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Az Önkormányzat anyakönyvvezetői ebben a rendkívüli időszakban is folya-
matosan dolgoznak azon, hogy a legnagyobb biztonságban segítsék a hozzájuk forduló 
párokat életük egyik meghatározó eseménye, az esküvőjük megtervezésében.

A járványügyi helyzetre való tekintettel  a  szertartásokat ismét csak  szűk körben lehet 
megtartani. Ez maximum 50 főt jelent, amelybe a pár, a tanúk, az anyakönyvvezető, a fotós 
és a násznép is beletartozik.

Kérjük Önöket, hogy a házasságkötő terembe való belépés előtt minden vendég fertőt-
lenítse le a kezét, és azok a vendégek, akik nem egy háztartásban élnek, másfél méteres 
távolságra legyenek egymástól,  valamint viseljenek maszkot a ceremónia teljes ideje alatt.

Magyarországon a fertőzöttek száma enyhe 
ingadozás mellett folyamatos emelkedést 
mutat, és szeptember 20-án átlépte a napi 
ezer új fertőzöttet.

Ebből a folyamatból természetesen a XVI. 
kerület sem maradhat ki. Nálunk a nyár 
elején mindössze két covidos lakótársunk 
volt, majd egész nyáron egy sem. Augusztus 
utolsó hetében azonban egy hét alatt 34-en 
mutatták a fertőzés jeleit, és azóta nálunk is 
emelkedik a fertőzöttek száma. Mostanra pe-
dig már az önkormányzat dolgozói közül is 
megbetegedtek négyen.

A vírussal tehát még egy jó ideig együtt kell 
élnünk. Most azonban kénytelenek vagyunk 
bizonyos kockázatot vállalni, mert ha nem 
akarunk gazdasági csődöt, meg kell próbál-
nunk működtetni az országot. Ez azonban 
fokozott védekezést igényel a vírussal szem-
ben. Ezért újabb szigorítások léptek életbe. 
Ennek értelmében már nem csak a BKK 
járatain, de már a megállókban várakozva 
is kötelező a maszk viselése, nem csak a fel-
nőtteknek, hanem a 6 év fölötti gyerekeknek 
is. Csak a maszk elfogadott, a sál, vagy ken-
dő nem. Már nem csak a kulturális és egész-
ségügyi intézményekben, üzletekben, egyéb 
zárt terekben kötelező a maszk, hanem pél-
dául a liftben, lakógyűlésen, munkaértekez-
leten, vagy a taxiban is, a plázákban pedig 
nem csak az üzletekben, hanem a bevásárló 
központok teljes területén. A szórakozóhe-
lyek 11 órakor kötelesek bezárni. 

A Sashalmi Piac területére is csak sza-
bályosan viselt maszkkal lehet belépni. A 
Közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzi 
e szabály betartását, és a maszk viselését 
megtagadókat jogukban áll kikísérni a piac 
területéről. A Polgármesteri Hivatalba to-
vábbra is előzetes bejelentkezés és kézfer-
tőtlenítés után lehet belépni, természete-
sen csak maszkban. 

A fertőzés megelőzésében segíthet a gyako-
ri kézfertőtlenítés, a maszk gyakori cseréje 
vagy mosása, és azoknak a helyeknek a ke-
rülése, amelyeken sok ember jön össze. Pró-
báljunk minél kevesebb időt tölteni ott, ahol 
sokan vannak! Otthon is kerüljük a szokásos 
puszit, ölelést, kíméljük az idős családtago-
kat! Ha valaki köhög, lázas, még nem biztos, 
hogy Covid-fertőzött, hiszen küszöbön a szo-
kásos „mezei influenza” érkezése is. De pa-
naszaival senki ne menjen el az orvosi ren-
delőbe, hanem telefonon hívja háziorvosát!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete te-
kintettel a járványra, módosította a költség-
vetést, és 2,5 milliárdos biztonsági tartalékot 
különített el a főösszegből. A Szakrendelő-
ben dolgozók anyagi megbecsülésére pedig 
létrehozták az Egészséges Kertváros Pótlé-
kot, és Önkormányzat a jövőben is megtartja 
prevenciós keretét is.

Ahogy azt a szakértők jósolták, megérkezett a koronavírus második hul-
láma. Várható volt az is, hogy erősebb lesz, mint az első. Most a 20-29 
év közötti korosztályból kerül ki a fertőzöttek többsége, az idős, krónikus 
betegek azonban továbbra is a veszélyeztetett csoportba tartoznak.

Megérkezett

Újabb szigorítások
 
• a BKK megállókban várakozva is kötelező 
a maszk viselése,
• nem csak a felnőtteknek, hanem a 6 év 
fölötti gyerekeknek is,
• csak a maszk elfogadott, a sál, vagy ken-
dő nem.

Az alábbi helyeken is kötelző lett 
a maszkviselés: 
• liftben, 
• lakógyűlésen, 
• munkaértekezleten
• taxiban 
• a bevásárlóközpontok teljes területén.

• A szórakozóhelyek 11 órakor kötelesek 
bezárni. 

• A Sashalmi Piac területére is csak sza-
bályosan viselt maszkkal lehet belépni.

A Polgármesteri Hivatalba továbbra is 
előzetes bejelentkezés és kézfertőtlenítés 

után lehet belépni, természetesen 
csak maszkban!

Vigyázzunk egymásra!
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A testületi ülésről jelentjük
2,5 milliárdos tartalék a költségvetésben, 
Egészséges Kertváros pótlék a szakrendelő 
dolgozóinak anyagi megbecsülésére, újabb 
juttatások a kerületi óvodákban dolgozóknak, 
méhbarát és madárbarát programok indítása 
a klímatudatosság jegyében. Fontos döntése-
ket hozott a Képviselő-testület a szeptember 
16-i ülésen. N.B.

Kedves Olvasó!
Döbbenten tapasztalom, hogy a Face-
bookon mennyi maszkszakértő „nőtt ki 
a földből”. Korábbi posztjaikból kiderül, 
hogy semmiféle egészségügyi végzettsé-
gük nincs, mégis maszkszakértővé léptek 
elő. Biztos forrásból – általában a hozzá-
juk hasonló „atomtudósok” közleményei-
ből – tudják, hogy a maszk nem véd meg 
a fertőzéstől. Az átlagos maszk valóban 
nem nyújt száz százalékos védelmet, de 
nagyon nagy mértékben csökkenti a fer-
tőzés esélyét. Valaki föltett egy képet ar-
ról, hogy a vírus mennyivel kisebb, mint 
a maszk szövetének szálai közti rések. És 
még meg is kérdezte gúnyosan, hogy „ért-
hető?”, hiszen úgy gondolja, hogy rajta kí-
vül mindenki hülye. A baj csak az, hogy a 
vírus nem önmagában repked a levegő-
ben, hanem általában valamihez – nyál-
csepphez, nedves hordozóhoz – tapadva 
létezik a világban. Ezért mondják a szak-
emberek, hogy cseppfertőzéssel terjed. 
Belátható, hogy egy csepp nyálhoz kap-
csolódva azért már sokkal nagyobb való-
színűséggel akad fenn a maszkon, pláne, 
ha az legalább kétrétegű. Ja, hogy erre 
nem is gondoltak? Hát ezért érdemes az 
ilyesmit szakemberekre bízni. Mert amit 
én elmondtam, az egy közismert magyar 
infektológus véleménye. Olyan emberé, 
aki hosszú évekig tanulmányokat folyta-
tott a vírusok természetéről, terjedésé-
ről, tulajdonságairól. Ellentétben azokkal 
a szenvedélyes szenzációhajhászokkal, 
akik azt hiszik, hogy a tudomány forrá-
sa a Facebook. És hogy miért mondtam 
el mindezt? Azért, mert egy ismerősöm 
most menekült haza Svédországból a CO-
VID elől. Még idejében, mert kezében van 
már két negatív teszt. Ő mesélte, hogy az 
a svéd orvos, aki videóban hirdette, hogy 
a maszk semmire nem jó, és a vírus nincs 
is, most került lélegeztető gépre. Ha fel-
gyógyul is, beismeri majd, hogy tévedett? 
És Önök, kedves magyar követői?

MÉSZÁROS TIBOR

Maszkban, nyitott ablakok mellett tartották 
meg a soron következő testületi ülést. Nem 
is történhetett volna másként, hiszen a koro-
navírus-járvány miatt a munkavégzés csak a 
szükséges óvintézkedések mellett történhet.

Az Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának tárgyalása előtt bemutatko-
zott kerületünk új rendőrkapitánya, Hor-
váth Szabolcs alezredes, aki nem ismeretlen 
számunkra, hiszen 2010 és 2012 között a 
kerületi rendőrkapitányságon bűnügyi osz-
tályvezetőként dolgozott. A rendőrkapitány 
bemutatkozása után új bizottsági tagot vá-
lasztottak Péter Mária Valéria személyében 
a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és 
Gyermekvédelmi Bizottságba.

A módosított szervezeti és működési sza-
bályzat tartalmazza a Kertvárosi Konzultációt, 
melynek legfőbb jelentősége, hogy új lehető-
séget teremt a kerületben élő polgárok javas-
latainak, véleményének megismerésére olyan 
kérdésekben, mint például a szilveszteri tűzi-
játék engedélyezése vagy betiltása. 

A képviselők tárgyalták a 2020. évi költ-
ségvetés első számú módosítást, melynek 
egyik legfontosabb eleme a 2,5 milliárd fo-
rintos költségvetési tartalék. Kovács Péter 
polgármester kiemelte, hogy a XVI. kerületi 
Önkormányzat minden évben jelentős tarta-
lékkal tervezi a költségvetését, de a koronaví-
rus-járvány negatív hatásaira készülve, ezt a 
tartalékot tovább kell növelni. A módosítás 
pozitívan érinti a kerületi óvodákban és a 

szakrendelőben dolgozókat is. Október 1-jétől 
havi bruttó  30 ezer forint pótlék jár az eddigi 
pótlékokon felül az óvodapedagógusoknak, 
gyógypedagógusoknak és óvodapszichológu-
soknak, és ezzel együtt módosul a sajátos ne-
velési igényű gyermekekkel foglalkozó peda-
gógusok munkáját elismerő Esélyegyenlőségi 
pótlék rendszere is. A változásokról Ács Ani-
kó alpolgármester szeptember 18-án szemé-
lyesen tájékoztatta az óvodavezetőket. A szak-
rendelőben dolgozók anyagi megbecsülésére 
bevezették  az Egészséges Kertváros pótlék. 

12 fővel nő a Kerületgazda Szolgáltató Szer-
vezet létszáma, amire azért van szükség, hogy 
a kerületet felosztva a körzeti megbízottak-
hoz hasonlóan minden területnek legyen egy 
olyan felelőse, aki folyamatosan járva a körze-
tét felméri a szükséges útjavítási, kaszálási és 
egyéb munkákat, a kisebb feladatokat pedig 
maga is elvégzi a helyszínen. 

Szász József alpolgármester előterjesztéseit 
elfogadva „Méhbarát Kertváros”- és „Madár-
barát Kertváros” program indul a kerület-
ben, a környezettudatosság és klímavédelem 
jegyében. A „Méhbarát Kertváros” csomag 1 
db 30 grammos vadvirág magkeveréket és 1 
db méhecskehotelt tartalmaz. A „Madárbarát 
Kertváros” csomag 1 db 5 kg-os madáreleség-
ből és 1 db madárodúból áll. 

A képviselők legközelebb október 14-én 
találkoznak a következő rendes testületi ülé-
sen, amennyiben a vírushelyzet ezt lehetővé 
teszi. 

Az Idősek Világnapja alkalmából 
tisztelettel és szeretettel köszöntjük az idős Kertvárosiakat! 

Idén sajnos a vírushelyzet miatt személyesen nem találkozhatunk, 
ezért kérjük Önöket, fogadják el a képeslappal küldött jókívánságainkat 
a XVI. kerületi Önkormányzat nevében. Szívből kívánunk jó egészséget, 

nyugalmat és türelmet ebben a mindannyiunk számára nehezebb időszakban. 

Kovács Péter 
polgármester

Ács Anikó 
alpolgármester

Szász József 
alpolgármester

A Területi Szociális Szolgálat munkatársai

„Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, 
a nagyság, az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit.” 

Albert Schweitzer
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A Civil Önkéntes Segítők, az Egyesített 
Bölcsődék, a Területi Szociális Szolgálat, a 
Sashalmi Manoda Óvoda, a Gyermekkuckó 
Óvoda, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, az 
Erzsébetligeti Színház, a Kertvárosi Közte-
rület-felügyelet, a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet, a Margaréta Óvoda és a Naprafor-

gó Család és Gyermekjóléti Központ mun-
katársai kivétel nélkül, első szóra mondtak 
igent a felkérésre. Az elismeréseket Kovács 
Péter polgármester, Ács Anikó és Szász Jó-
zsef alpolgármesterek, valamint dr. Csomor 
Ervin jegyző nyújtotta át a jelenlévőknek.

A polgármester zárszavában elmondta, 

hogy elérte kerületünket a vírus második 
hulláma. Ugrásszerűen megnőtt a fertőzöt-
tek száma, ugyanakkor most inkább a fiata-
lok közül szedi áldozatait, de az idős embe-
rek továbbra is veszélyben vannak. Ezért a 
zárt terekben a maszk használata nem csak 
ajánlott, hanem kötelező is.

Segítettek a vírus elleni küzdelemben
Az Önkormányzat intézményeink dolgozói sokszor számukra szokatlan feladatokat is vállalva vettek részt a ko-
ronavírus első hulláma elleni küzdelemben. Ők voltak azok, akik az idős emberekhez eljuttatták az élelmiszert, 
bevásároltak, kiváltották a gyógyszert, kiszállították a fertőtlenítőszereket, vagy a héttérben szervezték a gépezet 
munkáját, működését. E tevékenységük elismeréseképpen oklevelet és emlékplakettet vehettek át szeptember  
16-án a Havashalom parkban, Szent István király szobra előtt.                                                             MÉSZÁROS TIBOR

Magyar Vöröskereszt XVI. kerületi 
szervezete

(1163 Budapest, Veres Péter út 27.)

Szeptember 29. kedd 9-12 óra között 
rászoruló kerületiek számára 

INGYENES RUHA, CIPŐ, TÁSKA, 
JÁTÉK ÉS KÖNYV OSZTÁS

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Kell a maszk!
Egy kedves idős rákosszentmihályi olvasónk felháborítónak találja, hogy 
a rendelet ellenére vannak, akik nem hordják a szájmaszkot. Ezért a sa-
ját kapujára kitette az alábbi figyelmeztetést, és arra szólít fel minden-
kit, hogy mindaddig, amíg a vírusfenyegetettség fennáll, mindenki tegye 
ugyanezt saját lakóhelyén. Figyelmeztessük egymást arra, hogy amit ren-
deletbe foglaltak, annak betartása nem döntés kérdése, hanem kötelesség, 
és elmulasztása büntetést von maga után. Minden önjelölt maszkellenes 
propagandista véleményével szemben a szájmaszk igenis jelentősen ké-
pes csökkenteni a fertőzésveszélyt. Ha nem hordjuk, nem a saját, hanem mások egészségét 
kockáztatjuk. Ehhez pedig senkinek nincs joga.

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
ÁLLÁST HIRDET TAKARÍTÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (1165 Budapest, 
Veres Péter út 155-157.), illetve telephelyei: Cinkotai Tájház (1164 Budapest, Batthyány 

Ilona utca 16.), Tóth Ilonka Emlékház (1162 Budapest, Állás utca 57.). 
A munkaidő: teljes munkaidő

A jelentkezés benyújtásának módja: elektronikus úton, önéletrajz és 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatának csatolásával a vezetok@helytortenet16.hu  

levelezési címre Villányi Péter intézményvezető részére. 
A jelentkezés határideje: 2020. szeptember 30. 

A munkakör betölthető: 2020. október 5-i kezdéssel.
Bővebb információ a +36 1 604 83 42 telefonszámon kérhető.

Az intézményről a www.helytortenet16.hu oldalon tájékozódhat.
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Hármas összefogás eredményeképpen jöhetett létre a gyerekek szá-
mára minőségi változást jelentő öntöttgumi borítású pálya. A beru-
házás összértéke bruttó 38 073 315 forint, amelyből az Önkormányzat 
11 421 994 forintnyi önrészt vállalt. A költség nagy részét a BVSC 
Zugló biztosította, és hozzájárult a beruházáshoz az Észak-Pesti Tan-
kerületi Központ is.

A pályát most 942 négyzetméter EPDM öntött gumi borítja, ame-
lyet a korábbi aszfaltra lehetett ráönteni. A kézilabda szabályainak 
megfelelő felfestés hossza összesen 240 méter. Felszereltek négy vi-
lágítótestet is, hogy ne csak a nappali időszakban lehessen használni 
a pályát. Mindkét alapvonal mögött labdafogó háló védi a kapuk mö-
götti területeket. Újak a kapuk is, és az oldalvonal mellett helyet ka-
pott két, íves polikarbonát tetővel fedett kispad 
is, amelyeken 10-10 fő foglalhat helyet.

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy 
kiemelt köszönet illeti a BVSC Zugló elnökét, 
Szatmáry Kristófot, akinek nagy szerepe van 
abban, hogy ez a beruházás megvalósulhatott. 
Így most az intézmény a műfüves focipálya 
mellett egy másik korszerű, szinte bármilyen 
sportág céljaira használható pályával gazdago-
dott. A polgármester azt is megemlítette, hogy 
– mint már sok más kerületi megrendelés ese-
tén – a kivitelező Everling Kft. ismét nagyon 
színvonalas munkát végzett.

Szatmáry Kristóf arról számolt be, hogy egye-
sületénél nagy figyelmet fordítanak a sport, 
a testmozgás támogatására. Ez a szándék a 
TAO-támogatás által biztosított lehetőséggel 
párosulva eredményezte ezt a 21. századi szín-

Szabad a pálya
Új, korszerű borítást kapott az eddigi aszfaltbur-
kolat helyett a Szerb Antal Gimnázium sportpá-
lyája. Az átadóünnepséget szeptember 10-én tar-
tották.                                          

MÉSZÁROS TIBOR

vonalnak megfelelő kézilabdapályát. Jelenleg a koronavírus miatt a 
kültéri lehetőségek felértékelődnek, így a gimnázium tanulói a leg-
jobbkor vehették használatba az új pályát. 

Végül Inotai István iskolaigazgató mondott köszönetet mindazok-
nak, akik szerepet vállaltak ennek a gyönyörű pályának a létreho-
zásában. Elmondta, hogy valószínűleg kevés olyan iskola létezik a 
fővárosban, amelyik a sporttevékenységhez ilyen kitűnő feltételek-

kel rendelkezik. Ebbe nem csak a tornacsarnok, a 
műfüves pálya és az új kézilabdapálya tartozik bele, 
hanem az oxigéndús levegőt árasztó ősfás park is. 
Kapcsolódva Szatmáry Kristóf szavaihoz kijelentet-
te, hogy amíg csak az időjárás engedi, mindenkép-
pen a szabadban tartják majd a tornaórákat.

A beszédeket követően Szász József alpolgármes-
ter, Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi Köz-
pont igazgatója, Kovács Péter polgármester, Bohus 
Enikő, a Szerb Antal Gimnázium 12.b osztályos 
tanulója, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, 
a BVSC elnöke és Inotai István iskolaigazgató át-
vágta a nemzeti színű szalagot, és ezzel átadták a 
gyerekeknek a pályát. Ők késedelem nélkül birtok-
ba is vették, hiszen már az ünnepség megkezdése 
előtt megszerveztek két focicsapatot, és alig várták, 
hogy végre pattoghasson a labda az új, öntöttgumi 
felületen.

A cél a kezdetek óta változatlan: minél több 
embert rávenni a kerékpáros közlekedés-
re. Évekkel ezelőtt még gyanakodva néztek 
az aktivistákra, akik próbálták megállítani a 
két keréken suhanókat, de mára már sokan 
tudják, ha a Jókai és Veres Péter út sarkán 
reggel 7 és 9 óra között kisebb csődület van, 
érdemes megállni, mert jutalmul egy kis 
édesség, egy banán, és a kerékpározásra ösz-
tönző szórólapok várják azokat, akik a köz-
lekedés legegészségesebb és leginkább kör-
nyezetkímélő formáját választják. Sokan már 
messziről mosolyogtak, amikor meglátták a 
Kerékpárosklub zászlóját és asztalát, hiszen 
már tudták, miről is van szó.

A bringás reggeli az utóbbi években már 

bringás uzsonnával is párosul. Így volt ez 
idén is, hiszen a reggeli ajándékosztás a Szi-
las-patak melletti kerékpárúton történt, késő 
délután pedig a Hermina parknál megismét-
lődött. 

A bringások már messziről mosolyogtak
Szeptember 9-én a Magyar Kerékpárosklub Kelet-Pesti Területi 
Szervezete a XVI. kerület Önkormányzattal együttműködve ismét 
jelképes reggelivel várta azokat, akik kerékpárral igyekeztek munka-
helyükre, vagy éppen iskolába. 

A rendezvény lebonyolításában mindig sze-
repet vállal a Kerületgazda Szolgáltató Szer-
vezet, akik a megállító helyek kialakítását 
végzik, és az Önkormányzat is mindig kép-
viselteti magát. Ezúttal Szász József alpolgár-
mester vett részt az ajándékosztásban. 
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Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Vagyonhasznosítási Iroda állást hirdet

VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ 
(ANALITIKUS KÖNYVELŐ) 

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2022. 
július 31-ig tartó közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betölthető:
1. sz. melléklet 19. pontja szerint Pénzügyi és számviteli feladat-
kör, az I. vagy II. besorolási osztályban előírt képesítéssel
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: mezőgazdasági 
haszonbérleti, nem lakáscélú helyiségek bérleti, valamint hasz-
nálati és közterület használati szerződésekkel, valamint eseti kár-
talanítási és egyéb számlázással kapcsolatos feladatok, analitikus 
könyvelői feladatok.
A munkakör feltételei: gazdasági, pénzügyi, számviteli középfo-
kú végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntet-
len előélet.
Előnyt jelent: szakirányú felsőfokú végzettség, köztisztviselői 
alap,- és szakvizsga, közigazgatási gyakorlat, hasonló munkakör-
ben szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák: magas szintű szakmai ismeretek, magas 
szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség, ügyfélcent-
rikus hozzáállás, döntésképesség és önállóság, kiváló kommuni-
kációs készség írásban és szóban, precíz, önálló munkavégzés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Köz-
szolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.mellékletében 
foglaltak alapján
– végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes 
körű) másolata.
A munkakör azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu  e-mail címre, a benyújtandó iratokkal együtt.
Érdeklődni: Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Irodaveze-
tőnél az alábbi telefonszámon, a 0620-404-3419 lehet.
A pályázat részletes ismertetése az Önkormányzat honlapján is 
olvasható a https://www.bp16.hu/hirek/allas linkre kattintva.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda állást hirdet

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
birtokvédelmi ügyek, közösségi együttélés szabályainak megsér-
tése miatti eljárások és jegyzői hulladékgazdálkodási eljárások 
lefolytatása.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Köz-
szolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
A munkakör feltételei: 
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja szerint Hatósági 
feladatkör, az I. besorolási osztályban előírt képesítéssel.
Vagyonnyilatkozati eljárás, magyar állampolgárság, cselekvőké-
pesség, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: 
magas szintű szakmai ismeretek, magas szintű együttműködési 
és kapcsolatteremtő készség, ügyfélcentrikus hozzáállás, döntés-
képesség és önállóság, kiváló kommunikációs készség írásban és 
szóban, precíz, önálló munkavégzés,
Előnyt jelent: 
köztisztviselői alap-, és szakvizsga, közigazgatási gyakorlat, ha-
sonló munkakörben szerzett gyakorlat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.mellékletében 
foglaltak alapján
– végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes 
körű) másolata.
A munkakör azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül, a benyújtandó iratokkal 
együtt.
A munkakörrel, meghirdetett állással kapcsolatos további infor-
mációt Rédei Róbert irodavezető nyújt, a 06/1-4011-515 telefon-
számon.
A pályázat részletes ismertetése az Önkormányzat honlapján is 
olvasható a https://www.bp16.hu/hirek/allas linkre kattintva.

Az Ars Sacra Fesztivál olyan örök értékeket hirdet, mint a 
szépség, az igazság, vagy a jóság. Programjaival minden év 
szeptemberében a művészet nyelvén szeretné lelki befelé for-
dulásra késztetni az embereket, bemutatni azokat az európai 
értékeket, amelyek a szakralitásból erednek.                       M.T.

A több mint 360 magas színvonalú program országszerte ingye-
nesen volt látogatható szeptember 12-től 20-ig. Ehhez a sorozathoz 
csatlakozott a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, ami-
kor szeptember 12-én szombaton a Cinkotai Tájházban az Ars Sacra 
gondolatköréhez kapcsolódó műsort rendeztek.

Először a Rácz Aladár Zeneiskola népzene szakos növendékei 
adtak elő egyházi ihletésű énekeket és népdalokat Király Györgyi 
népiének-tanár vezetésével Kodály Zoltán, Domokos Pál Péter, Lajta 
László, Sárosi Bálint és Vikár László gyűjtéséből. Majd Szeverényi 
János evangélikus lelkész, fotóművész beszélt – háta mögött az általa 
készített fotókiállítás anyagával – azokról a kalandokról, szellemi él-
ményekről és sokszor valódi veszélyekről, amelyeket át kellett élnie, 
miközben próbálta megörökíteni az Erdély, Újvidék, Csángóföld, 

Kárpátalja és Szlovákia területén élő magyarok mindennapjait, és 
lelki világát.

A műsort két, országosan ismert közönségkedvenc közös produk-
ciója zárta. Kudlik Júlia, a Magyar Televízió örökös tagja, a népszerű 
bemondó és műsorvezető, valamint Szvorák Katalin Kossuth-díjas 
énekművész Szeretettel című albumuk anyagát adták elő. Kudlik Jú-
liának a szeretetről egyházi és világi nézőpontból is megfogalmazott 
gondolataihoz Szvorák Katalin társított olyan dallamokat, amelyek 
érzelmileg is megerősítették a szavakban megtestesülő gondolatokat.

Szent Művészet
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„Ne bántsd a magyart!”- húsz év a Kárpát-haza szolgálatában
20. születésnapját ünneplte a Déli Harangszó Baráti Kör Egyesület

Hit, remény és szeretet 
járvány idején
Szeptember 7-én, hosszas 
kihagyás után újra várta ven-
dégeit a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének (KÉSZ) 
kertvárosi szervezete, a Sas-
halmi Krisztus Király temp-
lomban. 

A kerületi elnök, Szőke István vendége újra Ewa Gamon, lengyel 
származású szalézi nővér és misszionárius volt, aki tavaly szep-
temberben már megismerhettünk a KÉSZ rendezvényén. A nő-
vér ezúttal a járványhelyzet kihívásairól osztotta meg gondolatait 
az egybegyűltekkel „Hit, remény és szeretet járvány idején” cím-
mel. Gamon szerint a járvány okozta nehézségek egyben Isten 
ajándékaként is felfoghatóak, hisz ilyen rendkívüli helyzetben, a 
társaságtól elszigetelve a hívek mélyebben élhetik meg hitüket. 
A beszélgetést dr. Kratofil Ottóné szavalatai tették színesebbé. 
Az összejövetelen a megjelentek fokozottan ügyeltek a távolság-
tartásra, valamint a kézfertőtlenítésre és a maszk viselésére is.

GUETH ÁDÁM

„Honnan jött mindez?”
Szeptember 12-én újraindult a Kovász Egyesület hagyományos-
sá vált rendezvénysorozata, a Szentmihályi Esték is.  

A házigazda, Petrovics Sándor ezúttal Ramón Alfon-
so Díaz Perfecto, spanyol származású asztrofizikust 
hívta meg a Rákosszentmihályi Római Katolikus Plé-
bánia közösségi termébe, aki Honnan jött mindez? 
címmel tartott előadást tudomány és hit kapcsolatá-
ról, valamint világegyetemünk keletkezésének teóri-
áiról. Mint kiderült, számos nagy tudós – köztük az 
ősrobbanás elméletének kidolgozója – vallotta Isten 
létezését. Az előadó kifejtette, hogy a tudomány és 
a Szentírás szavai nem feltétlenül mondanak ellent, 
sőt, sok esetben kiegészítik egymást. Az előadás előtt Ramón Gomez Rodol-
fo, az Opus Dei nevű katolikus szervezet tagja ismertette tevékenységüket. A 
szervezetet legtöbben a Da Vinci-kód című regényből és az abból készült film-
ből ismerhetik, ez az ábrázolás azonban meglehetősen torz képet fest az Opus 
Dei valódi működéséről, melynek alapvető célja a keresztény hitvédelem. 
Az előadások után a hallgatóságnak lehetősége nyílt arra, hogy feltegyék kér-
déseiket és megvitassák nézeteiket. A Kovász Egyesület a járványvédelem je-
gyében maszkokkal, fertőtlenítőszerrel és egymástól kellő távolságban elhe-
lyezett székekkelóvta az érdeklődők egészségét.      

GUETH ÁDÁM

Idén, a járvány miatt meghiúsultak a napok-
ban 20. születésnapját ünneplő Déli Harang-
szó Baráti Kör Egyesület Kárpát-hazát átölelő 
tervei is. A csonka ország határain belül re-
kedve, Trianon centenáriumán a bezártság 
fojtogatását érzékelhetjük mi is. A magyar-
ságot oly meghatározó mértékben pusztító 
Szulejmán szultán halálának napján, Szi-
getvárra menet először Balatonföldváron, a 
Kelta sétányon lévő Országzászlónál, a Ba-
laton szépségével gyógyítottuk a száz éves 
fájdalmat. Nemzetünk kiirthatatlanul erős 
életösztöne a IV. Béla király családjában 
nagy számban jelen lévő szentek és boldo-
gok közbenjárásával (Szent Erzsébet, Szent 
Margit, Szent Kinga, Boldog Jolán és Boldog 
Konstancia) az iszonyatos pusztulással járó 
tatárjárás katasztrófáján is átsegített ben-
nünket. Boldog Özséb ezekben az években 
hozta létre a magyar történelemben jelen-
tős szerepet játszó pálos rendet, akinek 750. 
halálévfordulója pálos emlékévvé is emeli 
a 2020-as esztendőt. (Mellesleg IV. Béla és 
Szent Margit is ugyanabban az évben fejezte 
be földi pályafutását). Boldog Özséb tisztele-
tére Balatonszemesen, a gyönyörű somogyi 
erdők mélyén rejtező kolostorromok adtak 
méltó helyszínt az emlékezésre.

Az idei jelentős események között élen 
áll VII. Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér 
400. születési évfordulója, aki a szigetvári 
hős, IV. Zrínyi Miklós dédunokája. Most 
csak Szigetvár lehetett az a hely, ahol ennek 
a népmesei hőstettekben bővelkedő csa-
ládnak neves tagjaira, köztük a szigetvári 
hős mellett, Zrínyi Péterre, Zrínyi Ilonára, 

II. Rákóczi Ferencre, és másokra 
emlékeztünk. De a legnagyobb fi-
gyelmet a kard mellett pennájának 
forgatásban is igencsak jeleskedő 
hadvezérre fordítottuk, ám nem 
feledkeztünk meg a Szigetvár mel-
lett ugyanazon órákban hasonló 
sorsot elszenvedő Gyula védőiről 
sem. Nekik azonban VII. Zrínyi 
Miklóshoz hasonló, kiváló irodalmi 
vénával rendelkező krónikás híján 
halványabb az emlékük. A sziget-
vári hős öt, a költő és hadvezér há-
rom emlékművének felkeresése és 
megkoszorúzása mellett a neveze-
tességeket is sorra jártuk. A vármú-
zeumba jókor érkeztünk, véletlenül 
két különleges ismereteket kínáló 
előadásba is belecsöppentünk.

Hazafelé Kaposvár méretes buszunknak 
nem adta meg magát, így a fáradalmakat a 
Deseda-tó mellett kényszerültünk kipihenni.

Egy héttel később, Szűz Mária szent neve 
napján egy, az egyesületünk nevéhez köthe-
tő budavári sétával ünnepeltük a Baráti Kör 
születésnapját. Kapisztrán Szent János szob-
ránál emlékeztünk egyesületünk történeté-
nek főbb eseményeire, majd az emlékmű 
megkoszorúzása után az Ars Sacra fesztivál 
keretében csodálatos Mária énekeket hall-
gathattunk. Átsétálva a kihalt budai váron 
a déli harangszót a Mátyás-templom előtt 
hallgattuk. Ott, ahol Kapisztrán a keresztes 
hadat toborozta. A templomban megejtett 
rövid ima után a szinte üres Halászbástyáról 
Budapest páratlan látképében gyönyörköd-

tünk. A lépcsőkön lesétálva megkoszorúztuk 
Hunyadi János, majd Mansfeld Péter em-
lékművét. Mivel tevékenységünk gerincét a 
Kárpát-haza két évtizeden át történő alapos 
bejárása jelentette, a budai séta után átváltot-
tunk a pesti oldalra, ahol hazánk szívében, 
az Országház előtt sétáltunk hosszasan. A 
frissen avatott Trianon100 emlékműben a 
bejárt települések neveit olvasgatva emlékez-
tünk vissza szebbnél szebb kalandjainkra.

Jubileumi napunk megkoronázását, a szü-
letésnapi tortát, a Wass Albert impozáns re-
gényéből készült Funtinelli boszorkány című 
film megtekintése jelentette az Erzsébetlige-
ti Színházban, amiért különösen hálásak va-
gyunk Kovács Péter polgármesternek.

DR. ONYESTYÁK GYÖRGY 
a Déli Harangszó Baráti Kör elnöke
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Összegyűltek a 
kertbarátok
Szeptember 14-én ismét össze-
gyűltek a Kertvárosi Kertbarátok 
Egyesületének tagjai, hogy meg-
vitassák a kertművelés területén 
szerzett tapasztalataikat. 

A járványvédelem jegyében az összejöve-
telt ezúttal a Önkormányzat Civilházának 
udvarán, a Táncsics utca 10-ben rendezték, 
ügyelve a távolságtartásra és a maszkvise-
lésre. Bányi Gyuláné elnök köszöntőjében 
megemlékezett a Kertészek és Kertbarátok 
Országos Szövetsége megalakulásának 50. 
évfordulójáról, és az általuk lefektetett alap-
elvekről, amelyet örökségként visznek to-
vább az utódok. Majd a tagok bemutatták 
terményeiket, és megvitatták tapasztalataikat. 
Ezt követően Mozga Márta, a Viadukt Alapít-
vány alelnöke ismertette szervezetük műkö-
dését és céljait, a fenntartható fejlődésben és 
a környezettudatos életmódban játszott szere-
püket, Szabóné Dósa Éva pedig a biogazdál-
kodás örömeiről osztotta meg tapasztalatait. 
Az előadásokból kiderült, hogy a természet és 
a kert mindig meghálálja a befektetett energi-
át és gondoskodást, még ha ennek gyümölcse 
nem is azonnal látszik. Az előadások után a 
kertbarátok kötetlenül is beszélgethettek egy-
mással némi üdítő és sütemény kíséretében. 

GUETH ÁDÁM

95. születésnapját ünnepelte NAGY DEZSŐ, 
akit Kovács Péter polgármester köszöntött.

Dezső bácsi Szegeden született, de csak 
5 éves koráig élt 
ott, mert az egyik 
nagynénje úgy lát-
ta, hogy korához 
képest fejletlen a 
gyerek. Elvitte ma-
gához Hódmező-
vásárhelyre, hogy 
pár hónap alatt 
fölerősítse. A pár 
hónapból 25 év lett. 
Ezért az elemi is-
kolát és a polgári fiúiskolát, majd a Bethlen 
Gábor Reformárus Gimnáziumot is Hódme-
zővásárhelyen végezte. Ezután néhány mun-
kával eltöltött év után a Szolnoki Műszaki 
Egyetem közlekedésmérnöki karán folytatta 
tanulmányait, melyet már Budapesten feje-
zett be. Emellett elvégezte az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen a gazdaságmérnöki 
kart is. Frissdiplomásként a Vasúttervező 
Intézetbe hívta az egyik professzora, itt kez-
dődött pályafutása. Húsz évig ez volt a mun-
kahelye, majd átkerült az Út- és Vasúttervező 
Intézetbe (ma Zrt.), végül pedig a Közleke-
déstudományi Intézetbe, ahonnan 1983-ban 
közlekedéstudományi főmunkatársként 
ment nyugdíjba a biztonsági berendezések 
szakértőjeként.

Az 5 évvel ezelőtti állapothoz képest csa-
ládjában annyi változás történt, hogy három 
unokáján kívül már egy dédunoka is érkezett 
a családba.

Dezső bácsi aktívan él, és noha már nem 
tud annyit dolgozni a kertben, mint ameny-
nyit szeretne, azért sokat van a szabad le-
vegőn. Figyeli a híreket, a politikát, megér-
ti az angol és német nyelvű híreket is, és a 
szakmájától sem szakadt el végleg.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!  

A Pénzes házaspár birtokában lehet a hosszú 
élet titkának, mert Pénzes Pált 2018 január-
jában köszöntötte Ács Anikó alpolgármester 
társaságában Kovács Péter polgármester, 
most pedig feleségét, BENCE IDÁT köszönt-
hették föl a 90. születésnapja alkalmából.

Ida néni Csömö-
rön született. Há-
rom éves volt, ami-
kor Mátyásföldre 
költöztek, így már 
itt járt óvodába és 
iskolába, és itt kö-
tött házasságot is 
1950-ben. Szeptem-
ber 16-án ünnepel-
ték 70. házassági 
évfordulójukat.

Férje az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban 
dolgozott. Sokszor volt kiküldetésben olyan 
egzotikus országokban, mint Indonézia, Ku-
vait, vagy Szíria. Ezek emlékei meg is jelen-
nek a lakásukban dísztárgyak formájában.

Lányuk legnagyobb sajnálatukra nem él Ma-
gyarországon, már 1984-ben Amerikába köl-
tözött. 67-évesen már ő is nyugdíjas, de ebbe 
nem kelhet versenyre szüleivel, akik már 30 
éve mentek nyugdíjba. Szép környezetben 
élnek Mátyásföldön, de a kert rendben tartá-
sához már segítségre szorulnak. Elmondták, 
hogy az Önkormányzattól minden segítséget 
megkapnak.

Ida néni ősmátyásföldinek tekinti magát, 
hiszen az első három évet leszámítva itt él 
immár 87 éve. Minden ide köti, és nagyon 
szerencsésnek tartja magát, hogy ebben a gyö-
nyörű környezetben élhette le eddigi életét.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Szeptember 5-én szombaton, 16 
órakor a Dolce Consort BP Furu-
lyaegyüttes jótékonysági koncert-
jére gyülekeztek az érdeklődők a 
Mátyás király téri zenepavilonnál. 

A Kovács Zsolt tanár úr vezetése alatt álló ki-
segyüttest az ő növendékei alkotják. Az erre 
az alkalomra a tanár úr feleségével is meg-
erősített együttes láthatóan nagy kedvvel, és 
szépen összecsiszolt hangzással szólaltatta 
meg a zeneirodalom klasszikusaitól a Beat-
les együttes egyik daláig terjedő repertoárt. 
A közönség adományaival mozgásterüket 
szeretnék szélesíteni, és terveik megvalósítá-
sához keresnek forrást.
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Az Ikarus-napok fő szervezője, Szabó Zsó-
ka üdvözölte a megjelenteket. Idén először 
a gyönyörűen felújított Ikarus Kultúrház 
biztosította a helyszínt a nosztalgiázáshoz. 
A helyszínváltást Szatmáry Kristóf országy-
gyűlési képviselő indokolta meg köszöntő-
jében, amelyben kifejtette, hogy idáig azért 
nem lehetett a Kultúrházban és környékén 

tartani az Ikarus-napokat, mert állapota nem 
volt méltó a rendezvényhez. A tulajdonosvál-
tással azonban a helyzet megváltozott, és így 
már arra is lehetőség nyílt, hogy a 
kultúrház adjon helyet annak a ki-
állításnak, amely a gyár történetét 
mutatja be a kezdetektől egészen 
a bezárásig. Elmondta azt is, hogy 
végre megalapozott esély van arra, 
hogy a csipkerózsika álmát alvó, 
vegetáló ipartelep újra életre kel-
jen, funkciója legyen, és mindenki 
számára hasznos ipari parkként 
működjön.

Az országgyűlési képviselő be-
szédét ünnepélyes zászlófelvonás 
követte. A jövőbeni együttműködés 
jelképeként egymás mellett kúszott föl az 
égbe nyúló zászlórudakon a Kínai Népköz-
társaság, az Ikarus Ipari Park és a Magyar 
Köztársaság zászlója.

Kovács Péter polgármester előre bocsátot-
ta, hogy beszéde gerincét a köszönet fogja 
képezni. Először Szabó Zsókának mondott 
köszönetet azért, hogy már 14. éve maga 
köré gyűjti azokat a lelkes Ikarus-rajongókat, 
a gyár egykori dolgozóit, akik szívügyüknek 
tekintik annak a fogalomnak az őrzését, 
amelyet az Ikarus szó jelent, és minden év-
ben megrendezik a nosztalgianapot. A pol-
gármester köszönetet mondott az ipari park 

új tulajdonosának is a kultúrház magas szín-
vonalú felújításáért. Elmondta továbbá, hogy 
nagyívű tervek megvalósítása előtt áll az 
ipari park, ahol környezetbe illeszkedő ter-
melés, széles körű, munkahelyeket teremtő 
tevékenység kezdődik rövidesen. Kovács Pé-
ter megemlítette azt is, hogy találtak a kerü-
letben egy Ikarus 55-öst, és ígéretet tett an-
nak megvásárlására. A vírushelyzet azonban 
eléggé kivéreztette az Önkormányzat kasz-
száját, így erre még várni kell egy kicsit. Az 
eladási és a vételi szándék megvan, sőt már 
a csapat is összeállt, akik a felújítást elvégez-
nék. Ez a jármű szimbóluma lehet a jövőben 
az Ikarus autóbuszgyártásának.

Ezután az Ipari Park egyik új tulajdonosa 
következett. A hölgyet a nyelvi nehézségek 
miatt nálunk egyszerűen Piroskának hívják. 
Piroska elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt 
részletesen megismerték a gyár történetét, 
és érzékelik, tiszteletben tartják az évtizedek 
alatt kialakult presztízsét. Külsőleg kevés 
változást mutat a gyártelep, de elvégezték az 
elektromos hálózat felülvizsgálatát, a nem 

ritkán 40-50 éves berende-
zések cseréjét, és sikerült 
megszüntetni az eddig havi 
több ezer köbméter víz elfo-
lyását is. Befejezték a kultúrház 
előző tulajdonosa által megkezdett 
felújítását. Folyamatban van a számos 
épületre jellemző hibás, beázó tetők javítása. 
Nagy munka a kerítés és a belső utak felújí-
tása is. De folyamatosan dolgoznak rajta, így 
egyre inkább használhatóvá válik a terület.

Köszöntötte a megjelenteket Adamis Gá-
bor a gyár egykori vezérigazgató-helyettese 
is. Elmondta, hogy először érez reményt 

Ikarus mindörökké
A régi szép időkre emlékezve és emlékeztetve ismét 
Ikarus buszokkal telt meg a kultúrház és a gyár Mar-
git utcai parkolója, ahova a 14. Ikarus-nap alkalmából 
sorakoztak fel azok a szemet gyönyörködtetően szép 
járművek, amelyek egykor sokezres szériákban gör-
dültek le a gyártósorról. Ünnepelni jöttek, akárcsak a 
gyár még köztünk élő dolgozói, és mindazok, akik a 
gyár feltámadásában reménykednek, és azok is, akik-
nek a reményen kívül már terveik is vannak erre.

arra, hogy az új tulajdonosok – szemben 
ígérgető elődeikkel – jó szemléletben valódi, 
kivitelezhető tervekkel a tarsolyukban való-
ban életre fogják kelteni a régi gyártelepet. 
Részben ennek kezdeteként, részben pedig 
a kultúrházban rendezett kiállítás megnyi-
tásaként szalagátvágással ért véget az Ika-
rus-napi ünnepség. A bíborvörös szalagot 
Szatmáry Kristóf, Xiaorong Zahn, Kovács 

Péter és Szabó Zsóka vágta át.  
Ezután jutottak szerephez a kul-

túrház két oldalán felállított sátrak. 
Ezekben a finom falatoktól az Ika-
rus busz modellekig minden meg-
található volt.

A veteránbuszok szépségverse-
nyét egy világoskék Ikarus 55-ös 

nyerte. A tombolán idén is ér-
tékes nyeremények találtak 

gazdára. Különleges pro-
dukcióval lepte meg kol-
légáit a minden ikarusos 
által jól ismert Végvári 
József, aki mikrofont ra-
gadott, és híres magyar 

slágerekkel szórakoztatta 
a hallgatóságot. 
Nekünk pedig sikerült len-

csevégre kapnunk az egykori 
Ikarus-dolgozók közül a még köz-

tünk élő két legidősebb „szakit”, Madaras 
Gyulát és Czuczor Lászlót. Mindketten túl 
vannak már 90. születésnapjukon.   

Az állandó fotókiállítást minden hónap 
utolsó szombatján 10-14 óráig lehet megte-
kinteni.

MÉSZÁROS TIBOR

Elmúltak 90 évesek



XVI.  Kerület i  Újság10

Szabad(a)TÉr
P SzePTember 25. 19:30 

ligeTi mozi 

a Tanú

Sz SzePTember 26. 17:00 
oPereTT ÉS 

magyarnóTa dÉluTán

TóTh Éva ÉS 
leblanc gyozo

Szeptember 26. szombat 10:00 
VITÉZ PALKÓ ÉS 
TÜNDÉR ILONA
Élőszereplős, bábos nép-
mese, zenei kísérettel. 
Jegyárak: 1300-4800 Ft

Szeptember 27. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
2-8 éves korig ajánljuk! Jegyár: 900-3000 Ft

Október 8. péntek 20:00 
PRIVÁT PERCEPCIÓK 
- BALLA ERIKA 
festőművész kiállítása
Megtekinthető 
2020. november 22-ig 
a Corvin Galériában.

Október 9. csütörtök 18:00 és 21:00 
TÖRTÉNJEN BÁRMI - KŐHALMI 
ZOLTÁN ÖNÁLLÓ ESTJE
Jegyek: www.dumaszinhaz.hu

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.

Tisztelt Látogatóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 6 éves kor felett 

AZ INTÉZMÉNY EGÉSZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE! 
 

A bejáratnál kollégáink 
ellenőrizhetik testhőmérsékletét.

A belépéskor kérjük fertőtlenítse kezét az 
erre a célra kihelyezett kézfertőtlenítővel!

Köszönjük együttműködésüket!

A műsor- és programváltozás jogát fenntartjuk!

Október 10. szombat 19:00 
SZEXPEDÍCIÓ
vígjáték
Főszerepben: 
Hegyi Barbara, 
Seress Zoltán
Jegyár: 
3500 - 3900 Ft

Október 11. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS FÜRKÉSZ! - CSALÁDI 
FELFEDEZŐNAP A KÉMIA ÉS BIOLÓ-
GIA CSODÁLATOS VILÁGÁBAN

A 6-12 éves korosztálynak 
szóló játszóházi program, 
interaktív, kreatív, játékos 
„felfedezés”, aminek célja, 
hogy minden érzékszervre 
hatva segítse az elmélyülést 
egy-egy témában.  

Részvétel 6 éves kortól ajánlott.
Jegyár: elővételben 1500 ft/fő, helyszínen: 
2000 ft/fő

Október 16. péntek 18:00 
ÉRZÉSEK MINDENNAPI VILÁGUNK-
BAN - PONGÓ JUDIT FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA

Megtekinthető 2020. 
december 13-ig a 
Harmónia Szalonban.
A kiállítás az Art Week 
programsorozatának 
része

Október 17. szombat 11:00 
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS AZ OKOS SZOLGA
A Gardrób Művészeti Csoport interaktív, 
élőzenés, bábos mesejátéka.
Jegyár: 1300-4800 Ft

Október 18. vasárnap 18:00 
HAMIS HANG
Didier Caron 
méltán népsze-
rű darabjának 
magyarországi 
ősbemutatóját az 
Orlai Produkciós 
Iroda és a Szent-
endrei Teátrum 
koprodukciójá-
ban Ujj Mészáros Károly, a Liza a rókatün-
dér című nagysikerű film rendezője állítja 
színpadra.
Jegyár: 2900 Ft

˝   ̋
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– HOGYAN MUTATNÁ BE A JAZZLIGET REN-
DEZVÉNYSOROZATOT?
– Már két éve az én feladatom a Jazzliget ren-
dezvénysorozat gondozása. Ez alatt az idő alatt 
fontossá vált számomra, hiszen egy töretlen 
fejlődés szemtanúi vagyunk, és mostanra ál-
landó hallgatósággal számolhatunk. Örömmel 
tapasztalhattuk, hogy van igény rá, ha megfele-
lő színvonalú produkciókat, és igényes előadó-
kat hívunk meg a színpadunkra.

– AZ EMLÍTETT KÉT ÉV ALATT MEGFORDULT 
MÁR ITT A MŰFAJ HAZAI NAGYJAINAK SZÍ-
NE-JAVA.
– Igen, azt hiszem elmondhatjuk, hogy a mű-
vészek szívesen jönnek hozzánk. Most hosszas 
felsorolásba kezdhetnék, hogy ki mindenki 
zenélt már nálunk, de nagyon hosszú lenne 
a lista. Ám ha csak Harcsa Veronikát, Török 
Ádámot, Sárik Pétert (aki egykor a XVI. kerü-
let lakója volt), Kozma Orsit, Váczi Esztert vagy 
Jász Andrást említem, már ez is mutatja, hogy 
figyelünk a színvonalra.

– MIRE SZÁMÍTHATUNK A KÖZELJÖVŐBEN?
– Az évad októberben indul, és áprilisig tart. 
Hét hónap, hét fellépő. Az őszi programunk-
ban három jazzkoncert lesz, ám ezek közül 
kettő a vírus által megtépázott tavaszi terveink 
pótlása.

Az évadot azonban egy igazi különlegességgel 
nyitjuk. Szeptember 23-ára esne Ray Charles 
90. születésnapja. Az ő tiszteletére és emlé-

kére alakult meg a Ray Charles Tribute Band, 
amelynek több tagja is a XVI. kerület lakója. Az 
ő közreműködésükkel mi is szeretnénk meg-
emlékezni Ray Charlesról. A koncert október 
16-án 19:30-kor kezdődik. 

– MI LESZ A NOVEMBERI ÉS DECEMBERI 
FOLYTATÁSBAN?
– Novemberben a Gyárfás István (gitár) – 
Premecz Mátyás (billentyűs) – Jeszenszky 
György (dob) formáció látogat el hozzánk. Ez 
a produkció különösen kedves lehet azoknak, 
akik szeretik a Hammond-orgona hangját, 
éppen annak a B3-as modellnek a hangzását, 
amelyen egykor Rhoda Scott játszott. A koncert 
az 50-es évek világát idézi, de biztosíthatom az 
érdeklődőket, hogy aki eljön „Gyafiék” koncert-
jére, nem fogja megbánni. A koncert novem-
ber 13-án 19:30-kor kezdődik.

Decemberben pedig a Váczi Eszter Quartet 
lép fel a Jazzliget színpadán. Produkcióikat egy-
re jobban erősítik Váci Eszter szövegírói sikerei 
is. 2014-ben megkapta az Artisjus legjobb szö-
vegírónak járó díját. Úgy tűnik, a csapat egyre 
közelebb kerül egy ígéretes nemzetközi karrier 
beindulásához is. A Belső tenger című lemezü-
ket a négyszeres Grammy-díjas hangmérnök, 
Helik Hadar vezetésével vették föl, és elkészült 
az anyag angol nyelvű változata is.

Végül pedig felhívnám a kedves közönség 
figyelmét arra, hogy az Erzsébetligeti Színház 
teljes területén belépéskor kötelező a kézfertőt-
lenítés és a szájmaszk viselése. 

Már két éve jazz a Ligetben
Az Erzsbetligeti Színházban havi rendszerességgel 
hallgathatnak színvonalas jazz zenét e műfaj rajon-
gói. A jazz tipikus rétegzene, ám a ligeti jazzkoncer-
teknek ennek ellenére kialakult egy állandó törzskö-
zönsége. A rendezvény felelősével, Bodnár Tiborral 
beszélgettünk.

október 16. péntek 19:30

Ray 
Charles 
est

november 13. 
péntek 19:30

Gyárfás-Premecz 
Organ Trio

december 12. 
szombat 19:00

Váczi 
Eszter 
Quartet

Kedves Látogatóink!
A tavaszi karantén időszakot a Corvin Mű-
velődési Ház szervezői a programstruktúra 
megújításával, átalakításával, a műszaki 
munkatársai a belső terek, rendszerek felújí-
tásával, megszépítésével töltötték. A Kamara 
Terem teljesen megújul, a munkálatok jelen-
leg is folynak.

A járványügyi szempontokat szem előtt 
tartva alakítottuk programkínálatunkat. A 
nyár folyamán számos teljes napi foglal-
koztatót, „tábor rendszerű” időtöltést kí-
náltunk a kertvárosi gyerekeknek. Június 
elején Szabad(A)TÉR címmel útjára indítot-
tuk szeptember végéig tartó rendezvényso-
rozatunkat. A színház előtt felállított „mini” 
színpadon feltörekvő és ismert zenekarok, 
hangulatos kertmozi és vendéglátó terasz 
várta csütörtöktől vasárnapig az érdeklődő-
ket. Nagy örömünkre sokan látogatták és 

szeretik ezeket a rendezvényeket, így biztos 
folytatjuk majd a sorozatot 2021-ben is.

Szeptember elején a megszokott rendben 
elindultak a foglalkozások, tanfolyamok. Min-
den korosztálynak tartalmas időtöltést kíná-
lunk, mozgáslehetőséget, társaságot, hobbit, 
hiszen az Erzsébetligeti Színház és a Szent-
mihályi Kulturális Központ is több, mint 
helyszín. Figyeljék programajánlóinkat!

Az előírások változását folyamatosan nyo-
mon követjük. Az épület több pontján fer-
tőtlenítő állomásokat helyeztünk el, munka-
társaink védőmaszkot viselnek. A szabályok 
betartására kérjük közönségünket is! Vigyáz-
zunk egymásra!

Az előírások betartása mellett és a szigorí-
tások ellenére (sajnos számos rendezvényt 
le kell mondanunk) az új évad programkí-
nálata színes és változatos lesz. Folytatódik 
a nagyobb gyerekeknek szóló Legyél Te is ré-
gész! című családi felfedező sorozatunk, a ki-

sebbeknek igényes népmese feldolgozásokkal, 
kortárs mesékkel és rövid zenés előadásokkal 
készülünk. A Jazzligetben Ray Charles emlé-
kest, Váczi Eszter és a Gyárfás-Premecz Or-
gan Trió kínál péntek esti kikapcsolódást. Az 
Orlai Podukció kamaraszínházi darabjai, az 
adventi időszakban pedig kültéri programok 
várják a kertvárosiakat.

Jöjjenek bátran mihozzánk!  A járványügyi 
előírásokat maximálisan betartva az őszi 
évadban kifejezetten kamaraszínházi előadá-
sokkal, szellős nézőtérrel várjuk vendégeinket. 
Munkatársaink minden esetben előre meg-
tervezik a helyfoglalás rendjét, útmutatással 
segítik a nézőket, ezzel is segítve a torlódás 
elkerülését.

A Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti 
Színház a körülményekhez alkalmazkod-
va, látogatói biztonságát szem előtt tartva 
várja Önöket az őszi színházi évadban.
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Magyar szépmesék
A világverő Kincsem, Blaskovich Ernő és titkos 
szerelme, a kékszemű „lady”

csontkinövés is gátolta a mozgásban, akkor a 
gazda kimondta: „az acél is elkopik egyszer, 
nem futhat, megy a tenyésztésbe”. Öt csikót 
(Budagyöngye, Olyan Nincs, Talpra Magyar, 
Kincsőr, Kincs) hozott világra, akik tovább-
vitték anyjuk csodálatos örökségét a világ 
számos ménesébe. Japánból a közelmúltban 
érkezett a hír, hogy náluk is eredményes a 
Kincsem vérvonal. 

A gazda, miután „elengedte” Karolinát, utol-
só éveit betegeskedve élte a szentmártoni bir-
tokán, majd a pesti palotában, ahol már majd' 
25 esztendeje állt üresen Kincsem boxa az 
istállóban. 1911. május 18-án délelőtt egyko-
ri szomszédja, Szapáry Iván jött látogatóba a 
beteghez, aki róla nevezte el a délutáni verse-
nyen induló Szomszédot, Kincsem dédunoká-
ját. Már nagyon gyenge volt. Az esélyekről be-
szélgettek, és arról, hogy kimenjen a futamra. 
„Majd hozom a hírt, ha győzött a Szomszéd” 
– mondta Szapáry, majd barátja állapotát lát-
va szomorúan távozott. Háromkor indult a 
futam, és Szomszéd győzött. Blaskovich Ernő 
talán éppen akkor költözött el a földi pályák-
ról, a lovaktól az égbeli „gyöpre”. 

 HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

Trianon 100 és Őszi Tárlat
Idén a rendkívüli helyzet miatt 
minden program felborul. Így 
történhetett, hogy a Corvin Mű-
vészklub a hagyományos Őszi 
Tárlattal összevonva rendezte 
meg azt a már sokkal korábban 
esedékes kiállítását, amely a tria-
noni békediktátum 100. évfordu-
lójára emlékezett.                

MÉSZÁROS TIBOR

Blaskovich Bertalan és Almássy Erzsébet öt 
fia közül Ernő volt a legifjabb és a legalacso-
nyabb. Felmenői között volt szép számú tábla-
bíró, alispán, főispán, országgyűlési képvise-
lő. Az utódok a család hagyományaihoz hűen 
örökölték a tekintélyes birtoktestek mellett a 
föld, a termőföld szeretetét és a lovak, a te-
livérek tenyésztését. A nagyapa, Blaskovich 
József lova már 1827 júniusában nyert a Szé-
chenyi István kezdeményezésére indult ma-
gyar lótenyésztés harmadik versenynapján. 
Betakarításnál, aratáskor természetesen mind 
az öt fiúnak ott kellett lenni. Jó gazdálkodó, 
eredményes lótenyésztő vált mindegyikből. 
Ernő – aki 20-as éveinek elején megkapta a 
Tápió-menti apai örökrészt, a szentmártoni 
birtokot –, tűnt ki mintagazdaságával és egyre 
híresebb, de viszonylag kisszámú (hét kancát 
számláló) ménesével. Szomszédok, gazdák, 
szívesen látták családi eseményeik vendége-
ként. Történt, hogy egy lagziban Ernő táncba 
vitte volna a menyasszonyt, aki elfordult tőle 
és ezt mondta „az Erneszt úrral nem táncolok, 
mert a németet vitte.” Merthogy már 1858-ban 
őt kérték fel, mint kiváló hajtót, hogy négyes 
fogatán vigye Ferenc Józsefet és Erzsébet ki-
rálynét a kiskunsági homokon.

Mi kell a telivérnek, hogy eredményes ver-
senyló legyen? Azt vallotta: megfelelő le-
gelő, kiváló Tápió-menti zab, hűvös ivóvíz, 
tágas, kényelmes, szellős, meszelt istálló. 
Az 1873-as ellési év különösen sikeres volt a 
tápiószentmártoni istállóban. Megszületett 
egy sárga kancacsikó, aki első látásra nem 
nagyon tetszett a gazdának. Még később, né-
hány hónapos korában sem. Esetlen, kicsit 
hóbortos csikónak tartotta. Eladó! Hirdette 
a baráti, ismeretségi körben. Jelentkeztek is 
szép számmal a vevők. Rövidesen látta futtató 
arisztokrata, spekuláns kupec, de mindenki 
leszólta, kritizálta, hogy olcsóbb legyen. „Mi-
lyen csúnya piszkossárga az ilyen ló, lusta a 
járása, nem szép a csillagjegy a homlokán” 
mondogatták. Egyik nap azután Ernő úr kifa-
kadt: „Má' keem (már kérem) most aztán nem 
hagyom tovább pocskondiázni ezt a lovamat.” 
Megtartotta és ahogy lehetett, tréningbe fog-
ta. És milyen jól tette. „The Hungarian yellow 
Wonder Mare (a sárga magyar csodakanca)” 
néven lett világhírű Kincsem. Két évesen 
nyerte első versenyét, aztán még ötvenhármat, 
főleg Robert Hesp angol tréner keze alatt, a 
négy versenyéve alatt. Ezzel már a maga korá-
ban is világrekordot tartott, amely eredmény 
örök, hiszen ma már néhány, legfeljebb 10-15 
versenyt nyerő klasszis telivért nem engednek 
tovább futni, hanem tenyésztésbe viszik, ahol 
meg évekig vagyonokat „termel”.

Kincsem, a csodakanca a futásaival az 54 
megnyert versenyével, – amelyeken sokszor 
Európa legjobb lovainak zsokéi csak a kék 

sapkát és a fehér mezt láthatták maguk előtt 
–, (Blaskovich versenyszínei) tekintélyes va-
gyont hozott gazdájának. A kortársak állítot-
ták, hogy a pesti Reáltanoda utca 12. szám 
alatti Kincsem-palota is Kincsem versenydíja-

iból származott. A palota felső szintjén pedig 
„aranykalitban” lakott egy titokzatos magas, 
szőke, kékszemű lady, aki évtizedeken át sze-
relme, társa, majd gondozója volt a háziúr-
nak. Erdélyből érkezett a fővárosba színészi 
ambíciókkal. 16 évesen ismerte meg Ernőt, 
aki először feleségül akarta venni Szabó Karo-
linát, de végül csak rejtegetett „házvezetőnő-
je” maradt 34 éven át. Gyönyörűen kialakított 
lakosztálya volt itt Pesten is és a szentmártoni 
kúriában is, ahol a csinos, művelt, szép szőke 
hölgy a külvilágtól elzártan élt. Nem élvezhet-
te társadalmi helyzetéből adódó szórakoztató 
rendezvényeket, bálokat, lóversenyeket, aho-
vá élete párja nem vitte magával. A társaság, 
Ernő főúri ismeretségi körei, a családja, ha 
nem is nézték jó szemmel, de lassanként el-
fogadták ezt a szokatlan kapcsolatot. A Kin-
csem – palota szalonjának vendégei (Festetich 
herceg, Batthyány Elemér, Szapáry, Sztáray 
grófok, alkalmasint a Walesi herceg, német 
császár, spanyol király) is tudott a ház „úrnő-
jéről”, aki csak kivételes alkalmakkor lehetett 
jelen néhány viziten. Karolinának néha mega-
datott, hogy kék ibolyacsokrot tűzhetett a ver-
seny után a győztes Kincsem homlokszíjába, 
és mindig gondoskodott a kék virágról, hogy 
a diadalmas versenyló külföldön se maradjon 
bokréta nélkül. Szabó Karolinát végül 50 éves 
korában egy vidéki kastéllyal, földbirtokkal 
stafírozta ki Blaskovich Ernő, ahol egy új kap-
csolatban, házasságban élt haláláig.

Kincsem lábainak ízületei 6 éves korában 
már nem voltak tökéletesek, de még egy sze-
zont fontolgattak a pályán, viszont mikor már 
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Az Erzsébetligeti Színház Harmónia termé-
ben gyülekeztek a rendezvény résztvevői, akik 
kézfertőtlenítés és lázmérés után léphettek be 
a terembe.

Koltayné Zolder Klára, A Corvin Művész-
klub vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd  
dr. Kratofil Ottóné Reményik Sándor Nem 
nyugszunk bele című költeményének elmon-
dásával lopta be a terembe azt a dacosan szo-
morú hangulatot, amelyet minden hazafias 
érzelmű magyar honfitár-
sunk érez, ha szóba kerül 
a XX. század számunkra 
legnagyobb tragédiája, az 
ország megcsonkítása.

Az oda vezető 
utat és a békediktá- 
tum következményeit 
Gueth Ádám történész – 
lapunk munkatársa – is-
mertette a hallgatósággal. 
Felsorolta a kor pozitív és 
negatív, hazáját szerető, és 
idegen érdekeket szolgáló 
híres és hírhedt szereplőit. 
Megemlítette Károlyi Mi-
hályt, a Kun Béla és ban-
dája által dicsőségesnek 

A könyvbemutatót a Tóth Ilonka Emlékház 
kertjében tartották. Antalóczy Csaba, a kör-
zet önkormányzati képviselője köszöntötte a 
megjelenteket, és alkalmi riporterként ő kér-
dezte a szerzőt is a könyv megszületésének 
körülményeiről.

Dorogi Ferenc elmondta, hogy amikor Nagy 
Zoltán atya gondjaira bízták az árpádföldi ka-
tolikus gyülekezetet is, Zoltán atya megpró-
bálta megismerni a terület történetét, de bi-
zony arról nem talált összefoglaló kiadványt. 
Ez volt az első indíttatás arra, hogy ez a könyv 
megszülessen. Ezen kívül pedig Széman Ri-
chárd, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője is 
arra bíztatta a szerzőt, hogy álljon neki ennek 
a nem könnyű, de helytörténeti szempontból 
nagyon fontos, hiánypótló munkának, hiszen 
Árpádföldről a Helytörténeti Füzetek sorozat-
ban még nem született önálló kiadvány. Így 
aztán elkezdődött a kutatómunka, és most 
kézbe vehettük az Árpádföld területének tör-
ténete című, 6 oldal híján 300 oldalas kötetet.

Sokan kérdezték, miért ez a furcsa cím, 
miért nem Árpádföld története. Erre az a 

szerző válasza, hogy azért, mert amit ma Ár-
pádföldnek nevezünk, csak a történet „utolsó 
pillanatában” lett az, amit ma értünk alatta. 
Területén több elődtelepülésen éltek az itt 
lakók, hol Csömörhöz, hol Cinkotához, hol 
Rákosszentmihályhoz tartoztak. Az olyan ki-
sebb lakóközösségek, mint például a Vida, az 
Erőss, a György, az Árpád és az Anna telep, 
együttműködtek ugyan, de önállóságot soha-
sem kaptak. Végül 1950-ben, amikor megraj-
zolták Nagybudapest térképét, és azon 6 ki-
sebb előtelepülést Árpádföld néven tüntették 
föl, akkor született meg a mai Árpádföld. A 
terület története azonban nem ekkor kezdő-
dött, hiszen a régészeti feltárások Árpád-kori 
és középkori leleteket is felszínre hoztak. Az 
intenzív változások azonban csak a 19. szá-
zadban kezdődtek meg Budapest világváros-
sá fejlődésével párhuzamosan. Gyönyörű fek-
vése, kedvező adottságai először nyaralókat 
vonzottak erre a vidékre. Majd elkezdődött 
az önállóságért folytatott folyamatos harc, de 
közben felépültek templomai, megalakultak 
civil szervezetei, mint például a Családiház-

Árpádföld területének története
Megjelent a Helytörténeti Füzetek 52. kötete, amely a mai Árpádföld területén 
lezajlott közigazgatási és társadalmi változásokat követve számol be arról a folya-
matról, amelynek végén a mai, talán véglegesnek tekinthető állapot kialakult. En-
nek a folyamatnak a rengeteg kutatómunkával járó szakszerű és hiteles feldolgo-
zására Dorogi Ferenc Miklós, Árpádföld elkötelezett lokálpatriótája vállalkozott.

építő Egyesület, az Önképző kör, a Sportklub, 
de az ott lakóknak még a Kaszinót sem kel-
lett nélkülözniük. Megemlíti napjaink újdon-
ságait, például a Csokimúzeumot és a Tóth 
Ilonka Emlékházat is. 

Dorogi Ferenc Miklós olyan részletesen 
mutatja be a közösség fejlődését, egyre szer-
vezettebbé válását, hogy már a felsorolás is 
reménytelen vállalkozásnak tűnik. Kitér az 
élet minden területére, az iskolára, a hité-
letre, szinte szakosztályonként tárgyalja a 
sportéletet, és gondoskodik arról, hogy aki 
végigolvassa a könyvet, ne maradjon kérdése 
kerületünk e részének történetéről. 

A kötet megvásárolható – előzetes telefo-
nos egyeztetés után (604-8342) – a Kertvá-
rosi Helytörténeti és Emlékezet Központban 
(1165 Veres Péter út 155-157.).

Trianon 100 és Őszi Tárlat

tartott 133 napos tanácsköztár-
saságot, és azokat is, akik az 
ország szétdarabolása után az 
adott körülmények között pró-
bálták újraindítani az életet. 
Mert a békediktátum megbé-
nította a nemzetet, megállt az 
élet, szünetelt a termelés, az 
oktatás, a szellemi élet, sem-
mi nem úgy működött mint 
régen, mert Trianon sokkolta 
a magyarokat. Közülük is ki-
emelte vitéz nagybányai Hor-
thy Miklós személyét, akit az 
ANTANT egy intelligens, több 
nyelven beszélő, tárgyalóké-
pes és szélsőségektől mentes 
politikusnak tartott. Nem úgy, 

mint a Tanácsköztársaság kommunista funk-
cionáriusait, akikkel képzetlenségük és primi-
tív viselkedésük miatt korábban nem voltak 
hajlandók tárgyalni, így egyes döntések ma-
gyar képviselet nélkül születtek meg.

Gueth Ádám azonban nem csak a súlyos 
történelmi tényeket idézte fel, hanem elmon-
dott néhány olyan érdekességet is, amelyek 
ismeretlenek a közvélemény előtt. Eloszlatta 
például azt a tévhitet, hogy Horthy fehér lovon 
vonult be Budapestre. A négylábú ugyanis de-
res volt, és Szellő névre hallgatott. Vagy meg-
említette az amerikai tábornok, Harry Hill 
Bandholtz nevét, aki egy bátor, de szokatlan 
lépéssel akadályozta meg, hogy a románok ki-
fosszák a Magyar Nemzeti Múzeumot. Band-
holtz ugyanis egy közönséges postabélyeggel 
lepecsételte a bejáratot, a kulcsot magához 
vette, és ezek után a románok nem merték 
„feltörni” a pecsétet, így a tábornok felbecsül-
hetetlen kincset mentett meg az elbitorlástól.

A rendezvény komorságán a Tomhauser 
Noémi zenepedagógus által vezetett Harmó-
nia trió igyekezett lazítani, elég eredménye-
sen. Produkcióikat a közönség nagy tapssal 
jutalmazta. Hasonló sikere volt Varga Laura 
népi énekesnek is, aki eredeti, szép hangjával 
szintén kellemes perceket szerzett a jelenlé-
vőknek.

A kiállítás – a higiéniai előírások betartása 
mellett – október 13-ig tekinthető meg.  
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Helytörténet
Vízi pipacs 

„A vízi pipacs. Mikulás este. Ma 
van a Vízi pipacs  előadása a ka-
szinóban. Félkilencre jár az idő, a 
terem mar zsúfolva van… Olyan, 
mint valami rajzó méhkas… Tom-
pa hangzavar, sürgés-forgás. A 
színpadon lázas készülődés. Az 
utolsó simításokat végzik. Kilenc 
óra elmúlt, a nézetér elsötétül s 
megkezdődik a nyitány. Kellemes, 
fülbemászó muzsika. Szétnyílik a 
függöny. Pompás látvány tárul a 
szem elé, hirtelenében nem is tud-
ja az ember, mit nézzen, a pom-
pás díszletet, vagy a hat egyforma 
pizsamába öltöztetett csinos szőke 
és barna leánykákat, akik ott tán-
colnak, énekelnek s mosolyognak le 
fiatalságuk teljes üdeségével a meg-
lepett nézőre. Laxinger állítólagos 
orvos és felesége, Bogárka most 
rendeztek be fürdőjüket Pipacsfürdőn és várják a vendégeket és az új 
fürdősnőt. Sorban megérkeznek. Jön az izmos, erős fürdősnő, a tüdőbe-
teg Legenye, az ideges Kürt Lehel zeneszerző, az elegáns báró, a folyton 
trillázó művésznővel, kiket János, a fürdő szolgája kísér és szövődik a 
vidám, énekkel és tánccal fűszerezett pipacsfürdői mese, hogy a harma-
dik felvonás végén minden rendbe jöjjön és mindenki a párjára találjon. 
A darab előadását őszinte dicséret illeti. Sikerült szereposztás zavarta-
lan összjáték szereptudás, ügyes jelenetek és táncok s a szereplők egy-
egy kitűnő alakítása vitték sikerre a darabot, melyet Szatmáry Ferenc 
rutinnal és ötletesen rendezett. Nagy meglepetést keltettek a szebbnél 
szebb díszletek, melyek erre az alkalomra készültek. Különösen a má-
sodik felvonásbeli oszlopos, hallszerű szoba és a szép új háttér keltett 
feltűnést. A szereplők toalettjei is külön említést érdemelnek. Különösen 
feltűntek Mucsy Nusi második felvonásbeli lazacszínű estélyi ruhája, 
mely Danis és Hegedűs cég szalonjában készült és Pender K. Farkasné 
ötletesebbnél ötletesebb ruhái. A darab szereplői mind kitűnő alakítá-
sokat produkáltak. A színlap sorrendje szerint elsősorban a hölgyekről 
essék szó. A primadonna- szerepet dr. Ungárné lemondása következté-
ben Verbőczi Ilonka, a Rákosi Szidi iskola most végző növendéke ját-
szotta. Igen kedves, megnyerő modorú színésznő kellemesen játszott, 
ügyesen táncolt és csinos hang jával megnyerte a közönséget. F. Mucsy 
Nusi temperamentumos, pajkos, vidám, kivágó ügyességgel tancol és 

énekel, alig győzték tapssal. A ré-
gen nem látott kiváló műkedvelő, 
Pender K. Farkasné csak gyarapí-
totta eddigi sikereit, már meg jele-
nése hangos kacagást és tapsot vál-
tott ki. A férfiak közül Szatmáry 
Ferenc, a magát orvosnak képzelő 
Laxinger szerepében, bő alkalmat 
talált arra, hogy hatásos humorát 
érvényesítse. Szlavkovszky Sándor, 
mint őrült zeneszerző, ismét tanú-
jelét adta nagyszerű komikusi te-
hetségének, minden szava, minden 
mozdulata harsogó derültséget kel-
tett. A harmadik felvonásban felül-
múlta önönmagát. Danis Győző 
a báró szerepében kedves, elegáns 
volt es igen szépen énekelt. Külö-
nösen Verbőczi Ilonkával előadott 
szerelmi kettőse tetszett. Külön ki 
kell emelni önfeláldozását, hogy 

betegen se hagyta cserben a társaságot, ügy látszik, igazi színészvér 
csörgedezik benne, mert valósággal a színpadon gyógyult meg. Ifj. 
Kersmann József igen jóízű, vidám paraszt figurát ábrázolt. Kupléját 
olyan sikerrel adta elő, hogy alig akarták a színről elengedni. Kisebb 
szerepekben kiváltak; Krausz Mici ügyes fürdőmamája, a szép Mucsy 
Ilonka, Slezák Etus, Juhász István és Ács Mihály. Meg kell emlékez-
ni arról a hat szép leányról, akik az első felvonásbeli táncot lejtették: 
Szentmiklósy Lidia, Szlanics Rózsi, Themleitner Kató, Danis Margit, 
Mucsy Ilonka, Slezák Etus mind teljes szívvel, fiatalságuk bájával vet-
tek részt a sikerben. A darabban előforduló ötletes és szép táncokat F. 
Mucsy Nusi tanította be hozzáértéssel. Az énekszámok betanításának 
nehéz munkáját Hereinné Wayand Ilonka végezte teljes odaadással. 
A darabot, — melyből néhány erősen vaskos mondást ki lehetett volna 
húzni, - Szatmáry Ferenc és dr. Nemes I. György írták. A melodikus 
és pattogó muzsika dr. Nemes I. György és Salver Béla munkája. Meg 
kell emlékezni arról az emberfeletti munkáról, amit Pender K. Farkas 
végzett a legnagyobb odaadással és buzgalommal az előadás sikeréért. 
Méltó társai voltak Grócz Imre és Herein Imre. A díszleteket Németh 
László tervezte Ízlésesen, szépen. A láthatatlan szereplő, Kertessy Náci 
súgó szintén nagy elismerést érdemel munkájáért. Az első előadáson 
a közönség zsúfolásig megtöltötte a kaszinó termét, sajnos, a második 
előadáson annál kevesebben jelentek meg. (aláírás:) Kritikus.”

Hogyan ragadjuk meg a múlt történeteit? Például egy majd’ száz évvel ezelőtt lejátszott műkedvelő előadás pillanatait? 
A Vizi pipacsot játszották 1924 decemberének Mikulás estjén és a következő év januárjában többször is. Az első két 
előadás sikeres volt, ám deficites, viszont a kaszinó gazdagodott néhány igazán komoly, szép díszlettel. A harmadik 
előadástól a műkedvelők segítségére jött Szalontay Ferike, aki neve ellenére nem nemesi származású kisfiú, hanem 
ünnepelt fővárosi színésznő, eredeti neve Slamenik Franciska Alojzia, akit vidám parasztszerepei tettek híressé. A 
költségek megtérültek. Azután az előadás hangulata, mint mindig, könnyű nyári ködfelhőként tűnt el. A díszletek még 
néhány évig szétszedve, időnként új, másik előadásra összerakva álltak a Kaszinó raktárában. (A kaszinó választmányi 
döntése szerint a színházterem bérlete 1925-ben 5 aranykorona, ami, ha a díszleteket is használni kívánják, 15-re emel-
kedett.) A díszleteket talán a háború tüzelőhiánya nyelte el végleg. Megmaradt néhány hír a Rákos Vidéke hetilapból 
(például, hogy az egyik előadás szünetének pincérei később „lopva” visszatérve kifosztották a kaszinót), és egy fény-
képsorozat Szlavkoszky Sándor színházi albumában. Képek és képszavak. Idézzük fel az előadást a Rákos Vidéke 1924. 
december 14-i cikkével és az albumból a sorozat egy oldalával.                                                         SZÉMAN RICHÁRD 

Szlavkovszky Sándor színházi fotóalbuma a Vízi pipacs előadásról
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Boldogságot hozó majoránna
Rovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

A majoránnát már az ókori Egyiptomban is ismerték. Az ókori görö-
gök szerint a növény kellemes, aromás illata Aphroditének köszön-
hető, aki abból a célból ruházta fel ezzel a növényt, hogy boldogságot 
okozzon. A görögök igen sokrétűen használták a majoránnát, dísznö-
vényként, gyógynövényként, a levegő illatosítására, illetve a fürdőzést 
követően olajával hajukat és bőrüket illatosították. A növény Európá-
ban a XIV. századtól vált igazán népszerűvé, ekkor kézmosóvízként 
használták, és zacskókba varrva illatosították vele magukat és környe-
zetüket a hölgyek. Magyarországon valószínűleg török közvetítéssel 
terjedt el a XVI. században.

A majoránnát a népi gyógyászatban elsősorban gyomornyugtató 
szerként ismerik, de teáját fogyasztják idegnyugtatás, köhögés csil-
lapítása, étvágygerjesztés és szélhajtás céljából is. Reumás panaszok 
enyhítésére is kiváló. A magas vérnyomással küzdők viszont mérték-
kel használják!

Lippai János a már fent említett művében betekintést nyújt nekünk a 
majoránna gyógyászati célú felhasználásának fortélyaiba is, az 1600-
as évekből (csak olvasásra ajánlom): A majorána vize, vagy olajja (az 
ki föllyűl leveg a vízen mikor distillallyák, ha azt le szedik gyűszűvel, vagy 
más módon, és üvegcsékben tartyák) akár az ki facsart leve is, ha abbúl 
ember ennihány csöppöt az orrában föl szív, igen jó az fő fájás ellen; s meg 
tisztíttya az agya velejét. Hasonló képpen, ha fejér borba meg főzik, és azt 
iszák, (kivált képpen, ha egy kis ruhácskában törött szekfüvet kötnek, s azt 

belé függesztik) minden némű rútságát, 
folyását, nátháját a főnek meg tisztíty-
tya.

A majoránna népi elevezése, a pe-
csenyevirág, utal a fűszer konyhában 
betöltött szerepére is. A magyaros ét-
rend fontos fűszere, elsősorban sül-
teket ízesítenek vele, de levesekhez is 
használják.

Íme egy recept a Szakács mesterség-
nek könyvecskéjéből, a XVII. század 
végéről:
MAJORÁNNA-LÉV
A tyúkfiat vagy egyéb húst, akar sülve, akar főve metéld fel, rakd egy la-
pos serpenyőbe, tégy kaprot belé, és sós lémonyát is metélj szeltenként 
belé, egy kevés majoránnát is, abba bors, gyömbér, és szerecsendió-vi-
rágot; annakutána tölts tehénhúslevet reá, bort, egy kevés ecetet, ezeket 
a lapos serpenyőben jól főzd meg, egy kevés lisztet ránts belé, akar 
szalonnazsírban, akar pedig vajban, hogy zsírosabb légyen, és add fel.
Szómagyarázat: add fel: tálald fel; lémonya: citrom; tyúkfi: csirke 

GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

A magyar vidéki kiskertekben gyakorta látható fűszernövény Kis-Ázsiából származik. A ma-
gyar konyhaművészetben népszerű növényt Lippai János 1664-ben elkészült Posoni kert című 
kertészeti kézikönyvében így írja le: A majoranna közönséges fű, az Magyar Országi kertekben. 

Sok gyönge ágacskái vannak: kerekded, fejér színű zöld, szőrös levelecskéi. A tetején zöld szeletes 
gombocskákat hoz, kikbűl fejér kicsiny, gyönge virágocskák nőlnek ki. … Akár az ganéjos földbe vessék, 
akár azon kívül: jó zsíros földet kéván, és egy kevéssé fövenyest.

Két évvel ezelőtt a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem posztumusz a legmagasabb 
egyetemi kitüntetésben, Pro Universitate 
díjban részesítette kerületünk szülöttét és 
mártírját, Tóth Ilonát. A fiatal orvostanhall-
gatót kínzásokkal kicsikart vallomásából ösz-
szeállított koholt vádak alapján, ártatlanul 
ítélte halálra a kommunista rendszer. Reha-
bilitációjára 2001-ben került sor. 

Az Orvostudományi Egyetem kitünteté-
sét Tóth Ilona családja most felajánlotta az 
Emlékháznak. A Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezetközpont, a Kovász Egyesület és a 
Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány ebből 
az alkalomból kis ünnepséget rendezett, 
amelynek keretében Tóth Tamás, Tóth Ilona 
unokaöccse nyújtott át Villányi Péternek, az 
Emlékház igazgatójának a fiatalon elhunyt 
medikát megillető Pro Universitate díjat. 
Az ünnepélyes rendezvényen Kisfaludy 
Zsófia előadóművész, színésznő az „Őrizd a 

lángot” című rockoperából adott elő három 
dalt. A fiatal tehetség korábban ebben a da-
rabban formálta meg a tragikus sorsú medi-
kát. Kossuth Erzsébet (a történelmi Kossuth 
család leszármazottja) és Schüszterl Csaba 
szavalattal emlékezett meg Tóth Ilonáról. 
Szász József alpolgármester, Szatmáry Lász-
ló önkormányzati képviselő és Villányi Péter 
köszöntötte a megjelenteket. Dr. Horváth At-
tila alkotmánybíró, jogtörténész, Tóth Ilona 
életútjának és a kommunista diktatúrának 
jó ismerője karanténba kényszerült, ezért 
csak levélben köszönthette a hallgatóságot. 
A levelet Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka 
Szülőházért Alapítvány kuratóriumának el-

Méltó helyére került Tóth Ilona kitüntetése
Nem mindennapi eseménynek 
adott otthont szeptember 14-én 
az árpádföldi Tóth Ilonka Emlék-
ház és Oktatóközpont.

nöke olvasta fel, melyben az alkotmánybíró 
az orvosi tevékenység mindenkori egészség 
és lélekmentő voltát emelte ki. Ezek a gondo-
latok napjaink járvány sújtotta időszakában 
különös megvilágítást kaptak. 

GUETH ÁDÁM
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A megjelent ifjú focistákat és kísérőiket 
Gyurkovics László, az Ikarus BSE Labda-
rúgó Szakosztályának vezetője köszöntöt-
te, aki a játékszabályok mellett a járvány-
védelmi intézkedéseket is ismertette. A 
szülők a torna során nem léphettek be az 
öltözőkbe, és a szokásos kézfogásos üd-
vözlés szintén elmaradt a csapatok között. 

Az öltözőket és a mosdókat folyamatosan 
takarították, a résztvevőket és a nézőket 
pedig felszólították az alapos kézmosásra, 
illetve fertőtlenítésre, valamint a zárt tér-
ben történő maszkviselésre. A nevezési 
lap aláírásával az edzők nyilatkoztak arról, 
hogy valamennyi játékosuk teljesen egész-
séges, és nem mutatkoztak rajtuk az újtí-

pusú koronavírus okozta betegség tünetei. 
A 12 csapat közül végül a Gödöllői SK a har-

madik, a Budapesti Honvéd MFA a második 
helyet foglalhatta el a tornán, a dobogó leg-
felső fokára pedig a Vasas Kubala Akadémia 
játékosai állhattak fel. Kertvárosunk csapata 
erős mezőnyben versenyzett, a tizenegyedik 
helyet szerezték meg. 

Tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg szeptember 5-én, az 
Ikarus BSE Sporttelepen a Mak-
siautó FocIKA Kupa utánpótlás 
tornát. A járványhelyzet miatt 
idén egyetlen korosztályban - 
U11, a 2010 január 1-je után szü-
letettek - indítottak csapatokat.

GUETH ÁDÁM

XII. 
Maksiautó 
FocIKA Kupa

MAGFOGÁS SAJÁT KEZŰLEG 
Aki évek óta kertészkedik, az rendszerint 
minden szezon kezdetén jelentős összeget 
ad ki vetőmagokra vagy ültetésre kész palán-
tákra. Ha megtaláltuk a kertünk adottságai-
hoz legjobban alkalmazkodó fajtákat, akkor 
pusztán költséghatékonysági szempontból is 
érdemes fontolóra venni a saját magok előál-
lításának előnyeit.

Minden növénynek más az életciklusa, így 
némi utánajárást igényel, hogy melyik, mi-
kor éri el a teljes érettségi állapotát. A leg-
több esetben igaz, hogy a nyár vége és az ősz 
eleje lesz a megfelelő időszak a magfogásra, 
de azért ne várjuk meg vele az első fagyokat.  

A megporzáshoz egyes növénycsoportok 
esetében a szél vagy a rovarok segítsége 
szükséges. A saláta, a közönséges bab, a 
borsó és a paradicsom különböző fajtái ön-
beporzók,  önmegtermékenyülők, azaz csak 
nagyon ritkán kereszteződnek össze egy-
mással, így termesztésük esetén elég néhány 
méteres fizikai távolságot tartani közöttük. 
Több növény, mint a tökfélék, kukorica, pap-
rika, padlizsán hajlamosak az idegentermé-
kenyülésre, vagyis a keresztbeporzódásra, 
fokozottan kell figyelni a térbeli izolációra, 
így ha először végezzük a magfogást, akkor 
kezdjük elsősorban önbeporzó, önmegter-
mékenyülő és egyéves fajok/fajták magjai-
nak begyűjtésével. A cékla, a mángold, pet-
rezselyem, sárgarépa, vöröshagyma nem 
fognak első évben magot hozni, ezért csak 
úgy tudjuk átmenteni őket, ha a földben ha-
gyunk pár tövet magfogási céllal. A kétéves 
növényeket akár át is ültethetjük egy közös 

ágyásba, hogy ne legyenek útban a tavaszi 
munkák megindításakor. 

Elsődleges szabály, hogy ne hibrid (F1) 
magról nevelt növényről vegyünk magot, 
mert az utódok már nem fogják továbbvin-
ni az anyanövény tulajdonságait. Ha meg 
szeretnénk őrizni a kiinduló növény előnyös 
tulajdonságait, akkor egy fajtából minél több 
egyedről gyűjtsünk magot, máskülönben a 
következő évek során beszűkül a fajta geneti-
kai háttere, hosszú távon kevesebb termésre 
számíthatunk, elveszik a környezeti viszo-
nyokhoz való alkalmazkodóképesség.

Csak olyan teljesen egészséges növény leg-
szebb terméséről fogjunk magot, ami már 
teljesen beérett. Ez legtöbbször egybeesik 
a fogyasztásra alkalmas állapot elérésével, 
azonban az uborka esetében ez nem igaz, 
mert akkor alkalmas magfogásra, ha színe 
zöldből sárgára változik.

Párás időben ne gyűjtsünk magot, várjuk 
meg, míg a termés kiszárad teljesen. Ha 
szükséges a magok szárítása, akkor se te-
gyük ki őket közvetlen napfénynek és hőnek. 

Legegyszerűbb egy kis láda, kartondoboz 
fölött kirázni a magvakat a száraz termések-
ből. Ha nehezen nyílik a magburkokat, ak-
kor az asztalon elterítve sodrófával óvatosan 
szétnyomkodhatjuk.

A húsos termésekből kézzel, kanállal, a 
gyümölcsök és lédús alanyok esetében fi-
nom szövésű szitán átnyomva nyerhetünk ki 
a magvakat, amiket öblítés után papírtálcán 
szárítunk le.

Az életképtelen, „léha” szaporítóanyagot 
egyszerűen eltávolíthatjuk: az összetöppedt, 

többinél kisebb magokat szedjük ki, vagy va-
lamennyit tegyük vízbe és öntsük le azokat, 
amik feljönnek a víz tetejére.

A tárolásra alkalmas bármilyen légmen-
tesen záródó edény, raktárnak pedig olyan 
hűvös, sötét és száraz helyet jelöljünk ki, 
ahol biztosítható a minimális hő- és pára-
tartalom-ingadozás. Ne felejtkezzünk meg a 
tárolók felcímkézéséről! Jegyezzük fel a fajta 
neve mellett annak főbb tulajdonságait és a 
magfogás évét. A kerti szezon megkezdése 
előtt érdemes magbörzéken kertbarátaink-
kal cserélni saját készletünkből.

A PARADICSOM MAGFOGÁSA
Magfogáshoz válasszuk ki a legegészsége-
sebb, legszebb szemeket, várjuk meg míg jó 
puha, túlérett lesz. Vágjuk ketté és kaparjuk 
ki a magokat egy edénybe, majd a sűrű ko-
csonyás anyagot hígítsuk fel egy kis vízzel és 
hagyjuk erjedni meleg helyen 2-4 napig, míg 
a kocsonyás bevonat leoldódik a magokról. A 
víz tetején fennmaradó léha magok leöntése, 
átöblítése és szűrése után terítsük szét a ma-
gokat száradni vékony rétegben egy papírtál-
cára vagy kávészűrőre.

Biotippek - szeptember II.rész
Szeptember a „második május”, amikor a nyári tikkasztó hőség után minden újra a legszebb pompájában tündököl. 
Nem véletlen, hogy sok kertésznek ez a kedvenc hónapja az évben, amikor a főszerep a betakarításé, a kerti munka 
pedig sokkal kellemesebb időben végezhető. Ilyenkor biztosíthatjuk a saját termésből a vetőmagot is, amellyel sok 
pénzt takaríthatunk meg.. WEIMPER-HORVÁTH ANETT



     17Az Önkormányzat lapja

A Gödöllői Egyetemi Atlétikai Clubbal kö-
zösen alkotott csapatunk ezúttal is remekül 
kiegészítette egymást, így az elmúlt évekhez 
hasonlóan dobogós reményekkel vágtunk 
neki a kétnapos versenynek. Az idei évről 
már nyugodtan elmondható, hogy a hosszú, 
következetes munkával kinevelt sportolóink 
fáradozása beérett. Ez alkalommal csapatun-

kat döntő többségében olyanok alkották, akik 
már gyerek korcsoportosként is hozzánk jár-
tak edzésre.

Ehhez társult a Hevesen készülő dobócso-
portunk magas szintű versenyzése is. Kovács 
László, Kovács Noel és Detrik Balázs is ott 
készül.

A közösen eltöltött évek a pályán nem csak 
a jegyzőkönyvben tették egy csapattá atlétá-
inkat, hanem a versenyen is meglátszott a 
közösség ereje, jobb eredményre sarkallták 
egymást. Mindenkitől kiemelkedő teljesít-
ményre volt szükség a győzelem megszer-
zéséhez. Ezek összessége vezetett oda, hogy 
ebben a felállásban először hódítottuk el a 
Magyarország Atlétikai Csapatbajnoka címet.

Kezdetben még pont nélkül szerényked-
tünk, majd 400 m gáton Bencsik Ádám és 
Horváth Dóra nagyszerű teljesítményének 
köszönhetően elkezdtük a felzárkózást. Előb-
bi harmadik, utóbbi negyedik helyével szer-
zett értékes pontokat. 

Röviddel ezután férfi 100 m-en sikerült 
újabb értékes pontokat szereznünk. Papp 
Márk kiváló futással szerezte meg a második 
helyet. 400 m-en tovább folytatta csapatunk 
a felzárkózást. 

1500 m-en Wagner-Gyürkés Viktória ma-
gabiztos győzelmével már látótávolságba 
kerültünk az éllovasokhoz képest. A férfi 
súlylökésben Kovács László és Detrik Balázs 
első és negyedik helye pedig megszilárdította 

pozíciónkat. Az első nap végén csapatunk a 
második helyről várhatta a folytatást.

Azonban alig kezdődött el a második nap, 
amikor ismét a negyedik helyen találtuk 
magunkat és az éllovas UTE-MTK csapata 
alaposan meglépni látszott. Férfi rúdugró-
inknak köszönhetően sikerült csökkenteni 
a hátrányt. Kéri Tamás és Bánházi Botond is 

kivette a részét a pontgyűjtésből.
Férfi 110 m gáton Tano Leonardo szerepelt 

nagyszerűen. Harmadik helyével ismét sike-
rült visszaverekednünk magunkat az első há-
rom helyezett közé. Ebben az időben előfor-
dult, hogy a vezető hármast csupán két pont 
választotta el.

A gerelyhajítók nagyszerű szereplését köve-
tően – Kovács Noel második, Rab Attila har-
madik lett – 200 m-en sikerült várakozáson 
felül szerepelnünk. Pap Márk ezen a távon is 
látványos futással lett második.

Wagner-Gyürkés Viktória újabb győzelme, 
ezúttal 5000 m-en, valamint a számos to-
vábbi értékes pontszerzés azt eredményezte, 
hogy a 4X400 m-es váltók már az első hely-
ről várhattuk.

Az élményszámba menő futamokban a nők 
„A” csapata győzött, a „B” csapat pedig a ne-
gyedik helyet szerezte meg. 

A két napos, példamutatóan, fegyelmezet-
ten és sikeresen versenyző GEAC-Ikarus 
csapata végül a korábbi évek dobogós helyeit 
követően ez alkalommal megnyerte Magyar-
ország Atlétikai Csapatbajnokságát! 

Szakmai stáb: Id. Tomhauser István, Kőrös 
András, Ifj. Tomhauser István, Kovács Gyu-
la, Etédi Endre, Lőrincz Milán, Csúr Attila, 
Budai Tamás.

Saját számaikban a következők állhattak a 
dobógóra:
I. Kovács László – súly – 16,77 m –  I. Wag-

Csapatbajnok a GEAC-Ikarus csapata!
A mindenki által ismert járványügyi helyzet miatt ezúttal nem tartottak 
elődöntőt a CSB-n. Ez azt eredményezte, hogy a szeptember 5-6-án Szé-
kesfehérváron rendezett fináléban harmincegy csapat vett részt. 

BUDAI ATTILA

ner-Gyürkés Viktória – 1500 m – 4:22,98 s 
–   I. Wagner Gyürkés Viktória – 5000 m – 
16:02,24 s –  II. Pap Márk – 100 m – 10,72 
s –  II. Pap Márk – 200 m – 21,24 s PB  –  
II. Kovács Noel – gerely – 69,19 m  –  III. 
Bencsik Ádám – 400 m gát – 53,34 s  –  III. 
Bézsenyi Gergely (GEAC), Pap Márk, Polyák 
Zoltán, Tano Leonardo – 4X100 m – 41,78 s  
–  III. Tano Leonardo – 110 m gát – 14,75 s 
–  III. Rab Attila – gerely – 68,84 m 
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INGATLAN

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

Centenáriumi lakótelepen eladó I. 
emeleti 68nm-es lakás tulajdonos-
tól. 20-623-0491

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

Eladó Sashalmon 2015-ben épült 
kétszintes ikerház 122 nm; 300 nm 
telken. Garázs + kert + terasz. 30-
354-1935

Sashalom, Egyenes utcában másfél 
szobás bútorozatlan földszinti lakás 
hosszútávra kiadó. 30-984-7 435

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

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

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

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

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

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

Rákosszentmihályon 220 nm-es 
családi ház működő üzlettel együtt 
eladó. 20-545-9267Elcserélném Ke-
repesi 40 nm-es házamat kis telek-
kel hasonlóra a XV.; XVI; XIV. kerü-
letben – ráfizetéssel! 30-599-0677

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

VEGYES

Babarács eladó beltéri lépcső lezárá-
sára. 20-937-7674

Gázpalackkal működő Siesta me-
legítő, hordozható légkondi eladók. 
30-935-7104

Eladó fonott boros korsók – 10l-es 
2db; ballonok – 30-50l-es 4db. 70-
303-8686

Sony TV 6E Ft-ért eladó, majdnem 
új. 30-421-9386

Eladó babamérleg (Laica) LCD kijel-
zővel, 20 kg méréshatárral újszerű 
állapotban. 20-934-7476

Eladó szekrénysor, harmonika ajtó, 
függönykarnis, kókusz matrac. 20-
807-7891

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

Kristály csillár, falikar, képkeretek, 
elektromos kerámia főzőlap, irat-
megsemmisítő eladók. 20-931-4783

Asztali lámpák + búrák; madárbe-
fogó háló; 2 db horgászbot orsóval; 
távcső eladók. 407-3447

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

Ceragem ágy „jádeköves” eladó. Ár 
megegyezés szerint. 30-228-9026

2,5 éves Elektrolux mosógép megkí-
mélt állapotban kis hibával 20E Ft-
ért eladó. 20-804-0614

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

Szobafestést-mázolást, tapétá-
zást, melegburkolást vállalok. 
Hívjon bizalommal! 30-460-
8004

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!

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

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

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

– MI KÉSZTETETT ARRA, HOGY PONT A ROBO-
TIKÁVAL FOGLALKOZZ?
– A világunk gyorsan változik. Fejlődünk, újabb és 
újabb módszerek, eszközök jelennek meg az üzle-
ti életben, sportban és az élet más területein. De 
az oktatásunk módszertana alapvetően ugyanaz, 
mint ami 150 éve volt. Sosem értettem, miért. Mi-
ért nem próbálják 
ki az iskolákban az 
új lehetőségeket? 
Például, számító-
gépes interaktív 
gyakorló progra-
mok, készségfej-
lesztés projekt ala-
pú feladatokkal. És 
még sorolhatnám. 
Amikor a fiam el-
kezdett a programozás iránt érdeklődni, tudtam, 
a LEGO nagyszerű eszköz ahhoz, hogy a kezdeti 
érdeklődést elmélyítsem, és segítsek abban, hogy 
jó alapokat szerezhessen ezen a téren. 

Kezdetben csak két gyermekkel foglalkoztam, és 
egy LEGO NXT kit volt. Ez lassan öt éve történt…
Ahogy emlékszem, akkortájt kezdett elterjedni a 
programozás, a robotika oktatás gyerekeknek és 
hál’Isten, időközben egy folyamat elindult. 

Ha az állami oktatás nem is igazán változik, ki-
sebb nagyobb kezdeményezések vannak az online 
és offline oktatásban is, nem csak ezen a területen.

– IMMÁR HARMADIK ÉVE INDÍTOD A ROBO-
TIKA TANFOLYAMOT DIÁKOKNAK. HOGYAN, 
ÉPÜL FEL A TANFOLYAM?
– Lényegét tekintve egyszerű: projekt alapú egysé-
gekből áll. Az elején természetesen fontos megis-
merniük a gyerekeknek az eszközt, vagyis a LEGO 

Mindstorms felépítését és a szoftvert, és ezt a tu-
dást menet közben bővítjük.

Az igazán fontos tétel a gyerekek érdeklődésé-
nek a fenntartása, illetve figyelni arra, hogy milyen 
tempóban tudunk haladni. Nem igazán cél, hogy 
minél több projektet megvalósítsunk, fontosabb, 
hogy jól, jó élményekkel valósuljanak meg.

– A GYEREKEK PROG-
RAMOZÁST TANUL-
NAK JÁTÉKOS MÓD-
SZERREL. MIKÉPPEN 
TUDJÁK EZT KÉSŐBBI 
TANULMÁNYAIK SO-
RÁN HASZNOSÍTANI?
– A játék is tanulás. 
Lehet, az egyik legjobb 
formája. Az algoritmi-

kus gondolkodás, a kreatív problémamegoldás 
fejlődik, miközben dolgoznak egy feladaton: játé-
kosan, de végül is egy feladaton dolgoznak. Ahogy 
Conficius mondta: „Válassz olyan szakmát, amit 
szeretsz, és akkor soha az életben nem kell dolgoznod.”

– A ROBOTIKA MIÉRT LESZ FONTOS A MOSTA-
NI TIZENÉVESEK SZÁMÁRA ÉLETPÁLYÁJUKON?
– Talán emlékszünk rá, pár éve a média széles 
körben hangoztatta, mennyire fontos alapkészség 
lesz a jövőben a programozás. Aki egy ilyen tanfo-
lyamon részt vesz, csak nyerhet vele. Belekóstol a 
programozásba, és jó esetben meg is szereti. Olyan 
alapot kap, ami később a hasznára válhat, sőt, akár 
elindíthatja egy szakmai karrier felé.
A tanfolyamokkal kapcsolatos további részletek az 
alábbi honlapon olvashatók: https://929szentmi-
haly.hu/kepzeseink

MOLNÁR CSENGE HAJNA

Robotika tanfolyam felsősöknek és 
középiskolásoknak
Robotika tanfolyamok indulnak októbertől a Szentmihályi Kulturális Központban 
felső tagozatos és középiskolás diákoknak, a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsa-
pat háttérszervezetével, a Tűzliliom Egyesülettel. A tanfolyamról Kiss Csaba veze-
tő oktatót kérdeztük. 
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OKTATÁS. ANGOL, JAPÁN, 
NÉMET, OLASZ, HÉBER ál-
talános iskolásoknak, közép-
iskolásoknak, felnőtteknek. 
Nyelvvizsgára, érettségire, fel-
vételire felkészüléshez. Egyéni 
és kiscsoport, online is. Olva-
sás-szövegértés, korrepetálás, 
tanulási nehézségek megoldá-
sa. 30-970-3320

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégez-
zük. Kőműves, burkoló, tető, 
víz-gáz-villany szerelő szak-
emberek állunk rendelkezé-
sére. Zuhany kabin kiépítését 
is vállaljuk kád kibontásával. 
30-457-2666

Fiatal, megbízható hölgy ki-
sebb-nagyobb takarítást ablak-
tisztítást vállal. 30-294-2227

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

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

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

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




