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Az idei tél január 18-ára és 19-ére esett

20 000 forintot fizethet, 
aki rámegy a Naplás-tó jegére.
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Milyen év 
volt 2020?
A fenti kérdésre valószínűleg 
a legkézenfekvőbb válasz az, 
hogy olyan, amilyenben a ma 
élő nemzedékek közül még 
egyiknek sem volt része. Mi 
azonban arra voltunk kíváncsi-
ak, milyennek látta a pandé-
mia évét Kovács Péter polgár-
mester.

MÉSZÁROS TIBOR

– HOL TARTOTTAK A 2020-AS ÉV KÖLT-
SÉGVETÉSÉNEK TERVEZÉSÉBEN ÉS AZ 
ÉVES TERV ELKÉSZÍTÉSÉBEN, AMIKOR KI-
DERÜLT, HOGY JÁRVÁNY FENYEGETI AZ 
ORSZÁGOT?
– Kerületünkben az adott év költségvetésé-
nek tervezése mindig az előző év őszi hó-
napjaiban történik. Az intézményeknek már 
szeptember végétől van lehetőségük jelezni 
az igényeiket, és általában december elejé-
re-közepére a következő évi költségvetés már 
összeáll. Így a tervezéskor a járvánnyal még 
nem számolhattunk. A képviselő-testület ja-
nuár közepén el is fogadta a 2020. évi költ-
ségvetést.

– MIT LEHET TENNI OLYANKOR, AMIKOR 
EGY KÉSZ KÖLTSÉGVETÉSSEL A FIÓKBAN 
SZINTE EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA EGY 
TELJESEN ÚJ HELYZET ÁLL ELŐ, FELÜLÍR-
VA A KORÁBBI REMÉNYEKET ÉS TERVE-
KET?
– Az első reakciónk a tartalékképzés volt. Mi 
átlagos évek esetén is nagy összegű tartalé-
kot különítünk el a költségvetésben. Ezért 
év közben még soha nem adódtak pénzügyi 
nehézségeink, sőt általában május környé-
kén az előző évi maradványpénzekből egy 
nagyobb lélegzetű fejlesztést is el tudunk 
indítani. Elsőként az utóbbiról mondtunk le. 
Takarékosságot hirdettünk, korlátoztuk, vagy 
ahol lehetett elhalasztottuk a beszerzéseket, 
és a felszabaduló pénzeket a járvány elleni vé-
dekezésre csoportosítottuk át. Létrehoztunk 
erre egy pénzügyi alapot, amelyre a kerületi 
lakók adakozásából is több millió forint ér-
kezett. A rászorulók részére élelmiszer-tá-
mogatást, maszkokat és fertőtlenítőszert 
juttattunk. Megszerveztük az egységes élel-
miszercsomagok házhoz szállítását azok-
nak, akik ezt igényelték. Gondoskodtunk a 
karanténba kerültek segítéséről. Próbáltuk 
ezt is ésszerűen csinálni. Mi nem költöttünk 
a közterületek folyamatos fertőtlenítésére, 

mert ezt a kertvárosi körülmények között 
értelmetlennek tartottuk. Én nem vagyok 
híve a fejetlen osztogatásnak, ezért nem do-
báltunk be – mint néhány környező kerület 
– minden postaládába egy-egy maszkot, ami 
semmire sem elég, ám akik valóban rászorul-
tak, személyenként és ismétlődően öt dara-
bot is kaphattak, annak ellenére, hogy akkor 
igen nagy hiány volt maszkokból. Később 
azonban sikerült az Önkormányzatnak nagy 
mennyiségben vásárolni a védőeszközökből, 
és adományként is komoly tételeket kaptunk, 
például a kerületben élő vietnámi és kínai 
közösségektől, de kerületi vállalkozóktól is. 
Helyi statisztikáink azt mutatják, hogy jól 
választottuk meg a védekezés mértékét, mert 
azok sem értek el jobb eredményeket, akik 
nálunk sokkal nagyobb kiadásokra vállal-
koztak. Ugyanakkor tudtunk veszélyhelyzeti 
támogatást adni a munkahelyüket elvesztők-
nek.

– A LAKOSSÁG VÁRAKOZÁSÁVAL ELLEN-
TÉTBEN A NAGY BERUHÁZÁSOKAT NEM 
AKASZTOTTA MEG A VÍRUSHELYZET.

– Amit beruházások terén elterveztünk 
2020-ra, az szinte maradéktalanul megvaló-
sult. Az ütemterv szerint halad a Jókai utcai 
szakrendelő felújítása és bővítése, amelynél 
már a belső munkálatoknál tartanak. Köze-
ledik a költözés ideje, amikor a régi épület 
belső munkálatai miatt a most ott működő 
rendelések átmenetileg az új szárnyba köl-
töznek. A régi épületen tetőszigetelést hajta-
nak végre, kicserélik a hűtő-fűtő rendszert, 
megújulnak a mellékhelyiségek, átalakítják 
és át is helyezik a betegirányítók pultját. 
Ezek is költséges feladatok, de a 2 milliárd 
forintos összköltségbe – amelyhez eddig 1,5 
milliárdot állami támogatásként kaptunk, 
és van remény további támogatásra is – bele 
vannak kalkulálva. A nagyberuházások so-
rába tartozott a Napsugár Bölcsőde bővítése 
is. Kerületünkben növekszik a lakosság szá-

ma, így egyre több bölcsődei férőhelyre van 
szükség. A Napsugár Bölcsőde 75 férőhellyel 
bővült, ez átmenetileg lenullázta a várólistát. 
Az azóta eltelt bő fél év azonban elég volt 
ahhoz, hogy a várólista-férőhely versenyben 
ismét a várólista szerezzen egy kis előnyt.

A szülők nagy többségének szavazata alap-
ján nem halasztottuk el az óvodafelújítást a 
Szent Korona utcában, ahol az épület kül-
seje kapott új ruhát, de a földszinti rész is 
megújult, sőt egy új csoportszobát is kiala-
kítottunk, amelyet már birtokba is vettek a 
gyerekek. 

Folytatódtak az útépítések is, közel 20 utca 
kapott aszfaltburkolatot állami támogatással, 
az útfelújítások is haladtak tovább, és ugyan-
csak a tavalyi évben adtuk át a felújított Hő-
sök terei egészségházat egy plusz fogorvosi 
rendelővel kibővítve.

– AZ ELMÚLT ÉVBEN SOK KISEBB, DE 
FONTOS KIVITELEZÉS IS MEGVALÓSULT.  

– Igen, bár azért ezek is sokmilliós kiadást 
jelentettek. Átadtuk a Kertvárosi Tanyaud-
vart. A pénz egyharmadát egy fővárosi pályá-
zaton nyertük. Őshonos magyar háziállatokat 
és őshonos gyümölcsfafajtákat ismerhetnek 
meg itt a városlakók. Utóbbiakat Bálint Gaz-
da Gyümölcsösében, ahova dr. Bálint György, 
kerületünk díszpolgára válogatta a gyümölcs-
fákat, és még 100. életévében járva saját ke-

Napsugár bölcsőde új részének átadója

A Nógrádverőce utca átadója
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zűleg meg is metszette 
azokat az általa kifejlesz-
tett módszerrel. A Tanya-
udvar melletti utat is fel-
újítottuk, közvilágítással 
láttuk el, és parkolót is 
kialakítottunk.

A Nap-plázs nevű be-
ruházásunk a Naplás-tó 
partján teremtett korsze-
rű viszonyokat. Büfét és 
mellékhelyiségeket, a fel-
újított út mellett rende-
zett parkolót építettünk, 
meghosszabbítottuk a 
kerékpárutat a kerület 
határáig, ami folytató-
dik a XVII. kerületben 
is. A tó mellett stégeket 
helyeztünk el, hogy aki 
megáll gyönyörködni a 
látványban, félreállhasson 
a kerékpárforgalom útvo-

nalából. A stégeket eredetileg a tóba akartuk 
állítani, de a természetvédelmi hatóság ehhez 
nem járult hozzá. Az erdő egyik magasabban 
fekvő tisztásán pedig épül a kilátó, amelyet 
várhatóan február végén adhatunk át. 

Elkészült a kerékpárút hiányzó része a Cin-
kotai Temető mellett, és összekapcsolódott a 
kistarcsaival. Ugyanez történ a Timur utca 
végén, ahol a csömöri kerékpárút kapcsoló-
dik a miénkhez, így ezekben az irányokban 
nincs akadálya a kerékpáros közlekedésnek. 
Nem ilyen jó a helyzet a XV. kerület felé. Ők, 
és a IV. kerület elég nagy lemaradásban van-
nak, és a hírek szerint a közeljövőben nem is 
várható változás.

Nem sikerült viszont kerékpár átjárót csi-
nálni a Műkő utcánál. Ezt a tervet a HÉV-Met-
ro Zrt. újabb és újabb feltételei hátráltatták 
mindaddig, amíg már se idő, se pénz nem 
maradt rá. A tervről azonban nem mondtunk 
le.

– KERÜLETÜNK 10 PONTJÁN ÚGYNEVE-
ZETT FELNŐTTJÁTSZÓTEREK ÉPÜLNEK. 
EZEKRŐL MIT KELL TUDNUNK?
– 2016-ban nyertük egy állami pályázaton 
a – 2016-ban nyertük egy állami pályázaton 
a 10 szabadtéri kondipark lehetőségét. Nem 
pénzt kaptunk, hanem lehetőséget arra, 
hogy jelöljünk ki helyszíneket, ahol az állam 
felépítteti ezeket az fitneszparkokat. Eddig 4 

készült el, a többi pedig épül. (Részletes be-
számolót a 14. oldalon olvashatnak.)

Folytatva a kisebb beruházások felsorolá-
sát, elkészült a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezetközpont épületén a tető felújítása. 
Erre a lehetőséget a mátyásföldiek a 2018-as 
Kertvárosi Vigasságokon rendezett Öt falu 
viadala vetélkedőn nyerték el. A vetélkedő 
megnyerésének jutalmaként ők dönthettek 
20 millió forint felhasználásáról, és ők a te-
tőfelújítást választották.

Volt néhány iskolai fejlesztés is. TAO-s tá-
mogatásból készült egy új kézilabdapálya 

a Szerb Antal Gimnáziumban, ahol 
felújíttattuk a tornatermet és az étkez-
dét is. A szomszédos Batthyány Ilona 
Általános Iskola pedig szintén egy 
új kézilabdapályával, és egy műfüves 
sportpályával gazdagodott. 

Kisebb beavatkozásnak számított a 
Cinkotai Tájházban a nem megfele-
lő, régi szigetelésből eredő vizesedés 
megszüntetése. 

A kerület több mint 50 megállójában 
új buszvárókat szereltettünk föl. Aho-
va nem készültek ilyenek, ott a megál-
ló alatti terület a főváros tulajdonában 
van, oda mi nem építhetünk buszvá-

rókat. Ígéret ugyan van a főpolgármestertől 
ezek megépítésére, de időpont nincs mellé-
rendelve.

Befogadó játszóteret épített a Szerencsejá-
ték Zrt. a Tóth Ilonka tér mellett. Ennek el-
sősorban a mozgáskorlátozottak örülhetnek, 
mert itt olyan eszközöket találhatnak, ame-
lyeket ők is tudnak használni.

Szintén a 2020-as évben született döntés a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola igen-
csak esedékes felújításáról. Az iskolák fenn-

tartása már nem az önkormányzatok felada-
ta, mi azonban nem vonultunk ki teljesen 
a karbantartásukból. Az elmúlt években 1,3 
milliárd forintot költöttünk iskolafelújításra. 
Ez a munka a Szent-Györgyi esetében – Szat-
máry Kristóf országgyűlési képviselő haté-
kony közbenjárásának köszönhetően rekord 
összegű állami pénzből, 2,6 milliárd forint-

ból, állami beruházásként fog megvalósulni, 
nem terheli kerületünk költségvetését. A 
munkálatok már megkezdődtek.

Az előző év végén született döntés a kor-
mányzat részéről egy bentlakásos nyugdí-
jasotthon létrehozásának támogatásáról. 
Korábban három ilyen is volt a kerületünk-
ben, de a főváros a Demszky-időszakban 
mindhármat bezáratta. Erre pedig nagyon 
nagy szükség lenne, ezért a Fejlődő Kert-
város program egyik sarkalatos pontjaként 
tekintünk rá. A terület előkészítésére már 
kaptunk is 106 millió forintot.

A kisebb, de fontos fejlesztések között tart-
juk számon a Szent Korona lakótelepen mű-
ködő szolgáltatóház felújítását is. Ide a szél-
eskörű igénynek megfelelően sikerült egy 
ATM automatát is telepíttetni.

– SOK BOSSZÚSÁGOT ÉS OLYKOR KÁRO-
KAT IS OKOZNAK A TÉL NYOMÁN KELET-
KEZŐ KÁTYÚK. AZ ÖNKORMÁNYZAT EZEK 
MEGSZÜNTETÉSÉT SAJÁT KEZÉBE VETTE.

– Korábban mindig vállalkozókat bíztunk 
meg ezzel a feladattal. Nem mindig voltunk 
megelégedve a munkájukkal, főleg a lassú-
ságukkal. Ezért a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezetet felszereltük egy kátyúzógéppel, 

amitől azt reméljük, hogy ezentúl gyorsab-
ban tűnnek majd el a kátyúk a kerület útjai-
ról. Hangsúlyozom, hogy a fővárosi fenntar-
tású utak kátyúzása – tehát amelyeken BKK 
járatok közlekednek –, továbbra sem a mi 
feladatunk.

Ha már szó esett a kerületgazdákról, el-
mondom, hogy két új szolgáltató részleget 
hoztunk létre náluk. Átkerült hozzájuk a 
Nyugdíjasok Segítő Szolgálatának egy része, 

így az apróbb ház körüli munkákat 
– favágás, növényritkítás, ároktakarí-
tás – ők végzik azoknak a nyugdíja-
soknak, akik maguk, vagy velük élő 
családtagjuk ezeket már nem tudják 
elvégezni. A másik újdonság a par-
kgondnoki rendszer, amelyet 12 új 
kolléga lát el. Az ő feladatuk a parkok, 
játszóterek gondozása, de észrevéte-
lekkel, problémákkal bejelentésekkel 
is hozzájuk lehet fordulni az említett 
objektumokkal kapcsolatban. Jelenlé-

tük már néhány hónap után is látható vál-
tozást hozott a parkok játszóterek állagának 
megóvásában. 

Bővült a János utcai nyugdíjasklub is. A 
volt MDF épületét megvette az Önkormány-
zat, felújíttatta, ahova áttelepülhettek a régi 
épületből az intézmény fenntartásával és 

Napsugár bölcsőde új részének átadója

 Megnyílt a Kertvárosi Tanyaudvar

 Műfüves pálya a Batthyány iskolában

 Befogadó játszótér 

 Tetőfelújítás a KHEK épületén

Folytatás a 4. oldalon
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irányításával kapcsolatos irodák. Ezzel több 
helyiség felszabadult, amelyet a nyugdíjasok 
használhatnak. Tervezzük az eddig haszná-
latban lévő épület felújítását is, ami 2021-
ben meg is fog valósulni. 

– MIT LEHET TUDNI A HÉV-METRO ÖSZ-
SZEKÖTÉSÉRŐL?
– A főpolgármesteri ígéretekkel szemben 
ebben is csak magunkra számíthatunk. Szat-
máry Kristóffal az államhoz fordultunk, hogy 
a terv bekerülhessen az Európai Unió követ-
kező 7 éves költségvetésébe. Kedvező volt a 
fogadtatás, így remény van a folytatásra. Ha 
az eddigi tervek végre átkerülnek az Állam-
hoz, fölgyorsulnak majd az események.

– VAN MÉG VALAMI A LISTÁN?
– Igen, a Cziráki utcában felújítottuk a Napra-
forgó Család és Gyermekjóléti Központ épüle-
tét. Megtörtént a kazán és a fűtőrendszer cse-
réje, és akadálymentessé tettük az épületet, 
valamint kisebb külső javításokat is elvégez-
tettünk. Nagy előrelépést jelentett a Napsugár 
Óvoda udvarának felújítása és műfű lefekteté-
se, mert az udvar a legkisebb csapadék esetén 
is sárossá vált. A gyerekek behordták az épü-
letbe a sarat, és maguk is piszkosak lettek. Ez 
azonban most megoldódott.

– A VÁLSÁG MENNYIRE ÉRINTETTE A POL-
GÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSÉT AZ 
OTT DOLGOZÓK SZEMPONTJÁBÓL?
– Az Önkormányzat a válság idején is biz-
tos munkahelynek számított. Nem csak a 
Polgármesteri Hivatalban nem voltak elbo-
csátások, de a cégeinél, például a Sashalmi 
Piacon, az uszodákban, vagy a Színházban 
sem. Ugyanakkor duplájára emeltük a köz-
terület-felügyelők létszámát, hogy a közte-
rületeken előforduló szabálytalanságokat 
visszaszorítsuk. Mindent összefoglalva úgy 
gondolom, hogy a rendkívüli év rendkívüli 
körülményeihez jól alkalmazkodtunk.

– MIRE SZÁMÍTHATUNK 2021-BEN?
– Egy a korábban megszokottakhoz képest 
gazdaságilag nehezebb évre. A legfőbb be-
vételünk, az iparűzési adó sokkal kevesebb 
lesz, mint korábban, hiszen a vállalkozók 
bevétele is drasztikusan lecsökkent. Ne-

kem azonban 15 éve van 
egy költségvetési elképze-
lésem. A helyben befizetett 
helyi adókat – építmény és 
telekadó, az ingatlan- és te-
lekértékesítésből származó 
bevételt, valamint a fejlesz-
tésekre megszerzett pénze-
ket – kizárólag fejlesztési 
célokra használjuk fel. Így 
bármilyen rossz gazdasági 
év következik, ha a helyiek 
fizetnek adót, mindig lesz 
fejlesztés.

– EJTSÜNK NÉHÁNY SZÓT A KERÜLET 
FERTŐZÖTTSÉGÉRŐL A KEZDETEKTŐL 
NAPJAINKIG! 
– A járvány kitörésekor voltak államilag el-
rendelt feladatai az önkormányzatoknak. 
Például a 70 év felettiek, vagy a házi ka-
ranténba kényszerültek ellátása. Ezek ad-
minisztrációs kötelezettségekkel is jártak, 
így pontos képünk volt a helyzetről. Ezek-
ről a honlapunkon és a médiumokban be 
is számoltunk. A második hullámban ilyen 
kötelezettségünk már nem volt, így nem 
kaptunk adatokat sem. Hogy mégis képben 
legyünk, és továbbra is tudjuk tájékoztatni 
a kerület lakosságát az Észak-Pesti Tanke-
rületi Központtól és a felnőtt- és gyermek 
háziorvosoktól kértünk hetente tájékozta-
tást, melyet meg is osztottunk a lakosság-
gal. Ezek alapján elmondhatom, hogy a mi 
kerületünkben a fertőzöttség minimális in-
gadozással a fele volt az országos átlagnak. 
Ebbe belefért még az is, hogy közterületen, 
vagy kutyasétáltatás közben nálunk nem 
volt kötelező a maszk, csak ott, ahol sok em-
ber összejöhetett. Például nagyobb üzletek 
parkolójában, gyógyszertárak, orvosi ren-
delők előtt, ahol sorban állásra is lehetett 
számítani. De üzletekbe, közintézmények-
be már csak kézfertőtlenítés után és maszk-
kal az arcunkon lehetett belépni.

– VÉGÜL EJTSÜNK NÉHÁNY SZÓT AZ 
OLTÁSRÓL. MIT LEHET TUDNI ENNEK A 
TERVEZETT MENETÉRŐL.
– Az oltás ügye az állam kezében van, ők 
állapítják meg az oltási sorrendet, és a le-
hetőségekhez alkalmazkodva annak üte-
mezését. Az önkormányzatok csak helyisé-
geket biztosításával segítenek. Az alapelv 
az, hogy a veszélyeztetettség sorrendjében 
részesüljenek az emberek a védőoltásban. 
Így az első sorban vannak az egészségügyi 
dolgozók, utánuk jönnek a szociális ottho-
nok lakói, a rendvédelmi dolgozók, a leg-
idősebb állampolgárok, a közhivatalnokok, 
és így tovább lefelé. Hogy ki mikor kerül 
sorra, nagyban függ attól, hogy Magyaror-
szág mennyi oltóanyaghoz tud hozzájutni 
és milyen forrásból. A legfrissebb hírek 
szerint az eddig alkalmazottakon kívül már 
esélyünk van kínai és orosz vakcina beszer-
zésére is. Reméljük, a lakosság széles körű 
beoltása minél előbb megvalósulhat, mert 
a szakemberek szerint csakis így van esé-
lyünk a korlátozásokkal járó kényelmetlen-
ségek, az örökös fertőtlenítés és a maszk 
elhagyására.

 Bővült a János utcai nyugdíjasklub

  A Napsugár óvoda műfüves udvara

 A Napraforgó Központ 
 akadálymentesített bejárata

Folytatás a 3. oldalról
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Kedves Olvasó!
Aki jár a Veres Péter úton, tapasztalhatja, 
hogy a közlekedési rendőrök kedvenc te-
rülete az Imre utcai és a repülőtéri HÉV 
megálló közötti útszakasz. Ugrásra ké-
szen figyelik, vét-e valaki a közlekedési 
szabályok ellen, és honfitársaink nagyobb 
dicsőségére el kell mondanom, hogy álta-
lában nem kell sokáig várniuk, hogy dol-
guk akadjon. Nagy divat a Baross Gábor 
utcai lámparendszer piros jelzését figyel-
men kívül hagyni, és még harmadikként 
is átmenni a piroson, az Imre utcánál 
pedig türelmetlenül megelőzni a megál-
lóban veszteglő autóbuszt. Ezt csak úgy 
lehet megtenni, ha a sietős autós ráhajt a 
besraffozott, forgalomtól elzárt területre, 
de a busz kikerülése azért is tilos, mert 
közvetlenül a megálló előtt egy zebra van, 
és aki elsuhan a busz mellett, nem tátja, 
hogy elindult-e valaki a gyalogos átkelőn. 
Ha igen, hát vagy sikerül megállnia, vagy 
nem. Egy ilyen ügy miatt folyt éppen az 
ügyintézés rendőr és szabályszegő között 
néhányunk szeme láttára. Az indulatok 
azonban csak az egyenruhások távozá-
sa után csaptak az égig, amikor egy erős 
öntudatú asszonyság kipenderült a vét-
kes autó anyósüléséről, és az arra járók 
számára rendkívül szórakoztató, cseppet 
sem halk produkció keretében hülyézte le, 
és küldte el a férjét az elképzelhető ösz-
szes olyan helyszínre, amelyek szerencsés 
esetben csak az anatómiakönyvek lapjain 
találhatók meg. Óhatatlanul eszembe ju-
tott a vicc, amelyben megállítanak a ren-
dőrök egy személyautót, és közlik a sofőr-
rel, hogy 100 ezer forint jutalmat kap, 
mert nem követett el szabálytalanságot. 
Majd megkérdezik, mire fogja költeni a 
pénzt. – Megszerzem a jogosítványt. Erre  
a felesége, hogy mentse a helyzetet gyor-
san hozzáteszi: – Ne higgyenek neki, ha 
iszik össze-vissza beszél. Mire a félsüket 
nagyi a hátsó ülésről felteszi a pontot az 
í-re: – Mondtam, hogy lopott kocsival le 
fogunk bukni!

MÉSZÁROS TIBOR

Most tekintsünk el attól, hogy elég vastag-e a 
jég ahhoz, hogy elbírja-e a korcsolyázókat. Az 
alapprobléma az, hogy jól olvasható, viszony-
lag nagy betűkkel több helyen ki van írva, 
hogy „A TÓ JEGÉN TARTÓZKODNI TILOS 
ÉS ÉLETVESZÉLYES!”. És ez nem valami 
túlbuzgó helyi hivatalnok tiltó intézkedése, 
hanem a 25/ 2013. (IV. 18.) fővárosi rendelet. 
Tehát nem a jég vastagságától függ, hogy le-
het-e a Napláson korcso-
lyázni, hanem attól, hogy 
rendelet tiltja. Az, hogy 
eddig még tudomásunk 
szerint senki nem fulladt 
bele a tóba, nem azt jelen-
ti, hogy ez a tény felülírja 
a rendeletet. Az akkor is 
érvényben van, ha sokan 
úgy gondolják – és ennek 
hangot is adnak –, hogy 
ez a tiltás az ő szerény véleményünk szerint 
„hülyeség”. Viszont akik a rendeletet hozták, 
tudják, a következőket:
• A Naplás közepén folyik át a Szilas-patak. 
Tehát a víz áramlik, és a mozgásban lévő víz 
nehezebben fagy be, mint az álló. Így lehet, 
hogy középtájon sokkal vékonyabb a jég, mint 
a szélein. Sokan azonban erre a tényre fittyet 
hányva keresztül-kasul hasítanak korcsolyáju-
kon a teljes jégfelületen.
• A Naplás mesterséges tó. A felduzzasztá-
sakor egy mocsaras területet öntött el a víz, 
ahogy a gát alatti részen most is süppedős, 
sással benőtt területet találunk. Mocsár pedig 
nem az esővízből alakul ki, hanem a talajból 
itt-ott feltörő forrásokból. Ilyenek most is van-
nak a tó alatt, és, ha nem is hőforrások, akkor 
is képesek olvasztani, elvékonyítani a jeget.

Eléggé elterjedt az a nézet, hogy ha nem ro-
pog a jég a korcsolyánk alatt, akkor nem fog 
beszakadni. Csakhogy, ha a jégfelület nagy 
része valóban nem ropog, bárhol lehetnek az 
előbb felsorolt okok miatt néhány négyzetmé-
teres darabok, ahol a jég elvékonyodott.

A másik elterjedt tévedés, hogy a tó vize 
nem mély, ha beszakadunk, akkor sincs sem-
mi. Egyrészt ez nem mindenhol érvényes, 
másrészt viszont érdemes lenne megkérdez-
ni azt a pórul járt csúszkálót, aki alatt néhány 
évvel ezelőtt beroppant a jég, és egy pillanat 

alatt ott állt derégik a jeges vízben. Az iszapos 
talaj miatt esélye nem volt arra, hogy önere-
jéből kikászálódjon szorult helyzetéből, fog-
lyul ejtette a térdig érő iszap. Szerencséjére a 
Naplás úton éppen arra ment egy kisteherató, 
platóján szobafestéshez használatos eszkö-
zökkel, köztük néhány pallóval. A festők látva 
a „fürdőzőt” kiszálltak, két méretes deszkát 
fektettek kétoldalt a bajba jutott mellé a jégre, 

és azon állva nagy nehezen 
kicibálták az iszapcsap-
dából. Csakhogy az áldo-
zat rövidszárú hótaposó 
csizmája a küzdelemben 
mindkét lábáról lecuppant, 
és örökre elnyelte az iszap. 
Ott állt mínusz 6 fokban 
derékig vizesen, sárosan 
– zokni is csak az egyik 
lábán maradt – először a 

jégen, majd a parton vacogva. Vajon megérte?
Az viszont már idén január 19-én délelőtt 

történt, amikor a partról többen megcsodál-
tuk azt a hölgyet, aki kutyájával indult sétára a 
hóval fedett jégtükrön. Az okos kutya néhány 
lépéssel a gazdi előtt lépkedett, majd hirtelen 
megtorpant, és nagy kerülővel folytatta az út-
ját. Nem így a gazdája, akinek eszébe sem ju-
tott, hogy a kutya nyilván azért került, mert fi-
nom ösztönei bizonytalannak érezték a jeget. 
A gazdi irányváltoztatás nélkül folytatta útját, 
ráadásul mindezt nem is a part közelében tet-
te. Majd hirtelen mindkét kezét kiterjesztette, 
mint aki repülni akar, és úgy folytatta az út-
ját, mintha tojásokon lépkedne. A szerencsés 
partot érés után aztán elmesélte, hogy egy ki-
csit megijedt, mert egy darabon ropogott a jég 
a lába alatt, de szerencsére nem szakadt be.

Az a fiatalember sem érezhette túl jól magát, 
aki látta ugyan, hogy közelednek a közterü-
let-felügyelők, de úgy látszik, tényleg vannak 
olyanok, akik nem tudnak a tilalomról, és még 
akkor sem gyanakodott, amikor a többi kor-
csolyázó felszívódott mellőle. Kereken 20 000 
forintjába került a tudatlansága. Ennyi a tari-
fája ugyanis a tiltó rendelet megszegésének.

Azért, hogy ez másokkal ne fordulhas-
son elő, évről évre megismételjük, hogy a  
NAPLÁS-TÓ JEGÉN TARTÓZKODNI ÉS 
KORCSOLYÁZNI TILOS!

A Naplás vonzó, de nem veszélytelen
Mostani teleink nem kíváncsiak a karácsonyra, és csak az új évben szoktak megér-
kezni. Ez idén január 18-ára esett. Hajnali fagyok már az előző éjszakákon is kérget 
vontak a vizekre, így a Naplás-tó lassan befagyott, sőt az éjszaka egy vékony fehér 
hóréteget is szórt a friss jégre. Ezzel kialakult az évről évre visszatérő veszélyhely-
zet, a tó jege délutánonként megtelt korcsolyázókkal, és önjelölt jégszakértőkkel, 
akik biztonságos vastagságúnak ítélték a jeget, fölvették a korcsolyacipőt, hívták 
a barátokat, hogy használják ki a lehetőséget, mert a sportolásra alkalmas jég az 
utóbbi években tiszavirág életű szokott lenni.                            MÉSZÁROS TIBOR  
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A Szerb Antal Gimnáziumba 534 tanuló je-
lentkezett a központi felvételi megírására. 
Mivel egy terembe legfeljebb 10 főt ültet-
hettek le, ezért a hat évfolyamra jelentkező, 
körülbelül 370 diák a Szerb Antalban, míg 
a többi 160 nyolcadikos a Batthyány Ilona 
Általános Iskolában írta meg a dolgozato-
kat. A Gimnáziumban a tornatermet kivé-
ve minden teremben (összesen 43-ban), az 
étkezőben és a díszteremben is fogadták 
a felvételizőket. Az épület bejáratánál a be-
lépőket kézfertőtlenítő és testhőmérséklet 
mérő szonda várta. A tantestület minden 
tagja részt vett a felvételi eljárás felügyeleté-
ben, a termekben és a folyosókon egyaránt.  

Felvételi járvány idején a 
Szerb Antal Gimnáziumban
Január 23-án, délelőtt 10 órakor az egész országban megírták a diákok 
a gimnáziumokba és középiskolákba szóló központi felvételiket. A vi-
lágjárvány miatt minden intézmény különleges óvintézkedéseket tett a 
fertőzésveszély csökkentése érdekében. Lapunk a Szerb Antal Gimnázi-
umot kereste meg, hogy megtudjuk, miként készültek az eseményre az 
átlagosnak korántsem mondható körülmények között.                                                          

GUETH ÁDÁM

Az 534 tanuló két dolgozatot, egy magyar és 
egy matematika feladatlapot töltött ki, mely-
nek kijavítását a pedagógusok végzik. A több 
mint ezer felvételi dolgozatot várhatóan ja-
nuár 28-ára már kijavítják. Ugyanezen a na-
pon tartják a pótfelvételit azok számára, akik 
egészségügyi okokból nem tudták megírni a 
feladatsort a korábbi időpontban, de szükség 
esetén egy harmadik lehetőség is biztosított. 
Inotai István, a Gimnázium igazgatója kö-
szönetét fejezte ki a Batthyány Ilona Álta-
lános Iskolának a szervezésben nyújtott se-
gítségért, és bízik a felvételik biztonságos és 
sikeres lebonyolításában.
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– MONDANA NÉHÁNY SZÓT AZ INTÉZMÉNY EDDIGI PEDAGÓ-
GIAI PROGRAMJÁRÓL?
– Pedagógiai-nevelési alapelvünk, hogy a nevelést és az oktatást egy-
ségként kezeljük. Fontosnak tartjuk a hagyományos értékrend ápolá-
sát és átadását, hogy felkeltsük a gyermekek természetes tudásvágyát 
és kíváncsiságát. Használható tudást adunk át, melynek segítségével 
tanulóink képesek lesznek a folyamatos fejlődésre, a kiegyensúlyo-
zott, boldog és sikeres életre. Kiemelten fejlesztjük a problémameg-
oldó gondolkodást, a kreativitást, az anyanyelvi és idegennyelvi kom-
munikációs készségeket. A kor követelményeinek megfelelően már 
1. osztálytól tanítunk idegen nyelvet.

Hangsúlyt fektetünk a tanulás tanítására. Mindezek megvalósítását 
pedagógusaink módszertani sokszínűsége biztosítja.

– MIT KELL TUDNUNK A SPORTISKOLAI PROGRAMRÓL?
– A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer, 
mely magába foglalja az 1-8. évfolyamos tanulók iskolai nevelését és 
oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komp-
lex pedagógiai és sportszakmai rendszert. A közoktatási intézmény a 
sportoló tanulók tankötelezettségéből fakadó feladatainak és a sport-
karrier építésének lehetőségét igyekszik összeegyeztetni és össze-
hangolni.

– MI A CÉLJUK A RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL?
– Célunk, hogy a sportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag 
és komplex legyen, mint a nem sportoló társaiké. Ennek érdekében 
figyelembe vesszük a sportoló diákok időbeli leterheltségét, segítjük 

a gyerekeket akár a tudatos élsportolóvá válás folyamatában is. Alap-
vető követelmény, hogy a sportiskolai képzésben részt vevő diákok 
– a tanulmányi munka mellett –, képesek legyenek megfelelő fizi-
kai terhelés elviselésére. De a sportági edzések és a versenyeztetés, 
a minőségi sportteljesítmény elérésének fontos feltétele a megfelelő 
szellemi képességek megléte is.

– MIT JELENT A SPORTISKOLAI KÉPZÉS ELŐTT A „KÖZNEVELÉSI” 
JELZŐ?
– A köznevelési típusú sportiskola egy olyan köznevelési intézmény, 
amely a legmagasabb szinten tudja biztosítani a sportoló diákok is-
kolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását. A sportági ne-
velést, oktatást és képzést szakedzők és/vagy szakedzői végzettségű 
testnevelő tanárok irányítják a sportági szövetség által elfogadott 
(akkreditált) sportági tantervek alapján.

– KIKNEK A JELENTKEZÉSÉRE SZÁMÍTANAK AZ ŐSSZEL INDULÓ 
SPORTOSZTÁLYOKBA?
– Sportiskolai osztályainkba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, 
akik szeretnék, ha életükben a sport, mint életforma jelen lenne, 
akiknek a mindennapjait meghatározza a különböző mozgásformák 
megismerése, elsajátítása és gyakorlása.

– LESZ ELÉG JELENTKEZŐ A KÖRZETÜKBŐL SPORTOSZTÁLYOK 
INDÍTÁSÁRA?
– A Centenáriumi Általános Iskola sportiskolai osztályának beisko-
lázási körzete túlmutat az iskola jelenlegi körzetén. A sportiskolai 
osztályokba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi 
alkalmassági és fizikaiképesség-felmérési követelményeknek.

Ha felkeltettük érdeklődését, tájékozódjon honlapunkon, 
vagy érdeklődjön iskolánk elérhetőségein! 

www.centi.hu;  403-6214;  06-30-390-6214;  info@centi.hu
 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET ÉS GYERMEKEIKET, 
KEZDJÜK EGYÜTT A 2021/2022-ES TANÉVET!

Sportiskolai képzés a 
Centenáriumi Általános Iskolában
A Centenáriumi Általános Iskola igazgatója, Horváthné Sabáli Éva már újraválasztásakor jelezte, hogy 
szeretnék bővíteni az iskola képzési kínálatát. A terv megvalósulóban van, 2021 szeptemberétől a 
jelenleg is meglévő képzési formák mellett köznevelési típusú sportiskolai képzést is indítanak az 
iskolában, felmenő rendszerben.

Január 12-én volt 77 éve, hogy a 2. ma-
gyar hadsereg Voronyezs körzetében egy 
nagyon hosszú arcvonalon, megfelelő ru-
házat, fegyverzet és utánpótlás nélkül, ke-
gyetlen időjárási körülmények között meg-
semmisítő vereséget szenvedett az orosz 
csapatokkal szemben. 
Az áldozatok számáról máig nincs hiteles adat, de 
nincs olyan történész, aki ezt a számot 120 ezer alá 
becsülné. Nem volt olyan magyar család, amelyik-
nek ne lett volna hozzátartozója az elesettek, eltűn-
tek, vagy súlyos, maradandó sérülést szenvedettek 
között.

A Cinkotai Temetőben álló hősi emlékműnél 
idén csak egy szűk körű megemlékezésre volt le-
hetőség a vírushelyzet miatt. Az Önkormányzat 

nevében Kovács Péter polgármester és Szász Jó-
zsef alpolgármester helyezett el koszorút az em-
lékmű talapzatán, Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő pedig a saját és a kerület lakossága nevé-
ben hajtott fejet az emlékműnél az áldozatok előtt. 
Mivel a megemlékezés nem volt nyilvános, nem 
volt sem beszéd, sem történelmi visszatekintés, de 
a kerület vezetői úgy gondolták, hogy legalább egy-
egy koszorú elhelyezésével meg kell emlékezni a 
doni katasztrófa áldozatairól.

Amikor ez a kis ünnepség lezajlott, már volt egy 
korábban elhelyezett koszorú az emlékhelyen, 
amely arról tanúskodott, hogy a Cinkotáért Köz-
hasznú Egyesület tagjai sem felejtették el a vo-
ronyezsi tél poklában elesett katonákat, akik közül 
nagyon sokan cinkotaiak voltak.

M.T.
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A megemlékezés az iskola folyosóján folytatódott, ahol az elhurcol-
tak névsora előtt Péteri Ildikó beszélt a 76 évvel ezelőtt történtekről. 
Az elhurcoltak közül az egyetlen ismert, még ma is köztünk lévő 
túlélő, Berghoffer Róbert, és a már elhunyt Wiedermann Piroska 
visszaemlékezései alapján idézte fel, hogyan is kezdődött a kényszer-
munkára kiszemeltek kálváriája: 

Összesen 1600 személyt, közöttük 460 nőt tereltek össze egészség-
ügyi vizsgálatra 1945. január 19-én a mai Sashalmi Waldorf Iskolába 
Rákoscsabáról, Rákosligetről, Rákoshegyről, Rákoskeresztúrról, Új-
pestről, Sashalomról, Soroksárról, Szigetszentmártonról, Szigetújfa-
luról, Gyömrőről és Vecsésről. 1945. január 25-én marhavagonokba 
zárták őket, és megkezdődött a mérhetetlen szenvedéssel, éhezéssel, 
metsző hideggel, és folyamatos megaláztatással járó utazás a Szov-
jetunió felé. Akkor, amikor Magyarország romokban hevert ugyan, 
de véget ért a háború, és az emberek többsége fellélegezhetett, véget 
ért a rettegés, és felcsillant a remény arra, hogy újra békében, em-
berek módjára élhessenek. A német nemzetiségűeknek és a német 
nevűeknek azonban éppen ekkor kezdődött a háború borzalmainál 
is rémesebb megpróbáltatás, a kényszermunka-táborok pokla. Több 
hetes utazás után, csonttá soványodva érkeztek meg Szibériába, de 
csak azok, akik túlélték a dermesztő vonatozást. 33 hónapig emberte-
len körülmények között élték a kényszermunkások életét, és mire ha-
zaengedték őket, az elhurcoltak 20 százaléka már nem volt életben.

Eddig csak az iskola külső falán elhelyezett emléktábla, és a folyo-
són kifüggesztett, 133 sashalmi elhurcolt nevét tartalmazó névsor 
emlékeztetett rájuk. Péteri Ildikó elmondta, hogy most lehetőség 
nyílt egy emlékmű létrehozására, amely a jelenlegi szerény emlék-
tábla helyett egy méltóbb, a drámai események súlyának megfelelő 
emlékhely lehetne, és amelyet a Sashalmi sétányon helyeznének el. 
Esély van rá, hogy az anyagi hátteret Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő közbenjárásával sikerül előteremteni, az emlékmű magal-
kotását pedig R. Törley Mária szobrászművész vállalta.  

Péteri Ildikó megemlékező beszédét követően a jelenlévők kivo-
nultak a sétányra, és megtekintették a kiszemelt helyszínt, ahol R. 

Törley Mária, már néhány részletet is felvillantott az emlékhellyel 
kapcsolatos előzetes tervekből. Végül pedig az alábbiak közzétételére 
kérték lapunkat:

Tisztelt Kerületi Honfitársaink!
 
1945 januárjának második hetében, a hazánkat megszálló szovjet   
csapatok vezetőinek parancsára Budapestről és környékéről   1600 
személyt – nőket és férfiakat vegyesen –, vittek kényszermunkára, 
"málenkij-robotra" a Szovjetunióba. Közöttük volt az a 133 személy is, 
akiket Sashalomról hurcoltak el, és akik számára ezzel több, mint két 
és fél éves pokoljárás vette kezdetét.

 1945. március 5-én  érkezett meg a marhavagonokból álló szerelvény 
az Urál melletti Baskíriába, vagononként 50 fővel. Az 1600 személyt 
Baskíria 1852-es számú lágerében, egyetlen hodályban helyezték el.

R. Törley Mária szobrászművész szavak nélkül is beszédes, rajzos 
vázlata mutatja, milyen lehetett a több mint egy hónapig tartó utazás a 
marhavagonokban (a rajz a készülő emlékmű egyik domborművéhez 
készített vázlat).

A 33 hónapos kényszermunkáról sokan nem tértek vissza. A haza-
jutottak közül már csak egy túlélőről van tudomásunk. Ő Berghoffer 
Róbert, aki még élő szóban el tudja mondani, mit éltek át az 1852-es 
számú baskíriai kényszermunkatábor lakói. Neki ma is felrémlik ál-
mában a sok fizikai megpróbáltatás, a szögesdrót-kerítés, a bezártság 
és a honvágy.

76 éve történt, hogy családapák, családanyák, testvérek, rokonok es-
tek áldozatul a „jóvátételi munkának”. Méltó emlékhelyet szándékozunk 
számukra létrehozni a Sashalmi sétányon, amelyen az áldozatok neveit 
is fel szeretnénk sorolni. Ehhez kérnénk az Önök támogatását, segítsé-
gét: ha tudnak elhurcoltakról, kérjük, az információt osszák meg velünk! 

Tisztelettel az emlékmű kezdeményezői: 
Berghoffer Róbert, a láger 784 sz. rabja, 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, 

Kovács Péter polgármester és 
a kerületi Német Önkormányzat nevében Péteri Ildikó, elnök.

Aki bármilyen hiteles információt tud adni, kérem keressen 
a peteriildiko16@gmail.com e-mail címen, vagy 

a +36-20/956-7014-es mobiltelefonon!

Emlékmű az elhurcoltaknak
A Német Önkormányzat idén is megemlékezett a német, vagy német hangzású nevük miatt málenkij robotra 
elhurcolt sashalmi lakosokról, akiket – a környező településekről összefogdosott társaikkal együtt – annak a 
sashalmi piac mellett álló épületnek az udvarára tereltek össze, amelyben ma a Waldorf iskola működik. Innen 
indították őket kényszermunkára. Az iskola falán márványtábla emlékeztet a szomorú eseményre. A szűk körű 

ünnepségen  Péteri Ildikón, a Német Önkormányzat 
kerületi elnökén, valamint a nemzetiségi képviselő-
kön kívül megjelent, és elhelyezte koszorúját Kovács 
Péter polgármester és Schuth János a Neue Zeitung 
főszerkesztője is.

A leendő helyszín a Sashalmi sétányon
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– KÉREM, MUTASSA BE A VÖRÖSKERESZT UTCAI SZOLGÁLATÁT!
– A szociális munka célja az utcán életvitel szerűen tartózkodó em-
berek segítése, és a róluk való gondoskodás. Ez olyan személyeket 
jelent, akik lakás céljára nem megfelelő helyen élnek, vagy az utcán 
tölti az éjszakáikat. Itt a Kertvárosban a hajléktalan ügyfeleim nagy 
része romos házakban, kunyhókban, kalyibákban éjszakázik. Egy-
két ember van, aki frekventált helyen lakik. Szerencsére most már 
akad olyan is köztük, aki éjjeli menedéken tölti az éjszakát. Egész év-
ben működünk, január 1-étől december 31-ig. Páratlan héten délelőtt 
8-tól 16 óráig, páros héten délután 2-től este 10-ig. Ha a normál utcai 
szolgálat nem működik, pl. ünnepnapon, akkor a fővárosban műkö-
dik a Menhely Alapítvány mellett dolgozó speciális utcai szolgálat és 
krízisautó is járja a fővárost.

– MELYEK AZOK A PONTOK A KERÜLETBEN, AMELYEKET „SZERE-
TIK” A HAJLÉKTALANOK?
– A leginkább kedvelt részek Mátyásföld, Sashalom és Cinkota. Ár-
pádföldön és Szentmihályon nincsenek túl sokan. Viszont általá-
ban elmondható, hogy ebben a kerületben a főváros más részeihez 
képest sokkal kevesebb hajléktalan él. Körülbelül 40-50 fős lehet a 
létszámuk, de akad köztük aki büntetésvégrehajtási intézményben 
tartózkodik.

– HOGYAN TALÁLJÁK MEG A RÁSZORULÓKAT? 
– Amikor két éve ide kerületem a kerületbe, egy munkatársam, aki 
már itt dolgozott évek óta, körbevezetett és megmutatta a fix helyszí-
neket, ahol ők élnek. Útvonalterv szerint dolgozunk, hétfőtől pénte-
kig. Beosztjuk, hogy melyik nap kiket keresünk fel, illetve ha problé-
ma van, pl. betegség, akkor többször is meglátogatjuk az embereket. 
Lakossági bejelentés után is dolgozunk, de terepfelderítést is szok-
tunk végezni. Ha vannak olyan helyszínek ahol régebben laktak, ak-
kor oda visszajárunk heti rendszerességgel. Ezek főleg erdők, romos 
épületek. Mivel autóval közlekedünk, előfordulhat, hogy útközben is 
találkozunk rászorulóval, ilyenkor igyekszünk ellátni őt.

– MILYEN KIHÍVÁSOKAT ÁLLÍTOTT A SZOLGÁLAT ELÉ A  
COVID-JÁRVÁNY?
– Többet kellett dolgoznunk, a tavaszi időszakban a fővárosi ön-
kormányzattól kaptunk reggelit a hajléktalonok részére. Volt, akit 
naponta látogattunk, főleg időseket. Valójában viszont nagyon sok 
változást nem vettünk észre, mivel mi nem tudunk home office-ban 
dolgozni, ugyanúgy kimentünk a terepre.

– NAGYOBB ARÁNYBAN ÉRINTETTE A HAJLÉKTALANOKAT A  
JÁRVÁNY, MINT A NEM UTCÁN ÉLŐ EMBEREKET?
– A kerületi hajléktalanok többsége eldugott helyen él, távol más 
emberektől. Én nem tudok koronavírus-fertőzött hajléktalanról a 
XVI. kerületben. Ráadásul nagyon erős az immunrendszerük a 
körülmények miatt. Amikor nemrég bejöttek a nagy mínuszok, 
volt egy ügyfelem, akiről azt hittem meg fog halni. Úgy búcsúz-
tam el tőle pénteken, hogy nem biztos, hogy látom őt hétfőn, de 
él és virul.

– MIBEN MERÜL KI AZ ELLÁTÁS 
A HAJLÉKTALANOK SZÁMÁRA?
– Jórészt adományokból tudunk 
dolgozni, illetve azokat juttatjuk 
el a rászorulóknak. Szoktunk pályázni támogatásra, de ezt idén a jár-
vány miatt nem hirdették meg. Fel szoktuk mérni az igényeket, hogy 
mire lenne szükség, pl. bakancsra, hálózsákra, takarófóliára, kon-
zervekre, kórházi csomagra stb. és úgy állítjuk össze a csomagokat. 
Létezik gyógyszerpályázatunk is. November 1-je és április 30-a között 
lehetőség van arra, hogy az orvos által felírt receptet kiváltsuk. Első-
segély dobozunk is van a kocsiban, de az ilyen jellegű műveleteket 
(pl. kötözést), ha lehet, inkább orvosra bízzuk, mert a nem szakszerű 
ellátás többet árt, mint használ. Több egészségügyi centrum műkö-
dik a fővárosban, ahová diszpécseren keresztül lejelentjük az esetet. 
Szerencsére lábadozók is működnek azok számára, akiket kórházba 
nem lehet küldeni, viszont az utcán nem maradhatnak. Itt egy-két 
hetet tudnak a rászorulók eltölteni.

– VAN-E OLYAN ÉLMÉNYE AZ UTCAI SZOLGÁLATBÓL, AMI  
NAGYON EMLÉKEZETES?
– Van, pozitív és negatív értelemben egyaránt, pár kifejezetten sok-
koló is. 14 éve foglalkozom hajléktalanokkal, korábban 12 évet An-
gyalföldön dolgoztam, 2 éve vagyok itt. 

A következő eset tavaly nyáron történt a kerületben. Sok mindent 
láttam, de erre azért nem lehet felkészülni. A cinkotai HÉV-meg-
állóhoz kaptunk riasztást, egy általunk nem ismert hajléktalanhoz. 
A férfi lába mellett fekete tócsa volt, ami körül legyek rajzottak és a 
végtag teljesen elférgesedett. A mentős fiú sem bírta a látványt, ezért 
én zacskóztam be a férfi lábát. Sajnos halálesetek is előfordulnak, 
köztük öngyilkosság is. Két évvel ezelőtt a cinkotai hősi emlékműre 
akasztotta fel magát egy férfi.

De vannak sikertörténeteim is. A Centenáriumi lakótelepen volt egy 
illető, akit éjjeli menedékre vittünk, azóta már átmeneti szállóra ke-
rült, így azon a területen most nem él hajléktalan. De több olyan em-
ber is van itt a kerületből, aki azóta már albérletben él, és ez hatalmas 
eredmény! Tavaly télen a nagyiccei kiserdőben egy alig 18. életévét 
betöltött fiú lakott egy sátorban. Családjával szorosan együttműködve 
visszagondoztuk a családjához vidékre. Az elején semmilyen együtt-
működés nem volt a fiú részéről, de a folyamatos látogatásoknak kö-
szönhetően egyre jobb lett a kapcsolatunk. Szülei hetente többször is 
feljöttek hozzá, hogy hazavigyék. Jó pár hónap kemény munkája van 
ebben a történetben, de szerencsére jól alakult minden.

– MILYEN TANÁCSA LENNE A KERÜLETI LAKOSOK SZÁMÁRA?
– Ha súlyos állapotban lévő hajléktalant látnak, mindenképpen hív-
ják a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatát a 06-1-388-41-86-os 
számon, ahol a munkatársak adnak segítséget. A kerületben a kol-
dusmaffia talán kevésbé működik, mint a belvárosban, de élelmi-
szerrel és ruhával segíthetünk a legtöbbet. 

Télen-nyáron a hajléktalanokért 
– Interjú Svéger Szilviával, a Vöröskereszt 
   Utcai Gondozói Szolgálatától
Milyen kihívásokat jelent a rászorulók segítése a Kertvárosban? Hány haj-
léktalan él kerületünkben? Van-e lehetőségük kitörni a nyomorból és mi ho-
gyan segíthetünk rajtuk? Erről és sok másról kérdeztük a Vöröskereszt mun-
katársát, Svéger Szilviát.                                                              GUETH ÁDÁM

MENHELY ALAPÍTVÁNY DISZPÉCSER SZOLGÁLATA: 
06-1-388-41-86
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– Egy zuglói, Füredi úti panellakásban lak-
tunk négy gyermekünkkel. Régi álmunk 
volt, hogy nagyobb lakásba, lehetőleg kertes 
házba költözhessünk. Saját erőből ezt nem 
tudtuk volna megtenni, de a 2015-ös év kö-
zepén megjelent az új CSOK-rendelet. Ez 
még nem biztosított olyan forrásokat, ami-
ből terveink megvalósulhattak volna, 2015 
végére azonban finomították a feltételeket, 
és ez már lehetőséget nyújtott meglévő laká-
sunk cseréjére és egy új építésű lakás vásár-
lására. Gondos számolgatás után 2016 ele-
jén bele is vágtunk a nagy vállalkozásba, és 
némi keresgélés után rátaláltunk Árpádföld 
egyik csendes mellékutcájában arra az ingat-
lanra, amelyiken akkor még csak egy háza-
lap volt látható. Beleszerettünk a helybe és 
elindítottuk a banki ügyintézést, amely a mi 
esetünkben zökkenőmentes volt, mert min-
den feltételnek megfeleltünk. Kihasználtuk 
a 10+10-es lehetőséget, hiszen szükségünk 
volt a 3 százalékos kamattámogatású hitel 
felvételére is. Nem is bántuk meg, mert a 
törlesztőrészletet gond nélkül tudjuk fizetni. 
A meglévő alapokra 5 hónap alatt sikerült fel-
építenünk ezt az ikerházat, és ezzel az egyik 
legnagyobb vágyunk teljesült.

Továbbra is figyelem a CSOK-kal kapcsola-
tos híreket – folytatta a családfő –, és látom, 
hogy tovább bővült azoknak a köre, akik 
igénybe tudják venni ezt a lehetőséget. Már 
nem csak a nagycsaládosok juthatnak hozzá 
a nagyobb összegű támogatáshoz, és nem 
csak új lakás építésére lehet igénybe venni. 
Már két gyermek esetén is lehet igényelni, és 
használt lakás vásárlására, felújítására vagy 
bővítésére is fordítható a kamattámogatott 
hitelt.
– NÉGYZETMÉTEREKBEN MIT JELENT 
ÖNÖKNEK AZ ÚJ LAKÁS A RÉGIHEZ KÉ-
PEST?
– A panellakásunk 68 négyzetméter volt, a 
mostani pedig garázzsal együtt 116 négyzet-
méter. Amennyivel nőtt az életterünk, any-
nyival javult az életünk minősége is. A gye-
rekeknek rendelkezésükre áll a kert, ahova 
közvetlenül a nappaliból lehet kijutni. Ez az ő 
számukra maga a csoda. Szerencsés egybee-
sés az is, hogy nagylányunk, Kinga a Budapes-
ti Gazdasági Főiskola mátyásföldi részlegére, 
a külkereskedelmi karra szeretne jelentkezni. 
Ez mostani lakóhelyünktől könnyen megkö-
zelíthető. Három fiunk közül a két középső 
általános iskolába jár, a legkisebb pedig most 

éri el a tanköteles kort.
Összefoglalásképpen annyit 

mondhatok, hogy nekünk olyan 
érzésünk volt, mintha ránk szab-
ták volna a CSOK-ot. Valódi segít-
séget jelentett elviselhető terhek 
mellett.

Ezután Szatmáry Kristóf és 
Kerekes Zsombor még hosszan 
beszélgettek a nagycsaládosok 
problémáiról. Félszavakból is 
értették egymást, hiszen országy-
gyűlési képviselőnk is négy gyer-
mek édesapja. 

Egy CSOK és más semmi, a vágyam csak ennyi…
Talán vannak, akik emlékeznek még erre a dalszöveg-
részletre Eisemann Mihály egykor nagyon népszerű 
operettjéből azok közül, akiknek a vágyuk csak annyi, 
hogy a szűkösebb körülmények közül családjuk lét-
számának megfelelő, korszerűbb otthonba költözze-
nek, erre azonban anyagi forrás hiányában nem volt 
lehetőségük. Ez az álma most sokaknak teljesülhet, 
hiszen jelentősen bővült azoknak a köre, akik igény-
be vehetik a Családi Otthonteremtési Kedvezményt, a 
CSOK-ot. A Kerekes család élt a lehetőséggel. A csa-
ládfő, Kerekes Zsombor már új otthonukban mesélte 
el Szatmáry Kristófnak a történetüket.                                                     

M.T.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 
A CSOK-RÓL:

• Hány gyermek után jár a CSOK?
Már 1 meglévő vagy vállalt gyermek esetén is 
igénybe vehető. 

• Mire fordítható?
Új lakás vásárlására, építésére, használt la-
kás vásárlására, bővítésére. 

• Mekkora a támogatás összege?
Az eltartott és vállalt gyerekek számától, va-
lamint a támogatási céltól függően 600 ezer 
és 10 millió Ft közötti vissza nem térítendő 
támogatás igényelhető.

• Kiknek jár a kedvezményes hitel lehetősége is? 
A két gyermek után járó CSOK-ot igénybe vevő 
családok maximum 10.000.000,- Ft, a három 
vagy több gyermek után járó CSOK-ot igény-
be vevő családok maximum 15.000.000,- Ft 
összegű, évi 3%-os kamatozású kamattámo-
gatott lakáshitelt igényelhetnek.

• Mikor jár az adó-visszatérítési támogatás?
Preferált kistelepüléseken történő új lakás 
építése esetén akár 5 millió Ft adó-vissza-
térítési támogatást is igénybe lehet venni. 
Legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető, 
2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított 
számla alapján. A legfeljebb 150 m2 hasznos 
alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 
hasznos alapterületű egylakásos lakóépület 
természetes személy építője vagy építtetője 
az építési bekerülési költség megfizetéséhez, 
illetve az építkezés helyéül szolgáló építési 
telek vételárához az építési telek természetes 
személy tulajdonosa adó-visszatérítési támo-
gatást igényelhet.

Minden részletre kiterjedő tájékoztatást 
a bankok tudnak adni.

Helyreigazítás – A súlyos COVID-fertőzésen átesett Csehi Rózsa lapunk előző számában mondott köszönetet mindazoknak, akik a számára 
szinte reménytelen helyzetben segítették a kór leküzdésében és elindították a gyógyulás útján. A felsorolásban szerepelt háziorvosa, dr. Bán-
hegyi Eszter is, akinek a neve tévesen Várhegyi Eszterként jelent meg. A doktornőtől elnézést kérünk.
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Aki elolvassa a 265 oldalas re-
gényt, újból bele fog szeretni a 
hosszabb figyelmet igénylő, a 
30-40 perces tévés sztoriknál 
sokkal tartalmasabb, érdeke-
sebb és maradandóbb alkotá-
sokba. Szembesülni fog azzal 
a felismeréssel, hogy a kultú-
rát napjainkban egyre inkább 
nem a tévé képernyőjén kell 
keresni. Ez a mű elsősorban 
regény, és olyan mesterien 
bújik meg a történetben a 
szakma, hogy észre sem 
vesszük. Ideje hát tisztázni, 
ki is Dénes Évi.
– Hosszabb megfogalmazásban a fülszöveg-
ben olvasható mottót idézhetném válaszul: 
„Nem a névjegykártyára írt rang vagy. Nem is 
az, akinek gondolod magad, vagy akinek gon-
dolnak téged. Az vagy, amit adni tudsz má-
soknak.” Rövidebb megfogalmazásban pedig 
egy saját magam által kifejlesztett módszerrel 
dolgozó személyiség-elemző vagyok.
– HOGYAN LEHET ELJUTNI ODÁIG, HOGY 
VALAKI SAJÁT MÓDSZERREL ELEMEZ-
ZE MÁSOK SZEMÉLYISÉGÉT, RÁADÁSUL 
OLYAN SZINTEN, HOGY MÁR TANÍTJA IS?
– Elég kanyargós úton. Kisgyerekkorom óta 
bennem volt a segítőszándék, a jobbítás igé-
nye, úgy éreztem, hogy ezzel nekem dogom 
van. Ehhez képest egész másfelé indultam, 
hiszen a fizika, a biológia és a matematika 
egy ideig elemi erővel kötötte le az érdeklő-
désemet. Ezek a tantárgyak egyértelmű utat 
jelentettek az orvosi egyetem irányába, ahol 
el is végeztem az első évet, de nem éreztem 
jól magam. Lassan rájöttem, hogy ez nem az 
én utam. Így aztán egy nagy fordulattal köz-
gazdász lettem. 11 évig kommunikációs ve-
zető voltam egy multinacionális cégnél, ahol 
egy népes csapat tagjaként négy országra ki-
terjedően kommunikációs és márkastratégiát 
építettünk. Szerettem ezt a munkát. De eb-
ben sem a márkaépítés érdekelt elsősorban, 
hanem az, hogyan lehet ennyi különböző 
személyiséget egy csapatba rendezni úgy, 
hogy eredményesen, minél kevesebb konflik-
tussal tudjanak együtt dolgozni. Majd 30 éve-
sen, amikor megszületett első gyermekünk, 
őt pedig 3 év múlva követte a második, már 
sejtettem, hogy nem fogok visszamenni ebbe 
a nem túl családbarát „luxusrabszolgaságba”, 
amit addigi munkám jelentett.

Cinkotai családi házunkban 2009-ben 
megnyitottam az Alory testi-lelki stúdiót. Itt 
dolgozom tizenegynéhány kiváló kollégával 
együtt. Először magánemberek érdeklődtek 
a személyiség-elemzés, és az ebből követ-

kező tanácsaim iránt, aztán 
ahogy halmozódtak a ta-
pasztalataim, már cikkeket 
írtam, előadásokat, kurzuso-
kat, konzultációkat tartottam. 
Rátaláltam valamire, ami 
mások számára értékesnek, 
hasznosnak bizonyult, és egy-
re szélesedett az érdeklődés a 
tevékenységem iránt. Erre bi-
zonyíték az is, hogy már szak-
mabeliek is bejelentkeztek 
hozzám konzultációra. Azt 
hiszem, elmondhatom, hogy 
a gyerekkori világjobbító vá-
gyaim kezdtek megvalósulni.

– DE HOGYAN LETT EBBŐL REGÉNY?
– Az én esetemben az élet két síkon zajlik. 
Van egy fizikai, mások által is látható része, 
és él bennem egy saját, belső, nem látható 
világ. Amikor 28 éves voltam, ez a belső vilá-
gom súlyosan megsérült, amikor édesanyám 
meghalt. Ezzel pszichológushoz is eljutot-
tam, szerencsémre ahhoz, aki Magyarorszá-
gon elsőnek foglalkozott családterápiával. Ő 
szakmai módszerekkel megállapította, hogy 
a populációnak ahhoz az 5 százalékához tar-
tozom, akineka nagy átlaghoz képest nagyon 
eltérő világlátása van. Én ezt akkor negatív 
tulajdonságként könyveltem el. Majd 10 évvel 
később, amikor egy angol-indiai tréner egy 
150 fős tréning alkalmával szinte szóról szó-
ra ugyanezt mondta rólam, elgondolkoztam. 
Akkor értettem meg, hogy amit én addig ne-
gatívumnak tartottam, az az én tehetségem. 
E felismerés birtokában azonban kezdtem 
megengedni magamnak, hogy ezeket a ben-
nem élő történeteket leírjam. Aztán kinyílt 
bennem egy kapu erre a világra.

– HOGYAN SZÜLETETT MEG A BEAVATÓ 
CÍMŰ REGÉNY?
– Lehet, hogy hihetetlennek tűnik, de 10 nap 
alatt kifolyt belőlem ez a 265 oldal. Semmi-
lyen előzetes elképzelésem, szerkesztési el-
vem nem volt hozzá. Amikor írni kezdtem, 
nem volt egy átfogó képem arról, hogyan épí-
tem fel a történetet, és hova fog kifutni. Amit 
leírtam ösztönösen jött, és a folytatás mindig 
az addig leírtakból következett. Valahogy úgy, 
mintha nem kitaláltam volna a történetet, 
hanem emlékeket idéznék. Gondolom, az 
addigi életem milliónyi tapasztalata, a nők és 
férfiak kapcsolatának, személyiségének elem-
zésből adódó ismeretek, saját érzelmeim, ér-
zéseim valahogy összeálltak egy történetté. 
Afféle hályogkovácsként láttam hozzá, és ez 
lett belőle.

Regényíró született?
A Magyar Kultúra Napját itt a Kertvárosban általában rendezvénysoro-
zattal szoktuk megünnepelni. Az ismert okok miatt idén ez elmaradt. 
Hiányérzeteinket azzal próbáljuk enyhíteni, hogy bemutatjuk kerületünk 
lakóját, Dénes Évit, akinek a közelmúltban jelent meg A beavató című 
regénye.               

– A BEAVATÓ EGY NŐI TÖRTÉNET NŐI 
ELŐADÁSBAN. UTÓBBIT ÚGY ÉRTEM, 
HOGY OLYAN RÉSZLETEK IS VANNAK 
BENNE, AMILYENEKET CSAK EGY NŐ TUD-
HAT EGY NŐRŐL, PÉLDÁUL AZT, HOGYAN 
FOGJA ÖSSZE A SZOKNYÁJÁT, MIELŐTT 
FELMEGY A LÉPCSŐN. ÖN MILYEN NŐNEK 
TARTJA MAGÁT?
– Azt hiszem olyannak, akiben egymás mel-
lett él egy matematikus racionális gondolko-
dása és a lélek világának elkötelezett kutatója. 
Mindennek a miértjét keresem, és nagyon 
érdekel, hogy amit az agyunkkal megértünk, 
hogyan lehet a szívünkkel is megérteni.

– ANÉLKÜL, HOGY LELŐNÉNK A POÉNT, 
MIRŐL SZÓL A BEAVATÓ?
– A társadalom és a nő viszonyáról, egy ko-
rábbi korban. Egy olyan korban, amikor az 
egyenjogúság még nem volt törvénybe foglal-
va, a női minőség más volt. Ebben a közeg-
ben mutat be párhuzamosan olyan nőket, 
akik megfelelnek a kor elvárásainak, és egy 
olyat, aki mer más lenni. Az ő élete üzenetet 
hordoz nekünk itt, a 21. században. Mind-
annyiunknak mást. Még mielőtt bárki be-
sorolna a feministák közé elmondom, hogy 
én maximálisan „férfitámogató” nő vagyok. 
Szerintem a férfi és a férfi értékek szerepe 
sokkal fontosabb, mint azt ma gondoljuk. Azt 
tapasztalom, hogy a nők többsége manapság 
túl sokat gondol magáról, rossz életideáljaik 
vannak, és ezért elindulnak az elférfiasodás 
útján, veszítenek nőiességükből, de ez meg-
érne egy újabb regényt.

– LESZ ÚJABB REGÉNY?
– Igen, készülőben van, de arról most csak 
annyit, hogy annak férfi főszereplője lesz.

– VÉGÜL EJTSÜNK EGY SZÓT A CÍMRŐL! KI 
A BEAVATÓ?
– A fő üzenetem az, hogy mindannyian be-
avatók vagyunk, mindannyian üzenettel szol-
gálunk a másik ember számára, ezzel beavat-
juk egy számára ismeretlen világba.

Akinek felkeltette az érdeklődését Dénes Évi 
regénye, a www.beavato.hu oldalon érdeklőd-
het.

MÉSZÁROS TIBOR
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Helytörténet
Téli kert
Ahogy ígértem, a mai számban Kecskeméthy Vincze, Rákosszentmihály kertész bírája 100 évvel ezelőtti kertészeti 
tanácsait elevenítem fel. Manapság a komposztálás az ökológiai egyensúly fenntartásának egyik sokat hangozta-
tott fontos alaptevékenysége. Ki gondolná, hogy száz évvel ezelőtt, itt Rákosszentmihályon is volt egy szakember, 
aki, ha nem is ilyen hangzatos névvel, de felhívta a figyelmet a természet használatának erre a módjára? Nem 
tudom, hogy a cikke milyen befolyással volt a helyi kertművelésre, de úgy hiszem, hogy az elmúlt száz év alatt in-
kább romlott a kertkultúra. Ebben nagy szerepe volt az államosításnak is, amikor ellehetetlenítették a bolgárkerté-
szeteket, a mátyásföldi, gondozott park-kerteket pedig felszabdalták, ebek harmincadjára ítélték. (Hozzáteszem, 
felgyorsult világunk mai pázsit-beton-tuja szentháromsága is messze áll a gondozott házikertek, gyümölcskertek, 
veteményesek kultúrájától. Érdemes lenne egy arra hívatott személynek felmérni, hogy is állunk ezzel, itt a kert-
városban?) Nagyon tetszik a cikk utolsó mondatának finom iróniája, amikor is nem konkrétan, de a gyakorlat 
fontosságára hívja fel szerzőnk a figyelmet. Az írás a Rákos Vidéke 1921. január 16-i számában jelent meg.

SZÉMAN RICHÁRD

„Visszatérünk ismét a földmunkálatokra.  
Amit nem győzök eléggé hangoztatni: ha igazán 
jó termést akarunk elérni, csak akkor érhetjük el, 
ha kertjeinket kellőképen megműveljük. Ezzel a 
kérdéssel már foglalkoztunk, de sajnos, még mindig 
nem tapasztalom azt, hogy a kertgazdáinkban a 
jó tanácsok egy kis ösztönt is ébresztenének, mert 
bár merre járok a községünk területén, sehol se lá-
tom a jó tanácsok foganatjának semmi nyomát. A 
kertjeink mindenütt úgy állanak munkálatlanul, 
gazdátlanul, ahogy felszedték a veteményeket az 
őszkor; ott állnak a káposztatorzsák, ott állnak a 
babszárak és ott áll minden, ami miatt a talajunk 
nem érhet be, nem javul, hanem a szó szoros ér-
telmében elvadul s minden néven nevezendő féreg-
nek menhelyet ád, kiváltképpen most, amikor ilyen 
gyenge telünk van. Most különös gondot kellett vol-
na 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. 

A talajnak mindenféle növényzet, ha idejében a föld gyomrába kerül, 
csak javára szolgál, mert ott trágyává válik, de nem tekintve ezt, ha 
azok a növények nem is kerültek volna a földbe, azokat másképp is 
lehet trágyává feldolgoznunk. Ha azokat összegyűjtjük a kertünk bár-
melyik sarkában, ott összefüllednek, összerothadnak, összekorhadnak 
s belőlük egy-két év múlva ilyen jó kerti földet kapunk, ami a trágyát 
pótolja. 

A földet nem csak azért ássuk fel, hogy fel legyen ásva, hanem azért 
is, mert minél többször felássuk, annál inkább javítjuk, mert a jó őszi 
ásás felér egy kis trágyázással és az ásásokat minél többször végezzük, 
megannyiszor egy kis trágyázást adtunk a földnek. 

Helybeli tapasztalataim arról is tanúskodnak, hogy nem csak a kert 

földjét nem ássák fel, hanem az ott levő gyümölcs-
fákkal is vajmi keveset törődnek, bárha erre is fel-
hívtam többször a nagyérdemű kerttulajdonosok 
figyelmét. Itt sem látok semmiféle eredményt, pedig 
a telünk olyan kedvező, amikor igen sok munkát el 
lehetett volna már is végezni a gyümölcsfáinkkal, 
ha csak naponta egy órát is rászentelnének a kerttu-
lajdonosok. Tele vannak a fáink levelekkel, amiket 
már régen le kellett volna szedni, mert bennük bizo-
nyos férgek petéi, vagy gombalerakódások vannak, 
amelyek ismét csak ki fognak kelni, a gomba tovább 
fog szaporodni. Úgyszintén a gyümölcsfák koronái 
sincsenek máig sem még megritkítva, kitisztítva. A 
fatörzsök nincsenek letisztogatva, tele mindenféle 
hernyó petével, tele mindenféle gombákkal. Ha így 
kezeljük gyümölcsfáinkat és általában a kertgazda-
ságunkat, akkor bizony nem fogunk elérni semmifé-

le czélt és semmi örömünk sem lesz a kertgazdaságunkban. 
Ezeket a czikkeket én tisztán jóindulatból, jó szándékból bocsájtot-

tam közre: ezekkel én nagy eredményt akartam elérni a vidékünkön, 
mert engem semmiféle szereplő vágy nem vezetett, csak át akartam 
adni a nagyközönségnek az én negyven éven át  szerzett tapasztala-
taimból merített rövid tanácsokat és én továbbra is nagyon szívesen 
foglalkozom ezzel a nagyközönség érdekében, csak egy kicsit is látnám, 
hogy felébred a kerttulajdonosokban a kertgazdaság iránt a saját ér-
dekükben az a jó szándék, hogy karöltve hozzáfognánk és valóban 
teremtenénk itt egy Kiskecskemétet. 

Többször hangoztattam azt is, hogy ha valaki nem érti meg a betű-
ket, szívesen állok rendelkezésére bármely órában, amikor otthon talál-
ható vagyok és szóbeli tanácsokkal is szolgálok, mert én örülnék annak 
leg jobban, ha Rákosszentmihály és vidéke szép, elsőrendű kert-gazda-
sággal dicsekedhetnék.”

Házunk táján
A KHEK helytörténeti  gyűjteményének épületében, a Veres Péter 
úton felgyorsultak az események. A tavaly átadott Lantos Antal 
kutatóterem, a felfrissült állandó kiállítás mellett megújul az Írás-
kép Galéria is. Úgy is mondhatnám, teljesen átalakul. Eltűnt a 
régi, kopott lambéria, a zsákvászon kiállító felület, igazi, modern 
galériát alakítottunk ki. Új képakasztó sínrendszerrel, új világí-
tással és egy már kész, vadonatúj kiállítással (témája legyen titok, 
meglepetés, időben szólunk) várjuk a vírus-időszak végét, hogy a 
megújult környezetben, új kiállításokon, koncerteken, előadáso-
kon találkozhassunk újra közvetlen környezetünk múltjára figyel-
met fordító látogatóinkkal.

JANUÁR 21-TŐL FEBRUÁR 21-IG  
20%-OS, KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁRT TARTUNK 

a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központban!

A megrendeléseket a szervezo@helytortenet16.hu e-mail címre 
küldhetik, illetve a +36 1 604 8342-es telefonon intézhetik.

A könyvek átvehetők az intézményben:  
Veres Péter út 155-157. 

(Kizárólag maszkban, előre megbeszélt időpontban!)

A kerületben ingyenes kiszállítást is vállalunk!
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A reformkori Pest és Buda polgárosodó lakossága számára egy-
re inkább igény támadt a két városrészt összekötő állandó, télen is 
járható dunai hídra. Külföldre, főként Nyugat-Európa felé irányuló 
ipari, kereskedelmi, pénzügyi kapcsolatokat kiépíteni szándékozó, 
kiteljesedő vállalkozások közlekedési útvonalainak praktikussabbá 
tételéhez feltétel volt a híd. A híd, amelynek igénye és gondolata a 
városvezetőknek, a két parton szaporodó házak, paloták, templomok 
építtetőinek, építőinek és a vízi járművekkel rendszeresen átkelők-
nek a fejében is megfordult.

Széchenyi 1821 telén naplójegyzetében keserű személyes tapaszta-
lattal ír a híd hiányáról, annak szükségességéről. Hosszas előkészítő 
munkával 1832-ben megalapította a Hídegyletet, széleskörű agitáció-
val jómódú polgárokat, földbirtokosokat bankárokat invitált a tagság 
soraiba. Sina György bécsi bankár jelentős pénzügyi hozzájárulása 
mellett a Lánchíd Részvénytársaság alapítója lett. A híd eszméje egy-
re szélesebb körben terjedt, a pesti-budai lakosság is várta a megva-
lósítást, a jó, követendő példák hatására részvények vásárlásával tá-
mogatták, ami akkor újdonságnak számított, és bátor, kockázatokat 
rejtő befektetésnek minősült.

Mint minden nagyszabású, a városi életet alakító tervnek, így ennek 
is voltak jóindulatú, aggódó ellenzői. Az előkészületek időszakában, 
1838 tavaszán tragikus árvíz öntötte el Pestet, (a Rókus kápolna falán 
ma is látható a víz szintje) óriási károkat okozva. A lakosság menté-
sében kitűnt Széchenyi barátja, Wesselényi Miklós. Az elemi csapás 
hatására az ellenzők legfőbb érve volt, hogy hasonló méretű áradat 
a hidat is elsodorhatná, és nincsenek megfelelő felkészültségű szak-
embereink, akik ilyen terhelésnek is ellenálló műtárgyat tudnának 
építeni. Ezt az okfejtést valószínűleg Széchenyi is elfogadta, mert 
Angliába utazott, hídtervező, hídépítő mérnökökkel ismerkedett 
meg, és alaposan tanulmányozta alkotásaikat. Szoros kapcsolatban 
maradt néhány kiváló specialistával, főként William Tierney Clark 
tervezővel. Megalakult a 30 tagból álló Országos Küldöttség, amely 
az építkezést intézte és felügyelte. Élén József nádorispánnal, aki or-
szágunk jobbításáért, gazdálkodásának modernizálásáért dolgozott 
– Habsburgnak született de magyarnak halt meg. 

A feladat végrehajtására működő társaságok és a közvélemény ha-
tására az 1836. XXVI. törv. jogi alapot biztosított: a híd épüljön meg! 
A bécsi Rothschild és a pesti Wodianer bankok az üzlet reményében 
megvették a részvények harmadát. Széchenyi javaslatára Sina György 
(a főrészvényes) meghívta W.T. Clarkot, akinek három tervéből nagy-
jából a mainak nyomvonalát fogadták el 1838. szeptember 18-án, az 
1840. XXXIX. törvény pedig szentesítette. Meghívott angol mérnö-
kök segítették Clarkot munkájában, tanulmányterveikben három fő 
szempontot javasoltak, a környezet hatásainak figyelembevételével.
1. Minél kevesebb mederpillér legyen.
2. Kitűnő, hibátlan legyen az alapozás (falazat).
3. Ne a Duna legkeskenyebb részén épüljön (mivel ott a legnagyobb 
a sodrás).

A szerződést a nemzet részéről József nádorispán, a Lánchíd RT. 
részéről Sina György írta alá, amely többek között kimondja: a hídon 
átkelőknek vámot, hídpénzt kell fizetni, nincs kivétel. Ez pedig akkor 
még súlyos dolog volt, „rést ütött a nemesi adómentesség pajzsán”. 
Egy szittya, „patópál” habitusú nemes a felháborító törvénnyel szem-
besülve azt mondta Széchenyinek: „Hallja a gróf ! Nem lehetett volna 

Magyar szépmesék
Széchenyiről és a Hídról

Rudolf Alt: A Lánchíd - színes litográfia

A Lánchíd fővárosunk, országunk büszkesége, Eu-
rópa egyik legszebb – elragadtatásunkban szoktuk 
mondani, a világ legszebb – hídja. Tervezésében, 
létrehozásában magyar ötletek, ideák, tervek, angol 
mérnökök, rombolásában osztrák és német „szakem-
berek” vettek részt.

valamilyen clausulát (kitételt) beiktatni, hogy ne essen meg velünk ez a 
csúfság? – Van ilyen clausula: aki a hídon megy át, az leszúrja a híd-
pénzt, aki a híd mellett megy át a Dunán, az nem fizet.”

Clark, a tervező nem tudott az építés során mindig Pesten tartóz-
kodni, ezért helyszíni építésvezetővé Adam Clark, (névrokona a ter-
vezőnek) fiatal, de tapasztalt mérnököt alkalmazták, aki mindvégig 
irányította az építést, sőt az alapanyagok minőségére, beszerzési 
forrásaira tett értékes javaslatokat. A láncszemeket, vasanyagokat 
Angliából hozatták, de az öntöttvas alkatrészek magyar üzemekben 
készültek. A hagyományos kastély és várfalépítésben használatos 
építőanyagok mellett az újdonságnak számító cementet Budán alapí-
tott őrlőmalomban állították elő. Az angol és magyar szakmunkások 
és segítőik létszáma 6-800 fő között volt. A lánckötegeket a parton 
rögzített gőzgép húzta fel a pillér tetejére csigasor beiktatásával. A 
folyamatos építés végső fázisában, az utolsó, a 12. láncköteg felhú-
zásánál műszaki hiba következtében a köteg leszakadt és belezuhant 
a Dunába, amit csak később sikerült kiemelni, és a helyére vonni. 
Egy munkás meghalt, Széchenyi is vízbe esett, de nem sérült meg, 
viszont a baleset miatt baljós előérzete támadt, amely végigkísérte 
érzékeny lelkületét. 

1848-ra elkészült, átjárhatóvá vált a híd, de a végleges útburkolat 
még nem készült el. A márciusi forradalmat követően a befejező 
munkálatok szüneteltek. 

Első emlékezetes bejárása 1848. március 15-én volt, amikor Petőfi, 
Vasvári, Nyári, Degré, Jókai és a tömeg ideiglenes pallókon mentek a 
Várba Táncsicsért és hozták át Pestre. 1849. január 1-jén Bónis Samu 
kormánybiztos vitte át a hídon a Szent Koronát. A hadihelyzet alaku-
lása szerint hol az osztrákoknak állt érdekükben, a híd felrobbantása, 
hol nekünk, hogy járhatatlanná tegyük. Szerencsére kisebb sérülé-
sekkel megúszta a „zivatarokat”. Görgei Artúr 1849 májusában meg-
üzente Hentzi várparancsnoknak, ha lövetni merészeli a hidat, vagy 
Pestet, akkor – miután nem kétséges a vár bevétele – nem marad 
életben senki anyaszülte.

A Híd történetének néhány bizarr fintora:
A kész hídon, a szerző, az ötletgazda, a „legnagyobb magyar” soha 

sem sétált át Budáról Pestre vagy Pestről Budára. 1848 végétől Döb-
lingben „sakkozott” élete fogytáig, 1860-ig, de néha leírta észrevé-
teleit elszigetelt magányában, a ferencjózsefi titkosszolgálat nagy 
örömére. (Egy pillantás) 1849. november 20-án a nemzet újabb ar-
culcspásaként az aradi, pesti hóhér avatta fel a hidat (ne jegyezzük 
meg a nevét).

Néhány elkerült támadás után 1945. január 18-án a visszavonuló 
németek utolsóként felrobbantották az első magyar hidunkat.

A néhány karbantartás után mostanában megint esedékes a fel-
újítása. Biztosak lehetünk benne, hogy Széchenyi István örömmel 
üdvözölné!

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com



XVI.  Kerület i  Újság14

A felnőttjátszótér talán kissé félrevezető elnevezés, mert azok az 
egyéni egészségmegóvásra lehetőséget teremtő szabadtéri fitnesz-
parkok, amelyek a XVI. kerület tíz különböző pontján szolgálják a 
jövőben a testmozgásra vágyó lakosságot, bizony nem csak a játék 
szintjén alkalmasak az izmok és az ízületek megmozgatására. 

Szász József alpolgármester elmondta, hogy amikor egy korábbi 
rendezvényen a sportot a vírus által ránk kényszerített bezártság 
feloldására az egyik legjobb eszközként említette, már gondolt a 
készülő felnőttjátszóterekre is. A tervezett 10 ilyen sportparkból el-
készült az első négy, ezek közös átadóját tartották az MLTC pálya 
mellett. Az Erzsébet-ligeti lehetőségen kívül már várja a sportolni 
vágyókat egy-egy hasonló fitneszpark a Szent Korona utcai lakóte-
lepen, Árpádföldön a Tóth Ilonka térnél és a Lándzsa utcai lakóte-
lepen. A helyi adottságoknak megfelelően négyféle típusát készítet-

ték el a sportparkoknak. Az „A” típusú 40 négyzetméteres és 10 féle 
sporteszközt helyeztek el rajta, a „B” típusú 70 négyzetméteres, 
szintén 10 darab sporteszközzel, a „C” változat 90 négyzetmétert 
foglal el, és 11 sporteszközön lehet tornászni, a „D” típusú pedig – 
az Erzsébet-ligeti ilyen – már 16 sporteszközzel várja a testedzésre 
vágyókat. A 10 helyszín közül 7 esetben „D” típusút, 3 esetben pe-
dig a többi változat valamelyikét valósították meg. 

Eddig tehát az első négyet használhatja a lakosság, de a munká-
latok a további hat helyszínen is folynak. Így, mire megjön a tava-
szi jó idő, már mind a tíz helyen – a Kertváros mind az öt telepü-
lésrészében – lehet dolgozni a téli túlsúly eltűntetésén. A további  
fitneszparkok az Andócs téren, a Centenáriumi lakótelepen (gödör), 
az Egyenes utcai lakótelepen, a Polgármesteri Hivatal előtti parkban 
a sportpálya mellett, a Honfoglalás lakóparkban szintén a sportpá-

lya mellett és a Jókai lakóte-
lepen a Zsélyi Aladár utcai 
játszótér mellett épülnek.

A hivatalos megnyitó után 
Kovács Péter és Szász Jó-
zsef is kipróbált egy-egy 
sporteszközt, de amint el-
vonultak a megnyitó részt-
vevői, már egy sportruhába 
öltözött fiatalember is neki-
látott a komoly karizmokat 
feltételező kézi „lépcsőzés-
nek”.

Felnőttjátszótér
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kondipar-
kok létesítésére hirdetett pályázatot, amelynek 
segítségével 10 új sportpark épül a Kertvárosban. 
Az első négy közös átadóját az Erzsébetligetben, 
január 18-án tartották Kovács Péter polgármester, 
valamint Ács Anikó és Szász József alpolgármes-
terek részvételével. 

MÉSZÁROS TIBOR
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– KÉRLEK, MUTASD BE A SPORTOT EGY 
LAIKUS SZÁMÁRA!
– A Street Workout egy nagyon fiatal ver-
senysportág, és jelenleg is nagy változásokon 
megy keresztül. Viszont a sajátsúlyos edzés 
alapjai, mint a húzódzkodás, vagy a fekvőtá-
masz, régóta jelen vannak különböző sport-
ágakban, például a testépítésben is. A sport 
Amerikából, az úgynevezett fegyencedzés-
ből ered, de mai napig heti szinten jelennek 
meg új gyakorlatok, kombinációk. Ez egy 
nagyon kötetlen sportág, szabadon variál-
hatóak benne a különböző elemek, ezért is 
szerettem meg.

– HOGYAN KERÜLTÉL KAPCSOLATBA A 
STREET WORKOUTTAL?
– Kiskoromban aikidóztam, korosztályos 
magyar bajnok is voltam, ez jó alapokat adott 
a későbbi sporttevékenységekhez is. Később 
itt a kerületben a Szilas-patak mentén meg-

épült a bicikliút és mellette a Hermina-park. 
Akkor kezdtünk odajárni, az ottani eszkö-
zöket használni a haverokkal. Már lassan 4 
éve csinálom napi szinten. Az a szép ebben 
a sportban, hogy mindig van hová fejlődni, 
sok benne a kihívás. 

– KINEK AJÁNLOD EZT A SPORTÁGAT?
– Lényegében bárki elkezdheti, nem muszáj 
edzővel csinálni, magunkban is nekivágha-
tunk, ráadásul a szabad levegőn lehetünk 
közben. Gyermekeknek, fiataloknak, nők-
nek, férfiaknak és idősebbeknek is bátran 
ajánlható.

– MIBEN JOBB EZ, MINT EGY KONDITER-
MI EDZÉS, VAGY AKÁR EGY SIMA SZER-
TORNA?
– Nem mondom, hogy jobb, mint egy kondi-
termi edzés. Ez a sport inkább azoknak való, 
akik szálkás izomzatot szeretnének kifej-
leszteni, és a saját testsúlyukkal szeretnének 
dolgozni akár szabad levegőn, de akár zárt 
térben is. A konditermi edzéssel ellentétben 
– ahol a legtöbb gyakorlatot koncentráltan 
egy izomcsoportra végezzük –, a street wor-
koutban a gyakorlatok során izmaink össz-
hangban dolgoznak, 
és az egész testet át-
mozgatják. Nem csak 
egy izomcsoportra 
fókuszálnak a gya-
korlatok (pl. bicepsz), 
hanem szinte a teljes 
testet mozgatja egy-
szerre. Olyan test-
kontrollra tehetünk 
szert, ami által mi is 
megismerjük, mire 
vagyunk képesek. A 
fejlődés nagyon gyor-
san mérhető, főleg 
az elején. A tornát 
nagyon fiatal korban 
kell kezdeni és sokkal kötöttebb. A street 
workoutba idősebb korban is belekezdhe-
tünk, és sokkal szabadabb, mint a szertorna. 
A versenyeken zenével összhangban mutat-
nak be gyakorlatokat a sportolók dinamikus 
és statikus elemeket kombinálva.

– TUDNÁL EMLÍTENI PÁR NAGYOBB NE-
VET, AKIKET A VIDEÓMEGOSZTÓKON IS 
KÖVETHETÜNK?
– Aki számomra nagyon nagy példakép az 
Daniels Laizens. Többszörös világbajnok, 
ráadásul közel 190 cm magas, ami ebben 
a sportban nem számít előnynek. De be-
szélhetünk az orosz Viktor Kamenovról, aki 
szintén egykori világbajnok, és olyan gya-
korlatokat mutatott be, amelyek szertorná-
ban is komolynak számítanak. De érdemes 
megemlíteni azokat is, akik elindították ezt 

a sport az interneten, például Hannibal for 
King, Lazar Novovic vagy Frank Medrano. Ha 
megnézzük az ő videóikat, láthatjuk, hogy 
mennyit változott ez a sport a kezdetek óta. 
Magyar viszonylatban Bittmann Tamás na-
gyon motiváló, vele edzettem is, vagy Kiss 
Bence, Molnár Barnabás. De itt a kerületben 
is vannak nagyon ügyes és tehetséges srácok, 
akiket e sportnak köszönhetően ismertem 
meg. Közben fejlődhettem, és átadhattam az 
én tapasztalataimat is.

– VOLT KOMOLYABB SÉRÜLÉSED?
– Volt egy csuklótörésem, mikor el-
kezdtem. Mondják, hogy más hibái-
ból tanul az ember, de a sajátjaiból 
még inkább. Vagánykodni akartam 
és nem melegítettem be egy dinami-
kus fekvőtámasz variáció előtt, és ke-
mény volt a talaj. Szerencsére pihen-
tetéssel és gyógytornával rendbejött. 
Ezért nagyon fontos a bemelegítés, 
mint minden sportban.

– SPORTOLÓI SZEMMEL MILYEN-
NEK TALÁLOD A KERTVÁROSI 
KONDIPARKOKAT?
– Szerintem nagyon jó dolog, hogy 
egyre szaporodnak a lehetőségek, fő-

leg a vírushelyzetben, amikor a konditermek 
zárva vannak. Akkor megy ki az ember, ami-
kor akar és ráér. Könnyen megközelíthetőek, 
mint például a már említett Hermina-park 
a bringaút mellett. Az újabban átadottak pe-
dig nagyon jól felszereltek és kényelmesen el 
lehet férni a szereken. Amikor megtudtuk, 
hogy átadták az Erzsébetligeti pályát, azon-
nal mentünk is edzeni.

– MIK A TERVEID EZZEL A SPORTTAL?
– Jelenleg a tanulmányaimra helyezem a 
hangsúlyt, most kezdtem az első évemet a 
Testnevelési Egyetemen. A street workout 
nagyon nagy segítséget nyújt főleg tornában. 
Jó lenne versenyezni is a jövőben, mert saj-
nos a vírus miatt ezek elmaradtak. Edzőként 
is szeretnék majd dolgozni a jövőben, és át-
adni mindazt, amit megtanultam.

Kertvárosi fegyencedzés
– interjú Mórocz Botonddal a street workout sportágról

Amikor a kerületünk vezetése elhatározta, hogy fel-
nőttjátszótereket épít, ezzel a Fejlődő Kertváros 
program egyik pontját kívánta teljesíteni. Ezek min-
den korosztály rendelkezésére állnak, de különösen 
örülnek neki azok a fiatalok, akik az úgynevezett „fe-
gyencedzésnek”, más néven a Street Workoutnak hó-
dolnak. Ennek a sportágnak már Magyarországon is 
vannak hódolói. A részletekről a 19 éves Mórocz Bo-
tondot, kerületünk ifjú lakóját, a Szerb Antal Gimná-
zium egykori tanulóját kérdeztük, aki jelenleg a Test-
nevelési Egyetem hallgatója.                 GUETH ÁDÁM
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TERVEZZÜNK ELŐRE 
A sikeres szezont nagymértékben meghatá-
rozza a megfelelő tervezés. A biokert egyik 
alappillére a vegyeskultúra és a vetésforgó 
alkalmazása. A vetésforgó lényege, hogy a 
különböző zöldségfélék eltérő tápanyagigé-
nye miatt érdemes a hasonló igényű fajtákat 
együtt termeszteni és azokat minden évben 
más helyre ültetni. A kerti zöldségféléket 4 
főbb csoportba osztjuk. 

AZ 1. CSOPORTBA a kifejezetten tápanya-
gigényes növények tartoznak, mint a bur-
gonya, paradicsom, paprika, padlizsán, tök, 
dinnye és az uborka, melyek az előző év vé-
gén megtrágyázott vagy komposzttal táplált 
talajban érzik jól magukat és a vegetációs 
időszakban is igénylik a tápanyag-utánpót-
lást.

A 2. CSOPORTBA közepes tápanyagigényű 
gyökérzöldségek, úgy mint a sárgarépa, zel-
ler, pasztinák, petrezselyem, salátafélék, cék-
la, mángold és a spenót sorolhatók. 

A 3. CSOPORT növényei a káposzták, ka-
ralábé, brokkoli és a tarlórépa szintén a gaz-
dag talajt szeretik, ezért ugyancsak trágyával, 
komposzttal dúsított helyre ültessük. 

A 4. CSOPORTBA a mérsékelt igényű hü-
velyesek sorolhatóak, melyek gyökérgümő-
iken nitrogént gyűjtenek és raktároznak, 
ezzel jó fejlődést biztosítva az utánuk követ-
kező növényeknek. 

Ennek a felosztásnak megfelelően minden 
évet indítsunk VETÉSTERV készítésével. 
Vegyünk elő papírt és ceruzát, rajzoljuk fel 
a leendő ágyások helyét. Jelöljük meg, hogy 
mit hova szeretnénk ültetni, végül a legtöbb 
tápanyagot igénylő növények helyét lássuk el 
tápanyaggal. A következő években ez alapján 
toljuk egy ágyással arrébb az adott növény-
csoportot, így mindegyik az 5. évben fog visz-
szakerülni ugyanarra a helyre. Tervezésnél 
vegyük figyelembe a különböző növények 
társíthatóságát. A jól megválasztott növény 
szomszéd riasztó, vagy vonzó tulajdonságá-
val támogatja a másik egészséges fejlődését, 
aminek áldásos hatásait kár lenne kihaszná-
latlanul hagyni. Néhány példa a kedvező tár-
sításokra: borsó-burgonya, bokorbab-káposz-
tafélék, cékla-saláta, cukkini-vöröshagyma, 
fokhagyma-szamóca, kukorica-tök-borsó, 
paradicsom-zeller, sárgarépa-vöröshagyma, 
spenót-retek.

KÉSZÜLJÜNK A 
VETEMÉNYEZÉSRE!
Előfordult már Önnel tavasszal, hogy hiába 
várja a vetés szárba szökkenését? Sok ker-
tész ilyenkor a hibát magában keresi, pedig 
a kudarc egyszerű oka a túl régi, esetleges 

rosszul tárolt vetőmag is lehet. A konyhaker-
tekben gyakran csak kis mennyiségű szapo-
rítóanyag kerül felhasználásra, a maradék 
pedig a zacskóban marad. 

A palántázás, kinti veteményezés előtt min-
denképpen vegyük számba vetőmagjainkat. 
Nézzük meg a csomagoláson azok lejáratát. 
Ha sok vetőmagunk van, a könnyebb átlát-
hatóság végett érdemes erről egy táblázatot 
is vezetni.

A vetőmagok élettartama fajtától függően 
igen különböző lehet. Jó tudni, hogy a tök-
félék magjai 6-8 évig, a paprika, retek, salá-
ták, spenót és káposztafélék magjai 4-5 évig 
eltarthatók, a paradicsom, zeller, sárgarépa, 
vöröshagyma, cékla, bab és borsó 3-4 évig, a 
petrezselyem és édeskömény magjai pedig 
csak 1-2 évig maradnak csíraképesek. A feke-
tegyökér, kapor és pasztinák magjait csupán 
a következő szezonban tudjuk biztonsággal 
elvetni. 

Ha biztosra szeretnénk menni, érdemes a 
vetőmagok csíraképességét próbacsíráztatás-
sal ellenőrizni. Tegyünk egy kis tálkába egy 
vattakorongot vagy egy darab itatós papírt, 
majd nedvesítsük be. Helyezzünk a nedves 
felületre 50-100 magot egy adott fajtából és 
az egészet fedjük le egy alufóliával. 5-10 nap 
elteltével számoljuk meg az egészségesen 
fejlődő csírákat, ehhez arányítva pedig kiszá-
molhatjuk, hogy mennyivel kell többet vet-
nünk. Vegyük figyelembe, hogy a kültéri kö-
rülmények között rosszabb eséllyel indulnak 
a magok, így ha egy adott minta 50-70%-ban 
csírázik ki, már ne használjuk fel.

Áttekintve magkészletünket több olyan 
magzacskót találhatunk, amit évek óta nem 
használtunk fel, mert adott esetben a ker-
tünk adottságai nem voltak megfelelőek az 
adott fajta fejlődéséhez, vagy egész egyszerű-

en a minimális felhasználás mellett a tasak 
tartalmának nagy része feleslegessé vált. Kár 
lenne ezektől megválni, éljünk az év elején 
rendezett magbörzék lehetőségével, ahol 
csere útján magunk is olyan különlegessé-
gekhez juthatunk, melyekhez akár szemé-
lyes történet és pontos termesztési útmutató 
is jár. Vetőmaggal megajándékozhatjuk ba-
rátainkat, ismerőseinket is, ezzel is kertész-
kedésre buzdítva őket. 

Az újonnan vásárolt vetőmagok esetén 
fokozottan figyeljünk, hogy az mindenféle 
vegyszeres kezeléstől mentes, azaz csává-
zatlan legyen. A csávázószerek olyan rovar-
ölő, gombaölő vagy más növényvédő hatású 
vegyszerek, amelyek elősegítik a magok biz-
tonságos kelését. Cserébe közvetlenül szeny-
nyezik a talajt és a vizeket, mérgezik az élő-
világot. A legbiztonságosabb szaporítóanyag 
az, amelyik rendelkezik ökológiai minősí-

téssel, aminek értelmében már nem csak 
a vetőmagot, hanem magát az anyanövényt 
is a bio előírásoknak megfelelő, tanúsított 
ökogazdaságban állították elő. Bio növényt 
nemcsak bio vetőmagból nevelhetünk, ha-
nem szokványos kezeletlen vetőmagból is. 
A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb, 
ha megpróbálunk minél több fajtából saját 
magunk által fogott szaporítóanyagot hasz-
nálni.

A sötét téli estéken a veteményezésre való 
ráhangolódásként készíthetünk házilag vető-
magszalagot. Ha kicsit előre dolgozunk, az 
apró magvak vetése ezzel a fogással gyerek-
játék lesz, mert a szezonban már nem kell 
bajlódni az időigényes egyeléssel, egyúttal 
könnyűszerrel alakíthatunk ki katonás so-
rokat. Kertészeti szaküzletekben kaphatunk 
készen is, de jelentős összeget spórolunk 
meg, amennyiben magunk állítjuk elő. Fog-
junk egy tekercs WC papírt vagy konyhai pa-
pírtörlőt, tekerjük le róla a bevetendő sornak 
megfelelő mennyiséget. A ragasztóanyag 

Biotippek - Év eleji teendők a biokertben
A kiskertekben még jó ideig a téli hideg az úr, a kertművelők számára viszont a szezon már ekkor elkezdő-
dik. Az új esztendőben tiszta lappal és reményteljes várakozással foghatunk neki a termesztésnek. Ebben 
a részben sorra vesszük azokat a biokertben alkalmazható fogásokat, melyekkel megalapozhatjuk az egész 
éves vegyszermentes házikerti termesztést. WEIMPER-HORVÁTH ANETT

Februárban indulhat a palántázás

Palántázás újságpapírban
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nem más, mint csiriz, amihez keverjünk ösz-
sze fél dl lisztet 2 evőkanál meleg vízzel. A 
kész masszával rögzítsük a papírra egy csi-
pesz segítségével a magvakat a kívánt tőtá-
volságra, végül írjuk rá, hogy mit ragasztot-
tunk rá. A megszáradt csíkot tekerjük fel és 
száraz hűvös helyen tároljuk felhasználásig. 

KEZDJÜNK NEKI A 
PALÁNTÁZÁSNAK!
Az egészséges zöldség csak egészséges nö-
vényből nevelhető. A saját kezűleg előállított 
palántával garantálhatjuk a leginkább a vegy-
szermentes termesztést. A fűtött környezet-
ben való veteményezéssel márciusban lesz a 
legtöbb dolgunk, de ennek hozzávalóit már 
januárban és februárban összekészíthetjük. 
A magoncok neveléséhez szinte bármilyen 
tartóedény megfelel. A legjobb, ha nem új 
és drága cserepeket veszünk, hanem ezen 
a téren teret engedünk az újrahasznosítás 
szellemének. A használt tejfölös, joghurtos 
poharak, kettévágott italos kartonok, virág-

ládák tökéletesen megfelelnek erre a célra, 
feltéve, ha használat előtt meleg mosósze-
res vízzel alaposan megtisztítjuk és aljukat 
kilyukasztjuk. Ami a lebomló alkalmatossá-
gokat illeti, vethetünk WC papír gurigába, 
tojáskartonba, készen kapott tőzeg cserépbe 
vagy tőzegkorongba. Ez utóbbiaknál foko-
zottan kell ügyelni a locsolásra, mert nagyon 
hamar kiszáradnak. 

Szintén sokat takaríthatunk meg, ha mi 
magunk készítjük a termesztőközeget is. A 

palántaföld keverékhez 4 l komposzt, 2 l per-
lit és 2 l tőzeg vagy kókuszrost szükséges. A 
kiültetés utáni könnyebb akklimatizáció ér-
dekében a keverékhez adhatunk 20% meny-
nyiségben átrostált kerti talajt. A kifejezetten 
tápanyagigényes növények földjéhez tehe-
tünk 3 evőkanál marhatrágya pelletet is. Ha 
ezzel kész vagyunk, nem maradt más hátra, 
mint februárban megkezdeni a sort a zeller, 

karalábé, karfiol, káposzta, saláták és csili 
paprikák elvetésével.

NÖVÉNYVÉDELEM 
A tél végi növényvédelem legalább olyan 
fontos, mint a vegetációs időszakban el-
végzett, mert nem a kialakult bajt kezeli, 
hanem a betegségek, kártételek megelőzé-
sét szolgálja, ezért ne mulasszuk el. Első 
lépésben fagymenetes napokon, rügyfaka-
dás előtt szabadítsuk meg metszés útján a 
csonthéjasok kivételével a gyümölcsfákat 
és a bogyós termésűeket a felesleges ágak-
tól. Drótkefével tisztítsuk meg a fák törzsét, 
távolítsuk el az elhalt kéreg részeket, ezzel 
felszámolva az kártevők téli búvóhelyét. A 
kaparékot semmisítsük meg. A metszés és 
tisztogatás után ha a levegő hőmérséklete 
minimum 5 fokos, valamennyi gyümölcsfát, 
bokrot és szőlőtőkéket kezeljünk bőséges, 
lemosó jellegű permetezéssel, amihez hasz-
náljunk réztartalmú szereket (rézszulfát, 
rézhidroxid, rézoxidklorid, bordói keverék) 
vagy ploliszulfidként, illetve olajtartalmú 
(vazelinolaj, ásványi olajok, növényi olajok, 
paraffinolaj) készítményeket.

ÉLETÉNEK 78. ÉVÉBEN ELHUNYT A SOKAK ÁL-
TAL ISMERT CSEREY ANDRÁS ATYA, AKI 1943. 
SZEPTEMBER 8-ÁN SZÜLETETT BUDAPESTEN. 

Élete tele volt fordulattal és megpróbáltatások-
kal. Még csak másfél esztendős volt, amikor vo-
naton utaztak, és szőnyegbombázás érte a vas-
úti a szerelvényt. Édesanyja elmondása szerint, 
a kis András összeesett és estére már 41,5 fokot 
mutatott a lázmérő. Az orvosok szerint ideglázat 
kapott, aminek következtében a már beszélő és 
önállóan járó gyermeknek újra kellett tanulnia 
beszélni is és járni is.

Már egészen fiatalon megértette Isten üzenetét. 
Szinte még gyerekként megfogalmazódott ben-
ne, hogy az életnek csak olyan célt érdemes vá-
lasztani, amin rajta van Isten áldása. Ez a gondo-
lat végigkísérte egész életét, annak ellenére, hogy 
még nagy kitérők vártak rá, amíg elérte célját. A 
gimnáziumi évek alatt az esztergomi ferencesek-
nél kispapjelölt volt, de az utolsó év előtti nyáron beleszeretett húga 
barátnőjébe. Ezért nem merte vállalni a cölibátussal járó papi hiva-
tást. Így világi foglalkozást választott, elektroműszerész lett. Közben 
családot alapított, s három lánya született. Bár műszerészként kiváló 
szakember lett, mindig is a pedagógusi pálya érdekelte igazán. Ezért 
elvégezte a tanárképzőt, s 1974-től a Hősök Fasorai Általános Iskola 
technikatanára lett, később pedig megszerezte a fizikatanári diplo-
mát is.

A hit, a szentmise azonban mindig is jelen volt az életében. Bár 
házastársa messze állt a keresztény hittől, s így szentségi házassá-
got nem kötöttek, közös életükből három leányuk született, akiket a 

katolikus tanítás szerint neveltek. Negyvenhárom 
éves volt, amikor értesült arról, hogy Szent II. Já-
nos Pál pápa egy 63 évesen ausztrál nagypapát 
szentelt pappá. Ekkor ismét fellángolt benne a 
vágy a papi hívatás iránt. Bár felvették a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemre, de az első év után úgy 
érezte, hogy három gyerek mellett nem tudja tel-
jes odaadással végezni az egyetemet. Ezért tanul-
mányai elhalasztása mellett döntött.

András atya sok mindenen ment keresztül – há-
zastársával különváltak, lányai felnőttek – mire 
ismét a hit világa felé fordulhatott. 1999-ben egy 
máriabesnyői zarándoklaton érezte újból elemi 
erővel Isten hívását. Még aznap elindult az Is-
tenhez vezető úton, a rendház oratóriumában 
elvégezte az életgyónást, és hamarosan folytatta 
a már megkezdetett teológiai tanulmányait. Négy 
évet töltött a ferenceseknél, majd egy évet a kar-
melita rendházban, amikor a Váci Egyházmegye 

szolgálatába állt, ahol 66 évesen Beer Miklós megyéspüspök 2009. 
június 20-án áldozópappá szentelte. 

Cserey András atya kilenc évet szolgált a Nógrád megyei Patakon. 
Minden nyáron tábort vezetett a ministránsok és hittanosok számá-
ra. Végül pedig a pataki plébániai kormányzójává nevezték ki. Úgy 
érezte, megkapta az erőt a Mennyei Atyától ahhoz, hogy ezt a nem 
könnyű utat végigjárja. Ami pedig a családját illeti, három lánya tíz 
unokával ajándékozta meg. Így Isten kegyelméből egy valóban tel-
jes és boldog földi életet maga mögött hagyva költözött a mennyek 
országába.
Nyugodjék békében!

Csili palánták tőzegcserében

Készítsünk földkeveréket

Lemosó permetezés



XVI.  Kerület i  Újság18

Folyt. köv.
Aktív svájci kerekesszék, köny-
nyen összecsomagolható, meg-
kímélt állapotban 45E Ft-ért el-
adó. 20-546-3580

Kombi cirkó FÉG K18 E3 alkat-
résznek eladó 15E Ft-ért. 20-956-
1391

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

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

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

Szétnyitható asztal; fehér mosdó 
2 db konzollal 560x460 eladó. 
409-2240; 30-736-8204

Eladó egy kis méretű grillsü-
tő, számítógép asztal 4E Ft-ért. 
409-1436

Eladó 380V-os körfűrész 4,5 
lóerős villanymotorral, működő 
300-as vídia lappal. Ár 30 E Ft. 
70-427-9113

Műanyag bevonatú borosüvegek 
kedvező áron eladók: 25, 15 és 10 
literesek. 30 862 76 73

Eladó hegesztőtrafó, asztali fúró-
gép, golyósprés, satuk, talicska, 
vasipari fűrészgép. 409-0495

Ó-német 4 fotel 1 kanapé, alig 
használt hői-férfi irhabunda új 
nagy méretű télikabát eladó. 
407-3193

Grundfos szivattyú 25/60 új, 
25/40 szabályozható eladó; Ri-
dgid menetmetsző kézi készlet 
1,5”-2”-ig. 20-458-9084

Ridgid menetmetsző fej 2” 2db, 
Ridgid menetmetsző kések cse-
rélhetők többféle méretben. Tá-
bori erősatu 2”-os. 20-458-9084

Barna valódi bőr ülőgarnitú-
ra (kanapé + 2 fotel) helyhiány 
miatt eladó 20E Ft-ért. 20-386-
6560

Pillangó ágy (90x200) és tűzifá-
nak felaprítható íróasztal ingyen 
elvihető. 20-386-6560

Ingyen elvihető 4 személyes jó 
minőségű gumicsónak pumpá-
val együtt. (Metró utca 46.) 20-
220-1675

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

A COVID-19-es bajnokságban nem sok téli pi-
henőt kaptak labdarúgócsapataink. A profik már 
január 4-én elkezdték a felkészülést a január 23-
án folytatódó bajnoki idényre, de az amatőröknek 
is korán csatasorba kell állniuk. Ha ránézünk a 
tabellákra, látható, hogy a vírus miatt sok csapat 
mérkőzése elmaradt, és a Szövetség rendelkezése 
értelmében ezeket a meccseket a bajnoki rajt előtt 
be kell pótolni. Ebben kerületünk csapatai is érin-
tettek: a RAFC egy meccsel „tartozik” (nem ő kérte 
a halasztást), az MLTC hat (!) „pótmérkőzésben” 
érdekelt, az RSC pedig kettőben.

Hogy azután az időpontokra a vírus és az időjárás 
rábólint-e, ki tudja? 

Az Ikarus mind a 15 meccsét lejátszotta a bajnok-
ságban. Mint évvégi értékelésünkben említettük, 
nagyon nem sikerült számukra az ősz, és ezt a 
táblázaton is láthatjuk. A Budapest I. osztály alsó 
fertálya így fest:

12. ... XXII. Svábhegy .....13 mérkőzés ........ 12 pont
13. ... Ikarus .....................15 mérkőzés ........   9 p
14.  .. RAFC .....................14 mérkőzés .......   8 p
15.  .. Közterület ..............15 mérkőzés ........   7 p
16.  .. Csep-Gól ................12 mérkőzés .......   6 p

Az IKA viszont áll még a Budapest Kupában. A 
bajnoki rajt előtt egy héttel Pestszentimrén játszik 
a 8 közé jutásért. Tavaszi első bajnoki mérkőzésü-
ket február 20-án, vagy 21-én játszák (pontos idő-
pont még nincs), hazai pályán a Budafok II ellen. 

Mint fent látható, tavasszal a RAFC helyzete sem 
lesz könnyű. A Csep-Gól látván, hogy a RAFC az 
idény végére jó formába lendült, a vírusra hivat-
kozva kétszer is elhalaszttatta találkozójukat. Így 
a bajnokság kezdete előtt 3 nappal, 2021. február 

A szurkolók már nagyon várják, hogy a vírus 
elmúltával ismét ádáz focicsaták szemtanúi 
lehessenek.

17-én 19 órakor az Ikarus pályán pótolják az elma-
radt mérkőzést. (Érdekesség, hogy ha a RAFC ezt 
a meccset megnyerné, megelőzné az Ikarust…) Az 
első bajnokit február 20-án, a csoportból kiemel-
kedő Kelen ellen, idegenben játsszák. 

Az (át)igazolásokról még korai beszélni (január 
15-től február 14-ig tart). Egy friss hír: a RAFC szur-
kolók egykori kedvence, Fekete „Sanyika” több év 
után visszatér a kék-sárgákhoz.

Úgy gondolom, a fentiekből kiderül, hogy tavasz-
szal nem mindennapi feladat vár csapatainkra ah-
hoz, hogy a COVID-19 legyőzése mellett az ellen-
felek ellen is sikerrel vegyék az akadályokat és az 
Ikarus valamint a RAFC továbbra is az I. osztály-
ban szerepelhessen.

VARGA FERENC

A Déli Harangszó Baráti Kör 
szeretettel meghívja Önt és családját

2021. február 10-én, szerdán 16.30 órakor
a cinkotai Országzászlónál tartandó 

koszorúzásra és gyertyagyújtásra, hogy megemlékez-
zünk a párizsi „békeszerződés” évfordulójáról.
(Gyülekezés 16 és 16:20 között az I. világháborús 

emlékműnél, a volt cinkotai strand előtti parkban, 
a HÉV-megálló mellett.)

Közel 400 év idegen megszállás után, a Trianonban meg-
csonkított és halálra ítélt Magyar Királyság – bár területének 
töredékén –, de új és önálló életre kelt Horthy Miklós kor-
mányzósága alatt. A gazdasági és a szellemi életerőben való 
gyarapodás lassacskán a magyarok által legsűrűbben lakott 
területek visszatérését is meghozta, határtalan örömmel aján-
dékozva meg a magyarságot. E töretlen emelkedést tiporta el 
a II. világháború és az azt talán még formailag sem lezáró pá-
rizsi békeszerződés, amely a nemzetnek máig ható pokoli év-
tizedeket hozott, úgy hogy még a legkisebb reményt is megöl-
ni igyekezett (lásd 1956 vérbefojtása). Ezt a feledésbe merült 
eseményt és következményeit vesszük vizsgálódás alá.



ANGOL, NÉMET nyelvok-
tatást, korrepetálást vállalok 
Mátyásföldön diákoknak és 
felnőtteknek. Elérhetőségem: 
70-530-8042

Takarítás! Fiatal megbízható 
hölgy kisebb-nagyobb takarí-
tást ablaktisztítást vállal. 30-
294-2227

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

INGATLAN

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

VEGYES

Kiadó garázst keresek a XVI. ke-
rületben, lehetőleg a Hősök tere 
környékén. Tel: 06-30-9495-614

Fürdőszobai mosdó szekrény-
nyel, új légtisztító, Csepel 30-as 
elektromos varrógép, csillár, kár-
pittal bevont szivacs ágy, 75x50-
es szétnyitható asztal eladók. 
409-2240

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

Pannónia kerékpárt keresek 
megvételre. 20-515-2223

Diplomás, friss nyugdíjas (+40) 
februártól részmunkaidős 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

Eladó 2 db jó állapotú szövet bő-
rönd. 400-6344

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

Szétnyitható asztal 75x50 cm; 
automata mosógép motor, 
mosdó 560x460 mm konzollal, 
kerti szivattyú, komposztáló el-
adók. 409-2240

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

2 db bontott Wellux tetőablak le-
mezekkel 140x78 35E Ft/ db, fe-
kete fémszékek 4E Ft/db eladók. 
406-0404

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

Skoda Felicia 1.3 katalizátoros 
GMS rendszámú 158.380 km-
el, jó állapotú első kézből eladó. 
2022. január 30-ig vizsgáztatva 
80E Ft. 30-133-5112

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

Eladó 3 kerekű felnőtt kerékpár 
új állapotban 50E Ft-ért. 20-282-
8163

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

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

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

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

Márkás babakocsi télen is jól 
használható nagyon olcsón el-
adó. 30-683-9550

Rövid mosómedve kabát és egy 
műszőrme kabát M-es méret-
ben eladó. 403-7932

Alig használt LEO típusú galéria 
ágy ágyráccsal, 90x200x14 cm 
matraccal 68E Ft. 20-471-1403

4 db kerek, bársony, puffos dí-
szpárna – különböző színekben 
eladók 3E Ft-ért. 30-949-6332

Férfi 52-es síanorák 7,5E Ft-ért 
és női sínadrág 48-as 6E ft-ért 
eladók. 30-949-6332

Bakelit hanglemezek eredeti to-
kokban kb. 80 db eladók 750 Ft 
darab fix áron. 30-949-6332

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

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégez-
zük. Kőműves, burkoló, festő, 
víz-villanyszerelő szakembe-
rek állunk rendelkezésére. 
Kád cseréje zuhanykabinra. 
30-457-2666

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




