTAN REKLÁMOZOD A KOMOLY-
ZENÉT. MILYEN ESÉLYÜK VAN A PRESSER 
GÁBOR ÁLTAL „SZOMORÚ ZENÉNEK” TI-
TULÁLT ELŐADÁSMÓDHOZ TARTOZÓ 
MŰFAJOKNAK A CELEB VILÁGBAN?
– A klasszikus és a könnyűzene között a fő 
különbség az, hogy a klasszikus hallgatá-
sához koncentráció, elmélyülés szükséges, 
és ha ezzel megbirkózunk, legalább olyan 
élményben részesülünk, mint egy rockkon-
certen az első sorban csápolva. A klasszikus 
zene azért is hat az emberekre, mert nyel-
vünk és kommunikációnk beszűkült, és a jól 
előadott klasszikus zene az érzelmek csator-
náin közelít az emberekhez. Véleményem 
szerint egy második anyanyelv szerepét tölt-
heti be.

– MILYEN TANULMÁNYOKON KERESZTÜL 
VEZETETT AZ ÚT A PÓDIUMIG A TE ESE-
TEDBEN?
– A Fasori Evangélikus Gimnáziumba jár-
tam, de az utolsó évben átmentem a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium különleges tehetségek osztá-
lyába, és ott érettségiztem. Ezután egy évig 
a bécsi Zeneakadémián folytattam tanul-
mányaimat, onnan pedig továbbmentem 
Berlinbe. Ott hat évig tanultam, nyolc évig 
éltem, majd ismét visszatértem Bécsbe. 

Mindkét helyen kiváló mesterek keze alatt 
tanulhattam. 

– MELYIK VOLT AZ ELSŐ EMLÉKEZETES 
FELLÉPÉSED?
– Talán nem az első, de nagyon emlékezetes 
eset volt, amikor a berlini állami operaház-
ban, a Staatsoperben játszottam, és az egyik 
előadáson a zenekarból fölküldtek a szín-
padra egy jelmezes szerepre. A történet ré-
szeként három társammal egy vonósnégyest 
jelenítettünk meg a színpadon. Erre nagyon 
élénken emlékszem, mert kissé váratlanul, 
és ezért felkészületlenül ért a feladat. Az első 
alkalommal volt egy kis izgalom, mert fogal-
mam sem volt, mit kell játszani, akkor csak 
a „levegőt húztam”. Aztán a következőre már 
felkészültem.

– ENNYI TANULÁS UTÁN HOGYAN KEZD 
HOZZÁ AZ EMBER EGY ZENEI KARRIER 
FELÉPÍTÉSÉHEZ?
– Én már tanulmányaim közben is dolgoz-
tam a berlini opera zenekarában, ami tanu-
lásnak is kitűnő volt. Nagyon sokat tudtam 
meg a zenéről az akkori karmestertől, Da-
niel Barenboimtól. Nagyon szép emlékeket 
őrzök Bécsből is, a Tonkünstlernél, valamint 
a Bécsi Operánál és a Bécsi Filharmóniku-
soknál eltöltött időszakról. Ezek voltak az in-
dulás évei. Majd hazajöttem.

– MAGYARORSZÁGON MILYEN HELYZET-
BEN VANNAK A FRISSEN VÉGZETT ZENE-
MŰVÉSZEK?
– Hát ez egy kényes kérdés. Én ugyanis azt 
gondolom, hogy nálunk nem sikerült meg-
honosítani azt a vérprofi szemléletet, amely-
nek egyetlen fokmérője a tudás. Számtalan 
helyen képeznek zeneművészeket, Magyar-
ország méreteihez képest túl sokat, de ezek 
többsége amatőrnek túlképzett, profinak vi-
szont alulképzett. 

– NEM ELÉG TEHETSÉGESEK?
– Nem ott van a baj, hanem a munkamorál 
területén. Külföldi tapasztalataim alapján a 
világ élvonalához csak némi fanatizmussal 
lehet csatlakozni. Munka, munka és munka. 
Azt hiszem ezen kéne változtatni a hazai pá-
lyán, ebben jelentős lemaradásban vagyunk. 

– A TE ESETEDBEN EZ MIT JELENT?
– Én reggel 8 órakor kezdek, és kis szüne-
tekkel, meg egy hosszabb ebédszünettel dél-
után 3-ig gyakorolok egyedül. Ehhez jönnek 
még a próbák a partnerekkel és a koncertek. 

Kerületünk lakója Lukács Péter brácsaművész, aki a legkülönbözőbb módo-
kon próbálja felhívni a figyelmet a klasszikus zeneirodalom értékeire. A cél 
érdekében még arra is vállalkozott, hogy frakkba öltözve, térdig a Balaton 
vizében állva szólaltassa meg hangszerét. Harmadik XVI. kerületi koncertje 
előtt ismerkedjenek meg vele közelebbről.                      MÉSZÁROS TIBOR

– EZ NEM EGY CSALÁDBARÁT ÉLETFOR-
MA. HOGY VISZONYUL EHHEZ KÉT KIS-
LÁNYOD ÉS A FELESÉGED?
– Két kislányom jól tűri a szomszéd szo-
bából átszűrődő örökös gyakorlás hangját, 
feleségem azonban ugyanerről egy kicsit 
„árnyaltabb” véleményt szokott megfogal-
mazni. Velük szemben örökös adósságban 
vagyok. Sajnos azonban én mindig úgy in-
dulok a napnak, hogy azt a kérdést teszem 
föl, hogyan lehetnék jobb előadó és mit te-
hetnék ennek érdekében. Ez az a korábban 
már említett fanatizmus, amiből nem tu-
dok engedni. Ezt azért tehetem meg, mert 
feleségem cipeli a családi gondok oroszlán-
részét. Kitűnő szellemben neveli kislánya-
inkat, de ez az ő részéről nem kis áldozat-
vállalással jár.

– HOGYAN TERVEZED A KÖZELI JÖVŐT, 
ÉS TÁVOLABBRA TEKINTVE HOVA JUT-
HATSZ BRÁCSAMŰVÉSZKÉNT?
– A közeljövő tervei a XVI. kerülethez kötőd-
nek. A Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
és Emlékezetközpont Veres Péter út 155-157. 
alatti székházában november 21-én lesz a ke-
rületi koncertsorozatom harmadik előadása, 
a negyedik pedig december 2-án. Ezeket én 
mesés koncerteknek hívom, mert beszélek, 
mesélek is a művekről, hogy közelebb hoz-
zam azokat a hallgatósághoz. 

A távolabbi jövő nagy terve, hogy szeret-
ném egy online sorozattal népszerűsíte-
ni a klasszikus zenét. Jelenleg az illetékes 
minisztérium döntésére várok. A válasz 
mindenképpen vízválasztó lesz hazai pá-
lyafutásomat illetően. De van egy ennél is 
nagyobb szabású tervem. Életem utolsó 
harmadában szeretnék létrehozni egy zenei 
bölcsődét, óvodát, iskolát és gimnáziumot 
egy maroknyi olyan tanárral, akik életcél-
juknak tekintik a felnövekvő generációt 
tudásra, emberségre, munkaszeretetre és 
az általunk ismert emberi értékek befoga-
dására nevelni. Ha ezt megvalósíthatnám 
elégedett lennék.
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Helytörténet
Szent András hava

Szent Márton napjához - aki külföldre szakadt földink, hiszen 
Savariában, a mai Szombathelyen született 316-ban, és később 
Tours püspöke lett - két madár is köthető, a hollók Márton napi 
megjelenése a szántóföldeken a tél kezdetét jelzi, az e napon el-
fogyasztott lúdtól pedig a jövő évi bőséges lakomák függnek. A 
libahúst újborral öblítsük le, ezen a napon már iható: „Az új bor-
nak Márton a bírája.” A pásztorok Szent Márton vesszejét adják a 
gazdáknak, ahány az ága, annyi lesz a jószág szaporulata. Hosz-
szú botokkal verjük meg a diófa ágait, 
hogy jövőre jobb termése legyen. Hogy 
Márton milyen „lovon” jön, attól függ az 
eljövendő időjárásunk, ha fehér lovon, 
enyhe tél lesz, ha barnán, hideg, ha szür-
kén, még nem döntött, de aznap egész 
biztosan köd ül a tájon.

Erzsébet, ha megrázza pendelyét, le-
esik az első hó. Még három nap, és Ci-
celle (Cecilia), a muzsika védőszentje, 
az angyali karok zenéjének felügyelője 
táncol a holdon, Dávid király hegedűsza-
vára.

Szent Katalin, az okos alexandriai ki-
rálylány, látomásában Jézus menyasz-
szonya lett, majd kerékbe törve vérta-
núhalált halt hitéért, védőszentje lett a 
házasságra vágyó leányoknak, az egye-
temeknek, diákoknak, s halála módja 
miatt a kerékgyártóknak, bognároknak, 
molnároknak, fazekasoknak. Ezen a napon a malmok leállnak, a 
kocsiba ne fogjuk be a lovakat, mert a kerekek nem foroghatnak. 
A házasulandó leányok gyümölcsfaágat (Katalingallyat) tegye-
nek vízbe, ha karácsonyig kizöldül, hamarosan férjhez mennek. 
Ugyanígy, a férfiak, ha lopott női alsóneműt raknak a párnájuk 
alá, megálmodhatják kedvesük nevét. (Én fűzném hozzá: legbiz-
tosabb, ha a választott leány ruhaneműjét lopják el.)

András napja a tél kezdete, a szerelemjóslások ideje. Hogy a jós-
lás sikerrel járjon, a legfontosabb a fiatal leányok, legények egész 
napos böjtje, a továbbiak már egyéni vérmérséklet, ízlés kérdése. 
A jövendőbeli kiléte kiderülhet almamagból, pogácsába sült papír-
darabkából, ólomöntésből, az éjszakára meghagyott mosdóvízből, 
párna alá tett fésűből, tükörből, lopott alsóneműből, a zsúpfede-
les házak ereszéből hulló magból. A lányoknak egy dologra kell 
vigyázni a böjtös nap után, álmukban meg ne harapja őket egy 
kutya, mert leányfejjel gyermekük születhetik… András nap után 
már nem mulatozunk, kezdődik az Ádvent.

100 éve, október 31-én Halottak napjáról emlékezett meg a Rá-
kos Vidéke Sz. L. monogrammal jegyzett szerzője. Idézzük fel so-

rait annak, aki azóta már szintén végleg szentmihályi eleink közé 
költözött. 
„Sötéten feketednek az árnyak. 
Jóllehet semmi sem természetesebb, mint a halál, hiszen min-
den élet a halál magvát rejti magában; jóllehet, a földi dolgok vál-
tozandósága és bizonytalansága közepett mi sem bizonyosabb, 
mint a halál, mégis szomorú földi létünk elmúlásának gondolata.  
Szomorú a halál akkor is, midőn érett kalászt vág le sarlója; szomo-

rú akkor is, midőn fakadó rügyet hervaszt 
el hidegsége; midőn kinyílt virágot tör le és 
megbontja a család koszorúját. Feldúlja, 
szétszórja a családot, ahol mindenkinek 
meg volt a helye; ahol senki sem volt teher és 
felesleges; ahol, midőn üres lesz egyik-má-
sik helye, végtelen űr támad a szívekben, 
tájdalom borul a család élő tag jaira.  
Az elhunyt porain emelkedő sírhalom szo-
morú gyászhalom, amelyhez kesergő ma-
dárként siránkozni jár a lélek. (…) 
Az Örökkévalónak halála a halandó élete 
lett. Ezt fejezi ki a síroknál Jézus szent ke-
resztje. 
„Bölcsességet árulok,” mondta a görög bölcs 
s a bölcsességet e pár szóban hirdette: „Min-
denben keresd a vígat.” A reménységéről 
megfosztott emberről azt mondja, hogy a 
legkevélyebb és a legnyomorultabb egyszer-
smind. A legkevélyebb, mert harmatcsepp 

létére az örökkévalóság végtelen tengerét akarta magába felfogni, s a 
legnyomorultabb, mert kifosztva önmagát, semmivel sem bír, semmit 
sem adhat. (…)
Ez ellen, tiltakozik az emberiség hite, az emberiségnek a holtak iránti 
kegyelete, maga a természetes igazság és a minden népnél feltalálható 
religio. Tiltakoznak minden kor bölcsei s nagy tehetségei ép úgy, mint 
a gyengéden érző gyermeki, szülői szív. 
A hit vigasza nélkül valóban a sírhalom gyászi halom, a fájdalom, a 
vigasztalhatatlan fájdalom halma. 
„Boldog – mondja Kölcsey – ki bezárja a kétkedés kútfejét és a hit által 
kormányoztatja gondolatait” 
Vanitatum vanitas. Hiúságok hiúsága és minden csak hiúság. Pénz, 
hatalom, dicsőség. 
Boldog, ki a hite által vezérelteti cselekedeteit. A sírnál lehull az álarcz, 
megtörik a kevélység, elnémul az irigység, gyűlölet. 
Boldog az, ki jól ért e halottakról s hittel éli éltét s az örök élet szent re-
ménységéül gyújt világosságot kedvesi sírhantján s meghozza a szeretet 
szent ódáját, áldozatát. 

Sz. L.”

Lassan itt az ősz vége is. Az égővörösek, napsárgák, rozs-
dabarnába futó zöldek kora reggeli, alkonyi izzása elham-
vad, ahogy elhamvadtak a levelek is az egykor engedélyezett 
péntekesti füstfelhőkben. Az égett avar illata mart, de elfed-
te a benzingőzt, évezredes tüzeket idézett, a munka, a ter-
mészet körforgásának tüzeit. Szürkül a világ, de csak azért, 
hogy lassan beolvadjon a minden színt egyesítő fehérbe.
November első két napját halottainknak szenteljük. Else-
jén, Mindenszentekkor az üdvösséget elértekre emléke-

zünk, az egyház összes szentjére, s azokra, akik a pokol és 
menny közt megtisztíttattak bűneiktől. A temetők élettel 
telítődnek, mindenütt friss virág, az elhunyt lelkeket jel-
képező apró mécslángok gyúlnak, távoli rokonok gyűlnek 
össze emlékezni a temetőkertek csendjében. Másodikán, 
halottak napján a tisztítótűzben az utolsó ítéletre váró lel-
keinkért imádkozunk, jócselekedeteinkkel enyhíthetjük, 
rövidíthetjük szenvedésüket. 

SZÉMAN RICHÁRD

Mára eltűnt sírkereszt 
a cinkotai öregtemetőben
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Biotippek - Év végi teendők
A tevékeny hónapok elteltével eljött az ideje, hogy a hidegebb napokon begyújtsuk a kandallót és a meleg szobá-
ban ülve összegezzük az idei kerti szezonunk tapasztalatait és tervezgessük a jövő évit.
Mielőtt teljesen hátra dőlnénk a karosszékben egy-egy nyáron eltett finomság társaságában, még gondoskodjunk 
a kerti ágyásaink téli álomra való felkészítéséről. A zord időben nemcsak nekünk jön jól egy meleg pokróc, hanem 
a talajunk is hálás lesz, ha alaposan betakarjuk. WEIMPER-HORVÁTH ANETT

TAKARJUK A TALAJT LOMBBAL
Az általános gyakorlattal ellentétben a bio-
kert egészsége szempontjából az lehulló le-
velek összegyűjtése, kidobása vagy elégetése 
kifejezetten nem előnyös. Gondoljunk csak 
az erdőkre, ahol a leveleket senki nem távo-
lítja el, hanem a természetben szépen lassan 
maguktól lebomlanak, idővel termékeny ta-
lajjá válnak. 

Az üresen maradt ágyásokat takarjuk be 
min. 20 cm vastagon avarral, szalmával 
vagy szénával. A talajerő utánpótlás végett az 
avar alá trágyát, vagy ennek híján pár centi 
komposztot és négyzetméterenként 150 gr 
marhatrágya pelletet is rétegezhetünk, így 
tavaszra talajunk nemcsak nedves, morzsa-
lékos és ültetésre kész lesz, hanem tápanyag-
ban gazdag is. A helyben maradt növényein-
ket is borítsuk be a fagy ellen védő 30 cm 
vastag levélmulccsal, a magasabb növénye-
ket pedig, mint például a leveleskel vagy a 
póré, bújtassuk fátyolfólia alá. 

A bokrok alatt hagyott levélkupacokban szí-
vesen telelnek át a kerti kártevőket pusztító 
sünök, de ezek kiváló búvóhelyül szolgálnak 
gyíkok és cickányok számára is. 

Ne felejtkezzünk meg szárnyas kerti segítő-
inkről sem, novemberben már elkezdhetjük 
a madarak tavaszig tartó, folyamatos eteté-
sét, itatását.

Az előző hónapokban már szóltunk arról, 
hogy a talajélet egészségének megőrzése 
szempontjából a talaj forgatásával járó őszi 
ásást, szántást nem javasoljuk, kivéve, ha egy 
teljesen új területet szeretnénk jövő tavasz-
szal művelés alá vonni. 

A letermett növények eltávolításánál álta-
lában a szár feletti elvágás javasolt, hogy a 
földben hagyott gyökerek táplálják és lazán 
tartsák a talajt.  A bimbóskel télen finomabb, 

mert cukortartalma emelkedik fagy hatására, 
de ha letermett, akkor mindenképpen húz-
zuk fel gyökerestül, hiszen ezzel csökkent-
hetjük a rajta élősködő kártevők áttelelésé-
nek esélyét.

November második felében, amikor már fa-
gyos a talaj, ami nem teszi lehetővé a magok 
csírázását, vethetünk “hó alá” vagy “tél alá”. 
Az amúgy márciusban vetendő borsó, sárga-

répa vagy petrezse-
lyem ilyenkor kiszórt 
magjaiból fejlődő 
növények általában 
3 héttel előbb szüre-
telhetők. Ugyanígy 
próbálkozhatunk a 
mák és a burgonya 
februári vetésével. 
Ezzel a módszerrel 
különösen ott lehet 
lépéselőnyhöz jutni, 
ahol nehéz, agyagos 
a talaj. 

A télre betárolt ter-
ményeket gondosan 
válogassuk át heten-

te, nehogy a romlott darabok miatt rothadás-
nak induljon a teljes készlet.

NÖVÉNYVÉDELEM
Lombhullatás után szedjük le az ágakról a 
gyümölcsmúmiákat is, mert azok fertőzést 
okozhatnak a következő évben. Ugyanígy 
a varasodással fertőzött almafa lombját se 
hagyjuk a fa alatt, hanem gyűjtsük össze és 
távolítsuk el.

Egész télen lehet gyűjteni a fatüzelésből 
származó hamut, amit a kerti utak, járdák sí-
kossága ellen vethetünk be, illetve félretehet-
jük a nyári növényvédelemre vagy az olyan 
kálium igényes növények számára, mint a 
paradicsom, aminek a leendő helyét akár 
már most vékony rétegben beszórhatjuk.

Az utóbbi évek hektikus időjárása indokolt-
tá teszi, hogy még fokozottabban figyeljünk 
a gyümölcsfák védelmére. A nyugalmi álla-
potot alaposan megzavarja az erős napsütés 
okozta nagy hőingadozás, ezért ajánlott a 
fák törzsét fehér bevonattal ellátni. A legel-
terjedtebb eljárás a meszelés vagy mésztejes 
permetezés, de saját magunk által előállított 
fakenőcsöt is használhatunk erre a célra. Eh-
hez 10 liter vízben keverjünk el 5 kg agya-
got, 3 kg friss szalmamentes tehéntrágyát, 
½ kg dolomitport vagy kvarclisztet, 5 dkg 
zsurlóból készített ½ liter zsurlóteát és ½ kg 
fahamut. Alkalmazás előtt drót- vagy gyökér-

kefével dörzsöljük át alaposan a törzseket és 
a nagy ágak tövét, amivel eltávolíthatjuk az 
ott megtelepedett moha és zuzmótelepeket, 
felszámolhatjuk a kártevők téli búvóhelyeit. 
Az így kezelt fák tavasszal kicsit lassabban, 
pár nappal később melegszenek fel, ezéltal a 
tavaszi fagyok ellen is védettebbek.

SAVANYÍTSUNK KÁPOSZTÁT 
TARTÓSÍTÓSZEREK NÉLKÜL!
Érdemes a C-vitaminban gazdag káposzta 
savanyításával megpróbálkozni, mivel a bolti 
forgalomban kapható termékeket gyorsér-
leléssel, adalékanyagok hozzáadásával ké-
szítik. A tartósításnak ezen hagyományos 
módja pedig pofon egyszerű, természetes 
folyamat eredménye, csupán némi türelmet 
igényel tőlünk.

A káposzta tisztítását követően távolítsuk 
el a fonnyadt külső leveleket és torzsát a 
fejről, majd gyaluljuk le a szép vékony csí-
kokra. 1 kg káposztához számítsunk 2-3 dkg 
sót, amivel keverjük össze. Ezután tegyük a 
káposztát a hordóba vagy cserépedénybe és 
20-30 centinként döngöljük le. Az ízesítés-
hez használhatunk rétegenként ízlés szerint 
szemes borsot, köménymagot, babérlevelet, 

csöves paprikát, szeletekre vágott birsalmát, 
tormát. A telerakott hordót súlyozzuk le egy 
tisztára mosott kővel, hogy a káposztát ellep-
je a saját leve, majd takarjuk le tiszta konyha-
ruhával. 2-3 hétig tartsuk szobahőmérsékle-
ten, közben hetente szedjük le a fehér habot 
a tetejéről és mossuk tisztára a követ, végül 
tegyük hűvös pincébe, spájzba, ahol tavaszig 
eláll.

Nem muszáj hordónyi mennyiséget készí-
teni, akár egy fej káposztát is meg lehet sava-
nyítani befőttesüvegben. 
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. . .CSALÁDI PROGRAMOK. . .

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

November 8. vasárnap 11:00  

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

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

November 15. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Jegyár: 900-3000 Ft

November 15. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! családi felfedező-
nap az ÓKORBAN, a GÖRÖG-RÓMAI kul-
túra felfedezése
6-12 éves korosztálynak szóló játszóház, a 
Budaörsi Régészeti Múzeum „Utazó Múze-
um” programja keretében.
Jegyár: elővételben: 1500 Ft
helyszínen: 2000 Ft

November 29. vasárnap 17:00 
100 FOLK CELSIUS
Ingyenes családi koncert, részvételi szándé-
kukat kérjük jelezzék az info@kulturliget.hu 
e-mail címen.

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.

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

November 8. vasárnap 17:00  
PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS 
BANDÁJA JUBILEUMI KONCERTJE

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

November 12. csütörtök 19:00 
Dumaszínházi esték: BÉKÉVEL JÖTTÜNK
Lakatos László és Musimbe Dávid Dennis 
közös estje
Jegyvásárlás: dumaszínhaz.hu

November 23. hétfő 19:00 
VÁLÓTÁRSAS Interaktív párkapcsolati est   
humorral és rögtönzésekkel
Könnyed, szórakoztató előadás a párkap-
csolatokban előforduló helyzetekről és azok 
megoldásairól.

Moderátorok: Gönczi Dorka mediátor 
és  Varga Zsolt párkapcsolati kommuniká-
ciós szakértő
Jegyár: 2500-3500 Ft

JÖN-JÖN-JÖN
November 27. péntek 18:00 
MINDEN HATÁRON TÚL
A színdarab a Trianoni békediktátum előtti 
időszak „sűrűjében” játszódik,   bemutatva 
a hétköznapokat és a sorsfordító történelmi 
pillanatokat egyaránt. 
A rendezvény előzetes regisztrációt követő-
en  INGYENESEN látogatható, regisztrálni 
az  info@kulturliget.hu e-mail címen lehet 
elérhetőség és darabszám megadásával.

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

November 13. péntek 19:30 
GYÁRFÁS-PREMECZ 
ORGAN TRIO
Jegyár elővételben: 1800 Ft, a 
helyszínen: 2200 Ft

November 21. szombat 19:30 
HANGFOGLALÓ - SZEDER 
Szeder, a Junior Artisjus díjas éne-
kes-dalszerző 2013 óta meghatáro-
zó része és egyedi színfoltja a hazai 
könnyűzenei életnek. Bájos, szóki-
mondó, humoros, hol köny-
nyed, hol mély szövegeihez 
egyedi, egyszerre karcos és 
lágy hang párosul.
Jegyár elővételben: 1800 
Ft, a helyszínen: 2200 Ft

November 28. szombat 20:00 
LOVASI ANDRÁS: TŰZIJÁTÉK DÉLBEN 
A koncert gerincét az első szólóalbum 
és a Tűzijáték délben című lemezek da-
lai adják. De válogatást hallhatunk az 
elmúlt 30 év munkásságából is. (Kispál 
és a Borz, Kiscsillag) Kicsit más köntös-
ben, személyesebb hangvételben. 
Jegyár: 3000-4900 Ft

. . . . . . . . E Z + A Z . . . . . . . .
November 14. szombat 8:00 
ORSZÁGOS GYERMEK TÁNCMŰVÉ-
SZETI FESZTIVÁL
Az előadások XVI. kerületi lakosok 
számára ingyenesen látogathatók!

November 16. hétfő 18:00 
KARÁCSONYI VÁRAKOZÁS 
A Corvin Művészklub kiállítása a 
Kovács Attila Galériában, az Önkor-
mányzat épületében.

November 19. csütörtök 18:00 
NŐI SZEMMEL
VENDÉGÜNK 
V. KULCSÁR ILDIKÓ
Egy korty derű (Anyák, 
nagyik és más szent 
őrültek) könyvbe-
mutató. A progra-

mon a részvétel ingyenes, kérjük 
jelezzék részvételi szándékukat az   
info@kulturliget.hu címen.

November 24. kedd 17:00 
TÉLI TÁRLAT az ART 16 Művész 
Csoport kiállítása. Megtekinthető: 
2021. január 17-ig a Corvin Galéri-
ában.
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Évadnyitó Jazzliget: 
Ray Charles Band
Igen ütős műsorral kezdte az őszi éva-
dot a Jazzliget rendezvénysorozat az Er-
zsébetligeti Színházban. A jazzmuzsika 
ínyenceinek legnagyobb örömére Ray 
Charles születésének 90. évfordulóján a 
Ray Charles Band emlékezett a soul zene 
úttörőjére, a XX. század könnyűzenéjé-
nek egyik meghatározó alakjára.

Az együttes semmit nem bízott a véletlenre. 
Felidézték Ray Charles legjobb, leghíresebb 
számait, és a tökéletes hangzás érdekében a 
két énekes szólista és a kitűnő hangszeres 
zenészek mellé egy négytagú vokalista csa-
patot és egy közel negyven tagú kórust is 
fölsorakoztattak. 

M. T.

Mester és 
Tanítványai
Eifert János olyan alkotó, aki nem félt-
ve őrzött kincsként, irigy féltéssel te-
kint saját művészetére, hanem szíve-
sen megosztja másokkal annak titkait, 
szívesen ad tanácsokat és szívesen ta-
nít. Ennek megfelelően népes alkotó-
csapat veszi körül, akik tőle próbálják 
ellesni, megismerni a fotóművészet 
mesterfogásait, és noha a tanítványok 
bátran letérnek a mester által kitapo-
sott útról, szemléletükben, a fotográfia 
iránti elkötelezettségükben minden-
képpen örökösei.                                 M.T.

Eifert János először a fotográfia történeté-
nek és művészetté válásának folyamatát is-
mertette, majd minden tanítványát néhány 
szavas mini interjúval mutatta be a hallga-
tóságnak. A kiállításhoz nem csak a nevét 
adta, hanem tevékenyen részt vett annak 
létrehozásában is. Maga akasztotta a képek 
nagy részét a falra, ő szállította az anyagot 
a helyszínre, és ő gondoskodott arról, hogy 
minden a helyén legyen.

A képek megtekinthetők az Erzsébetligeti 
Színház Napfény Galériájában november 
29-ig. 

Pongó Judit 
belső ritmusai 
Október 16-án 
nyílt meg az Er-
zsébetligeti Szín-
házban Pongó 
Judit festőmű-
vész Érzések 
mindennapi vilá-
gunkban című ki-
állítása. 

Dr. Cs. Tóth János művészeti író megnyitó-
beszédének legfontosabb gondolatai alapján 
a teljesség igénye nélkül a következő rövid 
jellemzés rajzolódik ki előttünk az alkotóról:

Sem portréja, sem rajzai, festményei alap-
ján nem gondolnánk, hogy az ábrázolás mű-
vészete mellett másik kedvence a matemati-
ka. A művészi kibontakozás lehetősége akkor 
jött el számára, amikor két gyermekét útra 
indította és a festés tölthette ki szabadidejét.

Olyan alkotó, akinek művészete érzésekkel, 
gondolatokkal hat mások létezésére. Végső 
célja felülemelkedni a létezés körforgásán. 
Képei segítenek abban, hogy mi magunk is 
szembesüljünk saját árnyainkkal, amelyek-
kel nap, mint nap viaskodunk. Eszköztárá-
nak kifejlesztéséhez szükség volt arra, hogy 
nagyon sokat rajzoljon, érzelmi világát pedig 
a zongorajáték, az irodalom és a színházi 
világ megismerése gazdagította. Szakmai 
életútját a szorgalom és a tanulás vágya, a 
kifejezésmód tökéletesítése jellemzi. 2010 
-től Rádóczy Gyarmathy Gábor szabadiskolá-
jában kapott további inspirációkat és ismert 
meg új technikai megoldásokat. Az utóbbi 
évtizedben rendszeresen hallgatója a Kunst- 
fabrik művészképző intézmény által szerve-
zett továbbképzéseknek Bécsben. Ott a kö-
vetkező kurzusokon vett részt: A realizmus 
és az absztrakció metszéspontja, Természeti 
absztrakció, Az absztrakt portré, Emberala-
kok könnyed ábrázolása. Az idei nyáron 
pedig a Színek impulzusai című előadáson 
gazdagította tudását. Ma elsősorban az ön-
építés és szorgalom adja Pongó Judit számá-
ra a további fejlődés, a haladás irányát.

A kiállítás december 13-ig tekinthető meg 
az Erzsébetligeti Színház Harmónia Szalon-
jában.

MÉSZÁROS TIBOR Eifert János
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Október 28-án ismét rangos ven-
déget köszönthetett Kertvárosunk 
sportos csapata, a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör. A házigaz-
da, Riersch Tamás ezúttal Kulcsár 
Krisztiánt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnökét, olimpiai ezüstér-
mes párbajtőrvívót köszöntötte az 
Erzsébetligeti Színház Harmónia 
termében. 

Az elnök úgy érkezett a baráti beszélgetésre, 
hogy előtte Kovács Péter polgármester társa-
ságában megtekintette a Rátonyi Gábor uszo-
dát. A köszöntés és a bevezető után a legfon-
tosabb kérdés természetesen az volt, lesz-e 
olimpiai 2021-ben Tokióban. Kulcsár példa-
ként az újkori olimpiák történetét hozta fel. 
Ezidáig összesen három alkalommal töröl-
tek játékokat a két világháború miatt, de sem 
a spanyolnátha-járvány, sem a hidegháborús 
feszültség, sem a ’72-es müncheni terrortá-
madás nem törte meg az ötkarikás versenyek 
megszervezését. A MOB elnöke szerint az 
olimpiáknak mennie kell, mert a sport min-
dig biztos pontot ad az emberiség számára. 
Kulcsár kedélyesen beszélt vívó éveiről, a 
bankszektorban eltöltött tapasztalatairól és 
arról, milyen is az Olimpiai Bizottság elnö-
kének lenni. 

Az est végén egy újabb kiemelkedő sportoló 
aláírása került a Baráti Kör emlékkönyvébe. 

GUETH ÁDÁM

Nem megy...

IKARUS-rajongók figyelmébe! FOTÓKIÁLLÍTÁS – BATYUS BÁL
Az Ikarus Kultúrházban minden hónap utolsó szombatján 

látogatható a gyár történetét bemutató fotókiállítás.  
Novemberi utolsó szombatján, 28-án, azonban ez nem érvényes, 

mert ezen a napon 18:00 órától BATYUS BÁLT rendezünk, 
ezért a kiállítás látogatási ideje ezen a napon 10:00-től 14:00 órára változik. 

A BATYUS BÁLT skandináv piknik módszerrel valósítjuk meg, ami azt jelenti, hogy a 
rendezők a helyszínt és a zenét biztosítják, amit a résztvevők enni és inni szeretnének, 

arról mindenkinek magának kell gondoskodnia.
A vírusveszély miatt a részvételre csak korlátozott számban lesz lehetőség. Ezért regiszt-

rálni kell az otthonunk.ikarus@gmail.com címen, ahol bővebb információt is lehet kapni.

Sajnos, egyik csapatunk szereplésével sem 
lehetünk elégedettek. Az Ikarus még csak-
csak (9 meccsből kettő győzelem, kettő 
döntetlen és öt vereség), de tőlük is többet 
vártunk. A RAFC-nak viszont nagyon bo-
rongós ez az ősz. Sok problémájuk van (pá-
lyagondok, műtétek, sérülések, eltiltások), 
már-már unalmas emlegetni. Az eredmény 
lesújtó: kilenc mérkőzésből mindössze 
két döntetlenre futotta, hét vereség mellet. 
Ami biztató, a játékosok nem adják fel, be-
csületesen járnak edzésre, a meccseken a 
hozzáállással semmi baj, de ahogy ilyenkor 
lenni szokott, semmi sem sikerül.  Min-
dennek ellenére Vörös Péternek és csa-
patának eltökélt szándéka a benmaradás 
kiharcolása. Ezirányban megtették az első 
lépést (lapzártakor érkezett: a 11. forduló-
ban a XII. Ker. Svábhegy (8.) otthonában 
3-1-re nyertek.).

A II. osztályban szereplő Mátyásföldi LTC 
biztatóan kezdte az idényt: 4-1-re verték a jó 
képességű Szent Pál Akadémia csapatát.  A 
10. forduló után két elmaradt mérkőzésük 
van, a nyolc meccs mérlege: két győzelem, 
két döntetlen, négy vereség. Ez a teljesít-
mény jelenleg a tizenhat csapatos mezőny-

ben a 10. helyre elég. Különösen fájó a 7. 
fordulóban, hazai pályán elszenvedett 9-1-
es vereség, még akkor is, ha a bajnokság 
egyik favoritja, a MUN SE volt az ellenfél. 
Viszont, ha a két elmaradt mérkőzést hoz-
zák – mind a kettő nyerhető – felzárkózhat-
nak a középmezőnybe. Reméljük, így lesz.

Negyedik kerületi csapatunk, a Rákosz-
szentmihályi SC a 14 csapatos Budapest III. 
o.-ban indul. Vereséggel kezdtek, a csoport 
legnagyobb esélyese, a Budai FC otthoná-
ban kaptak ki 4-0-ra. Utána viszont három 
győzelem következett, majd a 2. helyezett 
Issimo elleni 2-0-as vereség. Az utóbbi öt 
fordulóban nyújtott teljesítményük viszont 
szinte érthetetlen, a jó erőkből álló együttes 
öt meccsből négyet elveszített! Ebben a cso-
portban kilenc fordulón vannak túl, az RSC 
teljesítménye: négy győzelem, nulla dön-
tetlen, öt vereség. Ezzel jelenleg a 7. helyen 
állnak. Hogy a feljutásért való küzdelembe 
beleszólhassanak, az eddiginél egyenlete-
sebb, jobb szereplésre lenne szükség. 

Így állnak hát csapataink a bajnokság két-
harmadának lebonyolítása után. Minden 
együttesünknél javulásra van szükség ah-
hoz, hogy elérjék céljaikat. 

Eddig tíz fordulót rendeztek, azaz a bajnokság kétharmadán vannak túl 
a Budapest I. osztályának résztvevői a 2020/21. évi idényben. Kerüle-
tünk két csapata, az I. osztályban induló Ikarus és a RAFC, egy-egy mér-
kőzéssel kevesebbet játszott, ellenfeleik (a Csepel illetve a Csep-Gól) a 
vírusra hivatkozva kértek halasztást.                                      VARGA FERENC

INGATLAN

Kiadó szobát keresek max. 60E 
Ft-ért rezsivel. Kauciót nem tudok 
adni. csongoristvan@gmail.com 

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

Kiadó 34nm-es 1 szobás földszinti 
lakás a XVI. kerületben a Jókai lakó-
telepen hosszú távra. 30-236-0223

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

Otthonra talál, amíg építkezik. Csalá-
di ház alsó szintje kiadó, 85 nm. Gép-
kocsi beállóval. 70-600-4460

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

VEGYES
Ingyen elvihető 4 személyes jó minő-
ségű gumicsónak pumpával együtt. 
(Metró utca 46.) 20-220-1675

Eladó 1993-as, 3 ajtós Peugeot 206 
2022-ig műszaki és új gumik. 240E 
Ft. 30-354-1935

Eladó újszerű Zanussi gáztűzhely 5 
éves féláron. 405-1160

Jelképes összegért eladó 72 cm Sony 
színes TV. 20-327-7398

Eladó Renaul Thália 2001-es, 141.000 
km. I.ár: 350E Ft. 30-201-9085

Üvegtégla 45 db 25E Ft-ért, össze-
csukható vendégágy 5E Ft-ért eladó. 
20-588-8048

Eladó Samsung virtuális szemüveg 
19E Ft-ért. 30-851-3137

Eladó használt HP laptop 95E Ft-ért. 
30-851-3137

Eladó új Future Board 45E Ft-ért; ház-
tartási gépek. 30-851-3137

Márkás babakocsi télen is jól hasz-
nálható nagyon olcsón eladó. 30-683-
9550

Samsung monitor 48 cm olcsón el-
adó. 20-934-7476

Nyúlhúst vásárolnék kerületi nyúlte-
nyésztőtől. 405-2548

Rövid mosómedve kabát és egy mű-
szőrme kabát M-es méretben eladó. 
403-7932

Etetőszék újszerű állapotban és egy

Alig használt LEO típusú galéria ágy 
ágyráccsal, 90x200x14 cm matraccal 
80E Ft. 20-471-1403

Eladó egy gázpalack 11,5 kg. 30-304-
2505

XVI. Nagyiccetelpen el-
adó 42 nm-es 2 szobás, 
szépen felújított téglala-

kás  28M Ft. 30-939-2173
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Két határon túli helyszínen rendeztek 
korosztályos világbajnokságot az elmúlt 
hétvégén a fitness utánpótlás élvonalá-
nak. A Mazotti Fitness SE sportolói egyik 
eseményről sem jöttek haza üres kézzel.

Legendás királyunk, az igazságos Má-
tyás szülővárosa, Kolozsvár volt a házi-
gazdája a Nemzetközi Bodybuilding  és 
Fitness Szövetség (IFBB) junior világbaj-
nokságának, ahol a Fitness kategóriában 
Vágó Virág egy nyolcszoros világbajnok 
szlovák versenyzőt megelőzve állhatott a 
dobogó legfelső fokára. Vágó Virág, a Ma-
zotti fitness SE versenyzője nem csak a 
versenyeken ér el kimagasló eredménye-
ket, de Teszák Mariannak, az egyesület 

vezetőjének már az edzések levezetésé-
ben is segítségére van. 

A kolozsvári versennyel azonos időben 
Szerbiában, Cacakon is világbajnokság 
zajlott, de ott a gyerek fitness korosztály 
tagjai mérhették össze tudásukat. A do-
bogó legfelső fokára ott is egy mazottis 
versenyző állhatott Csépány Nikolett sze-
mélyében, ahol az ő nyakába akasztották 
a világbajnoki aranyérmet. 

Kiválóan szerepelt még a versenyen Hati 
Szófia, aki bronzérmes lett, Kun Kiara és 
Kiss Nikoletta 4., Kézdi Titanilla 5., Giczi 
Boglárka 6., Veres Laura pedig 8. helye-
zést ért el.

M.T.

A Mazotti sportolói fütyülnek a vírusra
A fenti megállapítás természetesen nem azt jelenti, hogy ne tarta-
nák be a szigorú járványügyi előírásokat, csupán annyit, hogy eb-
ben az egészségügyi előírásokkal jelentősen megnehezített hely-
zetben is képesek voltak két világbajnoki aranyérmet, egy bronzot 
és további értékes helyezéseket elérni.  

Vágó Virág

Csépány Nikolett

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

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

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

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

a Polgármesteri Hivatalnál kihelyezett postaládába.

VÁLTOZÁSOK A HIRDETÉSFELADÁSBAN

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

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

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

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

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

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

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

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra, szán-
kók különböző méretűek kedvező 
áron eladók. 407-2312

Háti iskolatáska (Comfort special 
anatomic); 1 db kerékpár eladók. 30-
359-5978

2400W-os komposztáló; légtisztító; 
kárpittal bevont szivacs ágy eladó. 
409-2240

Fürdőszobai fehér szekrény mosdóval 
együtt 15E Ft; 12nm fehér-műanyag 
lambéria; HVK 46/42 szivattyú 5E Ft-
ért eladók. 409-2240; 30-736-8204

Eladó egy kis méretű grillsütő, számí-
tógép asztal 4E Ft-ért. 409-1436
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Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, tereprende-
zés, fűnyírás, sövény nyírás, 
zöld hulladék elszállítás. Far-
kas György 30-685-9502

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

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

20-412-0524 
Hétvégén is hívható!

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

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

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

Ügyvéd a kerületben.Szer-
ződések, perek, cégjog. 30-
200-1526

Gyógypedikűrt és manikűrt 
vállalok. Házhoz megyek. 

Időpont egyezetetés: 
70/595-33-45

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