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– Intenzív nyarat hagytunk magunk mö-
gött. A nyár történései közül kiemelkedik 
a Szakrendelő felújítása, amely látványo-
san és a tervek szerint halad. Ez nagyban 
köszönhető annak, hogy Szatmáry Kristóf 
hatékony lobbi tevékenysége folytán az ál-
tala megszerzett plusz 850 millió forint-
ból olyan elképzelésekkel is kibővíthettük 
a felújítást, amelyek szerepeltek ugyan a 
kivitelező ajánlatában, de pénzhiány mi-
att lemondtunk róluk. Ilyen például a régi 
magas épületnek a külső hőszigetelése és 
színezése – aki arra jár, láthatja, hogy ez 
már el is készült – és megrendeltük a nape-
lemeket a tetőre, amelyek az épület rezsijét 
fogják csökkenteni. Továbbgondolhattuk az 
elektromos rendszer részleges felújítását is, 
amelyet csak ott akartunk elvégezni, ahol 
falakat helyezett át a kivitelező, de most jut 
pénz a teljes elektromos- víz és fűtéshálózat 
cseréjére is. Jut hely új szolgáltatásoknak 
is, amelyek közül az egyik legfontosabb a 
mammográfia, és alapvetően átszervezzük 
a betegirányítás és fogadás rendszerét is, 
amely véget vet majd a bejelentkezéssel 
kapcsolatos jogos panaszoknak. 

– EDDIG MIBŐL ADÓDTAK EZEK A PA-
NASZOK?
– Abból, hogy a recepción egy telefonköz-
pontos van, és több betegirányító. A tele-
fonközpont pedig úgy van beállítva, hogy 
hat befutó vonalon érkezhetnek a hívások. 
Ha az elsőn beszél a központos, a hívás 
automatikusan áttevődik az egyik betegirá-
nyító előtti a készülékre, ha ő is telefonál, 
akkor a harmadik előttire, és így tovább. 
Azonban, ha a betegirányítók mindegyike 
a személyesen érkezők fogadásával van 
elfoglalva, nem veszik föl a telefont, mert 
az ő elsődleges feladatuk az érkezők belép-
tetése. A hívó fél természetesen ezt nem 
tudja, csak azt érzékeli, hogy a telefon nem 

foglaltat jelez, hanem kicsöng, és nem 
veszi föl senki. Ez a jövőben megszűnik. 
Kiépül egy hívásközpont (callcenter), ahol 
több telefonkezelő is lesz, akik csak a bejö-
vő hívásokat fogadják majd. Átépült a foga-
dótér is, és gördülékenyebben fog menni 
a bejelentkezés is, meg a betegirányítás is.

– A MÁSIK NAGY PROBLÉMA A HOSZ-
SZÚ VÁRAKOZÁSI IDŐ.
– Ennek okait nemrég elemezte a szak-
rendelő vezetése. Az egyik ok a vírushely-
zet, mert a korlátozások idején csak a leg-
szükségesebb esetekben adtak időpontot 
a jelentkezőknek, ezért feltorlódtak az 
esetek. Természetesen lassítják az ellátást 
a felújítási munkálatok is. Sajnos fennáll 
az is, hogy több a beteg, mint az időpont, 
de számomra a legmeglepőbb ok a négy 
közül, hogy a bejelentkezettek 20 száza-
léka – nem tévedés, 20 százaléka – nem 
jön el, nem veszi igénybe az időpontot, de 
nem mondja le a bejelentkezését, így nem 
is lehet mást hívni a felszabadult helyre.

– A JÖVŐBEN A SZAKRENDELŐ ÉPÜLE-
TÉBEN LESZ AZ ORVOSI ÜGYELET IS. 
– A sürgősellátással – így hívjuk ezt a 
szolgáltatást – azt szeretnénk biztosíta-
ni, hogyha valakinek nincs időpontja, de 
például szívpanaszai, vagy nagy fájdalmai 
vannak, bejöhessen, és vagy ellátásban, 
vagy orvosi szakvéleményben részesüljön 
arról, tűr-e halasztást az esete, vagy azon-
nali intézkedést igényel.

– A MÁSIK NAGYBERUHÁZÁS A 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS 
ISKOLA FELÚJÍTÁSA, ILLETVE EGY ÚJ 
ÉPÜLET FELÉPÍTÉSE.
– A Szent-Györgyi építkezése nagyon 
jól halad, a kivitelező választás telitalálat 
volt. Az ÉPKAR Zrt. már dolgozott a ke-
rületben, ők építették a Sashalmi Piacot. 
Az átadás hivatalos időpontja január, de a 
dolgok jelenlegi állása szerint karácsony-
ra elkészülnek. Az ütemterv szerint halad 
minden, pedig a teljes kivitelezés nem kis 
feladatot jelent, hiszen az Önkormányzat 

történetének eddigi legnagyobb, 2,6 mil-
liárdos beruházásáról van szó. Pedig az 
Önkormányzat minden évben költ az is-
koláira, de ennyi pénzt egy iskolára soha 
nem tudtunk fordítani.

– HOGY ÁLLNAK AZ ÚTÉPÍTÉSEK?
– Azok, amelyekre tavasszal nyertünk pá-
lyázati forrásokat, folyamatban vannak, 
amelyekre pedig tavaly ősszel kaptuk meg 
a pénzt, már be is fejeződtek. Ezek állami 
pályázatok voltak. De van saját forrásos 
útfelújításunk is, a Csömöri út Szlovák 
úton túli, Csömör határáig húzódó sza-
kaszát önerőből újítottuk fel. Tervezzük 
a Rákospalotai határút elejének felújítá-
sát is, ott azonban a Vízművekkel nem 
sikerül megegyezni. Előírták ugyanis, 
hogy felújítás előtt ki kell cserélni az út 
alatti vezetéket, de ők nem csinálják meg. 
A Képviselő-testületünk ellenzéki tagjai 
között pedig van valaki, aki a Vízművek 
igazgatóságának az elnöke, de ő úgy gon-
dolja, hogy ebben segíteni nem az ő fel-
adata.

– MEGÚJULT AZ OLGA UTCAI JÁTSZÓ-
RÉT IS.
– Ez egy érdekes eset, mert mi úgy gon-
doltuk, hogy ennek a felújítása még vár-
hat néhány évet. Előbbre lehet viszont 
sorolni az ilyen munkálatokat, ha a lakos-
ság fokozottan igényli. Ennek úgy adhat 
hangot, ha összegyűlik 500 aláírás, amely 
bizonyítja az igényt. Simon Mariann, a 
XVI. kerületi Nagycsaládosok elnöke meg 
is szervezte az aláírásgyűjtést, így a felújí-
tást előre soroltuk, és már el is készült. 
Kicsit elrontotta az aláírók örömét, hogy a 
felújítás után két héten belül az egyik já-
tékot már meg is rongálták, kiszedték be-
lőle a csavarokat. Vagy kellett otthon bar-
kács célokra, vagy van, akinek a rombolás 
okoz örömet. Természetesen kijavítjuk.

– HOGY ÁLL AZ ERZSÉBET-LIGETI REN-
DELŐK FELÚJÍTÁSA?
– Olyan jól, hogy már el is készült. Ezzel 
körbeértünk a kerület orvosi rendelőinek 

Milyen volt, milyen lesz az 
év második fele a polgár-
mester szemével?
A második félév közepén megkérdeztük Kovács Péter polgármes-
tert, milyennek látta a nyarat, az ősz elejét, és mire számít az év 
hátralévő részében.
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Kedves Olvasó!
Barátom mesélte. Anyuka krumplit pucol a 
konyhában, sül a rántott hús, szuszog a gőz a 
kuktából, gyermekei – Csenge 6 éves, Ádám 13, 
Gergő 17 (a nevek nem valódiak) – meredten 
nézik a tévét. A bemondó közli, hogy a követke-
ző műsor 12 év alatti nézőknek nem ajánlott, és 
megjelenik a 12-es karika. Anyuka hangos kiál-
tással kirendeli a szobából lányát, hiszen Csen-
gike még csak 6 éves. Lezajlik a reklámblokk, 
majd jön a következő csapás. A reklám utáni fil-
met csak 16 évnél idősebbeknek ajánlják, mert 
a nyugalom megzavarására alkalmas részlete-
ket tartalmaz. Ennek már Ádám is áldozatul 
esik. Anya őt is a tévés szoba elhagyására szó-
lítja fel. Ádám morog, úgy érzi, már nem gye-
rek, de a béke kedvéért engedelmeskedik. Azt, 
ahogy a kábítószeres bandák olyan géppisz-
toly-sorozatot zúdítanak egymásra, hogy a fa-
lon végigcsurog a véres agyvelő, csak a 17 éves 
Gergő elmondásából tudják meg a tesói, meg 
az édesanyja is. Lám-lám, milyen hasznos ez 
a korhatárjelzés, a két kisebbet megóvta a bor-
zalmaktól. Majd eljött a délután. A család hi-
vatalos volt a szomszédba, ahol hasonló korú 
szülők, hasonló korú gyerekei – igaz csak kettő 
– hasonló problémákat okoznak szüleiknek. A 
kedves szomszédasszony névnapi köszönté-
se után annyira belemerültek a gyereknevelés 
megtárgyalásába, hogy észre sem vették a 
tévét bámuló öt gyereket, akik a másik szobá-
ban éppen visszanézték azokat a műsorokat, 
amelyektől a színes karikák eltiltották őket. De 
a csattanó még hátra volt. A kellemes délutánt 
követően a család arra ment haza, hogy a nagyi 
a tévé előtt ül, és a családfő által rögzített „fel-
nőtt tartalmat” nézi megbabonázva. Lánya és 
veje szemrehányó, kérdő, döbbent tekintetére 
csak ennyit válaszolt. Mit bámultok? Olyan ka-
rika nincs, hogy csak 70 év alattiak nézhetik a 
műsort. A három gyerek sikítva röhögött. 
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a korszerűsítésével, hiszen mindegyik 
átfogó, teljes felújításban részesült, 
ezekre most jó pár évig nem lesz gon-
dunk.

– ITT VAN AZ ŐSZ, ÉS ITT VAN A KO-
RONAVÍRUS 4. HULLÁMA. EZZEL KAP-
CSOLATBAN MIRE SZÁMÍT POLGÁR-
MESTER ÚR?
– Nem számítok semmi újra, és a jelen-
legi állapothoz képest semmilyen vál-
tozásra sem. Aki be van oltva az védett, 
közülük nagyon kevesen betegszenek 
meg, és ha mégis, a betegség enyhe lefo-
lyású. Talán a maszk viselete ismét szó-
ba jöhet, és a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezőknek több lehetőségük lesz 
közösségi rendezvényeken részt venni. 
Ugyancsak nem számítok olyan korláto-
zásokra sem, amelyek gazdasági károkat 
okozhatnak – uszodák, színházak, étter-
mek, iskolák bezárása –, hiszen a védett-
ség megszerzése mindenkinek ingyen a 
rendelkezésére áll. Már a 12 év fölötti 
iskolások is be lehetnek oltva, tehát a 
védekezés valóban mindenki számára 
biztosított.

– HOGYAN ALAKULT AZ ÖNKOR-
MÁNYZATOK ELLÁTÁSI KÖTELEZETT-
SÉGE?
– Ilyen kötelezettségünk már a 3. hul-
lámnál sem volt. Az idősekről és a ka-
ranténba kényszerültekről csak az első 
hullám idején kellett gondoskodnunk. 
Az oltási program adminisztrációjában, 
a telefonálásokban, az időpontok meg-
szervezésében viszont nagyon komo-
lyan kivettük a részünket.

– EDDIG MILYEN KÁROKAT OKOZOTT 
A VÍRUS A KERÜLET KÖLTSÉGVETÉSÉ-
NEK?
– Először kicsit megijedtünk, hiszen is-
meretlen ellenféllel kellett felvennünk a 

harcot. Kicsit túlbiztosítottuk magunkat, 
zároltunk egy csomó dolgot, megállítot-
tunk egy sor fejlesztést, mert fogalmunk 
sem volt, milyen kiadások előtt állunk. 
A bezárt intézményeink dolgozóit nem 
akartuk szélnek ereszteni, bérüket to-
vábbra is fizettük, de ezek a költségek 
nem okoztak teljesíthetetlen feladato-
kat. Azt hiszem racionálisan álltunk a 
rendkívüli helyzet megoldásához.

– MILYEN NAGYOBB TERVEK VANNAK 
MÉG AZ ÉV HÁTRA LÉVŐ IDŐSZAKÁRA?
– Lezárjuk a TÉR-KÖZ pályázatot, ami 
alatt a NAPLÁZS, azaz a Naplás-tó part-
ján kivitelezett fejlesztések értendők. 
Indul a szokásos őszi lombgyűjtés, és 
általánosságban elmondhatom, hogy 
lassan visszatérünk az ilyenkor szoká-
sos év végi ügymenethez. Ismét lesz 
Estély is.

– HOGY ÁLL A HÉV-METRO ÜGY?
– A Közfejlesztések Tanácsa döntött ar-
ról, hogy átadja az eddigi terveket és az 
ehhez kapcsolódó tervezésre vonatkozó 
keretszerződést az államnak. A Buda-
pesti Fejlesztési Központ a korábbi hi-
bákból tanulva kikéri az érintett önkor-
mányzatok véleményét, hogy a tervezési 
szerződés elindulhasson. 2023 végéig 
kell elkészülnie a kiviteli tervnek, utána 
lehet beadni uniós pályázatra, és akkor 
dönt az EU illetékes bizottsága a ter-
vek támogatásáról. Azért nagyon káros, 
hogy a főváros mindent elkövet a terv 
hátráltatása érdekében, mert korábban 
ez lett volna az egyetlen kész tervekkel 
megtámogatható kötöttpályás közleke-
désre vonatkozó pályázat. A két év halo-
gatásnak és kötekedésnek köszönhető-
en mostanra viszont több más hasonló 
pályázat is beérkezik majd a miénk mel-
lé, ami nem javítja az esélyeinket.

MÉSZÁROS TIBOR
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A Képviselő-testület szeptember 15-i ülé-
sén több fontos napirendi pontot tárgyalt, 
melyek közül talán a legfontosabb a 2021. 
évi költségvetés módosítása volt. Ezt az 
tette szükségessé, hogy országgyűlési kép-
viselőnk újabb fejlesztési forrást tudott 
szerezni a Szakrendelő felújítására és út-
építésekre, amelyeket be kellett építeni a 
költségvetésbe. Így a költségvetés főösz-
szege 30,3 milliárd forintra emelkedett. Ez 
csúcsnak számít. A rendszerváltás óta nem 
volt ilyen magas a rendelkezésünkre álló 
pénzösszeg, amelynek jelentős részét fej-
lesztésekre költi az Önkormányzat.

Jó hír az is, hogy a főváros év eleji ború-
látó előrejelzésée – miszerint a kis- és kö-
zépvállalkozóktól befolyó iparűzési adók 1 
százalékát, tehát az iparűzési adó fizetési 
kötelezettség felét a pandémiára való te-
kintettel a kormány elengedi, amely ön-
kormányzatonként milliárdos bevételkie-
séssel fenyegetett – nem valósult meg.  Az 
iparűzési adóbevétel már október elejére 
107%-ra teljesült, pedig a terv még nem 
számolt a kormányzati adókönnyítés miat-
ti adókieséssel, így nem lesz szükség arra 
az 500 millió forintra, amelyet erre a célra 
félreraktunk. Ez a kormány helyes és haté-
kony gazdaságpolitikáját igazolja. Abból, 
hogy a legújabb előrejelzések már 7 szá-

zalék fölötti gazdasági fejlődést jósolnak, 
arra következtethetünk, hogy az iparűzési 
adó 2022-ben emelkedni fog. Elérheti a 
pandémia előtti szintet, így ismét lesz fej-
lesztésekre fordítható pénzünk, hiszen az 
iparűzési adó az Önkormányzat egyik leg-
fontosabb bevételi forrása.

A Testület megerősítette pozíciójában a 
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazga-
tóját, újabb öt évre dr. Kiss Mariannát bíz-
ták meg az igazgatói feladatok ellátásával. A 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetköz-
pont élére pedig – szintén öt évre – kine-
vezte Müller Ildikót, aki már megbízott ve-
zetőként megismerkedett az intézménnyel.

Október 23-án lesz új díszpolgárunk és 
öt új Budapest Főváros XVI. kerületéért 
kitüntetettünk, valamint kihirdetik kerü-
letünk támogatott ifjú tehetségeinek név-
sorát is. A döntés megszületett, de a nevek 
csak az október 23-i ünnepi testületi ülésen 
válnak publikussá.

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályá-
zathoz, majd a polgármester beszámolt az 
Önkormányzat járványügyi veszélyhelyzet 
alatt végzett tevékenységéről, a vírushely-
zet alakulásáról és az intézkedések költsé-
geiről. Örvendetes tény, hogy a várakozás-
sal ellentétben 2020-ban jelentősen – 20 

A testületi ülésről jelentjük

százalékkal – kevesebben haltak meg, mint 
2018-ban, vagy 2019-ben. Idei adat még 
csak szeptemberig áll rendelkezésünkre, 
de úgy tűnik, az idei halálozási adatok még 
a 2020-asnál is kedvezőbbek lesznek. Mi-
vel az Önkormányzatnak olyan kimutatása 
nincs, hogy ki miben hunyt el, de a halál-
esetek száma azt mutatja, hogy kerületünk-
ben a koronavírus többlethalálozást nem 
okozott. Ennek oka nagyrészt a kormány 
helyes intézkedéseinek, és az Önkormány-
zat célszerű, az oltást támogató tevékeny-
ségének köszönhető. 2021 második felé-
ben az oltás már fontos szerepet játszott a 
lakosság védelmében, de szerepe lehetett 
annak is, hogy az emberek óvatosak voltak, 
betartották az ajánlásokat, így sokan elke-
rülték a fertőzést.

M.T. 

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 közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti felada-
tok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. 
(IX.15.) kormányrendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a helyi rende-
letekben meghatározott feladatok ellátása.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ellátandó feladatokat magában foglaló teljes körű főépítészeti 
tevékenység.

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság • cselekvőképesség • büntetlen előélet
• vagyonnyilatkozat-tétel

A benyújtás határideje: 2021. október 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 2.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának módjai:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címé-
re történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). 
Kérjük 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

Az ellátandó feladatokról, a jogállásról, az illetményről és juttatá-
sokról, az elvárt kompetenciákról, a pályázat részeként benyújtandó 
iratokról, igazolásokról, a pályázati eljárásról, az elbírálás módjáról 
és rendjéről minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az 
önkormányzat honlapján a www.bp16.hu oldalra kattintva az Állá-
sok címszó alatt. 
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Inotai István igazgató bevezetője után a gim-
názium egykori és mai tanulói rövid műsor-
ral szórakoztatták a megjelenteket. A Pri-
mavera Kamarakórus Nitkulinecz Zsanett 

vezetésével Balázs Árpád Bodzavirág című 
dalát, majd egy szlovák és egy kárpátaljai 
népdalt adott elő. Gáspár Péter, az iskola ta-
nulója John Denver Take Me Home, Country 
Roads című világhírű dalát énekelte el saját 
gitárkísérettel. Végül Czine Eszter a Pécsi 
Ildikó Színház színművésze – egykori cinko-
tai diák – Eisemann Mihály Fekete Péter című 
vígjátékából a Holdvilágos éjszakán, majd a 
Lesz maga juszt is az enyém című slágerekkel 
idézte fel a 30-as, 40-es évek hangulatát.

Ezután pedig a megjelent díszdiplomások 
méltatása, és diplomájuk átadása követke-
zett. Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerü-
leti Központ igazgatója, Kovács Péter polgár-
mester valamint Ács Anikó és Szász József 
alpolgármesterek köszönték meg az ünne-
peltek sok évtizedes, áldozatos munkáját. A 
díszdiplomások köszöntését követően pedig 
rövid méltatások után elbúcsúztatták az idén 
nyugdíjba vonuló tanárokat, tanítókat és 
óvodapedagógusokat.

DÍSZDIPLOMÁS 
PEDAGÓGUSOK:
Ádám Jánosné – vas 
diploma, Bánfalvi Já-
nosné – rubin diplo-
ma, Baraté Jánosné 
– vas diploma, Kocz-
ka Ferencné – arany 
diploma, Mikóné 
Hercz Erzsébet – 
arany diploma.

NYUGDÍJBA VONULÓ ÓVODAPEDAGÓ-
GUSOK: 
Horváth Zsoltné – Budapest XVI. kerületi 
Napsugár Óvoda, Máricsné Tolvaj Anikó – 
Sashalmi Manoda Óvoda, Szabó Zoltánné – 
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda, 
Tar Ferencné – Budapest XVI. kerületi Nap-
sugár Óvoda.

NYUGDÍJBA VONULÓ PEDAGÓGUSOK: 
Fraunhofferné Kassai Kinga – Arany János 
Általános Iskola, Juhász Jenőné – Corvin Má-
tyás Gimnázium, Kobolka Istvánné – Corvin 
Mátyás Gimnázium, Némethné Kiss Ágnes 
– Batthyány Ilona Általános Iskola, Szakál 
Ibolya – Szent-Györgyi Albert Általános Is-
kola, Tatainé Pongrácz Sarolta – Batthyány 
Ilona Általános Iskola, Ulrichné Mészáros 
Katalin – Kölcsey Ferenc Általános Iskola. 

Zárásként az Önkormányzat és a Tankerü-
let jóvoltából egy finom ünnepi ebéd várta a 
megjelenteket.

M.T.

Pedagógusnap - kissé megkésve
Ebben az években a júniusban szokásos pedagógus nap is elmaradt a vírus által fenyegetett kora 
nyári időszakban, amelyet szeptember utolsó napján pótoltak be, hagyományosan Cinkotán, a Szerb 
Antal Gimnáziumban.

A hónap babája
A legnagyobb közösségi oldalon korábban 
meghirdetett Hónap babája elnevezésű ver-
senyre egy olyan fotóval lehet nevezni, ame-
lyen az apróság a XVI. Kerületi Önkormány-
zat által felajánlott fürdőlepedőben látható. 
Ez annak a babakelengyének a része, ame-
lyet minden kertvárosi újszülött ajándékba 
kap néhány babaápolási cikkel együtt. A sza-
vazatok alapján június hónapban SZŐCS 
FRANCISKA nyerte a babaszépségversenyt. 
Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utal-
ványt és babafotózást is tartalmaz, Ács Ani-
kó alpolgármestertől vette át a család. Kide-
rült, hogy Franciska kicsit elkényeztette a 
szüleit, mert már öthetes kora óta átalussza 

az éjszakát és napközben is nagyon nyugodt, 
kiegyensúlyozott baba. Szülei ezt valószínű-
leg nem nagyon bánják, így semmi nem áll a 
családi boldogság útjába. Gratulálunk!
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Jön a 4. hullám
A szakemberek hazánkban október végére, november elejére jósolják a koronavírus negyedik hul-
lámának tetőzését. Ez ugyan nem jó hír, de reményeink szerint – köszönhetően a köze 6 millió 
beoltottnak – ez már messze nem lehet olyan megterhelő sem az egészségügyre, sem a társada-
lomra, mint elődei. Meghaladja a 600 ezret azok száma is, akik már a 3. oltást is megkapták. Az 
ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekre az M1 Kossuth Rádió Napközben című műsorában dr. 
Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője válaszolt. Kigyűjtöt-
tük azokat a válaszokat, amelyeket a legfontosabbaknak gondolunk a 3. oltással kapcsolatban.

– ELSŐ KETTŐNEK MODERNA VÉDŐOLTÁST KAPTAM, A FÉRJEM 
PEDIG PFIZERT. MELYIKET KAPHATJUK HARMADIKNAK? 
– A magyar szabályozás azt javasolja, hogy harmadiknak más fajta 
vakcinát kérjenek, mint amilyen az első kettő volt. Azonban éppen a 
Moderna és a Pfizer az a két oltóanyag a Magyarországon választhatók 
közül, amelyek harmadszor is beadhatók. A többit ajánlatos keverni.
– SZPUTNYIKKAL VAGYOK BEOLTVA. MELYIK AZ AZ OLTÓANYAG, 
AMELYIK ADHATÓ A SZPUTNYIK UTÁN, ÉS AZ EU-BA IS KI TU-
DOK UTAZNI VELE?
– Igen, sajnos ez problémát jelent, pedig a Szputnyik kitűnő oltó-
anyag, de néhány nyugati ország nem fogadja el. Így marad a Pfizer, 
a Moderna, de akár lehetne a Sinopharm is, de azzal ugyanaz a prob-
léma, nem mindenhova lehet beutazni vele.
– 35 ÉVES FÉRFI VAGYOK. ELSŐNEK JANSSENT KAPTAM, ÉS NA-
GYON ROSSZUL VOLTAM TŐLE, DE ÚGY GONDOLOM, ÍGY IS 
MEGÉRTE. MÁSODIKNAK MILYET KÉRJEK?
– A Janssenről érkezik a legtöbb olyan hír, hogy magas lázat, beteg-
ségérzést eredményez. Ez azért van, mert ez a vakcina hordozóvírust 
tartalmaz, ezért hevesebb az utóhatás, mint a másik típusoknál, de 
ez csak kellemetlen, károsodást nem okoz. Ugyanakkor a legfrissebb 
kutatások szerint egy második Janssen az első után 6 hónappal igen 
erős védettséget biztosít.
– IDŐS EMBER VAGYOK, DE EGYÁLTALÁN NEM VAGYOK BIZTOS 
BENNE, HOGY A CHIP-ET, AMELYIKRŐL MINDENFELÉ BESZÉL-
NEK, NEM KAPTAM MEG AZ OLTÁSSAL. NEM TUDOM, HOL TART 
A NANOTECHNOLÓGIA, BÁRMIT EL TUDOK KÉPZELNI.
– Sajnos terjednek ilyen elképesztő badarságok, és az oltásellenes 
csoportok egymást túllicitálva találják ki a képtelenebbnél képtele-
nebb álhíreket. Ezeknek természetesen semmilyen tudományos 
alapjuk nincs. Ha nem hisz az orvosoknak, higgyen a statisztikának! 
Most már az ország nagyobbik fele be van oltva. Tud valakiről, aki-
nek microchip kering a vérében, és nem ura a cselekedeteinek?

– ALGOPIRIN ÉRZÉKENY VAGYOK, EGYSZER ANAFILAXIÁS SOK-
KOT KAPTAM TŐLE. EZÉRT ELSŐRE ÉS MÁSODSZOR IS MODER-
NÁVAL OLTOTTAK BE. A HARMADIKNAK PFIZERT, VAGY MODER-
NÁT AJÁNLOTTAK. MELYIKET VÁLASSZAM?
– Mivel mindkettő adható 3.-nak is, maradjon a Modernánál, hiszen 
arról már tudja, hogy kétszer nem okozott problémát, így nyilván 
harmadszor sem fog.
– AUTOIMMUN BETEGSÉG MIATT PFIZERRAL OLTATTAM BE MA-
GAM, MAJD AZ ELSŐ OLTÁS UTÁN ÁT IS ESTEM A BETEGSÉGEN, 
CSAK BEOLTVA MÁR NEM VOLT SÚLYOS A LEFOLYÁSA. HARMA-
DIKNAK MILYET KÉRJEK?
– Ez bizony egy izgalmas kérdés. Azt kell eldönteni, hogy ezek után 
érdemes-e még egy oltást felvenni. Az én véleményem szerint igen, 
de meg kell várni, hogy a betegség után elteljen négy hónap. Ha erre 
még megkapja a 3. oltást is, rendkívül erős védettségben lesz része. 
Tehát az oltás – betegség – oltás sorrend javasolt.
– RAJTAM ÁTMENT A KORONAVÍRUS, NEM VOLT SÚLYOS, MAJD 
A HÁZIORVOSOM JAVASLATÁRA FÖLVETTEM AZ OLTÁSOKAT IS. 
MI LEGYEN A HARMADIKKAL?
– Ez más eset, mint az előző. Jelenlegi tudásunk szerint azoknak, 
akik az első oltás előtt átestek a betegségen, nem javasoljuk a harma-
dik oltást. Nem ártana, csak nincs értelme, mert a betegség – oltás 
sorrend olyan védettséget biztosít, ami hosszú távra fölöslegessé te-
szi a 3. oltást.
– PFIZERT KAPTAM, ÉS A MÁSODIK UTÁN AZ OLTOTT KAROM 
ALATT ERŐSEN MEGDUZZADTAK A NYIROKCSOMÓIM, ÉS KÉT 
HÓNAP KELLETT, HOGY ELMÚLJON. HARMADIKRA MILYET VÁ-
LASSZAK. 
– Ez teljesen normális reakciója a szervezetnek. Semmilyen mó-
don nem befolyásolja a választást. Nincs rá garancia, hogy másfajta 
vakcinánál nem járna ugyanígy, de ez semmilyen károsodást nem 
okoz. 

– Két év munkája érett be a napokban – kezd-
te a tájékoztatót Szatmáry Kristóf. – Mint 
ismeretes két évvel ezelőtt több kerülettől 
elvette a Főváros az útépítésre igényelt ösz-
szegeket. Szatmáry Kristóf és Kovács Péter 
azonban nem törődött bele a helyzetbe, és 
a kormányhoz fordultak segítségért. Persze 
ez sem volt egyszerű, mert a központi for-
rásokért mindig nagy küzdelem folyik, de 
sikerült kormányforrásból biztosítani azo-
kat a pénzeket, amelyet a Főváros megvont 
a XVI. kerülettől. Így elmondhatjuk, hogy 
pénzt nem, csak időt vesztettünk a már kész 
tervekkel rendelkező útépítéseinkkel kap-

csolatban – amely utak a Főváros kezelésé-
ben állnak, tehát nem a mi dolgunk lenne a 
felújításuk. 
  Kovács Péter polgármester utalt arra, hogy 
az Önkormányzat az előző fővárosi vezetés-
sel megállapodva saját költségén elkészíttet-
te a terveket, a Főváros feladata a kivitelezés 
lett volna. Ez a konstrukció működött is. 
Az új fővárosi vezetés azonban még ennyi 
pénzt sem talált a kasszában ezekre a fon-
tos munkálatokra. A Kormány azonban ki-
segítette a megkárosított kerületeket, így a 
Kertvárosunk számára 2 milliárd 380 millió 
forintot biztosított a munkálatokra. Mivel a 

közbeszerzési eljárás már le is zárult, megfe-
lelő időjárás esetén a Magtár utca és a Rózsa 
utca újjáépítése még a tél beállta előtt meg-
kezdődhet. Sőt, a pénzből valószínűleg jut 
még egy harmadik fővárosi kezelésben álló 
út felújítására is. A sashalmi Thököly út jö-
het számításba, és ha futja a pénzből, még a 
Batthyány utca egy része is megújulhat.

A kormány támogatás nyújt
Október 1-jén az Erzsébet-ligetben tartott sajtótájékoztatót Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő, és Kovács Péter polgármester arról, hogy véglegessé 
vált a kormány támogatása a kerületi útépítésekkel kapcsolatban. 
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A délután házigazdájának szerepét R. Kár-
páti Péter színművész látta el, aki Babits Mi-
hály, A magyarok istenéhez című költeményé-
nek elszavalásával teremtette meg az ünnepi 
hangulatot. 

Kovács Péter polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy mindig nagy szükség 
van az idősebbek bölcsességére, tudására 
és tisztánlátására. Ezért az Önkormányzat 
nem feledkezik meg időskorú kerületlakó-
inkról. Ennek jegyében a jövőben egy bent-
lakásos nyugdíjasotthon felépítését tervezik 

Cinkotán, ezzel is javítva a szépkorúak élet-
minőségét. 

Szatmáry Kristóf, a Kertváros országgyűlé-
si képviselője ünnepi beszéde előtt elárulta, 
hogy október 1-jén ünnepli születésnapját 
Kovács Péter polgármester, aki ezen a napon 
töltötte be 50. életévét. A rövid születésnapi 
ünnepléshez a Veres Péter úti Idősek Klub-
jának nevében Kalocsai Mihály, a klub házi 

poétája is csatlakozott, aki saját versével 
köszöntötte a polgármestert. Mihály bácsi 
a kerület elöljárójának érdemeit szedte rí-
mekbe. Szatmári Kristóf is megerősítette a 
polgármester szavait, és ő is rávilágított arra, 
hogy az idősebb korosztály évtizedek alatt 

felhalmozódott tapasztalatára milyen nagy 
szükség van, még akkor is, ha ezt a fiatalok 
még nem teljesen érzik át. 

Ács Anikó alpolgármester pedig Miniska 
Zsejke, Az örök ifjúság című költeményét 
olvasta fel, mely az idő múlásának hatását 
ragadja meg. Majd ezután a színpadon már 
Janza Katáé és Dolhai Attiláé volt a főszerep, 
akik tartalmas zenés műsorral szórakoztat-

ták a közönséget. A repertoárban a musical-
ek, az operettek és az örökzöld slágerek, sőt 
még a rockzene rajongói is megtalálhatták 
kedvenceiket. 

A színvonalas dallamokat nem kevésbé 
igényes táncprodukció követte. A Liget Tánc-

együttes hagyományos, feszes ritmusú nép-
tánccal forrósította fel a hangulatot.

Az ünnepség végén, a közönség hölgytagjait 
virággal, az urakat egy kisüveg borral ajándé-
kozták meg, és szendvics is jutott mindenkinek. 

Az Önkormányzat reméli, hogy a rendez-
vényt a jövő évben is járványügyi készültség 
nélkül tudják megtartani.

GUETH ÁDÁM

Idősek Világnapja
Október 1-jén, az Erzsébetligeti Színház nagytermében gyűltek ösz-
sze kerületünk őszhajú, de örökifjú polgárai az Idősek Világnapja 
alkalmából rendezett ünnepségre. A tavalyi esztendőben a rendez-
vény a világjárvány miatt elmaradt, így az idei alkalom különös je-
lentőséggel bírt.

HIR SÁNDORNÉT Ács Anikó alpolgármes-
ter köszöntötte 90. születésnapján.

Erzsi néni Mezőcsáton született. Élete nem volt 
problémamentes, hiszen már kisgyerekként távoli 
rokonokhoz került, mert édesanyja nem tudta ne-
velni gyermekét. A bajok később sem kerülték el, hi-
szen a családnak volt némi földbirtoka, de azt újkori 
történelmünk egyik legsötétebb korszakában, az ak-
kori szokásoknak megfelelően erőszakkal elvették 
tőlük. Élete során egy cipőgyárban, majd a cibakhá-
zi Mezőgép vállalatnál dolgozott hosszabb ideig.

Már nagyon fiatalon, 16 éves korában férjhez 
ment. Együttélésük ennek ellenére nagyon jól si-

került, hiszen közel 60 évig, férje 2006-ban bekö-
vetkezett haláláig jóban-rosszban kitartottak egymás 
mellett. Házasságukból két leánygyermekük szüle-
tett, Éva és Mónika, de ma már 4 unoka és 2 déduno-
ka is tartozik a családhoz.

Erzsi nénit kitűnő szellemi állapotban érkezett el 
90. születésnapjához. Gondot inkább a helyváltoz-
tatás okoz számára, amihez egy járókeretet használ 
segítségül. Kissé hallása is megromlott, de ennek 
ellenére igyekszik lépést tartani a világ dolgaival. 
Ennek bizonyítéka, hogy saját Facebook-fiókja van. 
Reméljük, még sokáig szemmel tartja a közösségi 
oldalak világát, 

Isten éltesse őt nagyon sokáig! 
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Szász József alpolgármester elmondta, hogy az Állatvédelmi Napok 
helyszíne a Tanyaudvar, de a rendezvény fő szervezője a XVI. kerületi 
Rendőrkapitányság. 

Arról, hogy a rendőrség hogyan került a képbe, Horváth Szabolcs 
alezredes, kerületünk rendőrkapitánya tájékoztatta a megjelenteket. 
Ebből megtudhattuk, hogy a rendőrség feladatának tekinti az állatok 
védelmét is, és fontosnak tartják, hogy a gyerekek már kiskorukban 
megismerkedjenek a helyes állattartás szabályaival, és ismereteik le-
gyenek arról, milyen kötelességei vannak az állatok gazdáinak házi 
kedvenceikkel szemben.

Kovács Péter polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a mi ke-
rületünkben vadon élő állatok és házi állatok is nagy számban elő-
fordulnak, aki jár kel a Kertvárosban mindkettővel találkozhat. Ezért 
is fontos, hogy a gyerekek ismerjék őket, a velük kapcsolatos teen-
dőket, tisztába legyenek azzal, hogyan 
lehet egy kutyának, vagy macskának 
olyan életfeltételeket biztosítani, hogy 
jól érezzék magukat körülöttünk.

Oláh Csaba a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat vezetője elmondta, hogy 
a főépületben van egy oktatóterem, 
ahol a rendőrség egyik munkatársa 
a háziállatok etetéséről, szabályos 
sétáltatásáról, és gondozásáról tart 
előadást a gyerekeknek, míg ő maga a 
környezetünkben vadon élő állatokat 
mutatja be. Ehhez kitömött állatokat 

Az állatok részei az életünknek
Október 4-e az Állatok Világnapja. Ebből az alkalom-
ból a Kertvárosi Tanyaudvar szeptember 30. és októ-
ber 2. között Állatvédelmi Napokat rendezett. Az első 
két napon kerületünk óvodásait és alsó tagozatos is-
kolásait várták csoportos foglalkozásra, a szombatot 
pedig a családok napjává nevezték ki.

is bekészítettek a terembe. Volt őzike, üregi nyúl, fácán, szarka, 
szajkó, és meglepetésként ketrecbe zárva egy élő tapsifüles nyuszi 
is majszolta a zöld csemegéket. Oláh Csaba sok más fontos tudni-
való mellett elmondta, azt is, hogy, ha valaki sétálás közben esetleg 
őzgidát talál, semmiképpen ne nyúljon hozzá, mert amelyik kisgi-
dán az anyja megérzi az emberszagot, már nem gondozza tovább, 
pusztulásra van ítélve.

Az előadások után a csoportok meg-
ismerhették a Tanyaudvar össze látni-
valóját, a baromfiudvar összes lakóját, 
tyúkot, kakast, pulykát, kacsát libát, 
fehér és fekete szőrű rackajuhokat csa-
csikat és a két kárpáti borzas bocit is. A 
gyerekeknek bizonyára nagy élményt 
jelentett a sokféle állat kerületünk 
mini állatkertjében, és a szülőknek is 
ajándék volt, hogy szombaton az Állat-
védelmi Napokra tekintettel a Tanya-
udvart a családok ingyen látogathatták.

MÉSZÁROS TIBOR 

KLUBEST 
2021. OKTÓBER 11-ÉN (HÉTFŐN) 18 ÓRÁTÓL

Önkormányzati Civilház, 1165 Budapest, Táncsics u. 10.
TÉMÁK:
• Kerületünk környezet és klímavédelmi terveinek, intézkedései-
nek ismertetése. Hogyan illeszkednek ezek a tervek Magyarország 
klímavédelmi vállalásaihoz? Milyen tények, előrejelzések ismertek 
eddig a klímaváltozásról? Felkért előadó: Mizsei László önkor-
mányzati képviselő, a Környezet és Klímavédelmi Bizottság elnöke
•  Beszámoló a nyugati dióburok-fúrólégy elleni védekezés törzsin-
jektálással történő megvalósításának eredményeiről. (Magyar Nö-
vényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjában elhangzott előa-
dás alapján.) Előadó: Bányi Gyuláné

A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete
Bányi Gyuláné elnök, 409-1208, banyigy@t-online.hu

Szeptember 30-án köszön-
tötte Kovács Péter polgár-
mester STEFÁN KLÁRA 
MARGITOT, aki aznap ün-
nepelte 90. születésnapját. 
A polgármester kellemes han-
gulatú beszélgetést folytatott, a 
Kertváros sokat megélt, mégis 
fiatalos és friss lakójával. Az idős 
asszony Salgótarjánban született, majd egy év után érkezett a család 
a mostani XVI. kerület területére. 1951-ben költözött jelenlegi lakhe-
lyére. Dolgozott pedagógusként a Kertváros több iskolájában is, majd 
1978-tól 24 évet élt Svédországban. Kinn tartózkodása során magyar 
nyelvet tanított ottani honfitársainak, majd ápolónőként dolgozott 
tovább. Klári néni két lány büszke édesanyja, négy unokája és hat 
dédunokája van. Mindennapjait olvasással, keresztrejtvényfejtéssel 
és főzéssel tölti. Véleménye szerint a hosszú élet titka a fizikai mun-
kában, a tevékeny mindennapokban rejlik.
Isten éltesse Klári nénit még nagyon sokáig!
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Tavaly a járványhelyzetre való tekintettel csu-
pán térzenei koncerttel emlékeztek meg a 
helység védőszentjéről, idén azonban korlá-
tozások nélkül együtt lehettek az érdeklődők.
A délelőtti ünnepi misét Garaczi Gergely 
atya celebrálta, melyet a tradicionális körme-
net követett. A résztvevők a templomból ki-
indulva, énekszóval járták végig a környező 
utcákat és érkeztek 
vissza a kiindulási 
helyre. Ezt követte 
Vikol Kálmán kar-
mester és a Kertvá-
rosi Fúvószenekari 
Egyesület műsora, 
akik vidám térzené-
vel varázsoltak még 
jobb hangulatot. 

Délben, a jelenlé-
vők a harangszó kí-
séretében emlékez-
tek meg a történelmi 
jelentőségű nándor-

fehérvári győzelemről, amikor az egyesült 
keresztény seregek sikerrel állították meg 
az Oszmán Birodalom terjeszkedését. Rá-
kosszentmihály zászlaját Szatmáry László, 
önkormányzati képviselő vitte fel a szín-
padra, majd a 929-es számú Szent Mihály 
cserkészcsapat tagjai vonultak be. Petrovics 
Sándor, a Kovász Egyesület vezetője üdvözöl-

te a jelenlévőket. Kovács Péter polgármester 
és Szatmáry Kristóf, kerületünk országgyű-
lési képviselője beszédeikben a hagyomá-
nyok közösségformáló erejét hangsúlyozták. 
Mindketten reményüket fejezték ki, hogy a 
búcsút a jövőben is zavartalanul meg lehet 
tartani. Szatmáry Kristóf rövid köszöntője 
végén hivatalosan is megnyitotta a rendez-
vényt, majd kezdetét vette a színpadi forga-
tag. A Szent Korona utcai óvodások után egy-
mást váltották a Néri Szent Fülöp, a Kölcsey 
Ferenc, a Centenáriumi, a Szent-Györgyi 
Albert és a Herman Ottó Általános iskolák 
fellépői. Nagy sikere volt a Szúnyog Zenekar 
gyermekműsorának, és a Sashalmi Tanoda 
Csodák Tanodája című fizikaórájának. A na-
pot a Pesti Csángók Együttes táncháza zárta. 

A búcsú édesszájú résztvevői kürtőska-
láccsal csillapíthatták étvágyukat, valamint 
meglátogathatták a cserkészsátrat és dedi-
káltathatták a nemrég megjelent Idővándor 
című kötetet a szerzővel, Váradi Annával.

GUETH ÁDÁM

Szentmihályi búcsú
Szeptember 26-án, a Rákosszentmihályi Római Kato-
likus Templom előtt tartotta meg a Kovász Egyesület 
és a Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia a 
hagyományos Szent Mihály napi búcsúját. A rendez-
vény a Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség támogatá-
sával valósulhatott meg. 

MEGHÍVÓ
Schuminszky Nándor több mint fél évszázada gyűjti az űrkutatással kapcsolatos 
relikviákat, és budapesti lakásában mostanra egyedülálló magángyűjteményt halmo-
zott fel, melynek felépítésébe 1964-ben kezdett. Szívesen tart ismeretterjesztő előadá-
sokat és rendszeresen ír is, Űrsztárok és űrsztorik című kötete 2011-ben jelent meg. A 
napokban Nemzetstratégiai Kutatóintézet által kiírt rajz- és esszépályázaton külön-
díjat nyert a "Magyar emlékek a Nemzetközi Űrállomáson" című munkájával. Erre 
reagálva a magyarság történelme iránt oly fogékony Déli Harangszó Baráti Kör Egye-
sület a jeles kutatót és gyűjtőt egy jövőbe mutató előadásra invitálta a Kertvárosba: 

2021. OKTÓBER 18. 18:00 ÓRA
Helyszín: mátyásföldi Civil Ház, 1165 Budapest, Táncsics u. 10.

Schuminszky Nándor:
A MAGYAR ŰRREPÜLÉS TÖRTÉNETE - MAGYARI BÉLA EMLÉKÉRE

95 önként jelentkezett pilótából – egészségügyi alkalmasság alapján – hetet 
választottak ki magyar orvosok 1977-ben. A vizsgabizottság végül négyüknek 
adott zöld utat Moszkvába, ahol szovjet orvosok hozták meg a végső döntést. 
Ketten lettek űrhajósjelöltek: Farkas Bertalan és Magyari Béla. Az előadás 

végig nyomon követi a kiképzéstől 
az űrrepülésig a magyar űrhajós tör-
ténetét, ismert és kevésbé ismert té-
nyekkel fűszerezve. Választ kapunk 
arra is, hogy miként került fel ma-
gyar föld a Nemzetközi Űrállomásra?

18-án 18 órakor minden 
érdeklődőt szeretettel várunk a 

Táncsics utca 10-ben!
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Meghívó
Az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseire,  

áldozataira emlékezünk október 23-án Mátyásföldön a 412. 
számú Kalazanti Szent József cserkészcsapat szervezésében. 

Ez a dátum megrázó eseményeket foglal magába Magyarország 
életében, de ezzel együtt reményt és kitartást is ad az embereknek. 
A terror és elnyomás elleni hősi küzdelem példával szolgál a fiata-
lok és idősek számára is, hiszen akkor sokak küzdöttek egymásért, 
s értünk, a szebb jövőnkért. Az a tudat éltethet minket az 1956-os 
forradalmárokra emlékezve, hogy számunkra is van esély harcolni 
a szabadságunkért, hogy mindig van értelme küzdeni azért, ami-
ben hiszünk. Összefogással pedig olyan dolgokat is elérhetünk, 
amikről azt gondoltuk, sosem lennénk képesek rá. 

Ezekkel a gondolatokkal hívjuk meg Önöket 
cserkészcsapatunk kósza raja – a Csermely László raj – 

által szervezett előadásra, melyre 

OKTÓBER 23-ÁN DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR KERÜL SOR 
a Pilóta utcai templom előtt (Paulheim tér) 

a Turul szobornál.

 Márton Balázs csapatparancsnok  

Richter Endre elmondta, hogy egy életmű-ki-
állítás összeállítása elég nagy fejtöréssel jár, 
hiszen akár háromszor annyi művet is ki 
tudna állítani egy művész, mint amennyi a 
vitrinben elfér. Ennél valamivel könnyebb 
szavakban összefoglalni egy életutat, amelyre 
meg is kértük a kerámiák mesterét.
– Szerettem volna a kezdetektől a mai napig 
összefoglalni keramikusi pályámat. Úgy gondo-
lom, nekem könnyű volt, hiszen apám is kerami-
kusként dolgozott, így egész kicsi gyerekkorom 

óta a szemem előtt készültek a kerámiatárgyak, és játékból én is büszkén 
gyúrtam az agyagot. Aztán ahogy növekedtem, és már elég sok mindent 
megtanultam, jött a nagy felismerés: ahogy az 
ember halad a tanulmányaiban, azzal szem-
besül, hogy milyen keveset tud. Első kerámiám-
ba ezt próbáltam megfogalmazni egy ülő alak 
formájában, akinek ugyan babérkoszorú van a 
homlokán, de a feje üres. Rájöttem, hogy a világ 
rendkívül bonyolult, nincs más megoldás, mint 
egyszerűsíteni, absztrahálni, sűríteni a monda-
nivalót. Így három alapformára redukáltam a 
látható világot. Ezek a gömb, a kocka és a kúp. 
A gömb a természet végletekig menő leegyszerűsí-
tése. Ha a tevékenységet egyszerűsítjük le, eljutunk a kockáig. A fogalma-
kat, a tudatot, és a végtelent pedig a kúppal lehet leg jobban szimbolizálni. 
Úgy képzeltem, hogy ezekkel mindent ki tudok fejezni. Közben azonban 
találkoztam a népművészettel, és rájöttem, hogy a népművészet ugyanazt 
csinálja, mint amit én, csak ellenkező irányba. Az egyszerűt egy kicsit 
feldíszíti, bonyolítja, az összetettet leegyszerűsíti, értelmezhetővé teszi. Az 
én leegyszerűsített térformáimból, és a népművészet ötvözetéből állt össze 
az én művészetem. Ennek a leg jellemzőbb darabjait próbáltam besűríteni 
a vitringalériába – mondta Richter Endre.

A kiállítást Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művészklub vezetője 
nyitotta meg. Ismertette a művész életútját, és bemutatta a vitrinben 
kiállított műveket. Majd a kiállító művész beszélt szemléletének ala-
kulásáról, és az alkotás sokszor vívódásokkal teli folyamatáról.  Az 
általa kiválasztott művek között találunk szimbolikus jelentésűeket, 
dísztárgyakat és használati tárgyakat is. De még az olyan egyszerű 
műveken is, mint például egy bögre, találunk valamilyen utalást a 
népművészetre, vagy egy bonyolultabb üzenetre. 

Az alkalomhoz illő dallamokat Ma-
tus Mihály szólaltatta meg tárogatón, a 
népművészetet pedig Ramotai Melinda 
népdalai jelenítették meg, amelyeket 
fia, Ambrus citerakíséretével adott elő. 

Végül pedig Richter Endre humoros 
zárszavában megnyugtatta a jelenlé-
vőket, hogy nem csak kerámiákkal, 
foglalkozik, hanem komoly dolgokkal 
is, és szemléletes szavakkal ajánlotta 
a nagyérdemű figyelmébe a szendvi-
csek mellé kínált bort, amelyet borász-
ként saját pincészetében, saját kezű-
leg állított elő.

MÉSZÁROS TIBOR 

Egy élet munkája
Richter Endre keramikus már tavaly 
májusban betöltötte 80. életévét. Élet-
mű-kiállítását azonban csak most, a 
vírushelyzet viszonylagos enyhülésé-
vel nyithatta meg az Önkormányzat 
Kovács Attila Galériájában.
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Az avató ünnepség előtti izgalmas percekben kerületünk díszpolgá-
rát, R. Törley Mária szobrászművészt arról kérdeztük, hogyan talált 
rá ez a megbízás.
– Felhívott Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára, és 
elmondta, ismeri a Herczeg Ferencről készült mellszobromat, amely 
Badacsonyban, az író egykori nyaralójában látható. A szobrot Takaró 
Mihály irodalomtörténész avatta föl, és az ő javaslatára érdeklődik, 
lehetne-e ebből még egy példányt önteni. Elmondta azt is, hogy a Ró-
kus kápolna előtt álló Tormay Cecile szobrom is túlmegy az egyszerű 
hasonlóság igényén, és az írónő arckifejezéséből következtetni lehet 
a gondolataira is. Véleményük szerint hasonló művészi minőséget 
hordoz a badacsonyi Herczeg Ferenc szobor, és szeretnék, ha lenne 
belőle egy példány a Nemzeti Színházban is.  Ez a megbízás rövid 
története, és nagyon örülök, hogy egy igazán elegáns, ünnepélyes, 
megnyitóval, kiemelkedő személyiségek jelenlétében avatták föl en-
nek a tiszteletre méltó, tehetséges magyar írónak a mellszobrát.

Házigazdaként Vidnyánszky Attila köszöntötte a megjelenteket. 
Miután a Nemzeti Színház és az egész magyar színésztársadalom 
nevében megköszönte a szobrot, emlékeztetett arra, hogy Herczeg 
Ferenc folyamatosan jelen van a magyar színházak színpadain, 
legjobb művei a mai napig érvényesek. A Nemzeti Színház Déry-

né-programján belül az elmúlt évadban két Herczeg Ferenc bemu-
tató is volt a Nemzetiben. Azt pedig, hogy miért kell szeretnünk őt 
ma is, és miért kell művein keresztül mindig újragondolni a saját 
életünket, egy részlet illusztrálta a Déryné ifiasszony című műből, 
melyet Vidnyánszky Attila állított színpadra, és a Déryné Társulat két 
művésze, Szemerédi Bernadett és Tarpai Viktória adott elő.

Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere olyan kivételes 
személyként jellemezte Herczeg Ferencet, akinek a legfőbb életcélja 
volt a magyar nemzet műveltté tétele, továbbá az, hogy segítse hazája 
felemelkedését, ápolja és gyarapítsa páratlan kultúráját. Noha német 
származású volt, hatalmába kerítette a magyar életérzés, a magyar 
táj, a magyar életmód, szívében és lelkében is teljesen magyarrá vált. 
A két világháború között Magyarország legismertebb, legnagyobb 
hatású írója volt. Műveinek – regényeinek, újságcikkeinek, színda-

rabjainak – legfőbb témái az ezer 
évre visszanyúló Kárpát-meden-
cei magyar múlt, a magyar ha-
gyományok és a keresztény hit. 
Teljes mértékben átélte Trianon 
tragikumát, pontosan látta ennek 
történelmi következményeit, tár-
sadalmi hatásait. Arra törekedett, 
hogy erősítse és meghatározza a 
jövőre nézve a magyar identitást, 
a magyar összetartozást. Tehet-
ségét egész Európa csodálta. Az 
élet kapuja című regénye alapján 
Nobel-díjra jelölték.

Takaró Mihály irodalomtörténész a XX. század első fele íróóriásá-
nak nevezte Herczeg Ferencet, akinek egész életművét végigkísérte 
három fogalom, az értékelvűség, a tisztánlátás és az elfogulatlanság. 
Felfedezője, Mikszáth Kálmán már az első regénye megjelenését 
követően a magyar szépprózai nagyjai közé sorolta. Ötven évvel ké-
sőbb pedig a Herczeg Ferenc 80. születésnapjára megjelent emlék-
könyvben Márai Sándor ezt írja: „A századforduló nagy triásza Jókai, 
Mikszáth és Herczeg”. Haláláig, 1945-ig elmondtak róla mindent, 
halála után pedig, a kommunizmus idején elmondták mindennek. 
Megpróbálták értéktelen, könnyű művek alkotójának, középszerű, 
hatásvadász írónak beállítani. Csakhogy a magyar szívű irodalom ko-
ronázatlan királya e hamis vélemények ellenére is európai hírnevet 
szerzett magának és a magyar irodalomnak. Művei Rómától Moszk-
váig ismertté tették a nevét. Az élet kapuja című, az egész életmű-
ből is kiemelkedő regényét számtalan országban lelkesen dícsérik a 
hozzáértők, Svédországban például egyenesen a tökéletesen megírt 
regényként tartják számon.

R. Törley Mária kétségte-
lenül a magyar irodalom 
egyik legnagyobb alakjá-
nak állított emléket, ami-
kor megformázta Herczeg 
Ferenc mellszobrát. A 
büszt valóban túllép a ha-
sonlóság igényén, szinte 
egy élő, velünk gondol-
kodó ember érzetét kelti 
a nézőben, és kijelent-
hetjük, hogy a herczegi 
életműhöz méltó emléket 
állít az írónak.     

A mellszobrot nagy elis-
meréssel tekintette meg 
mások mellett Demján 

Sándor özvegye Lídia asszony, Rátóti Zoltán a kaposvári Csiky Gergely 
Színház egykori igazgatója, Dörner György a Játékszín igazgatója, El-
mer István József Attila-díjas író, Maruzsa Zoltán az EMMI oktatásért 
felelős államtitkára, és mindenki aki jelen lehetett a szoboravatón.

MÉSZÁROS TIBOR

Herczeg Ferenc beköltözött a 
Nemzeti Színházba
R. Törley Mária szobrászművésznek az első magyar Nobel-díjra jelölt íróról, 
Herczeg Ferencről készített mellszobrát avatták szeptember 21-én a Nemzeti Szín-
ház első emeletén. A szoboravatón beszédet mondott Vidnyánszky Attila, a Nem-
zeti Színház igazgatója, professzor dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások mi-
nisztere és Takaró Mihály irodalomtörténész, a Herczeg Ferenc Társaság elnöke.

Vidnyánszky Attila, dr. Kásler Miklós és Takaró Mihály
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Helytörténet
A lóvasút emléke
Hogyan emlékeztek alkotó eleink, Móricz Pál és Mühlbeck Károly a századforduló – a mai korból romantikus 
utazási formának tűnő – ló vontatta vasútjára, indulása után harminchét és negyven év elmúltával? Mindketten 
a Rákos Vidéke hasábjain nosztalgiáztak, az író Móricz 1930. június 29-én Schvarczl József portréját rajzolgat-
va, a grafikus Mühlbeck – iróniát sem mellőzve - 1933. október 8-án.

SZÉMAN RICHÁRD

„Ó, te mesebeli lóvasút!... Virágos áká-
cok alatt kanyargó fényes sínpároddal 
a jól hívogató cinkotai nagyitce állo-
mástól a fővárosi határút sivatag ján 
át micsoda bűbájos ligetekbe, berkekbe 
szállítottad a jókedvű utast. Verbénák, 
rezedák, sárgaviolák, gyöngyvirágok, 
törökszegfűk, rózsák édesen áradozó il-
lataival fogadtad az érkezőt. Schvarczl 
bácsiék, a jó Borhy János, Bugyi Ferenc 
József igazgatói szárnypróbálgatásai 
után ugyanis Schvarczl József lett és 
maradt a lóvasút mindvégiglen kitar-
tó vezérigazgatója! Schvarczl bácsiék, 
mondom, közbeeső feltételes megállóhe-
lyek mellett akként állapították meg a 
kiadósabb fő-fő stációkat, hogy ugyanazokon az emlékezetes helyeken 
egy-egy jóképű, jól hívogató vendégfogadó is találtatódott... Biróné, 
Bürgermeister (fekete szemű szép lányaival), Hausvater (szép lányért 
és unokákért itt sem kellett a szomszédba menni), Solti, majd Mazáts 
(itt is tűzről pattant drága fogadósné és bogárszemű kedves lányok 
szorgoskodtak), zamatos csömöri boraikkal, a tányérról két oldalt le-
hajló hagymás rostélyos, bécsi szelet adag jaikkal, a zöld petrezselymes 
rántott csirkével, ropogós kacsa-, libapecsenyével nagyon népszerű ló-
vasúti főmegállók voltak. 

Schvarczl bácsi, a vezérigazgató, szénát, szalmát, zabot egész esz-
tendőre jutányosan beszerezvén, részben házilag kitermelvén, higgad-
tan, derűsen intézte az Ilona-utcai lóvasúti tanyaságból a zavartalan 

forgalmat. A maga közeli úri lakásá-
ból minden hajnalban négy órakor 
átsétált frissen, jókedvűen a lóvasút 
kocsislakásaihoz és istállóihoz. Mint 
adjutánsok: Stein Péter (a kovács) és 
Czinker István (a lakatos) kisérték. 
A lakatos a Ganz-gyár által fabrikált 
barátságos téli és nyári lóvasúti kocsi-
kat vizsgálta körül, Stein kovács meg 
a lovak patkolása felől érdeklődött. 
Ezért ők ketten valami szerény évi 
bért kaptak. Maga a »vezérigazgató« 
csak tisztességből, becsületből, no meg 
a községi népcsalád iránti szeretetből 
viselte, végezte hivatalát úgy, de úgy, 
hogy itt deficitről, az osztalékok fel-

hánytorgatásáról, a közönség zsarolásáról még az ellenzéki árnyalatú 
muzsikus Gaál Pál és stomfai Tóth Kálmán barátaink — tiszavirág-
ként elmúlt — lapocskájában sem esett szó. Bent a telepen Hantrik 
főkocsis tartotta a szigorú rendet emberei között és a fényesre hízott 
lóállomány felett. Kint a vonalon a szikár, hosszú Kuff ellenőr ügyelt 
a kalauzok bőrtáskájára és a közönség panasztalan kiszolgálására. 
Egyik-egyik vasárnap, ünnepnap a beborozott pesti kirándulókkal bi-
zony elég bajuk támadt... Azok talán még már földalatti villamoskocsit 
is elkívántak volna Schvarczl bácsiéktól ?... Estendet a nyitott kocsin, 
midőn hűvös szellők rezgették meg a főváros útszéli zöld erdőjét, mi-
csoda öröm volt a gavalléroknak, ha a bájos fiatal lány Petráss Böskére 
(most Podmaniczky báróné) felsegíthették a könnyű tavaszi kabátot...”
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Ő nyolcvan, én hatvanhárom. Kicsit megszo-
rítva akár apám is lehetne. Nem az, de talán 
a barátom, apám helyett. Ezért is vállaltam 
el, hogy kint a teraszon, egy pohár vörösbor 
mellett vívódva kérjem az égieket, segítsenek 
megfogalmazni jubileumi kiállítására: miért 
üt szíven, ha nézem bármelyik képét? 

Harangoznak a cinkotai evangélikus temp-
lomban, este kilenc óra. Két szelídgesztenye, 
a terebélyes öreg és cseperedő fia, közöttük 
a matuzsálem, de szálegyenes télikörtefa 
fogják fel a régi Hatvani út új forgalmának a 
zaját, de a harangszó áthullámzik a már sár-
gulni kezdő esti lombokon. Ezer éve szól a 
Tündérhegy alatti halomról, kis szünetekkel, 
időnként tornyot és réztestet cserélve. 

A jel tehát megjött. 
Tízegynéhány éve varázsol el Csobaji Zsolt 

színekbe, formákba, terekbe rendezett hite, 
ragaszkodása a szülőföldhöz. 

Azt mondja, színtévesztő. Mi az, ami en-
nek ellenére igazi színlátó festővé teszi?

Édesapja azt szerette volna, ha református 
lelkésznek áll, de úgy tűnik, nem erősza-
kolta ezt. Talán pontosan ezzel érte el, hogy 
fia mégis a hitről meséljen azoknak is, akik 
bensőjében a kételyek és a hit együtt hullám-
zanak. 

Ez a kor látszólag nem azoké, akik hitüket, 
szülőföldjüket nap, mint nap megélik. Nem 
vetik el, mint megunt, nem divatos ruhát, de 

nem is beszélnek róla, mint saját, egyéni di-
csőségről, (A zajos hazaszeretetnek is nagy 
az árnyéka.) „csak” megé-
lik. Csobaji Zsolt megéli, 
és csendes, derűs képeivel 
adja át nekünk hitről, szü-
lőföldről, szeretetről. Én, 
bolyongván a hitem és kéte-
lyeim között, hozzáteszem: 
az utolsó pillanatban. 

Kép és szó. A kalotaszegi 
templomokról szóló soro-
zatában a szintén kételyek 
közt bolyongó költők – Ady 
Endre, József Attila, Remé-
nyik Sándor, Áprily Lajos 
– kételyeik közül is felizzó 
hitét idézi meg templomi 
mennyezetkazettákra utaló 
képein. Az elmúlás és az öröklét mindenko-
ri párharca ez a napfény hullámaiban fürdő 
szent helyeken. A képeken a színek, a for-
mák válaszolnak a versek és a kövek – a még 
álló kalotaszegi templomok, halmokra tele-
pített temetők – kérdéseire. Ezek a válaszok 
nem leírhatók, de ott vannak a képeken. 

Csobaji Zsolt szakmája szerint építész, te-
hát „profi” módon használja a rajzot. Képei 
mégis – bár építészetileg is pontosak – szin-
te játékosak. Egy eltűnőben lévő világot ké-
pesek úgy megörökíteni, hogy azok a világ 

Csobaji 80 – Költészet és festészet

A megjelenteket Szabó Csil-
la, a Színház igazgatónője 
köszöntötte. Kovács Péter 
polgármester saját üdvözlő 
gondolatain túl tolmácsol-
ta Balog Zoltán református 
püspök üdvözletét, aki bízik 
benne, hogy majd a Csoba-
ji 90-en már személyesen 
köszöntheti a tehetséges 
művészt. Széman Richárd 
helytörténész és fotográfus 
gondolatait Csobaji Zsolt fia, 
Csobaji Márton Zsolt olvasta 
fel. A vidám zenei kíséretet Vikol Kálmán 
karnagy és a Corvin Kórus énekesei szolgál-
tatták, klasszikus és népzenei darabokkal 
színesítve a műsort. 

Csobaji Zsolt művészi pályafutása a Vasu-
tas Képzőművészeti Szabadiskolában kez-
dődött. 2000-es nyugdíjazásáig építészként 

dolgozott, magát „vasárnapi 
festőnek” nevezte, amit azóta 
„hétköznapi festőre” változta-
tott. Művészetében nagy szere-
pet játszik református hite, és 
az Isteni elhívás. Apai ágon az 
erdélyi Kalotaszeghez kötődik, 
az ottani kazettás mennyezetek 
nagy hatást gyakoroltak munká-
jára. Számos művészeti egyesü-
let tagja, többek között az Or-
szágos Képző- és Iparművészeti 
Társaságnak és a kerületünkben 
működő Corvin Művészklub-

nak. Közel 50 saját kiállítással büszkélkedhet 
bel- és külföldön egyaránt. Munkájára mindig 
szerényen és alázatosan hivatkozik, „legfőbb 
szponzorának” a Jóistent tartja.

GUETH ÁDÁM
A kiállítás november 21-ig megtekinthető az 

Erzsébetligeti Színház Corvin Galériájában. 

Szeptember 28-án különleges, ünnepi kiállítással várta vendégeit az Er-
zsébetligeti Színház Corvin Galériája. Csobaji Zsolt 80. születésnapja 
alkalmából rendezett Csobaji 80-Költészet és festészet című tárlaton, 
a művész legjellegzetesebb alkotásait tekinthették meg az érdeklődők.

Tudósításunkat egészítse ki Széman Richárd megnyitóbeszédnek szánt  
irodalmi szintű írása, amelyet azonban éppen a kiállítás napján tetőző, 
néhány napig tartó betegsége miatt nem tudott elmondani:

isteni vibrálását közvetítik. Talál-
kozás a teremtővel?

Egy másik világban lehetett vol-
na templomépítő, vagy mennye-
zetkazetta-festő.

Többször is szó esett már a szü-
lőföldről. Csobaji Zsolt helyhez 
kötött művész. Kalotaszeg temp-
lomait, temetőit, Mátyásföld ódon 
házait, utcáit, a cinkotai falu szé-
lét, a környéki erdőket, ligetek 
öreg fáit örökíti meg. De amikor 
Párizsban jár és fest, azokon a ké-
pein is ott az a bizonyos vibrálás. 
A hit határok nélküli.

Közel nyolcvan évesen új soro-
zatba fogott, együtt rajzol uno-

káival, azok bájos szörnyeinek, furcsa állat-
káinak, mókás arcainak fest új teret, ezáltal 
létrehozva egy teljesen új, belső világot, ahol 
semmi erőszak, csak könnyedség, humor és 
szeretet, ahol a világ szörnyei megbékélnek 
egymással, mint a gyermekek tiszta képze-
letében és saját korukat érzékenyen megélt 
emberek bölcsességében. 

Ő nyolcvan, én hatvanhárom – és én még 
mindig kételyekkel küzdő. De ha a képeit né-
zem, mindig úgy érzem, van remény. 

 SZÉMAN RICHÁRD

Széman Richárd köszön-
tőjét Csobaji Márton 

Zsolt olvasta fel
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Szeptember 24-én az Erzs-
betligeti Színház vendége volt 
Pál Feri atya római katolikus 
pap, mentálhigiénés szak-
ember, hogy ismeretterjesztő 
előadást tartson a párválasz-
tás titkairól. 

Pál Feri atya igen népszerű, nagy ra-
jongótáborral rendelkező előadó, meg-
áldva azzal a segítő szándékkal, amely 
mindennapi problémák megoldásá-
hoz próbál receptet adni mindazok-
nak, akik pszichológiai tanácsadásra 
szorulnának, de mégsem jutnak el a 
pszichológusokhoz. Először az orvosi 
egyetemet tartotta előadásait a leendő 

doktoroknak és doktornőknek. Ha a népszerűsége okát kutatjuk, az egyik bizo-
nyára az, hogy sokakat érintő emberi problémákat elemez, továbbá könnyebb 
beülni egy nézőtérre sokadmagunkkal, mint szemtől szembe egy szakemberrel. 
Ráadásul Feri atya nem riad vissza attól sem, hogy egy stand-up comedy jelmezé-
be csomagolja mondanivalóját, messzire űzve ezzel a komolykodó tudományos-
ságnak még a látszatát is. Most éppen a magánytól az összetartozásig vezető út 
bejárásának nehézségeiről stend-upolt, széles gesztusokkal, a játéktér egyik olda-
lától a másikig szaladva, mint Mick Jagger fénykorában, harsány előadásmódban, 
grimaszolva, olykor furcsa hangokat is kiadva magából, miközben számolatlanul 
ontotta a jótanácsokat a folyamatosan jól szórakozó hallgatóságának. Kivesézte a 
párkapcsolatok alapja, a szerelem élettani és lélektani okait, összetevőit anatómi-
áját egészen a tesztoszterontól az ösztrogénig, miközben a szerelmes embert egy 
jótékony anyaggal bedrogozott boldogságbombaként jellemezte. Aki az előadása 
végére nem érezte magát a párkapcsolatok doktorának, ne Pál Feri atyában ke-
resse a hibát!                                                                                 MÉSZÁROS TIBOR

Őszi tárlat a 
Corvin Művészklubbal
Szeptember 23-án, az Erzsébetligeti Színház 
Harmónia szalonjában nyitották meg a Corvin 
Művészklub hagyományos őszi tárlatát. 

A kiállítást a Művész-
klub vezetője, Koltayné 
Zolder Klára nyitotta 
meg, aki felhívta a figyel-
met a beérkezett mun-
kák magas színvonalára 
és változatosságára. A 
klasszikusabb, tradicio-
nális festmények, grafi-
kák, szobrok mellett 
absztrakt alkotásokban 
is gyönyörködhettek a 
megjelentek. A Művész-
klub tárlataiban mindig 
fontos szerep jut a ma-

gyarságot, a történelmi témákat ábrázoló daraboknak, 
ami az idei tárlaton sem volt másképpen. A kiállító 
művészek mindegyike részesült emlékoklevélben, a 
megnyitó után pedig kellemes hangulatú fogadás vár-
ta az alkotókat és az érdeklődőket. A zenei aláfestésről 
a Rácz Aladár Zeneiskola Harmónia Csellóegyüttese 
gondoskodott. 
A kiállítás október 17-ig tekinthető meg.

GUETH ÁDÁM

Országszerte számtalan állomáson várták 
ajándékcsomagokkal, szórólapokkal, cso-
kival, gyümölccsel azokat, akik hajlandóak 
voltak nyeregbe pattanni, és akár családostul 
elindulni először a legkisebbeket az oviban, a 
nagyobbakat az iskolában hagyva, hogy végül 
a felnőttek a munkahelyükre biciklizzenek. 
A bringás reggeli később kapott egy iker-
testvért a bringás uzsonna „személyében”, 
ami azt jelenti, hogy délután a hazatérőket  

is megállítják egy kis ajándékozás erejéig. 
Idén szeptember 22-ére esett a szervezők 

választása, de az időjárás nem szegődött szö-
vetségesükül, egyszerűen elmosta a bringás 
reggelit. Így reggel 7 órakor csak Bácsi Ger-
gely műszaki vezető szomorkodott a Jókai és 
Veres Péter út sarkán a Kerületgazda Szolgál-
tató Szervezet gépkocsija mellett, amellyel a 
kellékeket szállította a helyszínre. Kerékpárost 
azonban se közel, se távol nem lehetett látni.

Bringás reggeli – bringás uzsonna
A Magyar Kerékpárosklub és a helyi önkormányzatok közös rendezésében 
évekkel ezelőtt kezdődött az a kedvcsináló mozgalom, amellyel arra szeretnék 
bíztatni a lakosságot, hogy minél többen menjenek kerékpárral a munkahe-
lyükre, vagy a fiatalabbak az iskolába. 

Délután azonban, a bringás uzsonna hely-
színén már egészen más kép fogadta a 
Hermina-park hídjánál a kerékpárosokat. 
Mosolygó napfény, mosolygó bringások, és 
mosolygó aktivisták örültek egymásnak eb-
ben a gyönyörű, erdőszéli környezetben.

A Magyar Kerékpárosklub Kelet-Pesti Terü-
leti Szervezetének aktivistája, Csanádi György 
még jó hírrel is tetézte a jó hangulatot. El-
mondta, hogy a Hősök fasora és a Döbröce 
utca között kiépül egy kicsit több mint 200 
méter kerékpárút, amellyel kerékpározhatóvá 
válik egy kelet- nyugati irányú tengely pár-
huzamosan a Veres Péter úttal és az Újszász 
utcával, amelyik érint néhány óvodát, isko-
lát, valamint a Lándzsa utcai és a Jókai utcai 
lakótelepet. A beruházás egy nagy fővárosi 
uniós kerékpárút-fejlesztési programnak, a 
VEKOP-nak a része. Ebben a XVI. kerületre 
vonatkozó tervek többsége már megvalósult.

M.T.
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Október 9. szombat 19:00 
APÁD ELŐTT NE VETKŐZZ!
A nagysikerű könyvből készült az Orlai pro-
dukció előadása, 18 éven felülieknek.
Jegyár: 3500 Ft

Október 10. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! családi fel-
fedezőnap az ókori Pannóniában
A 6-12 éves korosztálynak szóló történelmi 
játszóház.
Jegyár elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 
2000 Ft

Október 10. vasárnap 14:00 
XXX. ORSZÁGOS FELNŐTT ÉS IFJÚ-
SÁGI TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
XVI. kerületi lakosoknak (lakcímkártyával) a 
belépés ingyenes!

Október 14. csütörtök 18:00
SZÍNTÉR - NAGY GERGELY 
zenész, grafikus kiállítása
Megtekinthető 2021. november 14-ig a 
Napfény Galériában.

Október 14. csütörtök 19:00
VÁLÓTÁRSAS - párkapcsolati előa-
dás őszintén és humorral
Aki kérdez: Bálint Edina, akik válaszolnak: 
Gönczi Dorka válási mediátor és Varga 
Zsolt kommunikációs szakember
Jegyár: 2200 Ft

Október 15.  péntek 19:30
JAZZLIGET: 
IVÁN SZANDRA - JÁSZ ANDRIS 
Jegyár elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2400 Ft

Október 16. szombat 16:00
EGYASSZONY 
Az Egyasszony igaz történet az élet fájdal-
mas titkairól, amelyekről nem szokás be-
szélni. Az Orlai Produkció előadása, 16 éven 
felüliekek.
Jegyár: 3500 Ft

Október 17. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ 
és gyerekmulatság
Jegyár: 1000 Ft, 3400 Ft

Október 17. vasárnap 18:00
MÜLLER PÉTER: 
Anyám titkos könyve
Beszélgetés a szerzővel új kötetéről.
Jegyár: 3000 Ft, 3400 Ft

Október 18. hétfő 18.00
KIÁLLÍTÁS az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére
Megtekinthető a Kovács Attila Galériában 
(Havashalom utca 43.) 2021. november 18-ig.

Október. 20., szerda, 18:00
Magyarság Háza FILMKLUB
SZTRUHÁR GYÖRGY: 
Út a végtelenbe, Isten szolgája, Es-
terházy János 
dokumentumfilm

Október 21. csütörtök 19:00
SANZON+
A francia sanzon és a magyar irodalom kap-
csolatának megjelenítése a sanzonok és az 
irodalmi szemelvények megszólaltatásával 
zenés és prózai improvizációkkal tűzdelve. 
Az utazás főszereplői többek között Ady 
Endre, Edith Piaf és Johannes Brahms Bar-
dóczy Attila és Dinya Dávid hangjain.
A belépés előzetes regisztrációt követően 
(info@kulturliget.hu) ingyenes!

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

Október 24. vasárnap 16:00
Dés László – Geszti Péter – Békés Pál: 
A DZSUNGEL KÖNYVE
musical, a PANNON VÁRSZÍNHÁZ előadása
A Kipling-regény alapján készült musical 
mindenekelőtt az ifjúságnak szól, ám lénye-
gi mondanivalója minden korosztály szá-
mára alapvető felismeréseket, élményeket, 
katarzist nyújt.

Október 30. szombat 14:00
XXX. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI ÉS TÁNCMŰVÉ-
SZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK FESZTIVÁLJA
Október 31. vasárnap 14:00
XXX. ORSZÁGOS GYERMEK TÁNCMŰVÉ-
SZETI FESZTIVÁL  
XVI. kerületi lakosoknak (lakcímkártyával) a 
belépés ingyenes!

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS 
KÖZPONT:
Október 16. szombat 11:00
ILÓK ÉS MIHÓK
A magyar népmese nagysikerű bábos feldol-
gozása sok humorral és Rab Viki zenéjével a 
Vaskakas Bábszínház előadásában.
Jegyár gyerek: 1400 Ft, felnőtt: 1700, csalá-
di: 5400 Ft

Október 29. péntek 20:00
MADARAK HALLOWEEN 
TÁNCPARTY
Jegyár elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2500 Ft 

Október 22. péntek 18:00
KAMASZ TÁNCHÁZ
A belépés előzetes regisztrációt követően 
(ino@kulturliget.hu) ingyenes!

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!
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INGATLAN

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

Albérletet keresek. 20-252-0255

Kétszobás összkomfortos bú-
torozott, kifestett lakás kiadó a 
VII. Kerületben. Azonnal köl-
tözhető! 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

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

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú 
ERIKA táskaírógép plusz sza-

laggal jelképes összegért. 30-
528-2040

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

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

Eladó, vagy csere a 
Jókai lakótelepen 
62 nm -es pano-
rámás lakás. 407-

4927  30 779-1522

– KEZDJÜK A LEGELEJÉN! MIKOR KÖTÖTT 
BARÁTSÁGOT A SPORTTAL?
– Hatéves koromban, az általános iskolában 
kiválasztottak szertornára. Látszott azonban, 
hogy tornásznak túl erős és magas leszek, 
ezért a sportorvos valamilyen küzdősportot 
javasolt. Akkor még Zuglóban laktunk, vé-
letlenül a birkózó olimpiai bajnokkal, Hege-
dűs Csabával egy épületben. Ott akadt meg 
rajtam a szeme, és hívott, hogy csatlakoz-
zak egy éppen induló birkózócsoporthoz a 
Vasasban. Így kezdődött a birkózó pályafu-
tásom. Tíz emlékezetes évet töltöttem ott, 
amelynek a katonai behívó vetett véget. Ez-
alatt bekerültem az ifjúsági- majd a junior 
válogatottba, megismerhettem az Európa- és 
a világbajnokságok légkörét, résztvevőit, egy-
szóval belekerültem a birkózás vérkeringé-
sébe. Amikor Repka Attila – akkor még ju-
niorként – világbajnok lett, én világbajnoki 
5. helyezést értem el. Ez elég reményt keltő 
folytatást sejtetett. Jött azonban a katona-
ság, ahol a fejlődésem kissé megtorpant. 
Katonaság után átkerültem a Fradiba, ahol 
ismét szép eredményeket értem el, érme-
ket szereztem a magyar bajnokságban, és 
nemzetközi versenyeken is álltam a dobogó 
különböző fokain. A hazai pályán azonban 
nagy ellenfelek állták az utamat. Olyanokkal 
kerültem szembe, mint Farkas Péter, Komá-
romi Tibor, Növényi Norbert, Major Sándor, 
akik nem csak a hazai, hanem a nemzetközi 
élvonalat is megtestesítették. Mellettük nem 
volt lehetőség kijutni nagy világversenyek-
re. Ennek ellenére rövid megszakításokkal 
majdnem 30 éves koromig birkóztam. A 
vége felé lehúztam még két évet az akkor 
már létező hazai szumósok között is, ahol 

több hazai érem mellett még egy Európa-baj-
noki bronzérmet is szereztem. Azonban ek-
kor már közalkalmazottként is dolgoztam, 
gondolnom kellett a sport utáni életemre 
is. A köztisztviselői karrieremet építgettem, 
és így kerültem 2007-ben a XVI. Kerületi 
Önkormányzathoz. Kicsit eltávolodtam a 
sporttól, mindaddig, amíg 2012-ben Bárdosi 
Sándor meg nem keresett, hogy segítsek egy 
kicsit a szumósok ügyeit intézni. Nem sok-
kal később a szumósok elnöke lettem, a Ma-
gyar Birkózó Szövetségben pedig elnökségi 
tag. Így megint intenzíven benne voltam a 
sportéletben. Hat évvel ezelőtt már egyszer 
megkerestek azzal, hogy elvállalnám-e a Bir-
kózó Szövetségben a főtitkárságot, de akkor 
kitartottam a XVI. kerületi Önkormányzat 
mellett, választás utáni időszak volt, minden-
kire sok feladat jutott, mindenkire szükség 
volt, így nem akartam cserbenhagyni a kol-
légákat.

– MILYEN FELADAT VÁRT VOLNA ÖNRE? 
MI A FŐTITKÁR FELADATA?
– Érdekes módon eléggé hasonló egy jegyző 
feladatköréhez. Jegyzőként is egy testületet 
kellett kiszolgálni, előterjesztéseket, indítvá-
nyokat kellett benyújtásra alkalmas formába 
önteni, és be kellett tartatni a vonatkozó tör-
vényeket, jogszabályokat, rendeleteket. Majd 
a testület által hozott döntéseket végre kellett 
hajtani, és hajtatni. Nem tartoznak a főtitkár 
hatáskörébe a sportszakmai döntések – csa-
patösszeállítás, utazókeret és egyéb személyi 
döntések – hiszen a sportolókat az edzőik is-
merik a legjobban. Konfliktushelyzetek azért 
így is adódnak, mert például, ha egy szövet-
ségi kapitány szeretne egy nagy versenyre 

nyolcfős szakmai stábbal kiutazni, és csak 
hat főre van pénz, azt is a főtitkárnak kell 
közölnie. Emellett a titkárság működését is 
biztosítani kell, amely úgy működik, mint 
egy iroda.

– EHHEZ JOGI ISMERETEK IS SZÜKSÉGE-
SEK. ÖNNEK MILYEN VÉGZETTSÉGE VAN?
– Két diplomát szereztem. Elvégeztem az 
Államigazgatási Főiskolát, ahol igazgatás-
szervezői diplomát kaptam, utána pedig 
megszereztem az okleveles közigazgatási 
menedzser diplomát is. Ezen kívül folyamat-
ban van a nagydoktori fokozatom megszer-
zése is, amellyel így munka mellett küzdök 
egy kicsit, de ha a végére érek, akkor a köz-
igazgatási tudományok doktora leszek. Ezek 
mind olyan ismeretek, amelyek nagyon 
hasznosak a főtitkári munka elvégzéséhez. 

– SPORTVEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉT ED-
DIG FŐÁLLÁSA MELLETT – AZ UTÓBBI 
HÁROM ÉVBEN NAGYTARCSA JEGYZŐ-
JEKÉNT – VÉGEZTE. MOST HOGYAN TO-
VÁBB?
– A főtitkári munkakör egész embert kíván. 
Innentől kezdve a birkózással kapcsolatos 
munkámé a főszerep. Az államigazgatásnak 
egyelőre búcsút intek. Most folyik Nagytar-
csán a jegyzői átadás-átvétel, és ugyanez tör-
ténik a Birkózó Szövetségben is. Ez mindkét 
helyen egy-egy hosszabb folyamat, a folyto-
nosságot biztosítani kell, így az érdemi mun-
ka majd ezek befejezése után következik. Ez 
valóban nagy fordulat az eddigi életemhez ké-
pest, de bízom benne, hogy – fogalmazzunk 
stílusosan – sikeresen „megbirkózom” vele.

MÉSZÁROS TIBOR

Egy kerületi arc a Magyar Birkózó 
Szövetség vezérkarában
Ancsin László kerületünk lakója, 11 évig dolgozott Önkormányzatunk jegyzője-
ként. A közigazgatási munka mellett azonban kissé árnyékban maradt egy másik 
élete, a sportpályafutása. Ez év szeptemberében nagy fordulat állt be életében, 
megválasztották a Magyar Birkózó Szövetség főtitkárának. Eddig is végzett ha-
sonló munkát a Magyar Szumó Szövetség elnöke és az Európai Szumó Szövetség 
alelnökeként, de csak főállása mellett. Most elhagyja a közigazgatást, és főállású 
sportvezetőként tevékenykedik tovább.  Ez kitűnő alkalom arra, hogy megismer-
kedjünk sportolói múltjával is.



Az Önkormányzat  lapja      17

Siralmas rajt

Az „alaphangot” az Ikarus adta meg: az 
egyébként bajnokaspiráns Pénzügyőr ottho-
nában 9-0(!)-ra kapott ki. Rá egy hétre ugyan 
javított, hazai pályán 2-0-ra verte a MUN SÉ-t, 
azóta viszont nem sikerült meccset nyernie. 
Hat forduló után egy győzelem, két döntet-
len és három vereség a mérleg – 13. hely (16 
csapat) 5 pont 7-20-as gólkülönbség. (Érde-
kesség, hogy az 5. fordulóban a SZAC 5-1-re 
verte az Ikát, és a nyáron a RAFC-tól igazolt 
Molnár András rúgta a szentlőrinciek mind 
az 5 gólját…)

Az Ikarus nagyon fiatal csapat, remélhető-
leg az újoncok megszokják az I. osztály lég-
körét, és feljebb zárkóznak a táblázaton. 

Két héttel később indult a bajnokság a II. 
osztályban. Az I. osztályból egy hajszállal 
kiesett RAFC, a papírformával szöges ellen-
tétben, katasztrofálisan kezdett. Igaz, hogy 3 

kulcsjátékosuk eligazolt, de a három mérkő-
zés – három vereség, ebből kettő „hazai pá-
lyán” (RTK…) alaposan fejbe kólintotta a ma-
radék RAFC szurkolókat. Hozzá kell tenni, 
hogy mind a három ellenfél (Duna, Flotta, Is-
simo) most került fel a III. osztályból… Némi 
gyógyír, hogy a negyedik fordulóban az ezek 
után jóval esélyesebb Rákosmente II. ellen 
(7 pontos) idegenben sikerült 3-2-re győzni 
úgy, hogy még egy 11-est is kihagytak. Az 
eddig lejátszott 4 forduló utána a 10. helyen 
állnak (14 csapat közül) 3 ponttal, 7-14-es gól-
különbséggel. (A hét gólból négyet a csapat 
43 éves játékosedzője, Vörös Péter szerzett.) 
Ebből is látszik, mennyire hiányzik például a 
már említett, az Ikarusnak ötöt vágó Molnár 
András. Talán az első győztes meccs felrázza 
a társaságot és elkezdik gyűjteni a pontokat.

A szintén II. osztályban induló MLTC tel-

jesített még leginkább elfogadhatóan. Négy 
mérkőzés egy győzelem, két döntetlen és egy 
vereség, 5 pont és a 7. hely a statisztika.

Az előző idényben oly’ balszerencsés együt-
tes (több játékos betegsége, sérülések, műtét, 
elhalasztott meccsek…stb.) háza táján remél-
hetőleg rendeződnek a gondok és elfoglalják 
helyüket legalább a középmezőnyben. (Lap-
zártánk idején játsszák a „kerületi rangadót”, 
a RAFC-MLTC mérkőzést.)

A III. osztályban szereplő RSC-ről sajnos 
nincs nagyon sok írnivaló. Négy mérkőzés – 
négy vereség, 0 pont, 5-13-as gólkülönbség. 
Talán Lohn János edző (és mindenes) kötődé-
se a klubhoz, lelkes munkája lehet garancia 
arra, hogy az egykor szebb napokat látott csa-
pat kimászik a gödörből. Ehhez viszont a já-
tékosok pozitív hozzáállására is szükség van.

VARGA FERENC

Otthoni munka! Figurák ösz-
szeállítása, csomagolások, 
egyebek elérhetőségei. Érd: 
www.audiopress.nanoweb.hu, 
ügyfélszolgálat: 20-4963980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eladó Vass László intarzia képe. 
20-559-8756

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

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

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

Hintaszék 8E Ft, szamovár 15E 
Ft, réz feszület 9E Ft-ért eladó. 
20-913-4783

Festmények, sarokcsiszoló, új 
gérvágó, fúrógép eladók. 20-
913-4783

Koloniál kerek asztal, réz gyer-
tyatartó, asztali lámpák, lámpa-
búták eladók. 407-3447

Koloniál talpas állólámpa búrá-
val 12E Ft, kristály csillár 5 karos 
búrával eladó. 20-242-0576

Ha kertvárosi csapataink 2021/22-es év bajnoki rajtját egy szóval kell 
minősíteni, akkor ez a szó: siralmas. A bajnokság a Budapest I. osz-
tályban augusztus 21-én indult.
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Tetőfedő bádogos ácsmester, 
lapostető szigetelés, plusz 
anyagot is biztosítok. 20-281-
2547

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

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

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






