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Megkezdődött a
várakozás
Felgyulladt a láng
az első adventi gyertyán

Ismét magunk mögött hagytunk egy évet, ismét elérkezett a várakozás időszaka.
A Kertváros több pontján is fellobbantak az ádventi gyertyák, és megkezdődött a
felkészülés a közelgő ünnepre.
Erdőtelepítés kezdődik
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Széman Richárd
fotográfus kiállítása
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Robot-tengeralattjáróval a
vízminőségért
Interjú a fiatal
feltalálóval,
Kertész
Domokossal
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Mit mondanak a szakemberek?
Úgy tűnik, az idei december megint nem az év legszebb hónapjaként vonul majd be emlékezetünkbe,
hiszen lelki békénket megtöri a koronavírus támadásának negyedik hulláma, amely éppen ekkor tetőzik. Szokásunknak megfelelően kigyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat dr. Rusvai Miklós virológus
Kossuth Rádióban, és dr. Péter Ádám, a Honvéd Kórház intenzív osztálya vezetőjének az M1 televízióban elhangzott interjújából.
Rusvai doktor elmondta, hogy a cél a negyedik hullám ellaposítása,
időbeni széthúzása, hiszen csak így lehet megóvni az egészségügyi
intézményeket az extrém terhelésektől. Ezért szakmai körökben
nagyon helyes döntésnek tartották, hogy a kormány szigorításokat
vezetett be. Ugyancsak nagy jelentősége van a meghosszabbított oltási akcióhétnek is, hiszen a járványtani adatok ismeretében sokan
felülírták korábbi járvány- és oltástagadó álláspontjukat, és igényt tartottak a védőoltásra. Figyelni kell viszont arra, hogy csak egészséges
állapotban vegyük fel az oltást, mert a fertőzött egyén szervezetének
a vakcina inkább árt, mint használ, erősítheti a tüneteket.
Nem kell megijedni, ha valakinek a harmadik oltás után is alacsony
az antitest szintje, mert nem csak ez jelzi a védettség fokát. Ugyanakkor alacsony antitestszám esetén az
oltás után legalább 5 nap kell ahhoz,
hogy a szervezet „legyártsa” az antitesteket, és ez alatt az idő alatt kissé
kiszolgáltatottabbak vagyunk, mint
később.
Napjainkban már az omikron variáns okozza a legtöbb megbetegedést.
A környező országok nagy részében
már azonosították, és jellemzője,
hogy az eredeti vuhani vírushoz képest terjedési sebessége annak többszöröse, továbbá a fiatalabb korosztályt sem kíméli.
Rusvai Miklós elmondta még, hogy ha a lakosság oltottsága nem
növekedik jelentősen, annak elsősorban az egészségügyre lesz szomorú hatása. Megint előfordulhat, hogy egyszerre annyi beteget kell
ellátni, hogy a többi kezelés háttérbe szorul a kapacitáshiány miatt.
Azzal kell számolnunk, hogy a vírus velünk marad, és bizonyára
nem a negyedik az utolsó hullám. Egyes vélemények szerint már tavasszal számíthatunk egy újabbra, de legkésőbb jövő ősszel egészen
biztos, hogy ismét támadni fog a COVID.

Az M1 televízió képernyőjén dr. Péter Ádám terápiás
szakorvos, a Honvéd Kórház COVID intenzív osztályának vezetője adott drámai képekkel illusztrált helyzetjelentést a negyedik hullám által előidézett helyzetről.
A szakember összehasonlította a harmadik és a negyedik hullám jellemzőit, és elmondta, hogy jelentősen lehet érezni azt, hogy sokkal
többen vannak beoltva, mint a harmadik hullámkor. A kép ugyanakkor csalóka, mert az intenzív osztályok ismét majdnem megteltek,
sokan vannak lélegeztető gépen, de tudni kell, hogy ők elenyésző
kivételtől eltekintve mind az oltatlanok közül kerülnek ki, és életkilátásaik meglehetősen rosszak. Aki oltás ellenére is megfertőződik
és bekerül az intenzívre, sokkal nagyobb az esélye, hogy élve ki is
kerül onnan. A negyedik hullámot okozó vírus az elemzők szerint
fertőzőbb, mint az elődje. Míg a harmadik hullámban egy fertőzött
3-4 embernek adta tovább a fertőzést, addig az omikron már 7-8 emberre ragad rá egy fertőzőről. Így az egészségügynek egyszerre sokkal több beteget kell ellátnia, mint egy lassúbb terjedésű kórokozó
esetén. Az oltatlan betegek – különösen az idősebbek – szinte védtelenek a vírus ellen. Téves az az elképzelés, hogy az oltás magánügy,
mert látható, hogy az oltatlanok kerülnek egyszerre nagy számban az
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intenzív osztályokra, és ez olyan terhelést jelent a kórházaknak, hogy
az egyéb ellátandó pácienseket kénytelenek háttérbe szorítani azokkal szemben, akiknek az életéért folyik a küzdelem. Ha több lenne
a beoltott, nem lenne ilyen roham a kórházakban, és jutna kapacitás
az egyéb betegségekben szenvedők ellátására. Kétféle lélegeztetést
alkalmaznak állapottól függően. Akik oltás után kerülnek az intenzív
osztályra, azoknak elég egy lélegeztető maszk az orrukra rögzítve, és
nem kell feladniuk önállóságukat, lehet őket mozgatni, tornáztatni,
különböző terápiákban részesíteni, etetni. Akik nincsenek beoltva,
azok tüdeje nagyon gyorsan nagy felületen károsodhat. Nekik már
lélegeztető csöves oxigénpótlásra van szükségük, ezt azonban csak
altatásban lehet alkalmazni, hogy a cső a beteg forgolódása, mozgása következtében ne okozzon további
károkat a tüdőben. Táplálni azonban
őket is kell, ami ebben az esetben
igen komplikált. A kezelés eredménye pedig a nagy felületű károsodás
miatt kétséges.
Tehát csak azt mondhatjuk, hogy
mindenki oltassa be magát, mert a
vírus velünk marad. Mindegyik oltóanyag alkalmas a nagy baj elkerülésére, nem érdemes kockáztatni.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását,
továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását
csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani.
Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében,
szellemi gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet.
Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket,
hogy tegyenek javaslatot – a jelölt életútjának leírásával és rövid
indokolással ellátva – a 2022. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából
adományozandó kitüntetésre, címre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLET DÍSZPOLGÁRA

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETÉÉRT

Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára cím a kerület fejlődése, gyarapodása és
hírnevének öregbítése érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű elismerésére adományozható.
Díszpolgári cím adható protokolláris
okból, elsősorban hasonló jellegű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. kerületben
szerzett érdemekért, illetve posztumusz,
amennyiben a fent felsorolt érdemeket a
kitüntetésre jelölt személy életében nem
lehetett megjutalmazni.
Az indítványok beadása: kizárólag a honlapról letölthető űrlapon, zárt borítékban
szükséges eljuttatni 2022. január 21-ig a
Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a Polgármesternek címezve.
Az űrlap letölthető a https://www.bp16.
hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 telefonszámon,
a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen
vagy személyesen a Humán Irodán, a 227.
sz. szobában.
A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára”
szöveget.

Budapest Főváros XVI. kerületéért kitüntetés kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiztonsági,
karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi,
településfejlesztési vagy más közérdekű
tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére adományozható.
Az indítványok beadása: kizárólag a megadott űrlapon, zárt borítékban szükséges
eljuttatni 2022. január 21-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a Köznevelési,
Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve.
Az űrlap letölthető a https://www.bp16.
hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 telefonszámon,
a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen
vagy személyesen a Humán Irodán, a 227.
sz. szobában.
A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.
Kovács Péter
polgármester

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
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

Kedves

Olvasó!

A koronavírus mutációinak köszönhetően lassan újra tanuljuk a görög ábécé teljes betűsorát, hiszen a vuhani alfa verziótól odáig jutottunk, hogy napjainkban már a delta variáns
borzolja az idegeinket, ám hozzá sem szoktunk még igazán, máris elindult világhódító
útjára az omikron.
Barátom harmadikos unokája Bence, huncut
mosollyal közelítette meg a konyhában szorgoskodó anyukáját, és abban a tudatban, hogy
valami nagyon felnőtteset fog közölni vele, belekezdett egy történetbe. Képzeld anya, Gergő
– Bence nyolcadikos bátyja – a spanjaival – ma
így hívják a barátokat – tegnap azon röhögött,
hogy mit mondott az osztályfőnökük. Végigmondta nekik a görög ábécét, vagy mit, és a
Gergő azt mondta, hogy van benne valami ióta
nevű betű is. És a tanár néni amikor ehhez a
betűhöz ért, azt mondta, hogy be kellene tenni
egy új betűt az ióta mellé, kellene egy idióta
nevű betű is. Ezzel nem vírusokat jelölnének,
hanem azokat az embereket, akik nem oltatják
be magukat. Majd Bence kiviharzott a konyhából az anyai szigor elől, mert nem volt biztos
benne, hogy ezt a mondatot az anyukája is
olyan röhejesnek találja, mint ő. Nem tévedett. De nem azért, amiért Bence gondolta. Az
édesanya szélsebesen üldözőbe vette kisebbik
fiát, ám nem a tanárnő szavait akarta véleményezni, hanem a családi békét szerette volna
megőrizni. A hátsó szobában ugyanis apával
ott kávézott testvére, Balázs bácsi. És ő nincs
beoltva, és nem is lesz. Az anyuka jelentős
mennyiségű csoki mikulást ajánlott fel pajkos
gyermekének, hogy ezt a betűsztorit apáéknak
ne mesélje el, mert nem lesz jó vége, Balázs
bácsi meg fog sértődni. Hát aki azt hitte, hogy
csak az örökség és a politikai nézetkülönbségek képesek éket verni a családtagok közé, e
történet alapján felveheti a listára a kibővített
görög ábécét is.
MÉSZÁROS TIBOR

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

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 készítik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.

A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.

Az Önkormányzat lapja
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Felajánlásait leadhatja az Erzsébetligeti Színházban december 16-ig
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Megkezdődött a várakozás
Felgyulladt a láng az első adventi gyertyán
Az Erzsébetligetben a
szabad térre tervezett
gyertyagyújtási
ünnepséget a barátságtalan, esős időjárás beköltöztette a Színház
épületébe, a Corvin
Galériába. Az érkezőket a bejáratnál a
Színház meglepetése,
egy valódi „kíntornás”
várta, aki karácsonyi
dalokat tekert ki kézi
hajtású verklijéből.
Az
első
adventi
gyertyát Kovács Péter
polgármester, Bíró Botond református
lelkésszel közösen lobbantotta fel. Előtte
azonban még Kovács Péter felidézte az ádventi időszak jelentőségét, hagyományait,
amelyeknek lényege az elcsendesedés, a
lelassulás, a lelki készülődés az év legnagyobb ünnepére, a karácsonyra. Arra hívta
fel a figyelmet, hogy az advent megélése

a mi kezünkben van, mi döntjük el,
hogy egy tülekedős, bevásárlós rohanásnak akarunk a részesei lenni, vagy
egy békés, csendes családi ünneppel
kívánjuk emlékezetessé tenni a karácsonyt.
Bíró Botond Jakab apostol leveléből
olvasott fel egy verset, amely így hangzik: „Közeledjetek az Istenhez, és akkor
Ő is közeledni fog hozzátok.” Különösen
fontos ez a karácsony közeledtével,
hiszen csak így lehet részünk egy hitben és szeretetben
megélt karácsonyi
ünnepben.
Advent első vasárnapján a Liget Táncakadémia növendékeinek visszafogott,
csendes koreográfián nyugvó előadása
teremtette meg a
karácsonyi hangulatot. A Táncakadémia

növendékei egyenként helyezték el mécseseiket az adventi gyertya körül.
Majd a Music Factory kórus ünnepi műsora következett.
M.T.

Az Önkormányzat lapja
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Erdőtelepítés kezdődik
A Fejlődő Kertváros Program 2019-től 2024-ig terjedő 32 pontos
programjának 2. pontjaként az az ígéret szerepel, hogy folytatódik
a XVI. kerületben az erdőtelepítés. Ennek kezdeteként november
26-án megtörtént az első néhány fa elültetése.
Kovács Péter polgármester köszöntötte a
faültetéssel egybekötött sajtótájékoztatón
megjelent résztvevőket, akik a szakadó esővel dacolva is fontosnak tartották a személyes részvételt. Az Agrárminisztérium képviseletében Szentpéteri Sándor erdőkért
felelős helyettes államtitkár, a Pilisi Parkerdő

Zrt.-től pedig Petrik János vezérigazgató-helyettes és Rittling István erdészetvezető tett
eleget a meghívásnak. A XVI. kerület vezetői
közül a polgármesteren kívül Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Szász József
alpolgármester érkezett munkaruhában, faültetéshez öltözve.
A polgármester elmondta, hogy a Forrásmajor dűlő végénél elterülő 2,9 hektáros
területet – amelyet akár el is adhatna az Önkormányzat –, nem értékesítik, hanem erdőt
telepítenek rá. Ez azonban csak az első lépése az erdőtelepítési program folytatásának,
hiszen a kerület több pontján lesz hasonló
fásítás. Ez a törekvés valószínűleg egyedülálló a főváros kerületei között, hiszen nincs tudomásunk más hasonló önkormányzati kez-

deményezésről. A kerület föl fogja vásárolni
azokat a magánterületeket a Szilas-patak völgyében, amelyek erdőnek vannak föltüntetve
a térképen, de soha egyetlen fa sem volt még
rajtuk, most viszont erdőt telepítenek rájuk.
A Kertváros vezetése ugyanis nagyon eltökélten törekszik a zöldfelületek megőrzésére, sőt növelésére. Remélhetőleg egy évtized
távlatában a Szilas-patak völgyének a XVI. kerületre eső szakasza szép, erdős terület lesz.
Reméljük, mind a Magyar Állam, mind az
Európai Unió támogatni fogja ezt a törekvést.
Szatmáry Kristóf megerősítette, hogy a távlati cél az, hogy a beépített területek aránya
semmiképpen ne menjen a zöldfelületek
rovására. A jelenlegi arányokat legalább meg
kell őrizni, de inkább növelni kell az erdőterületek javára. Ennek
a célnak XVI. kerület
adottságai megfelelnek.
Fölvetődött az a gondolat
is, hogy annyi fát kellene
a jövőben ültetni a meglévők mellé, amennyi a
kerületi lakosok száma.
Ez jelenleg 75 ezer fő. A
főkertész kivitelezhetőnek találta az ötletet.
Szentpéteri Sándor államtitkár két okot jelölt
meg, amiért különösen
indokolt a faültetés a fővárosban. Az egyik a klímaváltozás, amely már
nem csak az agráriumban
és az erdőgazdaságokban
érezteti kedvezőtlen hatását, hanem a nagyobb városokban is. Erdőtelepítéssel azonban lehet csökkenteni a globális felmelegedés kártevéseit. A fák árnyékot
adnak, megfogják a szálló port, csökkentik a

szél erejét, és nem utolsó sorban szépek is.
Ezt szem előtt tartva az agrártárca 2019-ben
országos fásítási programot indított, melyhez
eddig 40 ezer hektárra adtak be támogatási
igényt a gazdák. A minisztériumi program
keretében a 10 ezer fő alatti településeken
két ütemben 36 ezer sorfát ültetnek el 1,5
milliárd forint értékben. Ehhez a folyamathoz csatlakozott most a XVI. kerület. E tény
jelentőségét növeli, hogy a rendszerváltás óta
a XVI. kerület az első, amelyik önálló erdőtelepítésbe kezdett. Az itteni vezetés felismerte, hogy a zöldfelületek növelésére fordított
összeg nem kidobott pénz, hanem befektetés
a jövőbe – mondta Szentpéteri Sándor.
Mire a beszédek elhangzotta, az eső még
jobban rázendített. Ez
azonban sem a kerület
vezetőit, sem Szentpéteri
Sándor államtitkárt nem
akadályozta meg abban,
hogy lapátot, gereblyét,
öntözőkannát ragadjanak, és a Pilisi Parkerdő
Zrt. munkatársainak segítségével nekilássanak a
3 darab mezei juhar, a 4
darab mezei szil, továbbá
cserszömörce- kökényés
vadkörtecsemeték
– összesen 15 csemete
– elültetéséhez. A faültetésben tevőlegesen részt
vett Ádám Attila, kerületünk főkertésze is. Ezzel jelképesen kezdetét
vette a Kertvárosi Erdőtelepítési Program következő üteme, amely tavasszal folytatódik.
MÉSZÁROS TIBOR

Szavazatszámláló bizottsági tagokat keresünk
2022 tavaszán országgyűlési képviselő-választás lesz. A XVI.
kerületi Választási Iroda a szavazás sikeres lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.
Olyan személyeket keresünk, akik lendületesek, fáradhatatlanok, hiszen a szavazatszámláló bizottságok feladata a szavazás lebonyolítása, majd a szavazatok megszámlálása, ami
nem ritkán azt jelenti, hogy egyhuzamban kb. 20-22 órán keresztül kell koncentrálni, dolgozni. A bizottsági tagokat a feladataik ellátásáért tiszteletdíj illeti meg.
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A szavazatszámláló bizottság tagja az lehet, aki:
- a 18. életévét betöltötte;
- magyar állampolgár;
- a XVI. kerületben lakcímmel rendelkezik;
- van választójoga és
- nem tartozik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 18. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Bővebb felvilágosítást kérni Laluska Ibolyától a 401-1555-ös telefonszámon, jelentkezni a hvi@bp16.hu e-mail címen lehet.
Dr. Csomor Ervin, HVI vezető

Már van világítás a
Zólyom utcában is
A Zólyom utca kerületünk egyik olyan utcája Rákos�szentmihályon, amely egy tenyérnyi erdő peremén
húzódik. Az egyik oldalán családi házak sorakoznak, a
másikon pedig a kiserdő kezdődik sűrű aljnövényzettel. Ez nappal nagyon romantikus, azonban, eddig, ha
besötétedett, az itt lakók, különösen a hölgyek és a
gyerekek nagyon szapora léptekkel igyekeztek hazafelé a titokzatosan neszező, suhogó erdőszélen, mivel
itt mindeddig nem volt közvilágítás. Sötétben még ez
a kis erdő is elég félelmetes tud lenni.
Ez az állapot azonban már a múlté, mert az Önkormányzat megcsináltatta a Zólyom utca közvilágítását. Ez ugyan a Főváros feladata lett volna, de a képviselő-testület úgy
döntött, hogy az ott lakók érdekében átvállalja ezt
a kötelezettséget, még akkor is, ha erre olyan helyi forrást kellett találni, amelyet törvény szerint a
Fővárosi költségvetéséből kellett volna biztosítani.
A november 25-i átadáson Kovács Péter polgármester – miután villanyfényes jó estét kívánt a megjelenteknek –, örömmel jelentette be, hogy ismét egy olyan
beruházás készült el, amelyet a lakók kértek. A kivitelezés 12,3 millió
forintba került, és már ingyen és bérmentve át is adták a Fővárosi
Önkormányzatnak üzemeltetésre.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy adventi fények gyúltak a Zólyom utcában,
és mivel a kerületi vezetés célja, hogy a XVI. kerület
a főváros legélhetőbb kerülete legyen, szívesen támogatnak egy olyan kezdeményezést, amely a lakosság
biztonságérzetét javítja.
A sajtótájékoztató kezdetekor a szürkületben még nem égtek a lámpák, a végére azonban bekapcsolódott a közvilágítás, így a
jelenlévők megtekinthették az eddig sötét Zólyom utcát az energiatakarékos LED-lámpák fényében is.
MÉSZÁROS TIBOR

Alakul az újabb babafa-liget
Újra elérkezett a november, a faültetések ideje, és újabb babafák találtak végleges helyükre a Csíkszentmihály téren, ahol a centi lakótelepi „Gödör”-höz hasonlóan kezd kialakulni egy helyi babaliget.
A faültetésen megjelent, és lapáttal, gereblyével a kézben tevőlegesen részt is vett a
babafák elültetésében Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Szász József alpolgármester és Mizsei László önkormányzati
képviselő, a Környezet- és
Klímavédelmi Bizottság
elnöke, a Babaliget létrehozásának egyik ötletgazdája.
Szász József felidézte,
ez az akció arról szól,
hogy minden XVI. kerületben született gyermek
érkezésének tiszteletére
és emlékére a szülők vagy
nagyszülők igényelhetnek egy fát, amelyet elültethetnek a saját kertjükben, az ingatlanjuk előtt,
vagy aki társasházban, vagy lakótelepen
lakik, kihelyezheti valamelyik erre kijelölt
közterületre.

Ebben az akcióban most 36 fát ültetnek
el, ebből november 17-én 6 babafa került a
rákosszentmihályi Csíkszentmihály téri babaligetbe. Az ültetésben a megjelent kerületi
vezetőkön kívül a gyermekek szülei is részt

vettek, sőt némelyik kis érintett maga sem
riadt vissza a kétkezi munkától (képünkön).
Szatmáry Kristóf elmondta, hogy a Kertvá-

rosban az a mondás járja, hogy ez a kerület
azért is olyan szép, mert itt a fák magasabbra
nőnek, mint az épületek. Ebbe a koncepcióba jól illeszkedik a babafa ültetés, amely évről évre a zöldfelületet gyarapítja.
Mizsei László pedig arra emlékeztetett,
hogy a babafa ültetés már ötödik éve folyik
kerületünkben, és a kanadai minta alapján
bevezetett faültetési akció a kezdetek óta töretlen népszerűségnek örvend.
Babafát egész évben lehet igényelni, az
elültetésükkel azonban igazodni kell a biológia törvényszerűségeihez, így elültetésük
novemberben esedékes.
M.T.
Az Önkormányzat lapja
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A hónap babája
A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap babája
elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság
a XVI. Kerületi Önkormányzat által
felajánlott fürdőlepedőben látható.
Ez annak a babakelengyének a része,
amelyet minden kertvárosi újszülött
ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján július
hónapban KATEMBWA-KABANGA JORDAN KABY nyerte a babaszépségversenyt. Az
ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől vette át a család. Jordan az első gyermek a családban, és a szülők legnagyobb örömére nagyon mosolygós, nevetős baba.

Ács Anikó alpolgármester köszöntötte a 90. születésnapját
ünneplő HERTER GYÖRGYNÉT.
Gréti néni egész élete a fővároshoz kötődik. Itt született, itt járt iskolába, majd bölcsészdiplomával a kezében 1953-tól a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) nyelvtanára
lett, ahol először oroszt, majd angol nyelvet
tanított. A BME volt élete egyetlen munkahelye, innen vonult nyugdíjba.
Férje a Magyar Honvédségnél dolgozott
mérnöki beosztásban. Ő irányította a Ferihegy 2. tervezési és kivitelezési munkálatait. 50 évig éltek boldog házasságban, egészen 2005-ig, férje haláláig. Két
gyermekük közül leányuk humán pályát
választott, de fiuk folytatta az apai hagyományt, műszaki pályára lépett. Az öt unokán
kívül 8 dédunoka is tartozik a családhoz, de ez nemsokára változni fog, hiszen érkezik
a 9. dédunoka is.
Gréti néni tevékeny életet él. Minden nap bevásárol, és még a könnyebb ház körüli
munkákból is kiveszi a részét. A hosszú élet titka véleménye szerint a vidám életszemléletben, és a hosszú jókedvű beszélgetésekben keresendő. Ezt igazolta az is, hogy végig
mosolyogva idézte fel élete állomásait. Minden nap felhívja unokáit, hogy begyűjtse a
napi híreket, akkor nyugodt, ha tud róluk. Úgy tűnik, elégedetten, mosolygósan éli mindennapjait.
Isten éltesse Őt még nagyon sokáig!

Karalábérekord
A karalábé a káposztafélék családjába tartozó zöldségnövény.
Magas B1-, B2-, B6- és C-vitamin tartalma miatt nyersen is
ajánlatos fogyasztani. Tartalmaz még kalciumot, káliumot,
magnéziumot, vasat, valamint meszet és foszfort is. Ha
mindezt elfogadjuk, akkor könnyű belátni, hogy kerületünk
egyik cinkotai őslakosa, Ladjánszki István valóságos gyógyszertárat tart a kezében, amikor fölemeli az általa ültetett
hatalmas karalábét. Ez a gigantikus zöldség fiáék kertjében
termett, ahova ő minden évben csodálatos veteményeskertet varázsol, hogy a „gyerekeknek” mindig legyen kéznél
egy kis egészséges levesnek, főzeléknek való. Idén valahogy
olyan jól sikerült a veteményezés, hogy óriáskaralábék nőttek a kertben. Közülük a legnagyobb néhány dekával meghaladta a 4 kg-os súlyt. Erre az elismerésre méltó rekordra menye, Szalai Zolzaya hívta fel a figyelmünket, ezzel is megköszönve – ahogy ő fogalmazott
– „drága apósának” a sok finom zöldséget. A veteményeskertek nagymesterének van oka a
mosolygásra, hiszen egy 4 kilogrammos karalábéból kis túlzással egy honvédszázadot el lehet látni karalábéfőzelékkel. Ladjánszki úrnak gratulálunk, és akinek idén termett nagyobb
karalábéja, szóljon! De semmi huncutság! Csak a saját mérésünket tekintjük hitelesnek.
MÉSZÁROS TIBOR
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Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete a szellemi és tudományos élet
területén kimagasló eredményt
elért ifjú tehetségek elismerésére
a „Budapest Főváros XVI. kerület
Ifjú Tehetsége” címet alapította.
Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és az önkormányzat bizottságait,
hogy tegyenek javaslatot - életrajzzal, indokolással ellátva - a kitüntető cím
adományozására.
A cím adható:
- a Magyar kultúra és irodalom,
hagyományőrzés
- a Magyar zeneművészet és
- a Magyar tudomány
kategóriákban kimagasló eredményt elért, a
Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött ifjú
tehetségek anyagi és erkölcsi ösztönzésére,
munkájuk elismerésére, a „Magyar kultúra
és irodalom, hagyományőrzés” kategóriában évente két fő, a „Magyar zeneművészet”, valamint a „Magyar tudomány” kategóriában évente egy-egy fő tüntethető ki
– megfelelő jelölt esetén – a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel.
A címmel oklevél, emlékplakett valamint
12 hónapon keresztül 50.000,- Ft/hó ösztöndíj jár.
Az adományozás rendje:
A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető cím a 2022. évben a
március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra.
A kitüntető cím elnyerésére javaslatot tehetnek az önkormányzat bizottságai, a XVI.
kerületben működő intézmények, valamint
XVI. kerületi lakos magánszemélyek.
Az indítványok beadása: kizárólag a honlapról letölthető űrlapon, zárt borítékban
szükséges eljuttatni 2022. január 21-ig a
Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a
Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és
Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve.
Az űrlap letölthető a https://www.bp16.hu/
hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 telefonszámon,
a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen
vagy személyesen a Humán Irodán, a 227.
sz. szobában.
A borítékra kérem ráírni: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”
Kovács Péter
polgármester

90 év az istenhit szolgálatában
Ilyen címet általában személyekről szóló életrajzoknak szokás adni. Élettörténetük azonban nem
csak az embereknek van, hanem az épületeknek is.
A Sashalmi Krisztus Király Plébániatemplom elérkezett történetének 90. évéhez. A kerek évfordulót
templombúcsúval ünnepelte a hívek közössége.

November 21-e a keresztény egyházakban Krisztus Király ünnepe. 90
évvel ezelőtt, 1931-ben ezen a napon áldotta meg és szentelte fel a templomot Hanauer Á. István váci püspök. Ennek az
évfordulónak a tiszteletére rendezte meg a hívők
közössége a templombúcsút. A különleges alkalom ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet
Nagy Zoltán esperes, plébános celebrált, és amelyen a Szent Lélek Kórus működött közre Háderné Pacor Borbála vezetésével. A szentmise után a
templom névadójának ünnepe a Meszlényi Zoltán közösségi Házban folytatódott, ahol dr. Kratofil Ottóné szavalta el Sík Sándor Jézus Krisztus
dr. Kratofil Ottóné
című költeményét. Majd a Sashalmi Ifjúsági Gitáros Énekkar koncertjével folytatódott a műsor, amelyet Trásy Zsolt vezetett. Dicsőítő énekekkel teremtettek igazi ünnepi hangulatot, és meg
kell említeni, hogy a fiatalok kórusa finoman összecsiszolt, szokatlanul tiszta hangzást produkált, hivatásos kórusokra emlékeztető, magas
színvonalú zenei élményben részesítve a hallgatóságot.
A zenei műsor után a közönség figyelme a búcsúkon szokásos elmaradhatatlan vásár felé fordulhatott. A templom előtt egyházi témájú könyveket – köztük Ferenc pápa műveit – és egyházzenei CD-ket
lehetett vásárolni. A közösségi házban pedig számtalan kézműves
portéka várta az érdeklődőket. Porcelán szobrok, gyertyatartók, angyalkák, dísztárgyak, bizsuk, rongybabák és még sok színes vásárfia
mosolygott az ünneplőkre. Akik hazaindultak, a parkoló bejáratánál
még tíz féle ízesítésű kürtőskalácsból választhattak, hogy a vasárnapi
ebéd után egy kis különleges ünnepi desszert is legyen az asztalon.
A búcsú megrendezéséből a legjelentősebb részt Szőke Györgyi a
Krisztus Király Plébánia katekétája, hitoktató, valamint Sebők Györgyi a templomhoz tartozó közösség talán legaktívabb
programszervezője vállalta magára, akiket
munkájukban segítőik is támogattak.
A napot az esti szentmise zárta.
Sashalom története kicsit megelőzte a
templomét. Ez a terület a XIX. században
nagyrészt ingoványos, mocsaras, nehezen
járható terület volt, melyet Ehmann Viktor
Szőke Györgyi
vásárolt meg. A mocsarat lecsapoltatta, és
1882-re megteremtette a parcellázás lehetőségét. 1889-től már a HÉV
is érintette a születőben lévő településrészt, rohamos fejlődést előidézve. Egyházilag Csömörhöz, Közigazgatásilag 1923-ig Cinkotához
tartozott az Ehmann- és Huszka-telep néven ismertté vált település.
Végleges nevét 1926-ban kapta.
Az egyre benépesülő településen folyamatos volt az igény a hitéletre.
Templom híján iskolai tanteremben, családi házban, majd a barakkban
találtak helyet a vasárnapi istentiszteletek számára. Egy valódi templom felépítése felé az első jelentős lépés Ehmann Viktornak és feleségének köszönhető, akik azt a telket ajándékozták az egyháznak, amelyen
a templom ma is áll. Ezután hosszú és keserves pénzgyűjtési időszak
következett. A terveket Lechner Loránd műegyetemi tanár készítette el

ingyen. Az alapkőletételre 1927. szeptember 1-jéig kellett várni. A templom felszentelése 1931-ben történhetett meg. Az építkezést Lechner
Loránd útmutatása alapján Rieger Miklós vezette. 1936-ban felépült az
addig csonka torony is. Az elkészült templomot 1939-ben emelték plébániai rangra. A második világháború komoly károkat okozott az épületben. Komolyabb felújítására csak 1963-ban kerülhetett sor. A Meszlényi Zoltán Közösségi Ház pedig 2004-ben épült meg, amely azóta is
fontos helyszíne a templomon kívüli egyházi rendezvényeknek.
A háromhajós templom neoromán stílusú, bazilikaszerű elrendezéssel, három kapuval és 32 méter magas vaskos toronnyal. Az első
90 év megpróbáltatásaival dacolva túlélte a történelem XX. századi
válságait, így most már megérdemelne néhány nyugalmas évtizedet.
Hogy így lesz-e, nem tudhatjuk, mert Európa nagy része éppen most
készül föladni évezredes kultúráját, és önpusztító módon enged teret
tőlünk idegen, agresszív vallások térhódításának. A sashalmi katolikusok azonban – élükön Nagy Zoltán plébánossal – ragaszkodnak hitükhöz, ők a hagyományos krisztusi utat járják.
MÉSZÁROS TIBOR

Fuvolaművész a Rákosszentmihályi
Evangélikus Templomban
Különleges hangversenyre gyűltek össze november 21-én
a hívek és kerületi polgárok a Rákosszentmihály-Sashalmi
Evangélikus Egyházközség templomában, az egyházi esztendő utolsó vasárnapi istentiszteletén.
Az igehirdetési szolgálatot ezúttal Balázs Fanni negyedéves
teológushallgató, a közösség
ösztöndíjasa látta el. A házigazda, Börönte Márta lelkész
vendége Fogolyán Kristóf fuvolaművész volt, aki az istentisztelet után rövid, de magas
színvonalú koncerttel lépett
fel. Repertoárjában Bach és
Mozart művek mellett saját
szerzeményei is helyet kaptak, valamint egy improvizációs játék keretében a közönség betekintést nyerhetett egy új darab születésébe.
A zeneművész 5 éves korában kezdett érdeklődni a zenei pálya
iránt, ám eleinte a zongora ragadta magával, majd 12 éves korában
váltott fuvolára egy operakoncert hatására. Később az ottani előadó
lett a tanára. Elsősorban barokk és klasszikus zeneszerzők alkotásait,
átiratait dolgozza fel. Koncert után a művész dedikálta kiadványait a
hallgatóságnak.
Fogolyán Kristóf saját szerzeményeivel szívesen támogatja a Csillaggyertyafény Alapítványt, hiszen a közösség gondozásában kiadott
„Veled vagyok, fogom a kezed!” című film zenéje a művész alkotása. A
film megjelent angol nyelven Tagai Péter rendezésében, így a világ
sok országában ismerik a művész dalait.
Az istentiszteleten gyűjtött adományok az Evangélikus Külmissziói
Egyesület szolgálatát fogja segíteni.
GUETH ÁDÁM
Az Önkormányzat lapja
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„A szín, mint nyelv”

Art 16 Téli Tárlat

November 26-án, a Szentmihályi Kulturális Központban
egy színekben gazdag kiállítás megnyitójával várta vendégeit a Pargart művészcsoport. „A szín, mint nyelv” elnevezésű tárlat művészei mind a színekkel játszadozva, azokat
újraértelmezve alkottak.

Az ART 16 Művész Egyesület évtizedes hagyománya a novemberi Téli Tárlat, amely összefoglalja az aktuális évben
végzett alkotómunkát. Idén azonban két év anyagát kellett
bemutatniuk, hiszen a tavalyi kiállítást elsöpörte a járvány,
és idén sem sokon múlott, hogy erre a sorsra jusson a tárlat.

A megjelenteket Kertai Zsuzsa, az Erzsébetligeti Színház programszervezője köszöntötte, majd Szücs Gergő ünnepélyesen megnyitotta a kiállítást. Beszédében kifejtette, hogy a festészet és a színek teremthetik meg a közös nyelvet a bábeli zűrzavarban. A csoport tavaly
a görögországi Párgába látogatott inspirációért, a következő évben
pedig Korfura terveznek utazni, szó szerint festői környezetbe.
Az alkotók lehetőséget adtak arra, hogy két, eddig cím nélküli műnek a közönség adjon címet.
A kiállítás január 13-ig tekinthető meg. A tárlat művészeinek névsora: Foltin Réka, Szabó Andrea Dorottya, Szűcs Kata, Turiné Orosz
Margit, Ujházi Ildikó és Wéber Zsóka.
GUETH ÁDÁM

A Kertvárosi Tanyaudvar
decemberi nyitvatartása
december 4., 5.............................10-16 óráig
december 11.................................zárva
december 12.................................10-16 óráig
december 18., 19..........................10-16 óráig
december 24., 25., 26. ................zárva
december 27., 28., 29., 30............10-16 óráig
december 31.................................zárva
2022. január 1., 2.........................zárva

RÁKOSMENTI MEZEI
ŐRSZOLGÁLAT
1165 Budapest, Sarjú út 5.
• tel: 608-28-20
• ügyelet: 0620/331-80-01
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Az ART 16 csapata a kezdetek óta
nagyon megkarcsúsodott, ami egyúttal azt is jelentette, hogy csak a
legjobbak maradtak az Egyesületben. Nyolc kiállító – A. Bak Péter, B.
Gömbös Ilona, Héder Mária, Szabóné Mákos Margit, Terényi István,
Uzsoky Katinka, Ürmös Péter és Zichó Gabriella – 4-4 alkotása került
a falakra. Hagyomány az is, hogy
minden Téli Tárlaton megemlékeznek egy jelentős, országosan ismert
művészről, akinek az adott évben
évfordulója van. Most az ART 16
alapító elnökének, A. Bak Péternek
A. Bak Péter: Festő palettával az édesapjára, P. Bak Jánosra esett a
választás, aki 40 éve hunyt el. P. Bak
János igazán kiemelkedő személyisége volt a magyar festőművészek
társadalmának, a művészettörténészek szerint neve benne lehet a
valaha élt 30 legjobb magyar festőművész névsorában. Sokoldalú
tehetséggel rendelkezett, mestere volt a hegedűkészítésnek is, és ő
volt az egyetlen magyar festőművész, akinek vitéz nagybányai Horthy Miklós hajlandó volt modellt ülni. Ezúttal művei közül egy hideg
tónusú, télies csendélettel emlékeztek rá a kiállítók.
A kiállítást A. Bak Péter nyitotta meg, ám ezúttal rendhagyó módon
a műveket maguk az alkotók mutatták be néhány mondatban. Ez
nagyon szerencsés ötlet volt, mert a művészek nagy kedvvel, szívesen fűztek magyarázatot műveikhez, amelyekről náluk hitelesebben
valószínűleg senki nem tud beszélni.
A művek bemutatása és az alkotók bemutatkozása után következett
a meglepetés. A. Bak Péter a Magyar Kultúráért Díjban részesült. A
méltatást Ürmös Péter, a kiváló grafikus, az ART 16 titkára vállalta
magára, a díjjal járó oklevelet és díszdobozos plakettet pedig dr. Bíró
Gáspár, a Molnár C. Pál Baráti Kör elnöke nyújtotta át a kitüntetettnek.
A kiállítás január 9-ig tekinthető meg az Erzsébetligeti Színház Corvin galériájában.
M.T.

Karácsonyvárás a Corvin
Művészklubbal
November 22-én, az Önkormányzat Kovács Attila Galériájában tartotta adventi kiállítás-megnyitóját a Corvin Művészklub.
Koltayné
Zolder
Klára a klub vezetője köszöntötte a
megjelenteket
és
méltatta a kiállított
műalkotásokat. A kiállított darabok nagy
változatosságot mutatnak a fotó-realiszÁrva Gabriella: Három királyok
tikus festményektől
a vegyes technikájú
grafikákig, de mindegyik Jézus születéséhez illetve a karácsonyhoz
kapcsolódik. A megnyitó zenei aláfestéséről a Rácz Aladár Zeneiskolai növendékei gondoskodtak.
GUETH ÁDÁM

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C
+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu
facebook.com/kulturliget

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

December 5. vasárnap 10:30
MIKULÁSFUTÁS

December 11. szombat 19:30
Jazzliget: VÁCZI ESZTER QUARTET
Családi kocogás a Mikulással, korhatár nél- vendég: NAGY EMMA QUINTET
kül az Erzsébetligetben

Fuss és tégy jót!

Nevezési díj:
egy cipősdoboznyi ajándék, melyet rászoruló családoknak juttatunk el.

Jegyár: elővételben 2000 Ft, a helyszínen
2400 Ft

December 12. vasárnap 15:00 és 18:00
DIÓTÖRŐ
a Szegedi Kortárs Balett varázslatos karácsonyi előadása

December 5. vasárnap
A KRAMPUSZ CSOKI IGAZ
TÖRTÉNETE!

Mikulásműsor a Szentmihályi Kulturális
Központban
Jegyár: felnőtteknek: 1600 Ft, gyerekeknek
2400 Ft (ez tartalmazza a meglepetés árát is)

and roll színes mesevilágában, és végül a
csodás megérkezés a Hotel Menthol-ba. Az
előadás közben élvezzük az életet, a zenét,
a Színházat.

2022. január 9. vasárnap 11:00
HAMUPIPŐKE

December 5. vasárnap 17:00
PÁRTERÁPIA

családi musical

Az Orlai Produkció előadása

Jegyárak: 2400 Ft, 2700 Ft, 3200 Ft

2022. január 15. szombat 19:00
RETRO PÁHOLY

Az est házigazdája Dj. Dominique (Várkonyi
Attila), a slágereket Kovács Kati és Csepregi
Éva előadásában hallhatják.

December 17. péntek 19:30
Jazzliget plusz: Falusi Mariann – Berki Tamás – Sárik Péter Trió
2022. január 21. péntek 19:30
Jegyár elővételben: 3000 Ft, a helyszínen:
Jazzliget: TÖRÖK ÁDÁM ÉS BARÁ3400 Ft
TAI a MINI legjobb slágereivel
A Párterápia házaspárjának életéből már
rég eltűnt az első évek izgalma. Ismerős a
helyzet: valami végleg elveszett, és mielőtt
végleges döntést hozna, egy utolsó kísérletképpen szakemberhez fordul a férfi és a nő.
Jegyár: 3800 Ft, 4400 Ft, 4800 Ft

December 18. szombat 18:00
DUMASZÍNHÁZ
KOLERA A VACKOR CSOPORTBAN
- BÖDŐCS TIBOR önálló estje
Jegyvásárlás: dumaszinhaz.hu

December 7. kedd, 19:00
HÍMZÉS EREJE pályázat ünnepélyes
eredményhirdetése

díjátadó, kiállítás és divatbemutató
Az eseményen való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az
info@kulturliget.hu e-mail címen lehet.

December 10. péntek 20:00
GEMINI KLUB

Asztalfoglalás: +36 30 113-4214 vagy e-mailben: bihariistvan@hotmail.com
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvény látogatásához védettségi igazolvány
szükséges!
Belépő: 2000 Ft

www.kulturliget.hu

Szerezzen varázslatos élményt,
ajándékozzon színházjegyet!

2022. január 8. szombat 19:00
Fenyő Miklós – Novai Gábor:
HOTEL MENTHOL

musical, a Pannon Várszínház előadása
a derűs musical fantasztikus utazás keresztül kasul RockAndRolliában, azaz a rock

facebook.com/kulturliget

2022. január 30. vasárnap 18:00
Pannon Várszínház:
Virágot Algernonnak

dráma
A világhírű regény színpadi változatát a közismert színész, Szervét Tibor készítette.

Kedves Vendégeink, felhívjuk figyelmüket,
hogy ZENÉS, TÁNCOS rendezvényeink védettségi igazolvány birtokában látogathatók, az Erzsébetligeti Színház és a Szentmihályi Kulturális Központ közösségi tereiben
kötelező a maszk viselése!

Előadásainkra online is
vásárolhatnak jegyet a
kulturliget.jegy.hu oldalon!
instagram/erzsebetligetiszinhaz
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

A cinkota-mátyásföldi mérnök,
„kalandor” politikus, Friedrich István
1951. November 25-én 70 éve hunyt el Friedrich István, mérnök, politikus, aki a Tanácsköztársaság leverése után, 1919. augusztus 15. – november 24-ig volt miniszterelnök. Édesapja gyógyszerész és gyártulajdonos volt. A pozsonyi főreáliskolában
érettségizett, majd a budapesti, ill. a charlottenburgi műegyetemen szerzett mérnöki diplomát. 1904-ben tagja volt az Ausztria ellen vereséget szenvedő magyar
labdarúgó válogatottnak a MAFC játékosaként. A 10-es években néhány alkalommal
a magyar labdarúgó-válogatottban szerepelt jobbszélsőként és a későbbiekben játékvezetőként is tevékenykedett. Ő az egyetlen magyar miniszterelnök, aki tagja volt
a labdarúgó válogatottunknak. 1922-23-ban az MLSZ elnöke volt.

Berlinben dolgozott főmérnökként, majd 1908-ban felvonógépgyárat nyitott Mátyásföldön, amelyet 1920-ig birtokolt. Egykori
mátyásföldi villája ma is áll a Baross Gábor utcában.
Az 1911-ben alakult Cinkota-Mátyásföldi Sport Klub elnöke volt,
a korabeli cinkotai sport meghatározó alakja.
1912-ben belépett a Függetlenségi Pártba. Az I. világháború során tüzérfőhadnagyként, valójában az Önkéntes Királyi Magyar
Automobiltestület tagjaként, mint gépkocsizó parancsőrtiszt
szolgált. Egyesek szerint ő volt az, aki közvetítőkön keresztül a
Tisza István elleni harmadik merénylet (1916) elkövetőjének, Lékai Jánosnak a revolvert adta. A „lánchídi csata” (a Károlyi Mihály
melletti, csendőri sortűzzel végződő tüntetés) során megsebesült.
Károlyi Mihály visszaemlékezéseiben őt tartotta a Tisza-gyilkosság értelmi szerzőjének. Ennek ellenére kormányában hadügyi
államtitkári posztot biztosított neki. A proletárdiktatúra alatt
ellenforradalmi szervezkedést vezetett. 1919. augusztus 6-án a
Fehér Ház elnevezésű ellenforradalmi csoport vezetőjeként, a
megszálló román csapatok beleegyezésével, letartóztatta Peidl
Gyula szakszervezeti kormányának tagjait, és megalakította saját, ideiglenes kormányát. Rövid miniszterelnöksége alatt folytatta a Tanácsköztársaság rendelkezéseinek érvénytelenítését,
és megalkotta az új választójogi rendeletet (1919. évi 5895/1919
ME), amely 1922-ig maradt hatályban. Az antant és a budapesti
román megszálló csapatok nyomására november 24-én lemondott. Az új, Huszár Károly által vezetett kormányban megkapta
a hadügyi tárcát. Az 1919 végén alakult Keresztény Nemzeti Párt
elnöke lett, amely a nemzetgyűlési választásokra egyesült a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjával (KNEP).
Még miniszterelnöksége idején, 1919. október 18-án a Tolnai
Világlapja közölte visszaemlékezését a Tanácsköztársaságra:
„Hogyan bántak velem a bolsevizmus idejében letartóztatásom és
fogságom alatt?
Engem április közepén tartóztattak le mátyásföldi villámban a Lenin-fiuk. Beszállítottak a Markó utcába, ahol egy borzalmas cellában
nyolc napot töltöttem. A börtönben meghűltem és mellhártyagyulladást kaptam. Az ellenforradalom szervezésével vádoltak, de nem állítottak a törvényszék elé, azzal, hogy velem úgy is tisztában vannak és
feltétlenül kivégeznek. Amikor Stenczel barátomat kivégezték és több
barátomat véresre vertek, vagy életfogytiglani börtönre Ítéltek, engem
betegségemre való tekintettel a gyüjtőfogházba szállítottak, ott állapotom hamarosan meg javult. A kórházban együtt voltam a következő
urakkal: Wekerle, Hazai, Darányi, Polónyi, Barta, báró Fehérváry,
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báró Lévay, Hetényi és dr. Andreánszkyval. Közben a mátyásföldi
gépgyáram munkásai eljártak a forradalmi törvényszéknél, meg jelentek a börtönben és kivittek engem Mátyásföldre. Ezután a mátyásföldi
villámban őriztek. Ott semmiféle bántódásban nem volt részem. Júniusban újból értem jöttek a Lenin-fiuk, de nagyobbik leányom, Gitta
észrevette a közeledő autót és közölte velem a veszélyt. Én erre a szántóföldekre elillantam és ott hosszú ideig rejtőzködtem. Megint gyári
munkásaim voltak azok, akik megakadályozták feleségem elhurcolását és egy kötelezvényt állítottak ki, amely szerint ők értem jótállnak,
hogy nem szököm el és semmiféle mozgalomban részt nem veszek. A
Lenin-fiuk ezzel megelégedtek és eltávoztak, én meg hazajöttem. (…)”
Az 1920-as választásokon Budapest belvárosi kerületében szerzett mandátumot Wekerle Sándorral szemben. A Tisza István
meggyilkolását feltáró Tisza-per miatt saját kérésére felfüggesztették mentelmi jogát, és mint felbujtót hallgatták meg, de
az ellene emelt vádat ejtették. A per sajtóhíreiben többször is
kalandornak nevezett Friedrich 1922-ben az erősen ellenzéki
Andrássy-Friedrich párt budapesti déli listájának vezetőjeként,
1926-ban a Keresztény Gazdasági Párt színeiben, 1928-ban a budapesti déli kerület egyéni képviselőjeként nyert mandátumot.
1931-ben és 1935-ben a budapesti északi választókerület egyéni
képviselője lett. Képviselősége alatt a Pesti Naplóba több, a kormányt támadó, karizmatikus és jellegzetesen ellenzéki vezércikket is írt. 1938-ban már nem szerzett mandátumot, kikerült a
politika élvonalából. 1939-ben a parlamentbe sem került be.
1951. júliusában az elfeledett politikust letartóztatták Grősz József kalocsai érsek koncepciós perének kapcsán. Augusztusban
a Budapesti Fővárosi Bíróság a „demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésé”-nek
vádjával 15 évi börtönbüntetésre ítélte, amelyet szeptemberben a
Legfelsőbb Bíróság jogerőre emelt. A váci börtönbe szállították,
ahol november 25-én meghalt. (Ugyanitt halt meg néhány hónappal korábban Hóman Bálint történetíró és korábbi kultuszminiszter.)
Az 1990-ben hozott törvény alapján büntetését semmisnek
nyilvánították és rehabilitálták.
SZÉMAN RICHÁRD

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

Emlékteátrum
Kertvárosunkban van néhány művész, akinek mindig nagy érdeklődés előzi meg
a kiállításait, hiszen tudjuk, hogy biztosra mehetünk, jól esik majd a szemünknek,
amit látni fogunk, hiszen az alkotó mindig értéket, minőséget képviselő műveket
sorakoztat föl a nézők gyönyörködtetésére. Közéjük tartozik Széman Richárd, önmaga szerint fotográfus, mások szerint fotóművész, akinek most Emlékteátrum
címmel nyílt kiállítása az Erzsébetligeti Színház Napfény Galériájában.
Széman Richárd a kiválasztottak közé tartozik.
Azok közé, akik olyan képességek birtokosai,
amelyek nem tanulhatóak, vagy vele születik az
emberrel, vagy sohasem lesz a sajátja. Széman
Richárd két ilyen képességet is hordoz a génjeiben: kitűnő stílusban ír, és olyan látásmódja van,
amely a képi ábrázolás mesterévé teszi. Előbbinek a Kertváros történetének feldolgozása látja
hasznát, ám mi most az utóbbinak, a művészi
látásmódnak lehettünk szemtanúi a Napfény Galériában. Sok évvel ezelőtt a régi idők enyészettől
megmentett negatívjait, fotóit és a digitális világot sikerült úgy összeházasítania, hogy egy teljesen egyéni, új kifejezésmód, egy új világ jött létre ebből a párosításból. Ez az alkotói módszer az évek során csak finomodott, érett, és most olyan képek kerültek
a Napfény Galéria falára, amelyek egyszerre tűnnek kortárs művészetnek és az érzelmi vagy képi emlékeink múltba révedő lenyomatainak.
A különleges kiállításhoz különleges megnyitó párosult. Trencsényi
Zoltán képfelismerő művész (ez a titulus is megérne egy „misét”) megnyitóbeszédében rögtön leszögezte, a kiállítások legszörnyűbb része,
amikor valaki komoly arccal, önmaga vélt szakértelmétől elragadtatva
akarja elmondani, hogy miként kell értelmezni a kiállított műveket. Ő

nem szeretett volna ebbe a hibába
esni, senkit nem akart megfosztani
a felismerés örömétől, így arra bíztatta a közönséget, hogy mindenki
önállóan döntse el, a maga számára
mit jelent egy-egy mű, milyen hatással van rá, és még azt se szégyellje,
ha van közöttük olyan, amelyik nem
annyira tetszik, mint a többi, vagy
amennyire azt mások elvárják. A Széman-alkotásokat nézve az is fel fog tűnni, hogy ő nem a világ folyását
módosító, világrengető történelmi eseményeket ábrázolja, ő inkább egy
magántörténelem kis, hétköznapi, személyes, vagy örökölt tárgyait, a
hozzá közel álló, akár a szobaablakból is látható természeti jelenségeket, a mindennapok apró részleteit emeli a művészi ábrázolás szintjére.
Ez teszi látásmódját őszintévé, emberivé és személyessé, ettől érezzük
úgy, hogy ezek akár a mi saját emlékeink, élményeink is lehetnének.
A másik fontos tulajdonsága pedig az, hogy nem felejtett el játszani.
Egyes művein megjelenik a képi humor, a könnyedebb hangvétel is.
A kiállítás 2022. január 9-ig látható a Napfény Galériában.
M.T.

Az Önkormányzat lapja
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Tengerimalacok a szemétben
Horváth Ádám önkormányzati képviselő számolt be
lapunknak arról a sajnálatos eseményről, amely néhány napja történt Rákosszentmihályon.
– Egyik nap reggel a Kölcsey Ferenc Általános Iskola előtt, egy kuka mellett hét élő tengerimalacot találtak egy műanyag zacskóban, amelyeket
szó szerint kidobtak, úgy, mint a szemetet, amely elszállításra vár. Mélységesen felháborít az eset, hiszen egyetlen élőlény sem érdemli meg, hogy úgy bánjanak vele, mint egy fölöslegessé
vált, élettelen tárggyal. Amint tudomást szereztem az
esetről, azonnal értesítettem Oláh Csabát, a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat és a Tanyaudvar vezetőjét, és kértem a
segítségüket a szerencsétlen kis állatok elhelyezésében. A
segítség gyorsan megérkezett a részükről, amelyet ezúton
is köszönök. Ugyancsak köszönetet szeretnék mondani
annak a hölgynek, aki két tengerimalacot a helyszínen
befogadott – mondta Horváth Ádám.
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Közben Oláh Csabától arról értesültünk, hogy néhány napon belül
mindegyik kismalacnak találtak emberséges gazdát. Így mind a hét
kidobott kis állat sorsa jóra fordult. Ez azonban csakis a szerencsén,
és a jóérzésű, állatbarát szemlélettel megáldott lakótársainkon múlott. Jó lenne azonban, ha ez nem arra lenne példa, hogy ez a megoldás a fölösleges szaporulat „elpaterolására”. Nem először fordul
elő ugyanis, hogy oktatási intézmények bejáratánál még az iskolába
igyekvő diáksereg érkezése előtt dobozban, vagy szatyorban kidobnak kiscicát, kiskutyát, hörcsögöt, számítva arra, hogy valakinek majd
csak megesik rajtuk a szíve,
ha meg mégsem, hát akkor is
lerázták magukról a felelősséget. Embertelen, lelketlen,
megvetendő gondolkodásra
vall az ilyen cselekedet. Kimeríti az állatkínzás fogalmát.
Az ilyen esetek megakadályozásában szerepük lehet a
térfigyelő kameráknak is.
M.T.

Robot-tengeralattjáróval a vízminőségért
Mi vesz rá arra egy kerületi tizenévest, hogy robot-tengeralattjárót építsen? A 16 éves Kertész
Domokos
szenzációs
eredményeinek köszönhetően az Önkormányzat
felvette a Kertvárosi Tehetségek listájára, így támogatásban részesül. A fiatal
feltalálóval beszélgetve
alámerültünk a tudomány
és technika világába.
– HOGYAN ALAKULT KI ÉRDEKLŐDÉSED A TECHNOLÓGIA IRÁNT?
– Ez nem olyan rég kezdődött. A szüleim úgy gondolták, hogy a neveltetésemhez nincsen szükség technikai ”kütyükre”. TV és számítógép
nélkül nevelkedtem egészen 12 éves koromig.
Akkor viszont kaptam egy számítógépet, amit
részben a zsebpénzemből fizettem, másrészt a
Kertvárosi Tehetségek pályázati támogatásból.
Ezen a számítógépen kezdtem el alap felhasználói programokkal tanulni. Később egy iskolai szakkörön tanultam meg a programozás és
az elektronika alapjait. A továbbiakban autodidakta módon képeztem magam.
– A TOVÁBBIAKBAN IS SZERETNÉL TECHNIKAI IRÁNYBA TOVÁBBTANULNI?
– Szinte biztos, hogy igen. Tizedikes vagyok,
ezért ez lassan aktuális lesz. A BME-n tervezek elvégezni egy alap és
egy mesterképzést. Utána, ha valamilyen szakterület elkezd érdekelni, oda megyek, ahol azt a legjobban tanítják, itthon vagy külföldön.
– VOLTAK MÁS, ÁLTALAD ÉPÍTETT SZERKEZETEK A TENGERALATTJÁRÓ ELŐTT?
– Több ilyen is volt, a többi között olyanok is, amiket inkább gyakorlásnak mondanék. Építettem egy beléptetőrendszert nagymamámhoz. Volt rajta egy kódbeviteli rendszer, és ha rossz kódot ütöttünk
rajta, vagy nem deaktiváltuk a készüléket, akkor beriasztott. Sikeres
belépésnél regisztrálta és mentette az adatokat, amiket egy SD-kártyán illetve a felhőben tárolt. Ezeket később is le lehetett kérni, és
bizonyos dolgokat távolról is lehetett rajta vezérelni. Egy másik nagyobb projektem egy kísérlet volt, a hang sebességét mértem meg
ultrahang segítségével különböző körülmények között. Az eszköz
egy ultrahang kibocsátóból és egy vevőből állt. Ismertem az időt,
ami eltelt a kibocsátás és a vétel között, illetve az adó és a vevő közti
távolságot. Ebből ki lehet számolni a sebességet. Az érdekes ebben
az, hogy a hangsebesség nem állandó, hanem a hőmérséklet és a
páratartalom befolyásolja. Ezeket grafikonon mutattam ki. Egyszer
betettem a készüléket a sütőbe, ahol a magas hőmérséklet miatt jelentősen megnőtt a hangsebesség. Igaz a készülék is megolvadt, de
ki lehetett javítani és az eredményért megérte.
– MIÉRT KEZDTÉL EL TENGERALATTJÁRÓT ÉPÍTENI?
– Pár éve az Adrián nyaraltunk, ahol a tengerben pipával búvárkodtam,
de nem tudtam elérni minden kagylót vagy követ, amit szerettem volna.
Arra gondoltam, hogy valamilyen műszaki megoldást keresek a problémára. Először egy mechanikus karmeghosszabbítóra gondoltam, aztán eszembe jutott a robottechnológia. Utánanéztem van-e ilyen, de
robotkarral rendelkező eszközt szinte csak a mélytengeri kutatásban
használnak. Ezért kezdtem el magam fejleszteni a robot-tengeralattjá-

rót. Fontos volt, hogy robotkarral rendelkezzen, és hazai vizekben tudjak vele biológiai vizsgálatokat végezni. Biológusokkal is beszélgettem,
akik szintén jelezték, hogy hasznos lenne egy ilyen eszköz.
– MIKÉNT OLDOTTAD MEG A JÁRMŰ VÍZALATTI VEZÉRLÉSÉT?
– A rádióhullámok a vízben nem terjednek, főleg azok a frekvenciák nem, amelyeket az egyszerű emberek használhatnak. A katonai
alkalmazás esetén az alámerült tengeralattjárónak lehet üzenetet
küldeni, de ő felfelé nem tudja ugyanezt. Ez nagy akadály, amit a haditechnikában sem tudtak megoldani. Ezért egy hosszú, 15 méteres
kábelt használok, ami a felszínen úszó pontonhajóhoz csatlakozik,
amit a partról lehet rádiófrekvenciával vezérelni. A pontonhajóval
kb. 150 méterig biztos a kapcsolat. Ezzel viszonylag nagy a hatótávolsága. A későbbiekben szeretnék az ultrahangos kommunikációval
foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy nagy lehetőségek lennének
benne. Magát a merülést ballasztrendszerrel oldottam meg, ami
ilyen pici robotok esetén újításnak számít. A merülés a ballaszttartályokban lévő levegővel szabályozható. A robotkar még fejlesztés alatt
áll, a ballasztrendszert medencében tesztelem.
– MILYEN MŰHELYBEN DOLGOZOL?
– A műhelyem a szobám, tele elektronikai
dolgokkal. Szerencsére a szüleimet nem zavarja, sőt támogatnak ebben. A későbbiekben szeretnék egy valódi műhelyt, akár úgy,
hogy a jövőben egy telken építek egyet.
– HOGYAN OLDOD MEG A FELMERÜLŐ
PROBLÉMÁKAT? ADDIG DOLGOZOL RAJTA,
MÍG NEM TALÁLSZ MEGOLDÁST, VAGY FÉLRETESZED, ÉS KÉSŐBB VISSZATÉRSZ RÁ?
– Mostanában nem tudok szabadulni a tengeralattjárós prblémakörtől. Folyamatosan
ez jár az eszemben. A probléma megoldása függ attól, hogy mekkora. Például programozási hibánál, ha félreteszem egy picit és újra
előveszem, szinte azonnal megvan a probléma oka. Sokszor lehet
valamilyen kerülő megoldást alkalmazni, máskor viszont addig dolgozom valamin, amíg meg nem oldom. Egyszer a barátom medencéjében a tengeralattjáró akkumulátora elkezdett égni, amiből adódhatott volna nagyobb akadály, de sikerült megoldani.
– A KÖZELMÚLTBAN ELNYERTED AZ ÖNKORMÁNYZAT KERTVÁROSI TEHETSÉGEK TÁMOGATÁSÁT. SEGÍTSÉGET JELENT EZ A
MUNKÁDBAN?
– Ez szerintem egy egyedülálló és nagy segítség a kerület fiataljainak,
például sportolóknak sportszer-vásárláshoz, vagy másoknak például
elektronikai eszközökhöz. Sok családnak nagy segítség, illetve a tanulóknak motiváció. Idén kiemelt helyet kaptam ezen a pályázaton,
aminek nagyon örülök, ezúton is köszönöm. Sokat jelentett ez, főleg
a kezdeteknél, például a már említett számítógép vásárlásánál.
– VAN OLYAN SZEMÉLY A KÖRNYEZETEDBEN, AKI INSPIRÁLÓAN
HATOTT RÁD?
– A kerületben a Kölcsey Ferenc Általános Iskolába jártam. Anikó
néninek nagyon sokat köszönhetek, nagyszerű tanítónő. Ő ugyan elsősorban nem a műszaki érdeklődésemmel kapcsolatos dolgokban
volt segítségemre, de emberileg sokat köszönhetek neki.
– MILYEN TERVEID VANNAK EZEKKEL AZ ESZKÖZÖKKEL A JÖVŐBEN?
– A későbbiekben más terveim vannak. Érdekel az űrkutatás, a szoftverfejlesztés. A tengeralattjárót afféle szolgáltatásként, vállalkozásként tartanám fenn, hogy megrendelésre végezhessek vízminőség
ellenőrzést. Mindig fontos szempont számomra, hogy valami létező
problémára keressek megoldást a találmányaimmal.
GUETH ÁDÁM
Az Önkormányzat lapja
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Közeledik a karácsony!

Hasznos tanácsok a vásárlásokkal kapcsolatban
Az ünnep közeledtével egyre többen vásárolunk üzletben, karácsonyi
vásárokon vagy interneten. Ezzel összefüggésben felhívnám a kedves
Olvasók figyelmét pár fontos tudnivalóra.
1. Ha üzletben vásárolunk használati cikket karácsonyi ajándékként, és az ajándékozást követően esetleg kiderül, hogy nem jó a használati cikk mérete, vagy nem tetszik a megajándékozottnak, akkor az üzletnek nem jogszabályi kötelezettsége, hogy a nem hibás terméket
visszavegye vagy kicserélje. Ezért ebben az esetben akkor járunk el körültekintően, ha az
üzletben megkérdezzük, hogy az ünnepek után kicserélhető-e a termék, és ennek megerősítéseként a blokkra vagy számlára az üzlet alkalmazottjával ráíratjuk, hogy a csere meddig
lehetséges. A fogyasztói szerződéseknél ugyanis, ha üzletben vásárolunk, csak hibás termék
esetén élhetünk a szavatossági jogainkkal és kérhetjük a termék javítását, vagy cseréjét illetve annak vételárát, ha a javítást vagy cserét a kereskedő nem vállalta. Általában az üzletek
üzletpolitikai okokból ugyan felajánlják, hogy ha nem megfelelő a használati cikk, akkor
kicserélhető, de ez nem kötelező a kereskedő részéről.
2. Ha üzletben vagy interneten tartós fogyasztási cikket – így különösen televíziót, telefont,
számítógépet, laptopot, háztartási gépet, e-book olvasót – vásárolunk ajándékként, akkor ne
várjuk meg a karácsony estét a termék kibontásával, hanem győződjünk meg a vásárlást
követő 3 munkanapon belül, hogy működik-e a műszaki cikk. Ebben az esetben ugyanis, ha
kifogással élünk, a forgalmazónak kötelessége kicserélni a tartós fogyasztási cikket, feltéve,
hogy a hiba a termék rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ha a 3 munkanapon túl a karácsonyfa alatt derül ki, hogy nem működik a tartós fogyasztási cikk, akkor már első körben
csak a javítást ajánlhatja fel a kereskedő.
3. Ha interneten vásárolunk, akkor a megrendelés előtt nézzük meg a webáruházat, hogy szabályszerűen működik-e,
ha túl alacsony árat kínál, az gyanús lehet. A webáruházat
üzemeltető céget is érdemes megnézni az e-cegjegyzek.hu
oldalon. Fontos elolvasni a webáruház Általános szerződési feltételeit, mielőtt leadjuk a rendelésünket, hiszen azok a
megrendeléssel a fogyasztói szerződésünk részévé válnak.
Főleg a szállítási határidőkre kell odafigyelnünk, ha azt szeretnénk, hogy a termék még karácsony előtt megérkezzen! Amennyiben a termék kiszállítása
késlekedik, úgy a megrendelés és a termék átvétele közötti időben is élhetünk az indokolás
nélküli elállási jogunkkal. Fontos, hogy termékértékesítési szerződésnél tehát a fogyasztót a
termék átvételétől számított 14 napon belül megilleti az indokolás nélküli elállás joga, de ezt
a jogát a termék átvétele előtt is gyakorolhatja. Az erre vonatkozó kormányrendelet alapján a
webáruházaknál kötelező az elállási nyilatkozatminta feltüntetése is a webáruház honlapján,
és tájékoztatást kell adni a kellékszavatosság és a termékszavatosság, vagy éppen a jótállás
feltételeiről is.
4. Karácsony közeledtével nagyon sok helyen a kereskedők átmeneti jelleggel felállítanak bódékat, pultokat és ott
történik az értékesítést. Ezt az értékesítést a vonatkozó
jogszabály üzleten kívüli értékesítésnek hívja, és ebben
az esetben is megilleti a fogyasztót a termék átvételétől
számított 14 napon belül az indokolás nélküli elállás joga.
Ezért fontos, hogy ha ajándékot vásárolunk ilyen karácsonyi vásárban, minden esetben kérjünk nyugtát vagy
számlát, hiszen annak birtokában tudjuk csak gyakorolni
a kereskedővel szemben a szavatossági jogainkat.
Az elállási jog gyakorlása alól mind az internetes vásárlásnál, mind az üzleten kívüli értékesítésnél vannak kivételek. Így különösen zárt csomagolású termékek, kozmetikai cikkek,
parfümök vagy higiénés termékek, egyedi igényre gyártott ajándékok vagy egyéb használati
cikkek megrendelése esetén a fogyasztó nem élhet az indokolás nélküli elállás jogával, csak
a termék hibája esetén a szavatossági jogaival.
Amennyiben a kereskedővel nem tudja megoldani a problémáját, bátran fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez a www.bekeltet.hu oldalon! Legyünk tudatosak a karácsonyi vásárlásainknál is!
DR. KOLYVEK ANTÓNIA
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XVI. Kerületi Újság

Közeledik a karácsony, elkezdődik a
várakozás, az adventi időszak. Hagyományaink szerint, mi itt a XVI.
kerületben is sokféleképp készülünk
az ünnepre, nem lesz ez másképp a
Sashalmi Piacon sem.
A decemberi adventi hétvégék szombat délelőttjein karácsonyi kézműves vásárt rendezünk, melyen mindenki megtalálhatja a
megfelelő ajándékot a fa alá. A hazai vállalkozók kézzel készített termékei között faragott
gyertyák, festett kelmék, csillogó ékszerek,
gyönyörű fényes kerámiák, magyar kézzel
készített illatos szépségápolási csomagok és
ezernyi kincs közül tudunk majd válogatni.
Karácsonyi faházikó garantálja, hogy a teret
megtölti a forralt bor, a forró csoki és a kürtőskalács illatával, de ekkorra már a zalai fenyőfaárusok is hangulatos erdővé varázsolják
a piacot, miközben Mikulás-vonat zakatol át a
környéken a gyermekek örömére.
B.B.

Gránit Oroszlán Példakép Díj
Decsi András, a KVSE és a Kardválogatott vezetőedzője számos
kitüntetése és díja mellé egy újabb elismerést vehetett át. Mester
kategóriában ő kapta a Gránit Oroszlán Példakép 2021 díjat.
Ezt a díjat a Férfiak Klubja Független Társadalmi Szervezet alapította 2017-ben, amel�lyel a férfi minta fontosságára és a férfiak
különleges, XXI. századi társadalomépítő
felelősségére szeretné felhívni a figyelmet.
Évente osztják ki a példát mutató és felelősségvállaló férfiaknak, a hétköznapok hőseinek, akik tetteikkel, hitükkel, lelkesedésükkel mindannyiunk javát szolgálják.
A Férfiak Klubja 2013 óta dolgozik azon,
hogy a családok megerősítése és az erkölcsi
alapok helyreállítása, a férfi és nő szövetségének megszilárdítása által társadalmi változást
érjen el. Azért tevékenykedik, hogy csökkenjen a válások száma, hogy hirdesse az emberi
együttműködés társadalom-formáló hatását,
ösztönözzön egy egészséges társadalom értékeinek továbbadására, a jövő generációinak élhetőbb, jobb életének megalapozása
érdekében. A férfiak kiszorulása a családból,
egyes felelősségteljes hivatásokból – például
a pedagógusi pálya vagy a felsőoktatás –, szo-

morú tendencia, hiszen a férfiakra a nőknek,
a gyerekeknek és az egész társadalomnak
szükségük van. Férfiak nélkül megáll a világ.
A Gránit Oroszlán Példakép Díjjal a férfi minta nélkülözhetetlenségére szeretné felhívni a
figyelmet a Férfiak Klubja Független Társadalmi Szervezet. Arra, hogy férfinak lenni
nem adottság vagy lehetőség, hanem jövőteremtő kötelesség. Ma, amikor a férfiak alig
vannak jelen a családokban, a példaképeknek
nagyobb jelentőségük van, mint valaha.
A Férfiak Klubja szeretné megállítani a káros és kóros tendenciákat. Nem szeretné, ha
a fiúk egyre nőiesebbé válva, nőies mozdulatokkal, már-már női ruhában létezzenek
a világban. Hiszen egy nő is csak egy igazi
férfi mellett érezheti igazán nőnek magát, és
a gyerekeknek is égető szükségük van férfimintára a családban. Szeretnék egy zászló
alá gyűjteni azokat, akik felismerik ezt a nagy
problémát, és hajlandók tenni azért, hogy a
természet rendje érvényesüljön a családok-

ban. Ennek egyik pilléreként alapították meg
a Gránit Oroszlán Példakép Díjat, amivel
éppen azokat a férfiakat szeretnék ismertté
tenni és jutalmazni, akiket példaként lehet a
jövő generációk elé állítani.
M.T.

Példátlan példák a
Kertvárosban!

Országos utánpótlás versenyek a hétvégén!
15 klub három korosztálya, fiúk és lányok, összesen 149-en álltak
rajthoz a Reménységek között. Bár korábbi eredményeinkre is büszkék vagyunk, az új generáció korosztályában szép számmal találunk
tehetségeket. 11 döntős helyezésünk és 3 aranyérmünk ezúttal a
rangsor elejére repíti klubunkat az egyesületek között!

Gyermek fiú kard 1.:
BÁNHÁZI Bulcsú

Újonc fiú kard 1.:
KEREKES Zalán

Gyermek lány kard 1.:
RÁCZ Brigitta

További eredmények:
Gyermek lány kard: 5. SZEPESI Emília, 6. DUDÁS-GY. Réka, 8.
CSIK Petra. Újonc fiú kard: 6. BÁNHÁZI Bulcsú, 7. SZEPESI Vince
Újonc lány kard: 3. RÁCZ Brigitta, 8. CSIK Petra. Serdülő fiú kard:
6. DROBNI Botond.
DECSI ISTVÁN, mesteredző
Az Önkormányzat lapja
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VEGYES
Solomon 313 PXL filmfelvevő,
hagyományos Grundig TV és
Béta videomagnó eladó. 4037375
Női 44-46-os bőrkabát, télikabát
és gida bunda, paplan és párna
eladók. 403-7375
Diófa törzs 120 cm hosszú, 110
cm körméretű megegyezés szerint eladó. 405-2548
Rendezetten egyedül élő, intelligens, házias, filigrán nő barátot/
élettársát keres 70-80 év között.
30-120-5656

INGATLAN

Albérletet keresek. 20-252-0255

Eladó vagy csere a Jókai lakótelepen 62nm-es panorámás lakás. 407-4927, 30-779-1522

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

Kiadó a Centin első emeleti Ómátyásföldön különálló kislakás. 130 E Ft+ rezsi. 20345- ház összkomfortos kiadó egy
nem dohányzó személy részé4882
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re. 20-925-5910

Kertész nő négy kertészeti vizsgával állást keres. 30-30-9215322
Eladó: Gál György Sándor Kánkán, Messiás, titánok könyve,
Operettek könyve, Mesél a bécsi
erdő, Hazám hazám, stb. könyvei. 30-451-5582

Cserepes fikuszok eladok. 2,6
méter és két db 50-60 cm. 20223-6261
2 db 195/65/15 FALKEN téli
gumi újszerű állapotban. Könyvek, bizsuk, festett tányérok,
órák hólánc eladók. 30-451-5582
Eladó megkímélt ágyneműtartós
kanapé, Grunding Tv új. Ár megegyezés szerint. 20-256-6592
Eladó Boros ballonok. 2 db 30
l-es, 3 db 10 l-es fonott korsók.
70-303-8686
Eladó elektromos rezgő csiszoló
új állapotban 6 E Ft, 11 kg-os gázpalackot nyomás csökkentő 2 E
Ft. 20-238-3570
Eladó alig használt 140x200
francia ágy matraccal, támlás, fa
keretes 30E Ft. 20-596-4600
Nagyméretű vegyes férfiruházat,
cipő új és használt állapotú eladó. 30-271-7806

Kerti garázs a Jókai utcában olcsón kiadó. 20-543-3822
Eladók: férfiingek, pizsamák 4446-os, téliesített dzsekik, autós
kabátok L-es, cipők 42-43-as,
öltönyök, nyakkendők új állapotban. 403-1022

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

Zokni felhúzó, WC magasító,
Cosmodisc derék védő, izom stimulátor, Samsung TV, Hot-Plan
elektromos sütőtál eladók. 4090366

Eladó 325 db kétszer égetett kémény tégla, 6 db csőoszlop kerítésnek, kazánba való vegyes
tűzifa. 30-413-5678

Nagyon szép, ágyneműtartós világos kanapé-ágy eladó kedvező
áron + egy Grundig TV. Ár: 45E
Ft. 20-256-6592
Zepter víztisztító és LUX porszívó eladó 80-100E Ft. 405-0083
Ingyen elvihető a XVI. Kerületből egy használt, de megkímélt
állapotú 70x165cm, nem ágyneműtartós heverő és használt,
fatetős zongora. Ár megegyezés
szerint. 20-482-4878

Házi lekvárok többféle ízben
többféle gyümölcsből eladók.
405-4651
1 db 20l-es benzines kanna, 1 db
50l-es demizson üveg, 3 db 50les műanyag demizson, tamariska ágak eladók. 409-1267
Szerves trágya eladó, szállítást
vállalok. 20-419-8393
Eladó: DVD, hifi torony, képmagnó,
horgászfelszerelés,
könyvek. 20-318-8284

Vízszerelés. Csapok, mosdók,
WC-tartályok, WC-k, szifonok
stb. Cseréje. Új vízvezetékek
kiépítése, régiek cseréje. 20412-0524

Kéménybélelés, szakvéleményeztetéssel, magfúrás: 70383-1465, víz-gáz, központi
fűtés szerelés, fürdőszoba felújítás: 70-227-3040

Villanyszerelés, hibakeresés,
villanybojlerek vizkőtelenítése, javítása, cseréje. Rácz Mihály 30-296-5590; 260-7090
Lakásfelújítást vállalunk. Hideg-meleg burkolás, homlokzat szigetelés, festés stb. Garanciával, ingyenes helyszíni
felméréssel. Fekete Dániel 20493-0390

Tetődoktor. Régi hajlott tetők
javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető,
új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák. 30-6225805, 20-492-4619

Kastélyok
berendezéséhez
vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, katonai tárgyakat, hagyatékot stb. 20-280-0151

Sok szeretettel várom új és
meglévő vendégeimet. Műkörömépítés, töltés, gél lakkozás
Csömörön. 70-250-8948 Facebook: FM Nails Hungary

