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Időkapszula advent 4. vasárnapján
Amikor december 20-án a negyedik gyertya lángja is fellobbant az 
adventi koszorúkon, már túl voltunk az utolsó 2020-as lapzártán-
kon. Így már nem tudtunk beszámolni arról, hogy az ünnepi gyer-
tyagyújtáskor Szabó Csilla intézményvezető – miután üdvözölte a 
néhány véletlenül arra sétálóból álló hallgatóságot –, elmondta, re-
méli, az idei az utolsó olyan adventi gyertyagyújtás amelyre a fertő-
zésveszély miatt nem hívhatták meg a kerület lakosságát. Beszámolt 
arról, hogy zárt kapuk mögött is próbálják tartani a kapcsolatot a 
közönséggel. Ennek érdekében útjára indították – mi is beszámol-
tunk róla – a Kertvárosi bátorítót, amelyben kerületünk lakói pozitív 
hangvételű üzeneteket küldhettek barátaiknak, ismerőseiknek. Az 
üzenetek a Kertváros számos pontján olvashatóak a Színház, máskor 
programokat népszerűsítő plakátjai helyén. Ezen kívül elindítottak 
egy virtuális időkapszulát az idokapszula2020@kulturliget.hu e-mail 
címen, amelybe a 2020-as évről lehet üzeneteket, gondolatokat kül-
deni január 4-étől, és amelyet éppen öt év múlva, 2025 decemberé-
ben, advent negyedik vasárnapján bontanak majd fel. Akiknek nincs 
módjuk interneten keresztül írni, papír alapú üzeneteiket bedobhat-
ják a Színház bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába is. Az igazgatónő 
végül az új évre negatív teszteket és pozitív élményeket kívánt a Kert-
város lakóinak.  

Idén a negyedik gyertya meggyújtása Ács Anikó alpolgármesterre 
várt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a pandémia számtalan káros 
hatása mellett előny is származhat a rendkívüli helyzetből. Mégpedig 
az, hogy többet lehetünk együtt közvetlen családtagjainkkal. 

Bíró Borond református lelkész pedig 
azt emelte ki, hogy a veszélyhelyzet évé-
ben hiányoztak azok a rendezvények, 
amelyek az adventi időszakban fokozato-
san ráhangolják az embereket az ünnep-
re. Így a felhalmozódott hiányérzeteinket 
csak a következő, remélhetőleg már ví-
rusmentes karácsonykor tudjuk magunk 
mögött hagyni. Azonban ünnepek nem 
csak karácsonykor vannak, és nincs aka-
dálya annak, hogy ezeket is a szeretet je-
gyében éljük meg. Ehhez útmutatást Pál 

apostolnak a korinthusiakhoz írt leveléből kaphatunk, azon belül is 
a Szeretet himnuszából idézhetjük fel az apostol máig érvényes intel-
meit. 

            1.  Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,  
 Ha szeretet nincs bennem, 
 Csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
           2.  Legyen bár prófétáló tehetségem, 
 Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, 
 Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, 
 Ha szeretet nincs bennem, 
 Mit sem érek.

Ezeket a gondolatok hívők és nem hívők számára egyaránt utat mu-
tathatnak a 2021-es évre.

MÉSZÁROS TIBOR

H H H H Decemberi  visszatekintő H H H H H

Ács Anikó alpolgármester

December 15-én zárult a cipősdoboz akció 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármes-
ter és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány létrehozója közösen hirdette meg a 2020-as évi szerete-
tadomány-gyűjtést. Szinte hihetetlen, de az összesítés arról tanús-
kodik, hogy a járványhelyzet ellenére több adomány érkezett, mint a 
korábbi években. Az adományokból így jutott Böjte Csaba árváinak 
is, és az anyaországi rászorulóknak is – amint arról már korábban-
beszámoltunk. 

Az akciónak mindig főszereplője a Bap-
tista Szeretetszolgálat, akik minden 
évben gondoskodnak arról, hogy a do-
bozok eljussanak azokhoz, akiknek a 
legnagyobb szükségük van rá. Az utol-
só adag átvételére Hári Tibor, a Baptista 
Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója 
érkezett az Erzsébetligeti Színház elé egy élő angyal kíséretében. A 
csomagokat Szabó Csilla intézményvezető jelenlétében Kovács Péter 
és Szatmáry Kristóf adta át a főigazgatónak – a fertőzésveszély miatt 
nem az épületben, hanem a főbejárat előtt.

M.T.

Adomány rászoruló családosoknak
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő december 15-én 
adta át személyes adományát annak a három családnak, 
amelyekre a Napraforgó Család és Gyermekjóléti központ 
irányította rá a figyelmét. 

A fertőzésveszély miatt az átadás nagyon szűk körű volt, idén csak a 
családok 1-1 képviselője kapott meghívást az adományok átvételére. 
A családsegítő javaslata alapján kiválasztott kedvezményezettek 50 
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Kedves Olvasó!
Hordjuk a maszkot. Soha nem gondoltam vol-
na, hogy férfi létemre saját magam fogom előál-
lítani ezt a védőeszközt. Mindig igazítottam egy 
kicsit a szabásmintán, és most már tökéletesen 
simul az arcomra. Kicsit nagyképűen azt mond-
hatom, hogy ezek után „szakmai érdeklődés-
sel” figyelem másokét, akik saját készítésűt hor-
danak. Vásárlás közben szembe jött velem egy 
nálam úgy 10 évvel fiatalabbnak kinéző hölgy, 
akinek arcát tűzvörös, láthatóan saját kivitelezé-
sű szájmaszk takarta. Ezúttal azonban a masz-
kok iránti újdonsült érdeklődésemet felülírta, 
hogy nagyon szép vonalú, hosszú pillákkal éke-
sített szempár nézett rám a maszkja fölött. A 
baj akkor kezdődött, amikor rám köszönt. Nem 
tűnt ismerősnek. Hát már a szép szemű nőket 
sem ismerem fel? De azért ahogyan ő, tegező 
stílusban visszaköszöntem, ám mielőtt bármit 
mondhattam volna, már kezdett is korholni: 
már másodszor fordul elő, hogy nem akarsz 
megismerni. Mi ennek az oka? Próbáltam men-
teni a helyzetet, és valami kibúvót keresve azt 
mondtam, sajnos mindig is rossz volt az arcme-
móriám, és most ez a maszkos világ csak ront 
a helyzeten. Kifaggatott, hogy megúsztam-e a 
COVID-ot, elmesélte mindkét szomszédja hát-
borzongató történetét. Éppen azt fejtegette, 
hogy alig várja már, hogy túl legyünk a járvá-
nyon, hogy ismét családostul összejöhessünk. 
Ezek után még jobban kezdtem összeomlani, 
hogy nem tudom ki ő. Ekkor azonban váratla-
nul oldalról rám köszönt valaki: szia Tibi. Erre 
a hölgy arca egyszínű lett a védőmaszkjával, és 
csak ennyit mondott: Tibi? Hát te… maga nem, 
a férjem kollégája Janikám? Bocsánat, ezekben 
a maszkokban senkit nem lehet felismerni – és 
sietősen elvegyült a vásárlók között. Ettől egy 
kicsit visszajött az önbizalmam.

MÉSZÁROS TIBOR

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

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdetes@bp16.hu

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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Kicsit máshogy, de a hagyomány folytatódott
Évről évre beszámolunk arról, hogy Daróczi Zoltán árpádföldi postai kézbe-
sítő ötlete alapján kerületünk egyik népszerű vendéglátóhelye a XVI. kerületi 
Önkormányzat támogatásával karácsony előtt mindig nagyszabású ételosztást 
rendez. Ám idén a COVID ennek a forgatókönyvét is átírta. Daróczi Zoltán és 
társai nem a szokott helyen várták a szokásos egy tál meleg étellel, némi itallal 
és ajándékkal a rászorulókat, hanem előzetes regisztráció alapján minden igény-

lőnek házhoz szállítottak egy igen gazdag, tartós élelmiszerekből álló csomagot. 
A csomag tartalmazott 1 kg lisztet, 1kg cukrot, 1,5 kg almát, 3 csomag tarhonyát, 
3 csomag csőtésztát, 3 csomag „szarvacska” tésztát, 1 db májkonzervet, 1 db vag-
dalthúskonzervet, 2 csomag főzőkolbászt, 2 csomag szeletelt csemegekolbászt, 
2 csomag szeletelt paprikás szalámit, 2 csomag szeletelt téliszalámit, 3 csomag 
zacskós levest, 4 szelet nápolyit és mellékeltek még 3 db szájmaszkot is. A felté-
tel mindössze az volt, hogy a csomagot igénylő nyugdíja ne haladja meg a 100 
ezer forintot.

Összesen 265 főnek kézbesítették az élelmiszer-küldeményeket. A már emlí-
tett főszponzor, a sörfőzde és a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság és Gyer-
mekvédelmi Bizottság 200 ezer forintos anyagi támogatásán kívül köszönet 
illeti azt a kaposvári húsüzemet, és azt a dunakeszi tésztaüzemet, amelyek ter-
mékeikkel járultak hozzá az akció sikeréhez. És természetesen kiemelt köszönet 
jár azoknak az önkénteseknek, akik elvégezték a néha teljesíthetetlennek tűnő 
csomagolási és szállítási munkát, amelyet végül még egy kicsit korábban is be 
tudtak fejezni, mint ahogy az várható volt.

ezer forint értékben maguk mondhatták meg, mire van a leginkább szükségük, 
mi legyen a dobozokban. Az intézmény emeleti közösségi termébe csak néhány 
jelképes csomagot tettek a fenyőfa alá, hiszen a többi már a ház mikrobuszában 
várta a hazaszállítást.  

Az adományok jó helyre kerültek, hiszen az egyik családban az édesapa egye-
dül nevel egy 17 és egy 12 éves kislányt, valamint egy 14 és egy 8 éves fiút. A 
másik családban egy 82 éves nagypapa és egy hasonló korú nagymama nevel – a 
szülők helyett – egy halmozottan hátrányos helyzetű, értelmi fogyatékos unokát. 
A harmadik családban 5 gyermek van, de kettő már saját életét éli, viszont a 17 és 
16 éves fiúk, valamint a 15 éves kislány nevelése komoly terhet jelent a családnak, 
mert az édesapa tartósan beteg, folyamatos munkára nem képes.
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– Számos újdonságot hozott az idei év kezdete is. Abban az ér-
telemben persze nem váratlanok ezek, hogy egy évekkel ezelőtt 
megkezdett munkának a szerves részei. Kormányzati szinten 
2010 óta egyértelműek a prioritások, a magyar gazdaság stabi-
litása, a munkahelyek megőrzése, újak teremtése, és a családok 
támogatása. 

Nekem, mint a Kertváros országgyűlési képviselőjének 
pedig egyértelműen az a célom, hogy kerületünk fejlő-
dése – ahogy az elmúlt években is – töretlen legyen. Ami 
újdonságot hoz 2021., az tulajdonképpen nem más, 
mint az eddigi eredményeink továbbépítése. 

Persze adódnak olyan élethelyzetek egy ország, egy település éle-
tében, amelyek váratlan, új kihívásokat jelentenek, de alapvető 
céljainkat ez nem befolyásolja. A koronavírus jelenléte csak még 
inkább megerősített bennünket abban, hogy mennyire fontos a 
munkahelyek védelme és újak teremtése. Arra pedig személye-
sen is nagy hangsúlyt fektetek, hogy például a kerület fejlesztése 
ne torpanjon meg most sem. 

– EMLÍTETTE A CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁT, AMELYNEK KE-
RETÉBEN ÚJABB OTTHONTEREMTÉSI PROGRAMELEMEKET 
JELENTETTEK BE. MELYEK A LEGFONTOSABB RÉSZLETEK, 
AMIKRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI?

– Magyarország történetének legnagyobb otthonterem-
tési programja zajlik már évek óta, amellyel az a célunk, 
hogy mindenkinek biztos fedél legyen a feje felett. Ez 
most újabb jelentős elemekkel bővül. 

Teljes részleteibe talán nem is lenne hely most belemenni, de a 
legfontosabbak közé tartozik, hogy az új építésű ingatlanok áfája 
27%-ról 5-re csökken. Aki pedig CSOK-ot is igénybe vesz az új 
lakás vásárlásakor, annak ezt az 5%-ot sem kell megfizetni. Emel-
lett mentesülnek az illeték alól azok, akik CSOK-kal vásárolnak 
akár új, akár használt ingatlant. Ha konkrét számokra lefordítjuk, 
ez azt jelenti, hogy egy család akár 7-8 millió forintot is megtaka-
ríthat az új kedvezményekkel. Fontos, hogy, aki maga építkezik, 
az is részesül támogatásban, 5 millió forintig visszaigényelheti 
ugyanis az áfatartalmat.

Az építés 
folytatódik
Év elején megszokott, hogy kicsit visszatekintve az el-
múlt esztendőre is, számba vesszük, mire is számítha-
tunk az új évben. Erről kérdeztük kerületünk országy-
gyűlési képviselőjét, Szatmáry Kristófot.

MUNKATÁRSUNKTÓL

– AHOGY TAPASZTALHATÓ, NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS EGY 
ÚJABB INTÉZKEDÉS IRÁNT, AMELY SZERINT ÁLLAMI TÁMO-
GATÁSSAL LEHET LAKÁSFELÚJÍTÁSBA KEZDENI. AZ ÉRDEK-
LŐDÉSSEL EGYÜTT PERSZE MÉG SOK A BIZONYTALANSÁG 
IS, HOGY KIK VEHETIK IGÉNYBE ÉS MILYEN MUNKÁKAT LE-
HET ELVÉGEZTETNI EGYÁLTALÁN.
– Ezzel egy hosszabb távú programba kezdtünk bele, amelyet 
2022 végéig igénybe lehet venni. A lényege, hogy az állam a lakás-
felújítás költségeit utólag megtéríti 50%-ban, maximum 3 millió 
forintig. Mielőtt belekezdene bárki, persze érdemes tájékozódni 
minden részletről. Ha valakinek akár általános, vagy konkrét, 
személyre szabott kérdése merülne fel, engem is megkereshet, 
és igyekszem a megfelelő válaszokat megadni. Egyébként szinte 
minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhe-
tő a támogatás, a tetőfelújítástól kezdve a nyílászáró cseréken át 
egészen a fűtésrendszer korszerűsítéséig. A konstrukció már egy 
gyermek után jár és házaspárok mellett azok is igénybe vehetik, 
akik gyermeküket egyedül nevelik. Akiknek nincs megfelelő öne-
rejük, azok maximum 3%-os otthonteremtési kölcsönt is kaphat-
nak.

– AZ ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ INTÉZKEDÉSEK MELLETT 
A KERTVÁROSIAK ÉLETÉBEN MILYEN ÚJDONSÁGOKAT HO-
ZOTT 2021?

– Ami biztos, hogy fejlődünk, épülünk tovább 2021-
ben is! Év végére két jó hírt is kaptunk, amire persze 
Kovács Péter polgármester úrral mi már vártunk, mert 
a lobbizást korábban megkezdtük. Az egyik, hogy a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola teljes felújítására 
és bővítésére megkaptuk a kormány támogatását, 2,6 
milliárd forintot. Ezzel kerületünk történetének leg-
nagyobb iskolai beruházását tudjuk most megcsinálni 
2022-re. 

A munkát január első hetében már meg is kezdte a kivitelező. 
Ugyancsak év végére derült ki hivatalosan is, hogy a kormány 
106 millió forintos támogatást ad, hogy elő tudjuk készíteni egy 
idősotthon építését, ami azért is fontos, mert jelenleg ilyen intéz-
mény a helyiek számára nem elérhető itt a Kertvárosban.
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Dolgozunk a HÉV-Metro 
összekapcsolásán

– MI AZ, AMIRE 2021-BEN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐKÉNT 
A LEGNAGYOBB HANGSÚLYT FOGJA FEKTETNI?

– Alapvetően meg van az a néhány terület, amit a legfon-
tosabbnak tartok képviselőségem kezdete óta, és ame-
lyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a kerületünk még 
inkább otthonos és élhetőbb legyen. Az oktatási intéz-
mények rendbe tétele mellett ide tartozik az egészség-
ügy, a közlekedés és a zöld, rekreációs lehetőségekkel 
ellátott Kertváros ügye. Számomra ezek a prioritások 
ebben az évben sem változnak. Ezeken a területeken is 
mindenképp épülünk tovább. 

A XVI. kerület történetének legnagyobb egészségügyi beruházá-
sát, a Jókai úti szakrendelő teljes korszerűsítését már tavaly meg-
kezdtük közel 2,5 milliárdos kormányzati támogatással. Ennek az 
eredményét az év végén át fogjuk adni a kertvárosiaknak. A köz-

Megszüntetjük 
a földutakat

A Nógrádverőce 
utca átadása 

A Szakrendelő  
új szárnya

lekedés terén régi-új ügyünk a HÉV-metró összekötése. Ha visz-
szaemlékszünk 2021-re, akkor ez az év arról fog szólni, hogy újra 
sínen van a projekt. Mert évekkel korábban ugyan nekifogott a 
Főváros, de a jelenlegi budapesti vezetés leállította, úgyhogy itt el 
kellett érnünk, hogy a kormány vegye át a megvalósítást és bizto-
sítsa a szükséges forrásokat. Itt az eddigi eredmények megmenté-
séről szólt a 2020-as év, 2021-ben már foglalkozhatunk a projekt 
részleteivel újra. Szintén régi-új ügy a Budapesti Útépítési Prog-

ram, amellyel építjük az utakat a Kertvárosban is. Szerencsére itt 
olyan problémánk nem volt, nem is lesz, mint az előző esetben. A 
kormányzati szándék töretlen és a források is biztosítottak, hogy 
valamennyi belterületi földutunkat leaszfaltozzuk. Persze más 
oldalról azért vannak problémák útfelújítás kapcsán. A Fővárosi 
Önkormányzat úgy döntött, hogy 2023-ig egyetlen fillért sem költ 
a kerületünkben lévő saját fenntartású útjaik felújítására. A már 
betervezett forrásokat is lenullázta, ezért nem tudott elindulni 
például a Magtár és a Rózsa utcák rendbetétele. 

– A FŐVÁROSI KEZELÉSBEN LÉVŐ UTAK RÁADÁSUL JELLEM-
ZŐEN NAGYOBB FORGALMAT LEBONYOLÍTÓ, FONTOSABB 
KÖZLEKEDÉSI VONALAK. EL LEHET ÉRNI A FŐVÁROSNÁL, 
HOGY MÉGISCSAK ÚJÍTSANAK FEL AZ ÚTJAIKBÓL AZ ELŐT-
TÜNK ÁLLÓ ÉVEKBEN?
– Én is és polgármester úr is többször kifejezésre juttattuk, hogy 
ez a döntés számunkra elfogadhatatlan és a kertvárosiak semmi-
be vételét jelenti. Eddig ennek hatása nem volt. De hogy hogyan 
is gondolkoznak Budapest vezetői, és a szándékaik mennyire vég-
legesek, azt talán a helyi ellenzéki önkormányzati képviselőktől 
kellene megkérdezni. Vagy legalábbis azt, hogy szándékoznak-e 
bármit is lépni a kertvárosiak érdekében. 

De visszakanyarodva az utakhoz, azt semmiképp nem 
hagyjuk, hogy éveket kelljen várni egyes utak felújítá-
sára, mert a Főváros nem végzi a dolgát. 2021 felada-
ta számomra az is, hogy az ehhez szükséges forrást 
máshonnan megszerezzem a Kertvárosnak. Arról már 
egyeztettem Gulyás Gergely miniszter úrral, hogy a 
kormány valamilyen formában támogassa ezeket a fel-
újításokat is. Azon vagyok, hogy hamarosan konkrét, jó 
hírekkel tudjak beszámolni a kerületieknek minderről.
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Az FKF tájékoztatása szerint január 6-án 
megkezdték a fenyőfák begyűjtését, kerü-
letünkben is megjelennek a fenyőfajára-
tok. Az elszállítás megkönnyítésére gyűj-
tőhelyeket jelöltek ki, de a családiházas 
övezetekben a kukatartályok mellett is el 
lehet helyezni a kidobandó karácsonyfá-
kat. Az FKF arra kér minden kerületi la-
kost, hogy fenyőfáikat úgy helyezzék el, 
hogy a gépjármű- és gyalogosforgalmat és 
a parkolást ne akadályozzák!   

A Kertvárosban 
az alábbi helyeken találhatók a kijelölt 

fenyőfagyűjtő helyek:

• Lándzsa u. - Vívó u. sarok 
• Cziráki u. - Szolnoki út sarok
• Szolnoki út - Egyenes u. sarok 
• Nefelejcs u.- Körvasút sor sarok
• Rigó lakótelep - BKV Zrt. tároló (Határ u.)
• Linda tér
• Csipkés köz
• Zsélyi Aladár u. – Mészáros J. u. sarok
• Jókai M. u.- Hunyadvár u. sarok
• Borotvás u. (parkoló)
• Bóbitás út - Alsómalom u. sarok
• Bóbitás út - Felsőmalom utca sarok
• Georgina u. - Négylovas u. sarok

Január 6-án 
az FKF megkezdte a 
fenyőfák begyűjtését– Az utóbbi évek tapasztalatai alapján akár 

bízhatnánk is abban, hogy megússzuk a telet 
havazás nélkül, de ez könnyelműség lenne. 
Az persze kétségtelen, hogy téli feladataink 
átalakultak, tartós havazás, és a közlekedést 
akadályozó hótakaró mostanában ritkán for-
dul elő. Ezért téli feladataink inkább csak a 
síkosság-mentesítésre korlátozódnak. Ennek 
ellenére készenlétben tartjuk a gépparkun-
kat egy váratlan, nagyobb havazás következ-
ményeinek elhárítására is. 

– EZT ÚGY KÉPZELJÜK EL, HOGY A TELEP-
HELY HANGÁRJÁBAN OTT ÁLLNAK A GÉ-
PEK, ÉS VÁRJÁK A HAVAZÁST?
– Hát nem egészen. A legnagyobb jármű-
vünk valóban tolólappal ellátva, akár azonnal 
is tudna startolni. A többi azonban nem áll, 
hanem végzi az egyébként esedékes napi 
munkáját, ám, ha szükség van rájuk, egy 
délután alatt tudunk tolólapot, vagy porhó 
esetén frontsöprűt szerelni traktorainkra, ut-
caseprő és egyéb munkagépeinkre. A tavaly 
beszerzett takarítógépünkhöz szintén van 
egy hótakarító szettünk, ha azt rátesszük, 
ugyanúgy néz ki, és ugyanazt tudja, mint az 
FKF hasonló járművei. Hátuljára fölrakható 
egy sószóró adapter is, amely 3 tonna szóró-
anyagot tud befogadni. Így, ha leesik a hó, 7 
gépet tudunk csatasorba állítani.

– JÉGMENTESÍTÉSRE MILYEN SZÓRÓ-
ANYAGOT HASZNÁLNAK? 
– Kizárólag környezetbarát kalcium kloridot, 
mert az nem pusztítja ki a növényeket.

– MI HATÁROZZA MEG A HÓELTAKARÍTÁS, 
VAGY A CSÚSZÁSMENTESÍTÉS SORREND-
JÉT?
– A főváros kezelésében levő utak takarítá-
sa – amelyeken a BKK járatai közlekednek – 
nem a mi feladatunk, mégis minden évben 
megkapjuk tőlük az ő hóeltakarítási menet-
rendjüket. Ez jól is jön, mert gyakran bese-
gítünk nekik. Az önkormányzati fenntartású 
utak takarítása esetében pedig a fontossági 
sorrend, valamint a balesetveszélyesség mér-
téke szerint haladunk. Ilyenkor munkaidőn 
kívüli munkavégzésre behívjuk az embere-
inket, akár éjszaka, vagy hajnalban is, hiszen 
a jégképződés általában ilyenkor következik 
be. Van hétvégi csapatunk is, és a tavalyi év 
újdonsága, hogy parkjaink védelmét 12 par-
kőr látja el. Ők azonnal megkezdik a parkok 
járdáinak mentesítését. Az önkormányzati 
utak közül elsőbbséget élveznek az egész-
ségügyi intézményekhez, a polgármesteri 
hivatalhoz, óvodákhoz, iskolákhoz, nyug-
díjasklubokhoz, azaz az önkormányzati in-
tézményekhez vezető utak és járdák. Majd 
következnek a forgalmas helyek, és minél 
előbb igyekszünk eljutni a lakótelepek útja-
inak lépcsőihez is, hiszen az utóbbiak ilyen-
kor fokozottan balesetveszélyesek.  Ezeket 
általában kézi munkával jégmentesítjük, 
amelyre 40-50 főt tudunk mozgósítani. Ko-
molyabb havazás esetére embereink hóma-
ró gépeket is használhatnak, de erre évek 
óta nem volt példa. A gépeinkre pedig első 
körben a lejtős utcákban van nagy szükség. 
Ilyenek Árpádföldön a Szlo-
vák útra, Rákosszentmihályon 
pedig a Rákosi útra futó utcák. 
Ezekkel párhuzamosan a ki-
sebb gépeinkkel megkezdjük 
például a kerékpárutak takarí-
tását is. Szerencsére az utóbbi 
időben nem kellett tartós jég-
mentesítésre berendezked-
nünk, mert egy-egy fagyos éj-
szakát általában már másnap 
olvadás követett. Nekünk idáig 
a globális felmelegedés télen 
egy kis könnyebbséget jelent.  

Eddig ez a tél inkább őszi-tavaszi időjárást hozott, de a meteorológusok 
elképzelhetőnek tartják, hogy azért januárban és februárban kimutatja 
a tél a foga fehérjét. Megkérdeztük hát Csillik Kristófot, a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy felkészültek-e a hóeltakarításra, 
vagy úgy gondolják, hogy idén nem lesz szükség erre.

Mi lesz, 
ha jön a 
havazás?



Az Önkormányzat  lapja      7

Először Tóth András iskolaigazgatót kérdez-
tük, mi indokolta az iskola saroképületének 
felújítását. Az intézményvezető elmondta, 
hogy erről az épületegyüttesről – amelybe 
eddig az iskola alsó tagozatos tanulói jártak 
– azt kell tudni, hogy egy 1884-ben, egy 1928-
ban és egy 1953-ban felépített épületből áll. 
Napjainkra már egyre szaporodtak a műszaki 

problémák, és ha voltak is kisebb korszerűsí-
tések – nyílászáró-csere 2007-ben – ez volt a 
kerület utolsó olyan iskolája, amelynek nem 
volt tornaterme, csak egy két osztályteremből 
egybenyitott, méretében és felszereltségé-
ben is igen elavult és szűkös, „tornaszobája”. 
Nagyon eljárt fölötte az idő, amelyre Tóth 
András sokszor felhívta a kerület vezetésé-
nek a figyelmét. Így aztán egy közös szer-
vezőmunka kezdődött, amelyben Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter 
polgármester, Kovács Katalin, az Észak-Pesti 
Tankerületi Központ igazgatója, Tóth András 
intézményvezető és a szülői munkaközössé-
gek ültek össze megoldást keresni.

Szatmáry Kristóf elmondta, hogy a közös 
törekvés kivételesen sikeresnek bizonyult, 
hiszen 2,6 milliárd forintot biztosított a kor-
mány az iskola felújítására. A képviselő sze-
rint ez a XVI. kerület sikere, mert a kormány 

csak nagyon kivételes esetben ad egyedi tá-
mogatást. A hasonló felújítások szinte kivé-
tel nélkül a Tankerületi Központon keresztül 
történnek. Egyedi támogatásra csak akkor 
van lehetőség, ha a kormány úgy ítéli meg, 
hogy valamilyen speciális érték védelmében 
van szükség a rendkívüli pénzügyi támoga-
tásra. A hathatós lobbitevékenység eredmé-

nyeképpen – amelyben 
több szülő is részt vett 
– a Szent-Györgyi Isko-
la ügyét a döntéshozók 
ilyennek ítélték, így a fel-
újítás után a kerület leg-
korszerűbb iskolája lehet 
a Csömöri út 142-ben. Ez 
az eredmény az összefo-
gás erejét bizonyítja. A 
döntésről kormányrende-
let született.

Szatmáry Kristóf ösz-
szehasonlításképpen el-
mondta, hogy a kerület 
vezetése az el-

múlt öt évben is százmilliós isko-
la-felújításokat finanszírozott, de 
ezek összege együttesen 1,3 milliárd 
forintot tett ki. Most pedig erre az 
egy iskolára jut ennek az összegnek 
a duplája. A kerületi Önkormányzat 
költségvetéséből ennyi pénz soha 
nem jutott volna egy intézményre. 

A korszerűsítés nagyon is idő-
szerű, hiszen sok egyéb probléma 
mellett a gyerekek a legszélsősége-
sebb időjárási viszonyok mellett is 
csak az udvaron keresztül jutottak 
az étkezdébe. Most a sarki épületet 
átépítik, emeletet húznak rá, így 
lesz hely új tantermeknek, új tanári 
szobának, a kor követelményeinek 
megfelelő könyvtárnak, és a legkor-
szerűbb gépészettel szerelik föl az 
új iskolaépület.

Ennyit még nem költhettünk iskolára
Kerületünk lakói közül valószínűleg a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola jelenlegi és leendő diákjai, 
pedagógusai és a gyerekek szülei kapták a legnagyobb karácsonyi ajándékot. December 22-én sajtótá-
jékoztatón jelentették be, hogy megkezdődhet az iskola Csömöri út 142. szám alatti épületének teljes 
körű felújítása, amire a kormány 2,6 milliárd forintot biztosított.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakör betöltésének feltételei: • büntetlen előélet, • jogi egye-
temi végzettség • jogi szakvizsga • önálló, precíz munkavégzés • jogi 
munkakörben legalább 2 éves tapasztalat
Előnyt jelent: jó problémamegoldó képesség • közigazgatásban 
szerzett tapasztalat • B kategóriás jogosítvány • vagyongazdálkodás 

területén szerzett tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának módja: önéletrajz a 87/2019. (IV.23.)  
Korm. rendeletben foglaltak alapján, elektronikus úton a fizetési 
igény megjelölésével, a bizonyítványok fénymásolatával a joka@
bp16.hu e-mail címre kell megküldeni.
A munkakörrel kapcsolatos további információt Tóth Valéria hu-
mánpolitikai referens ad a 06-1/4011-455 telefonszámon.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

JOGÁSZ 

Az előkészületek megkezdődtek. 
A bontás alatt OSB-fal védi a járdát.

Amint az elhangzott, óriási karácsonyi 
ajándék ez az érintetteknek. De valószínűleg 
nem most, hiszen minden felújítás rengeteg 
problémával, előre nem látható nehézségek-
kel, a megszokott rend teljes felborulásával, 
kosszal, porral, zajjal, és minden egyéb kel-
lemetlenséggel jár. Például azzal is, hogy a 
felújítás ideje alatt az alsó tagozatos diákok a 
Csömöri út 142. helyett az iskola Csömöri út 
20. szám alatti épületébe járnak majd, a fel-
sősök pedig a Centenáriumi Általános Iskola 
épületében kaptak egy, a centisektől elszepa-
rált épületrész. Ami Tóth András iskolaigaz-
gató előtt áll az elkövetkezendő egy évben, 
azért bizonyára nem irigyli senki. Ezért ez 
a kerületi rekordnak számító felújítási pénz 
egyelőre inkább rengeteg megoldandó fel-
adatot jelent, igazi ajándékká akkor válik 
majd, amikor az új épület avatásakor átvág-
ják a nemzeti színű szalagot. Akkor azonban 
biztosan – jó értelemben – lesz mit irigyelni 
a szent-györgyisektől.  

M.T.Egyeztetik a terveket
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A 2020-as év mindenkinek nehezebb volt, 
mint a korábbiak. Mindennapjaink része volt 
az aggódás, a bizonytalanság, amitől a legtöb-
ben még fáradtabbak és lobbanékonyabbak 
lettünk. Így volt ez a Sashalmi Tanodában is, 
ahol ennek ellenére mindenki fegyelmezetten 
alkalmazkodott a kényszerhelyzethez. Aztán 
megérkeztek az egyetemisták tesztelni. A pe-
dagógusok láthatták, milyen védőfelszerelés-
ben dolgoznak, ami testközelből egészen meg-
döbbentő volt. Igaz, minden porcikájukat védte 
a ruha, de ennek az volt az ára, hogy fiatal, tö-
rékeny lányok meleg, levegőtlen kezeslábasban 
naphosszat végezték fokozott megterhelést je-
lentő munkájukat. Többen ekkor döbbentek rá, 
mennyivel nehezebbek, fárasztóbbak lehetnek 
nekik a megváltozott munkakörülmények. 

Az egyik pedagógust nem hagyta nyugodni 
a látvány. Estére megérett benne az elhatáro-
zás, hogy küldjenek karácsonyi jókívánságokat, 
köszöneteket az egészségügyben megfeszített 
munkát végző dolgozóknak. Felvetette az ötletet 
az iskola vezetősége előtt is, akiktől rögtön lel-
kes támogatást kapott. Ezen felbuzdulva elkép-
zelését megírta a kollégáinak is, hiszen az első 
hullámmal elmúlt már a tavaszi lelkesedés, az 
este 8 órakor szokásos elismerő taps, az odafi-
gyelés. A jó ügyért azonban újból megmozdultak 

a tanártársak. RRögtön volt, aki felvállalta a gye-
rekek mozgósítását rajzok készítésére, elismerő 
sorok, köszönetek megfogalmazására.Másvalaki 
lefényképezte az elkészült munkákat, sőt QR-kó-
dokat is készített a diákok zenei produkciójához, 
és volt, aki felvette a kapcsolatot az egészségügyi 
dolgozók szervezetével, hogy digitális formában 
minden rendelőbe és kórházba eljusson a tanu-
lók elismerő szeretete és üdvözlete.

Miután minden készen állt, már csak „pos-
tázni” kellett az elkészült munkákat. Igen ám, 
de mostanában csak nagyon alapos indokkal 
lehet látogatni az egészségügyi intézménye-
ket. A szülők közösségét kérték meg, hogy aki 
kórházban, rendelőben vagy a mentőknél dol-
gozik, jelentkezzen, hogy bevihessen egy-egy 
alkotást a munkahelyére. Órákon belül olyan 
tömegesen jelentkeztek a szülők, hogy már 
nem is jutott mindenkinek gyerekmunka. Az 
ötletgazdát igazán meghatotta ez a lelkesedés. 
Az iskola közössége rövid időn belül megvaló-
sított egy ötletet. Mindenki átérezte, mennyire 
megérdemlik a másokért dolgozók a köszöne-
tet és az elismerést erő feletti munkájukért. 

Ennél már csak az volt meghatóbb, amikor 
másnap már köszönő levelet kaptak a kórházi 
dolgozók aláírásával, akik hálájukat képekkel 
is illusztrálták. Az egyik pedagógus elmesélte, 

orvosa azt mondta, idén ez volt az egyik leg-
szebb karácsonyi ajándéka. Egy kórház pedig 
Facebook-oldalára is feltette, mennyire örültek 
a gyerekek jókívánságainak, köszönetének. 

Aki a történetet megosztotta velem, elmesél-
te, hogy a Sashalmi Tanoda közössége mindig 
is igényes volt munkájára, szellemiségére. Ez a 
közös élmény azonban mindenkit kizökkentett 
kissé a fásult aggodalomból és leterheltségből. 

Mi pedig annyit tehetünk hozzá, hogy nem 
csak az egészségügyieket, de önmagukat is 
megajándékozták egy közösségi, vagy inkább 
közösséget erősítő élménnyel. Az ötlet és a ki-
vitelezés elismeréséül – este 8-kor, vagy bármi-
kor máskor – zúgjon most a taps az ötletgazdá-
nak és mindenkinek, aki bármilyen formában 
hozzájárult az akció megvalósításához, annak 
sikeréhez.                                                   M.T.

Egy baráti beszélgetésben hallottam az alábbi történetet, és úgy gondol-
tam, érdemes arra, hogy megosszam a Kedves Olvasókkal.

Karácsonyi üdvözlet az egészségügynek
Forrás: https://tanoda2020december.blogspot.com/

Tíz éves voltam, amikor nagy változás követke-
zett a megszokott kis életemben. Családommal 
vidékről Budapestre költöztünk. Emlékszem, 
teli voltam várakozással a jövőt illetően. Vi-
dámpark, állatkert, Fővárosi Nagycirkusz, Vá-
rosliget, Margit-sziget, Duna-part, Országház, 
a Budai Vár – ezek jutottak először eszembe, 
amikor megtudtam, hogy Budapestre költö-
zünk. Ezeken a helyeken már többször is meg-
fordultam egy-egy kirándulás alkalmával. Min-
den egyes utazás előtt nagyon izgatott voltam, 
hogy minél több nevezetes helyre eljussak. 

Budapest otthonról nagyon távolinak tűnt! 
Egy kis faluban cseperedtem fel a nyugati 
határ mellett. Nagy házunk és udvarunk volt, 
ahol mindig felszabadultan játszhattam. Ho-
mokozó, hinta, csúszda, bicikli, gördeszka, 
roller – ezek voltak a kedvenc játékaim. Lédi-
re, a tacskó kutyánkra még mindig szívesen 
emlékszem. Soha nem unatkoztam. A ker-
tünk tele volt gyümölcsfákkal, a korai ropogós 
cseresznye ízét még ma is érzem a számban. 
Kertünk végében végtelen gabonatábla, ahon-
nan néha őzikék és mezei nyulak kíváncsis-
kodtak. Nagyon szerettem a vidéki életet, az 
évnek minden szakaszában. 

Hálás vagyok, hogy a nyüzsgő és zajos belvá-
ros helyett ebben a kertvárosban találtuk meg 

új otthonunkat. A környék csendes és barátsá-
gos. Egy olyan iskolai közösségbe kerültem, 
ahol tanár és diák egyaránt segített a gyors 
beilleszkedésben. Hamar meg is találtam a 
helyem az új osztályban. Óvodás koromtól 
énekkarra jártam, és a helyi néptánccsoport 
növendéke voltam. Örömömre ilyen szakkö-
rök az új általános iskolában is működtek. A 
közös próbák, a fellépésekre való felkészülé-
sek alatt egyre több barátot szereztem. Egyik 
legkedvesebb emlékem, amikor a néptánc- 
csoporttal meghívást kaptunk egy lengyelor-
szági fellépésre. Több napot töltöttünk egy 
lengyel kisvárosban, ahol elsajátíthattunk né-
hány helyi táncot. Kezdtem feloldódni, és jól 
érezni magam az új környezetben. 

A szüleim segítségével próbáltam megis-
merni a lüktető belvárost. Először is a régi 
ódon épületek, hidak, múzeumok és a szín-
házak keltették fel az érdeklődésemet. Egyik 
kedvenc környékem a Duna-part, ahol órákon 
át szívesen sétálok. Minden egyes alkalom-
mal rá tudok csodálkozni arra, hogy milyen 
gyönyörű ez a város! Mire megszoktam az 
új körülményeket, elérkezett a pálya-
választás. Mivel Budapest közlekedé-
sének átlátása még komoly gondokat 
okozott, abban biztos voltam, hogy 

nem szeretnék a belvárosban tanulni. Sze-
rencsére felvételt nyertem a kerületi Cor-
vin Mátyás Gimnáziumba, ahová nagyon 
szeretek járni. Már hét év telt el, amióta ide 
költöztünk, és Budapest szép lassan az ott-
honommá vált. Nagyon tetszik a városban, 
hogy tömegközlekedéssel néhány perc alatt 
rengeteg hely elérhető, és mindig lehet va-
lami jó programot találni. Szeretek színház-
ba, moziba és koncerteke járni. Az első nagy 
koncerten való részvétel örök élmény marad. 
Kedvelem, hogy egy-egy színházi előadás 
miatt nem kell vidékről a városba utazni. A 
Kertvárosban elsősorban szabadtéri progra-
mokon szoktam részt venni. A családommal 
szeretünk nagyokat kerékpározni a Naplás-tó 
környékén, melyről eszembe jut régi lakhe-
lyem szabadtéri pihenőhelye.

A fővárost igyekszem még jobban megis-
merni, a Kertvárost már sikerült megszokni 
és megszeretni, mert nagyon sokban hasonlít 
a vidéken töltött évekre.

NÉMETH KÍRA GABRIELLA
Corvin Mátyás Gimnázium 10.B

Terveink között szerepel, hogy a jövőben megszólaltatunk kerületi fiatalokat, akik 
korosztályuk életérzéséről, problémáiról, iskolával, továbbtanulással kapcsolatos 
gondjairól mesélnek nekünk. A sort a Corvin Mátyás Gimnázium 10. b osztályos 

tanulója, NÉMETH KÍRA GABRIELLA kezdi, aki élete egyik fordulópontjáról mesél. 

Vidékről Budapestre 
költöztünk
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Ahol nagy a baj, közel a segítség
Annak ellenére, hogy kerületünkben viszonylag alacsony a fertőzött-
ség, elvétve volt olyan kerületi lakótársunk is, akit nagyon megviselt 
a kór, és közel került az életveszélyes állapothoz. Egyikük Csehi Ró-
zsa, aki úgy gondolja, hogy néhány ember gyors, hathatós és hoz-
záértő segítsége nélkül nem biztos, hogy krónikus betegségekkel is 
terhelt szervezete kibírta volna a megpróbáltatásokat. 

Azért, hogy ezt a hosszúra nyúlt, számára rémálomnak tűnő idő-
szakot maga mögött hagyva már a lábadozás időszakát éli, külön kö-
szönetet szeretne mondani azoknak, akik segítették őt a túlélésben: 
Kovács Péter polgármesternek, dr. Kiss Marianna kardiológusnak, dr. 
Várhegyi Eszter háziorvosnak, dr. Vass Viktor diabetológus-endok-
rinológusnak, dr. Koncz Gergely pszichiáternek, dr. Molnár Márta 
tüdőgyógyásznak, dr. Gerencsér Emőke fül-orr-gégésznek, és Holz-
mann Brigitta dietetikusnak. Rajtuk kívül különösen hálás szívvel 
gondol párjára, Szabó Ferencre, aki szintén betegen, COVID-fertő-
zöttként, saját gondjait félre téve, odaadóan ápolta őt, a legkritiku-
sabb időszakban éjszakákon keresztül virrasztott mellette, és nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy most már a gyógyulás útján járhat. 

Csehi Rózsa az említetteknek tiszta szívből kíván egy olyan újévet, 
amelyben már nem kell éjjel-nappal másokról gondoskodniuk, és 
lesz alkalmuk kipihenni a 2020-as év nem mindennapi megpróbál-
tatásait.

M.T.

A kijárási tilalom este 8 órától hajnali 5 óráig érvényben marad. Az 
óvodák és az általános iskolák nyitva maradnak, a középiskolákban 
azonban továbbra is távoktatás formájában folyik a tanítás. A szó-
rakozóhelyek, éttermek továbbra sem nyithatnak ki. Utóbbiak csak 
elvitelre, vagy házhoz szállításra készíthetnek ételt. A maszk viselése 
minden bevásárlóhelyen, egészségügyi- és egyéb közintézményben, 
közlekedési eszközön és mindenhol, ahol több ember jöhet össze, 
továbbra is kötelező. A távolságtartás szintén ajánlott. 

* 
Az iskolakezdés előtti hétvégén 20.744 óvoda- és iskolapedagógust 
teszteltek, hogy lehetőleg ne legyen közöttük olyan, aki fertőzötten 
kezdi meg a második félévet. Az egy hónappal korábbi tesztelés azt 
mutatta, hogy a pedagógusok mindössze nem egészen 2 százaléka 
kapta el a vírust. A mostani teszt ennél is jobb eredményt hozott, a 
megvizsgáltak 1,01 százaléka volt csak fertőzött. 

*
Január 8-án bejelentették, hogy az eddig engedélyezett két  
COVID-vakcina mellett az Európai Unió engedélyezte egy harmadik, 
európai előállítású oltóanyag használatát is. Úgy tűnik, hogy már az 
orosz vakcinát sem övezi olyan elutasítás, mint korábban, hiszen 
nemzetközi hírforrások szerint Angela Merkel és Vlagyimir Puty-

in telefonon tárgyalt arról, hogy 
esetleg az orosz oltóanyagot Né-
metországban is gyártanák. Erre 
azért volna szükség, mert – és 
ezt a szakemberek is elismerik – 
az oroszoknak öt világszínvona-
lú iparáguk van, amelyek közül 
éppen a gyógyszeripar az egyik. 
Csak nincs mögötte egy olyan 

COVID HÍREKMarad a korlátozás
Az Operatív Törzs javaslatára a Kormány február 1-jéig meghosszabbítot-
ta az érvényben lévő korlátozásokat. Ez a rendelet egyelőre február 1-jéig 
marad érvényben, de valószínűleg csak akkor fognak enyhíteni rajta, ha az 
oltások következtében a statisztikák kedvező változást mutatnak.

nagy kapacitású gyógyszergyártás, amely más országok ellátását is 
lehetővé tenné ezekben a nehéz időkben. Így az egyébként alkalmas 
oltóanyag nem juthat el azokhoz, akiknek nagy szükségük lenne rá.

*
Szerencsére kezd csökkenni az oltással kapcsolatos negatív propagan-
da. Az orvosok szerint az önjelölt gyógyszerszakértők, akiknek „tudo-
mányos” nézetei a „szomszédom is megmondta” alapon nyugszanak, 
valószínűleg be fogják látni tévedésüket, amikor kiderül majd, hogy 
akik beoltatják magukat, semmi bajuk nem lesz az oltástól. Ismerő-
söm, aki magyar katonaként részt vett a vietnami háborúban elme-
sélte, hogy mielőtt kivitték őket, 11 féle oltást kaptak ázsiai betegségek 
ellen. Ráadásuk ezek mind orosz vakcinák voltak, Moszkvában oltot-
ták be őket. Semmilyen trópusi betegséget nem kaptak meg, ő a sze-
rencsések közé tartozott, épségben tért haza, és január 21-én lesz 87 
éves. Itt jegyzem meg, hogy egy ismert cinkotai orvostól saját fülem-
mel hallottam az egyik mátyásföldi élelmiszerboltban ezt a mondatot 
– gondolom – egy ismerősének a kérdésére válaszolva: „Zsuzsikám, a 
magánvéleményem az, hogy bal…., aki nem oltatja be magát.” Nevét csak 
azért nem írom ide, mert az általa használt jelzőre valószínűleg nem 
lenne büszke.                                                                                    M.T.

A koronavírus-járvány  terjedése  Magyarország-szerte, így a Fő-
városban és a kerületünkben is felgyorsult. A Magyar Kormány 
478/2020. (XI.3.) számú rendeletével   a koronavírus-járvány 
megfékezése érdekében november 4-től  ismét veszélyhelyzetet 
hirdetett. A Kormány 3/2021. (I.8.) számú Korm. rendelete értel-
mében a védelmi intézkedések február 1-ig érvényben maradnak. 
A védekezés sikere, valamint a koruk, egészségügyi állapotuk mi-
att különösen veszélyeztetett honfitársaink védelme érdekében a 
Kertváros Önkormányzata nyomatékosan kéri, hogy a járványügyi 
szabályokat mindenki tartsa be:
• a tömegközlekedési eszközökön és zárt térben, illetve az előírt 
közterületeken viseljen maszkot,
• tartsa be a 1,5 méteres védőtávolságot,
• rendszeresen használjon kézfertőtlenítőt,
• tartsa be az este 8 és hajnali 5 óra közötti kijárási tilalmat,
• és ha a betegség jeleit észleli önmagán, vagy a hozzátartozóin, ha-
ladéktalanul forduljon orvoshoz!
A háziorvosi praxisok január 8-i adatszolgáltatása alapján jelen-
leg kerületünkben 180 fertőzöttről van tudomásunk.
Az Észak-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatása szerint január 
11-én tantermen kívüli, digitális munkarend 1 iskola 1 osztályá-
ban  folyik. A XVI. kerületben 4 iskolában 4 fő tanuló,   3 isko-
lában  6 fő pedagógus,  továbbá 2 iskolában  2 fő nem pedagó-
gus munkakörben dolgozó alkalmazott igazolt Covid-19 fertőzött.
Az önkormányzat által fenntartott óvodák közül január 11-i infor-
mációk szerint 1 óvodában 1 fő dolgozó igazolt Covid-19 fertőzött. 
Kerületünk egyik intézményében sincs az Oktatási Hivatal által 
elrendelt rendkívüli szünet.
A Kertváros Önkormányzata és intézményei mindent megtesz-
nek a koronavírus elleni védekezésben, azonban az eredmények-
hez szükség van a lakosság együttműködésére is.

Kovács Péter polgármester
2021. január 11.

A XVI. kerületi Önkormányzat 
január 11-i tájékoztatója a 

koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
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A korlátozások ideje alatt NYITOTT KÖNYVESPOLCUNK 
a bejárat előtt üzemel, hétköznapokon 11:00-18:00 óra között. 

Válasszon olvasnivalót!
Ha konkrét kötetet keres, kollégáink szívesen segítenek és 

megkeresik a benti polcokon Önnek!
Böngészés előtt kérjük, használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt.

2021-ben ünnepeljünk az online térben!
KÖVESD AZ ESEMÉNYEKET:

kulturliget.hu
facebook.com/kulturliget

instagram.com/erzsebetligetiszinhaz

◆  IDŐKAPSZULA  ◆  KERESZTREJTVÉNY  ◆     
◆  HIMNUSZ KVÍZ  ◆  KÉPFELISMERŐ JÁTÉK  ◆

◆ SZABADTÉRI NYOMOZÁS - Cseh Tamás nyomában ◆

JANUÁR 18-22.
onl ine rendezvénysorozat

1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/C.
Telefon: +36 1 401 3060 

Mobil: +36 20 367 96 09, +36 20 574 59 80
E-mail: info@kulturliget.hu  

kulturliget.hu • facebook.com/kulturliget
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– MILYEN ÉLMÉNY VEZETTE A KERTÉSZ-
MÉRNÖKI PÁLYÁRA?
– Mindig is vonzott a természet közelsége 
és a zöld területek. 5-6 éves koromban meg-
mentettem egy kidobott cserepes virágot. 
Először furcsállották a családban a dolgot, de 
látták, hogy van bennem egyfajta érdeklődés 
a természet iránt. Sokat járkáltam Kecske-
mét villanegyedében. Ifjú koromban, sze-
retett rokonom, Nehéz József mezőgazdász 
határozta meg az előmenetelemet, nagyban 
támogatott és inspirált. A Kecskeméti Ar-
borétum létrejötte szintén fontos esemény 
volt az életemben. Göbölös Antal, a szakma 
kiemelkedő személyisége alapította – aki ak-
kor a Kecskeméti Erdőfelügyelőség igazgató-
ja volt –, bölcs előrelátással és kitartó munká-
val. Akkor még talán nem értékeltük eléggé 
az Arborétumot, de most már olyan, mint a 
tüdőnk. Megéreznénk a hiányát.

– MILYEN TANULMÁNYOK, KORÁBBI 
MUNKAHELYEK ÚTJÁN VÁLT KERÜLE-
TÜNK FŐKERTÉSZÉVÉ?
– Kecskeméten, a Kertészeti Főiskolán vé-
geztem, kertészmérnökként. Rögtön ezu-
tán munkába álltam. Szegeden majd Buda-
pesten dolgoztam, utána vállalkozó lettem 
Szlovákiában, egyéni úton és KFT-vel is. 
Utóbbiban egy tájépítésszel, Vanyó Péter-
rel fogtam össze, akivel mérnöki tevékeny-
séget, kivitelezést, tervezést folytattunk. 

Péter a munkásságával egy egészen más 
dimenziót adott számomra a kertészetnek. 
Foglalkoztam dendrológiával, menedzs-
menttel, költségtervezéssel, de mindig a 
szakmán belül. Később átkerültem Horvát-
országba és Albániába, utóbbiban 3 évet vol-
tam, ahol egyebek mellett egy gyűjteményes 
kertet alapítottam a helyi orvosi egyetemnek. 

– VAN OLYAN KORÁBBI KIEMELT, FONTOS 
MUNKÁJA, AMIT MEGEMLÍTENE A PÁLYA-
FUTÁSÁBÓL?
– A turai kastélypark felújítását érdemes 
megemlíteni, erről talán már sokan hallot-
tak. Ez egy nagyon összetett és nagy értékű 
munka volt, mely 2020 nyarán ért véget. Ez-
után pár hónapig a vasút mellett dolgoztam. 
A Gödöllő-Hatvan vonalon az állomások kör-
nyéki tájrendezési feladatok vezetője voltam.

– MIÓTA ÉL A KERTVÁROSBAN?
– Igaz, kecskeméti születésű vagyok, de – el-
tekintve az átmeneti külföldi tartózkodások-
tól –, már 23 éve élek itt a XVI. kerületben.

– KORÁBBAN KERÜLETÜNKBEN NEM 
VOLT FŐKERTÉSZ, ÍGY NEM IS BIZTOS, 
HOGY MINDENKI TISZTÁBAN VAN EN-
NEK JELENTÉSÉVEL. ELMONDANÁ, MIT 
TAKAR EZ A FELADATKÖR?
– A legfontosabb feladata egy szakmai ko-
ordinációs tevékenység. Ez jelenti a meg-

Virágmentő gyermekből 
kerületünk főkertésze 
– interjú Ádám Attila Istvánnal

Mi a feladata egy főkertésznek? Mi vezérel egy kisgyermeket a természet 
szeretete felé? Kerületünk új főkertészével, Ádám Attila Istvánnal beszél-
gettünk eddigi tevékenységéről, terveiről és a fenntartható zöld jövőről.

lévő zöldterület védelmét, fejlesztését és az 
új zöldterületek műszaki összehangolását. 
Ebbe természetesen beletartozik a környe-
zetvédelem, a szemléletformálás, de a kom-
posztálás is.

– MIKÉNT LEHET MEGTALÁLNI AZ EGYEN-
SÚLYT A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÉS A 
ZÖLD JÖVŐ KÖZÖTT ITT A KERÜLETBEN?
– Fontos leszögezni, hogy mindkettő – a 
technológiák és a zöld felületek is – értünk 
és az utánunk jövő nemzedékekért vannak, 
továbbá, hogy egyik a másik nélkül értelmez-
hetetlen. Meggyőződésem, hogy közös erő-
vel és sok közös gondolkodással lehetséges 
jó megoldásokat találni. 

– HOGYAN HATÁROZNÁ MEG JÖVŐBELI 
TEVÉKENYSÉGÉT, CÉLKITŰZÉSEIT ITT A 
KERÜLETBEN?
– Nem véletlenül nevezik a XVI. kerületet 
Kertvárosnak és a kert (a park, a parkerdő, 
az arborétumok stb.) mindig az egymás köz-
ti találkozás és a természettel való kapcsola-
tunk színtere. A zöldfelületek ápolása – le-
gyen közösségi vagy magánjellegű – mindig 
gondoskodást és igényességet kér tőlünk. Ez 
megvan a XVI. kerületben, ami nagyon nagy 
érték, amit megőrizni, fejleszteni kívánunk, 
és amihez minden erőmmel és tudásommal 
szeretnék hozzájárulni.  

GUETH ÁDÁM

Január 14. 8:00-12:00:  Veres Péter út • Borotvás utca • 
 Tiszakömlő utca • Fuvallat utca
Január 14. 11:00-15:00:  Veres Péter út • Jókai M. utca
Január 15. 8:00-12:00:  Veres Péter út • Jókai M. utca
Január 15. 11:00-15:00:  Hófehérke utca • Tekla utca • 
 Borotvás utca
Január 18. 8:00-12:00:  Kolozs utca • Borotvás utca
Január 18. 11:00-15:00:  Jókai M. utca • Enikő utca • Kolozs utca

Önöknél mikor lesz áramszünet?
Az ELMŰ áramszolgáltató januárban esedékes hálózati beavatkozásai áramszünettel jár-
nak, mely az alábbi utcákat érinti. A pontos házszámokat a karbantartási lista, illetve a na-
gyítható karbantartási térkép tartalmazza, amelyek az alábbi honlapcímen találhatóak meg: 
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hirek-aktualitasok/karbantartasok
További tájékoztatás: https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes
Az ELMŰ-ÉMÁSZ az érintetteket a pontos időpontról írásban is értesíti.

Január 19. 8:00-12:00:  Zsélyi A. utca • Mészáros J. utca • 
 Pilóta utca
Január 19. 11:00-15:00:  Zsélyi A. utca
Január 20. 8:00-12:00:  Jókai utca • Villő utca • Helka utca • 
 Zsélyi A. utca
Január 20. 11:00-15:00:  Pilóta utca • Zsélyi A. utca • 
 Mészáros J. utca • Jókai M. utca • 
 Hunyadvár utca • Szilágyi M. utca
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Helytörténet
Évkezdő
A múlt század eleji meteorológiai folyóirat, az Időjárás 100 évvel ezelőtti első számában írta: „Az idei tél enyhesé-
géről. Az idei tél egyike a legenyhébb teleknek, melyeket Budapesten észleltek. Különösen a január hónap tűnik ki igen 
magas hőmérsékletével, mely túlszárnyalja az összes januárius hónapokat, melyekről feljegyzéseink vannak.”  Kellett 
hozzá egy rettenetekkel és csodákkal is teli évszázad, hogy ez az állapot majdnem természetes legyen. Majdnem 
természetes, írtam, és ez azt jelenti, hogy akinek a gyermekkora télen hófalak között, szánkózással, hócsatákkal 
telt, az nem tudja elhinni, hogy ez természetes. De a történelem (a helyi is) csak érintőlegesen függ az időjárás-
tól. (Manapság inkább fordítva: az időjárás függ a történelemtől.) Gyermekkorom óta figyelem így, vagy úgy az 
elmúlt korokat – húsz éve hivatalosan is – és még mindig nem tudtam pontosan megfogalmazni, eleink egykori 
hétköznapjai, ünnepei milyen hatással lehetnek, mai, egyre jobban a jelen pillanat hatása alatt álló hétköznapja-
inkra, ünnepeinkre. Így év elején, magamban összefoglalva az elmúlt évet, tervezgetve a következőt, aminek már 
az útjára léptem, csak reménykedem, nem hasztalan a munka, a múlt tükrét mutatni: ilyenek vagyunk, lássuk, mit 
is kell igazítani magunkon, hogy jól teljen a napunk, hetünk, hónapunk? 

Íme hát a 2021-es év első tük-
re: mi történt 100 évvel ezelőtt, 
itt nálunk, a Gödöllői dombság 
és Pest közötti, nekünk oly ked-
ves területen? 

Az előző év nyarán az orszá-
got ért sebek az év elejére még 
be sem hegedtek, a hétközna-
pokra is rányomta a bélyegét 
a sokaknak személyessé vált 
érzés: kiraboltak, megbecstele-
nítettek.

Ilyen érzésből felállni nem 
könnyű.

A Rákos Vidéke hetilap 1921-
es első számával fennállásának 
a harmadik évtizedébe lépett, a 
vezércikk természetesen ünnepel. Szomorú azonban ez az ünnep.

„Vergődik lelkem kétség s remény között, veszejtve min-
den csillagot. Elmondhatjuk Bánk bánnal mi is, bús magya-
rok, e szomorú évforduló küszöbén... Valóban kétség és remény 
között vergődünk és ha kétségbeesni nem akarunk, viszont remény-
kedni alig tudunk immár, a vigasztalanságnak ebben a csillag-
talan éjszakájában, amelyről nem lehetünk bizonyosak, hogy a 
halál éjjelének kezdete, vagy pedig csak gonosz, lidércznyomásos 
álom-e, amelyet meg fog törni egyszer a rózsaujjú hajnal pirkadása?  
Az évforduló az új remények születésének percze. Valamikor, nem is 
olyan régen, még szépséges örömnap volt mindnyájunknak. Ma in-
kább csak kendőzgetjük az örömöt, csak úgy mímeljük a szilveszteri 
fényt, hogy a keserűségünket és a nyomorúságunkat elrejtsük mögéje. 
Minden energiára szükségünk van, minden izmunknak feszülni kell, 
minden elszánt akaratunk kevés, hogy a csapásokkal, amelyek földre 
tepertek, megküzdhessünk. Minden ünnepnap megannyi erőforrás, 
amelynek vizéből merítenünk kell, semhogy kislelkűen a kétségbeesés 
posványába hulljunk s benne fojtsuk meg minden elszánt akaratun-
kat, törhetetlen jószándékunkat.”

Az év második száma már a talpra állás kezdetét mutatja. „A 
világ megváltoztatása ott kezdődik, ha az ember felsöpri a háza előtt 
a járdát” ismételgette gyakran Tóni bácsi, aki igazán ismerte a he-
lyi múltat, talán élete végéig kimeríthetetlennek tűnő energiáit is 
onnan szerezte.

Január 9-én, vasárnap a vezércikk témája „Rákosszentmihály új-
játeremtése”.

„Sok esztendő szeretettel teljes, odaadó munkájával azon dolgoztak 
az emberek, hogy ezt a helységet, amely különböző telepekből végre 
Rákosszentmihály nagyközséggé alakult, minél szebbé, nagyobbá, 

kellemesebbé tegyék. Az alapí-
tó családok és a közügyek itteni 
intézői olyan gyöngéd kézzel, 
meleg szeretettel ápolgatták, csi-
nosították, művelgették ezt a kis 
földdarabkát, ahogyan csak a jó 
gazda tudja a maga kedves ott-
honát gondozni és berendezni.  
Ezért lett Rákosszentmihályból 
sokkal különb kertváros, mint 
akárhány más hasonló telepből. 
Ezért laktunk mi évtizedeken át 
árnyas liget ölén, amelynek út-
jait egymásba boruló falombok 
zöld sátora fedte be és tette ár-
nyékossá. Virágillat szálldosott 
a levegőben és madárdal zengett 

a fák koronáján. A mi községünk pedig, amelyet sem hegy, sem víz, 
sem semmiféle különös természeti ajándék nem gazdagít, itt a Rá-
kos homokpusztáján, egyik legkeresettebb nyaraló és üdülőhellyé vált, 
amelynek egészséges klímáját, pompás levegőjét a legkiválóbb orvosok 
ajánlották, mint áldásos nyári üdülő helyet.(…) A községnek se anya-
gi ereje, se munkáskeze nincs hozzá, hogy az útrendezést maga elvé-
gezhesse. Ellenben egy-egy telektulajdonos, ha áldozatok és nehézségek 
árán is, de mégis elbánhat azzal a kis utczaszakasszal, amely az ő 
ingatlana mellett vonul el. Ne mondja mentségül senki, hogy nem kap-
ni munkást, nincs anyag és száz más nehézség gátolja. Ezt mindenki 
bölcsen tudja. De az egyes ember mégis könnyebben segíthet magán, 
mint a község és kevesebb pénzáldozatába is kerül, mint hogyha köz-
munkaként végeztetné el a hatóság és adóban kellene megfizetni a költ-
séget. Kavicsot, homokot pedig mindenkinek ad a község igen mérsékelt 
áron. Tanácsot, útbaigazítást, minden egyéb támogatást is kap bárki 
az elöljáróságunknál s leg jobb, ha bíránkhoz fordul, aki örömmel áll 
minden polgártársunk rendelkezésére.”

Amikor fent az utcasöprést említettem, még nem olvastam vé-
gig a cikket. Néha mégis ívet húz egymással a múlt üzenete és a 
jelen? Az ilyen villanás rövid, de a retinába ég.

Visszatérve az enyhe télre, a cikkben is említett falu bírája, Kecs-
keméthy Vincze a Rákosszentmihály-Kiskecskemét kertészeti ro-
vatában az ilyenkor szükséges munkákat sorolja: „Most különös 
gondot kellett volna és kellene fordítani arra, hogy az ilyen dudvafélék 
a föld gyomrába kerültek volna s ezzel a föld gyomrában már trágyává 
váltak volna s így sok mindenféle féreg is elpusztult volna.” Következő 
rovatunkban a kertjüket szerető olvasóink tőle kaphatnak ma is 
használható tanácsokat, hogyan gondozzák házatájukat.

SZÉMAN RICHÁRD
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Csupor István Budapesten született vegyészmérnök édesapa és 
porcelánfestő iparművész édesanya gyermekeként. A Toldy Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett, de akkor még inkább a nyomda és a 
műszaki retusőr foglalkozás érdekelte. 1977-ben próbálkozott elő-
ször a fafaragással, kezdetben csak ösztönösen, majd egyre inkább 
a népművészet emlékanyagának elemeit felhasználva. 1978-79-ben 
csatlakozott a Fiatalok Népművészeti Stúdiójához. Az elsők között 
népművészeti elemeket hordozó gyermekjátékok és használati tár-
gyak kerültek ki a keze alól.

1980 szeptemberében kötött házasságot Angyal Zsuzsa fazekas-
sal, akivel később sok közös elméleti munka megalkotói voltak. A 
leginkább azonban az hatott szemléletére, hogy Cinkotára költöztek, 
ahol 1980-ban még nagyrészt hagyományos falusi életformát talált. 
Érdeklődése egyre inkább a néprajz felé tolódott, ami végül a híva-
tásává vált. 1983-tól nyugdíjazásáig, 2014 októberéig a Néprajzi Mú-
zeumban dolgozott. Számára Cinkota néprajzi emlékei aranybányát 
jelentettek. Ezek megőrzésére már a rendszerváltozás előtt szeretett 
volna létrehozni egy tájházat, akkor még sikertelenül. Beiratkozott 
az ELTE Bölcsészettudományi Karának néprajz tanszékére, ahol 
etnográfus diplomát szerzett. Közben a Georgina utcai iskolában 
(ma Batthyány Ilona Általános Iskola) új tantárgyként honismeretet 
tanított. Az 1990-es évek közepén bízták meg a Néprajzi Múzeum 
Kerámia Gyűjteményének vezetésével. Érdeklődése fókuszában ek-
kor már a néprajzon belül elsősorban a népi kerámia, a fazekasság, 
és ennek mindenkori technológiai háttere, a vallási néprajz, vala-
mint a természeti környezet és a teremtett környezet kapcsolódása, 
az ökológia, illetve a vizuális antropológia állt. Kedvenc kutatási terü-
letét a Felső-Tisza-vidék, Szatmár és Máramaros környéke jelentette. 
Feleségével nagyban hozzájárultak a fazekas képzés fellendítéséhez, 
amikor megírták a mindaddig nagyon hiányzó Fazekaskönyvet, 
amely a szakma legfőbb tankönyve lett. Angyal Zsuzsa az életben is 
és a szakmában is hű társként állt Csupor István mellett. Így termé-
szetes volt, hogy 1991-ben Vass Csaba szobrásszal és Kóczián Csaba 
fazekassal kiegészülve éppen ők négyen hozták létre a nagy példakép 
tiszteletére és szemléletének továbbvitelére a dr. Kresz Mária Ala-

pítványt és Fazekas Központot, 
amelynek a XVI. kerület adott 
otthont.

A néprajzi emlékek és a Kár-
pát-medence fazekasságának 
feltérképezése mellett számtalan 
fazekasságot, agyagművességet 
és kerámiaművészetet népsze-
rűsítő rendezvényt szerveztek. 
Mindezek elméletét, technikáját 
Csupor István tanította is, egye-
bek mellett az ELTE óraadójaként 
néprajzosoknak és régészeknek 
is. Ő dolgozta ki a szakma mű-
tárgybecsüseinek vizsgakövetelményeit, és részt vett a képzésükben 
is. Szakmai kiadványainak és publikációinak jegyzéke több tíz oldalt 
tesz ki. Feleségével kidolgozták és két kötetben közzétették a népi 
kézművesség szakmai alapjait, amely több hasonló témájú kiadvány-
nyal együtt ma is alapműnek számít a kézművesek számára.

A szakmától nyugdíjasként sem szakadt el, bár néha „kikacsintott” 
a fazekasok világából. Szívügye volt lakóhelyének története is, szoros 
kapcsolatban állt a helytörténeti gyűjtemény munkatársaival, kölcsö-
nösen segítették egymás munkáját. Ennek részeként Cinkota futball-
csapatának történetét is szerette volna megírni, amellyel majdnem 
teljesen el is készült. Teljesen készen van viszont a Rozsnyai-gyűj-
teményről, a Kárpát-medence fazekasművészetének bemutatásáról 
szóló kötete, amely 2021-ben fog megjelenni, így ő már nem lehet 
ott a könyvbemutatón. Az Erdélyi fazekasság a technológia tükrében 
című tanulmány azonban már befejezetlen maradt, és kiadásra vár 
egy új fazekas tankönyv is.

Csupor István munkásságát számtalan hivatalos elismerés és a 
szakma erkölcsi megbecsülése övezte. Szaktekintély volt. Személyé-
ben a néprajz, a népművészet, a népi iparművészet és kézművesség 
meghatározó személyiségét veszítette el.

Emlékét megőrizzük.

Életének 68. évében elhunyt Csupor István a Néprajzi Múzeum főmunka-
társa, néprajzkutató, fazekas, Cinkota közismert lakója.

SAKKEDVELŐK 
FIGYELEM!

Amennyiben megfelelő 
számú érdeklődés mutatko-
zik, januártól indítunk egy 

SAKKFELADVÁNY 
ROVATOT 

hivatásos sakkoktató 
közreműködésével. 

Kérem, akit érdekelnének 
a kéthetente megjelenő 

feladványok, 
küldjön egy IGEN-t a 

tibifoto@t-online.hu email 
címre! Az üzenet tárgyába 

kérem, írják be: SAKK.

Életének 97. évében el-
hunyt Frankó Endre, a Má-
tyásföldi Repülőtér egyko-
ri parancsnoka.

A Mátyásföldi Repülőtér 100 éves 
évfordulóján készítettünk vele 
interjút, amelyből kiderült, hogy 
már fiatalon nagyon vonzotta a 
repülés. Vitorlázógépekkel kezd-
te, majd a Repülőtiszti Iskolában 
képezték profi pilótává. Legkedve-
sebb gépe a Messerschmitt 109-es 
volt, amelyet mozgékonyságának, 
és erős motorjának köszönhetően 
a 2. világháború talán leghatéko-
nyabb harci repülőjeként tartottak 
számon.

Mátyásföldre egyszerű beosztottként került, és 
egészen a reptérparancsnokságig vitte. Igaz, a tör-
ténelem rajta is átgázolt, és a reptérparancsnokság 
után egy ideig asztalosként kellett megkeresnie 
a kenyérre valót. Sokoldalú tehetségére jellemző, 
hogy – műszaki ismereteit felhasználva – ő ter-
vezte a Libegőt a Várhegy oldalára. Kalandos életét 
egy önéletrajzi kötetben meg is írta. Nevét vissza-
vonulása után sem felejtették el, nem csak a még 

élő katonatársai, de az utódnem-
zedékek is ismerik. Elismert, 
megbecsült tagja volt a repülősök 
társadalmának. Halálhíre eljutott 
Orbán Viktor miniszterelnökhöz 
is, aki egy hosszú, személyes 
hangvételű levélben fejezte ki 
részvétét a családnak.

Utolsó éveit egy idősek otthoná-
ban töltötte, de vidámságát mind-
végig megőrizte. Erre mi sem 
jellemzőbb, mint az, hogy arra a 
kérdésre, mivel tölti öreg napjait, 
ezt válaszolta: úgy próbálom beál-
lítani a nagy semmittevést, hogy 
lázas tevékenységnek tűnjön ön-
magam előtt is.

Minden esélye megvolt arra, 
hogy 100. születésnapját is megünnepelhesse, ám 
idős honfitársaink réme, a COVID megtalálta őt is. 
Ha fölnézett az égre, gyakran idézte a pilóták ked-
venc mondását: ott fönt még nem maradt senki. 
Ő azonban mégis felköltözött oda, és fönt is ma-
rad most már örökre. Az égi légifolyosók vándo-
ra lett, már soha nem fog visszatérni közénk. Ha 
a fejünk fölött elzúg egy repülő és fölnézünk rá, 
gondoljunk kegyelettel Bandi bácsira, az egykori 
reptérparancsnokra!
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Írországi ősei a XVII. században települtek át Angliából, végül apja 
Stomm Lajos és családja Esztergomba költözött. Fiát, Marcellt az ele-
mi iskola után, a pécsi hadapród iskolába küldte. 1908-tól 1911-ig a 
Ludovika Akadémia elvégzése után (amelynek később tanára) mint 
hadnagy, kiváló katonaként élőmenetele töretlenül ívelt. Részt vett 
az I. világháború különböző hadszínterein. 1918-19-ben a Székely 
Hadosztály szervezőjeként sikeresen védelmezte a betörő román 
alakulatokkal szemben az erdélyi magyar lakosságot. A magyarság 
számára keserű és „jó lélekkel elfogadhatatlan” Trianoni diktátum, 
1920 után a letargiából újraéledő állam hivatalnoka lett. 1927-től 
Londonban katonai diplomataként, családi kapcsolatait felhasznál-
va Németország és a Szovjetunió távlati stratégiai terveinek, politi-
kai törekvéseinek felderítése volta feladata. Mint brit eredetű család 
tagja angol katonai ajánlatot kapott, amit nagybátyja biztatására sem 
fogadott el. Jelentéseit, elemzéseit a magyar katonai, politikai veze-
tők- Bethlen, Sztójay, Bárdossy - nagyra értékelték. Horthy Miklós 
kormányzó számára készített jelentésében a sztálini kommunista tö-
rekvéseknél veszélyesebbnek tartotta a hitlerit. Londoni, párizsi szol-
gálata után itthon szembesült azzal, hogy a főtiszti karban és polgári 
körökben hódít a nácizmus. (Sztójay, Szálasi követői)

Lakodalmát tartotta Szurmay Blankával, (Uzsoki Szurmay Sándor 
tábornoknak, kerületünk díszpolgárának lányával) amikor altábor-
nagyként kinevezték a 2. Magyar Hadsereg III. hadtest parancsno-
kává. 1942. december 5-én a szemgyeszjatszkojei harcállásponton 
vette át a 9., 6. és 20. könnyű hadosztályból álló hadtestet, amelynek 
védőkörlete Uriv közelségében volt, és már jelentős veszteségeket 
szenvedett. 1943. január 12-én Vécsey Béla alezredes írja  " 9 óra 45. 
Rettenetes dübörgés kezdődik Urivnál". A " dübörgés" pedig hősies 
helytállásuk ellenére elterjedt a III. IV. és VII. hadtest 200 km-es 
frontszakaszára.  A 2. hadsereg maradékai az orosz csapatok elől 
menekülve és a tél szörnyűségeit túlélve reménykedhettek a haza-
térésben. Az elcsigázott, kimerült 7000 főre csökkent III. hadtest 
parancsnoka a németektől is kiszolgáltatott helyzetben február 1-jén 
kiadta utolsó parancsát:

„Ezek után kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jöven-
dőjét, mivel élelmet, lőszert, és végrehajtható feladatot adni nem tudok. 
– A magyar nép történetében többször előfordult, hogy egyes merész pa-
rancsnokok vezetése alatt még hihetetlen távolságokra is áttörtek. – A Ma-
gyar Haza mindenkor hálás szeretettel fog visszaemlékezni a hős fiaira, 
akikkel hasonló sors csak keveseket ért a magyar nemzetben. – Isten ve-
letek Magyar Honvédek! gróf Stomm Marcell vezérőrnagy.” Ezt olvasva 
80 év távlatából is kitűnik egy humánus parancsnok szemlélete, aki 
az írott és íratlan katonai regulák, szabályzatok ellenére a katasztro-
fális helyzetben az élők sorsának jobbítását így látta helyesebbnek. A 
szinte példa nélküli parancsot a korabeli és a későbbi katonai vezetés 
is kétféle képen értékelte. 

Egyrészt: a parancs eredményeként a katonáinak egy része kisebb 
egységenként utat törtek. Merre? Nyugatra. Haza. Jégben, fagyban, 
hóban, úttalan utakon, földi és légi tűztől kísérve jöttek, jöttek, von-
szolták magukat, bajtársukat és "merész parancsnokok vezetésével" 
néhányan hazaértek.

Másrészt: a parancsnok, mivel rábízták a hadinépet, soha nem ke-
rülhet olyan helyzetbe, hogy ezt elfelejtse. (Lajtos Árpád vezérkari 
tiszt, a bajtárs véleménye.)

A hadifogságot elkerülendő, maga Stomm is öngyilkosságot akart 
elkövetni, de segédtisztje Görgényi százados megakadályozta azzal, 
hogy élőként talán segíthet a fogságba esetteken. Katonái tudnák el-
dönteni, helyesen cselekedett-e? Valószínű, hogy az érintettek véle-
ménye is megoszlik, kinek-kinek a további sorsa szerint. 

8 év hadifogság után 1951 májusában érkezett haza. Halálos ítélet, 
majd életfogytig tartó büntetés, végül 3 év börtön után szabadult az 

amputált lábú hadirokkant, 
aki 12 esztendő elteltével vég-
re a feleségével élhetett Duna-
varsányban, majd mátyásföldi 
otthonukban. 1968 április 25-
én szívroham vitte el.

Ízig-vérig katona volt, a 
magyar katona legjobb tulaj-
donságait viselte, a szörnyű 
helyzetben is megőrizte emberségét, humánumát a háború könyör-
telenségei közepette is. Január 12-én emlékezzünk Rá és a 2. hadse-
reg hős katonáira, akik az ordas eszmék miatt odavesztek, és azokra 
is, akik megmenekültek.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

* * *
2020. december 16-i lapszámunkban id. Hegyi Ákos neve alatt je-
lent meg a Frau Sacher című írás. Sajnálatos módon a cikk elejéről 
lemaradt, hogy a történet idézet Széchenyi Zsigmond: Ahogy el-
kezdődött – Ünnepnapok című ikerkötetéből. Így a Frau Sacherről 
szóló történetet úgy lehetett értelmezni, mintha munkatársunkkal, 
Hegyi Ákossal esett volna meg, valójában azonban a férfi főszereplő 
Széchenyi Zsigmond, hazánk egyik leghíresebb vadásza, a vadászati 
etika kidolgozója.

Magyar szépmesék
Requiem kerületünk egykori lakójáért, egy hadsereg emberséges katonájáért, gróf 
Stomm Marcell tábornokért. (Vác, 1890. december 24. – Mátyásföld, 1968. április 25.)



Wc tartály javítás, csaptelep 
javítás, cseréje, teljes körű 
vízhálózat cseréje, felújítása, 
csőtörések elhárítása. 
70-943-4372

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

Villanyszerelés, régi hálózat 
felújítása, új hálózat kiépítése, 
biztosítéktábla cseréje. Villany-
bojlerek javítása, cseréje. 70-
943-4372

Otthoni munka! Címkézé-
sek, csomagolások, egyebek 
elérhetőségei (audiopress.na-
noweb.hu ügyfélszolgálat 20-
496-3980)

Szakképzett szobafestő vállal-
kozó 25 éves gyakorlattal fes-
tést-tapétázást vállal. Korrekt, 
igényes, megbízható, szám-
laképes munka. Ingyenes ki-
szállás hétfőtől péntekig 7.00-
17.00 között. 30-452-4833

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090

Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC tartályok, mosdók, 
zuhanytálcák stb. cseréje., mo-
sógép, mosogatógép bekötése. 
Új vízvezeték kiépítése, régiek 
cseréje. 20-412-0524 Hétvé-
gén is hívható!

INGATLAN

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

VEGYES

Komplett, antik, használatban 
lévő Erzsébet hálószoba garnitúra 
törtfehér színben eladó. Ár meg-
egyezés szerint. 30 924 9144.

Diplomás, friss nyugdíjas 
(+40) februártól részmunka-
idős állást keres jó csapatban.  
judithel55@gmail.com

Pannónia, Simson motorkerék-
párt keresek megvételre.  20-515-
2223

Használt női szőrmebundák, al-
kalmi ruhák, bőrdzseki, nadrág, 
kabát eladó. 403-0524

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

Infraterápiás gerincvédő vá-
kuummatrac 2 fokozattal és új-
szerű, ágynemű huzatos fotelágy 
eladók. 405-1160

1 db telefonkönyvet vennék 
2017-2018-2019 évit újat vagy 
használtat. 70-218-4463

Csepel 30-as elektromos varró-
gép; csillár; fürdőszobai mosdó 
szekrények; új légtisztító; kár-
pittal bevont szivacságy eladók. 
409-2240

Szétnyitható asztal 75x50 cm; au-
tomata mosógép motor, mosdó 
560x460 mm konzollal, kerti 
szivattyú, komposztáló eladók. 
409-2240

Fiatal női segítséget keresek heti 
4 órában Mátyásföldi lakásunk 
rendben tartására. 364-1993

Alig használt fitness gépek /
combközelítő, hasizom, twister 
gép/ 3E Ft/db áron eladók. 30-
964-7549

Skoda Felicia 1.3 katalizátoros 
GMS rendszámú 158.380 km-el, 
jó állapotú első kézből eladó. 

Baba utazóágy 6E Ft, 6 szemé-
lyes kisipari tömör fenyő étke-
zőasztal 16x80x75 40E Ft-ért  
eladók. 406-0404

Fűtési rendszer átmosása, fű-
tés-korszerűsítés, teljeskörű 
fűtésszerelés, radiátorcsere. 
70-943-4372

Gázkészülék szerviz! Kazán, 
konvektor, gáz vízmelegítő ja-
vítása, karbantartása, cseréje. 
Kazáncsere kéménybéleléssel.   
70-943-4372




