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A testületi ülésről jelentjük

Egyhangúlag döntöttek ugyanis a Mátyás-
földi Lawn Tennis Club használatában lévő 
spottelepen történő beruházás támogatásá-
ról, valamint a kapcsolódó tulajdonosi hoz-
zájárulás kiadásáról.

Teljes egyetértés született annak kapcsán 
is, miszerint közös megegyezéssel meg-
szüntetik a DR. KÓKAI ÉS TÁRSA Orvosi 
Betéti Társasággal - annak képviseletében 
az ellátásért személyesen kötelezett orvos-
sal, Dr. Kókai Zsolttal - felnőtt háziorvosi 
ellátás tárgyában kötött, a Csömöri úti 177. 
szám alatti telephelyen lévő önkormányzati 
rendelőre szóló Feladat-ellátási szerződést. 
A háziorvosi feladatokat 2021. december 1. 
napjától Dr. Móri Teréz Júlia látja el.  

A Testület megállapította azt is, hogy az 
IKARUS BSE számára egyedi támogatást 
nyújtanak, amire azért van szükség, mert a 
sporttelep öltözőépületének tetőtéri lelátó-
ján a fémszerkezet és a korlátok állapota je-
lentősen romlott. Ennek helyrehozatalához 
járul hozzá az Önkormányzat bruttó 1 960 
110 forinttal. 

Szintén megszavazták, hogy a XVI. kerületi 
Önkormányzat a tulajdonát képező 117510/45 
helyrajzi számú, 1500 négyzetméter nagy-
ságú, és a 117510/46 helyrajzi számú, 1500 
négyzetméter nagyságú ingatlanokat nyilvá-
nos, egyfordulós pályázat útján értékesíti. A 
pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki 
a pályázati feltételeknek megfelel, illetve a 
kikiáltási árhoz képest a legmagasabb ösz-
szegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz 
ajánlatot. A Képviselő-testület az ingatlanok 
forgalmi értékét 31 700 forint/m2+Áfában 
határozza meg, ez egyben a kikiáltási ár is. 

Második alkalommal tárgyalta az Önkor-
mányzat az Emma utcai játszótér sorsát. A 
Főváros Önkormányzattól ingyenesen sze-
retné a XVI. kerület megkapni az ingatlant, 
az erről szóló szerződést pedig jóváhagyta a 
Testület legutóbbi ülésén. 

Ugyanúgy egyhangú döntés született arról 
is, hogy a Képviselő-testület hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló, Táncsics 
utca 10. szám alatt ingatlan ideiglenes, in-
gyenes használatba adásához a XIV. kerületi 

Hivatal Népegészségügyi Osztálya számára. 
A XIV. és XVI. kerületi közös ANTSZ épü-
lete ugyanis felújítás alatt áll. A felújítás 
ideje alatt a Táncsics utca 10-ben fogják el-
látni közfeladataikat, előreláthatólag 2021. 
november 15-től 2022. március 15-ig, vagy 
ameddig a felújítás tart. 

A Testület döntött a mátyásföldi volt re-
pülőgyár 103770 és 103771 helyrajzi számú 
területén a helyi védelem alatt álló torony 
épületrészhez kapcsolódó további, a torony-
épület két oldalán álló emeletes épületszár-
nyak helyi védelméről. 

A Képviselő-testület határozott arról is, mi-
szerint javasolja Budapest Főváros Önkor-
mányzata Közgyűlésének, hogy a XVI. kerü-
leti Döbröce utca és a Hősök fasora közötti 
névtelen közterületet Torma Zsófia sétánynak 
nevezze el. Torma Zsófia nem csupán az első 
magyar, hanem a világ első régésznője volt.

LASZKÁCS DENISE

A Képviselő-testület november 10-én megtartott ülésén számos 
fontos napirendi pontot tárgyalt meg. A tagok döntései azt mutat-
ják, a testület a kerületet érintő kérdésekben nagy összhangban tud 
együtt dolgozni. Mindezt az ülésen tárgyalt javaslatok nagyarányú, 
egyöntetű szavazateredményei is tükrözik. 

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat
Területi Szociális Szolgálat

1165 Budapest, Veres Péter út 109.
Telefon: 401-0576 Fax: 407-2816  
Email: terszoc@gamesz16.hu
Adószám:16923797- 2-42

Nyugdíjasok Segítő Szolgálata
A kerület nyugdíjasai számára biztosított ingyenes segítségnyúj-
tás, az alábbi területeken:
• SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS, a mozgásukban kissé korlátozott 
idősek orvoshoz, illetve szakrendelésre szállítása (ezen szolgálta-
tásunk csak a XVI. kerületi orvosokra, szakrendelőre és a Pest Megyei 
Flór Ferenc kórházba szól, sajnos folyamatos kezelésre és kerületen 
kívüli nem áll módunkban szállítani a betegeket)
Elérhetőség: 407-2008-as üzenetrögzítős telefonszámon
Koordinátor: Lucza Józsefné

A BEVÁSÁRLÁSI SEGÍTSÉGET szeretnénk kiterjeszteni a hét to-
vábbi napjaira azoknak a nyugdíjas kerületi lakosoknak, akik igényt 
tartanak rá:
• Hétfőn: Aldi élelmiszerüzlet • Csütörtökön: Auchan áruház
• Kedden: Lidl élelmiszerüzlet • Pénteken: Bosnyák téri piac

A szerdai napon szeretnénk egy új szolgáltatást bevezetni: 
CINKOTAI TEMETŐ, RÁKOSPALOTAI TEMETŐ LÁTOGATÁSÁT 
igény szerint.
Elérhetőség: hétfő – péntek 9-13 óráig a 407-2812-es üzenetrög-
zítős telefonszámon. Koordinátor: Gaálné Szilágyi Erzsébet

Minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges!
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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!
Hol október végére, hol november elejére minden évben esik 
egy-egy olyan nap, amikor festői képeket varázsol elénk az ősz. 
November 8-a idén egy ilyen nap volt. Akadt egy szabad órám, 
kocsiba ültem, és pár perc múlva már a Naplás-tó partján sétál-
tam a langyos napfényben. Olyan szélcsend volt, hogy a legma-
gasabb fák levelei sem moccantak, ezért a tó vízének felülete 
olyan volt, mint egy üvegtábla. Mindenhol a csend és a béke 
őrködött az ősz szépsége felett. Fölmásztam 
a kilátóba, és nagy élvezettel gyönyörköd-
tem a kék ég alatt a sárgában és barnában 
pompázó lombok látványában, és a tóban 
visszatükröződő ég világosból sötétkékbe 
úszó színeiben. A varázslat addig tartott, 
amíg visszasétáltam a gát elejéhez a büfé 
közelében lévő padhoz. És akkor megláttam 
azt a fekete foltot. Azt, amely úgy keletkez-
hetett, hogy valami idióta tüzet rakott az 

új, mindeddig hibátlan pad fa lécein. 
Gondolom a drogot kellett kiskanálban 
felmelegíteni, ahogy a filmeken lehet 
látni, és ilyenkor semmi nem számít. A baj csak az, hogy ettől 
elromlik a kedvük azoknak, akik szeretnek szép környezetben, 
a város zajától karnyújtásnyira megmártózni a természetben. 
Persze lehet mondani, hogy ettől még az erdő is, a tó is ugyano-

lyan szép, csak befészkeli magát a tudatunkba 
a kérdés, vajon legközelebb milyen rombo-
lás nyomai várnak, ha erre járok. Lehet, hogy 
ezzel emberi jogokat sértek, de megint csak 
Einstein közismert mondása jut eszembe: „A 
világon két dolog végtelen: a világegyetem és az 
emberi butaság.” Majd elbizonytalanodva hoz-
zá tette: „Bár a világegyetemben nem vagyok 
olyan biztos.”

MÉSZÁROS TIBOR

Őszi öröm és üröm

2022 tavaszán országgyűlési képviselő-választás lesz. A XVI. ke-
rületi Választási Iroda a szavazás sikeres lebonyolítása érdekében 
szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. Olyan szemé-
lyeket keresünk, akik lendületesek, fáradhatatlanok, hiszen a sza-
vazatszámláló bizottságok feladata a szavazás lebonyolítása, majd 
a szavazatok megszámlálása, ami nem ritkán azt jelenti, hogy egy-
huzamban kb. 20-22 órán keresztül kell koncentrálni, dolgozni. A 
bizottsági tagokat a feladataik ellátásáért tiszteletdíj illeti meg. 

A szavazatszámláló bizottság tagja az lehet, aki: 
- a 18. életévét betöltötte;   - magyar állampolgár;
- a XVI. kerületben lakcímmel rendelkezik;  - van választójoga és
- nem tartozik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
18. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Bővebb felvilágosítást kérni Laluska Ibolyától a 401-1555-ös tele-
fonszámon, jelentkezni a hvi@bp16.hu e-mail címen lehet. 

Dr. Csomor Ervin, HVI vezető

Szavazatszámláló bizottsági tagokat keresünk
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Kovács Péter polgármester az el-
múlt időszakra visszatekintve 
azt emelte ki, hogy a pandémia a 
szokásosnál is jóval nagyobb ter-
het jelentett mind az egészség-
ügyi, mind a szociális területen 
dolgozók számára. Ez a közösség 
azonban jól vizsgázott, megfeszí-
tett munkával ugyan, de helytáll-
tak a saját területükön. Ennek az 
időszaknak azonban még nem 
értünk a végéhez, hiszen a vírus 
újra támad, és további helytállásra 
lesz szükség. Az eddig tapasztaltak 
alapján azonban bízhatunk benne, 
hogy az egészségügyi és szociális 

területen dolgozók a korábbihoz 
hasonlóan győzni fogják a ver-
senyfutást a vírussal.

Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő szintén arra a kivéte-
les kihívásra hívta fel a figyelmet, 
amelyet az elmúlt egy évben rótt a 
segítő szakmák dolgozóira a vírus-
helyzet, és ezért minden egészség-
ügyi és szociális területen helytálló 
dolgozónak köszönetet mondott a 
kerület lakossága nevében.

Ács Anikó egészségügyért is fele-
lős alpolgármester arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a segítségnyújtás-
nak a korábbi korokban is voltak 
zászlóvivői. Közismert a később püspökké szentelt római katona, 

Szent Márton története, aki kettéha-
sította köpenyét, hogy egy didergőt 
betakarjon vele. Ez a cselekedet a 
más emberek meg segítéséért dol-
gozók tevékenységé nek  jelképévé 
vált.  Nem véletlen, hogy a szociális 
munka napja a naptárban Márton 
napja mellé került. November 12-e 
nem csak egy szakma ünnepe, ha-
nem azoknak a dolgozóknak az el-
ismerése is, akik naponta tesznek 
tanúbizonyságot mások iránti szere-
tetükről, hivatástudatukról, empátiá-
jukról. Munkájuk nélkülözhetetlen a 
rászorulók számára.

Az ünnepi be-
szédek elhang-
zása után a Liget 
Táncegyüttes 
műsora követke-
zett, amelyet a 
jelenlévők mél-
tán jutalmaztak 
vastapssal. 

 
Ezután következett a kitüntetések és elismerések átadása.

Az Év Orvosa díjat dr. Berezvai 
Sándor érsebész főorvos (Kert-
városi Egészségügyi Szolgálat) 
vehette át. 

Az Év Egészségügyi Szakdolgozó-
jának Czank Erika vezető védőnőt 
(Kertvárosi Egészségügyi Szolgá-
lat) választották. 

Az Év Szociális Munkása címet 
pedig Kator Judit, (Szivárvány 
Bölcsőde) bölcsődevezető kapta. 

Az egészségügyi 
és szociális 
munka napja
Az Erzsébetligeti Színházban ismét megünnepelték az egészségügyi és a szociális munka napját, ami termé-
szetesen nem a munkáról, hanem az ilyen területen dolgozó, áldozatos munkát végző, csupa szív, hivatástu-
dattal élő emberekről szól. Közülük néhányan kitüntetést is átvehettek. A rendezvényen a kerület vezetőin és 
az ünnepelteken kívül részt vett a Képviselő-testület néhány tagja, az Egészségügyi és Szociális bizottság tag-
jai, valamint Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának vezetője, dr. Kalmár Patrícia.

Néhányan a kitüntetettek közül
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További elismeréseket kaptak a kerületi egészségügyi és szociális 
intézmények dolgozói is.

A Területi Szociális Szolgálat vezetője Serf Szonja kiemelkedő 
munkájuk elismeréséül a Reménysugár gondozási csoportból Ré-
vész Dorina Eszter gazdasági ügyintézőnek, a Derűs Alkony gondo-
zási csoportból Kepesné Forgó Katalin gondozónőnek, az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthonából Gál Attiláné gondozónőnek, a 
Segítő Kéz gondozási csoportból pedig Tasnádi Sándor kertész, fűtő-
nek, nyújtott át elismerő oklevelet. 

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat munkatársai közül 40 éves 
egészségügyi szolgálatért vehetett át elismerő oklevelet Dr. Kondér 
Gyula urológus főorvos, Dr. Kóródi Gabriella iskolaorvos, Lengyelné 
Balogh Erika gasztroenterológus, szakasszisztens és Veresné Lász-
ló Zsuzsanna védőnő. Az okleveleket Dr. Kiss Marianna főigazgató 
adta át.

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde vezetője, Tamás Já-
nosné pedig Tagajné Kárpáti Zsófia intézményvezető-helyettesnek 
(Bóbita Bölcsőde) és Novák Béláné bölcsődei dajkának (Napsugár 
bölcsőde) adott át elismerő oklevelet.

Az elismerések átadása után a nép-
szerű énekes, Kökény Attila és a sza-
xofonkirály, Jász András szórakoztatta 
az ünneplőket. Nagysikerű műsoruk 
után a Nosztalgia Étterem svédaszta-
los vacsorája biztosította a lehetőséget 
az erőgyűjtésre, hiszen az Egészség-
ügyi és Szociális Munka Napja a Ma-
darak együttes koncertjével végződött, 
amely kitűnő alkalom volt arra, hogy 
a jó ritmusérzékkel megáldott résztve-
vők táncra perdüljenek.    

MÉSZÁROS TIBOR

Az Év Orvosa 
dr. Berezvai Sándor  
Dr. Berezvai Sándor határozott, 
céltudatos, és a kitűzött céljait el-
szántan megvalósító orvos.

Fiatalkori álma volt, hogy orvos, 
azon belül sebész legyen. Min-
dig erre készült. Orvosi diplo-
máját 1980-ban szerezte. 1984-
ben sebészetből,1988-ban pedig 
érsebészetből szakvizsgázott. 
Orvosi pályáját 1980-ban, a Sal-
gótarjáni Kórház Sebészeti Osz-
tályán kezdte. 1987-ben felkerült 
Budapestre, a MÁV Kórházba, 
ahol a sebészeten töltött egy évet. 
Útkeresése 1988-ban ért véget, 
amikor a Péterfy Sándor utcai 

Kórház Sebészeti Osztályán már úgy érezte, hogy ilyen munkahelyre 
vágyott. Mivel ebben az időben a XVI. kerületi Szakrendelő a Pé-
terfy Sándor utcai Kórházhoz tartozott, így a kórházi munka mellett 
a Szakrendelőben sebészként, majd a kerületben egyedüli érsebész-
ként is dolgozott. Mindig igyekvő, szorgalmas kolléga volt.

Az ő munkásságának köszönhető a Szakrendelőben a kisműtétek 
megkezdése. 

A sikeres műtétekhez jó szakmai közösség is kellett, melyet igye-
kezett fejleszteni, összetartani. Kisebb megszakítással 1992-től 2021 
szeptemberéig volt vezetője a Szakrendelésnek és egyben motorja a 
kerületi érsebészeti szakellátás megteremtésének. 

Nyugdíjba vonulása óta is folytatja érsebészeti tevékenységét, de ha 
a szükség úgy hozza, gondolkodás nélkül helyettesíti kollégáit a se-
bészeten is.

Mind emberileg, mind szakmailag kiváló munkát végez, a betegek 
ellátásában szakszerű, pontos és precíz. Hatékonyan tud együttmű-
ködni más szakrendelések orvosaival és beosztott asszisztenseivel is. 
Ezek a tulajdonságai jelentős mértékben segítették a sebészet mű-
ködését a koronavírus járvány legnehezebb időszakaiban is. Amikor 
több munkatárs karanténba kényszerült, ő akkor is helytállt a bete-
gek ellátásában. 

Kötelező feladatai mellett több alkalommal részt vett a kerületi la-
kosok oltásában is. Mindig fontosnak tartotta a prevenciót, melyben 
aktívan részt is vett. A kerületben szinte mindenki ismeri és tiszteli. 
Reméljük, még sokáig aktív szerepet vállal a kerület lakosainak gyó-
gyításában és egészségének megőrzésében. 

Az Év Egészség-
ügyi Szakdolgozója 
Czank Erika vezető 
védőnő 
Czank Erika a Pedagógiai Szak-
középiskola elvégzése után elő-
ször szülésznői képesítést szer-
zett, a Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karán 
2006-ban, kiváló minősítéssel. 
Szakmai gyakorlatát már a XVI. 
kerületben, Cinkotán teljesítette. 
2006 óta dolgozik a kerületben 
iskolai védőnőként.

Folytatás a következő oldalon!
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Folytatás az előző oldalról!
Munkája során mindig nagy hangsúlyt fektet a tanulók 

egészségnevelésére, melyet tanórai keretek között, és azokon 
kívül is szívesen végez.

Feladatait pontosan és lelkiismeretesen teljesíti, az általa fel-
készített tanulók sikeresen szerepelnek a fővárosi csecsemő-
gondozási, és elsősegély-nyújtási versenyeken.

2018 óta a Kerületi Védőnői Szolgálat vezető-védőnői felada-
tait is ellátja. 

Kolléganői mindig számíthatnak támogatására, segítségére. 
Véleményét határozottan képviseli. Jelenleg a Budapest XVI. 
Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskola valamint a Csonka 
János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola iskolavédőnő-
je. Következetes, határozott, pozitív személyiségét a tanulók is 
megkedvelték.

Védőnői munkája mellett ebben az évben aktív részt vállalt 
a kerületi Oltópont szervezésében, az oltások lebonyolításá-
ban, és adminisztrálásában. Ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy minél több XVI. kerületi lakos kapja meg a védettséghez 
szükséges oltást.

Oszlopos tagja volt a Fővárosi Népegészségügyi Központ ál-
tal szervezett koronavírus elleni Iskolai Oltási Csoportnak. Az 
ő önkéntes és önzetlen tevékenységük eredményeként a ke-
rület számos tanulója részesülhetett védőoltásban. A védőnői 
munka iránti elkötelezettség, nagyfokú igényesség, precizitás 
és nagy teherbírás jellemzi. Czank Erika fontos tagja a kerület 
egészségügyi csapatának.

Az Év Szociális 
Munkása Kator 
Judit bölcsőde- 
vezető 
Kator Judit tanulmányait a 
Kanizsai Dorottya Egész-
ségügyi Szakközépiskolá-
ban kezdte, majd 1989-ben 
csecsemő és kisgyermek-
gondozó szakképesítést 
szerzett.

2002-ben az Egészségügyi 
Szakképző és Továbbképző 
Intézetben bölcsődei szak-
gondozó, majd 2014-ben az 

Eszterházy Károly Főiskolán csecsemő és kisgyermeknevelő 
diplomát szerzett.

1987 szeptemberében kezdte meg munkáját a XVI. kerület-
ben, a Kolozs utcai bölcsődében kisgyermeknevelőként, majd 
csoportvezetőként. 2002 szeptemberétől dolgozik a Szivár-
vány Bölcsődében. Kolléganőivel jó munkatársi viszonyt alakí-
tott ki, sok fiatal és pályakezdő kisgyermeknevelővel szerettet-
te meg a gondozónői hivatást.

2014-ben nevezték ki a Szivárvány Bölcsőde vezetőjének.
A szülőkkel, gyerekekkel való kapcsolata nagyon jó, példaér-

tékű. 
A szervezési feladatokban aktívan részt vesz, problémameg-

oldó készségével segíti a hozzá bizalommal fordulók munká-
ját.

Aktívan tevékenykedik a Nyílt napok, valamint a Szülő-cso-
portos beszélgetések megszervezésében.

Vidám természetével, kreativitásával, értékes tagja a munka-
helyi közösségnek.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Ingyenes úszások-
tatás az óvodásoknak
Kovács Péter polgármester, Ács Anikó alpolgármester és 
Hajós Gyula, az Aligátor Úszóiskola vezetője a Konrád 
Ferenc Uszoda gyerekmedencéjének partján jelentette 
be, hogy a kerületi uszodákban ingyenes úszás-előké-
szítő oktatás indul nagycsoportos óvodások számára.

Kovács Péter polgármestert arról kérdeztük, honnan ered az ovis úszá-
soktatás ötlete.
– A Fejlődő Kertváros Program mindig úgy alakul ki, hogy megkérdezzük 
a lakosságot, mire lenne igény a kerületben. Ezekből a javaslatokból áll össze 
a Fejlődő Kertváros választástól választásig tartó 32 pontos kerületfejlesztési 
terve. A lakók 2019 előtt egyebek mellett azt szerették volna, hogy az állam 
által bevezetett ingyenes úszásoktatás mintájára kerületünk terjessze ki ezt 
a lehetőséget az óvodás korú gyerekekre is. Törvény még nem kötelezi erre az 
önkormányzatokat, de mivel jó, kivitelezhető ötletnek tartottuk, megterem-
tettük az ingyenes úszásoktatás lehetőségét a kerület nagycsoportos óvodásai 
számára. Ezzel jelentős anyagi terhet vállaltunk át a szülőktől. 

Hajós Gyulától arról érdeklődtünk, milyen korú gyerekek esetében ér-
demes már gondolni az úszásoktatásra. 

– A kicsiket már egészen kis korban is lehet szoktatni a vízhez, de az úszás 
megtanulása felé az első lépéseket az óvodás kor második felében, a nagycso-
portos gyerekek körében érdemes megtenni. Az új lehetőséget úszásoktatás-
nak hívjuk ugyan, de ez valójában ebben a korban még csak barátkozás a 
vízben történő önálló mozgással, amolyan előszobája az igazi úszásokta-
tásnak. Megtanítjuk a gyerekeket hason és háton siklani a vízen lábtempó 
segítségével. Ez azonban már olyan alapot jelent, hogy aki ezt elsajátította, 
az már könnyedén tanul meg biztonságosan úszni.

A szakember hozzátette még, hogy a kerületi úszásoktatásnak nem 
csak az a célja, hogy magát az úszást tanítsák meg, hanem az is, hogy 
egészséges, jó erőben lévő kerületlakókat neveljenek, és ennek minden 
bizonnyal az egyik legjobb módszere az úszás. Hajós Gyula számítása 
szerint a szeptemberben kezdődő tanfolyam résztvevőinek a fele má-
jusra már nem csak a gyerekmedencében, de a mélyvízben is kipróbál-
hatja magát – természetesen szigorú felügyelet mellett.

Az óvodás úszásoktatás mindkét uszodánkban az érdeklődők rendel-
kezésére áll.

M.T. 
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Megjelent a nyilatkozat a 
gyermeket nevelők adó-
visszatérítéséhez
A NAV online felületén már elérhető a VISSZADO-nyi-
latkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visz-
szatérítéséhez. A VISSZADO-nyilatkozatot 2021. de-
cember 31-ig lehet benyújtani.

A legegyszerűbb az online benyújtás:
A VISSZADO-nyilatkozat a NAV honlapján az Szja-visszatérítés ab-
lakból a nyilatkozatra kattintva (https://szjavissza.hu), ügyfélkapus 
azonosítással érhető el az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás 
(ONYA) felületén. A nyilatkozat kitöltéséhez az Új nyomtatvány/be-
jelentés, majd az Szja-visszatérítés csempére kell kattintani.
Mobiltelefonnal, tablettel is kitölthető a VISSZADO-nyilatkozaton 
online:
• megadhatja az adó-visszatérítés kiutalásához szükséges adatait: 
bankszámlaszámát vagy postacímét, ahová kéri az utalást,
• ellenőrizheti, hogy az adó-visszatérítéshez kapcsolódóan a NAV 
mely adatait ismeri,
• nyilatkozhat arról, hogy Ön jogosult az adó-visszatérítésre.

A VISSZADO-nyilatkozatot a NAV előre kitölti a rendelkezésére 
álló adatokkal. A családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatását 
követően, várhatóan november második hetétől az utalási adatokat 
is betölti a NAV, ezt érdemes megvárniuk azoknak, akiknek családi 
pótlékot folyósítanak. Ha a NAV által ismert adatok teljes körűek, 
akkor a nyilatkozat benyújtására nincs szükség.

Benyújtás papíron és az ÁNYK-val:
A VISSZADO-nyilatkozat nemcsak online, hanem papíron is kitölt-
hető, postán és személyesen is benyújtható. A nyilatkozatra hasz-
nálható az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is. 
A papíros beküldéshez a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a 
NAV honlapjáról vagy elérhető a NAV ügyfélszolgálatain.

A benyújtási határidő elmulasztása:
A NAV nem utal 2022. február 15-éig kedvezményelőleget, ha nem is-
meri az utaláshoz szükséges adatokat azért, mert valaki elmulasztja a 
nyilatkozatát benyújtani az év végéig. Ilyenkor a visszatérítéshez való 
jog a 21SZJA adóbevallásában érvényesíthető 2022. május 20-áig.

A Kertvárosi Tanyaudvar decemberi nyitva tartása 

HELYREIGAZÍTÁS!
Tisztelt Olvasóink!
Előző lapszámunkban a Csömöri út felújításáról szóló tudósításunk-
ban tévesen tüntettük fel a körzet önkormányzati képviselőjének nevét. 
A 3-as számú egyéni választókörzet önkormányzati képviselője – ahol 
a Csömöri út érintett szakasza található – a 2019-es választások óta 
Mizsei László.  Ezúton kérünk elnézést önöktől és az érintett Mizsei 
Lászlótól. Zánkai Gabriella Kovács Péter által felkért önkormányzati 
kapcsolattartó, ezért volt jelen az átadáson. Ezúton kérjük a fentiek 
tudomásul vételét, az érintettektől pedig ismételten elnézést kérünk. 

Mészáros Tibor főszerkesztő

HELYREIGAZÍTÁS! 
Előző lapszámunkban tévesen neveztük meg a Pálfi téri 1956-os ün-
nepi műsor fellépőit. A műsor szereplői – mint az elmúlt években 
mindig – a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói voltak, felkészítő 
tanáruk pedig Herédiné Szegedi Zita, a Kölcsey Iskola pedagógusa. 
Az érintettektől elnézést kérünk.

Mészáros Tibor főszerkesztő

december 4., 5. ......................   10-16 óráig
december 11.  ...............................zárva
december 12.  .......................... 10-16 óráig
december 18., 19.  ................... 10-16 óráig
december 24., 25., 26. ................  zárva
december 27., 28., 29., 30. ..... 10-16 óráig
december 31.  ...............................zárva
január 1., 2.  ..................................zárva

RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT
1165 Budapest, Sarjú út 5. • tel: 608-28-20 • ügyelet:0620/331-80-01
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 TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!
A Sashalmi sétányon emlékművet szeretnénk állítani azoknak a honfitársainknak, 

akiket 1945. január 19-én Sashalomról hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. 
Az emlékműre fel kívánjuk vésetni az egykori áldozatok neveit.

Az általunk ismert neveket azért tesszük most közzé, hogy ha valaki hiányozna a lis-
tából, vagy neve pontatlanul szerepel, 2021. november 25-ig vagy ő, vagy családtagja 

jelezheti a a peteriildiko16@gmail.com e-mail címre, hogy korrigálhassuk. 
Előre is köszönjük a támogató segítségüket, mert 2022. január 19-én, az elhurcolásuk 

évfordulóján már avatni szeretnénk az emlékhelyet.
Tisztelettel:

Péteri Ildikó, a Német Önlormányzat elnöke

Az emlékezés narrátorának tisztjét Szat-
máry László önkormányzati képviselő 
látta el, aki egyben a Tóth Ilona Szülő-
házáért Alapítvány alelnöke. Kovács Pé-
ter köszöntőjében felhívta a figyelmet 
arra, hogy a kommunizmus kísértete 
és az általa okozott tévképzetek tovább-
ra is jelen vannak társadalmunkban. 
Dr. Kratofil Ottóné szavalattal fejezte ki 
mindazt, amit a rendezvény üzent. Őt 
vitéz Mireisz Tibor, az Alapítvány egyik 
alapító tagja követett előadásával, mely-
ben a többi között a korabeli eseménye-
ket idézte fel. Az ifjúságot Tollár Vince, 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója képviselte, aki Tóth Ilona, 
kerületünk mártírsorsra jutott medikájának életét és tevékenységét 
foglalta össze. Az estet a végzet órái című monoopera zárta, mely 
egy ’56-os halálraítélt végnapját mutatta be, Kristofori Ferenc opera-
énekes előadásában.

Az emlékezők az emlékműsor előtt és után mécsesekkel rótták le ke-
gyeletüket, melyeknek fénye szomorú mementóként emlékeztetett 
az ’56-os hősök és mártírok véráldozatára.

GUETH ÁDÁM

Az általunk ismert nevek:

1. Bankhart István 2. Bauer István 3. Baum József 4. Bayerle Gizella 
5. Beiszer Vilmos 6. Billinger László 7. Bleier Antal 8. Bleier János 9. 
Böhm Gyula 10. Böhm Mihály 11. Brenner Gyula 12. Buman Mihály 
13. Bunder Barnabás 14. Burg Ilona 15. Cermann László 16. Csibi 
Mihály 17. Dr. Hetényi István 18. Ellenbacher Mihály 19. Faitinger 
László 20. Flöttmann Ilona 21. Frohmann József 12. Frohmann Zsig-
mond 23. Gassler Lajos 24. Goldschmidt Béla 25. Goldschmidt Lász-
ló 26. Göttler László 27. Grátzl Aranka 28. Grátzl Aranka 29. Grátzl 
Ferenc 30. Greffinger Ede 31. Gregán Ilona 32. Grohman József 33. 
Grósz Ferenc 34. Grósz György 35. Guttin Mihály 36. Hágelmayer 
Ottó 37. Háhn Ferenc  38. Heffinger István 39. Heim István 40. He-
iring Anna 41. Hergesheimer Lujza 42. Herman Ferenc 43. Herman 
József 44. Herman József 45. Hertrich János 46. Hiedl Gyula 47. 
Hiel Károly 48. Hilbert Antal 49. Hirholz Antal 50. Hirsch Sándor 
51. Hochstein János 52. Hoffman Antal 53. Hutter Iván 54. Hutvág-
ner Márton 55. Hülber Ferenc 56. Hülitzer Ferenc 57. Frohmann 
Miklós ifj. 58. Herman János ifj. 59. Hujber János ifj. 60. Kaufman 
Irén 61. Kirchner Henrik 62. Klass Erzsébet 63. Kleber Gizella 64. 
Kléber József 65. Klotzl György 66. Kollman Gyula 67. Krámmer 

Lajos 68. Krapfel János 69. Krausz József 70. Krautman József 71. 
Kreisch Margit 72. Láger Vilmos 73. Lajtner Ferenc 74. Langer Géza 
75. Laudon Gabriella 76. Léber Béla 77. Liedl Antal 78. Liedl Erzsé-
bet 79. Liedl Ferenc 80. Liedl István 81. Linter Nándor 82. Lisztl 
András 83. Lösinger György 84. Máhr Ágnes 85. Máhr Károly 86. 
Maitz Ferenc 87. Mayer Margit 88. Mittág Jolán 89. Müller Alfonz 
90. Müller Gyula 91. Neubauer Árpád 92. Niemerfohl Erzsébet 93. 
Niemerfohl Katalin 94. Niemerfohl Magdolna 95. Oberle Flora 96. 
Okos Sándorné 97. Ozvald József 98. Pauer László 99. Piringer Fe-
renc 100. Réde Károly 101. Réde Vilmos 102. Reich János 103. Rei-
ner Antal 104. Richter János 105. Richter Jenő 106. Rith Dezső 107. 
Rizmáyer Antal 108. Rizmáyer György 109. Rizmáyer Irén 110. Rott 
György 111. Ruprecht Anna 112. Schaff Gyula 113. Schaff Sándor 114. 
Scheffer Lajos 115. Schell Géza 116. Schmidt Ádám 117. Schmidt La-
jos 118. Schmiedt Béla 119. Schubert Ferenc 120. Schwarzenberger 
József 121. Somfai Lajos 122. Spilják Sándor 123. Steigervald Jakab 
124. Stoller János 125. Szummer Károly 126. Szummer Margit 127. 
Tunner József 128. Vitzman János 129. Wágner József 130. Wángeli 
Ferenc 131. Wéber József 132. Wéber Viktória 133. Wiedermann Piros-
ka 134. Wilhelm József 135. Wölfinger Csaba 136. Zentai József

„Építsünk hidat!”
November 4-én, a Duna két partján, egyidőben gyűltek 
össze az emlékezők, hogy fejet hajtsanak Tóth Ilona és 
Mansfeld Péter emléke előtt. 65 évvel ezelőtt a Szovjet 
Hadsereg ezen a napon kezdte meg a Forgószél Hadműveletet, amely végül megtörte a szabadságharcosok ellenál-
lását és vérbefojtotta a forradalom eredményeit. A kerületi megemlékezésnek a Tóth Ilona Emlékház adott helyet, a 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, a Tóth Ilona Szülőházáért Alapítvány, a Hittel a Nemzetérét Alapítvány, 
a Kovász Egyesület, valamint a XVI. kerületi Önkormányzat jóvoltából.

vitéz Szatmáry László vitéz Mireisz Tibor Tollár Vince
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Péteri Ildikó, a Német Önkormányzat kerü-
leti elnöke köszöntötte a kissé csípős kora-
esti idővel is dacoló megjelenteket. Megér-
kezett a római császári sereg egyenruhájába 
öltözött lovas is, aki Szent Márton katonai 
előéletére utalt. 

Mielőtt azonban megindult volna a lam-
pionos séta, a gyerekeket a park fái és bok-
rai között elrejtett ajándékok várták. Minden 
csokitalléron és egyéb elrejtett tárgyon volt 
egy libakép. A megtalált tárgyakat aztán a 
rendezvény végén csokira lehetett váltani. 
Könnyű volt rájuk akadni, mert nagy részük 
világító karkötőkhöz rögzítve lapultak rejtek-
helyükön, mint a sötétben sziporkázó szent-
jánosbogarak. 

Főnyereményként egy plüssliba is elbújt a 
bokrok között, amiért persze a végelszámo-
lásnál több csoki járt. Miután a lampionos 
gyerekek adott jelre megrohanták a parkot, 
és begyűjtötték az elrejtett meglepetés-aján-
dékokat, ismét összerendeződött a menet, 

és a Szent Mártont jelképező római lovast 
követve megindultak a Sasvár utcai Krisztus 
Király templom felé. 

A fertőzésveszélyre tekintettel az ilyen-
kor szokásos műsort a templom előtt ad-
ták elő a fellépők. Idén a Játszókert óvoda 
nemzetiségi oktatásban részt vevő német 
csoportjába tartozó óvodások, és a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium né-
met tagozatos kisdiákjai vállalták a fellépést. 

Előtte azonban 
Nagy Zoltán atya 
mondta el Szent 
Márton történe-
tét a gyerekek 
nyelvén, kiemel-
ve a legfontosabb 
gondolatokat, az 
ő példáján bemu-
tatva az önzetlen 
szeretet erejét. A 
műsor után nagy 
csoki osztás kö-
vetkezett mind-
azok számára, 

akik föl tudták mutatni a parkban elrejtett, 
és általuk megtalált tárgyak valamelyikét. 
Majd a pilisszentiváni Jó Kenyér pékség 
jóvoltából – mint minden évben – minden 
egyes résztvevő kapott egy liba formájú édes 
péksüteményt.

A rendezvény lebonyolításában főszerepet 
vállalt dr. Gróf Krisztián, és lelkes segítőként 
jelen volt a Szerb Antal Gimnázium néhány 
diákja is. 

Márton-napi lampionok a Kertvárosi 
Olimpikonok Parkjában
A német Önkormányzat idén is megrendezte Márton-napi lampionos fel-
vonulását. A felvonulók a Kertvárosi Olimpikonok Parkjában gyülekeztek.

November 13-án, a 
zord idő ellenére is 
népes közönség je-
lent meg a Cinkotai 
Tájház Márton-napi 
rendezvényén. 

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, valamint a 
Varázsműhely Művészeti Alapítvány jóvoltából sok látványos-
ság várta az érdeklődőket. A programra elsősorban az óvodás 
és kisiskolás gyermekeket és kísérőiket várták különböző kéz-
műves foglalkozásokkal, népi játszóházzal, kalács- és lámpás-
készítéssel, valamint libanézegetővel és bábszínházzal. A báb- 
előadáson a gyermekek egy Márton-napi darabot tekinthettek 
meg, amely az adakozás és a felebaráti szeretet fontosságát 
hangsúlyozta. A darabot a nagy sikerre való tekintettel többször 
is előadták a Tájház belső helyiségében.

GUETH ÁDÁM 

Márton nap a Cinkotai Tájházban
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Gábor atya ismerős falak közé térhetett vissza, hisz ebben a temp-
lomban volt elsőáldozó, bérmálkozó és ministráns. A segédpüspök 
lelkesen és alázatosan osztotta meg elsősorban pozitív tapasztalatait 
a Kongresszusról, mely 
a római katolikus hí-
veken túl számos más 
felekezet képviselőit is 
megmozgatta. A Kong-
resszus kiemelkedő ese-
ménye volt Ferenc pápa 
részvétele a zárómisén.
Az előadás előtt az ün-
nepélyes alaphangot dr. 
Kratofil Ottóné szavalata 
adta meg.

GUETH ÁDÁM

A nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus 
utóhatásai

November 3-án újra előadásra hívta közönségét a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsége a Krisztus Király 
Plébánián. A házigazda, Szőke István vendége ezút-
tal Mohos Gábor segédpüspök, a Szent István bazi-
lika plébánosa volt, aki „A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus nemzetközi utóhatásai, sajtóvisszhangja” 
címmel tartott előadást. 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és 

Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 157.

Az ingyenes német nyelvápoló klubot 
két heti rendszerességgel folytatjuk, el-
sősorban azokra számítva, akik társal-
gási szinten beszélik a német nyelvet. 

A klub vezetője: Karolin Sztehlo
Időpontok: 

november 8., 22., 
december 6., 20. (hétfői napok) 
A társalgás 17 30-18 30-ig tart.

KÓRUS
A sváb- és német dalkincset 20 éve 

kerületi kórusunk ápolja. 
Várjuk sorainkba azokat, akik szívesen 

énekelnek német nyelven.
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és 

Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 157.

Kórusvezető: CsővárinéGurubi Judit
Próbák ideje: 

november 23., 30., december 7., 14. 
(keddi napok) 18 00-19 00-ig,

EGYÉB AKTUÁLIS PROGRAMOK:

2021. december 2. 
Mikulás ünnepség a nemzetiségi óvo-

dások és iskolások számára.

2021. december 4. 17:00 
Adventi buszos kirándulás 

Burgenlandba.

2021. december 18. 
Adventi kórustalálkozó a Budapesti 

Krisztus Király Templom közösségi há-
zában. (Budapest, Sasvár u. 23, 1163)

Telefonon érdeklődni a programok felől a 
+3620 956 7014-es 

számon lehet Péteri Ildikó NÖ elnöknél.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

(Felhívnám a figyelmet arra a nélkü-
lözhetetlenül szükséges kártyára, a 

védettségi igazolványra, amely nélkül 
nem megengedett programjainkon részt 
venni. Megértésüket előre is köszönöm!)

Békéscsabán tartották a 25. Országos 
Szólótáncfesztivált, ahol a Liget Táncegyüttes 

vezetőinek harmadik alkalommal ítélték 
oda a fesztivál fődíját.

Így Farkas Fanni "Örökös Aranygyöngyös 
táncos", Kiss Balázs "Örökös 

Aranysarkantyús táncos" címet nyert.
Sok szeretettel gratulálunk!

Ferenc pápa a Kongresszuson

Farkas Fanni és 
Kiss Balázs



Az Önkormányzat  lapja      11

– SOKUNKNAK ISMERETLEN JÁTÉK A 
RUMMIKUB. BEMUTATNÁ AZOKNAK, 
AKIK MÉG NEM HALLOTTAK RÓLA? 
– Rummikub társasjáték a römikártya táblás 
változata, a rabló römihez hasonló szabá-
lyokkal működik, de nem kártyával, hanem 
1-13-ig számozott játékkövekkel játsszuk. 
Számsorokat, illetve számcsoportokat kell 
lerakni a játék szabályai szerint, amikor ezek 
az asztalon vannak, akkor lehet őket variálni. 
A játékkal 4 fős csoportokban játszunk.

– ÖN HOGYAN KERÜLT KAPCSOLATBA A 
JÁTÉKKAL?
– A heti hat nordic walking edzés és a tú-
rák mellett szükségét éreztem, hogy ne 
csak a testünket tornáztassuk meg, hanem 
az agyunkat is. Négy évvel ezelőtt olyan tár-
sasjáték klubbot szerettem volna létrehozni, 
ahol jól érezzük magunkat együtt, és újra 
átélhetjük a gyerekkori játék örömét. Vissza-
tekintve ennél sokkal többet adott ez a klub. 
A Rummikub megunhatatlan társasjáték, 
igazi közösségépítő szellemi sport. A klubon 
belül baráti társaságok alakultak ki, akik kö-
zösen vesznek részt más programokon is. A 
klubnak jelenleg 100 fő körüli játékos kedvű 
tagja van, és a létszám folyamatosan bővül.  
Alkalmanként 40-50-en játszunk a klubna-
pokon.

– KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKNAK IS 
MONDHATJUK EZT?
– Igen, mert nagyon jól karbantartja és meg-
tornáztatja az agyunkat, nagy logikai készsé-
get igénylő szellemi sport.  
Ez a klubunk mottója is, hogy „Tornáztassuk 
agyunkat és őrizzük meg szellemi frissessé-
günket!” De fejleszti az együttműködést, a 
problémamegoldást, 
vagy akár a konflik-
tuskezelést is. Az 
alkalmaink négy órá-
sak, eleinte komoly 
kihívás volt négy óra 
hosszáig folyamato-
san koncentrálni. De 
idővel megedződtünk 
és észre se vesszük 
az idő múlását játék 
közben.

– MILYEN KOROSZTÁLYNAK AJÁNLJA EZT 
A JÁTÉKOT? 
– A Rummikub társasjáték nem korhoz kö-
tött, mindenkinek tudom ajánlani 6-99 éves 
korig.  A klubtagok 50-80 évesek, tehát in-
kább a szenior korosztály, de előfordul, hogy 
az unokákat is elhozzák játszani a nagyszü-
lők.  Az országos versenyeken külön díjaz-
zuk a legfiatalabb és a legidősebb játékost 
is. A legutóbbi versenyünkön a legfiatalabb 
versenyző 11 éves a legidősebb pedig 82 éves 
volt.

– MAGYARORSZÁGON MENNYIRE TER-
JEDT EL A JÁTÉK? 
– A Rummikub több mint 70 éves nagyon 
közkedvelt játék és sokan ismerik. Hazánk-
ban 27 Rummikub klub van. Mi vagyunk 
a hazai legnagyobb létszámú csapat. Több 
országos Rummikub versenyt is van, ahol 
megmérettethetik magukat a különböző klu-
bok tagjai. Az országos versenyeken mindig 
előkelő helyen szerepelünk, sokszor hozzuk 
el a dobogós helyeket.  Idén mi is szervez-
tünk két országos versenyt. 

– MILYEN PROGRAMJAIK VANNAK?
– A klubnapokon heti rendszerességgel 
találkozunk az Erzsébetligeti Színházban 
hétfőn délutánonként. Nyáron két pikniket 
tartottunk, a Kertvárosi Tanyaudvarban és 
az Erzsébet-ligetben is. Évente 5-6 országos 
Rummikub tábor és legalább 25 verseny van, 
ahol szintén részt veszünk.

– A KÖZELMÚLTBAN MAGYAR REKORDOT 
ÁLLÍTOTTAK FEL. MESÉLJEN ERRŐL!
– Az ötlet már két éve megszületett a fejem-
ben, de közbejött a pandémia. A Kultúrházak 

Magyar Rekord a Kertvárosban
Rummikub társasjáték az agy tornája
A Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Életmód Egyesület Rummikub 
Klubja felállította a leghosszabb folyamatos Rummikub játék marato-
ni rekordját. A Magyar Rekord 801 perc lett, a játék 13 óra és 21 percig 
tartott folyamatosan, megszakítás nélkül. Pápainé Stengel Ágnessel a 
KNSE Rummikub Klub vezetőjével beszélgetek a rekordról és a Rummi-
kub társasjátékról. 

éjjel-nappal 2021. programsorozaton belül a 
Szentmihályi Kulturális Központban KNSE 
Rummikub Társasjáték Maratont tartottunk 
magyar rekordállítással együtt. A Kulturális 
Központban két helyszínen zajlottak az ese-
mények, az egyik teremben a Rummikub 
versenyek voltak, a másik teremben pedig 
önfeledten lehetett játszani és megismerni a 
játékszabályokat. A nyílt napra mindenki jö-
hetett, aki szeret játszani és részt is vehetett a 
rekordkísérletben. Napközben 100 fő körüli 
volt a létszám, de ez szüntelenül változott, 
folyamatosan cserélődtek a játékosok. A leg-
kitartóbbak – mintegy 40-en – a zárásig ott 
maradtak. A maratoni nap reggel 9 órakor 
kezdődött és folyamatosan két magyar re-
kordhitelesítő figyelte, hogy a folytonos játék 
egy pillanatra se álljon meg. Este 22:21 óráig, 
801 percen át tartott megszakítás nélkül a já-
ték. A rekordállítást nagyon élveztük, olyan 
volt, mint egy csapatépítő tréning, közelebb 
kerültek egymáshoz a klubtagok, a közös cél 
megvalósítása még jobban összekovácsolt 
minket.

Magyar Rekorder lett a KNSE Rummikub 
Klubja. Felállítottuk a leghosszabb időtar-
tamú, folyamatos Rummikub játék hazai 
maratoni rekordját. Köszönettel tartozunk 
az Erzsébetligeti Színháznak és a XVI. kerü-
leti Önkormányzatnak.

GUETH ÁDÁM
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Helytörténet
A villamosítás Rákosszentmihályon
Manapság nehéz elképzelni, hogy száz évvel ezelőtt még nem minden háztartásban működött gombnyomásra az esti világosság. 
Eleink petróleumlámpa, vagy gyertya fényénél olvasták a Rákos Vidéke hetilapot, vagy csak a kandalló táncoló fényeinél beszélték 
meg az elmúlt napot. Az utcákon éjjel csak a Hold árnyéka követte a kései órán hazatérőket, a pesti gázlámpák fénye még alig 
vont kupolát a közeli város fölé. A lóvasút lámpásai időnként elszunnyadtak a kocsi zötykölődése közben, amikor égtek, az utasok 
panaszkodtak a nyitott kocsit is megtöltő bűzre. A „jobb” vendéglőket városi acetilén-világítással látták el, a gázlámpák „gyújto-
gatását” a veszélyessége miatt minden bizonnyal felelős személyre bízták. 
A cikk szerkesztett, rövidített változata a közeljövőben megjelenő Rákosszentmihály története II. egyik fejezetének. 

Ez a fejezet arról szól, hogyan 
költözött be az esti fény Rá-
kosszentmihály fasorai közé, 
vendéglőibe, báltermeibe, nya-
ralóiba, családi házaiba.

A villamosítás hosszas folya-
mat eredménye. A 19. száza-
dot szokás a „gőz a villany és 
a tudományosság” századának 
hívni, de eltelik néhány évti-
zed, mire az áramszolgáltatás 
nélkül már egyetlen háztartás 
sem lesz elképzelhető.

Az 1911. február 2-i képvi-
selőtestületi ülésen mutatta 
be Krenedits Sándor főjegyző 
a Phöbus villamos vállalattal 
kötött szerződést. 

A Phöbus a Rákosi út 46. 
alatt nyitott irodát Rákosszentmihályon. Ugyanez év augusztus 
27-én írta a Rákos Vidéke: 

„Villamos világításunk rohamos léptekkel halad a megvalósulás felé. 
A munkálatokat úgy Újpest felől, mint a vonal másik végén megkez-
dették. Rákoskeresztúrról kapjuk a következő tudósítást: Rákoskeresz-
túron és a vele közigazgatásilag összefüggő telepen már kitűzték a vil-
lamos lámpák helyét, sőt már az oszlopokat is kezdik állítani, mert a 
Phöbus társaság, mely Rákosszentmihály, Rákoskeresztúr, Rákosliget, 
Rákoscsaba és Péczel községek világításának vállalkozója, október hó-
nap folyamán megkezdi a villamos világítást mind az öt községben. 
Remélhető, hogy ezzel a közbiztonság is javulni fog Rákoskeresztúron, 
főleg ha a község, az ezideig tervezettnél több lámpát ad a telepnek. 
(U. B.)”

1911. szeptember 17: 
„Rákoskeresztúr és a nyaraló- telep villamosvilágításának előmunká-

latai, amelyeket tudvalevőleg a Phoebus részv.-társ. végez, rohamosan 
haladnak előre. A villamos vezetékeket tartó oszlopok már mind a köz-
ségben, mind pedig a telepen állanak, s felszerelték már a porczellán 
szigetelőket is. A Phöbus rész. társaság úgy közli a községgel, hogy 
október hó 15 én kezdi meg a világítást. E szerint nálunk, Rákosszent-
mihályon a jövő héten okvetlenül meg- kellene kezdeni a vezeték felál-
lítását.”

A következő év, 1912 januárjában már álltak az oszlopok, az osz-
lopokra a lámpákat felszerelték, és néhány ház villamos világításá-
nak a felszerelése is elkészült. 

„… a hátralevőket pedig a jelentkezés sorrendjében készítteti el a Phö-
bus részvénytársaság.” 

A kor szokásának megfelelően a katolikus templom villamos vi-
lágításának javára mulatságot rendeztek. A Rákos Vidéke szerint a 
„száztagú előkelő hölgybizottság” koncertet tervezett a Bíróné féle 
vendéglőben.

A jelenlévők névsorából ki-
tűnik, hogy a település min-
den elöljárója valamilyen 
részt vállalt a jótékonysági 
mulatságban. A Phöbus első 
próbavilágítása május 18-án 
okozott meglepetést Rákosz-
szentmihály lakosainak. 

1912. Június 16.
„A rákosszentmihályi villamos 

világítás hivatalosan ugyan 
még nem kezdődött meg, de a 
valóságban napról napra több 
örömet okoz lakosságunknak. 
Egyhangú vélemény, hogy a 
közvilágítás szebb, ragyogóbb, 
erővel teljesebb, mint bármely 
más vidéki vagy fővároskörnyéki 
város villamos világítása. Egy-

egy utczán ragyogó csíkként vonul végig a fényes lámpasor; helyenként 
pedig remek képet nyújt az üde zöld lombokon keresztül szűrődő fehér 
villamos fény. Most már a magánlakásokban is megkezdte az áram-
szolgáltatást a Phöbus; fokozatosan több és több házat kapcsolnak be 
naponként a világító áramkörbe. A vállalat rákosszentmihályi irodája 
legnehezebb napjait éli, ugyancsak elhalmozza a sok munka, de embe-
rül elbánik vele és valóban közmegelégedésre végzi a dolgát”.

Augusztus végére a községháza termei is fénybe borultak. 
Ugyanerre az időre a Rákosszentmihály állomással (ma Nagyicce) 
szembeni Nagyitcze vendéglő új bérlője, Mayer Benedek felépí-
tette a régi fogadó mellé új, villanyvilágítással ellátott kávéházát, 
ezzel a környék első, esténként fényárban úszó vendéglőjét.

Az újdonságnak számító villamos áram erejét azonban többen 
nem mérték fel, az első áldozatokat is meghozta a közvilágítás, 
az első, egy képzetlen szerelő, aki a vezetéken függve égett el, a 
második „csak” kíváncsiságból fogta meg saját házának tetőjaví-
tása közben a felette feszülő vezetéket, ő könnyebb görcsökkel 
megúszta. Megkezdődött a harc a drótokat összekuszáló viharok-
kal, valamint a csibészségből mindenfélét a vezetékekre dobáló 
suhancokkal is.

A templom világítását 1912-ben, a rákosszentmihályi búcsún, 
szeptember 29-én láthatta először a település katolikus közönsé-
ge.  

A híradások örömtelik, de nem fedik teljesen a valóságot, hiszen 
a településnek csak a belső, központi részeiről szólnak, a település 
teljes áramellátása valójában csak 1945-re készült el. 

SZÉMAN RICHÁRD

Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42 
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu 

Látkép a Phöbus villanyoszlopaival Stróbl J Nándor képeslapján
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Magyar szépmesék 
Rákosi plakátok
Elsőbe jártam az ötvenes évek elején, amikor anya, aki addig 
otthon volt velünk, dolgozni kezdett. Minden második héten 
délután tanított. Ezeken a napokon nagyanyámékhoz mentem 
iskola után. Nyanyámmal estefelé mentünk haza a Füzér ut-
cába. Már a szomszéd háznál jártunk, – várj csak – mondta, 
és kilépett az úttestre, végignézett a drogista villa szép hosszú 
márványfalán, ami Rákosi Mátyás képeivel volt teleragasztva, 
két sorban. A friss hóban a szemetes lovak elhullatott kupa-
cai sorjáztak. Azon mód, puszta kézzel fölmarkolt jó néhány 
gombócot és elejétől végéig összemázolta a plakátokat. Mikor 
elfogyott, hozott még, hogy jusson az utójára is.

Ácsorogtam, kicsit értetlenül néztem, nem nagyon értettem, 
miért csinálta. Mintha az én nagyanyám egy  feladatot vég-
zett volna. Nem mondott semmit, én meg nem kérdeztem,  de 
éreztem, hogy fontos volt neki. A csöndes utca néptelennek 
látszott, nagy pelyhekben esett a hó.

Hazaértünk, anya nyitott ajtót. De jó, hogy itt vagytok, késő 
van, már aggódtam. Édes mamám, ülj le, pihentesd kicsit a 
rossz lábadat. Mindjárt kész a vacsora is. Köszönöm Bubám, 
megyek, még teát kell főznöm apádnak. Ügyesen tanultunk, a 
4-es táblát vettük. A kicsit még megnézem. Itt van a hálóban, 
most aludt el. Akkor majd máskor. Szervusztok. Lehet, hogy 
villamosra szállok.

Néhány nap múlva nagybátyámat hívatta a főnöke. – Lacikám 
figyelj oda jobban anyádra. 16.-án este csúnya dolgot csinált. Jó, 
tudom, hogy nem tudsz róla. De a mai világban egy ilyen eset… 
igen súlyos következményekkel jár. Ha nem te, a Honvéd élsporto-
lója vagy a fia…hát bajba került volna. Felejtsük el, de még egyszer 
nem fordulhat elő ilyesmi, hát csak vigyázzatok anyátokra! Na jó 
munkát, hallom te vagy a sztrog, és megvagytok mind a négyen, 
már csak másfél év az olimpia. 

Valaki mégis meglátott minket.

Korona, pengő, forint
A 40-es évek végén az új adminisztráció bevált megoldása volt, 
a régi rendszer tisztviselőit lecserélni, mert azok az emberek 
ideológiailag megbízhatatlanoknak minősültek. Egyébként is 
kell a hely a jó kádereknek. Akit lehet nyugdíjazni kell, az ak-
tív korúak meg válasszanak más pályát, munka van bőven. Ra-
cionalizálásnak hívták ezt a folyamatot, amely 1949-50-re be 
is fejeződött. Így aztán a tanult, képzett, addigi beosztásában 
megfelelően helytálló családfők – szinte kizárólag férfiak, akik 
addigi keresetükből el tudták tartani családjukat – állást keres-
tek. Előfordult, hogy az igazgatót vasöntő vagy segédmunkás 
váltotta, az igazgató meg hegesztő lett. A kúriai bíró meg, – 
akit elsők között rúgtak ki – csak évek múlva lehetett portás 
a Ganz-Mávagban. De azért az elbocsájtottak többsége nem 
vesztette el az életkedvét, előbb-utóbb sikerült alkalmazkodni-
uk és lett munkájuk is. Gondoskodni kellett a gyerekekről, a 
feleség is dolgozni kezdett. 

Az „öregek” pedig megkezdhették a pihenés éveit. Az álla-
mosított házban megtarthatott egy-egy lakást két értelmiségi 
kényszernyugdíjas házaspár. Felnőtt gyerekeik vidéken pró-
báltak boldogulni. Szerencséjükre társbérlőket nem kellett be-
fogadniuk. A gimnáziumi igazgatóék véletlenül kerültek ide, 
örültek is a szomszédságnak, a két család régóta ismerte egy-
mást, a Deksi fiúk a „Lászlóban” érettségiztek. Jó, mondhat-
ni, baráti viszony alakult köztük. A másik postáját is átvették 
szívességből.  Az asszonyok meg már összetegeződtek. Egyik 
délelőtt D. Kálmán bekopogott. Jó napot főkertész úr, átvettem 

a nyugdíját, tessék 115 korona. Köszönöm, legközelebb majd én ve-
szem át. Minden jót igazgató úr. Megszámolta a pénzt…Terus, 
hallod, a szomszéd hozta a nyugdíjamat és azt mondta 115 ko-
rona. Hol él ez a Kálmán, mikor már pengő van. Józsi és te hol 
élsz, mikor már forintban kaptad. 
 

Egy pesti kissrác naplójából. 
’56 október 23.
Paja az első gimis nagyfiú a szomszéd házból, estefelé izgatot-
tan jött át hozzánk, a kicsikhez. Voltam tüntetni a rádiónál a 
Bródy Sándor utcában meg a Múzeumnál. Kitört a buli, értitek, 
buli van. Tömegek rohangálnak, zászlókkal vonulnak a város-
ban, kiabálnak, ordítoznak, hogy vesszen Gerő, ruszkik haza, 
szabad sajtót, meg ilyeneket. Nem jár a villamos, félúton gya-
log jöttem haza. Mi, gyerekek nem sokat értettünk ebből, csak 
talán annyit, hogy valami rendkívüli történt a belvárosban, ami 
eddig még sosem. A házunkból a felnőttek, a szüleink a szom-
szédságban lakók, meg a távolabbiak is kijöttek, nyüzsgés, ka-
vargás volt az esti Füzér utcában. Kisebb-nagyobb csoportok 
lázasan beszélgettek, majd egyre indulatosabban vitatkoztak. 
Kimennek az oroszok. Nem mennek ki az oroszok. Mit vár-
tok, nem lesz itt semmi, Nagy Imre is csak komcsi! Közben 
újabb hírhozók érkeztek újabb hírekkel: a rádiónál már lövik 
a tömeget az ávósok. Mi gyerekek kihasználva az egyre lazább 
szülői felügyeletet, élveztük a késői hancúrozást, de egyszer 
csak elfáradtunk. Eszembe jutott a reggel. Anya! Akkor holnap 
nem kell suliba menni? Nem kisfiam, holnap biztosan nem… 

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com
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Kezedben a jövő!
A jövőbe mutató, izgalmas interaktív kiállítással várta a 
Szentmihályi Kulturális Központ a családokat és óvodai, 
iskolai csoportokat. A kiállítás középpontjában  a Föld erő-
forrásai és azok megóvása állt. 

A látogatók színes, nagy-
méretű paravánok, egyedi 
interaktív játékok, elgon-
dolkodtató kérdések, cse-
lekvésre ösztönző feladatok 
segítségével szembesülhet-
tek azzal, hogy ahogy eddig 
éltünk, az nem folytatható, 
fenntarthatatlan a földi élet, 
ha ilyen mértékben szeny-
nyezzük környezetünket, ha ilyen pazarlóan bánunk vízzel, levegő-
vel, energiával, és ennyire nem törődünk környezetünk karbantar-
tásával. A kiállítás azonban nem csak a vészharangokat kongatta, 
hanem megoldásokat is kínált az égető problémákra. Interaktív já-
tékokon keresztül ismerkedhettek a gyerekek – és szüleik – a talaj, 
a víz a levegő és az élővilág védelmének lehetőségeivel. De megis-
merhették azt is, milyen egy szakszerű madárodú, milyen egy ener-
giatakarékos ház, melyek a veszélyeztetett állatok, mi az értelme a 
szelektív szemétgyűjtésnek, és miért jó a komposztálás.

 A felnőttek már nehezen változtatnak szokásaikon, de a gyerekek, 
ha a kiállítás által bemutatott új szemléletben nőnek fel, talán átáll-
hatnak egy olyan életmódra, amely hosszú távra biztosíthatja a Föld 
egészségét. Erre tett kísérletet a Kezedben a jővő! című kiállítás.

M.T.

„Őzgidácska sete-suta, rátévedt 
az országútra”
Valahogy úgy járhatott az az őz is, mint 
több nemzedék kedvenc meséjének, 
az Öreg néne őzikéje című mesének a 
főszereplője, amelyet a XIX. kerületben 
találtak november 8-án, délután fél 3 
körül. A Rendőrség Tevékenység-irányí-
tási Központjától a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálathoz érkezett a bejelentés, mi-
szerint sérült, valószínűleg elgázolt őzet találtak Budapesten a 19. 
kerületi Nagykőrösi úton, a Dél-pesti Autóbuszgarázs közelében. 
Annak ellenére, hogy a XIX. kerület nem tartozik az  Őrszolgálat il-
letékességi területéhez, természetesen a mezőőrök elindultak a hely-
színre és befogták a sérült állatot. Évente több alkalommal érkezik 
hasonló bejelentés az Őrszolgálathoz, a kollégák mindig igyekeznek 
segíteni akár sérült, akár árvának gondolt őzgida megmentésében. 

Fontos megjegyezni, hogy tavasszal az er-
dőben talált magányos őzgida nem árva, 
az anyja elfekteti, elbújtatja, amíg ő táplál-
kozik. Amennyiben emberi kéz érintette a 
gidát, az anyja nem fogja tovább nevelni, 
sajnos valóban emberi segítségre lesz szük-
sége. Az ilyen állatokat a mezőőrség telep-
helyére szállítjuk, majd felépülésük után 
természetesen visszakapják szabadságukat.

Oláh Csaba
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője
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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

November 19. péntek 18:00
KAMASZ TÁNCHÁZ
a Szentmihályi Kulturális Központban
A belépés előzetes regisztrációt követően 
(info@kulturliget.hu) INGYENES.

November 20. szombat 10:00 
AZ ELVESZTETT KIRÁLYSÁG
Élőzenés bábelőadás 4-10 éves gyerekeknek 
a Földünkről, a Földünkért.
A program a Szentmihályi Kulturális Köz-
pontban kerül megrendezésre!
Jegyárak: gyerek: 1400 Ft, felnőtt: 1700 Ft, 
családi (2 gyerek+2 felnőtt: 5400 Ft)

November 21. vasárnap 17:00
BUDAPEST, TE!
Zenés városnézés nagy slágerekkel, 
régi kedvencekkel! 

Főszerepben: Járó Zsuzsa, Péter Kata, Ta-
kács Zalán, Nagy Dániel Viktor
Jegyár: 4500 Ft, 5100 Ft, 5600 Ft

November 23. kedd 17:00
TÉLI TÁRLAT
A kiállítás megtekinthető 2022. január 9-ig, a 
Corvin Galériában.

November 25. csütörtök 19:00
NŐI SZEMMEL: CSALÁDBAN AZ 
ERŐ Vendégünk Lippai Andrea táncmű-
vész és Pirók Péter belsőépítész
A jól működő család rengeteg erőt, lendü-
letet, támaszt, inspirációt ad a családtagok-
nak. Női szemmel programsorozatunk so-
ron következő beszélgetésének meghívott 
művész házaspárja bepillantást enged saját 
családjuk működésébe, szó esik minden-
napokról és ünnepekről, örökölt isteni te-
hetségről és felelősségről. Inspiráló beszél-
getés a családban rejlő potenciálról és két 
érdekes életútról.
A belépés előzetes regisztrációt követően in-
gyenes, részvételi szándékát kérjük, jelezze az 
info@kulturliget.hu e-mail címen.

November 25. csütörtök 18:00
BELSŐ VÍVÓDÁSOK-LELKI FOLYA-
MATOK VÁLTOZÁSAI
Márkó-Rádler Elvira festő kiállítása
A kiállítás megtekinthető 2022. január 9-ig a 
Kamara Galériában.

November 26. péntek 17:00
PARGART Művész Csoport kiállítása
A program a Szentmihályi Kulturális Köz-
pontban kerül megrendezésre!
A kiállítás megtekinthető 2022. január 13-ig. 

November 26. péntek 19:00
Akarsz róla beszélni?
KEPES ANDRÁS 
előadása
Jegyárak: 3000, 3500 Ft

November 26. péntek 20:00
MADARAK Időkapszula Party
A program a Szentmihályi Kulturális Köz-
pontban kerül megrendezésre!
Belépő elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2500 Ft

November 27. szombat 20:00
LOVASI ANDRÁS: Tűzijáték délben
Válogatás 30 év dalaiból
Jegyár: 3000 Ft, 3900 Ft, 4900 Ft
November 28. vasárnap 11:00 

LILLA ÉS TÜNDÉRBOGYÓ
Kádár Annamária érzelmi intelligencia-fej-
lesztő történetei
Jegyárak: 1400 Ft, 1700 Ft, 5400 Ft

November 28. vasárnap 15:00
Az APOSZTRÓF KIADÓ novellapályázatá-
nak ünnepélyes eredményhirdetése

December 2. csütörtök 18:00
Kovács Dóra: A KIRÁLYÉK MEGINT 
ITTHON VANNAK! könyvbemutató
A Habsburg-család és az arisztokrácia 19. szá-
zadi ünnepeiről mesélnek a budapesti utcák
A belépés előzetes regisztrációt követően 
(info@kulturliget.hu) ingyenes!

December 3. péntek 19:00
KAMASZ TÁNCHÁZ
a Szentmihályi Kulturális Központban
A belépés előzetes regisztrációt követően 
(info@kulturliget.hu) INGYENES.

December 5. vasárnap 10:30 
MIKULÁSFUTÁS
az Erzsébetligetben

December 5. vasárnap 
A KRAMPUSZ CSOKI IGAZ TÖRTÉ-
NETE!
Mikulásműsor a Szentmihályi Kulturális 
Központban

December 5. vasárnap 17:00 
PÁRTERÁPIA
Az Orlai Produkció előadása
Jegyár: 3800 Ft, 4400 Ft, 4800 Ft

December 7. kedd, 19:00
HÍMZÉS EREJE pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése
díjátadó, kiállítás és divatbemutató
Az eseményen való részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az 
info@kulturliget.hu e-mail címen lehet.

Kedves Vendégeink, felhívjuk figyelmüket, 
hogy ZENÉS, TÁNCOS rendezvényeink vé-
dettségi igazolvány birtokában látogatha-
tók, az Erzsébetligeti Színház és a Szentmi-
hályi Kulturális Központ közösségi tereiben 
kötelező a maszk viselése!

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!
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A helyzet változatlan

Legutóbbi jelentkezésünk óta öt fordulót bonyolítottak le az amatőr bajnokságok különböző osztályai-
ban, és így túl vagyunk az őszi idény háromnegyed részén. A „Siralmas rajt” címet adtam előző írásom-
nak. Ha kertvárosunk négy csapatának összteljesítményét nézzük, ezt kapjuk: 18 mérkőzés, 3 győzelem, 
4 döntetlen, 11 vereség. A helyzet tehát változatlan… No, de menjünk sorjában.
Az I. osztályban indult Ikarus az utóbbi öt 
fordulóban (7-11. ford.) egy döntetlen mel-
lett négy vereséget szenvedett. Némi javulást 
jelent, hogy most már nem sok-sok góllal, 
hanem szoros mérkőzéseken szenvedtek ve-
reségeket. A 11. fordulóban idegenben elért 
2-2 a 43.sz. Építők ellen elismerést érdemel.
A bajnokság az őszi szezon hajrájához érke-
zett. Az Ika a 16 csapatos I. osztály 15., kie-
sést jelentő helyén áll (11. mérkőzés, 1 győze-
lem, 3 döntetlen, 7 vereség, 6 p).

Jó lenne a hátralévő négy mérkőzésen pon-
tokat gyűjteni, hogy azután tavasszal a fiatal 
csapat, immáron több tapasztalattal felvér-
tezve harcolja ki a bentmaradást. 

A RAFC sem remekel. Az őszi idényt há-
rom vereséggel kezdő együttes úgy nézett 
ki, magára talált, és két győzelemmel, egy 
döntetlennel javított, majd a 7. fordulóban 
az akkor 1. helyezett II. Kerület ellen szoros 
mérkőzésen 2-1-es, még elfogadható vereség 
következett. Ezután egy döntetlen idegen-
ben (Goldball), és akkor jött egy igen fájó ve-
reség: „hazai pályán” (Ikarus) az ugyancsak 
gyengélkedő Szent Pál Akadémia (Hit Gyü-

lekezet) ellen 2-1-es vereség! Utóbbi mecs-
csen a RAFC a 7. percben egy öngóllal „in-
dított”, a 9. percben ismét kaptak egy gólt, 
0-2. A hátralévő 80 perc alatt „a hitesek” jó, 
ha ötször átlépték a félpályát. A RAFC sorra 
gyártotta a helyzeteket, és sorra kihagyta.  A 
helyzetek alapján lehetett volna 8-2 is – 1-2 
lett. És ezzel a RAFC a kiesőzónába került: 
a 14 csapatos mezőnyben jelenleg a 12., 9 
mérkőzés, 2 győzelem, 2 döntetlen, 5 vere-
ség, 8 pont. Igaz, az 5.helytől mindössze 3 
ponttal vannak lemaradva, de a kiesőtől is 
csupán 2 pont választja el őket. Jó lesz vi-
gyázni!

Mint ismeretes, az MLTC egy csoportban 
van a RAFC-cal. Az 5. fordulóban (október 
2.) játszották a „kertvárosi derbyt”. Mindkét 
csapat „odatette magát”, inkább a kemény 
küzdelem, mint a szép játék dominált. A 
RAFC lényegesen többet támadott, kapufá-
kat rúgott, viszont a 92. percben, a meccs 
legnagyobb helyzetét az MLTC hagyta ki! A 
0-0 igazságosnak mondható. 

Az utóbbi öt fordulóban (5-9 ford.) a má-
tyásföldiek mérlege: egy győzelem, 2 döntet-

len, 2 vereség. Jelenleg a 10. helyen állnak 
10 ponttal, 1 ponttal az 5. helytől – 4 ponttal 
a legjobb kiesőtől (MAFC ,6 pont). Egy jó 
hajrával Zséli László csapata a megnyugtató 
középcsapat helyét foglalhatja el.

Változatlanul nem talál magára a III. osz-
tályban szereplő RSC. Igaz, a 7. fordulóban 
megszerezték első győzelmüket, ám az ed-
digi teljesítményük harmatgyenge: 8 mér-
kőzésből 1 győzelem, 7 vereség. Csoportjuk-
ban 13 csapat van, az RSC a 3 pontjával a 12. 
helyen áll.  Sok van még hátra – egy teljes 
tavaszi idény is –, de Lohn János csapatának 
nagyon össze kell kapnia magát, ha nem 
akarnak jövőre a IV. osztályban indulni.

Végül egy sajnálatos hibáról kell szólnom. 
Legutóbbi jelentkezésemkor az Ikarus – 
SZAC mérkőzéssel kapcsolatban (1-5) téves 
információ miatt, a SZAC összes gólja szer-
zőjeként a RAFC-ból igazolt Molnár And-
rást tüntettük fel. Az öt gólt viszont Molnár 
Krisztián (nem RAFC-os játékos) szerezte. 
Az érintettektől és a kedves olvasóktól elné-
zést kérek.

VARGA FERENC

A járványügyi helyzet a KVSE sportolói elé is aka-
dályokat gördített az elmúlt covidos időszakban.

A 2020-as szezonban a KVSE vívószakosztálya világbajnokságokon 
négy korosztályban képviselte volna a magyar színeket.
Kadet VB U17 ................................Szabó Márton
Junior VB U20 ..............................Baaken Mátyás
Utánpótlás EB U23 .......................Kern Bianka
Olimpiai játékok ...........................Decsi Tamás

2020-ban nem rendezték meg a versenyeket, s most a 
2021-es olimpia után a fiatalok a hazai pástokon küzd-
hetnek, köztük a KVSE ifjú reménységeivel. 
Szeptember és október hónapban az alábbi eredménye-
ket érték el sportolóink.
Szeptember
09.25 Kadet Magyar Kupa I .........VI. hely Tfirst Balázs
09.26 Újonc fiú ............................ I. Kerekes Zalán
09.26 Újonc lány ..........................VI. Rácz Brigitta
                              ..........................VIII. Csik Petra
Október
10.09  Gyermek fiú ....................... I. Bánházi Bulcsú
                                ........................ II. Lontay András
                                    .................... III. Dvorák Dávid

10.09  Gyermek lány .................... I. Rácz Brigitta
                                    .................... III. Csik Petra
                                    .................... III. László Dalma
                                    ....................V. Szepesi Emília
                                    ....................VII.Dudás-Györki Réka
10.10  Serdülő lány ........................ II. Rácz Brigitta

Az idénykezdet si-
kerei a döntős, do-
bogós helyezések, 
s a három győztes 
eredményei, a ko-
rábbi kertvárosi 
sikereket is túlszár-
nyalják!

Hajrá kertvárosi 
kardvívás!!!

Decsi István 
mesteredző

Kertvárosi évadkezdés az utánpótlásban

Győzteseink
Rácz Brigitta ezüstérme a 2 évvel idősebbek közt 

kiváló teljesítmény!
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A rendezvény elején a Baráti Kör tagjai Kertváros 
Büszkesége-díjban részesítették Majsai Károly pa-
ralimpiai ezüst- és bronzérmes asztaliteniszezőt, 
akit a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-díjjal 
tüntetett ki. A Baráti Kör köszöntötte az idén 50 
esztendős Kovács Pétert, kerületünk polgármeste-
rét, valamint a VVOBK elnökségi tagját, Nagy Csa-
bát, aki a közelmúltban a 70. születésnapját ün-
nepelte. Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia 
főtitkára, a Baráti Kör elnökének, Hóbor Bélának 
adta át az Akadémia és a MOB közös kitüntetését, 
mellyel az olimpiai eszme népszerűsítése érdeké-
ben végzett munkáját ismerték el. 

Az est díszvendége Cseh László, kétszeres világ-
bajnok, négyszeres olimpiai ezüst- és kétszeres 
bronzérmes úszó volt, aki készséggel mesélt a 

mögötte álló több mint harminc éves sportmúlt-
ról. A visszavonult úszó 4 éves kora óta hódol a 
sportágnak, és öt olimpián képviselte hazánkat 
a 2004-es athénitól az idén megrendezett tokiói 
játékokig. A sportoló tisztelettel beszélt legna-
gyobb riválisáról, az amerikai Michael Phelps-
ről, aki nagyban inspirálta őt a jobb teljesítmény 
elérésére. László úgy fogalmazott, jelenleg a 
„nyugdíjasok életét éli”, és jó ideje távolmaradt a 
medencétől, de igyekszik majd megtalálni helyét 
az aktív sporttevékenység után is.

A beszélgetés végén a közönség vastapssal ün-
nepelte Cseh Lászlót, aki az szívesen osztotta az 
aláírásokat és fényképezkedett lelkes tisztelőivel, 
rajongóival. 

GUETH ÁDÁM

A szabadidős kupán a főváros hat csapata képviseltette magát, ve-
gyesen férfi és női játékosokkal, kétszer 10 perces játékidőben, 15 
mérkőzésen, 4+1 fős csapatokkal.

A gyeplabda szervezett formája Angliából indult hódító újtára, 
ahonnan aztán a brit gyarmatokon és a Föld számos országában 
elterjedt. Jelenleg is része a nyári olimpiai játékok repertoárjának. 
Magyarországon 1924 óta képviselteti magát.

Formailag hasonlít a futballhoz, szabályaiban viszont eltér tőle. A 
játékosok csak ütővel érhetnek a labdához. Emiatt a végtagsérülések 
ritkábbak, mint a labda-
rúgás esetében. Az ütő 
és a labda-sérüléseket 
védőfelszereléssel igye-
keznek kerülni, elsősor-
ban a kapusoknál.

A Holi5 Kupán a játé-
kosok a félpályától lapos 
ütésekkel vehették célba 
a kaput, a félpálya felétől 
a kapu felé irányított ma-
gas ütések is szabályos-

Cseh László 
kerületünkben
November 9-én, több mint egyéves kihagyás 
után újra szeretettel várta vendégeit a Varjú Vil-
mos Olimpiai Baráti Kör az Erzsébetligeti Szín-
ház Harmónia termében. A házigazda, Riersch 
Tamás reményét fejezte ki, hogy a járványhelyzet 
ellenére, a megfelelő óvintézkedések betartásá-
val a jövőben is meg tudják tartani alkalmaikat. 

Majsai Károly

Gyeplabda kupa
A gyeplabda sokunk számára ismeretlen sport-
ág idehaza, pedig lassan egy évszázada van jelen 
országunkban. November 6-án, a Rákosszentmi-
hályi Sport Club pályáján gyűltek össze a lelkes 
gyeplabdások, a Holi5 elnevezésű kupára.

nak számítottak. Az aranyérmet a Gyeplabda Csapat 2, az ezüstöt a 
Soroksári Hockey Club 1, a bronzérmet a Gyeplabda Csapat 1 vihette 
haza. A XVI. kerületi Piros Fehér Hockey Club (PHC) a megtisztelő 
4. helyen végzett.

A kupa legjobb játékosának címét Morvai Zalán, az SHC1 játékosa 
nyerte el. 

A PHC 2018-ban jött létre kerületünkben. Korábban több sporte-
gyesület szakosztályaként működött. Vezetőjük, Kerekes János még 
gyermekkorában, barátai révén ismerkedett meg a játékkal, majd 
saját gyermekei révén 
fedezte fel újra. A PHC 
az utóbbi időben há-
rom válogatott játékost 
is adott a Magyar Gyep-
labda Szövetségnek.

A COVID-járvány 
sajnos, mint minden 
sportágnál, úgy a gyep-
labdánal is komolyan 
visszavetette a sporto-

lók felkészülését, első-
sorban az utánpótlás 
esetében. Ennek ellené-
re a PHC idén is indul 
a terem NB1-es bajnok-
ságon. Kerekes János bí-
zik benne, hogy tovább 
szolgálhatja a magyar 
gyeplabda ügyét.

GUETH ÁDÁM

Cseh László
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INGATLAN
Eladó vagy csere a Jókai lakóte-
lepen 62nm-es panorámás la-
kás. 407-4927, 30-779-1522

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

Ómátyásföldön különálló kis-
ház összkomfortos kiadó egy 
nem dohányzó személy részé-
re. 20-925-5910

VEGYES

Saját részre keresek régi karórát. 
20-483-2499

Vas ajtókeret 35 mm-es szög-
vasból 3 zsanérral, fülekkel. Bel-
ső mérete 76x200 cm. 16 E Ft. 
20/498-6812

Kerti garázs a Jókai utcában ol-
csón kiadó. 20-543-3822

Eladók: férfi ingek, pizsamák 
44-46-os, téliesített dzsekik, au-
tós kabátok L-es, cipők 42-43-as, 
öltönyök, nyakkendők új állapot-
ban. 403-1022

Szerves trágya eladó, szállítást 
vállalok. 20/491-8393

Zepter víztisztító és LUX porszí-
vó eladó 80-100E Ft. 405-0083

Autó felbakolásához4 db vasbak 
55 cm széles. 33 cm magas erős 
vascső lábakkal, U-vas felsőrész, 
fabetéttel, erős, stabil. 15 E Ft.  
20/498-6812

Zokni felhúzó, WC magasító, Cos-
modisc derék védő, izom stimulá-
tor, Samsung TV, Hot-Plan elekt-
romos sütőtál eladók. 409-0366

Nagyon szép, ágyneműtartós vi-
lágos kanapé-ágy eladó kedvező 
áron + egy Grundig TV. Ár: 45E 
Ft. 20-256-6592

Befőzéshez üvegek eladók para-
dicsomhoz is OLCSÓN. 20-547-
6947

Eladó 325 db kétszer égetett ké-
mény tégla, 6 db csőoszlop kerí-
tésnek, kazánba való vegyes tűzi-
fa. 30-413-5678

Házi lekvárok többféle ízben 
többféle gyümölcsből eladók. 
405-4651

Tekerős paradicsompasszírozó 
asztalra szerelhető 3E Ft-ért el-
adó. 20-590-5918

1 db 20l-es benzines kanna, 
1 db 50l-es demizson üveg, 3 
db 50l-es műanyag demizson, 
tamariska ágak eladók. 409-
1267

240l-es kombinált hűtő üzem-
képes 10E Ft-ért eladó. 20-590-
5918

Kb. 30-40 kg szőlő leszedésért 
elvihető Rákosszentmihályról. 
405-3432

Terményesláda fenyőfából. 2,1 
m hosszú, 1,1 m magas, 54 cm 
széles,nyitható tetővel, 3 belső 
osztással. 7 E Ft.   20/498-6812

Ingyen elvihető a XVI. Kerület-
ből egy használt, de megkímélt 
állapotú 70x165cm, nem ágy-
neműtartós heverő és használt, 
fatetős zongora. Ár megegyezés 
szerint. 20-482-4878

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

Hévízen a Napsugár üdülő és 
lakásszövetkezetnél négyszemé-
lyes üdülő használati joga 2021. 
november 22-től december 2-ig 
átadó. 20-326-5570

Eladó: DVD, hifi torony, képmag-
nó, horgászfelszerelés, könyvek. 
20-318-8284

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

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

Esetenkénti takarításra keresek 
1 szobás lakásomhoz középkorú 
hölgyet a XVI. kerületben. 30-
301-9571

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

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



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

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 

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

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
ni csere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor 20-321-0601

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú 
ERIKA táskaírógép plusz szalag-
gal jelképes összegért. 30-528-
2040

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

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

Tintasugaras nyomtató-fax egy-
ben. HP Office JET 5610-es. Ke-
veset használt, garanciát adom. 7 
E Ft.  20/498-6812

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

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

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

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

Fém láda bármi tárolására kiváló, 
zománcozott, szigetelt. 130x75x-
65cm eladó. 403-1335

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




