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Felújítás után átadták a Hunyadvár utcai 
háziorvosi rendelőt. Ezzel kerületünk összes 

rendelője átesett a felújításon.

Elkészült 
az utolsó is!
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Kisebb ünnepség keretében adták át a felújítás után a Hunyadvár 
utcai háziorvosi rendelőket, amelyen megjelent Kovács Péter polgár-
mester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Ács Anikó egész-
ségügyért felelős alpolgármester és dr. Kiss Marianna a Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálat főigazgatója. 

Kovács Péter polgármester örömmel jelentette be, hogy a Hunyad-
vár utcai rendelők felújításával az összes XVI. kerületi háziorvosi 
rendelő felújítása megtörtént. A kezdetekkor az Önkormányzat még 
csak évente egy óvoda és egy iskola felújítását vette tervbe, majd a 
Fejlődő Kertváros program beindulásakor, 2010-től már megkezdő-
dött az orvosi rendelők felújítása is. Most ennek a folyamatnak az 
utolsó szakasza zárult le, amelynek keretében 76 millió forintot köl-
töttek a ligeti egészségügyi objektum megújítására. Ebbe azonban 
nem csak a háziorvosi rendelők fértek bele, hanem az azokkal egy 
tömbben található Tüdőszűrő állomás is, amelynek a nyílászáróit, 
valamint az elektromos- és fűtésrendszerét cserélték ki, és új kazánt 
is kapott az épület. A 67 millió forintból – Szatmáry Kristóf közben-
járására – 27 milliót a Magyar Kormány biztosított a kivitelezésre.

Szatmáry Kristóf elmondta, hogy sikeres lobbi tevékenysége azon 
is múlik, hogy a kerület vezetése értelmes, reális, a lakosságot szol-
gáló célokat tűz ki maga elé, és ehhez könnyebben adnak pénzt az 
illetékesek. Ugyanakkor azt az állítást is megfogalmazta, hogy a 
válság évei fokozottan rávilágítottak az egészségügy gyengeségeire, 
amelyeket a kormányzat támogatásokkal, intézményfejlesztésekkel, 
az orvosok és egészségügyi dolgozók bérének jelentős emelésével, 
összességében nagyon sok anyagi ráfordítással kívánt javítani. Ebből 
kerületünk is kivette a részét, hiszen az összes rendelőnk alapos fel-
újításon esett át, Cinkotán felépült egy új kétszintes rendelőintézet, 
és folyik a Jókai utcai szakrendelő teljes felújítása és bővítése, úgy-
hogy kerületünk élen jár az egészségügy fejlesztésében.

Ács Anikó ezt az alkalmat is megragadva köszönetet mondott 
mindazoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik kivették részüket 
a lakosság beoltásában, ami néha csak igen nagy plusz erőfeszítések 
árán volt lehetséges. Köszönetet mondott dr. Tót Éva doktornőnek, 
az oltópont vezetőjének, hogy munkája nyomán gördülékenyen és 
szervezetten folyt a védőoltások beadása. A körzet önkormányzati 
képviselőjeként emlékeztetett arra, hogy megígérte választóinak a 
rendelő felújítását, és ez most megvalósult.

Dr. Kiss Marianna főigazgató pedig arról számolt be, hogy a Jókai 
utcai szakrendelő munkálatai a tervek szerint haladnak, várhatóan 
márciusra el is készül a felújítás és a bővítés. Azonban a munkála-

Az utolsó kerületi rendelő is megújult
Október 6-án átadták az Erzsébet-ligetben a fel-
újított orvosi rendelőket. Ezzel a kerület összes 
háziorvosa korszerű, megszépült rendelőben fo-
gadhatja a betegeit.

tok ideje alatt sok kényelmetlenség és megpróbáltatás érte azokat az 
orvosokat és egészségügyi dolgozókat, akik mostoha körülmények 
között is helyt álltak, amiért kiemelt köszönet illeti őket.

A beszédek elhangzása után a nemzeti színű szalag átvágása követ-
kezett. Ehhez az ünnepélyes aktushoz a ház jelen lévő dolgozói közül 
csatlakozott a vendégekhez dr. Szabó Melinda háziorvos is.

MÉSZÁROS TIBOR 
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Kedves Olvasó!
A kerület egyik legjobb éttermében ültünk, a 
szomszéd asztalnál kissé zajos család egy cirka 
7 és egy kb. 9 éves fiúgyerekkel. A nagyobbik 
kisméretű felnőttnek képzelte magát, állan-
dóan és tudálékosan oktatta a kisebbet. Az 
ételválasztásnál tartottak. Nagyobbik közölte, 
hogy az ő választása rántott cápaharcsa, sült 
krumpli és uborkasaláta. Erre a kisebb mondta, 
hogy akkor ő is azt eszik. A nagyobbik azon-
ban utánozó majomnak nyilvánította, és újra 
választott. Ezúttal a harcsapaprikást szúrta 
ki magának. A béke addig tartott, amíg jött a 
pincnök – a papa hívta így a felszolgálót –, hogy 
felvegye a rendelést. Mindenki mondta a saját 
kívánságát. Utoljára maradt a kisebbik bozót-
harcos, és bátyja legnagyobb meglepetésére ő 
is harcsapaprikást kért. Persze a kis terroris-
ta örömmel látta, hogy terve bevált, sikerült 
felbosszantania állandó ellenségét, a bátyját. 
Méltatlan szócsata következett, amit az anyuka 
megelégelt, megvonta a választás jogát vásott 
gyermekeitől, és rendelt nekik egy kétszemélyes 
tálat, amelyen a krumpli és a rizs tetején két 
szelet lepedő méretű rántott hús terült el, meg 
egy kis díszítés. Amint megérkezett az étel, a 
nagyobbik gyerek villájával sebtében megszi-
gonyozta a láthatóan nagyobb szelet húst, és 
mielőtt az öcskös felocsúdott volna, átemelte 
a tányérjára. Erre a kisebbik éktelen tiltakozás-
ba kezdett, de mielőtt a szülőkből álló alkalmi 
bíróság igazságot tehetett volna, a nagy testvér 
ravaszul megkérdezte a kisebbet: – Mit sírsz, 
te melyiket választottad volna? Az öcskösből ki-
robbant a jólneveltség: – a nagyi mondta, hogy 
nem szabad önzőnek lenni, én a kisebbet – és 
várakozva nézett a szülőkre, hogy érkezik-e az 
elismerés. Ehelyett a nagy tesótól érkezett a le-
kezelő mondat: – hát ott van hülyegyerek, vedd 
ki! A szülők tanácstalanul néztek egymásra.      

MÉSZÁROS TIBOR

Megszűnhet a sorompó a 
Rákosi út végén
Október 10-én a Rákosi út és a Körvasút sor sarkán, a sorompónál tartott 
sajtótájékoztatót Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Kovács 
Péter polgármester arról, hogy megszűnhet a szintbeli kereszteződés, 
és felül- vagy aluljáró váltja majd fel a sokszor kilométeressé duzzadó 
dugókat okozó sorompót a Rákosi út és Füredi út találkozásánál. 

Amint arról korábban be-
számoltunk, a Budapesti 
Agglomerációs Vasúti 
Stratégiáról május 3-án 
tartott sajtótájékoztatót 
Vitézy Dávid a Buda-
pest Fejlesztési Központ 
vezérigazgatója. Ebben 
elhangzott, hogy a kor-
mány fejleszteni kívánja 
az elővárosi közlekedést. 
Ennek érdekében a kör-
vasutat – amelyen eddig 
csak tehervonatok közle-
kedtek –, be kívánják von-
ni a személyszállításba, a 
közösségi közlekedésbe. Ezen a vonalon kevesebb, mint 20 perc alatt érhetnének a XVI. 
kerületiek a Nyugati pályaudvarra.

Ennek folytatásaként az október 10-i sajtótájékoztatón Szatmáry Kristóf már arról szá-
molhatott be, hogy az elővárosi közlekedés fejlesztésének részeként – némi lobbitevé-
kenység eredményeképpen – sikerült kormányzati forráshoz jutni egy külön szintű 
kereszteződés megterveztetéséhez. Ez kiváltaná a Rákosi út végén lévő sorompót. Ez a 
kereszteződés évtizedes adóssága a közlekedésszervezőknek, ami a gépkocsik számának 
rohamos emelkedése miatt az utóbbi években már szinte tarthatatlan állapotokat eredmé-
nyezett Zugló és a XVI. kerület határán. Csúcsidőben mindkét irányban naponta kilomé-
teres dugók keletkeznek. A most megszerzett kormányzati pénzzel megindulhat ennek a 
problémának a megoldása.

Kovács Péter polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a külön szintű kereszteződés 
azért is fontos, mert, ha a körvasúton a teherszállítmányokon kívül megindul a személy-
vonatok forgalma is, a mostaninál is gyakrabban kell majd lezárni a sorompót a Rákosi 
út és Füredi út találkozásánál. Így az a helyzet állna elő, hogy a személyforgalom javulása 
a már eddig is akadozó gépjárműforgalom további lassítását eredményezhetné. A még 
nagyobb dugók az útvonaluk megváltoztatására kényszerítenék a Rákosi úton közlekedő-
ket, a forgalom egy része, átterelődne a Csömöri útra és a Veres Péter útra, amelyek ez-
zel szintén átlépnék teljesítőképességük határát. Ezért fontos, sőt elengedhetetlen lenne, 
hogy külön szinten, egymás zavarása nélkül közlekedhessenek a vasúti szerelvények és 
a gépkocsik.

Ha a tervek elkészültek, Szatmáry Kristófra újabb feladat hárul, hiszen a kivitelezés 
valószínűleg több száz millió forintos költséget jelent, de bízzunk benne, hogy az eddigi-
ekhez hasonlóan erre is tud majd pénzt szerezni. 

MÉSZÁROS TIBOR
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SAJTÓ- ÉS 
PR REFERENS

          
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, rugal-
mas munkaidő 
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havasha-
lom u. 43. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
• Sajtóanyagok megírása, szerkesztése, kiküldése, 
sajtóval való kapcsolattartás
• Háttéranyagok, összefoglaló riportok készítése, 
kommunikációs anyagok összeállítása
• Önkormányzati hírek, nyilatkozatok médiában 
való közzététele, sajtótájékoztatók szervezése
• Rendezvényszervezési feladatok teljes körű me-
nedzselése: önkormányzati rendezvények, külső 
önkormányzati megjelenések megszervezése, ko-
ordinálása
• Protokoll feladatok ellátása
• Az önkormányzat külső kommunikációjának tá-
mogatása: webes és közösségi felületek teljes körű 
kezelése, nyomon követése, frissítése
• PR, social media, sajtó megjelenések koordiná-
lása
A munkakör betöltésének feltételei: 
• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet 
• Office, Word, Excel programok gyakorlott isme-
rete
Elvárt kompetenciák:
• Átlag feletti írásbeli és szóbeli kommunikációs 
készség, szervezőkészség
• Kreatív munkavégzésre való képesség
• Jártasság a közösségi médiában
• Projekt szemlélet
• Rugalmasság, stressztűrő-képesség
• Megbízhatóság, önállóság, csapatban való 
együttműködési képesség
Előnyt jelent: 
• Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
• Önkormányzati vagy szervezeti kommunikáció-
ban szerzett tapasztalat
• Marketing kommunikációban szerzett tapasztalat
• Projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat
• Alkalmanként munkaidőn túli, hétvégi munka-
végzés vállalása

Fizetés, bérezés:
Megegyezés szerint bér igény megjelöléssel

Benyújtásának határideje: 2021. október 30.    

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésével (1163 Buda-
pest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: Sajtó- és 
PR referens
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. 
emelet 103. szoba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai re-
ferens részére a joka@bp16.hu e-mail  címre 
A munkakörrel kapcsolatban további információt 
nyújt: Erdősné dr. Kocsis Helga a Polgármesteri 
Iroda vezetője a 4011 421-es telefonszámon.
A hirdetés további közzétételének helye, ideje: 
• Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu) 
• XVI. Kerületi Újság 

SOCIAL MÉDIA- ÉS 
PR REFERENS

          
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, rugal-
mas munkaidő 
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havasha-
lom u. 43. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  
• Az önkormányzat külső kommunikációjának tá-
mogatása: webes és közösségi felületek teljes körű 
kezelése, nyomon követése, frissítése
• Tartalomgyártás a social media csatornákra, tar-
talmak posztolása, időzítése
• Online tartalmak előállítása: szöveges és képi 
(fotó-rövid videós) formában
• Az önkormányzat közösségi oldalainak működte-
tése, információkkal történő ellátása
• Az önkormányzat honlapjának média tartalmak-
kal történő ellátása 
• Sajtóanyagok megírása, szerkesztése, kommuni-
kációs anyagok összeállítása
• Háttéranyagok, összefoglaló riportok készítése
• Rendezvényszervezési feladatok teljes körű me-
nedzselése: önkormányzati rendezvények, külső 
önkormányzati megjelenések megszervezése, ko-
ordinálása
A munkakör betöltésének feltételei: 
• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet 
• Office, Word, Excel programok gyakorlott ismerete
Elvárt kompetenciák:
• Átlag feletti írásbeli és szóbeli kommunikációs 
készség, szervezőkészség
• Kreatív munkavégzésre való képesség
• Social media platformok készségszintű ismerete, 
felhasználói és admin oldali kezelésben szerzett 
tapasztalat
• Rugalmasság, stressztűrő-képesség
• Megbízhatóság, önállóság, csapatban való 
együttműködési képesség
Előnyt jelent: 
• Social media trendek ismerete
• Angol nyelv készségszintű ismerete
• Újságírói, kommunikációs tapasztalat
• Alkalmanként munkaidőn túli, hétvégi munka-
végzés vállalása

Fizetés, bérezés:
Megegyezés szerint bér igény megjelöléssel

Benyújtásának határideje: 2021. október 30.    

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a Budapest XVI. kerületi Polgármes-
teri Hivatal címére történő megküldésével (1163 
Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a munkakör megnevezését: Social 
Média- és PR referens
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. 
emelet 103. szoba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai re-
ferens részére a joka@bp16.hu e-mail  címre 
A munkakörrel kapcsolatban további információt 
nyújt: Erdősné dr. Kocsis Helga a Polgármesteri 
Iroda vezetője a 4011 421-es telefonszámon.
A hirdetés további közzétételének helye, ideje: 
• Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu) 
• XVI. Kerületi Újság 

KOMMUNIKÁCIÓS- ÉS 
MÉDIAREFERENS

          
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, rugal-
mas munkaidő 
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havasha-
lom u. 43. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
• Az önkormányzat kommunikációs feladataihoz 
tartozó grafikai tartalmak készítése
• Kreatív grafikai feladatok ellátása
• Marketing anyagok grafikai tervezése
• Online felületekre szánt marketinganyagok ké-
szítése
• Social media felületek kezelése és hirdetések 
grafikai megszerkesztése
• Saját készítésű fotó és mozgókép összeállítások 
készítése 
• Fotók, videók szerkesztése
• Az önkormányzat arculatának folyamatos fejlesz-
tése
• Honlappal kapcsolatos teendők ellátása
 A munkakör betöltésének feltételei: 
• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet 
• Grafikai programok ismerete
• Office, Word, Excel programok gyakorlott isme-
rete
Elvárt kompetenciák:
• Fotó és mozgókép rögzítésében, szerkesztésben 
magas szintű jártasság
• Jártasság a közösségi médiában
• Kreatív munkavégzésre való képesség
• Rugalmasság, stressztűrő-képesség
• Megbízhatóság, önállóság, csapatban való 
együttműködési képesség
• Átlag feletti írásbeli és szóbeli kommunikációs 
készség
Előnyt jelent: 
• Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
• Videó-szerkesztéssel kapcsolatos programok is-
merete
• Marketing kommunikációban szerzett tapaszta-
lat
• Alkalmanként munkaidőn túli, hétvégi munka-
végzés vállalása

Fizetés, bérezés:
Megegyezés szerint bér igény megjelöléssel

Benyújtásának határideje: 2021. október 30.    

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésével (1163 Buda-
pest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: Kommuni-
kációs- és médiareferens.
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. 
emelet 103. szoba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai re-
ferens részére a joka@bp16.hu e-mail  címre 
A munkakörrel kapcsolatban további információt 
nyújt: Erdősné dr. Kocsis Helga a Polgármesteri 
Iroda vezetője a 4011 421-es telefonszámon.
A hirdetés további közzétételének helye, ideje: 
• Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu) 
• XVI. Kerületi Újság 

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE
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A testületi ülésről jelentjük
A Képviselő-testület október 13-i ülése 
kisebb ünnepséggel kezdődött. A Ma-
gyar Birkózó Szövetség delegációja 
köszönetet mondott a XVI. kerületnek 
a hazai birkózás utánpótlás-nevelésé-
ben betöltött fontos szerepéért, és a 
birkózó sport kerületi támogatásáért, 
amelynek legfőbb bizonyítéka korsze-
rű birkózócsarnok és a helyi sporte-
gyesület folyamatos támogatása.

Napirend előtt a Magyar 
Birkózó Szövetség dele-
gációja tartotta köszön-
tőjét az ülés helyszínén 
az Önkormányzat házas-
ságkötő termében. Bacsa 
Péter ügyvezető alelnök 
(aki korábban a Kertvá-
rosi Sport Egylet elnöke 
volt) köszöntőjében be-
szélt arról, hogy idén 100 
éve alapították meg a Ma-
gyar Birkózó Szövetséget, 
melyről rendezvénysoro-
zattal és egy egészestés filmmel emlékeznek 
meg. Idén a tokiói olimpiai játékokon újra 
aranyéremmel gazdagodhatott a sportág, 
ami különösen fontos egy mindössze 3000 
igazolt birkózóval rendelkező ország számá-
ra (Iránban ez a szám 3 millió). A magyar 
birkózás jelenleg a világ örökranglistájának 
a 7. helyén szerepel, több mint 180 ország 
közül.

Az utánpótlás biztosításában a KSE kiemel-
kedő szerepet vállal. Ancsin László, a Birkó-

Képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés
2021. október 13.2021. október 13.

zó Szövetség főtitkára, a KSE elnöke szintén 
ünnepi gondolatokkal üdvözölte a testületi 
ülés résztvevőit. A főtitkár köszönetét fejez-
te ki az Önkormányzatnak a támogatásért, 
majd Bacsa Péterrel közösen átnyújtották 
ajándékaikat Kovács Péter polgármesternek, 
valamint a sportágat támogató képviselők-
nek és civileknek.

Elkezdte az Önkormányzat az Újszász utca 
45/b alatti, egykor a szovjetek által használt, 
a Ballada utcától a Léva utcáig tartó terület 

rendezését. Ezzel kapcsolatban már koráb-
ban is történtek lépések, például a területen 
lévő torony védetté nyilvánítása. A polgár-
mester tárgyalt a mostani tulajdonosokkal, 
hogyan lehetne ezt a területet jobban bevon-
ni a kerület vérkeringésébe. Ezzel összefüg-
gésben döntött a testület a területen található 
– szintén magántulajdont képező – közterü-
leteknek, utaknak az ingyenes tulajdonba vé-
teléről. Ezután a lakók bevonásával tervezik 
meg a területen lévő játszóterek, zöldfelüle-
tek további alakítását és fenntartását.

Intézkedett a Testület az egyik külső bizott-
sági tag köztartozási ügyében is. Az említett 
személy lekerült a köztartozásmentes adó-
zók listájáról. Bizottsági tag azonban csak az 
lehet, akinek nincs köztartozása. A Testület 
fölszólította a bizottsági tagot, hogy 60 na-
pon belül rendezze tartozását.

A képviselő-testület következő ülése az ok-
tóber 23-án szokásos ünnepi testületi ülés 
lesz, ahol hagyományosan a díszpolgárokat 
és a további kitüntetettek méltatják, és adják 
át nekik a kitüntetésről szóló okleveleket.

G. Á. – M. T.

Közmeghallgatást tartott 
az Önkormányzat
Október 14-én tartotta közmeg-
hallgatását a XVI. kerületi Ön-
kormányzat a Szentmihályi Kul-
turális Központ nagytermében. A 
megjelentek két körben kaptak le-
hetőséget arra, hogy feltegyék kér-
déseiket, megjegyzéseket, javasla-
tokat tegyenek, vagy elmondják 
panaszaikat, sérelmeiket. A fel-
szólalók az adatvédelmi szabályok 
értelmében nem voltak kötelesek 
nyilvánosan megadni nevüket 
vagy lakcímüket. Elsőként a jelenlévő képviselők testülete megszavazta az ülés napirendjét, 
vagyis a közmeghallgatást, majd átadták a lehetőséget a közönségnek. A visszatérő kérdéskö-
rök között szerepeltek a HÉV-metró összekötéssel kapcsolatos problémák, a kerületi fakivágás 
és ültetés, valamint a szakrendelő bővítéséből fakadó nehézségek. Kovács Péter polgármester, 
valamint Szász József és Ács Anikó alpolgármesterek igyekeztek választ adni a kérdésekre, 
akik az elkövetkezőkben is számítanak a lakosság együttműködésére és türelmére.

GUETH ÁDÁM

Idősek 
Segítő Szolgálata
06-20/539-6879
A szolgáltatás egy-egy igénylőnél 
90 perc időtartamban végezhet 
ároktisztítást, fűnyírást, sövény-

nyírást, metszést, járdatakarítást, 
tűzifa darabolást, hasogatást, 

ágvágást, eresztisztítást, 
szemét összeszedését és anyagot 
nem igénylő kisebb karbantartási 

feladatokat. 
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Az ünnepség a Rákóczi-indulóval kezdődött, amelyet Szepesi Máté 
adott elő szaxofonon.

A megemlékezést a Tóth Ilonka Emlékházáért Alapítvány kuratóri-
umának elnöke, Petrovics Sándor vezette, aki felkérte Müller Ildikót, 
a KHEK igazgatóját a megjelentek köszöntésére. Az intézményve-
zető rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, örök feladatunk Tóth 
Ilonka, az 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok emlékének 
a megőrzése.

A rendezvény díszvendége Wittner Mária 
szabadságharcos volt, aki már a délelőtti 
szentmiséken is részt vett, és elmondta gon-
dolatait a forradalomról, a hősiességről, az 
áldozatokról, és együtt imádkozott az árpád-
földi katolikus közösséggel. A szentmisék 
után a Tóth Ilonka emlékháznál azokra em-
lékezett, akik már nem lehetnek jelen, mert 
a hazájukért az életüket adták. Úgy érzi, 
hogy ezek a hősök már jó helyen vannak, ő 
maga azonban, akit meghurcoltak a forra-
dalomban való részvételéért, mintha rossz 

helyen lenne. Ott ugyanis, ahol sok olyan politikus van, aki esküje 
ellenére nem a magyar nemzet igazságáért harcol, az igaz hazafiak 
nem érezhetik jól magukat. A Kárpát-medence egyelőre ilyen hely, 
de dolgozni kell azon, hogy ez az állapot csak átmeneti legyen. Ő 
esküt tett a siralomházban, hogy Tóth Ilonka emlékének megőrzését 
élete végéig szolgálni kívánja, és az esküjét be is tartja. Vannak azon-
ban olyanok, akinek az eskü nem szent, csak a szájukkal esküsznek, 
a szívükkel nem. Ezzel megszégyenítik azok emlékét, akik 1956-
ban életüket adták a magyar szabadságért. Pedig az 1956-os hősök 
emlékének őrzése és továbbadása mindnyájunk közös kötelessége, 
hiszen ennyivel tartozunk a forradalom mártírjainak, köztük Tóth 
Ilonkának is. 

Szabó Bíbor, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 7. osz-
tályos tanulója Reményik Sándor Kegyelem című versét adta elő a 
hivatásos színművészeket megszégyenítő átéléssel. A kitűnő pro-
dukcióhoz bizonyára nagy segítség volt számára felkészítő tanára, 
Borbély-Ragány Gyöngyvér.

Az Önkormányzat képviseletében Szász József alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet. Elmondta, hogy bizony zavarban van a 
szónok, amikor egy dicsőséges forradalom résztvevőinek jelenlété-

ben kell a forradalomról beszélni, egy olyan 
sorsfordító eseményről, amelynek időpont-
jában még meg sem született. Ez azonban 
egyúttal óriási lehetőség is, hiszen bárki az 
élő szemtanúktól ismerheti meg a forrada-
lom eseményeit, és örvendetes az a tapaszta-
lat, hogy a fiatalok érdeklődnek a közelmúlt 
történelme iránt.

Szász Józsefnek saját emlékei nem lehet-
nek a forradalomról az ételkora miatt, de ar-

Öt éves a Tóth Ilonka 
Emlékház és Oktató 
Központ
Az évforduló tiszteletére a Tóth Ilonka Szülőhá-
záért alapítvány és a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezetközpont (KHEK) közösen rendezett 
megemlékezést az 1956-os forradalom árpádföldi 
születésű mártírja szülőházánál, amelyet öt évvel 
ezelőtt építettek újjá.

ról igen, hogy milyen energiákat fektetett a kommunista hatalom az 
események valódi okainak és történéseinek elferdítésére. A meglévő 
ünnepeket akartak kommunista ünnepekké torzítani, de a nép pon-
tosan tudta, hogy az igazság egészen más. Talán ennek is, köszönhe-
tő, hogy milyen erős igény mutatkozott arra, hogy Tóth Ilonka ügye a 
helyére kerüljön történelmünkben, és külön büszkeség számunkra, 
hogy az emlékház az ötlet megszületése után 3 évvel már meg is 
nyílt.

Ezután Magapatona Péter, a Néri Iskola szintén 7. osztályos diákja 
szavalta el Ady Endre, az Úr érkezése című versét.

A Tóth Ilonka Szülőházáért alapítvány 
alapító tagjai közül dr. Onyestyák György 
ismertette az Emlékház és Oktató Köz-
pont részletes történetét. A visszatekin-
tés felölelte az ötlet megszületésétől az 
épület felavatásáig terjedő időszak fon-
tosabb állomásait, Tóth Ilonka szülőhá-
zának megvásárlását, az Önkormányzat 
anyagi áldozatvállalását, és a kivitelezést, 
amelynek eredménye a szülőház kor-
hű felújítása és berendezése, valamint 
az oktatóterem megszületése lehetett. 

Onyestyák Györg kiemelte, hogy kerületünk látványos gyarapodása 
nem csak új épületek megjelenésében, intézmény-felújításokban 
és sportlétesítmények létrehozásában 
nyilvánul meg, hanem a jelenlegi ve-
zetés gondot fordít a történelmi tudat 
ápolására is, amelynek részeként köz-
kinccsé vált az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, valamint Tóth Ilonka 
hiteles élettörténete.

Végül Égi Pál, az ’56-os szövetség ve-
zetője kitüntetést nyújtott át Tóth Haj-
nalkának azért a segítő tevékenységé-
ért, amellyel a KHEK munkatársaként 
támogatta az ’56-os rendezvényeket, 
valamint Marosvári Imrének és Kender 
Lászlónak, akik folyamatos, lelkes mun-
kájukkal ápolják az ’56-osok emlékét.

Majd az ünneplők elhelyezték koszo-
rúikat az 1956-os forradalom, és az azt 
követő időszak megtorlásainak áldoza-
tait felsoroló emléktáblánál.

MÉSZÁROS TIBOR

Wittner Mária

Szász József

Dr. Onyestyák György

Tóth Hajnalka és Égi Pál

Égi Pál és 
Marosvári Imre
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– MILYEN ÚT VEZETETT A XVI. KERÜLETIG? KEZDJÜK AZ ISKO-
LÁKKAL!
– Budapesten születtem, de sokáig a Galga mentén éltem, majd a 
Szombathelyi Tanárképző Főiskola Művelődésszervezői szakára je-
lentkeztem, ahol az alapszak mellett Mozgókép és média szakon is 
végzettséget szereztem, és mindemellett PR menedzser lettem.  
 
– 2020-BAN ÉRKEZETT A KERTVÁROSBA, A KHEK-HEZ. HOGYAN 
VEZETETT AZ ÚT IDÁIG?
–  Először egy közhasznú rehabilitációs foglalkoztatónál dolgoztam, 
majd amikor megalakult a Miniszterelnöki Kabinetiroda, felkértek, 
hogy legyek a csapatuk tagja, így kvázi alapítóként érkeztem oda. Egy 
idő után természetesen újabb kihívásokat kerestem, és ekkor értesül-
tem arról, hogy a „Helytörténet” korábbi vezetője nyugdíjba vonulna. 
Mindez a világjárvány kialakulása előtt történt. Majd jött a pandémia, 
ami a „Helytöri” életében is olyan változásokat hozott, amikor több 
kollégának kellett egyszerre munkahelyet változtatnia. Így először 
intézményvezető-helyettesként kezdtem el dolgozni. Minden bi-
zonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy mire a vezetői posztra történő 
felhívás megjelent, addigra már részletesen megismertem a KHEK 
működését, ahol immáron egy éve megbízott vezetőként dolgoztam.

– HOGYAN TOVÁBB?
– Tele vagyunk a változásokkal lépést tartó szakmai tervekkel. A 
2020. év átírta a mindennapi tevékenységeink nagy részét, beleértve 
a munkavégzést is, az internetezési szokásokat és a megszokott, el-
járó típusú kulturális fogyasztásokat is. Ezek eltűntek, vagy áthelye-
ződtek az online, virtuális térbe. Az ilyen jellegű kihívásokra a válasz 
a digitális tartalmak megteremtése, a virtuális kiállító terek megal-
kotása, így az online felületeken bármely időszakban látogathatóak 
maradnak a kiállítások. 

A tanulási és az egyéb informálódási szokások szintén átalakul-
tak, megváltoztak. A tudásközvetítés megkerülhetetlen feltétele lett 
a megfelelő mennyiségű és minőségű digitális tartalom és az arra 
épített szolgáltatások. A digitális tartalmakra épülő új technológiák 
alkalmazásával a kulturális turizmus, az idegenforgalom területén 
jelentős értéknövelő szolgáltatásokat lehet létrehozni, ezzel forga-
lom és bevétel-növekedést generálni, és ami a mi szempontunkból a 
legfontosabb, hogy szélesebb körben ismertté tudjuk tenni a kerület 
kulturális értékeit.

Operatív szinten a menedzser típusú vezetés híve vagyok. Olyan 
szervezetben gondolkodom, ahol a kollégáink képesek és alkalmasak 
strukturálisan is lekövetni a kihívást jelentő változásokat, és termé-
szetesen csapatban, csapatként gondolkozni, dolgozni. 

Fontosnak tartom, hogy az épület visszanyerje egykori pompáját, 
melyhez most a Kertvárosi Vigasságokon lezajlott vetélkedőt megnye-

Új vezető a KHEK élén
A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén Müller Ildikót nevezte ki a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezetközpont (KHEK) élére, aki a korábbi vezető, nyugdíjba 
vonulása óta már megbízott vezetőként irányítja az intézményt. Megkértük, me-
séljen eddigi pályafutásáról.

rő mátyásföldiek jóvoltából 20 
millió forintot kaptunk. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni a tá-
mogatásukat! Ez a félig felújított 
tető teljes rendbetételéhez lesz 
elegendő. Elkezdtük a műtárgya-
ink állagmegóvását is, amit szin-
tén folytatni szeretnénk.

– MIT TART MÉG FONTOSNAK? 
– Úgy tapasztaltam, hogy a kerületben élők kevesen tudnak a helytör-
téneti gyűjtemény létezéséről. Ebben mindenképpen szeretnék előre 
lépni. Olyan rendezvényeket kívánunk meghonosítani, amelyeken ke-
resztül eljutunk az emberekhez. Itt természetesen csak olyan magas 
presztízsű események jöhetnek szóba, melyekkel tömegeket tudunk 
mozgatni. A kerület intézményei alkalmasak az ilyen jellegű minőségi 
rendezvények kiszolgálására is, használjuk ki az adottságait!
Első körben ezek lesznek a legfontosabb tennivalók, melyeket igyek-
szünk szorgalmasan megvalósítani.

MÉSZÁROS TIBOR



XVI.  Kerület i  Újság8

„Ahol a hősöket nem 
felejtik, ott mindig 
lesznek újak”
Október 6-án este, a zord idő és cse-
pergő eső ellenére is megtartotta fő-
hajtását az Önkormányzat, az aradi 
vértanúk kivégzésének 172. évforduló-
ján, a Paulheim téri hősi emlékműnél. 
Ezen a napon a magyar szabadság-
harc tizenkét tábornoka és egy ezrede-
se, valamint Batthyány Lajos, az első 
felelős magyar kormány miniszterel-
nöke halt mártírhalált a kegyetlen csá-
szári megtorlás következtében.

A megjelenteket Szabó Csilla, az Erzsébet-
ligeti Színház igazgatója köszöntötte. A 
megemlékezés a Himnusz hangjával vette 
kezdetét. Lévai Tímea és Poppre Ádám rövid 
zenés-prózai műsorral idézte vissza az aradi 

várban a halálra várakozó szabadságharcosok 
gondolatait, érzéseit, a többi között Lázár Vil-
mos ezredes feleségének írott búcsúlevelével.

Kovács Péter polgármester tömör beszéd-
ben foglalta össze a történelmi múltra való 
emlékezés fontosságát. A polgármester mon-
dandóját az ismert szállóigével zárta: „ahol a 
hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak.” 
Majd Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő mondta el gondolatait. A politikus sze-
rint a ’48-49-es szabadságharc bizonyítéka 
annak, hogy a magyar nemzet szükség ese-
tén képes az összefogásra, és ha kell, együtt 
tud működni a szomszéd népekkel. A ma-

gyar ügyet egyfor-
mán támogatta a 
szerb Damjanich 
János, valamint 
azok a nemzetisé-
giek, akik Hazánk 
oldalán harcoltak a 
Habsburg elnyomás 
ellen. Sajnos az ak-
kori hatalmaknak 
nem állt érdekük-

ben a magyar függetlenség ügye, így a sza-
badságharcot vérbe fojtotta az együttes oszt-
rák és orosz túlerő. 

A beszédeket mécsesek elhelyezése követ-
te, melynek során különböző szervezetek 
képviselői róhatták le kegyeletüket. A főhaj-
tás a Szózattal ért véget. 

GUETH ÁDÁM

Maderspach Viktor – aki élete utolsó szaka-
szában mátyásföldi lakos volt – nemcsak ron-
gyosgárdistaként állt helyt, hanem az I. világ-
háborúban és a Székely Hadosztály erdélyi 
harcaiban is tevékenyen szolgált. Ezen kívül 
nagyon sokat tett a magyar vadászati kultúra 
és a természetbúvárkodás népszerűsítéséért.

A sírnál dr. Onyestyák György, a Baráti Kör 
elnöke elevenítette fel a 100 évvel ezelőtti ese-
ményeket, majd Maderspach Viktor unokája, 
Lacsny Péter méltatta nagyapja katonai és va-
dászati ténykedését. A tiszteletadás jegyében 
Szuhaj Péterné, a Baráti Kör alelnöke, Lacsny 
Péter, valamint a megjelent emlékezők he-
lyezték el koszorúikat, virágaikat a síron, 
amelyet a tavalyi esztendőben felújítottak. Az 
új sírkő mellett a család az eredeti fakeresz-
tet is megőrizte, és az elhunyt végakaratának 
megfelelően egy kis virágágyást is szabadon 
hagytak, így az egykori vitéz katona nem kő, 
hanem föld alatt nyugodhat.

 A délutánt követő-
en a Táncsics utcai 
Civilházban Domon-
kos László író tartott 
előadást a nyugat-ma-
gyarországi felkelésről. 
Domonkos több köny-
vet is jegyez, mely-
ben a Rongyos Gárda 
legfontosabb szemé-
lyiségeiről értekezik. 
Előadásában igyekezett 
tisztázni a szervezettel 

kapcsolatos félreértéseket, téves információ-
kat. Az író szerint a szocialista rendszer tör-
ténelemfelfogásában igyekeztek összemosni a 
rongyosok becsületes hazafi harcosait azokkal 
a személyekkel, akik a Tanácsköztársaság bu-
kását követően valóban elkövettek atrocitáso-
kat, túlkapásokat. Az 
előadás után lehető-
ség nyílt arra, hogy a 
jelenlévők feltegyék 
kérdéseiket, illetve 
hozzáfűzzék gondo-
lataikat.

Domonkos László 
bízik benne, hogy 
a nyugat-magyar-
országi felkelés, a 
Rongyos Gárda, valamint Maderspach Viktor 
hangsúlyosabb szerepet fog kapni a jövő tör-
ténelemoktatásában. 

GUETH ÁDÁM

Megemlékezés Maderspach 
Viktor haláláról
Október 4-én délután, a Cinkotai temetőben, Maderspach Viktor sírja 
körül gyűlt össze a Déli Harangszó Baráti Kör. A főhajtáson megem-
lékeztek a 100 esztendővel ezelőtti nyugat-magyarországi felkelésről, 
melyben a pont 80 éve elhunyt Maderspach Viktor is aktívan részt vett. A 
felkélésnek és az abban szerepet vállaló Rongyos Gárdának köszönhető, 
hogy Sopron és környékének sorsáról népszavazás dönthetett, melyen 
lakói a Magyarországhoz tartozás mellett tették le voksukat.

A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület vezetői és 
még néhány zenekedvelő lakótársunk, akik részt 
vettek a Rácz Aladár Zeneiskolának a Zene világ-
napja alkalmából rendezett koncertjén, a kulturá-
lis esemény előtt megkoszorúzták az intézmény 
bejáratánál a legendás ének- és zenetanár, Hollay 
Frigyes domborművét.

A hazafias érzelmű Hollay Frigyes a kommuniz-
mus áldozatainak egyike, akit letartóztattak, meg-
hurcoltak, megaláztak, és ugyan nem a letartózta-
tása alatt vesztette életét, de a sok megpróbáltatás 
felőrölte az egészségét és nagyban hozzájárult 
korai halálához.

Számtalan tanítványa, kollégái és tisztelői kegye-
lettel emlékeznek rá. 

Hollay Frigyesre emlékeztek
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Cinkotán először a XIX. században, 1854-
ben alakítottak érdekközösséget a gazdák. 
A cél egymás segítése, a földművelés, nö-
vénytermesztés és állattenyésztés területén 
felhalmozódott tapasztalatok átadása, és a 
legújabb módszerek megismertetése volt. 

Az alapfeladatokon túl azonban kulturális, 
közösségteremtő rendezvényeket is szervez-
tek. A Gazdakörben mindig voltak kiemelke-
dő, tekintélyes személyiségek, de közülük is 
kiemelkedett Zselo Lajos, az evangélikus is-
kola igazgatója, aki a közösségszervezésben 
volt nagyon eredményes.

A történelem azonban többször is megsza-
kította a Gazdakör működését. A második 
világháború alatt szünetelt a tevékenysége, 
majd 1945-től 1949-ig újból működhetett. 
Aztán jöttek azok az idők, amikor a hatalom 
úgy félt mindenféle egyesülettől, klubtól, 
mint ördög a tömjénfüsttől, és betiltottak 
minden rendszeres összejövetelt. Így a Gaz-
dakör életében egy 47 éves szakadás követke-
zett be. 1949-től 1996-ig nem volt lehetőség 

a működtetésére. A rendszerváltozás érezhe-
tő közeledtével azonban már igen, és ekkor 
alakult meg a ma is működő legújabb kori 
Gazdakör. Ennek első elnöke Agárdi István 
volt, aki 2004-ig látta el az elnöki teendőket. 
2005-től 2008-ig Bagyánszki Pálné kapta az 

elnöki megbízást, majd 2009-től napjainkig 
Bátorfi Mihály a Gazdakör vezetője, akit a 
mostani ünnepi közgyűlésen újraválasztot-
tak, így folytathatja elnöki tevékenységét. 
Megválasztottak még négy elnökségi tagot 
is. Az elnökhelyettes Agárdi Jánosné lett, az 
elnökség további tagjai pedig Varga János 
Mártonné, dr. Betlendi Lászlóné és Szlaukó 
Miklós.  A 46 gazdaköri tagból 36-an voltak 
jelen a szavazáson. 

Az elmúlt 25 évben a Cinkotai Gazdakör 
elismerést vívott ki magának, amit az is bi-
zonyít, hogy különböző rendezvényeiken a 
MAGOSZ vezetői is szívesen részt vettek. 
Így járt Cinkotán Jakab István, a MAGOSZ 
elnöke, aki 2010 óta a Magyar Országgyűlés 
alelnöke is, vagy Ángyán József, Péter Mi-

hály, Sebestyén Róbert, akik látogatásukkor 
szintén fontos pozíciókat töltöttek be a MA-
GOSZ-ban. A mostani ünnepi közgyűlésre 
Obreczán Ferenc Pest-megyei elnök hozta el 
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Szövetségének üdvözletét. A Gazdakör jó 
viszonyt ápol a XVI. kerületi Önkormányzat-
tal is. A Hivatalt ezúttal Szász József alpol-
gármester képviselte. 

A közgyűlést egy ízletes ebéd követte, mely-
nek részét képezték a cinkotai asszonyok le-
gendás süteményei is. Ezt a hangulatjavító 
napirendi pontot követően pedig a résztve-
vők átvonultak a Tájházba, ahol az elmúlt 
25 év tablókon szereplő képeit és írásos in-
formációit látva a tagok hosszasan idézték a 
múlt közös emlékeit. A kiállítás összeállítá-
sában a lelkes gazdaköri tagokon kívül részt 
vett a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet-
központ néhány munkatársa is.

MÉSZÁROS TIBOR

Jubileumi közgyűlés és kiállítás
A rendszerváltás közeledtével újjáalakult Cinkotai Gazdakör 25 éves évforduló-
jához érkezett. Ebből az alkalomból ünnepi közgyűlést tartottak az evangélikus 
gyülekezeti házban, a Gazdakör legújabb kori történetéről pedig az elmúlt negyed 
évszázad fontosabb eseményeit összefoglaló kiállítással emlékeztek meg a Cin-
kotai Tájházban.

Bátorfi Mihály, az újraválasztott elnök
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– HOL SZÜLETETT, PÉTER BÁCSI?
– Kunszentmiklóson, hívő református családban, ahol a rokonaim 
között több lelkész is volt. Nagyapám a Kunszentmiklósi Reformá-
tus Gimnázium első igazgatójaként él emlékeimben. Így én is oda 
jártam négy évig, majd egy művészeti gimnázium következett. Ke-
rámiakészítést tanultam, ahol a mintázást a híres szobrászművész, 
Somogyi József oktatta. Utána pedig felvételiztem a főiskolára, de ott 
Rákosi elvtárs felesége éppen másodéves volt, nem „szennyezhette a 
környezetét” egy osztályidegen, klerikális család sarja, így nem vet-
tek föl. Átirányítottak a Pedagógiai Főiskola rajz szakára. Fél év után 
azonban utolért a hírem, kiderült, hogy nagybátyám lelkész, bátyán 
negyedéves teológus, így ott sem kívántak tovább látni. Munkát kel-
lett keresnem. 
– HOL TUDOTT ELHELYEZKEDNI?
– Gépkezelő lettem a Földkotró Vállalatnál. Sajnos ez sem tartott 
sokáig, mert behívtak munkaszolgálatra sok más politikailag meg-
bízhatatlan, osztályidegen fiatallal együtt. Először építő-, majd bá-
nyászhonvéd lettem. Többször szenvedtem balesetet, így leszerel-
tek. Ezután azonban munkaszolgálatos múlttal hosszú ideig nem 
vettek föl egyetlen munkahelyre sem. Később – már szakképzett ke-
ramikus voltam – ilyen vizsgával a zsebemben mégis fölvettek a Kő-
bányai Porcelángyárba, de nem keramikusnak, hanem udvartakarí-
tónak. Ott valahogy azért kiderült rólam, hogy az udvartakarításon 
kívül máshoz is értek, és elindultam fölfelé a szamárlétrán. Átke-
rültem az Óbudai Porcelángyárhoz, ahol afféle dzsoli dzsókerként 
mindennel foglalkoztam, én lettem a cég művészeti vezetője. Két 
év alatt a veszteséges üzemből egy jól működő vállalatot csináltam, 
amit ott helyben a cég kiváló dolgozója címmel ismertek el. Ezzel 
történelmet írtam, mert párton kívüli ilyet még soha nem kapott. Itt 
azonban egy idő után annyi feladat hárult rám, hogy nem nagyon 
bírtam, és megérlelődött bennem a gondolat, hogy váltanom kell. 
Akkor kezdett divatba jönni, hogy a gimnáziumokban valamilyen 
kézműves szakmát is oktattak a diákoknak. Ráadá-
sul régen dédelgetett vágyam volt, hogy nagyapám 
nyomdokaiba lépjek, és pedagógus legyek. Ekkor 
jöttünk ki Cinkotára, ahol feleségem üvegcsiszolást, 
én pedig kerámiát tanítottam a Cinkotai Gimnázi-
umban. Ekkor már régen családos ember voltam. 
Feleségem igazi társam volt egész életemben, mi 
mindent együtt csináltunk.
– MIKOR HÁZASODTAK ÖSSZE?
– 10 nappal az 1956-os forradalom előtt, október 13-
án. Házasságunkból egy lányunk született 1957-ben.
– TANÁRI PÁLYAFUTÁSUKNAK HOGYAN LETT 
VÉGE?
– Sajnos megint átszervezték az iskolákat, megszűnt 
a kézművesség, megszűnt a munkahelyünk. 
– AZTÁN MEGINT A TÖRTÉNELEM ÍRTA A KOTTÁT, KITÖRT A RO-
MÁNIAI FORRADALOM.
– Igen, és ez felerősítette bennem azt a vágyat, amely szintén vé-
gigkísérte addigi életemet. Lelkem mélyén mindig szerettem volna 
valamilyen missziós munkát végezni. A romániai események bőven 
adtak erre lehetőséget. Ebbe az irányba indított az a sajnálatos tény 
is, hogy lányunk korábban súlyosan megbetegedett, és a magyar or-
vosok már lemondtak róla. Egyházi összeköttetések révén sikerült 
kivitetnünk Walesbe, ahol már fejlettebb volt az orvostudomány, és 

meg is gyógyították. Amikor ha-
zahoztuk, fogadalmat tettünk, 
hogy ezentúl minden percünket 
valamilyen missziós tevékeny-
ségre fordítjuk. Már a forrada-
lom előtt is rendszeresen szállítottunk lelkészcsaládoknak gyógy-
szert, könyveket, Bibliát, amelyek persze néha csak nagy kalandok 
árán jutottak át a határon. 25 évig folytattuk ezt a tevékenységet, és 
30 gyülekezettel voltunk kapcsolatban.
– HOGYAN KAPCSOLÓDTAK A FORRADALOM ESEMÉNYEIHEZ.
– Amint eldördültek a lövések, azonnal indultunk egy nagyobb köt-
szer és gyógyszerszállítmánnyal. Egyszer át is lőtték a szélvédőnket, 
de szerencsére nem tört be, csak egy lyuk keletkezett rajta, és mi sem 
sérültünk meg. De ezek az utak nem voltak veszélytelenek. Később 
32 konvojt vezettem át német, holland és svájci résztvevőkkel, akiket 
szintén a segítő szándék vezérelt. A Ceausescu-érában pedig kisebb 
segélyközpont volt a cinkotai otthonunk, az ajtó nyitva állt akkor is, 
ha nem voltunk otthon, bárki bejöhetett.
– AZ ÖN MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TALÁN A KORONÁJA A 
LIBÁNI TÁBOR. ENNEK MI A TÖRTÉNETE?
– Miután Erdélyben kezdett konszolidálódni a helyzet, a halálosan 
kimerült lelkészcsaládoknak kezdtem nyaralást szervezni a Hargita 
lábánál Libán szórványtelepülés közelében. A nyugati adományok-
ból származó élelmiszerrel láttuk el őket. Kezdetben csak sátorban, 
aztán elkezdtünk faházakat építeni. A végére hét faház várta az oda 
látogatókat, és 33 embert tudtunk elszállásolni. Ide bárki bármikor 
bejöhetett, és tanítványaim közül is sokan megfordultak ezen a gyö-
nyörű vidéken. Ez valódi misszióvá nőtte ki magát, és ma is műkö-
dik. Sokáig tavasztól őszig én is ott töltöttem az időmet, de ma 90 
évesen már nem járok ki.
– A TÁBOR TERÜLETÉN VAN EGY KÁPOLNA IS.
– Igen, mert már egy ideje működött a tábor, mégis hiányérzet ma-

radt bennem. Aztán rájöttem, hogy kellene valami, 
ami állandóan sugározza a lelkünkben élő hitet. 
Ezért épült meg az ökumenikus kápolna, szintén fá-
ból, belül díszes faragásokkal. 2000-ben szentelte föl 
az akkori erdélyi református püspök. Én pedig még a 
járvány kitörése előtt odaajándékoztam az egyháznak 
az üdülőterülettel együtt.
– ITTHON HOGYAN TELNEK A NAPJAI?
– A művészetek közül a faragást tartottam meg, ál-
talában azzal töltöm az időmet, meg a ház körüli 
feladatokkal. Most azonban semmivel nem tudok 
foglalkozni, mert egy itthoni baleset következtében 
egy combnyaktörésből próbálok kigyógyulni. Ebben 
lányom van segítségemre, de a lábadozás jelenleg 
mindenben megakadályoz.

Péter bácsinak 90. születésnapján van mire emlékeznie. A külde-
téstudattal megáldott ember elégedettségével tekinthet vissza életpá-
lyájára, ami végül egy sokakat szolgáló valódi – nevének megfelelő 
– apostoli életművé állt össze. Október 13-án bizonyára nagyon sokan 
gondoltak rá hálával azok közül, akiknek gyógyszert szállított, akiket 
megtanított a kerámia művészetére, akik a diktatúra elől menekül-
ve megpihenhettek cinkotai házában, és akik nyaralhattak a libáni 
táborban. Kísérje őt Isten áldása, és éltesse őt a Mindenható még 
nagyon sokáig!  

A misszionárius
Kerületünk lakói között vannak olyanok, akik csendben, feltűnés nélkül élnek, a 
közvetlen környezetükön kívül szinte senki nem tud róluk, ám évtizedeken ke-
resztül valóságos egyszemélyes intézményként fáradoznak azon, hogy másokon 
segítsenek. Ilyen személyiség kerületünk hányatott sorsú lakója, Apostol Péter, 
aki október 13-án ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból beszélget-
tünk vele.
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Szalki Bernáth Attila 1935-ben született 
Szalkszentmártonban. Édesapja földmű-
vesként kereste kenyerét, és mivel értett ah-
hoz, amit csinált, szépen gyarapodott a csa-
ládi vagyon. Olyannyira, hogy az már nem 
tetszett az elvtársaknak, és neve fölkerült a 
kuláklistára. Fia sorsa ezzel hosszú időre 
megpecsételődött. Rossz származása miatt 
nem engedték tanulni, így a többi között volt 
földműves, segédmunkás, gépkocsivezető 
és autóvillamossági szerelő. A tanulás vágya 
azonban mindvégig ott szunnyadt a gén-
jeiben, ezért a napi munka mellett kisebb 
megszakításokkal hol esti, hol levelező tago-
zaton, de szorgalmasan végezte tanulmánya-
it. Saját bevallása szerint bizonyítani akarta, 
hogy aki többszörösen hátrányos helyzetből 
indul – hiszen rossz származása mellett 18 
éves korára szüleit is elvesztette –, de nagyon 
szeretne valamit, azt szorgalommal, kitartás-
sal és sok munkával el lehet érni. Ennek az 
életszemléletnek az eredményeképpen 1973-
ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
magyar-történelem szakos tanári diplomát 

vehetett át, majd ugyanitt a kisdoktori címet 
is megszerezte.

 A műfordítás előzménye egy szerelem volt. 
1958-ban Warsóban megismerkedett egy né-
met lánnyal, aki miatt intenzíven elkezdte 
tanulni a német nyelvet. A lányt elsodorta 
mellőle az élet, a nyelvtudás azonban meg-
maradt, nem is akármilyen szinten. Anyai 
örökségként az irodalom szeretete is jelen 
volt az életében, így már csak a kettőt kellett 
összeházasítani, hogy a műfordítás kapujába 
érjen. Nem szégyellt nagy elődöktől tanácsot 
kérni, így segítői között ott volt Lator László, 
az egyik leghíresebb irodalmárunk és mű-
fordítónk.

Szalki Bernáth Attila nem csak a világhírű 
német szerzők műveit ülteti át magyarra, 
hiszen a német versirodalom olyan gazdag, 
hogy bőséges válogatási lehetőséget biztosít 
a nálunk kevésbé ismert szerzők műveiből 
is. A most megjelent kötet címe azoknak 
mond többet, akik ismerik a vallásos embe-
rek alapimáját, a Mi Atyánk, ki vagy a meny-
nyekben… kezdetű imádságot. Abban a hívő 

Mindennapi verskenyerünk
Szalki Bernáth Attila műfordító ismét új kötettel jelentkezett. Nem-
rég jelent meg a Mindennapi verskenyerünk című válogatás, amely-
hez a kifogyhatatlan forrást jelentő német irodalomból válogatta 
a verseket. Amikor először találkoztunk vele, elmesélte életrajzát, 
amiből most felidézünk egy kis emlékeztetőt.

emberek azért fohászkodnak Istenhez, hogy 
„…mindennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma…” És, ha már olyan szerencsések 
vagyunk, hogy a mindennapi kenyerünk 
megadatik, akkor tegyünk mellé egy kis lel-
ki táplálékot a Mindennapi verskenyerünk 
című kötet segítségével. Ebben kíván segíte-
ni a 86 évesen is aktív Szalki Bernáth Attila 
rákosszentmihályi honfitársunk.

MÉSZÁROS TIBOR

„Trianoni harangok”
Október 13-án, a Sashalmi Krisztus Király Plébániatemplomban 
hosszú kihagyás után újra várta vendégeit a Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének XVI. kerületi csoportja. 

Az örökös házigazda, a KÉSZ kerületi 
elnöke, Szőke István vendége ezúttal 
Meister Éva előadóművész volt, aki „Tri-
anoni harangok” címmel adott önálló 
zenés-prózai estet. 

A repertoárban szereplő versek, dalok 
a magyarság egyik legnagyobb nemzeti 
tragédiájának, a több mint száz éve alá-
írt trianoni békediktátumnak állítottak 
emléket. A művésznő alázatosan, de tel-
jes átéléssel adta elő Sajó Sándor, Dsida 
Jenő, Reményik Sándor vagy Wass Al-
bert verseit, de népdalokkal és kortárs 

zenekarok alkalomhoz illő darabjaival is színesítette műsorát. Ugyancsak 
helyet kaptak a műsorban a külhoni vezetők idézetei, akik meghatározták 
a korszak Európájának politikai életét. Az előadás után a közönség meg-
vásárolhatta és dedikáltathatta a művésznő kiadványait.

Meister Éva a Magyar Művészetért-kitüntetés birtokosa, a Magyar Kul-
túra Lovagja. Erdélyi származása révén különösen szívén viseli Kár-
pát-medencei nemzettestvéreink sorsát. Előadásai célja, hogy reményt és 
magyarságtudatot közvetítsen határainkon innen és túl. 

GUETH ÁDÁM 
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Helytörténet
Amikor a konkurencia betöri a kirakatot. 
A fenti címmel rövidhír jelent meg a Közérdek 1933. január 7-i számában. A cikk a rákosszentmihályi Tvarosek 
Pál és Károlyi Aladár fényképészmesterek rivalizálásának rövid története. „Még I931 elején történt, hogy Károlyi 
Aladár rákosszentmihályi fényképész feljelentést tett Tvarosek Pál fényképész ellen azért, mert a Rákosi út 70 
sz. házra felakasztott fényképkirakatának üvegtábláját szándékosan betörte. A gödöllői járásbíróságon 1932. 
év, május hó 18-án megtartott tárgyaláson Tvarosek Pál tagadta a terhére rótt cselekményt, azonban a tanuk 
egybevetett vallomásából a bíróság bizonyítottnak találta azt, hogy a vádlott az éjjeli órákba a kávéházból kijö-
vet útközben Károlyi Aladár fényképkirakata előtt megállott és könyökével a kirakat üvegtábláját szándékosan 
betörte. A kir. járásbíróság ezért Tvarosek Pált ingó vagyon rongálása címén 40 pengő pénzbüntetésre ítélte 
és kötelezte, hogy a sértettnek 100 pengő eljárási költséget megfizessen. Fellebbezés folytán november 7-én 
tárgyalta az ügyet a kir. Törvényszék és a kir. Járásbíróság ítéletét indokai alapján helybenhagyta.”

A Károlyi fényképészdinasztiát 
már itt, a rovatban is bemutattuk, 
de mit tudunk Tvarosek Pálról?

„A Komárom és Esztergom köz-
igazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyék múltja és jelene kötet élet-
rajza ennyit ír róla:  „Tvarosek Pál 
fényképész, Dorog. Esztergomban 
1897-ben született. Tanulmánya-
it szülővárosában végezte, majd a 
fényképészetet tanulta ki. A világhá-
ború alatt a 26. és a 14. gy.-ezred kö-
telékében az orosz és román fronton 
harcolt, egy ízben sebesült, s mint 
őrmester szerelt le. 1922-ben lett ön-
álló fényképész Esztergomban, majd 
1934-ben Dorogra tette át műtermét, 
ahol művészi felvételeket készít és amatőrképek kidolgozásával foglal-
kozik. Az Ipartestület tag ja. Neje: Méda Etelka, gyermekei: Rebeka 
és Pál.”

A középiskola első osztályát az esztergomi Szent Benedek-ren-
di katolikus gimnáziumban kezdte 1908-ban, majd átkerült a 
szintén esztergomi városi reáliskolába, közben kimaradhatott, 
mert a IV-V. osztályról összevont vizsgát tett, és utolsó évéről vé-
gül „Mint tényleges szolgálatot teljesítő katona-tanuló a V. IC. M. 
2257/1917. sz. engedélye alapján 1917. szeptember 18-án tett magán-
vizsgálatot.”

A lexikon 1922-től jegyzi, mint önálló fényképészt, de műter-
mét Esztergomban 1926. április 6-án 
nyitotta meg a Plébánia utca 2-ben. 
A műtermet 1928-ban adta el Róna 
Henriknek. 

A következő ismert dátum az életé-
ből: a Rákos Vidéke hetilapban 1931. 
nov. 29 – 1932. febr. 28. között jelent 
meg a Rákosszentmihály pártfogói 
rovatban. Stróbl J Nándor 1930-as 
halála miatt megüresedett műter-
met bérelhette ki a képek hátlapjá-
nak pecsétje szerint, a Corvin (ma 
Kornél) utca és a Rákosi út sarkán. A 
műterem már a tízes években is mű-
ködött, a helyi lapok szerint 1914-1920-ig a Mazouch testvérek 
fényképezték itt a betérő helyieket.  

Kevés helyi képét ismerjük, pontosan három azonosíthatót, 
mindhármat Szlavkovszky Sándor műkedvelő színházi albumá-

ból. Mindhárom kép portré, ebből 
kettő színezett, a Tihanyi testvére-
ket, Erzsikét és Valériát mutatja 
be, a harmadik is női portré, saj-
nos a tulajdonos képaláírása nehe-
zen olvasható.

Tvarosek Pál rövid helyi pályafu-
tását valószínűleg a fenti rivalizá-
lásnak köszönhette. Érdekes, hogy 
a fennmaradt képek technikai 
színvonala magas, munkásságá-
nak mégis alig van nyoma. 

1934-től Dorogon működött, 
ebből a korszakból a dorogi bá-
nya Levente egyesület műkedvelő 
előadása csoportképének digitális 
változatát őrizzük. 

A Tolnai Világlapja 1936. október 7-én közölte címlapfotóját, dr. 
Serédi Jusztinian bíboros, Magyarország hercegprímása portré-
ját.

Az esztergomi Balassa Bálint szobrot 1938. augusztus 15-én 
avatták fel, az ünnepi fotókat Tvarosek Pál esztergomi fényké-
pész 39 pengőért készítette el.

Az Esztergom anno Facebook oldalán megjelent kép aláírása 
szerint műtermei: Esztergom Lőrinc u. 3., és a fióküzlet: Dorog 
Petőfi u. 21.

Martsa Alajos neves esztergomi fotóművész a mesterei között 
sorolta fel. További sorsáról nem tudunk.

Ezúton kérjük olvasóinkat, ha valakinek 
olyan fénykép van a tulajdonában, aminek 
a hátlapján Tvarosek Pál pecsétje található, 
jelezze azt a helytortenet16@gmail.com 
email címen vagy a Kertvárosi Helytörténe-
ti és Emlékezet Központ Facebook oldalán, 
vagy a 30 484 5264 mobilon. Minden apró-
ság tovább bővítheti a múltról megőrzött 
tudásunkat.

Itt szeretnénk közölni, hogy az Írás-kép Galéria jelenlegi, Szé-
man Richárd: Fossziliák – Fénybe dermedt múlt című kiállítását  
november 15-ig meghosszabbítjuk!

SZÉMAN RICHÁRD
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A sikeres előadások vonzották a közönséget, 
növekedett a bevétel, amelynek egy részét a 
tulajdonosok fölajánlották jótékony célokra, 
például templom- vagy iskolaépítésre.

A könyv részletes be-
mutatására Sándor Tibor, 
a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Budapest-gyűj-
teményének osztályve-
zetője vállalkozott. El-
mondta, hogy elsősorban 
Rákosszentmihály és Má-
tyásföld életében játszott 

komoly szerepet a műkedvelő színjátszás, 
amely nagyon népszerű volt a lakosság köré-
ben. Sikerük odáig terjedt, hogy konkurenci-
át jelentett a kőszínházak profi színészekkel 
előadott produkcióinak. Utóbbiak védelmé-
ben rendeletet is hoztak, amely arra kény-
szerítette az amatőr színtársulatokat, hogy 
szervezetbe tömörüljenek, a professzionális 
színészeknek tiltották, hogy lakóhelyükön 
amatőr színtársulat előadásán fellépjenek, 
az előadásokat be kellett jelenteni, és a szer-
zői jogoknak is kiemelt figyelmet szenteltek. 
A kis helyi színpadokon lezajlott előadások 
ugyanakkor nem csak kulturális, hanem kö-
zösségi élményt is jelentettek a települések 
lakóinak.

Egyszóval nagyon érdekes világba kalauzolja 
az olvasót a Műkedvelők vademekuma című 
helytörténeti kötet. Ha valakinek felkeltette az 
érdeklődését, előzetes telefonos (604-8342), 
vagy e-mailes (kapcsolat@helytortenet16.hu) 
egyeztetés után a Veres Péter út 155-157-ben 
megvásárolhatja a kötetet. Hasonló bejelent-
kezés után a fotókiállítás is megtekinthető.

MÉSZÁROS TIBOR 

Az Írás-Kép Galéria talán eddig még soha 
nem volt olyan hűséges megtestesítője annak 
a sugallatnak, amit a neve mond el a helyszín 
küldetéséről: írásban is és képben is emléket 
állítani a XVI. kerület és elődtelepülései múlt-
jának. A rendezvényt a jól bevált hagyomá-
nyok szerint Szabó Réka Zsuzsanna vezette. 

A megjelenteket Müller Ildikó, az intézmény 
nemrég kinevezett igazgatója üdvözölte.

Kovács Péter polgármester, a helytörténeti 
könyvkiadás örökös támogatója köszöntőjé-

ben elmondta, hogy jó 
irányba halad a hely-
történet ügye. Öröm-
mel állapította meg, 
hogy az Írás-Kép Galé-
ria tavaszi felújításával 
egy újabb közösségi és 
kulturális helyszínnel 
bővült az intézmény, 

és ezzel a kerület kínálata is, ahol színvonalas 
rendezvények megtartására nyílik lehetőség. 
Üdvözölte továbbá azt a folyamatot is, hogy 
emlékei szerint polgármesterré választásakor 
a helytörténeti kiadványok 6. darabja jelent 
meg, a mostani pedig már az 53. kiadvány. Ez 
egyúttal azt is bizonyítja, hogy Lantos Antal-
nak, a helytörténet korábbi vezetőjének távo-
zása után Széman Richárd személyében mél-
tó kezekbe került a kerület hagyományainak, 
értékeinek megőrzése, aki elődjéhez hasonló 
szenvedéllyel és szakértelemmel fáradozik 
kerületünk történetének feldolgozásán.

Az Írás-Kép Galéria falán sorakozó művé-
szi színvonalú fotókat Kiscsatári Marianna, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fény-
képtárának munkatársa mutatta be a megje-
lenteknek. Elemzése szerint Széman Richárd 
25 fotója kerületünk múltjába visszanyúló, 
fontos, vagy csupán szép helyszínek, épüle-
tek megörökítése. Egy-egy mini korrajzot tár 

a nézők elé, állóképekkel ugyan, de mégis 
történeteket mesélve. Egy-egy jellemző pil-
lanat, nézőpont, vagy arckifejezés ugyanis 
gondolatokat, meséket indít el azok körében, 
akik akár rendelkeznek is hasonló helyi emlé-
kekkel, csak nem tudják ilyen esztétikus for-
mában közkinccsé tenni. De amikor viszont-
látja valaki élete egy szakaszának helyszínét, 
emlékképek formájában egy kisfilm indul el 
a néző emlékezetében, újraéli a fotó által fel-
idézett környezet történéseit. Így kaphatta a 
kiállítás a Fosszíliák – fénybe dermedt múlt 
címet. 

Az írást ezen a napon Széman Richárd 
Műkedvelők vademecuma avagy játék és jó-
tékonyság című legújabb kötete képviselte, 
amely a Helytörténeti füzetek 53. darabjaként 
jelent meg. A kiadvány kerületünk elődtele-
püléseinek műkedvelő színházi társulatairól, 
működésük helyszínéről és az akkori világról 
ad áttekintést az olvasónak. A később XVI. ke-
rület néven egyesült öt faluban profi színmű-
vészek is laktak, akiket egy külön kötet mu-
tat be. A most megjelent könyv a meglepően 
intenzív amatőr színjátszás világába vezeti be 
az utókor polgárait. Volt olyan időszak, ami-
kor minden valamire való kocsmának, étte-
remnek saját színpada volt, ám az előadások-
nak nem csak a szórakoztatás volt a céljuk, 
hanem a közcélú adakozás, a jótékonyság is. 

Fotókiállítás és könyvbemutató
Október 13-án Kettőslátás címmel fotókiállítást és könyvbemutatót ren-
dezett a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközpont. A kettőslátás ez-
úttal Széman Richárd fotóművészt, a Helytörténeti gyűjtemény vezető-
jét és gyarapítóját „sújtotta” mindnyájunk örömére.

Október 2-án, a Cinkotai Tájházban gyűlhettek össze 
a zenére és táncra vágyó gyermekek és szüleik a Pan-
nóniás Zsibongó csapatának jóvoltából, a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezetközpont szervezésében. 

A rendezvénnyel a Tájház a Múzeumok Őszi Fesztiválja nevű prog-
ramsorozathoz csatlakozott, melyet a Nemzeti Kulturális Alap és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatott. A főszerep a mold-
vai csángók népi dallamainak jutott, de nem hiányozhattak a népsze-
rű gyermekdalok, játékok sem. A talpalávalót Bolya Dániel és bandá-

ja szolgáltatta, melyben Bolya Dániel 
énekszóval, Szengyel István és Varga 
Levente kobozzal, Máté Móric pedig 
dobszóval elevenítette meg a csángók 
zenei világát. A koreográfiákat Kovács 
Zsuzsanna tanította be a lelkes gyerek-
seregnek.

GUETH ÁDÁM

Moldvai táncmulatság a Cinkotai Tájházban
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A nyúlon túl...
Különös kiállítással lepte meg közön-
ségét Salfay Tibor festőművész az 
Erzsébetligeti Színház Kamara Galé-
riájában. Világhírű festményeket mó-
dosított egy-egy vizuális ötlet alapján, 
amelyek így egy másik minőséget 
képviselnek. 

Persze nagy élményt csak azoknak jelentett a 
sok parafrázis, akik ismerték az eredeti, világ-
nagyságok által festett alkotásokat. Az azon-
ban, hogy Salfay Tibor kezében benne van a 
tehetség, már az első pillanatban kiderül a 
néző számára. A felhasznált alapművek olyan 
élethűek, olyan fotószerű pontossággal jelení-
tik meg a nagy mesterek által készített erede-
tiket, hogy az embernek még az is eszébe jut, 
hogy ha Salfay nem az újragondolás szándé-
kával másolna le egy festményt, bizony fejtö-
rést okozna még a szakembereknek is, hogy 
melyik a másolat. További magyarázat helyett 
álljon itt néhány példa az elmondottakra.

A különleges látványhoz rendhagyó megnyi-
tó társult, amelyben a művész minden kiállí-
tott művéről mondott néhány szót sok humor-
ral, öniróniával, szórakoztató hangnemben. 
Akik jelen voltak, bizonyára kellemes emlé-
kekkel tértek haza. Ha Önök is szeretnék látni 
az említett műveken kívül például a kiállítás 
címadó alkotását, A nyúlon túl című parafrá-

zist – amelyen Mona Liza arcának minden 
része más festményből kiollózott darabokból 
van „összetapétázva”, mégis kisértetiesen ha-
sonlít az eredetire – még nem késtek le sem-
miről, hiszen a kiállítás november 14-ig meg-
tekinthető a Kamara Galériában.             

M.T.         

Október 8-án a Gájer Bálint rajongóknak volt 
jó napjuk, hiszen a népszerű szving énekes 
szórakoztatta az Erzsébetligeti Színház kö-
zönségét. 
Gájer Bálint nem az olcsó, trendi sokszor zenei hiá-
nyosságaikat bohócruhával és hangos hűhóval álcázó 
előadók közé tartozik. Ő jó zenét csinál. Ezért egysze-
rű színpadkép előtt egyszerű öltönyben lép fel és nem 
show-t kínál a hallgatóságnak, hanem zenei élményt. 
Műfaja, a swing’n pop ma már a könnyűzene klasz-
szikusa, amely az első perctől az utolsóig lekötötte 
közönségét. 

Kultúrsegély
Nemrég már hírt adtunk arról, hogy a Vörös-
kereszt Kultúrsegély akciója olyan színházked-
velőket juttat belépőjegyhez, akiknek nehézséget 
okozna a színházjegy megvásárlása. A színházi 
előadások idején a színház főbejáratánál elhelyez-
nek egy gyűjtőprselyt, amelybe jószándékú embe-
rek bedobják adományaikat, és a vöröskeresztesek 
az így összegyűlt pénzből és más adományokból 
vásárolják meg a színházjegyeket, amelyet aztán 
szétosztanak a kedvezményezetteknek. Egyszer 
már megtörtént a színházjegyek átvétele, de a 
színházi előadások elmaradtak. Most újabb jegye-
ket vehetett át Szabó Csillától Szántó Veronika, a 
Vöröskereszt munkatársa. Így a kultúrsegély foly-
tatódik.    

Hans Holbein – VIII. Henrik

Leonardo da Vinci – Hölgy hermelinnel
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

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

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

www.kulturliget.hu                   facebook.com/kulturliget                        instagram/erzsebetligetiszinhaz

Október 22. péntek 19:30 
JAZZLIGET PLUSZ: RUBY HARLEM
Jegyár elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2400 Ft  

Az ünnepi testületi ülés és a díszelőadás regisztrációt 
követően INGYENESEN megtekinthető,   
részvételi szándékukat kérjük, jelezzék az 

info@kulturliget.hu e-mail címen!

Október 24. vasárnap 16:00
Dés László – Geszti Péter – Békés Pál: 
A DZSUNGEL KÖNYVE
musical, a PANNON VÁRSZÍNHÁZ előadása

Október 30. szombat 14:00
XXX. Országos Ifjúsági és Táncművészeti 
Szakközépiskolák Fesztiválja
Október 31. vasárnap 14:00
XXX. Országos Gyermek Táncművészeti 
Fesztivál  
XVI. kerületi lakosoknak (lakcímkártyával) a 
belépés ingyenes!

Október 29. péntek 20:00
HALLOWEEN PARTY A MADARAK 
HÁZIBULI ZENEKARRAL
A MADARAK házibuli-zenekar évek óta az 
egyik legismertebb retro zenét játszó együttes, 
akikkel garantált a házibuli-hangulat. 
A program a Szentmihályi Kulturális 
Központban kerül megrendezésre! 
1161 Budapest, János utca 141-153.
Belépő: elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2500 Ft

November 2. kedd 18:00
Dumaszínház 
HADHÁZI LÁSZLÓ: LÉGY FÉRFI!
Jegyvásárlás: dumaszinhaz.hu

November 4. csütörtök 18:00
Világjárók: Vendégünk KLEIN DÁVID 
hegymászó és KANDÁSZ ANDREA mű-
sorvezető
Izgalmas beszélge-
tés keretében a hegy-
mászással, az expedí-
ciók világával és Klein 

Dávid szemléletmódjával, kalandos életút-
jával ismerkedhet meg a hallgatóság.
A belépés ingyenes, részvételi szándékukat 
kérjük, jelezzék az info@kulturliget.hu e-mail 
címen.

November 5. péntek 20:00
GEMINI KLUB
Hamisítatlan retro bulihangulat várja Önö-
ket, ahol a GEMINI EGYÜTTES örökzöld 
slágerei biztosítják a talpalávalót a Harmó-
nia Szalonban.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendez-
vény látogatásához védettségi igazolvány 
szükséges! 
Belépő: 2000 Ft

November 6. szombat 11:00
HALÁSZ JUDIT: CSIRIBIRI 
gyerekkoncert
Jegyár: 2800-3900 Ft

November 7. vasárnap 10:30
LEGYÉL TE IS FÜRKÉSZ! családi fel-
fedezőnap a biológia és a kémia cso-
dálatos világában
6-12 éves korosztálynak szóló játszóház
A családi délelőttöket a Budaörsi Régészeti 
Múzeum „Utazó Múzeum” programja hoz-
za el az Erzsébetligeti Színházba.
Jegyár elővételben: 1500 Ft, helyszínen: 
2000 Ft

November 7. vasárnap 17:00 
KAKTUSZVIRÁG
komédia
Mégis meddig mehetünk el a hazugságban? 
Mi lesz, ha már 
lassan magunk 
sem tudjuk, kinek 
mit adtunk be?
Főszerepben: Ko-
vács Patrícia, Öt-
vös András
Jegyár: 4500 Ft, 
5600 Ft

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!
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Ovifoci
Október 13-án újra megtartotta tehetségkutató rendezvé-
nyét az Ikarus BSE. 

A rossz idő ellenére szép 
számmal jelentek meg a 
kerületi óvodák nagycso-
portosai, akik között az 
egyesület élesszemű edzői 
és szakemberei a jövő te-
hetségeit keresték. A mű-
füves pályán a gyermekek 
a kapura rúgást, a cselezést 
és a dinamikus mozgást 
gyakorolhatták. Az Ikarus 
munkatársainak célja, hogy 
a szülőkkel együttműködve 
népszerűsítsék a futballt és 
a sporttal teli egészséges 
életmódot a legkisebbek 
között. A programra Ács 
Anikó alpolgármesterasz-
szony is ellátogatott, ám 
ezalkalommal a magassar-
kúban történő kezdőrúgás 
kivételesen elmaradt. 

GUETH ÁDÁM

Egyik tanítványa, sőt csodálója, 
Rimóczi Éva szívbéli jóindulat-
tól vezérelve csapdát állított a 
tanár úrnak. A 80. születésnap 
alkalmából meghívta őt egy szűk 
körű vacsorára az említett hely-

színre azzal a mesével, hogy kettőjükön kívül ott lesz még Éva né-
hány osztálytársa is. Közben New Yorktól Vlagyivosztokig minden 
elérhető egykori tanítványt értesített, hogy aki tud, jöjjön el a ren-
dezvényre, de olyan titokban, mintha az atomháború kitörése függ-
ne tőle. A konspiráció olyan fényesen sikerült, hogy egy megadott 
jelre úgy 40-50 tanítvány özönlötte el az éttermet, a Boldog, boldog, 
boldog születésnapot… című dalt énekelve. Nem csak a Szerb Antal-
ból jöttek egykori tanítványai, hanem a Szerb utáni munkahelyéről, 
a Baár-Madas Református Gimnáziumból is. A tanár úr lelkében 
– aki egyébként életkorából 20 évet nyugodtan letagadhatna – bizo-
nyára érzelmi viharrá fokozódott a meglepetés, de ennek részlete-
zése helyett álljon itt róla talán legnagyobb tisztelője, Rimóczi Éva 
jellemzése: 

A földrajzot Gyimesi Zoltán, alias Guidó tanár úr tanította. Egysze-
rűen imádtuk az óráit. Kellemes, gyönyörködtető stílusban tudott 
tanítani. Soha nem láttuk unottnak, fáradtnak. A megjelenése és az 
előadása is tipp-topp volt, átgondolt, gördülékeny, érdekes és érthe-
tő. Éreztük, hogy szereti a munkáját. Egész órán ébren tudta tartani 
a figyelmünket. Nála nem volt levelezés a pad alatt, vagy bambulás, 

mert olyan jó volt, amit mondott, hogy kár lett volna egy szóról is 
lemaradni. Egy földrajztudós és egy előadóművész legjobb tulajdon-
ságai keveredtek benne. Az ő órái olyanok voltak, mint egy színházi 
előadás: az ember teljesen kikapcsolódott, átadta magát az élmény-
nek. – Hát csoda, hogy az egész osztálynak jó jegyei voltak? Akkor, 
kamaszként is megtisztelőnek éreztem, hogy ilyen magas színvo-
nalat nyújt nekünk, hiszen félig gyerekként is fel tudtuk ismerni 
a valódi értéket! Most, felnőttként pedig hálás vagyok neki, hogy 
megmutatta, a munka minőségének nem feltétlenül kell függenie a 
körülményektől. Elég, ha az illető igényes, és ad magára.

Mi, akik részt vettünk a születésnapi meglepetéspartin, irigykedve 
néztük, hogy Zoli – mert azok számára, akik mindössze 10-11 évvel 
voltunk fiatalabbak, neve mellől az idők folyamán elkopott a „tanár 
úr” – szellemileg és fizikailag is milyen kitűnő állapotnak örvend. A 
mellékelt fotó nem az archívumból való, Gyimesi Zoltán 80 évesen 
is ilyen fiatal.  

Végül kivételesen engedjenek meg egy személyes megjegyzést. 
Egykor magam is a Szerb Antal Gimnázium tanulója voltam, még-
pedig abban az osztályban, amelynek Gyimesi Zoltán pályakezdő 
pedagógusként életében először osztályfőnöke volt. Egy héttel a fent 
leírt köszöntés előtt volt az 50 éves érettségi találkozónk. Mi már 
ott felköszöntöttük, de most még egyszer megteszem az 1971-ben 
érettségizett 4.D összes diákja nevében. Tanár Úr, Kedves Zoli! Is-
ten éltessen sokáig!   

M.T.

Egy örökifjú földrajztanár
Nosztalgikus ünnepség helyszíne volt október 1-jén az Erzsébet-liget, azon 
belül a Vivópalota mögötti étterem és rendezvényház, ahol Gyimesi Zoltán, 
a Szerb Antal Gimnázium egykori tanára ünnepelte 80. születésnapját. Ő 
azonban nem kezdeményezője, hanem „elszenvedője” volt az események-
nek. A történet dióhéjban:

Reméljük, még 
sokat hallunk róla
Lackó Máté 2021. augusztusa óta a Budapest Főváros XVI. kerület 
Sporttehetsége támogatásban részesül. Az idei versenyszezon első 
ranglistaversenyén, a Fülöp Mihály Gyermek (U13) Tőr Magyar 
Kupa 1. fordulójában Máté ezüstérmet szerzett. Máté 12 éves, idén 
nőtt bele az itthoni legfiatalabb, U13-as korosztályba. A versenyen 
a csoportkört hibátlan teljesít-
ménnyel zárta, amivel a 2. ki-
emelt volt a táblán. Ott maga-
biztos, szép vívással a legjobb 
4 közé jutott. Az elődöntőben 
egy éles csatában nyert 15-14-
re, végül a döntőben alulma-
radt az ellenfelével szemben, 
így a dobogó második fokára 
állhatott fel.
Idén Prof. Dr. Kásler Miklós 
miniszter úr a Magyaror-
szág jó tanulója, jó sportoló-
ja 2020 címet adományozta 
neki a 2019/2020. tanévben 
elért eredményes tanulmányi 
munkáját és kimagasló sport-
teljesítményét elismerve. 
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A polgármester köszöntötte 
KISS IMRÉT is, aki októberben 
töltötte be 90. életévét. 
Imre Bácsi Szentesen született és járt 
iskolába. 1950-ben közgazdasági gim-
náziumban érettségizett. Ez után Bu-
dapestre jött és a MAHART elődjénél 
matróz lett. 1 éves matrózszolgálat 
után kitűnő eredménnyel végezte el a 
fedélzeti hajótiszti iskolát, így második 
tiszti beosztást kapott. Feladatköréhez 
tartozott a hajó adminisztrációja, a ka-

pitányi jelentések, a menázs és a határátkelések vezetése. Három-
éves katonai szolgálata alatt sem szakadt el a hajóktól, hiszen a folya-
mőrségnél teljesített szolgálatot, ahonnan szakaszvezetőként szerelt 
le. 1958-ban hajóskapitányi vizsgát tett. 1964-ben hajóparancsnoki 
kinevezést kapott személyhajókra és vontatóhajókra a Dunán és a 
Tiszán. Legszebb hajós emlékei a Duna Bécs fölötti szakaszához, 
Düsseldorf környékéhez és a Dunakanyarhoz fűződnek, de szívesen 
gondol az Al-Dunán a Vaskapu szorosra, ahol a Déli Kárpátokat át-
töri a folyam. Itt agyon keskeny a meder és nagyon erős a sodrás. 
Régebben a partról mozdonnyal vontatták át a hajókat a kritikus 
szakaszon. Legkedvesebb hajói a Felszabadulás gőzős és a Rákóczi 
motoros. Egy-egy útra a felesége is elkísérte. Később hajózási fel-
ügyelő, majd nemzetközi hajóállomások kikötőparancsnoka, végül a 
vámmentes kikötő műszakvezetője lett. 1991 végén ment nyugdíjba. 
Ezután még 12 évig tanított a Lékai János Hajózási
 Szakközépiskolában. Most a kert a hobbija. Imre bácsi igazán ka-
landos életutat tudhat magáénak. Szellemileg és fizikailag is nagyon 
jó állapotban van. Reméljük még sokáig így marad, Isten éltesse őt 
még nagyon sokáig!  

Kovács Péter polgármester köszöntötte BESSENYEI 
LAJOST, aki október 18-án 95. születésnapját ünnepelte. 
Lajos bácsi Békés megyei Dombiratos 
községben született. Ott élt 26 éves ko-
ráig. A szüleinek a föld adta a kenyeret, 
és egy ideig ő is követte a családi hagyo-
mányt. Azonban az elemi iskola után 
munka mellett, magánúton elvégezte a 
polgári iskolát is, és úgy érezte, többre hi-
vatott, mint amit szülőfaluja adhat neki, 
ezért fejköltözött a fővárosba szerencsét 
próbálni. Azonnal talált is állást, a Tele-
fongyárban helyezkedett el. Ott dolgozott 
35 éven keresztül, egészen nyugdíjazásá-
ig. Más munkahelye nem is volt. 
A Telefongyárban talált rá élete párjára is. Mindketten nagyon megbe-
csült tagjai voltak a kenyéradó vállalatuknak, és ennek megfelelően jól 
is kerestek. Tíz éves szorgalmas munka és takarékoskodás után megen-
gedhették maguknak, hogy saját házba költözzenek. Most már nem volt 
akadálya annak, hogy gyermekük legyen. Egy év múlva meg is született 
a fiuk. Mivel megoldható volt, hogy két külön lakást alakítsanak ki a 
házban, fiukkal – akinek természetesen saját családja, és már felnőtt 
lányai vannak – azóta is együtt élnek. Lajos bácsi,  nem vesz tudomást 
az életkorával járó nehézségekről. Jó barátja a keresztrejtvény és a te-
levízió. Állandóan mosolyog, friss elmével, lendületesen beszél, és ha 
valakiről, hát róla el lehet mondani, hogy 20 évvel néz ki fiatalabbnak 
koránál. Csupa jót mond a „gyerekekről” akik mindennel ellátják őket. 
Felesége még „csak” 87 éves, akivel a kezdetek óta szeretetben élnek. 
Az elmúlt öt évben csak annyi változás történt, hogy már két dédunoka 
is érkezett a családba. 
Öt évvel ezelőtti köszöntésekor a hosszú élet titkáról Lajos bácsi ezt 
mondta: olyan szeretettel vesz körül a családom, hogy hálátlanság len-
ne velük szemben, ha meghalnék – majd hosszan és jóízűen nevetett. 
Kívánjuk, legyen így sokáig, Isten éltesse Lajos bácsit az emberi kor 
legvégső határáig! 
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VEGYES

Siemens elől töltős mosógép 
dobcsillag töréssel alkatrésznek 
10E Ft-ért eladó, működőképes. 
20-590-5918

Jó állapotú férfiöltöny, télikabát 
54-es méretű ingyen elvihető. 
403-9603

Fém láda bármi tárolására ki-
váló, zománcozott, szigetelt. 
130x75x65cm eladó. 403-1335

Eladó nagy teljesítményű sarok-
csiszoló, fúrógép állvány és mű-
szer satuk 30-40% kedvezmény 
az eredeti árból. 30-282-2202

Eladó 30l-es 10E, 17l-es 8E Ft, 
cserép savanyító edény. 20-323-
4265

Eladó harmonika ajtó, függöny-
tartó, 160x70cm-es kókusz mat-
rac, epedás ágybetét 2x1,7m-es. 
20-807-7891

Eladó Vass László intarzia képe. 
20-559-8756

Sürgősen eladó 42-es új férfi 
fekete-barna cipők, 42-es fekete 
férfi csizma. 30-282-2202

Szarvasi kávéfőző, Samsung 
TV, WC magasító, 2 medencés 
mosogató eladók. 409-0366

Magyar szépmesék
 Valahol fönt a Bükkben
MN 47-59 (Magyar Néphadsereg 47-59). Ez volt a címe, egyben a le-
vélcíme a zászlóaljnak. Lakott településtől néhány kilométernyire. 
Különleges harcászati eszközeit tekintve a kezelő sorállomány is ki-
emelt ellátásban és kedvezőbb bánásmódban részesült. A parancsnok 
képzett katona volt és humánus ember. A tisztjeit is lehetőleg a fris-
sen végzett, reform szellemben oktatott fiatalok közül válogatta. Így 
a szakaszparancsnok hadnagyok, akik a katonák közvetlen kiképzői  
voltak, és csak pár évvel idősebbek alárendeltjeiknél, mondhatni ide-
ális kapcsolatot, jó hangulatot tudtak kialakítani. Persze régi vágású, 
nyers, kedélytelen 

tisztek is akadtak. Az egyik közülük, Gajdos József főhadnagy, (még 
mindig csak főhadnagy volt évek óta) olyan hátsó szándékú "kiszú-
rós" jakumó (gyalogos) beállítottságú csapattiszt, több embert juttatott 
már fogdába, futkosóra (büntető század).  Valahogy itt maradt ennél 
az egységnél, de többnyire üti-nek (ügyeletes tiszt) osztották be, ahol 
nem sok vizet zavart.

Akkor is ő volt szolgálatban. Váltás után 6 óra tájban indult ellenőriz-
ni, először az őrséget. Az őrség körlete a B terület hatalmas épületé-
nek egyik sarka volt. Ebben az egy tömbből álló blokkban kapott helyet 
a garázs, benne az 50 darab készenléti speciális ZIL tehergépkocsi a 
rakétákkal, élesítés nélkül, az üzemanyagraktár, olajraktár, és az ön-
járó daruflotta. Az üti a  személybejáróhoz ért, belépett a kapun, rög-
tön látta, hogy az őrség ablakai ajtaja tárva-nyitva.  A támlás őr sincs 
sehol..., itt fogást lehet találni az őrparancsnokon. Aki az irodájában, 
a kellemes nyári délutáni melegben, oldott nadrágszíjjal, zubbony 
nélkül, atlétatrikóban könyökölt az asztalon, fásultan bámulta a már 
unalomig ismert fali tablót, amelyen a szovjet és az ellenséges vadász-
gépek fotói voltak. 

Gajdos főhadnagy hirtelen ötlettel, kihasználva a helyzetet, belopa-
kodott az ajtón, és az egyik keze ügyébe eső fegyvert kikapta a támlá-
ból, halkan kiosont és a másik sarkon lévő telephely ügyeletesek (akik 
éppen az erdő szélén kertészkedtek) helyiségében lerakta. Ezután 
újabb csellel, nem ugyanarra, hanem a jóval hosszabb úton az egész 
épületet megkerülve ráérősen ballagott vissza az őrszobához. Viszont 
akcióját a puskával (PPS géppisztoly) észrevette az egyik telephelyes, 
rögtön kapcsolt – ő is ismerte már Gajdost – fogta a fegyvert, berontott 
az őrszobába: – Misi, figyelj… a Gajdos kilopta tőletek ezt a puskát, berak-
ta hozzánk. Tessék, itt van, én megláttam, de ő nem vett észre, körbe jön, 
mindjárt itt lesz... Minden hamar a helyére került, az őrparancsnok, 
a készültség tagjai rendbe szedték magukat, mire Gajdos megint az 
ajtóhoz ért. Ott a támlás előírás szerint fogadta. – Főhadnagy elvtárs, 
Mózes Péter honvéd jelentkezem, kérek engedélyt, hogy az őrparancsnok-
nak jelentsem érkezését. – Jelentse, szólt, és közben farkasvigyorra tor-
zult az arca. Bacskai Misi most már felélénkülve, jókedvűen hallgatta 
a támlás jelentését. Kitárta az ajtót, és derűsen jelentett. – Főhadnagy 
elvtárs, Bacskai Mihály szakaszvezető jelentkezem. Jelentem, az őrség má-

sodik váltása következik. A tornyokban 4 fő, pihenőben 4 fő, készültségben 
4 fő, támlás 1 fő, 1 fő kutyás, a fogda üres.  A szolgálati időm alatt rendkí-
vüli esemény nem történt. – Köszönöm, rendben, megyek is tovább az "A" 
területre, adja a naplót. – Parancs főhadnagy elvtárs, foglaljon helyet, itt a 
napló, megkínálhatom ásványvízzel? – Köszönöm, az jólesne... – igen, lá-
tom a kutyás is kint van, hát csak vigyázzanak tovább – ivott egyet, majd 
elindult kifelé. Már a folyosó végén járt, mikor visszafordult, mintha 
csak most jutna eszébe, csak úgy mellékesen odavetette: – Majd elfe-
lejtettem, mutassa még a fegyvereket. – Parancs főhadnagy elvtárs, tessék 
a leltár, a létszám szerint az enyémmel együtt 9 db. G. J. átvette a listát, 
és mint aki ínyencfalatot ízlelget, elkezdte azonosítani a fegyvereket, 
gyártási számaik szerint: AF 51-32, AB 23-85, AF... darabonként kivette 
az állványból, leolvasta a számot, kipipálta, helyre tette.  Az utolsóknál 
már egyre izgatottabb lett és mire a végére ért, kövér izzadságcsepp 
gördült le a homlokáról. – Nézzük még egyszer és nekifogott elölről. – Va-
lami nem stimmel Józsikám? – Micsoda? Szakaszvezető, ne bizalmaskod-
jon, a felettese vagyok,  fog ja a papírt… – De hát a múltkor szolgálati úton 
Tardona felé az Avas alján 1-1 deci kerítésszaggatóval tegeződtünk, nem? 
– Az akkor volt, most szolgálatban vagyunk. Egyenként adja a fegyvereket 
a kezembe, a listáról olvassa le a számot, én ellenőrzöm, és visszateszem 
a támlába. A készültség is menjen ki – addig ők is sandán segédkeztek, 
teljes izgalomba jött – Senki nem nyúl semmihez, csak maga meg én. 
– Józsikám, mi a hézag, mit keresünk? Több puska van, vagy kevesebb? – 
Őrparancsnok, rendre utasítom, ismétlem szolgálatban nincs tegezés – A 
parancsot végrehajtani! Nézzük újra! Egy fegyver hiányzik. – Hiányzik? 
Főhadnagy elvtárs, együtt ellenőriztük, és stimmelt minden. – Nem szá-
mít, újra kezdjük, adja az elsőt! – Értettem főhadnagy elvtárs, és B. Misi 
kaján pofával parancs szerint adogatta a puskákat, bemondta a szá-
mát, átadta Gajdosnak, aki megint ellenőrizte az azonosító jelet. Mi-
kor már sokadjára az utolsó fegyver is a helyére került, G. J. főhadnagy 
vörös arccal, átizzadt zubbonyban, tehetetlenül csapkodta gyakorló öl-
tözékének nadrágját. – Nem értem. Nem értem. Misikém, – fogta kérle-
lőre – te tudod mi történt, te biztos tudod, látom a képeden. Mondd meg, 
nem teszek jelentést a lazaságotokról, de tudnom kell… B. Misi ekkor már  
nehezen tudta rendezni arcvonásait, röhögés környékezte, de önmér-
séklettel közölte: – Főhadnagy elvtárs! Most sem értem mit kerestünk, mi-
kor minden rendben, a papírok, a számok, a fegyverek. Mit mondhatnék? 
Gajdos fölállt, összeszedte magát, szétzilált tekintélyét ellensúlyozva, 
fenyegetőn odavetette: – Szakaszvezető, ezt nem felejtem el. – Sarkon 
fordult és nehézkes alkatához képest gyors léptekkel viharzott ki,  be-
vágta maga mögött az őrszoba ajtaját.

Bacskai Misi néhány hónap múlva leszerelt. Szokásban volt, hogy a 
zászlóaljparancsnok, a nőtlen tiszti lakások klubjában megvendégelte 
a már civil ruhás végleg eltávozókat. Az ebéd utáni oldott hangulatban, 
amikor a jelenlévő tisztek már pertut ittak velünk, Gajdos főhadnagy 
odaült Misi mellé és még itt is kérlelte, mondaná el a trükköt, de Misi 
könyörtelen volt, nem kegyelmezett. Csak mi, néhányan ismertük a 
kivédett lebukás titkát, ami a Bükk-fennsík régen megszűnt alegysé-
gének rejtélye maradt… – mostanáig.

HEGYI ÁKOS    
id.hegyiakos@gmail.com

Helyreigazítás
Október 6-i lapszámunkban beszámoltunk R. Törley Mária 
Herczeg Ferencről készített szobrának avatásáról. A tudósítás-
ba két téves információ került. A szobor első példánya nem az 
író egykori nyaralójának területén áll, hanem a Balaton partján, 
Herczeg Ferenc halálának éve pedig helyesen 1954.  

KERESEM 
azt a fiatal lányt, aki szeptember 28-án, kedden a 277-es busz 
zuglói végállomásán gyors segítséget nyújtott egy utasnak. 

Segítségét szeretném kedvenc tortájával megköszönni.
Jelentkezzen a szerkesztőség e-mail címén: 

hirdetes@bp16.hu.



Tetőfedő bádogos ácsmester, 
lapostető szigetelés, plusz 
anyagot is biztosítok. 20-281-
2547

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Szentmihályi Közérzetjavító 
Stúdió, 1162 Bp. Lajos utca 72. 
Cranio, Bowen, Kineziotape, 
köpöly, fülgyertya. Keress rá 
google-ban vagy facebookon! 
30-432-9092

CALLUX lábápolás, pedikűr, 
gombás köröm kezelése, kö-
römprotézis, géllakk, zselé: a 
szépség és egészség jegyében. 
Facebook: Ági Kéz- és Lábva-
rázs, Felsőmalom u. 3/a. 30-
851-8763 

Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524

Széldeszka festést, kapuk-ke-
rítések festését, kisebb tető 
javításokat, ereszcsatorna 
tisztításokat vállalunk. Farkas 
Norbert 30-550-7761

Kertépítés, fakivágás, metszés, 
permetezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöldhulladék elszállí-
tás. Minden, ami kerti munka. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Veszek készpénzért legmaga-
sabb áron értékbecsléssel! Bú-
torokat, festményeket, dísztár-
gyakat, órákat, porcelánokat, 
csillárt, könyveket, írógépet, 
varrógépet, szőrmebundát, 
kristályt, bakelitlemezeket, 
csipkét, bizsukat, kitüntetést, 
régipénzt, teljes hagyatékot 
díjtalan kiszállással! Németh 
Dániel 20-294-9205

INGATLAN
Cinkotán az Erős utcában 
2400nm-es zártkert eladó tulaj-
donostól. 30-297-8961

Kétszobás összkomfortos búto-
rozott, kifestett lakás kiadó a VII. 
Kerületben. Azonnal költözhető! 
30-624-0697

Albérletet keresek. 20-252-0255

Komfortos lakhelyet bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

Ómátyásföldön különálló kisház 
összkomfortos kiadó egy nem 
dohányzó személy részére. 20-
925-5910

Eladó vagy csere a Jókai lakótele-
pen 62nm-es panorámás lakás. 
407-4927

VEGYES

Keresem a cinkotai Kressinszy 
család olyan leszármazottját, 
ismerősét, aki tudja, hogy a csa-
ládi sírbolt megva-e még, illetve 
hol található. Bálint Ernő 30-
962.0656

Eladó 2db 30l és 50l-es boros 
ballon. 30-169-2135

Többéves ciromfa (kb. 160cm-
es) ingyen elvihető. 20-220-1675

Newgarda benzinmotoros fű-
nyíró szervizelt eladó 15E Ft-ért. 
20-383-9030

6 db jó állapotú nád táblalemez 
(drótfonatos) 200x100 cm el-
adó. Ár megegyezés szerint. 30-
914-7744

Elektrolux kombi hűtő 25E Ft, 
benzines fűkasza 15E Ft, 3 égős 
gáztűzhely 16E Ft-ért eladók. 
20-595-3901

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú 
ERIKA táskaírógép plusz sza-
laggal jelképes összegért. 30-
528-2040

Eladó: nagyméretű, masszív 
EMINEO nevű kerekesszék, 
kerék távolság 75 cm, ülőpárna 
52cm széles. 30-528-2040

Eladó 90x190cm-es egyszemé-
lyes ágyneműtartós heverő. 30-
689-2892

Virágzó elefántfül pálma /Al-
casia Marorriza/ eladó. 20-416-
7444

Eladó: Koloniál szekrénysor do-
hányzóasztallal, bőr ülőgarnitú-
ra fotellal. 20-562-1649

Redőnyvas 3 szál (6m), zártszel-
vény 20x20-as 4 szál, 20x40-es 
2 szál, PAG860 Bioptron lámpa 
eladó. 405-2211

Műanyag hordó 200l-es, 
műanyag rekesz 500Ft/db, fa 
lécek ingyen. 403-1090

Asztalra szerelhető tekerős pa-
radicsom passzírozó 3E Ft-ért 
eladó. 20-590-5918




