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Kedves Olvasó!
Még jól emlékszem arra, amikor általános isko-
lás korom közepe táján az egyik olvasmányunk 
azt próbálta a fejünkbe tölteni, hogyan működik 
az emberi szervezet. A lecke fontossági sorrendet 
állított fel szerveink között, és kategorikusan kije-
lentette, hogy a tudománynak – vagy tán a könyv 
szerzőjének – akkori álláspontja szerint legfonto-
sabb szervünk a szívünk. Tanító nénink már akkor 
kifejezte kétkedését, és azzal próbált rávilágítani 
saját igazára, hogy noha valóban nagyon fontos a 
szív, de például mire mennénk mondjuk gyomor, 
vese vagy máj nélkül. Mi – talán ötödikes vagy ha-
todikos elmék – egy cseppet sem éreztük úgy, hogy 
ez a továbbra is eldöntetlen kérdés jelentősen be-
folyásolná életünk menetét, így széles mozdulattal 
söpörtük ki fejünkből az ilyen akadémikus gondo-
latokat. Sokkal inkább azon agyaltunk, hogy szep-
temberben, a vénasszonyok nyara idején miért kell 
iskolába járnunk, és ha már így van, hogyan lehet 
a legtöbb időt lecsípni a tanulás óráiból egy kis fo-
cira, rohangálásra, famászásra, vagy bármire, ami-
től rémisztően koszosak lehettünk estére. Aztán 
elmúlt néhány évtized, és annak ellenére, hogy a 
tudomány fénysebességgel fejlődött, a kérdés még 
mindig nem dőlt el. Valószínűleg azért, mert mi, 
átlagemberek egyáltalán nem éreztük magunkat 
illetékesnek a döntésben, a tudósok pedig azzal 
voltak elfoglalva, hogy embert küldjenek a Holdra, 
hogy minél pusztítóbb fegyvereket állítsanak elő, 
vagy minél inkább belelássanak egymás országaiba 
kémholdak segítségével. Aztán jött a COVID-19, és 
a kérdés magától eldőlt: a tudomány köreiből szár-
mazó hiteles források szerint legfontosabb szer-
vünk – legalább is 2020-ban és 2021-ben – a két 
fülkagylónk. Hiszen, ha nem lennének füleink, mi 
tartaná a maszkot? Rossz belegondolni.

MÉSZÁROS TIBOR

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

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

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

ALJEGYZŐ 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 
bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által megha-
tározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői munkakörben az utóbbi 5 évben 
szerzett szakmai tapasztalat,  választási jogi szakértői végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 23.

A pályázatok benyújtásának módjai: 
Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: Aljegyző.
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 pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak 
akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Buda-
pest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának a jogát.
A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
A munkakör betöltéséről, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás (pályázati feltételek, jogál-
lás, illetmény, juttatások, a benyújtandó iratok, igazolások) olvasható az Önkor-
mányzat honlapján a www.bp16.hu oldalon, az Állások címszó alatt.
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A XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületét Kovács Péter 
polgármester és Szász József közbiztonságért felelős alpolgármester 
képviselte, akik Horváth Szabolcs rendőr alezredes, a XVI. kerület 
rendőrkapitánya meghívásának eleget téve személyesen adták át az 
elismeréseket. 

Horváth Szabolcs javaslatára kiemelkedő szakmai tevékenységük 
elismeréséül a Rendőrség Napja, április 24-e alkalmából elisme-
résben részesült Barna Péter rendőr alezredes, Bálint Ildikó rendőr 
őrnagy, Májerné Schuller Hajnalka rendőr őrnagy, Kaiser Szabolcs 
rendőr százados, Nagy Gábor rendőr főhadnagy, Horváth Patrik  
rendőr hadnagy, Csatlós János rendőr főtörzszászlós, Pető Gábor 
rendőr főtörzszászlós, Várnai Antal rendőr törzszászlós, Ignácz Ist-
ván rendőr főtörzsőrmester, Kuremszki László rendőr törzsőrmes-
ter, Nagyné Sorban Izabella rendőr törzsőrmester, Tamási Alexandra 

Tímea rendőr törzsőrmester, Rácz Zoltán rendőr őrmester és Nagy 
Martin Márk rendőr őrmester.

Az elismerések átadását követően Kovács Péter polgármester kö-
szönte meg a jutalmazottak lelkes és szakszerű munkáját. Ők dön-
tően hozzájárultak ahhoz, hogy Kertvárosunk ismét Budapest leg-
biztonságosabb kerülete lett. Mivel a testületi ülések a járványügyi 
helyzet miatt szünetelnek, a polgármester e-mailben továbbította 
a rendőrkapitány éves beszámolóját a Képviselő-testület tagjainak, 
akik szintén gratuláltak a kerületi rendőröknek, és köszönetüket fe-
jezték ki egész éves munkájukért. Kovács Péter elmondta, hogy ez a 
szép és megnyugtató eredmény bizonyára nem csak az elismerésben 
részesülteken múlt, de a kapitány úr véleménye alapján ők érdemel-
ték ki leginkább a jutalmat. A polgármester külön köszönetet mon-
dott azért az intézkedésért, amelynek eredményeképpen gyorsan 
kézre kerítették az Erzsébet-ligeti betörés tetteseit, akik az oltópon-
ton okoztak jelentős károkat, veszélyeztetve ezzel az oltás zavartalan 
lebonyolítását. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a kapitányság ál-
lományában elkötelezett, hozzáértő egyenruhások teljesítenek szol-
gálatot, akik többsége kerületünk lakója is, így szívügyüknek érzik 
lakóhelyük biztonságát.

Horváth Szabolcs rendőrkapitány köszönetet mondott az Önkor-
mányzat által biztosított elismerésekért, és elmondta azt is, hogy na-
gyon büszke a kapitányság állományára, hiszen egy nagyon esemény-
dús, a járvány miatt sok rendkívüli, pluszfeladattal nehezített éven 
vannak túl. Ennek ellenére is kiváló eredménnyel tudták zárni a tava-
lyi évet. Az ide vezető úton kulcsszerep jutott az elismerésben része-
sülteknek, akik példát mutattak elhivatottságból és ezért nem csak mi 
lehetünk büszkék rájuk, hanem ők is büszkék lehetnek önmagukra. 

Ünnepi 
állománygyűlés
Ünnepi állománygyűlést tartottak a XVI. kerületi 
Rendőrkapitányságon, ahol a Rendőrség Napja al-
kalmából az Önkormányzat által biztosított elisme-
réseket adták át a tavalyi évben kiemelkedő munkát 
végző rendőröknek.                      MÉSZÁROS TIBOR
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– Férjem kétoldali 
tüdőembóliával ke-
rült kórházba. Olt-
ható-e?
– A tüdőembólia le-
het a COVID követ-
kezménye – tehát 
nem az oltás követ-

kezménye, hanem a vírusfertőzésé – ezért 
minél előbb javasolt az oltása.

– Oszteoporózis (csontritkulás) miatt keze-
lés alatt állok, félévente kapok injekciót. Ne-
kem melyik vakcina a legjobb?
– A csontritkulás kezelésére használt injek-
ció anyaga nem zárja ki egyik vakcinát sem, 
amelyiket a háziorvosa felajánlja, nyugodtan 
fogadja el.

– Jódallergiám van. Megkaptam a kínai oltás 
első adagját, majd ezután olvastam, hogy jód- 
allergia esetén a Sinopharm nem javasolt. 
Megkaphatom a másodikat?
– Valóban feljegyeztek már ilyet, de annyira 
ritka, hogy nem tekintjük valós veszélynek 
(10 millió ember közül egy). Pláne, ha az 
első oltás után nem okozott tüneteket. Így 

Tudnivalók az oltásról
COVID minilexikon 3. rész
A Kossuth Rádió Napközben című műsorában sorozatot indított, amelyben a 9:30-as hírek után az ország leg- 
elismertebb szakemberei válaszolnak a lakosság koronavírussal kapcsolatos kérdéseire. Összeállításunk 3., 
egyben utolsó részében Dr. Rusvay Miklós virológus, egyetemi tanár válaszai közül gyűjtöttük össze azokat, 
amelyekről azt gondoljuk, hogy sokakat érdekelhet.                                                                                                                                      M.T.   

a második adag teljesen kockázatmentesen 
beadható.

– Rossz májfunkció, és rendszeres májpana-
szok esetén nem árt-e az oltás?
– A máj olyan szervünk, amelyet nem károsít 
a koronavírus, ezért semmilyen módon nem 
befolyásolja az oltást.

– Igaz-e, hogy az A és az AB vércsoportú CO-
VID-fertőzött emberek gyakrabban kerülnek 
lélegeztető gépre, mint a többi vércsoporthoz 
tartozók?
– Sajnos igaz. Az ilyen vércsoporthoz tarto-
zók tüdősejtjeihez biokémiai okok miatt job-
ban tud kapcsolódni a vírus, ezért nagyobb 
eséllyel tud bejutni a sejtekbe. Az ilyen vér-
csoportúaknak még fokozottabban be kell 
tartani a higiénés előírásokat. Ilyen szem-
pontból a 0-ás vércsoportúak vannak a leg-
szerencsésebb helyzetben. De ez ne tegyen 
elbizakodottá senkit!

– Fiam pozitív tesztje két hét karantén után 
negatív lett. Mennyi idő múlva kaphat oltást?
– Az előírás szerint három hónap múlva. 
Semmi károsodást nem okozna, ha már egy 

Dr. Rusvay Miklós válaszai:
hónap múlva beoltanák, csak nincs értelme, 
mert három hónapig a védettség egészen 
biztos. Védett embert oltani pedig értelmet-
len pazarlás. 

– Autoimmun betegségem van. Valóban nem 
kaphatok kínai és orosz vakcinát?
– Az öt nálunk használatos oltóanyag közül 
a kínai tartalmaz inaktivált, elölt vírusrész-
leteket. Ezek valóban tovább ronthatják az 
autoimmun betegek állapotát, ezért a kínai 
oltóanyag nekik nem javasolt. Az orosz vak-
cina azonban nem ilyen típusú, nincs tudo-
másunk ilyen hatásról. 

– Aki már be van oltva, meddig fertőzhet má-
sokat?
– Az oltás hatására vírus nem termelődik, a 
beoltott ember nem fertőz. Ha azonban az 
oltott egyén megfertőződik, kis mennyiség-
ben bocsáthat ki vírust, így fertőzhet is, de a 
valószínűsége nagyon csekély.

– Oltás után meddig kell viselnünk a masz-
kot?
– Mivel semelyik oltás nem nyújt 100 száza-
lékos védelmet a fertőzés ellen, csak a súlyos 
szövődmények elkerülését érhetjük el velük, 
maszkot addig kell hordani, amíg a vírus-
helyzet megkívánja, amíg a kötelező viselé-
sét vissza nem vonják.

Kitűnően működik a 
Kertvárosi Oltópont
Április 29-én – azon a napon, amikor az ország valamelyik 
oltópontján a 4 milliomodik honfitársunk kapta meg a vé-
dőoltást – ellátogattunk a Ligetbe, a Kertvárosi Oltópontra. 

Az Erzsébetligeti Színházban kialakított oltóponton továbbra is folyamato-
san, szervezetten, várakozás nélkül történik a kiértesítettek oltása. Igaz, ezen 
a napon az Országos Oltási Munkacsoport által meghirdetett rendkívüli oltá-
si akció okozott egy kis félreértést, és sokan jöttek az Erzsébet-ligetbe soron 
kívüli oltásért. Ám az ő figyelmüket elkerülte, hogy ez az akció kizárólag 
a kórházi oltópontokra vonatkozott. Így akik abban a reményben érkeztek, 
hogy a helyszínen regisztrálva is kaphatnak oltást, csalódniuk kellett. A Kert-
városi Oltóponton eddig is és ezután is csak a háziorvosok által megadott 
napra és időpontra oda irányított, regisztrált pácienseket fogadják.

Ottjártunkkor éppen Zámbó László, a 16TV, a Kertvárosi 
Közösségi Televízió tulajdonos főszerkesztője részesült a 

második oltásban. Őt Pfizer vakcina védi a fertőzéstől.
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Az a tény, hogy Magyarország lakosai közül már 
több mint 4 millióan megkapták a védőoltást, az 
alábbi engedmények bevezetését tette lehetővé:

• A kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.
• Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.
• A védetteknek (akinek védettségi igazolványuk van) este 11 óráig 

megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családta-
gok a gyermekeket is magukkal vihetik.

• A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is maguk-
kal vihetik.

• A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket vé-
dettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak 
például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a 
mozik és a könyvtárak is.

• Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, vala-
mint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

• Rendezvényeket is látogathatják.
• A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell 

maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

• A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány 
bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a 
helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. 
Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 
millió forintig terjedhet, vagy akár egy éves bezárással is sújtható.

Mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mel-
lett is fenn kell tartani bizonyos biztonsági intézkedéseket. Ezért egyes 
helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozóknak továbbra is 
maszkot kell hordaniuk. Fennmaradnak a magán- és családi rendez-
vényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azo-
kon a helyeken, ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett 
személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, 
továbbá kerülendő a csoportosulás és a gyülekezés. Ez a még be nem 
oltott állampolgárok védelmét szolgálja.

Az oltási program előrehaladtával további döntések születhetnek 
majd az élet újraindítása érdekében. Szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki az oltási programban való részvétellel és a 
védelmi szabályok betartásával részt vesz a járvány elleni összefo-
gásban.

Május 1-től érvényes rendelkezések

Április 27-én a Rákosmenti Mezei Őrszolgá-
lat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
„főszakácsai”, Bácsi Gergely és Oláh Csaba 
érkezett két hatalmas kondér étellel. Ezút-
tal az alapanyagot a Székely Fatelep, és a 
Fress-R Bt., egy árpádföldi zöldségfeldolgozó 
és kereskedelmi cég biztosította. A fakanál 
művészei ebből vörösboros erdélyi gombás 
őzpörköltet és köménymagos zelleres főtt 
burgonyát készítettek. 

Mire az ebédidő elérkezik, szorgos kezek 
mindig bedobozolják az ételadagokat, hogy 

az érkező orvosok és ápolónők eldönthessék, 
hogy a helyszínen fogyasztják el, vagy elvi-
szik magukkal. 

Április 28-án Árvai 
Károly vállalkozó és 
Jónás Zsolt, a Grill 
Box 16 gyorsétte-
rem tulajdonosa 
érkezett közös étel-
adományukkal. Ők rántott csirkemellet hoz-
tak rizskörettel és savanyúsággal. 

Április 29-én pedig a Román Önkormány-
zat ínyencségei érkeztek, amelyet – a többi 
szállítmányhoz hasonlóan – Kovács Péter 
polgármester vett át és köszönte meg az ado-
mányozóknak. A maceszgombóc leves és a 
sajttal borított sült csirkemell grillezett zöld-
ségkörettel szintén dobozokba zárva várta az 
ebédre érkezőket.  

Mindenkinek jól esett egy kis ebédszünet, 
utána egy jó kávé és egy csipetnyi édesség.

Ismét nem maradtak éhesek
Az Erzsébet-ligeti oltópont dolgozói most sem maradtak ebéd nélkül, mert valamelyik adományozó-
nak mindig eszébe jutnak a megfeszített munkát végző fehérköpenyesek, és a Színház őket segítő 
dolgozói. 
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A kerület vezetése úgy döntött, hogy május 1-je nem múlhat el úgy, 
hogy az Erzsébet-ligetben ne hirdesse májusfa a tavasz érkezését.

Májusfának lennie kell!

A véletlenül arra sétálók nagy 
tapsban részesítették a műve-
letet. Külön elismerő tapsban 
részesült alpolgármesterünk 

kisebbik fia, Szász Hunor, aki 
szintén „odatette magát” amikor 

a legnagyobb erőfeszítésre volt 
szükség. Ki tudja, nélküle sike-

rült volna-e a májusfaállítás.

Miközben a májusfa elfoglalta szokott helyét a Színház előtti tér 
szélén, az épületben az oltópontokon a már megszokott rend sze-
rint folyt az oltás. A doktoroknak és segítőiknek ismét Bácsi Ger-
gely és Oláh Csaba főzött, az alapanyagot pedig Antalóczy Csaba 
és Dobre Dániel önkormányzati képviselők ajánlották fel. A gu-
lyáslevesbe kerületi eredetű hús és zöldség került, kerületi szaká-
csok kivitelezésében. Utóbbiak munkájába néha besegített Dobre 
Dániel is, aki óriási fakanállal a kezében felügyelte a bográcsban 
zajló folyamatokat. 

 A vírushelyzetre 
tekintettel a Színház 
műszaki csapata – 
szinte csak négy-
szemközt – mind-
össze Kovács Péter 
polgármester és 
Szász József alpol-
gármester közremű-
ködésével, de a kis 
létszámot kiegyen-
lítő nagy lelkese-
déssel fölállította a 
színes szalagokkal 
díszített májusfát.

A desszert ezen a napon 
a patinás cinkotai Faller 
Cukrászda jóvoltából érke-
zett, amely tartalmazott két 
különböző tortát, és sokféle 
édes és sós süteményt is. 
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Oltakozásom kálváriája, avagy találkozás 
egy segítőkész emberrel 

Támadnak a 
patkányok?
Az utóbbi időben több olvasónk kérdezte, 
hogy melyik telefonszámon lehet bejelente-
ni az Önkormányzatnál, ha patkányt látnak 
környezetükben.

A patkányirtás NEM A KERÜLETI ÖN-
KORMÁNYZATOK FELADATA, hanem 
a Fővárosé. Mégpedig a kötelező feladatai 
közé tartozik, úgy, mint a köztisztaság fenn-
tartása, a települési környezet tisztaságának 
biztosítása, vagy a rovar- és rágcsálóirtás. 
Utóbbi feladattal 2018-ban az RNBH Kon-
zorciumot bízta meg a Főváros, mivel az elő-
ző szolgáltató szerződése lejárt. Bejelentést 
a +36-70/364-6531-es telefonszámon vagy a  
patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail cí- 
men lehet tenni, ha valahol patkányt észlel-
nek. Visszajelzéseink szerint nehéz őket el-
érni, de mivel a kerületeknek nem feladatuk 
a patkányirtás, ehhez a munkához nem ren-
delkeznek eszközökkel, jelenleg ennél jobb 
tanácsot nem tudunk adni.

Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció 
fejlesztéséért felelős államtitkár, Homolya 
Róbert MÁV elnök-vezérigazgató és Vitézy 
Dávid, a BFK vezérigazgatója februárban 
mutatták be a Budapesti Agglomerációs Vas-
úti Stratégiát, a fővárosi elővárosi vasútháló-
zat fejlesztésének átfogó programját. Most 
összesen öt megálló megtervezéséről írt ki 
tendert a BFK, ebből négy a pesti körvasúton 
helyezkedik majd el. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
véleménye szerint a körvasút bevonása a vá-
rosi közösségi közlekedésbe – a többi között 
a gödöllői HÉV-re történő átszállási lehető-
ség megteremtésével – a kertvárosiak és a 
zuglóiak számára a második legfontosabb 
közlekedési vonal lehet a Veres Péter út - Örs 
vezér tér tengely mellett. Az új vonal több 
tízezer olyan személyt vonhat be a közösségi 
közlekedésbe, akik eddig nem éltek ezzel a 
lehetőséggel. Éppen ezért zöld szempontból 
is nagyon fontos számunkra ez a fejlesztés. 
Olyan értéket jelent ez a Budapesten közle-
kedőknek, így a kertvárosiaknak és a zuglói-

aknak is, amelyet eddig, az elmúlt 80 évben 
nem tudtunk megfelelően kihasználni.    

A jelenlegi Rákosszentmihály állomás új 
peronja a Fogarasi úti felüljáróhoz lesz ter-
vezve, itt vizsgálni fogják, hogy a buszoknak 
létesülhet-e megálló a hídszerkezeten, mely-
ről a vonatok kényelmesen megközelíthetők.

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy 
a Külső Körvasúton létesülő megállók új le-
hetőséget jelentenek a kerületben élők szá-
mára. A korszerű és gyors motorvonatok-
kal kényelmesen, kevesebb átszállással, és 
hamarabb elérhetik úticéljukat, és a vasút 
tehermentesíti a forgalmas közutakat a ke-
rületben. Ez a beruházás nagyon időszerű és 
előnyös a kerület számára. Ahol a körvasút 
a gödöllői HÉV és a Kerepesi út fölött halad 
el Rákosfalván, az Egyenes utcai lakótelepnél 
is terveznek egy új megállót. Ez a jövőben, 
amikor a fejlesztett gödöllői HÉV-en is épül 
ide megálló, igen fontos átszállópont lesz, de 
a lakótelepek, közeli lakóparkok kiszolgálá-
sában addig is szerepet kap.

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója arról 

számolt be, hogy a külső körvasúton tavaly 
októberben a MÁV-Start elindította a szolgál-
tatást az S76-os járattal. Ez azonban minden 
tekintetben csak első lépésnek tekinthető, a 
vonatok végállomása, Rákos nem megfelelő, 
feltétlenül tovább kellene járatni a szerelvé-
nyeket Pécel felé. A külső körvasúton ráadá-
sul eddig mindössze egy új megálló épült, 
Újpalotánál, most további három helyszínen 
indulhat meg a tervezés: az Egyenes utcai la-
kótelepnél (ahol a jövőben a gödöllői hévre 
is nyílik átszállási lehetőség), Rákosszentmi-
hálynál és a Kolozsvár utcánál Pestújhelyen, 
ahol a rákospalotai buszokra és villamosokra 
lehet átszállni majd a vonatról. 

Újpalotát is szükséges továbbfejleszteni, 
egyébként maga a MÁV is úgy tervezte, hogy 
a most 80 méter hosszú peronokkal a jelen-
legi állapot csak átmeneti, később 160 mé-
teres peronokra van szükség, hogy a csatolt 
Flirt motorvonatok is meg tudjanak állni a 
jövőben.
Következő lapszámunkban részletesen be-
számolunk a nagyszabású tervről.

Új vasúti megállók 
a körvasúton
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiáról tartott sajtótá-
jékoztatót május 3-án Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Köz-
pont (BFK) vezérigazgatója, Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő és Kovács Péter polgármester a Cziráki utca és a Körvasút 
sor találkozásánál. A sajtótájékoztató aktualitását az adta, hogy 
a Budapest Fejlesztési Központ a körvasút pesti szakaszán új 
megállók tervezését indítja el, amely kerületünket több szem-
pontból is érinti.                                                MÉSZÁROS TIBOR

Betegségem miatt műtétre jegyeztek elő, 
ami nem  halasztható. 2021. 03. 23-án meg-
kaptam a COVID elleni első oltást, a máso-
dikra pedig 04. 27-re jegyeztek elő. Pont arra 
a napra, amikor be kellett vonulnom a kór-
házba az említett műtétre. Itt kezdődtek az 
izgalmak, amelyek nem csak engem, hanem 
családomat is érintették. 

Április 13-án telefonáltam a Jókai utcai  ol-
tópontra abban a reményben, hogy az oltó 
orvosommal tudok beszélni. Sajnos ez nem 
sikerült.  Másnap, 14-én irány az Erzsébet-li-
geti oltópont, ahol azt a felvilágosítást kap-
tam, hogy ezt a problémát a háziorvosommal 
kell megbeszélnem. Már nem volt rendelés, 
majd másnap, 04. 15-én telefonon azt a ja-
vaslatot kaptam, hogy mivel nincs időpont, 
halasszuk  el a műtétet. Akkor, amikor jár-
vány idején műtétre csak kisebb csoda foly-
tán lehet időpontot kapni, ezt nem szerettem 
volna. Ezután beszéltem a betegjogi képvi-
selővel, aki szintén azt mondta, hogy csak 

a háziorvoson keresztül  lehet új időpontot 
kérni, akinek ez csak egy telefonjába kerül. 
Másnap irány az Erzsébet-ligeti oltópont, az-
zal a szándékkal, hogy ott bármi áron beszé-
lek az orvossal. Az irányítópultig jutottam, 
ahol harmadszor is a háziorvosomhoz irá-
nyítottak. Szerencsémre azonban ott állt egy 
segítőkész férfi fehér ingben és maszkban. 
Hajlandó volt végighallgatni a problémámat, 
felvette az adataimat, és tájékoztatott, hogy 
beszél az orvossal, az eredményről pedig te-
lefonon értesít. Másnap felhívott és közölte 
az oltás napját. A pontos időpontot újabb te-
lefonos értesítés útján kaptam meg. Utólag 
tudtam meg, hogy Kovács Péter polgármes-
ter úr volt a segítségemre.

Úgy érzem, rugalmas, megoldást kereső hoz-
záállásáért családommal együtt  hálás köszö-
nettel tartozunk Neki. Köszönet illeti továbbá 
az oltó orvosomat, dr. Tót Éva Erika főorvost, 
az Erzsébet-ligeti oltópont vezetőjét is.

SZABÓ LAJOS XVI. kerületi lakos
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A vöröskeresztes eszme és mozgalom a XIX. század második felé-
nek háborúi kapcsán alakult ki. Történelmi elemzések helyett álljon 
itt a népszerű regény- és drámaíró Molnár Ferenc irodalmi elmélke-
dése a Pesti Hírlap 1910. június 3-i számából: 

„Az emberélet kezdett tiszteletreméltó, szent és sérthetetlen dolog 
lenni. Egy Dunant nevű svájci ember elkezd agitálni ama cél ér-
dekében, hogy a háborúban segíteni kell a sebesülteken. Ebből egy 
fehér zászló lett, vörös kereszttel a közepén. Ma már hatalmas vi-
lágszervezet, az embernép egyik legszebb dicsősége. Ez a vászon-
darab színben, jelben a legköltőibb, legzseniálisabb zászló, amit 
valaha ember kitalált. A béke fehér lobogóján a sebek véres keresztje: 
szeretet, megbocsátás, egy isteni csók a gyilkolás közepette, a legsze-
lídebb és legkrisztusibb tiltakozás a háború ellen, bölcs és könnyes 
belenyugvás az emberiség véres ostobaságába, a háborúba, azzal 
a bánatos kéréssel, hogy: legalább hadd kötözzük be a sebeiteket.”

Voltak történelmi előzményei a világban, 
hogy a háborúk áldozatainak védelmet és 
gondoskodást kell nyújtani. Magyarorszá-
gon 1849-ben Kossuth Zsuzsanna Flór 
Ferenc orvos alezredessel együtt köz-
reműködött a honvédség egészségügyi 
szolgálatának kialakításában, és a tábori 
kórházak megszervezésében. Azt, hogy a 
háborús sérültek ellátása intézményesen 
és nemzetközi szerződések által garantál-
tan történjen, Henry Dunant kezdeményezte.

Az Osztrák-Magyar Monarchia Balkánon harcoló katonáinak segé-
lyezésével, és az itthon maradt hozzátartozók segítésével több szer-
vezet foglalkozott, ezekből alakult meg 1879-ben a Magyar Országos 
Segélyező Nőegylet Erzsébet királyné védnöksége alatt. Az egylet a 
Dunant kezdeményezésére megszületett Genfi Egyezmény szelle-
mében készítette el alapszabályát. 

Az Osztrák Vöröskereszt Társaság megalakulását követően az ural-
kodó megbízást adott Károlyi Gyula grófnak a magyar vöröskeresztes 
társaság megszervezésére. 1881. május 16-án összeült az újonnan 
szervezett nemzeti társaság közgyűlése, és kimondta a Magyar Szent 
Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének megalakítását. Másnap 
a már két éve működő Nőegylet bejelentette, hogy csatlakozik az új 
szervezethez. Az egyesült szervezet első elnökévé gróf Károlyi Gyulát 
választották.

A Vörös-Kereszt Egylet a tagdíjak és sorsjegykölcsönök bevételeiből 
megkezdte első kórházának építését. Megindította az ápolónőkép-
zést, és külön önkéntes tanfolyamokat is szerveztek. Segélyakciókat 
szervezett az árvíz és a kolerajárvány áldozatainak segítésére.

A háborúk idején több tábori kórház felszerelésében és működteté-
sében vett részt. Közreműködött a hadifoglyok gondozásában. Segít-
séget nyújtott a hadiözvegyek és hadiárvák támogatásához. Ebben je-
lentős érdemei voltak Mátyásföld tiszteletre méltó személyiségének, 
Szurmay Sándor tábornoknak, egykori honvédelmi miniszternek is, 
aki számos katonai kitüntetése között méltán viselte a Vöröskereszt 
hadiékítménnyel díszített legmagasabb kitüntetéseit is. 

A két háború között a Vöröskereszt működésének középpontjában 
a közjótékonysági tevékenység szerepelt: gyermekvédelem, tuberku-
lózis és alkoholizmus elleni harc, szociális szegénygondozás meg-
szervezése.

A vöröskeresztes munkában fiatalok, iskolai tanulók is részt vettek. 
1921-ben megalakult az Ifjúsági Vöröskereszt. E szervezet kezdemé-
nyezésére ünnepeljük hazánkban az Anyák Napját. Hamarosan vidé-
ken is alakultak ifjúsági csoportok.

Így számolt be erről az 1929/30 as tanévben a Cinkotai M. Kir. Ál-

lami Tanítónőképző Intézet Tabódy Ida igazgató által szerkesztett 
értesítője: 

„Az Ifjúsági Vöröskereszt.
Csoportunk 1923. február 1-én alakult meg, tehát 7 év munkájáról 
számolhatunk be. Egyesületünk első tanárelnöke megboldogult Kon-
dorossy I. Margit tanárnő volt; három éven át páratlan lelkesedéssel 
és szeretettel vezette az egyesületet. Az ő lelkes munkája alakította 
ki intézetünkben a leg jobb értelemben vett vöröskeresztes szellemet. 
A legnemesebb célokért küzdő, áldozatos élet eszményképét hagyta 
örökül a vöröskeresztesekre. Hálával és kegyelettel őrizzük emlékét! 
Az 1925. évtől a csoportot két éven át Bogányi Erzsébet tanárnő 
vezette nagy ügyszeretettel, majd 1927-ben a csoport irányítását 
Medgyesi Zsófia tanár vette át.
Intézetünk ifjúsági vöröskeresztes csoportjának működése a taní-
tónői hivatásra való előkészülettel van szoros kapcsolatban. … A 

tanítónőknek módot kell keresni a 
segítésre. Csoportunk legfőbb cél-
ja: gyakorló iskolánk szegénysorsú 
gyermekein segíteni. Jótékonykodás-
ra bő alkalom kínálkozik, mert leg-
inkább szegénysorsú szülők gyerme-
kei járnak gyakorló iskolánkba. A 
gyermekeket főképp ruhasegélyben 
részesítjük. Az ajándékokat az ifj. 
vöröskeresztes karácsonyfa ünnepsé-
gen osztjuk szét, minden évben. Ez 

intézetünk legkedvesebb, legbensőségesebb ünnepe. Az intézet kis és 
nagy növendékei, szülők és a tanári kar összegyűlnek a zeneterem-
ben. A gyönyörű, nagy karácsonyfa alatt ott van a sok ajándék. A 
gyermekek szeme örömtől csillog, a szülők szeme meghatottságtól 
könnyes.”

A Mátyásföldi Egyesületi Corvin Mátyás Gimnázium XV. tanévében 
Sípos Ferenc igazgató által szerkesztett Évkönyvben ez olvasható: 

„A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tag jai tevékenyen vettek részt a 
Magyar Vöröskereszt Egylet mátyásföldi csoportjának megmozdu-
lásaiban, Mr. Scala, amerikai kiküldött fogadásában és a szépen 
sikerült jótékony célú előadás rendezésében. Vezető tanár: Jeney 
Zoltán.”

Évek - emlékek - gondolatok
A Magyar Vöröskereszt megalakulásának 140. évfordulójára

Tudósítás a magyar repüléstörténet első női ejtőernyős ugrásáról, 
amit két vöröskeresztes nővér hajtott végre.
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Az egylet háború-
ra való felkészülé-
se már az 1930-as 
években megindult. 
Ennek egyik fon-
tos eseménye volt a 
Mátyásföldi Repü-
lőtéren 1937. júni-
usában megrende-
zett első légi mentő 
konferencia. Ekkor 
került sor a magyar 
repüléstörténet első 
női ejtőernyős ug-
rására, amit két vö-
röskeresztes nővér 
hajtott végre.  

A háború után a 
Vöröskereszt társa-
dalmi tömegszer-
vezetként folytatta 
tevékenységét. Az 
1950-ben az öt falu 
egyesítésével kiala-
kított XVI. kerület 
üzemeiben, isko-
láiban és a lakóte-
rületeken működő 
vöröskeresztes alap-
szervezetek jelentős 
eredményeket értek 
el az elsősegély-
nyújtó tanfolyamok 
szervezésében, a 
dohányzás és al-
koholizmus elleni 
küzdelemben és a 
véradók mozgósítá-
sában. 

A rendszerváltás idején a Magyar Vöröskereszt korábbi történelmi 
tapasztalataira és a nemzetközi mozgalom támogatására támasz-
kodva gyorsan és rugalmasan tudott reagálni az újabb kori nép-
vándorlás és a szociális válság kihívásaira. Fontos szerepet vállalt 
a romániai és a keletnémet menekültek gondozásában. A mun-
kahelyek megszűnésével járó megélhetési gondokat népkonyhák 
felállításával, a hajléktalanokat befogadó helyek létesítésével, se-
gélyakciók szervezésével igyekezett enyhíteni. A nagy létszámú 
munkahelyek felszámolása és az új civil szervezetek megjelenése 
jelentősen megváltoztatta a Vöröskereszt szervezeti pozícióit. En-
nek ellenére továbbra is hatékonyan vesz részt az egészségnevelés-
ben, a véradók mozgósításában és a humanizmus eszméinek ter-
jesztésében. De erről a Kerületi Újság lapjain már sokat olvashattak 
az elmúlt években.

KOVÁCS ANDRÁS

Idén ünnepeljük a Magyar Vöröskereszt 
megalakulásának 140. évfordulóját. 

Ez alkalom arra, hogy  
FELKUTASSUK A XVI. KERÜLET ÉS A KERÜLETET 

ALKOTÓ TELEPÜLÉSEK VÖRÖSKERESZTES EMLÉKEIT. 

• Hol működött vöröskeresztes szervezet, vagy olyan egyesület, 
egylet, segítő csoport, amelyik a vöröskereszt szellemiségéhez 

kapcsolódva nyújtott segítséget a háborús sebesülteknek, a 
háború áldozatainak, a szociálisan rászorultaknak?

• Szívesen olvasunk történeteket a kerületi üzemekben, 
iskolákban, intézményekben és lakóterületen működött 

vöröskeresztes csoportokról, alapszervezetekről. 
• Szívesen mutatnánk be tárgyi emlékeket pl.: vöröskeresztes 

igazolvány, jelvény, plakát, tankönyv, felhívás. 
• Keressük, hogy kerületünkben ki az, aki a 
legrégebben lépett be a Vöröskeresztbe.

Örömmel vennénk a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezetközpont szakértő segítségét is.

          Jelentkezését várjuk a Vöröskereszt 
   XVI. kerületi irodájában (Veres Péter út 27.). 

További információk olvashatók és küldhetők 
a Vöröskereszt XVI. kerület facebook oldalán

https://www.facebook.com/Vöröskereszt-XVI-Kerület

A Piac és a Vöröskereszt 
közös akciója
A Sashalmi Piac és a Magyar Vöröskereszt XVI. kerü-
leti szervezete együttműködésének eredményeként, 
immár hagyománynak mondható, hogy minden év-
szakban segítő kezet nyújtunk azon XVI. kerületben élő 
családoknak, akik szükségben élnek. A COVID-19 által 
okozott járvány sokkal több családot hozott nehéz hely-
zetbe, így idén még nagyobb összefogásra volt szükség. 
 
Idén tavasszal is öröm volt látni, hogy a Sashalmi Piacon mű-
ködő zöldség- és gyümölcsárusok milyen segítőkészek, hiszen 
az általuk forgalmazott áruból ismét számos csomagot készítet-
tek össze, melyek idényzöldségekből és gyümölcsökből álltak. 
A piacot üzemeltető Sashalmi Piac Kft. társadalmi felelősségválla-
lásként szeretne tenni azért, hogy szezonálisan gondoskodhasson a 
kerületben azokról a nagycsaládokról, vagy épp a pandémiás helyzet 
okozta problémákkal küzdő családokról, akik nehezen tudnak egész-
séges élelmiszerhez hozzájutni. A szakmai koordinációt, a családok 
kijelölését és a kiosztást a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 
Szervezet XVI. kerületi szervezetének segítségével végzi. 
Köszönjük minden résztvevőnek!                     SASHALMI PIAC KFT.

B.B.
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A programok egyik résztvevője 
Hazay Annamária, aki 2008 és 
2020 között Ringató néven fog-
lalkozásokat tartott (alapító Gróh 
Ilona) kisgyermekes családok-
nak, melynek során az édesanyá-
kat arra ösztönözte, hogy karonü-
lő gyermeküknek rendszeresen 
énekeljenek. 2020 májusától 
már a Mit énekelj otthon? cím-
mel folytatta a Kodály-szemléle-
tű zenepedagógiai foglalkozást, 
melynek célja, a jótékony hatású, 
mindennapos éneklés népszerű-

sítése. Kodály Zoltán ugyanis 
nem egy önálló módszert al-
kotott, hanem egy évszáza-
dos múlttal rendelkező zenei 
szemléletet ismerhetett meg, 
mely apáról fiúra, anyukáról 
leányra szállt tovább az idők 
során. A program sok pozi-
tív visszajelzésben részesült 
és rengeteget segített, hogy 
összefogja a karanténhelyzet-
ben tengődő családokat. Az 
online rendezvény hátulütő-
je, hogy a legtöbb gyermek 

A XVI. Kerületi Újság április 21-i számában 
olvastam Szabó Szonja visszaemlékezését 
Törőcsik Marira. Ő nem említette, talán 
nem is tudta, hogy Törőcsik Mari gyakran 
megfordult kerületünkben, pontosabban 
Árpádföldön. Én ezt Hülitzerné Veress Ka-
talintól tudtam meg, amikor az Árpádföld 
és iskolája című könyvem anyaggyűjtésekor 
vele is beszélgettem. A könyvem 112. oldalán 
idéztem is röviden: „1956-ban a pék kinyi-
tott a templommal szemben, órákig álltunk 
sorba kenyérért, gyakran a Bodrogi-Törőcsik 
házaspárral együtt”. Persze, a rengeteg infor-
máció között elsikkadt ez a mondat, senki 
sem figyelt fel rá. Amikor az Árpádföldi kö-
tődéseket írtam, nagyon foglalkoztatott a gon-
dolat, hogy milyen jó lenne Törőcsik Marit 
is megkérdezni árpádföldi emlékeiről. Nem 
mertem megtenni. Nem mertem zavarni a 
súlyos betegségéből felépült művésznőt. Ma 

már nagyon bánom. 
2016-ban az Európa 
Kiadó megjelentette 
Bérczes László beszél-
gető könyvét Törőcsik 
Mari címmel. Persze 
megvásároltam, s 
nagy izgalommal vár-
tam, szóba került-e 
Árpádföld. És igen! A 
273-274. oldalon ez ol-
vasható:

„Október 22-én érkez-
tem meg a Körhinta párizsi bemutatójáról, más-
nap délelőtt próbálok a Nemzetiben, aztán in-
dulok a menzára ebédelni, amikor jön Vaskóné, 
a tanulmányi osztály vezetője, kokárdát nyom 
a kezembe: – Szaladj, még eléred a többieket a 
Kossuth Lajos utcán, most mennek a Petőfi-szo-
borhoz. Rohanok, Sinkovits szaval, mi állunk 

„Nem a gyerekeket, hanem a felnőtteket kell lekötni!”
Május 6-án és 7-én, az online térben rendezik meg a Tavaszi Baba-Mama napok el-
nevezésű zenepedagógiai programot, az Erzsébetligeti Színház Ligeti Baba Klubjának 
jóvoltából. Az ingyenes rendezvény keretében mindkét napon 9:00 és 19:00 óra között 
előadásokkal, műhelybeszélgetésekkel, tanfolyamokkal és koncertekkel várják a kedves 
érdeklődőket.                                                                                                GUETH ÁDÁM

még nem találkozott élőben az 
előadóval, aki már nagyon várja, 
hogy ne csak képernyőn keresz-
tül szólíthassa meg a csöppsége-
ket. Hazay Annamária elmondta 
még, hogy tapasztalata szerint 
„…fontos, hogy nem a gyerekeket, 
hanem a felnőtteket kell lekötni! 
Volt olyan apuka, aki sírva fakadt 
egy dalt énekelve, mert saját élmé-
nyei jutottak eszébe róla.”

Még egyszer Törőcsik Mariról
Elődöm, Szabó Réka Zsuzsanna említette, hogy mintha valaki régebben me-
sélt volna Törőcsik Mari XVI. kerületi rokonságáról, és arról, hogy sokszor le-
hetett őt látni Árpádföldön. Most, a művésznő halálakor ismét előkerült ez 
a kósza hír, szívesen megírtam volna, mivel azonban hiteles forrásból nem 
tudtuk megerősíteni, elvetettem a gondolatot (a főszerk.). 
Szerencsére Kovács Sándornénak, az Arany János Általános Iskola egykori 
igazgató-helyettesének, az Árpádföld és iskolája című könyv szerzőjének tájé-
kozottsága segítségünkre sietett, így nem veszett el ez a helytörténeti érdekes-
ség, amiről ő a következőképpen számolt be lapunknak:  

az első sorban, az egész főiskola, mögöttünk a 
bölcsészkar … énekeljük a dalokat, és csillog a 
szemünk. Eufória volt, közös öröm, de nem iga-
zán érzékeltem én, mi is történik. Boldogok vol-
tunk, hogy tüntetünk. Bodrogitól elköszöntem, 
és beszálltam egy taxiba, mert a Két vallomás 
című film előkészületeire mentem. Keleti Mar-
ci, a rendező, megmutatta a díszleteket, aztán 
irány haza, Árpádföldre. Merthogy ott laktam, 
rokonoknál. … Rózsika néninek rádiója se volt, 
semmit nem érzékeltünk, mi történik. Másnap 
találkoztunk Bodrogival a Stefánia úton, a főis-
kola kollégiumában, akkor tudtam meg, mi volt 
a Bem-szobornál, a Parlamentnél. Aztán visz-

sza, haza, Rózsika 
nénihez. Igen ám, 
de Árpádföld egy 
magasságban van 
a Gellértheggyel, és 
az oroszok, innen, 
tőlünk húsz méter-
re, kezdték lőni Bu-
dapestet. Mondtam 
is Bodroginak, hogy 
Te egy hősköltemény 
vagy!, merthogy elin-
dult felém, keresztül 

a szántóföldeken, szembe az orosz ágyúkkal.”
Úgy gondoltam, legalább most, ugyan már 

elkésve, de talán nem feleslegesen, mégis 
tudomására hozom a kerület lakóinak, hogy 
egy kicsit a miénk is volt Törőcsik Mari. Ő 
megvallotta. 

KOVÁCS SÁNDORNÉ

ÍZELÍTŐ AZ ONLINE BABA-MAMA NAPOK KÍNÁLATÁBÓL: 
Hazay Annamária: Mit énekelj otthon? - Helen Doron Nyelviskola: Babaangol - Vida Ágnes: Babapszichológia - 
Lengyel Szilvia: baba- és gyermekkönyv ajánló - Kádár Annamária - Gardrób Csoport: Lilla és Tündérbogyó - Kere- 
kítő Bernáth Ottiliával - Vaskakas Bábszínház - mese és kézműveskedés Benkő Ramónával - Apacuka Zenekar

További részletekért látogassanak el az Erzsébetligeti Színház facebook oldalára: facebook.com/kulturliget
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A megfejtéseket május 31-ig elküldhetik az info@kulturliget.hu e-mail címre vagy bedobhatják a Corvin Művelődési Ház -

Erzsébetligeti Színház bejáratánál elhelyezett ládába. A helyes megfejtők között 2 főre, egy alkalomra szóló színházjegyet sorsolunk 
egy nyitás utáni előadásunkra, sorsolás: 2021. május 31-én.

................................................................................................................................................................................................................................

A Népviselet Napját április 24-én, már 
hetedik alkalommal ünnepeltük. Kiváló 
lehetőség arra, hogy megmutassuk újra a 
világnak, milyen gyönyörű viseleteink van-
nak. Legyünk büszkék értékeinkre, öröksé-
günkre legyen az autentikus vagy a napja-
inkhoz igazodó formában készített alkotás!

.................................................................

1. A viseleteknek mindenkor meghatáro-
zott funkciójuk és jelentésük volt: megkü-
lönböztették a korosztályokat, jelezték az 
egyén gazdasági-társadalmi helyzetét. Az 
egyik - nemzetközileg is jól ismert - ma-
gyar viselet színes, virágos gyönyörű hím-
zésekkel az 1930-as évektől terjedt el széles 
körben. Melyikre gondoltunk?

a) mezőségi    b) kalocsai    c) sárközi

2. A magyar népviseletekhez tartozó ék-
szerek – anyagukkal, formájukkal, viselési 
módjukkal – jóval túlmutatnak a díszíté-
sen. Utalhatnak viselőjük életkorára, csalá-
di állapotára, vagyonosságára és társadalmi 
rangjára. Mutathatják vallási, nemzetiségi, 
foglalkozási hovatartozásukat ugyanúgy, 
mint az egyén életének vagy az év mene-
tének különleges alkalmait. Milyen anyag-
ból készült hagyományosan a népviseleti 
gyöngysor, a kaláris?

a) korall, gránát    b) üveg    c) ónix

3. A nép hajviselet és a fejrevaló a népvi-
selet meghatározó eleme. Mi alapján dőlt 
el, hogy a nők kétfonatos, egyfonatos, vagy 
kontyba fésülték a hajukat?

a) tájegységenként változott
b) évszakonként változott
c) vagyoni helyzetet tükrözte
d) koruk és családi állapotuk alapján

4. Melyik az az egyik legrégibb magyar 
hímzésfajta, melyet 2012-ben felvettek Az 
emberiség szellemi kulturális örökségének 
reprezentatív listájára?

a) kalocsai    b) matyó    c) göcseji

5. A néphagyományból számos mondá-
sunk eredeztethető. Mit jelent pontosan a 
„Bekötik a fejét” kifejezés?

a) a lázas betegnek hideg kötést tettek a 
homlokára

b) ha megsebesült valaki a háborúban, 
kötést tettek a fejére

c) régen csak a hajadonok jártak kienge-
dett hajjal, az asszonyoknak kendőt 
kellett viselniük
................................................................

„A tánc a lélek rejtett nyelve” – hangzik a 
Martha Grahamnak tulajdonított idézet. A 
tánc testmozgás, önkifejezés, művészeti 
ág... A jellegzetesen emberi kifejezésforma 
műfajának határai tágak, abban azonban 
valamennyien egyetérthetünk, hogy tánc 
nélkül egyetemes emberi kultúránk elkép-
zelhetetlen lenne. A Tánc Világnapjára ké-
szített kvízünk kérdései ehhez a sokszínű 
műfajhoz kapcsolódnak.

................................................................
 
6. Április 29-én ünnepeljük a Tánc Vi-
lágnapját. Az ünnepet 1982-ben az  
UNESCO Nemzetközi Színházi Intézeté-
nek egy részlege, a Nemzetközi Táncbizott-
ság hozta létre. Milyen dátumhoz köthető?

a) Jean-Georges Noverre, francia táncmes-
ter születésnapja

b) Csajkovszkij: A hattyúk tava című balett 
bemutató előadásának napja

c) A Mojszejev Együttes alapításának 
dátuma

7. A Magyar Állami Népi Együttes 1950-es 
alapítása óta a historikus zenét és táncot, 
az autentikus népzenét és néptáncot, a dra-
matikus játékot, a hagyományos elemekből 
építkező világzenét és látványszínházat 
jeleníti meg koreográfiáiban.  Az alábbiak 
közül melyik koreográfia a Magyar Állami 
Népi Együttes előadása?

a) Ecseri lakodalmas   b) Kőműves Kelemen
c) Rosszul őrzött lány

8. Kinek a nevéhez fűződnek az Opera-
ház hatalmas közönségsikernek örvendő 
Shakespeare balett koreográfiái (Shakes-
peare balett trilógia)?

a) Seregi László
b) Harangozó Gyula    c) Róna Viktor

9. Csajkovszkij utolsó balettje és egyben 
utolsó színpadi műve a Diótörő. Melyik 
társulat előadásában látható a karácsonyi 
időszakban az Erzsébetligeti Színház szín-
padán?

a) Szegedi Kortárs Balett
b) Nemzeti Táncegyüttes    c) Varidance

10. Az egyik jellegzetes spanyol tánchoz 
kapcsolódó kifejezés a tablao. A "tabla" 
szóból alakult ki, ami tulajdonképpen egy 
fa deszka, amit azért tesznek a földre, hogy 
jól kopogjon. Melyik tánc lehet ez?

a) flamenco    b) tango    c) boleró

11. A versenytánc bajnokságok latin- és 
standard tánc kategóriában zajlanak. Me-
lyik tánc nem tartozik egyik kategóriához 
sem?

a) jive    b) mambó    c) slowfox
 

A Népviselet Napját április 24-én, 
már hetedik alkalommal ünnepel-
tük, április 29-e pedig a Tánc Világ-
napja 1982 óta. Barangoljon velünk a 
szebbnél szebb magyar népviseletek 
és a tánckultúra világában.
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Helytörténet
Ahonnan a Fokker gépek kaptak szárnyra
Mostohán bánt az idő Mátyásföld egyik fontos történelmi emlékével. Körbejártuk a nyaralótelep villáit és kertjeit, 
megírtuk a település háromnegyed százados történetét, nyomon követtük hitéletét, írtunk lakóiról, színészeiről, 
az itt nyaraló, élő alkotókról, műkedvelőiről, belekóstoltunk a helyi sportéletbe, átlapoztuk családi fényképalbu-
mait. Nagyon szerettük kerületünknek ezt a múlt század második felében összekaristolt ékszerdobozát. Mégis 
kimaradt valami, ami egy kicsit másképpen, de mégis híressé tette a települést. Nem írtunk az Osztrák-Magyar 
Monarchia harmadik legnagyobb repülőgépgyáráról, és utódjáról, a vesztes háború után is talpra álló autógyárról, 
a Magyar Általános Gépgyárról, a MÁG-ról. Az 1917-ben épült gyártelep tornya ott büszkélkedik a megírt repülő-
tér-történet borítóján, mégis, számos könyvünkben alig egy-két sor árválkodik az itt végzett, gyakran sikeresnek 
mondható munkáról. Ezzel a cikkel indítanánk el azt a folyamatot, amelynek során helyére kerülhet a kerület 
történelmének ez a szelete.                                                                                                           SZÉMAN RICHÁRD

Mivel a történetet egyelőre 
csak hellyel-közzel ismerjük, 
a korabeli sajtóhoz kell for-
dulni. 

A Gazdasági, pénzügyi és 
tőzsdei kompasz 1934-35-ös 
kötetében a gyár alapítását 
1911. április 11-re teszik. „Le-
ánykori” neve: Budapesti 
Gép-, Malom- és Automobil-
gyár Rt. Az akkor még a Váci 
úton működő gyár 1912-ben 
alakult részvénytársasággá, 
1916-ra olyan fejlődésnek in-
dult, hogy új üzemet tervez-
tek Mátyásföldre, 1917-ben az 
egész gyártás ide költözött.

A gyár automobilokat, re-
pülőgépeket gyártott. Utóbbi 
minőségben a harmadik, a 
legfiatalabb volt az országban, de a háború végéig a legsikeresebb. 
Részben itt gyártották a háború sikeres Fokker DVII-es gépeit is. 
A Trianoni szemle adatai szerint 1917-ben a gyár havi átlagban 
20-25 repülőgépmotort gyártott le. 

1917-ben repülőgép-kiállítást rendeztek Budapesten, amit a kor 
háborús stílusában mutatott be a Honi Ipar: 

„1917. április 29-ike nevezetes napja úgy a magyar iparnak, mint 
a hazai technikának. Ezen a napon nyílt meg Budapesten a magyar 
repülőgép-kiállítás, amelyen iparunk legszebb diadalát aratta. Büszke 
öntudat fogott el valamennyiünket, akik a kiállítás csarnokaiban vé-
gigszemléltük a magyar ipar csodaalkotásait, alig egy évtizedes repü-
lőgépiparunk hihetetlen fejlődését.

A kiállítás kizárólag magyar jellegű. Hiszen az a sok francia, olasz 
és orosz repülőgép, amely a magyar példányok mellett díszeleg, kivétel 
nélkül szintén a magyar repülőgépek fölényét hirdeti, mert a legtöbb-
je a mi gépeinktől üldözve, légi harcban zuhant le, úgy hogy az itt 
kiállított idegen gépek a magyar repülő- gépgyártás harci sikereinek 
örök diadaljelvényei.(…) A sorban elsőnek ötlik szemünkbe a Magyar 
Általános Gépgyár Rt. Ez a vállalat, fejlődésének alapját Heisler vezér-
igazgató vezetésének köszönheti. Bár a repülő- gépgyáraink között a 
legfiatalabb, mégis a céltudatos vezetés révén kivált az utóbbi időben 
mérföldcsizmákkal halad előre. Most építi Mátyásföldön a maga óriási 
repülőgépgyárát. Amíg ott elkészül, a régiváci-úti helyiségeiben állítja 
elő a Fokker-tipusú gépeket a hadvezetőség legteljesebb megelégedésére. 
Mág-Austro-Daimler-féle hathengeres 150 lóerejű repülőmotorai, me-
lyekkel előállt, általános elismerést váltottak ki. Az automobil-gyártás 
terén elért sikereit nem kell ez alkalommal felfedeznünk.”

A vesztett háború ter-
mészetesen leállíttatta 
a repülőgépgyártást. A 
Magyar Kereskedők Lapja 
azonban már 1922-ben 
így tudósított:

„A Magyar Általános 
Gépgyár gyártelepe Má-
tyásföld határában van, 
22.000 négyzetméter te-
rületen. Legmodernebb 
felszerelésű üzemeiben ez 
idő szerint automobilok  és 
motorok gyártásával foglal-
kozik, míg a közeljövőben 
várható repülőgép gyártási 
tilalom megszűntével a re-
pülőgépek gyártását újból 
fel fog ja venni. Most is a 
telepen van a francia-ro-

mán repülőjárat helyi állomása. A társaság az Oesterreichische Da-
imler Motoren A. G. konszernjével már 10 év előtt szoros kapcsolatot 
létesített és annak értékes technikai tapasztalatait saját üzemében 
hasznosítván, gyártmányainak magas nívót biztosított. E konszern 
gyártmányainak Magyarországon való kizárólagos eladásával is fog-
lalkozik. A vállalat a Magyar Fiat műveknél is érdekeltséget vállalt ez 
utóbbi részvényeinek átvételével, amely körülmény az olasz és osztrák 
Fiat-művek magyarországi képviselete, valamint teherkocsi gyártása 
tekintetében jelentős előnyöket biztosít. A külföldi automobil- és motor-
gyárakkal úgy minőségben, mint árban versenyképes lévén, gyártmá-
nyai iránt a nyugati államok részéről állandó érdeklődés mutatkozik. 
Ehhez képest az üzemek hosszú időre el vannak látva rendelésekkel. 
Teherautomobilokat egy másik gyár kivételével hazánkban egyedül a 
Magyar Általános Gépgyár készít.”

A rövid, összefoglaló cikk remélem, elindítja a közös gondolko-
dást, sajtóanyagot elég sokat találtunk, de lehet, hogy olvasóinknál 
otthon lapul a nagyapa holmijai között valami kép, adat a gyár 
további sorsáról. (Például a méltán híres, díjnyertes Magosix au-
tomobil gyártásáról.)

Kérem ezért, ha bárkinek története, adata, képe van a MÁG Gép-
gyárról, keresse meg gyűjteményünket a 604-83-42-es városi vo-
nalon, vagy a kutato@helytortenet16.hu email címen. 

A Cinkotai Tájház régi fotója

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 
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MEGRENDELÉS:
• e-mailben: szervezo@helytortenet16.hu

• telefonon:  +36 1 604 83 42

• a könyvek átvehetó́k: Veres Péter út 155-157.
   (Kizárólag maszkban, csak átadás-átvétel!)

• A kerületben a kiszállítás ingyenes!

KÖNYVLISTA: 

http://www.helytortenet16.hu/
emlekezet-kozpont 
KIADVÁNYOK menüpont 

Kedvezményes 
könyvvásár  

a Kertvárosi Helytörténeti és 
emléKezet Központban!

április 27. és május 23. között

György Attilának nem esett nehezére a tanulás, így iskolás éveit min-
dig kitűnő bizonyítványok kísérték. Ugyanez jellemezte a váci papne-
veldében is. Érdeklődését elsősorban a teológia tudománya kötötte le, 
de nagy figyelemmel és tehetséggel fordult az irodalom felé is. Hagya-
tékából előkerült Harsányi Zsoltnak, a két világháború közötti korszak 
egyik legnépszerűbb írójának saját kezű levele, amelyben az ifjú pap-
növendék verseiről írt véleményt.

A történelem átgázolt György Attila életén is. Két év és három hónap 
jutott neki a hírhedt szovjetunióbeli kényszermunkatáborok egyiké-
ben, ahova nem hadifogolyként, hanem a papságra mindig gyanakod-
va néző kommunista eszmék jegyében hurcolták el. Hazatérésekor 
édesanyja határtalan örömmel ölelte meg őt, majd amikor már fölfog-
ta, hogy fia valóban hazaérkezett, boldogan nyitotta ki a ruhásszek-
rényt, és megkérdezte: melyik ruhádat készítsem ki? Fia a reverendát 
választotta…

A szovjetunióbeli kényszermunka, a hazatérés kilátástalansága, a 
határtalannak tűnő reménytelenség és az embertelen körülmények 
alkalmat adtak arra a 21 éves fiatalembernek, hogy újra gondolja azt 
a képet, amelyet addig kialakított magában az életről. Mi az, ami ér-
tékes, és mi az, ami csak annak látszik, de valójában semmit sem ér. 
Más értelmet kaptak az olyan fogalmak, mint a vagyon, a biztonság, 
a remény, a haza, az otthon, és elemi erővel szembesült azzal, hogy a 
földi értékek mennyire mulandóak lehetnek az egyén számára.

Édesapja a lakóhelyük, Rákosszentmihály helyi lapjának szerkesztő-

95 éve született dr. György Attila 
 
A sashalmi római katolikus templomban emléktábla őrzi Dr. György Attilának, a gyüle-
kezet egykori plébánosának nevét. A hívek közül még ma is sokan emlékeznek a papi 
hivatásához a nehéz időkben is hű, néhai plébánosukra. Tisztelői az emléktábla előtt 
hajtottak fejet születésének 95. évfordulója alkalmából.                  MÉSZÁROS TIBOR

je és írója volt. Talán innen is eredt a 
hajlam az írás és a gondolatok köz-
zététele iránt. György Attila 20 évig 
tartó sashalmi plébánossága során 
gyakran beépítette prédikációiba saját verseinek legfontosabb gondo-
latait. A nyomda iránti érdeklődése is abból eredhetett, hogy átlátta, 
milyen sok emberhez juthat el a kiadványok által a Biblia világának 
üzenete. Szívesen forgolódott a nyomdában, megszerette, megismer-
te a sokszorosítás eszközeit, lehetőségeit és használatát.

Németországi kapcsolatok révén beszerzett egy saját stencilgépet is, 
amelyen közvetlen környezete és a hívei számára készített kis példány-
számú, egyszerű kiadványokat. Értékes keresztény írók, költők műveit 
gyűjtötte össze és továbbította így az azokban fellelhető legértékesebb 
gondolatokat. Egyebek mellett itt idézett például Ratzinger bíborostól, 
a későbbi XVI. Benedek pápától is. A keresztény szerzők műveiből 
kiragadott tanításokat írásaiba és prédikációiba is gyakran beleszőtte.

A hatalom rettegve félt a sokszorosítás bármilyen formájától. 1967 
augusztusában házkutatást tartottak nála, és megtalálták az 5 példány-
ban legépelt prédikáció-vázlatokat és más könyvek témavázlatait. Eze-
ket a gyermekek hitoktatásához kívánta felhasználni. Mivel kiderült, 
hogy ezeket nem csak leírta, hanem 4-5 helyre már el is küldte, letar-
tóztatták, elítélték, és az ítéletben maghatározott börtönbüntetést le is 
kellett töltenie. A szabaduláskor szokásos börtönigazgatói jellemzés 
egy mondat volt: „ A bűnösségét el nem ismerő, jó magaviseletű rab.”

Sashalmi plébánosi tevékenységét azon a héten kezdte meg, amikor 
felszállt a fehér füst a vatikáni Sixtus kápolna kéményéből, és a lengyel 
származású Karol Woytila bíborost választották pápának, aki 1979. ok-
tóber 26-án II. János Pál néven kezdte meg főpásztori szolgálatát.

György Attila nagyon komolyan vette küldetését. Prédikációit meg-
tervezte, leírta és többszöri javítás, kiegészítés után véglegesítette. Ez 
a gondos előkészítés tette lehetővé, hogy az évek folyamán összegyűlt, 
kiforrott, tanulságokkal teli, nyomdakész beszédanyagát kiadja. 

Beszédei retorikai szempontból is jól felépítettek voltak, minden nap 
használható tanulságokkal, az egyszerű emberek számára is jól érthe-
tő formában. 

Mondanivalójának része volt a keresztény Magyarországért való ag-
gódás és tenni akarás. Ehhez – leginkább ünnepeken és kiemelt egy-
házi alkalmakkor – mindig útmutatást is adott. Minden iskolaév kez-
detekor felhívta a figyelmet a szülői felelősségre, a tanulás, ezen belül 
a hittantanulás fontosságára is. Meggyőződéssel vallotta, hogy nem 
csak a testünket kell fejleszteni, folyamatosan jó állapotban tartani, 
hanem a lelki építés és karbantartás is alapvető feladat, mert különben 
a lelkivilágunk korcs, fejletlen, gyermeki marad, egyensúlyzavarokat 
fog okozni gondolkodásunkban.

A ’90-es évekkel kezdődően nemzeti ünnepeinken, évfordulókon, 
majd végül az Ezredvégi levelében sűrűn gépelt kétoldalas levelek-
ben fordult híveihez, de az Új Ember, a Keresztény Élet vagy a Magyar 
Nemzet hasábjait is felhasználta, hogy ébren tartsa a keresztényi fele-
lősséget. Elkötelezett munkása volt a keresztény értékek megőrzésé-
nek, terjesztésének, és a világ jobbításának. Gyakran nevezte magát 
„Isten kutyájának”, mert úgy érezte, hogy jó és nehéz időkben egy-
aránt – mint egy jó házőrző – éberen kell figyelnie és jeleznie, ha 
idegen, rossz hatás kerülgeti, veszélyezteti, támadja egyházát, vagy 
a híveit.

Az emléktábla előtti megemlékezést a Krisztus Király plébániát már 
közel 20 éve vezető Nagy Zoltán esperes plébános úr tette lehetővé 
együttműködő támogatásával, amelyért a megemlékezők ezúton is 
köszönetüket fejezik ki.

Ugyancsak köszönet illeti dr. Cech Vilmost, aki felhívta figyelmünket 
az évfordulóra és beszámolt a megemlékezésről.

A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek című sorozatban megtalálhatók 
mindazon kiadványok, melyek elődtelepüléseink történetét, anekdotáit 
tárják az olvasó elé. A kiadványok palettáján fellelhetőek a sportról, az 

egyházi életről, a művészetekről, a polgári hétköznapokról szóló, az épített 
környezetet ábrázoló és a statisztikai tényeket bemutató könyvek. 

A sorozat megtekinthető, megvásárolható a helytörténeti irodában. 
Telefonszám: +36 1 604 8342

Megrendelhető e-mailben is a szervezo@helytortenet16.hu címen. 
Postai kézbesítés esetén utánvéttel kérjük a díjat kiegeyenlíteni. 

A postaköltséget és az utánvét díját a kiadványok árához hozzászámítjuk. 
Kertváros Kártya bemutatása esetén 10% kedvezmény jár. 
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Már senki sincs köztünk azok közül, akikkel 
a XVI. kerület helytörténetét elkezdték felde-
ríteni. Hamarosan Ő lett a vezetőjük, tevé-
kenységét számtalan helytörténeti kiadvány, 
emléktábla, emlékmű bizonyítja. A legmonu-
mentálisabb közülük a Cinkota 900 éves év-
fordulójára felállított márvány emlékoszlop, 
amely az evangélikus templom kertjében áll. 
A másik a Pilóta - Újszász utca sarkán talál-
ható repülős emlékmű, melynek márványkö-
veiért maguk a helytörténészek mentek el. 
A sok, nevéhez köthető rendezvény közül a 
kedvenc mégis az első repülőnap, melyre a 
világ minden részéről érkeztek pilóták, tábor-
nokok, és persze Farkas Bertalan. A már rég 
parlagon heverő 80 éves első magyar repü-
lőtér egy napra benépesült… Csodás emlék.

Éva néni mindig jó szervezőkészséggel 
rendelkezett, nem hiába nyert nívódíjat már 
1972-ben az OTP PR-osaként reklámfilm-
jével. Ő rendezte az ország első nyere-
ménygépkocsik ügyességi vetélkedőjét az  
IKARUS előtti parkolóban, és még sorolhat-
nánk sok más emléket is.

Ám, ami a legfontosabb, a még most is 
fiatalosnak mondható, csillogóan huncut 
szemű asszony a mai napig ír. Öt éve meg-
jelent Humorzsák című könyve, amely élete 
legvidámabb történeteit tartalmazza. Azóta 
megörökített sok szomorúbb emlékeket és 
napi gondolatokat is. A könyv megjelenése 
óta több mint 350 novellát, történetet vetett 
papírra. Lánya, Emőke segít az írásban, hi-
szen a 99 éves szemek nem látják már az 

írógépet. De úgy diktál, hogy jóformán nem 
is kell, – sőt, erős személyisége jogán nem is 
engedi – javítani mondatait, hisz amit diktál, 
mindenre pontosan emlékszik!

Életszeretete csodálatra méltó. A dartsban, 
a kártyában partner a mai napig. Szerencsés, 
hisz szerető család veszi körül. Fiú unokái 
gyakran látogatják, a dédunokák kedvence 
pedig a „Paor expressz”, amivel a mai napig 
szívesen vonatoznak.

A napi politikát nyomon követi, túl van a 
két kínai vakcinán, és köszöni, jól érzi ma-
gát! 

Isten éltesse 99. születésnapján a Buda-
pest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetés bir-
tokosát Paor Évát!

MUNKATÁRSUNKTÓL

Vészhelyzet

Az viszont sajnálatos tény, hogy két kerüle-
ti csapatunk vészhelyzetben van. Ilyen még 
soha nem volt, hogy amikor egy osztályban 
szerepeltek, mindkettőjüknek ádáz küzdel-
met kell vívni a kiesés ellen. 

A RAFC saját magát sodorta nehéz helyzet-
be. A 22. fordulóban „hazai” pályán (Ikarus) 
3-1-re kikapott attól a tök utolsó Közterülettől, 
amelyet előtte és utána is 6-7 góllal vertek el-
lenfelei. Gólkülönbségük: 19-93 (!). A derék 
„kukások” jó, ha 5-6 alkalommal mentek át a 
félpályán – viszont szereztek 3 gólt. A RAFC 
10-12 „ordító” helyzetet hagyott ki – és szer-
zett 1 gólt. Alighanem ez lesz az egész idény 
legnagyobb meglepetése. Ezáltal viszont a 
RAFC-nak is bravúrosan kell szerepelni a 
hátralévő mérkőzéseken a bentmaradás érde-

kében. Jelenleg 16 ponttal a 14. helyen állnak. 
A szentmihályiaknak a 6 hátralévő fordulón 
kívül 2 halasztott mérkőzésük is lesz.

3 ponttal áll a RAFC mögött a 15. helyen az 
Ikarus gárdája. A tavaszi első fordulóban ara-
tott 4:0-ás Budafok II. elleni győzelem után 
zsinórban 6 (!) vereség következett. Az ötö-
dik után a vezetőség úgy döntött, hogy meg-
köszönik Varga István vezetőedző és segítője, 
Máhr Károly munkáját, és a további szakmai 
munkát a Balogh László – Orenstein József 
kettősre bízza. A legutóbbi (24.) fordulóban 
értékes döntetlent (1-1) értek el a Vízművek 
otthonában. A hátralévő 6 fordulón kívül egy 
halasztott mérkőzésük van. Ezeken a mérkő-
zéseken kell annyi pontot gyűjteniük, hogy 
biztosítsák maguknak, a következő idényben 

is a szereplést az I. osztályban.
Nagyon nehéz feladat előtt áll tehát mind-

két csapatunk, de bízzunk a jó hajrában, és 
akkor elkerülhetik a kiesést. 

A II. osztályban induló MLTC ott folytatta, 
ahol ősszel abbahagyta. Az ősz folyamán 6 (!) 
mérkőzést halasztottak el. Ezeket az év elején 
pótolták (előző számunkban erről beszámol-
tunk: 2 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség).  A 
tavaszi idény sem indult szerencsésen: 7 for-
duló alatt mindössze háromszor léptek pályá-
ra (1 győzelem, 2 vereség). Így a táblázaton is 
egyre lejjebb csúsztak – jelenleg a 16 csapat 
közül a 14. helyen állnak. Természetesen ez 
nem reális, hiszen az elmaradt mérkőzések 
pótlásakor – remélhetőleg – sok pontot sze-
rezhetnek és így csatlakozhatnak a középme-
zőnyhöz.

A Budapest III. osztályban, ahol az RSC sze-
repel, később (március 20-án) indult a tavaszi 
idény.  Az 5 fordulóból négyszer léptek pályá-
ra a zöld-sárgák (egy mérkőzés halasztva lett). 
Mondhatni nem volt rossz a kezdet Czinege 
László csapatának: 3 győzelem, 1 vereség, 
a gólkülönbség 16-6. Ha így folytatják, van 
esély arra, hogy a jelenlegi 7. helyről felzár-
kózzanak közvetlenül az élmezőny mögé.

A Budapest Bajnokság I. osztályában lejátszandó 30 fordulóból lejátszottak 
(volna) 24-et. Ebben a kesze-kusza idényben azonban a 16 csapatból mind-
össze 4 játszotta le valamennyi mérkőzését. Van, akinek 1, van, akinek 2 ha-
lasztott meccse van, de olyan is van, akinek 5 (!). Ennek tudatában hiába 
nézegetjük a táblázatot, nem kaphatunk valós képet a bajnokság végkime-
neteléről. Talán egy biztos pont van: a Kelen csapata lesz a bajnok és az NB 
III-ba feljutó.                                                                         VARGA FERENC

Paor Éva 99 éves
Mottó: 99 évesen is fontos, hogy minden nap 
úgy ébredjünk, legyen egy célunk!
Furcsa dolog a természet, kinek rövid, kinek hosszú időt enged itt 
a Földön. Van, akinek a rövid is sok, azonban Évi néni (Paor Éva) 
úgy érzi, rengeteg dolga van még köztünk. Néha azon töpreng, a 
hosszú élet adomány vagy büntetés. Minden esetre van mire em-
lékeznie.
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– Hogyan kerültél kapcsolatba filmezés vilá-
gával?
– A filmezés már kiskoromban elkezdődött. 
Édesapám, Pekár István a Duna TV alapítója 
és elnöke volt. Sokszor magával vitt egy-egy 
forgatásra, műsorszerkesztésre, és benne 
ragadtam ebben a világban. Ahogy nőttem, 
cseperedtem, úgy gondoltam, ezt jó lenne 
folytatni. Mindig is kreatív ember voltam, 
szerettem, és most is szeretek írni, grafiká-
kat rajzolni, vagy festeni. A film azért külön-
leges, mert olyan, mint a toll, csak több di-
menzióban lehet vele írni, például hang, kép, 
zene. Sok művészeti ágat kell összehangolni, 
és nekem tetszett ez a kihívás. Jelenleg a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem kommuni-
káció-média szakán sajtóorientációt tanulok. 
Főleg a műsorszerkesztés és az újságírás 
érdekel, leginkább a tévéműsor és dokumen-
tumfilm készítés.  

– A családi indíttatáson túl volt valamilyen 
maradandó filmélmény, amely a filmművé-
szet felé indított?
– Kiskoromból még nem nagyon van ilyen él-
ményem, olyan tizenötévesen kezdtem el ko-
molyabban filmeket nézni. Stanley Kubrick 
munkássága mindig lenyűgözött, főleg ope-
ratőri szempontból. Hatalmas költségvetés-
sel és maximalizmussal dolgozott minden 
filmjében, főleg a Barry Lyndont emelném ki 
tőle.

– Legújabb kisfilmedben, A kertben az ’50-es 
évek szocialista világa keveredik, napjaink 
hétköznapi világával és egyfajta misztikus, 
vallásos, földöntúli hangulattal. Honnan szár-
mazik az ötlet?
– Vidéki gyökereim vannak édesapám és 
édesanyám részéről egyaránt. Paraszti csa-
ládban nőttek fel. Nagyszülőktől, dédszülők-
től és az ottani emberektől rengeteg történe-
tet hallottam. Megfogtak ezek a misztikus 
szellemtörténetek, amelyek most 
már eltűntek, az emberek már 
nem hisznek ilyenekben. Ez a faj-
ta misztikum és vallásos meggyő-
ződés mindig lenyűgözött. Ebből 
dolgoztam ki ezt a kisfilmet.

– Meddig tartott a film forgatása 
és az utómunka?
– A filmet szinte nulla költség-
vetéssel forgattuk. Kölcsönkért 
felszerelésből vagy saját eszkö-
zökből dolgoztunk, komolyabb 
anyagi háttér nélkül. A nyersanya-
got körülbelül egy évig forgattuk, 
hébe-hóba valamit felvettünk. A 
forgatókönyvben még tizenkét 

jelenetet írtam le. Ezeket fel is vettük, de a 
filmbe végül kilencet vágtunk össze. Voltak 
bizonyos elképzeléseim, terveim, de ha vala-
ki felvetett valamit és úgy láttam, hozzáad a 
történethez, azt igyekeztünk megvalósítani. 
Az utómunkára pár napot szántunk, körül-
belül öt-hat nap alatt vágtuk össze a filmet. 

– Filmedet a Kovács László-Zsigmond Vil-
mos-díj diákfilm kategóriájában a legjobbak 
közé válogatták. Mesélj erről!
– Miután a filmet bemutattam kisközönség 
előtt, egy ismerősöm hívta fel a figyelme-
met erre a díjra és a nevezésre, ráadásul a 
diákfilm kategóriának még nagyobb a neve, 
mint a többinek. Kaptam az alkalmon, hisz 
ez volt az első komolyabb munkám. Próba, 
szerencse, elküldtem. Nagy örömmel láttam, 
hogy a filmet legjobbak közé válogatták. Ma-
gát a díjat nem kaptam meg, de úgy vélem 
voltak sokkal jobb munkák, amikre például 
több pénzt szántak. A zsűritől viszont úgy lát-
tam, hogy tudták értékelni azt a művésziessé-
get, amit alacsony költségvetésből ki tudtunk 
hozni. Nagyon örültünk, hogy ilyen sikert ér-
tünk el komoly szakmai háttér nélkül.

– Számos kerületi helyszín felbukkan a ren-
dezéseidben. Van valami különleges filmes 
szemszögből a Kertvárosban?
– Mindenképpen! A XVI. kerület nagyon 
sokszínű, sok kis különálló, teljesen más 
hangulatú részből áll, és ha ezeket szétszed-
jük, akkor teljesen ellentétes tartalmakat ka-
punk. Vannak olyan területek, ahol nagyobb 
az infrastruktúra, ott városi képeket tudunk 
felvenni. Kisebb erdős, ösvényes részeknél is 
szép képeket tudunk felvenni, vagy az Ika-
rus telepen kicsit elhagyatottabb környezetet 
is bemutathatunk. Ráadásul itt lakom, közel 
vannak ezek a helyszínek és mindig lehet 
valamilyen témának megfelelő környezetet 
találni. A kertben látható vidéki képeket vi-

szont Nógrád megyében, Herencsényben, a 
családunk földjein rögzítettük, de a filmben 
felbukkanó pajta, Liszkópusztán egy elha-
gyatott magtár épülete volt.

– Említetted már, és valóban több munkád-
ban felfedeztem azt a misztikus-vallásos 
irányvonalat, ami áthatja az alkotásaidat. Mit 
jelent számodra mindez?
– Egy korábbi filmemben, A csibészben is 
vannak például ilyen elemek. Van egy Te-
remtés című szkeccsfilmem, illetve egy 
Weöres Sándor versfeldolgozásom is. Min-
dig vonzott a megfoghatatlan, a vallás és a 
misztikum, a szellemvilág, vagy az olyan 
jelenségek, amiket nem tudunk megma-
gyarázni. Egy filmben ezeket lehet úgy áb-
rázolni, hogy nincs egy stabil magyarázat, 
hanem mögé tudunk valamit képzelni a 
saját ízlésünk szerint, és az elménkben új 
történeteket tudunk kreálni. Szerintem ez 
az én látásmódom alapja; csak keretet adok 
a történet által, de maga a néző tud közben 
elgondolkodni a látottakon.

– Ahogy ezt mesélted, kicsit Andrej Tarkovsz-
kij jutott az eszembe, akit szintén nagyon 
vonzott a földöntúli, misztikus világ. Mintha 
a filmbéli kert és a Tarkovszkij Sztalkerében 
szereplő zóna közt is lenne hasonlóság. Ha-
tott esetleg rád az ő filmművészete?
– A kert kapcsán is többen megjegyezték, 
hogy a hosszan kitartott jelenetek, tájképek 
picit rá emlékeztetnek. Az operatőri munká-
ban mindenképpen hatott rám, és nagyszerű 
rendezőnek tartom Tarkovszkijt, a Sztalker 
pedig nagyszerű mű. 

– Mik a terveid a jövőre nézve? Számíthatunk 
arra, hogy a majd egy egész estés játékfilmed-
ben is felbukkanhatnak XVI. kerületi helyszí-
nek?
– Egy kisfilmesnek is vannak nagyobb szabá-
sú gondolatai, ezeket mindenképpen jó len-
ne megvalósítani, esetleg valamilyen támo-
gatás útján. Szeretném viszont megtartani 
az alkotói függetlenséget. Igyekszem megva-
lósítani a terveimet, de úgy kalkulálok, hogy 
az elkövetkező két-három évben még egy-két 
alacsony költségvetésű játékfilmet készíte-
nék. A rövidfilmeket belátható időn belül is 
el lehet készíteni maximális energiabefek-
tetéssel, nagyjátékfilmeknél ehhez nyilván 
komoly stáb kell. Műfaji megkötés nálam 
nincs. Lehet, hogy maradok a misztikus 
vonalon, az is lehet, hogy egy jó történetet 
olvasva ragad meg valami. Próbálok termé-
keny maradni, forgatókönyveket, szinopszi-
sokat írni, és ha valamire lehetőségem van 
azt megvalósítani.

„A film olyan, mint egy többdimenziós toll”
Kertvárosunk helyszínei nem csupán festőiek, de a filmvásznon is különleges 
hangulatot árasztanak. Pekár István János, kerületünk lakója a közelmúltban ért 
el rangos elismerést A kert című filmjével, mely a legnépszerűbb videómegosztó 
portálon tekinthető meg. A fiatal filmessel a forgatás körülményeiről, nagy pél-
daképekről, a kerület filmes adottságairól és mozgókép-művészet sajátságairól 
beszélgettünk.                                                                                      GUETH ÁDÁM
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A felek mindenképpen írásban kössenek bérleti 
szerződést, nem kötelező ügyvédhez vagy köz-
jegyzőhöz fordulni. Azonban, ha a felek közok-
iratba vagy teljes bizonytó erejű magánokiratba 
foglalják a bérleti szerződést, akkor a későbbi 
vitás helyzetek könnyebben elkerülhetők. 

A bérleti szerződésben a feleknek minden 
lényeges tartalmi elemet rögzíteni kell saját ér-
dekükben, így különösen a bérlő és a bérbeadó 
személyét és legfontosabb adatait, a bérbeadott 
ingatlan legfontosabb adatait (helyét, adottsága-
it, nagyságát), milyen célra használhatja a bérlő 
az ingatlant, határozott vagy határozatlan ide-
jű-e a szerződés, mennyi a havonta fizetendő 
bérleti díj, a rezsi vagy a közös költség összege 
társasházi lakás esetén. Fontos azt is rögzíteni, 
hogy a bérlő köteles-e a szerződés megkötése-
kor óvadékot (köznyelvben kauciót) letenni, 
mert ez egy fontos biztosíték lehet a bérbeadó 
számára. Az óvadék összegét úgy érdemes meg-
határozni, hogy a bérlő esetleges szerződéssze-
gő magatartása esetén a bérbeadó a bérlemény 
felmondására nyitva álló felmondási határidő 
végével az óvadék összegéből kielégítést nyer-
hessen a ki nem fizetett bérleti díj erejéig, és 
ne keletkezzen behajtandó bérleti díjtartozás. 
Ezért 2-3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű 
óvadék letétele ajánlott és azt érdemes közjegy-
ző által közokiratba foglalni, hogy az óvadék 
összege ebben az esetben azonnal végrehajtha-
tóan felhasználható legyen. 

A lakásbérleti szerződésekre vonatkozó Pol-
gári Törvénykönyv rendelkezései szerint a bér-
lő a lakást vagy ingatlant rendeltetésének és a 

szerződésnek megfelelően használhatja. A bér-
beadó a bérlő szükségtelen háborítása nélkül 
jogosult csak ellenőrizni a használatot.

Ha a bérlő a bérbeadó felhívása ellenére foly-
tatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződés-
nek egyébként nem megfelelő használatot, vagy 
elmarad a bérleti díj fizetésével, a bérbeadó fel-
mondhatja a szerződést.

Ha a bérlő az ingatlanban jogosulatlanul vég-
zett felújítást, vagy átalakítást, a bérbeadó felhí-
vására köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

A bérelt lakást a bérlő a bérbeadó hozzájáru-
lásával jogosult csak albérletbe vagy harmadik 
személy használatába adni, ha enélkül teszi 
meg, akkor az ebből eredő károkért és költsé-
gekért felelősséggel tartozik. A bérlő a bérleti 
díjat havonta előre köteles megfizetni, de ha a 
bérleti szerződés egy hónapnál rövidebb időre 
jön létre, a bérleti díj a szerződés megkötése-
kor esedékes. Arra az időre, amely alatt a bér-
lő a lakást a saját érdekkörén kívül felmerült 
okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. 
A bérleti díj vagy a bérlőt terhelő költségek és 
terhek megfizetésének elmulasztása esetén a 
bérbeadó jogosult a szerződést felmondani, ha 
a bérlőt megfelelő határidő tűzésével és a követ-
kezményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre 
felszólította, és a bérlő e határidő elteltéig sem 
fizetett.

A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó a bér-
lő előzetes felszólítását követően, legalább 15 
napos felmondási idővel, a felmondást követő 
hónap utolsó napjára felmondhatja, ha a bérlő 
vagy a vele együtt lakó személy a bérbeadóval 

Fontos tudnivalók a lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatban
Egyre többen hasznosítják ingatlanaikat bérbeadás útján. 
Vannak olyan jogi szabályok, melyeket jó tudni a bérbeadás előtt. 

vagy a szomszédokkal szemben az együttélés 
követelményeivel kirívóan ellentétes magatar-
tást tanúsít vagy a lakást vagy a közös haszná-
latra szolgáló területet nem rendeltetésszerű-
en vagy nem szerződésszerűen használja. A 
felmondást nem kell előzetes felszólításnak 
megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan 
súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntar-
tását nem lehet elvárni. A felmondást a tudo-
másszerzéstől számított nyolc napon belül kell 
közölni.

A bérlő kérésére a tulajdonos bérbeadó hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy ott a bérlő vagy hozzá-
tartozója tartózkodási helyet létesítsen. A bér-
beadó abban az esetben, ha a bérlő nem jelenti 
ki magát az ingatlanból a szerződés megszű-
nésekor kezdeményezheti a kormányablaknál, 
hogy nyilvánítsák a bérlő tartózkodási címét 
fiktívnek. A gyakorlatban sokszor probléma 
az is, hogy a felmondási határidő lejártával a 
bérlő nem hagyja el az ingatlant, vagy nem ürí-
ti ki azt. Az évekig tartó esetleges pereskedés 
elkerülése végett érdemes vagy a teljes bérleti 
szerződést közokiratba vagy az ingatlan kiürí-
tésére vonatkozó nyilatkozatokat közokiratba 

Életének 81. évében elhunyt Sor-
ki Dala Andor képzőművész, író, 
költő, a művészetek elkötelezett 
művelője és tanítója. 

Nem volt kerületünk lakója, de szám-
talan szállal kötődött a XVI. kerület 
művészeti életéhez, a többi között a 
Corvin Művészklub vezetőségi tagja-
ként, művészeti témájú rendezvények 
előadójaként, ünnepi események sze-
replőjeként, kiállító művészként, vagy 
az Erzsébetligeti Színházban az Irodal-
mi Kávézó kitalálója és vezetőjeként is.

1941 februárjában született Mezőkö-
vesden. Családi indíttatása életre szóló útravalóként kísérte végig pá-
lyáján, hiszen festőművész, etnográfus, tanár édesapja a Matyó Múze-
um létrehozója és igazgatójaként, édesanyja pedig a matyó mentalitás 
megtestesítőjeként olyan légkört teremtett a szülői házban, amely 
végig átszőtte Sorki Dala Andor pályáját. Ezt az örökséget érdeklődé-
séből és tehetségéből adódóan önmaga is bővítette. Tizennégy éves 
koráig élt szülőföldjén. Ezalatt megismerte, megszerette a matyó nép 
életét, népművészetét, amely a szülői ház intellektuális légkörével 
együtt szilárd alapokat adott élet- és művészetszemléletéhez.

Ilyen előzmények után természetes volt, hogy a Budapesti Ipar-
művészeti Gimnázium festő- és grafika szakán érettségizett, majd 
főiskolai diplomát szerzett. Művészeti képzettsége mellé elvégezte 
még az ELTE Bölcsészettudományi Karát, végül pedig megszerezte a 
kiállítás-rendezői és szervezői szakképesítést is.

Már pályája kezdetétől, 1964-től látszott, hogy több múzsa szol-

gája lesz. Megfigyeléseiről, műalkotásairól, grafikáiról újságokban, 
folyóiratokban számolt be. Neve hamarosan széles körben ismertté 
vált, és műveivel számos fővárosi, országos és külföldi kiállításon 
vett részt. Kifejezésmódjára mind a képzőművészet, mind az iro-
dalom területén leginkább a szimbolizmus és az expresszionizmus 
jellemző.

Képzőművészeti érdeklődésével és alkotó munkájával párhuzamo-
san mindig jelen volt az irodalom, és a művészetelmélet is. Számta-
lan kötete közül talán a legjellemzőbbek a Fohász fényért (2009) és a 
Gyónás holdfénynél (2011). Érdekelte a művészet hatásmechanizmusa 
is, hosszas kutatásokat végzett a színasszociáció és a színszimbolika 
törvényszerűségeinek meghatározása, megismerése terén, vizsgáló-
dásainak eredményéit pedig szívesen publikálta. Nem elégedett meg 
az összegyűjtött tudással, szerette volna továbbadni tapasztalatait. 
Szívén viselte a tehetséges fiatalok képzőművészeti és irodalmi okta-
tását. Nagy holdudvara volt, tanítványai közül sokan meg is maradtak 
a művészetek világában.

Számtalan kitüntetés, elismerés, díszoklevél és cím birtokosa, 
amelyek közül számára talán a legkedvesebb az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adományozott Apáczai Csere János kitüntetés, 
amelyet 2016-ban vehetett át a Vígadó dísztermében művésztanári, 
képzőművészi és költői munkássága elismeréséül. Végül pedig gaz-
dag életműve legjellemzőbb tulajdonságai között meg kell említeni 
a szinte minden művén és előadásán átsugárzó haza- és magyarság-
szeretetét, népe hagyományainak tiszteletét. 

A XVI. kerület művészeti életéből hiányozni fognak az ünnepi 
alkalmakra írt versei, magvas gondolatokat hordozó előadásai, az 
egyéni művészetét bemutató kiállítások és a tiszteletet parancsoló 
egyénisége.

Emlékét és szellemét kegyelettel megőrizzük.      
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Életének 72. évében 
elhunyt Hollandi 
Pál, kerületünk kitű-
nő sportembere.
1949. január 28-án szü-
letett Dombiratoson. 
Gyermekkorát azonban 
szüleivel és két húgával 
már Budapesten töltöt-
te. Iskolai tanulmányait 
is a fővárosban végezte.

Víz-gáz- és központifűtés-szerelői, majd később 
autószerelői képesítést szerzett. 

A sport már fiatal éveiben is meghatározó szere-
pet töltött be életében. Súlyemeléssel kezdte, ahol 
ifjúsági bajnok lett. A katonaság után víz- és gáz-
szerelőként tevékenykedett. Az 1980-as években 
autocross versenyző lett. Öt éven keresztül szinte 
csak sikerekben volt része, a versenyzők élvonalá-
hoz tartozott. 1981-ben házasságot kötött, melyből 
három gyermeke, Ildikó, Csaba és Mátyás szüle-
tett. Házassága 40 évig, halála napjáig tartott.

Egyéni vállalkozóként dolgozott. A XVI. kerü-
letben autószerelő mester volt, saját műhellyel. A 
90-es években sportlövész lett. Tehetsége gyors 

elismerést hozott számára, rövid időn belül az 
Ikarus Lőegylet elnökévé választották. Számta-
lan versenyen dobogós helyezéseket, előkelő lö-
vészsikereket mondhatott magáénak, miközben 
diákoktatással is foglalkozott. Lelkesedése töret-
len volt. Megalakította a Mátyásföldi Technocoop 
Lőegyletet. Ekkor bármibe fogott, sikert sikerre 
halmozott. Többször szerepelt szakértőként a TV-
ben is. Nevéhez hamarosan elválaszthatatlanul 
hozzákapcsolódott a  Magyarország lövészkirálya 
ragadványnév.  

Ha a sportról volt szó, nem ismerte a fáradtsá-
got.  A lövészet mellett még jutott energiája arra 
is, hogy az általa vezetett lövészklubot egy szkan-
der szakággal bővítse. Így jött létre a Mátyásföldi 
Technocoop Lövész és Szkander Club.  Eredmé-
nyeivel nem csak egyesületének, de szeretett la-
kóhelyének, a XVI. kerületnek is sok dicsőséget 
szerzett. Egész életében Kertvárosunk lakója volt. 

Egészen biztos, hogy most nem csak felesége, 
gyermekei, testvérei és rokonai gyászolják, ha-
nem az ország szinte minden pontján van egy-egy 
ismerőse vagy spottársa, aki kegyelettel gondol rá, 
és vidám, jókedvű barátként, igazi sportember-
ként őrzi meg emlékezetében. 
Nyugodjék békében!

– Tekintsünk vissza a 2020-as évre. Teljesen 
leállt a fitness élet?
– Még tavasszal, a vírusellenes intézkedések 
bevezetése előtt, az utolsó pillanatban tud-
tunk rendezni egy versenyt, majd amikor 
nyáron javult a helyzet, és még nem érkezett 
meg a második hullám, a Velencei tónál egy 
sportcsarnokban szintén tartottunk egy erő-
próbát. Mellesleg a 2020-as évben két ma-
zottis versenyzőnk Vágó Virág és Csépány 
Nikolett világbajnok lett. Vágó Virág Kolozs-
váron állhatott a dobogó legmagasabb fokára, 
Csépány Nikolett pedig Szerbiából hozta el a 
világbajnoki aranyat. Ezeken kívül csak ez a 
mostani pontszerző verseny, a Mazotti kupa 
adott lehetőséget a versenyzőinknek az erő-
felmérésre. Külön öröm volt számunkra, 
hogy ismét itt versenyezhettünk a kerü-
letben, bár a hazai pálya előnye közönség 
híján nem érvényesült. Ugyanakkor a visz-
szatérést éppen a COVID tette lehetővé, 
hiszen az utóbbi időkben azért kerestünk 
más helyszíneket, mert a Sashalmi Közös-
ségi Termet már kinőttük. Így, közönség 
és szülők nélkül azonban elfértünk. Biz-
tonsági okokból még a kategóriákat is 
megfeleztük. Azonban így is nagy feltű-
nést keltettek a lányok, mert mosolyogva 
állapítottuk meg, hogy a csarnok ablakai 

előtt igen sokan összejöttek, hogy gyönyör-
ködjenek ezekben a szép mozgású lányok-
ban és a látványos produkcióikban.

– Kik indulhattak a versenyen?
– A 6 évesektől a 20 évesekig a teljes mezőny 
benevezhetett. Mi magyarok nagyon jók va-
gyunk fitnessben, ezért volt olyan pillanat, 
amikor a mieinken kívül a meghívott egye-
sületek versenyzőivel együtt tíznél is több 
világbajnok tartózkodott a teremben.

– Volt a versenynek egy különösen torokszo-
rító pillanata is.
– Igen, erre sokáig fogunk emlékezni. A 
versenyeinket mindig megtiszteli jelenlé-

tével Kovács Péter polgármester, és részt 
szokott venni a díjak átadásában is. Most 
egy olyan díjat adhatott át, amelyik sokak 
szemébe csalt könnyeket. Versenyzőnk, 
Paulovics Alina visszatérését ünnepeltük, 
akinek fiatal kora ellenére egy a korona-
vírusnál is gonoszabb betegséggel kellett 
megküzdenie, és ebből a hosszú csatából 
kitartásának köszönhetően győztesen ke-
rült ki. Ennek elismeréséül vehette át a 
polgármestertől a kitartás kupáját, ame-
lyik az ő számára bizonyára a világbajnoki 
aranynál is fényesebben ragyog. Alina gyó-
gyultan tért vissza közénk és már újra részt 
vesz a versenyeken.

– Mire ezek a sorok megjelennek, a Ma-
zotti SE versenyzői már egy újabb világbaj-
nokságon szerepelnek. Kik indulnak ott?
– Több mint 40 versenyzőnket neveztük 
erre az erőpróbára. Köztük a már említett 
Csépány Nikolettet is, aki megpróbálja 
megvédeni világbajnoki címét. Úgyhogy 
reményeink szerint lassan visszatér az 
élet a régi kerékvágásba, a Mazottis lá-
nyok ismét kedvükre repkedhetnek a le-
vegőben, és talán végre a közönséget, és 
a szülőket is be lehet engedni majd a ver-
senyekre.

Újra szárnyal a Mazotti
A Magyar Testépítő és Fitness Szövetség (IFBB Hungary) vala-
mint a Mazotti Fitness közös szervezésében hosszú szünet után 
ismét megrendezték a Mazotti Kupát. Természetesen a járvány- 
ügyi szempontok figyelembe vételével, közönség és szülők nél-
kül, csak a versenyzők, az edzők és a bírák jelenlétében. A verseny 
a Sashalmi Közösségi Teremben zajlott. A részletekről Teszák 
Mariannt, a Mazotti Fitness vezetőjét kérdeztük.                   M.T.

foglalni, mert ebben az esetben az 
okirat alapján az ingatlan kiüríté-
se külön per indítása nélkül vég-
rehajtható lesz és azonnal megin-
dítható lesz a végrehajtási eljárás. 

Felmerülhet még az ingatlan 
bérbeadása után fizetendő adó is, 
így ha rendszeres bevételszerző 
tevékenység a bérbeadás, akkor 
erre tekintettel a tulajdonos bér-
beadó természetes személy adó-
alanykénti bejelentkezése és adó-
szám hiányában is alanya lesz az 
általános fogalmi adónak, ezáltal 
az Áfa-törvényben meghatározott 
bizonylat kibocsátására lesz köte-
les.

Röviden ezek voltak a bérbeadás-
sal összefüggő fontosabb szabá-
lyok, de javaslom Önöknek, hogy 
kérjék jogban jártas szakember 
(ügyvéd vagy közjegyző) segítsé-
gét a bérleti szerződések megkö-
tésénél a későbbi jogviták elkerü-
lése érdekében! 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA
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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

Teljes hagyatékot, festménye-
ket vásárolok készpénzért. 20-
260-8486

INGATLAN

Kiadó lakás a XVI. Kerület Szolnoki 
úton 3. emeleti kétszobás, erkélyes, 
világos, felújított, külön gáz-vízórás. 
120E Ft/hó + rezsi. 30-482-4092

Rigó-Pálya lakóparkban eladó 
67nm, 2 + fél szobás IV emeleti la-
kás 35,99M Ft-ért. 30-638-1990

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

34 nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35 nm-ig emeleti önkormányzati-
ra ráfizetéssel. 20-327-7398

XVI. kerületben garázs kiadó. 30-
241-6669

Cinkotán kitűnő adottságú, 2018nm 
zártkert ipari és 220V-os árammal 
eladó. 30-787-8505

2569nm ipari ingatlan Bökényföl-
di-Cinkotai útnál, EGIS mögött el-
adó. 30-787-8505

VEGYES

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

Új sövényvágó eladó. Hibás Samsung 
tévé ingyen elvihető. 20/801-5613

2 db hibátlan gyerekágy, alig használt 
140x70 cm tömör fa, antibakteriális 
matraccal eladó. 30-996-5844

Extra méretű női felsők (54-56) alig 
használt olcsón eladó, bakelit hangle-
mezek, magyar előadótól eredeti tok-
ban 60 db, + 10 db külföldi 70 Ft/db. 
30-949-6332

Vadonatúj német tea és kávéfőző, jénai 
kiöntővel 100db filterrel eladó 9E Ft-
ért. 30-949-6332

Eladnám jó állapotú 5 fokozatú ha-
sizom gépemet 5E Ft-ért. 30-301-9571

Hedvig Courths-Mahler romantikus 
sorozat (29db) és egyéb könyvek el-
adók. 20-425-0298

Eladó jó állapotú ülőgarnitúra és felül 
töltős mosógép kedvező áron. 30-313-
9916

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

Eladó közép érésű nagyszemű eperpa-
lánta és korai nagyszemű tüskétlen fe-
kete szeder. 30-546-5074

MTB-26 kerékpár, használt jó állapotú 
eladó. Megegyezünk. 816-16-75

Eladó elektromos fűkasza Bosch 
1000W-35 vállra akasztós, keveset hasz-
nált. 403-4376

Vadonatúj, járást segítő, kerekes, fékkel 
ellátott Rollator kocsi eladó. 70-383-
8664

205/60-R16 Continental nyárigumi 
(vadi új) 4 darab eladó. 403-4376

Eladó 4 db Suzuki nyári autógumi fel-
nivel, lemez és öntött vas konvektorok. 
70-944-3172

Eladó kerekesszék, járókeret, hónalj 
mankó, három ágú állítható járó bot, 
könyvek, cipők, új ruhaneműk. 30-
451-5582

Hagyományos babaágy 60x110-es, Bo-
nanza asztal 220 cm-re kihúzható, 5 
székkel eladó. 403-0524

Hagyományos, üzemképes Daewoo te-
levízió 3,5E Ft-ért eladó. 20-451-7390



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

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

Kisméretű termékek országos 
futárszolgálati kiszállításra ke-
resünk friss nyugdíjas munka-
társakat. Érdeklődni lehet: DE-
KOR NATUR KFT. 402-0866

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

Építés, bontás, kőművesmun-
kák, lakásfelújítás, burkolás, 
gipszkartonozás kőműves-
mestertől. 30-402-3033

Régi festményt, gyűjteményt 
készpénzért vásárolok. Hagya-
tékot is. 20-260-8486

Eladom nagy ingatlanomat, 
többféle felhasználásra alkal-
mas, három épülettel összköz-
műves utcában. 70-531-8469




