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Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
FŐÉPÍTÉSZ munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: a főépítészi tevé-
kenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben foglaltak 
szerint.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ellátandó feladatokat magában foglaló teljes körű főépítészeti 
tevékenység.
Pályázati feltételek:
Egyetem vagy főiskolai végzettség:
• Építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök 
vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
• Településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles tele-
pülésmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség vagy
• Építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Vagyonnyilatkozat-tétel.
Elvárt kompetenciák: magas szintű szakmai ismeretek, döntéské-
pesség és önállóság, kiváló kommunikációs készség írásban és 
szóban, precíz, önálló munkavégzés,

A benyújtás határideje: 2021. szeptember 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 22.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően 
azonnal.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Főépítész.
• Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba.
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül, a benyújtandó iratokkal 
együtt.

A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az Ön-
kormányzat honlapján bp16.hu oldalon az Állások alcímre kattintva.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

Budapest XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatala, mint kiíró 

(1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 
nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a 
1163 Budapest, Havashalom u. 43. alatti 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal főépület 
földszintjén lévő melegítő konyha, étterem és büfé 

mint nem lakáscélú helyiség együttes bérbeadására.
Részletek: 

https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok/
palyazati-felhivas-bufe-uzemeltetesere

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés
Munkavégzés időtartama: 

augusztus 30. – szeptember 15.
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a 
munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum be-
tartására. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a 
parkoló autókra hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, és 
az első mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a fel-
használás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üze-
meltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott 
kellemetlenségekért! Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő 
platánfák 10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa, illetve zöld-
ségfélék találhatók, legyenek szívesek azt jelezni, lehetőség szerint írásban az  
info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-0258, 06-20/219-54-08 te-
lefonszámokon, hogy fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezel-
jük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 
szeptember 30-ig, MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen enge-

délyezett készítményekkel. ÉVI:14 nap, MVI:0 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Decis Mega 0,05%

14 - Nem 
jelölésköteles

Kifejezetten 
 veszélyes 

Mospilan 20SG 0,04%
Tazer 250SC 0,1%

Wuxál általános 
lombtrágya

0,3%

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Szász József alpolgármester köszöntötte SZARKA 
KÁROLYNÉT, aki 90. születésnapját ünnepelte.

Marika néni Buda-
pesten született. Szü-
lei 1931 óta laktak Má-
tyásföldön, így alsóbb 
iskoláit is itt végezte, 
majd középiskolába 
már a Váci utcába járt. 
Egy rövid Ikarus-gyá-
ri munkaviszony 
után beiratkozott egy 
titkárnőképzőbe. Ezt 
követően a Külügymi-
nisztériumban kapott 
állást. Ez magánéleti 

változást is hozott, hozzáment Szarka Károly akkori külügyminisz-
ter-helyetteshez, akivel sok olyan helyen is megfordultak, amelyeket 
az átlagemberek csak a híradókból ismertek. Jártak például Indiában, 
Afrikában, Japánban, Egyiptomban, az Amerikai Egyesült Államok-
ban és számos olyan helyen, ahol férje nagykövetként dolgozott, és 
amelyek az európai szemnek különlegesnek számítottak. Lakásában 
– ahova az 1990-es évek végén költöztek – sok minden emlékezteti 
erre az időszakra, és férjére, aki már nincs vele, korábban elhunyt.

Házasságukból két fiúgyermek született. Van három unokája is, de 
az első dédunokára még várni kell. 

Sok családi fotó látható a lakásban, de olyanok is, amelyek férje kül-
ügyi tevékenységéhez köthetők. Köztük olyan különlegesség is, ame-
lyen Szarka Károly az argentin születésű kubai forradalmár, később 
miniszter, Che Guevara társaságában látható. 

Marika néni kitűnő szellemi és fizikai állapotban ünnepelhette 90. 
születésnapját. Teljesen önellátó, maga vásárol be, minden nap főz, 
a kertben is tevékenykedik annyit, amennyi jólesik. Szeret olvasni is, 
így napjai nem telnek unalmasan.  

Kívánjuk, hogy legyen így még sokáig!
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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!
Kezdem nem érteni a világot. Csak hallgatom a 
híreket, és azt hiszem, nem jól hallok. Az anya 
nem anya, hanem egyes számú szülő, a férfiak 
már nem erősek és lovagiasak, hanem feminin 
ruhákban pipiskedő puhányok, a nők már any-
nyira egyenrangúak, hogy megsértődnek, ha 
a kommandós rajtaütésen nem őket küldik a 
tűzvonalba. A gyerekek gondolkodását termé-
szetellenes tanokkal akarják mérgezni olyan 
alakok, akik maguk is a természet tévedései. 
Már semmi nem természetes. Hiszen már az 
sem számít annak, ha valaki nem akarja köz- 
prédává tenni saját hazáját, szeretné megvé-
deni hagyományait, kultúráját, és mérhetetlen 
önzésből még a feleségét és a lányát is. És az 
sem természetes, hogy egyesek – akik már 
szintén a leépülő világ sérültjei – a sajátjaik-
kal szemben még támogatják is ezeket a világ-
trendeket. Most a varázsszó az érzékenyítés. 
Ez magyarabb fordításban annyit tesz, mint 
a természetes, velünk született, az emberiség 
történetével egyidős érzelmek, ösztönök, irá-
nyultságok lecserélése mesterséges elméletek-
re. Pedig ezekben talán még azok sem hisznek 
igazán, akik dühödt szószólói e tévtanoknak. 
És, hogy miért is érzem úgy, hogy a világ telje-
sen téves irányba halad? Például azért, mert a 
Kossuth Rádióban az esti mese előtt újabban a 
következő mondat hangzik el: „Most követke-
ző műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.” 
Hát akkor ki a fenének ajánlott egy ártatlan 
mese, ha nem az óvodás korosztálynak? Majd 
elhangzott egy olyan történet, amelyben volt 
három királylány, egy hétfejű sárkány és az ör-
dög öregapja. Vértelen, átlagos konfliktusokat 
tartalmazó igazságkeresés az önzetlenséget 
hirdető tanulsággal. Közben ugyanezeket a 
gyerekeket egyesek a meséknél sokkal hátbor-
zongatóbb tanokkal akarják „érzékenyíteni”. 
Hát tényleg kezdem nem érteni a világot.

MÉSZÁROS TIBOR

A 2021/2022-es tanév 2021. szeptember 
1-jétől 2022. június 15-ig tart. A 2021/22-
es tanévre történő általános iskolai beirat-
kozás során is dönthettek a szülők arról, 
hogy gyermeküket a lakóhely szerinti 
kötelező felvételt biztosító iskolába, vagy 
a szabad iskolaválasztás jogával élve egy 
másik, választott intézménybe íratják 
be. Az Észak-Pesti Tankerületi Központ 
fenntartásában működő XVI. kerületi 
nevelési-oktatási intézményekben 31 első 
osztály indul, a 823 elsős tanuló közül 533 
választotta a körzetes intézményt, míg 
290 gyermek nem a körzetes iskolájában 
kezdi meg általános iskolai tanulmánya-
it. Közülük 38 elsős más kerületből jár 
majd kertvárosi iskolába. A XVI. kerület-
ben 5 iskolában indul három első osztály 
a 2021/2022-es tanévben, a többi intéz-
ményben kettő, illetve egy első osztályban 
kezdik meg a gyerekek a tanulást. A tan-
kerületi központ által fenntartott három 
középiskolában 287 diák kezdi meg az 
első évet.

A 2021/2022-es tanévben valameny-
nyi, a nappali rendszerű alap- és közép-
fokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
ingyenes tankönyvellátásban részesül. 

2021. augusztus 10-én megkezdődött a 
tankönyvek iskolákba történő kiszállítása, 
amely zökkenőmentesen zajlott. A diákok 
az első tanítási napon vehetik kézbe az új 
tankönyveket. 

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ 
továbbra is arra törekszik, hogy a fenn-
tartásában működő XVI. kerületi nevelé-
si-oktatási intézményekben biztosítsa a 
feltételeket a sokszínű oktatás megvalósí-
tásához. Az iskolák között működik Ökois-
kola, Boldog Iskola, Tehetségpont, német 
nemzetiségi oktatási feladatok ellátásában 
részt vevő iskola, zeneiskola és két tanítási 
nyelvű iskola is. Az intézményekben nagy 
hangsúlyt kap a tehetséggondozás, a fel-
zárkóztatás és a fejlesztés.   

A Corvin Mátyás Gimnáziumban az ok-
tatásért felelős miniszter döntése alapján 
a 2021/2022-es tanévtől újabb öt évre 
Boros Tamás kapott megbízást az intéz-
mény vezetésére. A Budapest XVI. Kerü-
leti Táncsics Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban a 2021/2022-es tanévre 
– a következő intézményvezetői pályázati 
eljárás eredményes befejezéséig – dr. Za-
lainé Ótós Ildikó igazgatóhelyettes látja el 
az intézményvezetői feladatokat.

Kezdődik 
a tanév

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója

Néhány hasznos dátum a 2021/2022-es tanévből
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:  ...... 2021. október 22. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap:  .................... 2021. november 2. (kedd).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:  .......... 2021. december 21. (kedd), 
a szünet utáni első tanítási nap: ..................... 2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: ..... 2022. április 13. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap: ..................... 2022. április 20. (szerda).

A tavaszi érettségik 2022. május 2. és május 23. között zajlanak. Az emelt 
szintű szóbelikre 2022. június 1-9. között, a középszintűekre június 13-24. 
között kerül sor.                                                                                             Forrás: eduline.hu
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Az iskolakezdés erősen megterheli a családok pénztárcáját, különö-
sen ott, ahol több gyerek jár iskolába. Így van ez annak ellenére is, 
hogy az állam magára vállalta az általános- és középiskolás tanköny-
vek költségét, így ezeket Magyarországon minden diák ingyen kapja. 
A XVI. kerületben ennél is kedvezőbb a helyzet, mert a Kertváros 
alsós diákjainak a füzetekért sem kell fizetniük. Az iskolába járás-
hoz azonban a könyveken és füzeteken kívül még számtalan tanszer, 
oktatási segédeszköz szükséges, így az akció nem volt hiábavaló. A 
XVI. kerületi NE aktivistái a csömöri Auchanban kaptak lehetőséget 
a tanszergyűjtésre. A részletekről Simon Mariannt, a NE kerületi el-
nökét kérdeztük.

– Kétszer négy napot kaptunk az áruháztól, így két egymást követő 
héten a csütörtöki nyitástól a vasárnapi zárásig gyűjthet-
tük a vásárlók jóvoltából a tanszereket. Megállíthattuk az 
áruházba igyekvőket, egy szórólapon is és szóban is arra 
kértük őket, hogy vásároljanak bármilyen tanszert, amiről 
azt gondolják, hogy hasznos lehet a diákok számára, és 
kifelé menet adják le aktivistáinknál. Az első héten ren-
geteg füzet jött össze, ezért a második felvonásban arra 
kértük a segítő szándékú vevőket, hogy inkább vonalzót, 
körzőt, ceruzát, tollat és egyéb tanszereket vásároljanak a 
gyerekek számára.

– HASONLÓ AKCIÓ MÁR TAVALY IS VOLT. MELYIK VOLT 
SIKERESEBB?
– Az idei, mert tavaly egy kicsit elkéstünk, késői időpon-
tot választottunk. Ezt a tapasztalatot fölhasználva idén az 

előző évinek a többszöröse gyűlt 
össze az adományokból.

– HOGYAN JUTOTT EL A LEHE-
TŐSÉG HÍRE A NAGYCSALÁ-
DOSOKHOZ?
– Egyesületünk tagjait kiérte-
sítettük, hogy lehet igényelni 
iskolakezdő csomagot, és szép 
számmal jelentkeztek is.

– HOGYAN ÁLLÍTOTTÁK ÖSZ-
SZE A CSOMAGOT? FIGYELEM-
BE VETTÉK, HOGY MILYEN KORÚ DIÁKNAK LESZ?
– Természetesen. Az internetes jelentkezési lapon kértük, tüntessék 
föl, hogy gyermekük, vagy gyermekeik melyik osztályt kezdik meg 
szeptemberben.

– MIT TARTALMAZOTT EGY-EGY CSOMAG?
– Kockás matekfüzetet mindenki kapott. A felsőbb osztályok tanu-
lói nagy alakút, a kisebbek kicsit. A vonalas füzeteken fel van tün-
tetve, hányadik osztály számára van megvonalazva, ezt ezek szerint 
osztottuk szét, és mindenkinek juttattunk üres füzetet is. A kisebbek 
gyurmát és festéket is kaptak, és mindenkinek jutott vonalzó, színes 
ceruza és toll is. Minden elsős kapott egy tolltartó is, amelyek közül 
a drágábbak tele voltak írószerekkel. De kaptunk tornazsákokat és 
tisztaságcsomagokat is. Úgy gondolom, hogy egy elég gazdag – és 
az erőfeszítésekből ítélve elég nehéz –, tartalmas csomagot tudtunk 
összeállítani. Ezúton is köszönet érte a nagylelkű adományozóknak, 
hiszen manapság például egy tolltartó több ezer forintos tétel, tollal, 
ceruzával, körzővel „kibélelve” akár elérheti a hatezer forintot is. És 
köszönet azoknak a tagjainknak is, akik a hosszadalmas és fáradságos 
szortírozás után a tanszerekből névre szóló csomagokat készítettek.

– A GYEREKEK SZÁMÁT ILLETŐEN KIK A RE-
KORDEREK? 
– Van egy kilencgyerekes családunk, akik közül 
hatan járnak iskolába, és egy hatgyermekes csa-
ládunk, ahol négy iskolaköteles gyermek kezdi 
meg a tanévet szeptemberben. Nekik valószínű-
leg több tízezer forintos segítséget jelentett a 
tanszercsomag.

– HÁNY CSALÁD KAPOTT CSOMAGOT?
– Egyesületünk 194 családja közül 58 tartott 
igényt tanszercsomagra. Úgy gondolom, a cso-
magok olyan tartalmasak voltak, hogy nekik már 
semmilyen tanszert nem kell venniük a tanév-
kezdéshez.

Nagy család, nagy csomag
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és az Auchan áruházlánc közös 
akcióval segítette a három, vagy annál több gyermeket nevelő családokat. Eh-
hez az országos akcióhoz csatlakozott a XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesüle-
te (NE) is, akik az összegyűlt tanszereket augusztus 19-én adták át a kertvárosi 
nagycsaládosoknak.                                                                      MÉSZÁROS TIBOR
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Vöröskeresztesek a Napraforgó Központban

Amikor kilátogattunk a Napraforgó Központ-
ba, a vöröskeresztes önkéntesek közremű-
ködésével már zajlott az élet az intézmény 
kertjében. Az egyik asztalon ádáz sakkcsaták 
folytak felnőtt felügyelettel. A másik helyszí-
nen kézműves foglalkozás keretében tolltar-
tót lehetett készíteni kis segítséggel, a har-
madikon pedig a véradást bemutató képeket 
lehetett színezni, rajzolni. Nem maradt ki az 
egészséges táplálkozás népszerűsítése sem, 

amihez a Sashalmi Piactól kaptunk egy gyü-
mölcsszállítmányt. Akik a gyerekek közül in-
kább a mozgást választották, csúszdázhattak, 
versenyt futhattak, labdázhattak, és közben a 
kíváncsiság oda vonzotta őket, ahol egy élethű 
ambu babán az újraélesztés fortélyait lehetett 
ellesni. A felnőttek pedig tablók segítségével 
szerezhettek érdekes információkat arról, ho-
gyan működött a Vöröskereszt a XVI. kerület 
és elődtelepülései területén az elmúlt évszá-
zadban. A rendezvény céljáról Kovács And-
rást, a Vöröskereszt kerületi szervezetének 
egykori elnökét kérdeztük.
– A Vöröskereszt XVI. Kerületi Szervezete és 
a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont évek óta együttműködik a kerületben 
nehéz körülmények között élő családok segí-
tésében. Ez a kapcsolat az év nagy részében 
az adományok átadásával 
és átvételével kapcsola-
tos tennivalókra szűkül. 
A Magyar Vöröskereszt 
megalapításának 140. év-
fordulója idén alkalmat 
adott arra, hogy a segítsé-
get igénybe vevő gyerme-
kes családoknak néhány 
órás gondtalan szóra-
koztató programot bizto-
sítsunk, és bemutassuk 
nagy múltú szervezetünk 
történetét és jelenlegi 
sokszínű tevékenységét. 
Úgy tapasztaltuk, hogy 

erről az emberek nagyon keveset tudnak. 
Pedig ez a szervezet igen kiterjedt és hasz-
nos tevékenységet folytat megalakulása óta. 
Az évforduló arra is ösztönöz minket, hogy 
a Vöröskereszt múltjának kerületi emlékeit 
is fölkutassuk és bemutassuk. Ha a Vöröske-
reszt szóba kerül, az embereknek rendszerint 
két dolog jut eszükbe: ruhaosztás és véradás, 
hiszen a közleményekben általában ezek sze-
repelnek. Mi azonban szeretnénk egy ennél 
részletesebb képet megrajzolni. Szeretnénk 
ismertetni a szervezet alapelveit, a békén, az 
emberiességen és pártatlanságon alapuló, 
minden rászorulót egyenlő megítélésben ré-
szesítő szemléletét, amely a bajba jutott em-
bernek nyújtott segítséget erkölcsi kötelesség-
nek tekinti. És mivel a tanítást és a nevelést 
gyerekkorban a legcélszerűbb megkezdeni, 
rendezvényeinken mindig kínálunk színes és 
érdekes gyerekprogramokat is. Két hete a Já-
nos utcai napközis táborban az önkéntesekkel 
való találkozás után a gyerekek olyan tablót ké-
szítettek, amit ma itt is fel tudtunk használni 
az ismeretterjesztésben.
– SIKERÜLT KERÜLETI EMLÉKEKRE BUK-
KANNI A VÖRÖSKERESZT HELYI TEVÉ-
KENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN?

– Igen, de ebből szabad téren csak egy kis 
részletet tudunk bemutatni. Példaként emlí-
teném az egyik kifüggesztett tablónkat, ame-
lyen igen érdekes dokumentumok és képek 
láthatók. A Helytörténeti Gyűjteménnyel 
együttműködve megtaláltuk a „Mátyásföldi 
Fiókegylet” megalakulásának jegyzőkönyvét, 
amelyen 1934. január 13.-i dátum szerepel. 
Kiderül belőle sok egyéb mellett az is, hogy 
közfelkiáltással választották meg díszelnök-
nek a köztiszteletnek örvendő vitéz uzsoki 
báró Szurmay Sándor nyugalmazott gyalog-
sági tábornokot, az Erzsébet-ligeti sétány né-
vadóját, elnöknek pedig Sikoreszky Titusz 

A Vöröskereszt XVI. kerületi szervezete a Kertváros több pontján meg-
jelent már olyan rendezvénnyel, amely a Magyar Vöröskereszt 140 éves 
történetét, azon belül a XVI. kerületben fellelhető emlékeit kívánja is-
mertté tenni, nem csak a felnőttek körében. Augusztus 18-án a Napra-
forgó Család- és Gyermekjóléti Központ biztosított helyet egy ilyen ren-
dezvénynek.                                                                   MÉSZÁROS TIBOR

nyugalmazott vámszaki főtanácsost. A választ-
mányi tagok között pedig szerepel Mátyásföld 
legendás háziorvosának, dr. Farkas Gyulának 
a neve is, akinek emlékét ma is márványtáb-
la őrzi egykori Pilóta utcai házának falán. De 
nem kevésbé érdekes az a jelentés sem, amely 
arról számol be, hogy a Vöröskereszt 1914 
és 1917 években – tehát az első világháború 
első három évéről van szó – 28 otthont tartott 
fenn lábadozó sebesültek számára. Közülük 
szervezettségével kitűnik a rákosszentmihályi 
tüdőbetegotthon, amely a Kraitsovits-villában 
működött. Ott minden beutalt egészségi ál-
lapotának, ügyességének megfelelő munkát 
is végezhetett, mesterséget tanulhatott, és az 
oktatás ideje alatt díjazásban is részesült. En-
nek az elvnek eredményeképpen az említett 
három évben a lábadozó katonák bevetettek 7 
hold földet és 3 hold kertet. Az ipari foglalkoz-
tató pedig 12 500 korona önköltségi értékben 
szállított a bizottság boltjába iparcikkeket (leg-
inkább fa bútorokat), amelyek igen keresettek 
és könnyen értékesíthetők voltak. A jelentés 
beszámol arról, hogy az adatok lezárásakor 
(1917 szeptemberében) az otthonban 375 kato-
na lakott, akik között a tüdőbetegek képezték 
a túlnyomó többséget, de megdöbbentően sok 
a hallássérült és gégebajos katona is. Jellem-
ző, hogy mennyire komolyan vették az ilyen 
jelentéseket, hiszen a kor egyik leghíresebb 
képzőművésze, Berény Róbert Munkácsi-dí-
jas festőművész, grafikus készített illusztráci-
ót a beszámolóhoz. Rajzán (képünkön) felis-
merhetők a Vöröskereszt akkori prominensei.  
Egy-egy ilyen dokumentum néhány sora való-
ságos kis korrajzot örökített meg. Szerintem 
ez is érdekes olvasmány azok számára, aki egy 
kicsit is érdeklődnek a múlt iránt.

Rendezvényünk sikeréhez hozzájárult az is, 
hogy a Napraforgó Központ vezetője és mun-
katársai mind az előkészítéshez, mind a lebo-
nyolításhoz jelentős segítséget nyújtottak.

A Vöröskereszt kerületi múltjával kapcsola-
tos kutatásainkat a Helytörténeti Gyűjtemény 
segítségével folytatjuk. Reméljük, a Kertvá-
rosi Vígasságokon is jelen lehetünk hasonló 
célokat szem előtt tartva, és talán már újabb 
dokumentumokat is bemutathatunk a Vörös-
kereszt múltjából.
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Az államalapításra emlékezett 
a Corvin Művészklub

Augusztus 16-án, az Önkormányzat Kovács Attila Galéri-
ájában tartotta kiállításmegnyitóját a Corvin Művészklub. 

A tárlat szeptember 23-áig te-
kinthető meg, melybe az álla-
malapítással és Szent István 
királyunkkal kapcsolatos műal-
kotásokat gyűjtötték össze. 

A kiállított tárgyak között elsősorban 
festmények, grafikák találhatók, de 
egy kerámia és a történelmi zászlók 
szintén helyet kaptak a vitrinben. 
Koltayné Zolder Klára, a Művész-
klub vezetője hangsúlyozta a Szent  
István-i keresztény értékek és ma-
gyar hagyományok őrzésének fon-
tosságát. A rendezvény szellemisé-

géhez illeszkedve dr. Kratofil Ottóné mondta el szavalatait, Matus 
Mihály pedig tárogatójátékkal idézte meg egy rég letűnt világ han-
gulatát. Az új kenyeret Hernád Sándor diakónus szentelte meg, me-
lyet a megjelent művészek örömmel kóstoltak meg.

GUETH ÁDÁM 

A Timúr utca és Katymár utca találkozásánál az  
ÁRPÁDFÖLDI POLGÁROK ÉRDEKKÖZÖSSÉGE 
EGYESÜLET emlékezett meg az államalapítás évfordu-
lójáról, az Árpádföldi Emlékhelyen a Turul szobornál. 

A Himnusz elhangzása után a megemlékezők két verset hallgattak 
meg Csomor Piroska előadásában, majd Reiss Zsuzsanna az Egye-
sület elnöke, Völgyi Margit titkár és Weyde Gyula volt önkormányza-
ti képviselő helyezett el koszorút az emlékmű talapzatán.

Ünnepi megemlékezés 
a Pálfi téren

Augusztus 20-án, délelőtt tar-
totta hagyományos ünnepi 
megemlékezését a 929. számú 
Szent Mihály cserkészcsapat a 
Pálfi téri emlékműnél. 

Tavaly a Szentistván napi ünnep-
ségek a járványhelyzet miatt elma-
radtak, idén azonban újra együtt 
lehettek a megemlékezni vágyók. 
A rendezvény szónoka, Szatmáry 
László, önkormányzati képviselő be-
szédében felidézte az államalapítás 

megünneplésének történetét, valamint Szent István király küzdel-
meit a keresztény magyar állam megteremtéséért. Augusztus 20-a 
először a Monarchia idejében 1891-ben, majd a rendszerváltás után 
1990-ben vált a világ minden magyarjának ünnepévé.

A beszédet koszo-
rúzás követte, ahol a 
pártok és civil szer-
vezetek helyezhették 
el a megemlékezés 
virágait. Az ünnepi 
kenyereket Hernád 
Sándor diakónus 
szentelte meg, me-
lyet örömmel fo-
gyasztottak el a meg-
jelentek.

GUETH ÁDÁM 

A Szent István-napi meg-
emlékezés az esti órákban 
az önkormányzat előtti 
Kertvárosi Olimpikonok 
Parkjában folytatódott. 

Vikol Kálmán karmester és a Kertvárosi Fúvószenekar fél órás térze-
nei programmal örvendeztette meg a közönséget. 
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Augusztus 20-a az Önkormányzat előtt

Az ökumenikus kenyéráldás illetve -szentelés szol-
gálatát a kerületi történelmi egyházak nevében Nagy 
Zoltán katolikus plébános, Bíró Botond református 
lelkész és Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus 
püspök végezte el.

Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő 
köszöntőjében kiemel-
te, hogy a magyarság 
számára a szülőföld 
különös jelentőséggel 
bír, hisz míg egy angol 
a nyelv segítségével a 
világ számos pontján 
érezheti otthon magát, 
nekünk a Kárpát-me-
dence marad egyetlen 
igazi menedékünk.

Szász József alpolgármester nem 
ezeréves történelmünk hőseit 
idézte, hanem kortársaink közül 
emelt ki olyan személyiségeket, akik 
Magyarországnak hoztak világmére-
tű dicsőséget. Puskás Öcsit, aki 1945 
augusztus 20-án húzta föl először 
a címeres mezt, Rubik Ernőt, aki 
1975-ben alkotta meg a Rubik-koc-
kát és Karikó Katalin biokémikust, 
aki az általa kifejlesztett vakcinával 
milliók életét mentette meg a koro-
navírussal szemben.

A beszédeket a Gödöllői 
Fiatal Művészek Egyesüle-
te és a Liget Táncegyüttes 
változatos zenés-táncos 
műsora követte, számos 
ismert dallal, valamint 
néptánccal színesítve.

Az előadás után a Táncegyüttes tagjai osztották ki a nemzeti 
színű zászlócskákkal díszített kenyérdarabokat, majd az utcabál 
következett, amelyhez a Madarak zenekar szolgáltatta a zenét.

Miután a 
Parkban és a 

Reformátorok 
terén összegyűlt 

tömeg megtekin-
tette a fővárosi 

tűzijátékot, a 
Kertváros sem 

maradt szégyen-
ben a pirotech-
nikai eszközök 
felvonultatásá-

ban.

Az Önkormányzat reméli, hogy az elkövetkező években a mostani körülményekhez 
hasonlóan, szabadon emlékezhetünk majd meg Hazánk születésnapjáról. 

GUETH ÁDÁM
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– MIELŐTT SZÓT EJTÜNK AZ OLIM-
PIÁRÓL, TE HOGYAN KERÜLTÉL A VÍ-
VÓSPORT BŰVKÖRÉBE?
– Édesanyám kézen fogott, és elvitt vívni. 
Előttem nem volt vívó a családban. Spor-
tolói pályafutásom hosszúra nyúlt, 22 évig 
voltam e sport hazai élvonalában. Pályafu-
tásom utolsó éveiben a vívással párhuza-
mosan már az edzőségbe is belekóstoltam, 
így töretlen volt az átmenet az aktív vívás és 
az edzősködés között. Ez a nagyon lerövidí-
tett szakmai életrajzom.

– HOGYAN TELT AZ OLIMPIA ELHALASZ-
TÁSÁBÓL ADÓDÓ ÉV?
– Már a 2019-es kvalifikációs versenyeken 
látszott, hogy a férfi kardcsapat abszolút 
esélyes az olimpiai részvételre. Igaz, mivel 
igen erős volt a rivalizálás, ez szinte csak az 
utolsó pillanatban vált bizonyossá, de már 
jóval korábban tudtuk, hogy emberi szá-
mítás szerint nem történhet olyasmi, ami 
a kijutásunkat megakadályozhatta volna. 
Elég csak arra gondolni, hogy a budapesti 
világbajnokságon egyetlen, vitatható bírói 
döntés miatt elvesztett tussal szorultunk a 
második helyre. Ez sajnos benne van eb-
ben a sportágban. Én, mint egykori kard-
vívó és jelenlegi edző is elismerem, hogy 
a sportág sajátosságai miatt nem lehet 
teljesen objektív döntéseket elvárni a bí-
róktól. Persze a zsűri tagjainak pártatlan, 
becsületes, és a sportágat minden részleté-
ben ismerő személyeknek kell lenniük, de 
a teljes objektivitás azért mindig sérül egy 
kicsit. Bármi közbejöhet. Tokióban például 
43:43-nál Szilágyi Áron szabályos találatát 
technikai hiba miatt a gép egyszerűen nem 
jelezte. De az eredmények értékelésekor 
nem szoktunk a bírókra, vagy a technikára 
hivatkozni.

– MIKOR KEZDTETEK GYANAKODNI, 
HOGY A VÍRUS ESETLEG KÖZBESZÓL-
HAT.
– Természetesen figyeltük a híreket, egy da-
rabig reménykedtünk, de amikor már járvá-
nyügyi okokból versenyhelyszíneket változ-
tattak meg, felsejlett bennünk az olimpia 
elhalasztásának lehetősége. Az, hogy mi 
megrendezhettük az utolsó elmaradt kva-
lifikációs versenyt Budapesten, kizárólag a 

magyar egészségügyi kormányzat időben 
végrehajtott, hozzáértő járványkezelési in-
tézkedéseinek volt köszönhető. Ez nem 
mindenhol volt így, a többi között Japánban 
sem álltak a helyzet magaslatán. Ezért is 
fordulhatott elő, hogy még néhány nappal 
az olimpia megkezdése előtt is felröppen-
tek olyan hírek, hogy nem lesz olimpia. Ja-
pánban ekkor a lakosságnak mindössze 18 
százaléka volt beoltva.

– AMIKOR VÉGLEGESSÉ VÁLT A HALASZ-
TÁS, HOGYAN ÍRTAD ÁT AZ EDZÉSTER-
VET? MIT LEHET TENNI EGY ILYEN HELY-
ZETBEN?
– Az állandó egyéni mester-tanítvány gya-
korlás mellett – ami technika-centrikussá-
gával a kardvívás alappillére –, a sportolóink 
mentális és fizikai erejének megőrzését kel-
lett megoldanunk. Erre az egyéni képzésre 
lehetőségünk volt a legnehezebb időszak-
ban is. Szerencsére nem eltörölték, csak 
elhalasztották az ötkarikás játékokat, így a 
motivációt egy kicsit könnyebb volt fenntar-
tani. Megtámogatta ezt az elképzelést Kul-
csár Krisztián MOB-elnök közleménye is, 
aki nemzetközi sportvezetőkkel folytatott 
tárgyalások után erősítette meg, hogy lesz 
2020-as olimpia, de csak 2021-ben. Persze 
a vírus teljesen új helyzetet teremtett, mert 
az újkori olimpiák történetében eddig ötka-
rikás játékok kizárólag csak világháborúk 
miatt maradtak el.

– NEKED HÁNYADIK OLIMPIÁD VOLT A 
TOKIÓI?
– Először a 2004-es olimpián vettem részt, 
ahol egy korábbi tanítványom, egy kongói 
színekben induló kardvívó kért fel, készít-
sem fel őt az olimpiára. 2008-ban Peking-
ben már a nagy esélyekkel induló Tamás 
fiam edzőjeként utaztam ki, ahol Tomi me-
netelését egy másik magyar, egy bizonyos 
Szilágyi Áron – ugye hallották már ezt a 
nevet – szakította meg, akire ezért nem is 
tudtam igazán neheztelni. Itt mindhárman 
részt vettünk, hiszen András fiam akkor a 
hong kongi válogatott szövetségi kapitánya 
volt. Hong Kong és Hungary ráadásul egy-
mást követte a névsorban, így a két csapat 
is egymást követve vonult be a stadionba. 
Különös érzés volt, hogy a két csapatban 

három Decsi kacsinthatott össze egy ilyen 
világeseményen. Aztán 2012-ben kardo-
zóink egy akkori szakvezető elhibázott 
döntése miatt – nem a legerősebb össze-
állításban szerepelt a csapat a kvalifikációs 
megmérettetésen – a férfi kardcsapat nem 
jutott ki Londonba. Ez az áldatlan állapot 
azonban hamarosan megszűnt, így 2016-
ban, Rio de Janeiróban már ismét a legerő-
sebbek képviselték hazánkat: Szilágyi Áron 
és Decsi Tamás. Azért csak ők ketten, mert 
Rióban nem volt csapatverseny a férfiak 
számára. Ezután jött Tokió, így nekem 
edzőként ez már a negyedik olimpiai rész-
vételem volt.

– MILYEN KÖRÜLMÉNYEK VÁRTAK A 
CSAPATRA JAPÁNBAN?
– Két héttel a versenyek megkezdése előtt 
érkeztünk Tokióba. Szigorú járványügyi in-
tézkedések között éltünk. Volt egy kijelölt 
edzőtermünk, ahol a párbajtőrözőinkkel 
felváltva edzhettünk. Nem kellett más csa-
patokkal érintkeznünk, a fertőzésveszély 
szinte a nullával volt egyenlő. Szállodában 
laktunk, az olimpiai faluba pedig csak az 
utolsó pillanatban költöztünk be.

– AZ UTOLSÓ NAPOKON MI AZ EDZŐ 
FELADATA?
–  Folyamatos egyéni gyakorlás a mesterrel, 
asszózás a társakkal, a megfelelő mentális 
állapot elősegítése. Ezen kívül a megfelelő 
taktika megválasztása az ellenfelek ismere-
tében. 

– MIT ÉL ÁT AZ EDZŐ-APA, AMÍG A TA-
NÍTVÁNYA, AKI EZ ESETBEN A FIA, KÜZD 
A PÁSTON?
– Hát ez a műfaj nem annak való, aki rosz-
szul tűri a stresszt. Vele együtt repülök és 
zuhanok. Aztán amikor a nyakában ott csil-
log az érem, akkor pedig jön a semmihez 
nem fogható érzés: megint győztünk!

– MI KERTVÁROSIAK, ELFOGULT MÁ-
TYÁSFÖLDIEK KÍVÜLÁLLÓKÉNT IS ÚGY 
ÉREZZÜK, KÖZÜNK VAN A KARDOZÓK 
TÖRETLEN SIKERSOROZATÁHOZ. VAN 
ENNEK VALAMI REÁLIS ALAPJA, VAGY 
EZT CSAK ÚGY „BEMESÉLJÜK” MAGUNK-
NAK?

Kivívták
Amint arról már beszámoltunk, a kerületünkben élő Decsi-csa-
ládnak jelentős szerepe van a kardvívó válogatott folyamatos 
nemzetközi sikereiben. A Válogatott vezetőedzőjével, Decsi 
Andrással előző számunkban közöltünk interjút. Most az 
édesapával, Decsi Istvánnal, egykori élvonalbeli kardvívóval, 
a bronzérmes Decsi Tamás edzőjével, a Kertvárosi Vívó Sport 
Egyesület (KVSE) alapítójával beszélgettünk az ötkarikás játé-
kokról, és az oda vezető útról.                      MÉSZÁROS TIBOR
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– Ha ezalatt az Erzsébet-ligeti vívópalotát érted, teljesen jogos az 
érzés. Én már bejártam a világot, de nem tudok olyan ideális hely-
színre visszaemlékezni, amilyenben nekünk lehet részünk az Er-
zsébet-ligetben. Ki merem jelenteni, hogy Európában nincs még 
egy olyan edzőterem, amely ilyen, szinte édeni nyugalmat áraszt, 
ablakai hatalmas fákra néznek, csak a miénk, nincs zavaró körül-
mény, és pár lépésre a vívócsarnoktól van egy teniszpálya, egy uszo-
da, és egy kisméretű focipálya, ahol a fiúk zavartalanul játszhatják 
kedvenc, és nagyon hasznos kiegészítő sportjukat, az egyérintőt. Ta-
lán a világon sincs még egy ilyen helyszín. Aki tud jobbat, szóljon!
  Mi ehhez csak annyit fűzhetünk hozzá, hogy a 2024-es párizsi 
olimpiára most nem négy, hanem csak három évet kell várni. Ha va-
lami váratlan esemény nem jön közbe, ugyanez a nyerő csapat még 
együtt lesz, és a vívócsarnok is rendelkezésre áll a felkészüléshez…  

    Mátyásföldi legenda
Léteznek tárgyak, amelyek élőnek tűnnek,
a múltból érkeznek és némán üdvözölnek.
Nem is kell szó, hogy értsük, legenda születik,
hiszen rajtuk utazunk mi és utaztak szüleink.

Ez a legenda csak a miénk, sok évtizede már,
de úgy omlik most össze, mint egy kártyavár.
Őseink alkották ezt a gyárat az utókor javára,
egy koszorút akasztunk fel rozsdás kapujára.

Könnyekből font koszorút, ami történetét őrzi,
de a haszon a múlt értékeit mindenkor legyőzi.
Családok és szerelmek, munkatársak, barátok,
örökre szögre akasztott olajos munkáskabátok.

Ők, kiknek élete minden percét Ikarusnak hívták,
az eladás hírét egymásnak megdöbbenve írták.
Egy legenda született, aminek jövője nem lehet,
minden Ikarusos emlékezik, egyebet nem tehet.

De lesz e még ki akarja, lesz e még ki megmenti?
Vagy az új tulajdonos cégével múltunkat elfedi?
A magyar buszgyártásból egy darabot temetünk,
Ikarus gyár, ha leszel-ha nem, mi soha nem feledünk!

Lengyel János
2019.09.11. Budapest

Ború is, meg derű
Ezzel a címmel jelent meg az Önkor-
mányzat gondozásában László Teré-
zia, vagy ahogy a hozzá közel állók 
szólítják, Trézsi néni verseskötete, 
melynek a története a következő:

Kovács Péter polgármester 90. születés-
napja alkalmából köszöntötte Trézsi né-
nit, aki 10 éves kora óta élt Sashalmon, és 
sok egyéb mellett elmesélte a polgármes-
ternek, hogy 86 éves korában egy kisebb 
baleset érte, amelynek során erősen ütés 
érte a koponyáját, és azóta gyakran rímek-

be rendeződnek a szavak a fejében. Ezeket egy idő után nem hagyta 
elveszni, hanem le is jegyezte az így keletkező versikéket. Föl is ol-
vasott néhányat Kovács Péternek, akinek megtetszettek a költemé-
nyek, és megígérte Teri néninek, hogy ha összeállít egy kötetre valót, 
hozzásegíti, hogy könyv legyen belőle. Teri néni 95. születésnapjára 
ki is választotta a kötetbe szánt verseket, hozzátette a legújabbak egy 
részét is, amelyek kiadására két évvel később nyílt lehetőség. Így a 
könyv megjelenésekor a szerző már 97. évében jár, és jelenleg egy 
csepeli idősek otthonában lakik.  

A kötetet, polgármeste-
rünk személyesen kézbe-
sített az idős asszonynak. 
Trézsi néni csendes, visz-
szafogott hölgy, de nem 
tudta leplezni örömét, 
amikor kézbe vette a 
közel 70 oldalas művét, 
amely így is csak versei-
nek egy töredékét tartal-
mazza. Témái felölelik 
az élet legbanálisabb dolgaitól a magasztosabb érzelmekig terjedően 
a létezés minden rezdülését. A ború is, meg derű kedves, jó hangula-
tú összeállítás. Helyenként elgondolkodtató, néhol csak egyszerűen 
elbeszélő olvasmány rímekbe szedve, melyet körülleng egy szelíd, 
az élet dolgaira bölcs humorral tekintő szemlélet. A kötetben helyet 
kaptak még Teri néni egyéb alkotásai is, hiszen egész életében szíve-
sen rajzolt, és kedvenc időtöltése volt a mandalakészítés.

Azt szokták mondani, hogy egy fénykép többet mond ezer szónál. 
László Terézia esetében ez semmiképpen nem igaz. Egészen biztos, 
hogy nincs olyan fénykép, amely jobban jellemezné őt, mint ezek a 
kedves, szórakoztató kis verses mesék.

A kötet megjelenéséért a polgármesteren kívül sokat tett Valahovits 
Szilvia, önkormányzatunk egykori sajtóreferense, aki a kapcsolatot 
tartotta Teri nénivel, és lapunk tördelője, Szűcs Angéla, akinek a 
könyv szép megjelenése köszönhető.  

M. T.     
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Közeledik az 
eredményhirdetés
Amint arról már többször beszámoltunk, a Kertvárosunk Értékeiért 
Egyesület történelmi pályázat-sorozatot hirdetett azzal a céllal, hogy 
elősegítse a fiatalok történelmi ismeretinek bővítését, teljesebbé téte-
lét. A legutóbbi kiírás az „Embermentők sorsa a diktatúrákban” címet 
viselte. Az egyesület elnöke R. Törley Mária szobrászművész min-
den támogatást megadott a pályázóknak, hogy forrásanyaghoz jut-
hassanak. Ennek jegyében augusztus 13-án volt az utolsó konzultáció 
a Törley-szalonban. Az előzetes hírek szerint a jelentkezők kitettek 
magukért, mert ilyen sikeres, komoly, elmélyült munkák még nem 
születtek a pályázat korábbi fordulóiban. 

Az eredményhirdetés szeptember 10-én 16 órakor lesz, helyszíne 
azonban még bizonytalan, ezért az érintettek iskolái személyre szó-
ló értesítést kapnak majd arról, hogy a Rácz Aladár Zeneiskolában, 
vagy a Törley-szalonban vehetik át jutalmaikat a díjazottak. A pályá-
zat ötletgazdája, Törley Mária ezúton is köszönetet mond a felkészítő 
tanároknak, akik átérezték a pályázat fontosságát, és végig lelkesen 
segítették a felkészülést és a lebonyolítást is. Herédiné Szegedi Zita a 
Kölcsey Ferenc Általános iskolából,  Kopcsándi Ilona a Móra Ferenc 
Általános Iskolából, Bartos Gáborné pedig a Néri Szent Fülöp Ka-
tolikus Általános Iskolából hozta el diákjaikat. Ők voltak a motorjai 
az eddigi sikereiknek. Hozzájuk hasonló munkát végeztek a Corvin 
Mátyás Gimnázium tanárai, Végh Zsuzsanna és Ligety Gyöngyi, 
akik 33 diákot mozgósítottak az ügy érdekében. Az említett pedagó-

gusok sokszor saját szabadidejüket feláldozva dolgoztak a pályázat 
sikeréért, amelyért dr. Hantó Zsuzsanna, a pályamunkák elbírálásá-
ban szerepet vállaló történész kiemelt köszönetét fejezi ki.

A pályázat valódi sztárjairól, a résztvevőkről majd az eredmény-
hirdetésen esik szó. A nyertesek értékes ajándékokat és vásárlási 
utalványt kapnak jutalmul. A díjakat Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő, valamint Ács Anikó és Szász József alpolgármesterek fog-
ják átadni. Akik dolgozataik alapján nem kerültek a díjazottak közé, 
azok is részt vehetnek majd egy októberi rendezvényen, ahol minden 
résztvevő kap valamilyen jutalmat, és amelyen nagy valószínűséggel 
megjelenik majd Hende Csaba, az Országgyűlés egyik alelnöke is.
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Valami elkezdődött... Másnap, augusztus 13-án 
is békésen indult az esti 
produkció. A nyugalom 
azonban azonnal véget 
ért, amikor a Flying Times 
hattagú csapata elkezdett 
játszani. Azt a fajta Rock 
and Rollt hozták el a Li-
getbe, amelynek hatására  

annak is felébred a ritmusérzé-
ke, aki addig csak a fotelok és 
nyugágyak békéjének hódolt. A 
„parketten” félprofi táncosok is 
megjelentek, akik hamarosan – 
saját szórakoztatásukra – a műfaj 
színét-javát vonultatták fel. Ettől 
is, meg a zenétől is lázba jött a kö-
zönség, és akinek nem volt orvosi 
papírja arról, hogy nem táncolhat, 
nem bírta ki ülve.

A hangulat és a 
látvány nem csak a 
felnőtteket ragadta 
magával, hanem a 
gyerekeket is. A ké-
pen látható kislányok-
ból valamiért balett-
mozdulatokat váltott 
ki a Rock and Roll, de 
láthatóan nagyon jól 
érezték magukat.

Az Erzsébet-ligetben már nem a vírus által kikényszerített 
eseménytelen csend a főszereplő, a szabadtéri kisszínpa-
don nyár eleje óta zajlik az élet.

Augusztus 12-én először Szarka 
Anita szórakoztatta a bezártság 
után minden kulturális ese-
ményre kiéhezett hallgatóságot. 
Anita egy rendkívül békés, lassú 
dallamokat felsorakoztató relax 
hangulatot árasztó produkciót 
hozott a Ligetbe, amely szemmel 
láthatólag nagyon jól esett a hall-
gatóságnak az elmúlt időszak 
stresszel teli világa után. 

A nap másik fellépője CéAnne, 
azaz Szélinger Anna kapcsolata 
a reggae-vel és társműfajaival 
komoly múltra tekint vissza. Li-
geti produkciójában ugyan nem 
ragadt le kizárólag ennél a mű-
fajnál, olykor kitekintett a reggae 
világából. Egy szál gitárral és 
kitűnő, karakteres énekhanggal 
adta elő az erre a napra kiválasz-
tott dalokat.

A Részletes programot 
a szeptember 8-án megjelenő  

lapszámban, illetve a 
www.kulturliget.hu oldalon 

tekinthetik meg!

Szarka Anita

CéAnne
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Helytörténet
A fényképezés augusztusi napjai
Augusztus 19-én emlékezhetünk a fényképezés születésének 182. évfordulójára, augusztus 29-én pedig a 
Magyar fényképezés napja kötődik a közel kétszáz éves technikai találmányhoz, ami a 20. századra alaposan 
megváltoztatta a történetírást (is). Előbbit talán mindenki tudja, mihez kötődik: Daguerre találmányát ekkor 
mutatták be a francia Tudományos és Képzőművészeti Akadémián. Utóbbiról kevesebbet beszélünk, de ér-
demes tudni, Magyarországon először 1840. augusztus 29-én készült nyilvános rendezvényen dagerrotípia. 
Egy év, tíz nappal a francia bejelentés után. Abban az időben, amikor a hír még csak lovaskocsin „szágul-
dott” át országhatárokon. Ezután majd’ egy fél évszázadot kellett várni, hogy mindenki rájöjjön, micsoda 
nagy ajándéka ez a feltalálóknak, hiszen a fényképezés a nyomdatechnika fejlődésével a századfordulótól 
kezdve változtatta meg gyökeresen a történetírást is. Ma már alig van szeglete az életnek, ahol nem rögzül a 
fény által megfogott pillanat. Nélküle mi, akik lakhelyünk múltját kutatjuk, csak poratkás, sárgultan töredező 
papírlapokból, avítt, céljukat vesztett tárgyakból betűzhetnénk a múlt titokzatos hétköznapjainak sorait. 

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 

Mi mindent ajándékoz nekünk 
egy múltból ránk maradt fo-
tográfia? Ha portré, belenézhe-
tünk az ábrázolt ős tekintetébe. 
Esetleg megismerhetjük a mo-
solyát. Ha ügyes volt a fotós, ér-
zékeny a pillanatra, esetleg egy 
őszinte gesztust is be tudott 
csempészni a képbe. Ha elte-
kintünk a személyes aurától, 
a fényképezett öltözéke is sok 
mindenről árulkodhat. Adott 
esetben beszélhet a társadal-
mi státuszról (katona, tűzoltó, 
munkás, kéményseprő, stb.), 
vagyoni állapotról, a kor divat-
járól. A csoportképekre is áll 
minden, amit eddig felsoroltam és plusz információ lehet műtermi 
és otthoni képeknél a beállítás hierarchiája, a háttérként szolgáló 
belső (külső) tér atmoszférája is. Az épületfotókon a mára eltűnt 
villák (tulajdonosaikkal az ablakokban, kertben), iskolák, vendéglők 
egykori, még „virágzó” állapotát ismerhetjük meg. Időkülönbségek-
kel felvett több felvétel esetén az építkezések fázisairól kaphatunk 
képet. Volt egy időszak, amikor egy kereskedelmi egységet (vendég-
lőt, hentesboltot, borbélyüzletet, varrodát, stb. úgy fényképeztek, 
hogy a tulajdonos, az alkalmazottak, esetleg néhány törzsvendég 
csoportképbe állt össze a feliratos, hirdetésekkel gazdag portál elé. 
Micsoda sűrű összegzése lehet ez egy korszaknak! A riportfotóról 
számos könyvet írtak már: miért is pótolhatatlan a történetírásban, 
ezen a kis helyen nem részletezném, nélküle a történettudomány 
(minden ellentmondásával, ferdítéseivel együtt is) már nem elkép-
zelhető. 

Nézzük például, a mellékelt századfordulós képeslap mennyi min-
denről mesél, ha faggatjuk? 

A képeslapküldés első időszakában még nem volt külön hely az 
üzenetekre, így a kép köré, gyakran a képbe írták bele üdvözletüket 
a feladók.

A képeslapot Gyalár (ma Ghelari, 20 km-re Vajdahunyadtól) tele-
pülésre küldték 1901-ben Szavkay Lujza kisasszonynak. „1901. VII. 
12. de. 11 1/3. ó. E költői helyen, Mátyás király szobrának talapzatánál 
ebédelünk. Olyan szép hely, hogy esztendőre itt nyaralunk! Csókol: Ede”. 
A címzett édesapja Szavkay Ede tanár, középiskolai igazgató, tehát 
feltételezhető, hogy ő írta a levelet. 

A képoldalon a mátyásföldi Nagy vendéglő látható. Az épület kö-
zépső része az eredeti, még Beniczky Gábor cinkotai földbirtokos 
által építtetett vendéglő, amelynek két oldalára Paulheim József kez-

deményezésére és tervei szerint 
építették fel a két, a képen is lát-
ható toronyszárnyat. Feltételezé-
sem szerint – amire még nincs 
írásos bizonyíték – a középső, 
eredeti részt a mátyásföldi nya-
ralótulajdonos Neuschloss fivé-
rek tervezték, építették. Ez két 
dolog miatt is feltételezhető, az 
egyik az általuk épített épületek 
stílus-hasonlósága (Mátyásföld: 
Beniczky vadászlak a Bökényföl-
di úton, és a Neuschloss nyaraló 
a Veres Péter úton, valamint az 
Ezredéves Kiállítás ünnepélyek 
Csarnoka 1896-ban, a Városli-
getben). A másik oka a feltétele-

zésemnek, hogy az utóbbi képével hirdették meg két alkalommal 
a Mátyásföldi Nagyvendéglőt a Vendéglősök Lapjában, 1900 máju-
sában és júliusában. Talán hirtelen nem tudtak fotót készíttetni, és 
arra gondolhattak, biztosabb, ha saját épület fotójával helyettesítik 
az eredetit. A két szám után sokáig (végleg) kép nélkül jelent meg a 
hirdetés a lapban, valaki rájöhetett csúsztatásra. 

A képeslapot az a Korvin testvérek nyomdája adta ki, akik 22 év 
múlva, 1923-ban Kékmadár című időszaki lapban megjelentették 
József Attila versét, a Lázadó Krisztust, amiért a költőt istengyalázás 
vétségében „A kir. törvényszék (…) József Attila vádlottat a Btk. 190. 
§-a és a 6050–1923. M. E. sz. rendelet 7. §-a alapján 8, nyolc hónapi 
fogházra, mint főbüntetésre, ezenfelül 200000 K. pénzbüntetésre ítéli…”

A fényképész háta mögött a Mátyás szobor. A vendéglő előtti park-
ba érkezett kirándulók, vagy a délutáni sétájukban megpihenő helyi 
nyaralótulajdonosok történetét már soha nem tudhatjuk meg, mint 
ahogy azt sem, miért ilyen komoran figyelik a fényképész mestert. 
Csak találgathatunk a kardját ölében pihentető katonatisztről, aki 
mellett feltehetőleg a felesége ül. A szemben lévő padon anya és 
lánya, az apa védőn áll mögöttük. A két unoka a virágágyás tövében, 
kellő távolságból bámulják a szobor tövében álló, magát a hatalmas, 
csőrős doboz mögé fekete lepellel elrejtő gyanús alakot. 

A képen tavasz van, vagy ősz. Ilyenkor nem rejti el a fák lombja az 
épület szépségét, és már–még nem kell a kabát.

SZÉMAN RICHÁRD
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Rajt előtt

Sokáig úgy nézett ki, hogy a 2021/22. évi 
bajnokság Budapest I. osztályában nem lesz 
XVI. kerületi csapat. Az I. osztályban a Ke-
len SC felkerült az NB III-ba, onnan viszont 
két pesti csapat is kiesett az I. osztályba (TH-
SE-Szabadkikötő, BKV Előre), így a hátulról 
3. (14. hely) Ikarus is távozni kényszerült – 
volna. 

Az NB III-at nem vállaló csapat(ok) miatt a 
BKV maradt NB III-as, így az Ika ismét az 
I. osztályban indulhat, a következő csapatok 
társaságában: SZAC, 43. sz. Építők, Gázgyár, 
Budafok II, Csep-Gól, Csepel FC, Vízművek, 
MUN SE, Pénzügyőr, Pestszentimre, REAC, 
Testvériség, THSE-Szabadkikötő, Union FC.

A bajnoki rajt idegenben: augusztus 21. 
Pénzügyőr-Ikarus, Pasaréti út 16:30.

A RAFC kiesett, így a II. osztályban folytatja. 

Unalmas lenne az illetékesek által már-már 
szégyenteljesnek mondható, lassan négy éve 
húzódó „pálya ügy”-re hivatkozni, ugyanúgy, 
mint a szövetség asszisztálásával egyes csa-
patok „kamu” mérkőzéshalasztásaira. Csu-
pán egy mérkőzést szeretnék említeni a kie-
séssel kapcsolatban. „Hazai pályán” (Ikarus) 
a RAFC 3-1-re kikapott a tökutolsó Közterület 
csapatától, amely ezen kívül 14 meccsből 14-
szer kapott ki, pontot sem szerezve! Ha ezt a 
meccset a RAFC nyeri, most ők indulnának 
az I. osztályban az Ikarus helyett…

Így viszont a II. osztály 1. csoportjában sze-
repelnek, másik kerületi csapatunkkal az 
MLTC-vel együtt. Pedig a mátyásföldieknek 
is volt félnivalójuk. Őket valóban nagyon súj-
totta a vírus, és tavaszi gyenge szereplésük 
következtében úgy nézett ki, hogy kiesés lesz 

a vége. De szerencsére jött az átszervezés: az 
egy csoportos II. osztályt két csoportra töl-
tötték fel és így az MLTC maradt ebben az 
osztályban. Legalább jövőre is lesz kertvárosi 
rangadó (RAFC – MLTC). 

A bajnokság a II. és -III. osztályban szep-
tember 4-én kezdődik.

A „kiesés-maradás” játékából egyedül az 
RSC maradt ki. Ők, mint a III. osztály egyik 
középcsapata, nem voltak érdekelve se fel, se 
le. De, hogy ők se maradjanak esemény nél-
kül: a csapat edzője, Czinege László, Borgulya 
István barátjával, a Balatonfüred együttesé-
hez távozott. A régi-új edző Mimon Shai lett.

Csapatainknak sérülés- és betegségmentes 
bajnokságot, és szurkolóiknak is sok győztes 
meccset kívánok.

VARGA FERENC

Július elején, három héttel a 2020/21. évi Labdarúgó Bajnokság után, végre megtudhattuk, hogy a kü-
lönböző osztályokból melyik csapat esett ki, melyik maradt bent, melyik jutott fel és hova. Lássuk hát 
kerületi csapataink helyzetét, hiszen már itt is vagyunk az új bajnoki idény küszöbén.

M E G H Í V Ó
2021. szeptember 18. szombat

Iskolánk hagyományosan ezen a napon rendezi meg a

Szerb Antal Nosztalgiadélután
programját, amelyre szeretettel várjuk iskolánk régi és jelenlegi 

diákjait, tanárait, valamint minden kedves érdeklődőt.

16 órakor 
Inotai István igazgató úr mond köszöntőt az erkélyről.

16:15 órakor 
IRODALMI ÉS TÖRTÉNELMI SÉTA INDUL

a gimnázium parkjában és épületében.
A tárlatvezetés időtartama 45 perc, melyben megismerhetik az 

ősparkban álló patinás épületet és a hozzá kapcsolódó történelmi 
és irodalmi vonatkozásokat.

Tárlatvezetők: 
Tagai Edina, Vigh Hajnalka (iskolánk pedagógusai)

Régi diákok osztálytalálkozói (Külön kiírás szerint)

A 2020. év májusi vizsgaidőszakában végzett tanulóink 
a rendezvény alatt átvehetik írásbeli érettségi dolgozataikat 

a 111. teremben.

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

Tetődoktor! Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhá-
rítás, bádogozás, Lindab tető, 
új tető cserepezése, kisebb ja-
vítások, SOS munkák: 30-622-
5805, 20-492-4619

FAKIVÁGÁS elszállítással is. 
Kertépítés/rendezés, sövény-
nyírás, fűkaszálás, bozót irtás 
profi gépekkel, szakképzetten, 
megbízhatóan. 30-287-4348

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

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

Kertépítést, öntözőrendszert, 
támfalak építését, térkő lera-
kását, fakivágást, bokrok ir-
tását és szállítását vállaljuk. 
Fűnyírást és növény telepítést. 
Szőcsi Dénes 20-348-8753

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

INGATLAN
Eladó- vagy csere a Jókai lakótele-
pen 62 nem-és panorámás lakás. 
407-4927

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

Kiadó XVI. Kerület Szolnoki 
úton 2 szobás, felújított, teraszos 
52nm-es lakás. Külön víz, -gá-
zórás 120E Ft/hó + rezsi. 2 havi 
kaució szükséges. 30-482-4092

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

34 nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35 nm-ig emeleti önkormányzat-
ira ráfizetéssel. 20-327-7398

Ómátyásföldön különálló kisház ösz-
szkomfortos kiadó egy nem dohány-
zó személy részére. 20-925-5910

Kiadó 60 nm-es önálló lakóház 
kerttel Árpádföldön a HÉV állo-
máshoz közel 130E Ft/hó/rezsi + 
2 havi kaució. 30-607-2776

Bükkfürdőn, a Birdland villapark-
ban 4 személyes apartman üdülő 
használati joga átadó 2021. szep-
tember 4-11-ig. 20-326-5570

VEGYES
10 literes HAJDÚ villanybojler el-
adó. Teljesen felújítva (új tartály, 
fűtőtest) 20 / 985-7161

53 éves mozgássérült hölgy va-
gyok. A XVI. Kerületben szeretnék 
a megváltozott munkaképességű-
eket alkalmazó cégnél dolgozni. 
Keresek olyan megbízható, lein-
formálható személyt, aki a mun-
kába való bejutásomat segíteni 
tudná. Erzsébetliget és környéké-
ről. 30-453-3420

Eladó felújított Nugabest NM-5000 
turmániumos masszázságy, daga-
natos megbetegedésekre, mozgás-
szervi panaszokra. 20-416-7990

Légtisztító, csepel 30-as elektro-
mos varrógép, kárpitbevonatos 
szivacs ágy, HWK 46/42 55W-os 
szivattyú, automata mosógép mo-
tor, fénycső armatúra, 560x460-as 
mosdó, 2 db új zománcos 4-5 l-es 
lábos fedővel eladók. 409-2240

Eladó gyerekülés gépkocsiba 
(Tourago) 6-36 kg-ig megkímélt 
állapotban 15E Ft, napvitorla 
415x415x414 cm 3,5m tartóoszlop-
pal megkímélt állapotban 20E Ft-
ért. 20-383-9030

Eladó 155x190-es ágyneműtartós 
dekoratív franciaágy. 30-689-
2892

Készpénzért veszek legmaga-
sabb áron bútorokat, dísztár-
gyakat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, könyveket, csil-
lárokat, hanglemezt, írógépet, 
szőrmebundát, bakelit leme-
zeket, kristályokat, bizsukat, 
borostyánt, kitüntetéseket, 
régi pénzt, ezüst tárgyakat, 
teljes hagyatékot. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS! 20-294-9205

Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig, 
villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig 
AEG 5l-es vízmelegítő csaptelep-
pel. Rozsdamentes beépíthető 
mosogatók eladók. 403-1335

Eladó Whirlpool mosógép, ágyne-
műtartós fotelágy újszerű állapot-
ban féláron. 405-1160

Eladó gázpalackkal működő me-
legítő, hordozható légkondi, láncos 
emelő, hintaszék. 408-0498 este

KERTVÁROSI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE
Bányi Gyuláné elnök 06-1-409-1208 banyigy@t-online.hu

2021. szeptember 13. (hétfő) 18:00
KLUBEST

Helyszín: Önkormányzati Civilház (1165 Budapest, Táncsics u. 10.)

TÉMÁK:
• Aktuális növényvédelem és a klímaváltozás növényvédelemmel 
összefüggő hatásai. Hogyan és milyen korszerű eljárásokkal véde-
kezzünk a diófák termését pusztító diólégy és más kártevők ellen?

Előadó: Zsigó György növényvédő mérnök, növényorvos
• Tájékoztató a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének 
50 éves évfordulós ünnepségéről, Egyesületünk tevékenységének 

elismeréséről, Magyarország Agrárminiszterének Miniszteri 
Elismerő Oklevele adományozásáról.

Előadó: Bányi Gyuláné
Belépés az Egyesület tagjainak ingyenes, másoktól szerény ado-

mányt kérünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Budapesti Zsidó Hitközség felhívása
A rákosszentmihályi öregtemető 
zsidótemető részében találtunk egy 
2021. 06. 27-e után keletkezett kisebb 
sírhalmot. Egy erre alkalmas, speciá-
lis műszerrel – talajradar – hozzáér-
tők megállapították, hogy a „sírhely” 
mindössze 50 centiméter mély, hosz-
szúsága sem sokkal több, így való-
színűleg egy kisállat van odatemetve. 

Kérjük, a tulajdonos legyen szíves eltávolítani, és más helyre átte-
metni kedvenc kisállatát, mert könnyen belátható, hogy ott, ahol em-
beri sírhelyek sorakoznak, állattetemnek nincs helye.






