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Már a Szakrendelő
épületében is
oltópontok
működnek!

Főztek a
doktoroknak
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Kemény, megterhelő munka folyik az Erzsébetligeti Színházban berendezett oltópontokon, itt mindenki a beoltandó embereket szolgálja. Voltak azonban, akik úgy gondolták, hogy kell egy kis törődés
az orvosoknak és az ápolónőknek is, hiszen ők most csak a feladatra
koncentrálnak, önmagukkal nem nagyon érnek rá törődni.

A második és a harmadik emeleten várják az oltásra érkezőket. Az orvosoknak és ápolóknak az Önkormányzat Humán Irodájának munkatársai, valamint bölcsődei és óvodai dolgozók segítenek az
oltandók irányításában. Köszönjük nekik is, hogy
átérezve a helyzet komolyságát, ünnepnapjukat feláldozva vesznek részt ebben a fontos munkában!

Betörtek az
erzsébetligeti
oltópontra

Az elkövetőket elfogták, az oltópont
működését az incidens szerencsére
nem hátráltatta.
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Interjú Szakács Gáborral
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A tanyaudvar
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FELHÍVÁS

A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK ISKOLAI BEÍRATÁSÁRA
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1)
bekezdése értelmében Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes
nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett
kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

A beiratkozás időpontja a 2021/2022-es tanévre:
2021. április 15. (csütörtök) 8-19 óra között
2021. április 16. (péntek) 8-19 óra között
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be
kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben
(így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat
akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy
a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a
gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Az általános iskolába a 2021/2022. tanévre – tekintettel a járványügyi helyzetre – elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására
a tanítási év első napján kerül sor.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű
gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a
tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig
köteles beíratni a kijelölt iskolába.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség
nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási
intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön
kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt
vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való
tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az általános iskolák felvételi körzetéről az Észak-Pesti Tankerületi Központ (www.kk.gov.hu/eszakpest) és az iskolák honlapjáról,
az iskolák kínálatáról az intézményi honlapokról kaphatnak információkat.

Pályázati felhívás
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – 2021. évben a
kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására
pályázatot ír ki.
A pályázatban megjelölt programok megvalósításának időpontja a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet megszűnése
után lehetséges.
A pályázat célja:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten hozzájárul a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok programjainak megvalósításához.
Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák elsőbbséget élveznek:
• hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, kiállítás szervezése;
• történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások;
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• nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok,
rendezvények szervezése, rendezése;
• a nemzetiségi kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos
programok szervezése, rendezése;
• nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.
A pályázattról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a
https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon, továbbá
innen lehet letölteni a formanyomtatványt, amelyen a pályázat benyújtható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1163
Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.) a „Humán Iroda részére”
címzéssel ellátva.
A pályázat elektronikus úton nem nyújtható be.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 16. 13:00 óra
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség:
2021. április 23. 13:00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
Felvilágosítás kérhető a 401-1507-es telefonszámon, valamint elektronikus úton a szabopatricia@bp16.hu e-mail címen.
Kovács Péter polgármester

Főztek a doktoroknak Mégis
Amint arról igyekszünk rendszeresen beszámolni, kemény, megterhelő munka folyik az Erzsébetligeti Színházban berendezett oltópontokon. Itt mindenki a beoltandó embereket szolgálja. Voltak azonban, akik úgy
gondolták, hogy kell egy kis törődés az orvosoknak és
az ápolónőknek is, hiszen ők most csak a feladatra koncentrálnak, önmagukkal nem nagyon érnek rá törődni.
Először március 23-án állították föl a Színház épülete mellett azt a
hófehér sátrat, amelyből nemsokára ínycsiklandó illatok szöktek ki,
és amelyben nemsokára derékig álltak a Liget ősrégi gesztenyefái.
Aki bepillantott a ponyva mögé, azt láthatta, hogy Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője és Bácsi Gergely, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet műszaki vezetője egy óriási bogrács mellett
áll és nagy gonddal felügyelik a bográcsban rotyogó ételt. Hogy mi is
történt, arról Bácsi Gergelyt kérdeztük.
– Az alapötlet nem az enyém, hiszen Oláh Csabáék már főztek a
Flór Ferenc kórház dolgozóinak. Én csak azt javasoltam, hogy tegyük meg ezt a saját kerületünkben is. Csaba természetesen azonnal
partner volt a kivitelezésben. Megkezdődött a szervezés, és Szatmáry
Kristóf országgyűlési képviselő fölajánlotta, hogy az alapanyagokat
ő biztosítja az ételkészítéshez. A csülkös káposztára esett a választásunk, amelyet március 23-án el is készítettünk.
Az étel kiporciózásában a két „főszakács” mellett részt vett Kovács Péter
polgármester továbbá a két alpolgármester Ács Anikó és Szász József
is. Ők hárman egyébként is gyakran
megfordulnak az oltóponton. Hol
idős, közlekedni nem tudó kerületlakókat hoznak oltásra, hol az érkezők
kérdéseire válaszolnak, hol pedig ételt

osztanak a doktoroknak és a többi fehérköpenyes dolgozónak. Az
az orvosok és segítőik az ételt elfogyaszthatták a helyszínen is, de
műanyag dobozokban el is vihetik.
Az ötlet sikerén felbuzdulva Bácsi Gergely és Oláh Csaba március
30-án megismételte az akciót. Ekkor halászlé készült a bográcsban,
amelyhez ezúttal Kovács Péter polgármester biztosította a hozzávalókat. A szétosztása hasonlóan történt, mint az első alkalommal,
és úgy tűnt, hogy valóban jólesett a gondoskodás azoknak, akik egy
szusszanásnyi szünetre leülhettek ebédelni. Mindkét megmozdulásban jelentős szerepet vállalt Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő is. A fiúk azt tervezik, hogy amíg működik az oltópont, hetente
egyszer lesz főzés is. Szponzorok hosszú sora állt a jó ügy mellé, így
lesz miből főzni.

megvalósulhat…
Március 23-án a XVI. kerület lakossága számára
is fontos bejelentést tett Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában.

Reális esély van arra, hogy megvalósuljon a METRO és a HÉV ös�szekötése, amely óriási fejlődést jelentene a XVI. kerület és Zugló-Alsórákos közlekedésében. A beruházás fővárosi feladatként indult, de
a korábbi ígéretekkel szemben nem biztosították hozzá az anyagi
hátteret. Most a kormány átérezve a terv jelentőségét átvállalta a kiviteli tervek elkészítésének költségét, 4,6 milliárd forintot biztosított a
folytatáshoz. Ennek lehetőségét Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő erőfeszítései teremtették meg.
Ez azt jelenti, hogy a Kertvárost és Zuglót érintő szakasz kivitelezési
tervei 2022-re elkészülhetnek, majd a 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklusban a teljes beruházás megvalósulhat.
Kovács Péter és Szatmáry Kristóf a közeljövőben kerületünkben
tart sajtótájékoztatót a megvalósulás lehetőségeiről, amelyről következő, április 27-én megjelenő lapszámunkban számolunk be.

Az Örs vezér téri
csomópont látványterve

Az Önkormányzat lapja
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A várandósok Tudnivalók az oltásról
oltásáról
Elmondhatjuk, hogy már a tömeges oltás időszakát éljük, ám naA koronavírus elleni oltások eddigi
egyre kedvezőbb nemzetközi tapasztalatai és tudományos ajánlásai alapján az a szakmai álláspont
született, hogy a várandósok is kérhetik az oltást.
Minden esetben egyéni mérlegelés szükséges az oltásról, amelyhez a Magyarországon
jelenleg elérhető vakcinák közül a Pfizer és
a Moderna vakcinákat
lehet használni. Az
első oltást a terhesség
12. hete után, a második oltást a szülés után javasolt beadni. Az
oltást kérő várandós nő a vakicinainfo.gov.hu
honlapon történt regisztrációja után a háziorvosánál jelentkezzen, aki gondoskodni fog
az oltás megszervezéséről. Javasolt, hogy a
várandós, illetve szükség esetén az oltóorvos
is mindenképpen konzultáljon nőgyógyásszal/kezelőorvossal.
A várandósok védőoltására vonatkozóan
a klinikai vizsgálatok még nem zárultak le,
ugyanakkor az eddig rendelkezésre álló adatok sem vetnek fel aggályokat. A várandósok
védőoltását indokolja, hogy körükben a súlyos koronavírus-betegség és a szövődmények kockázata magasabb.
A szakmai ajánlás a Szakmai Kollégium Infektológiai Tagozatának és a Heim Pál Gyermekkórház kezdeményezésére a Szakmai
Kollégium Szülészet, Nőgyógyászat Tagozat
egyetértésével jött létre, amelyet eljárásrend
formájában az egészségügyi szolgáltatók –
tehát az oltópontként működő háziorvosok
és kórházak is megkapnak. Az eljárásrend
részletesen tartalmazza azt is, hogy milyen
rizikófaktorokat kell mérlegelni a várandós
oltásánál. Amennyiben nagy a fertőződés
kockázata, mert pl. egészségügyi dolgozó a
várandós, illetve alapbetegségei miatt nagy
a rizikója annak, hogy súlyos megbetegedés
alakul ki a vírusfertőzés esetén, akkor javasolt az oltás.
A védőoltás előnyeit és kockázatait a várandósság esetében tehát mindig egyénileg kell
mérlegelni, és ennek kapcsán a várandósnak
teljes körű tájékoztatást kell nyújtani. A várandósnak minden esetben írásos belegyező
nyilatkozattal kell megerősítenie, hogy kéri
az oltást.
Az oltást igénylő várandósokat kérjük,
hogy ha még nem tették, akkor regisztráljanak a vakicinainfo.gov.hu honlapon, majd
ezután vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal, aki gondoskodni fog az oltás megszervezéséről.
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gyon sok kérdés merül föl a védőoltásokkal kapcsolatban. A Kossuth
Rádió Napközben című műsorában sorozatot indított, amelyben a
9:30-as hírek után az ország legelismertebb szakemberei válaszolnak a lakosság kérdéseire. Mi most a dr. Szlávik Jánoshoz, a Dél-Pesti
Centrumkórház infektológiai osztályának vezetőjéhez érkezett kérdések közül gyűjtöttünk össze azokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy
sokakat érdekelhet.
M.T.

Dr. Szlávik János válaszai:
– Magas vérnyomásom van, és nemrég
gyógyultam
ki a hepatitiszből
(vírusos májgyulladás). Kaphatok-e
kínai vakcinát, mivel abban is vírus
van, nem okoz-e problémát egy újabb vírus
a szervezetemben?
– Tévedés, a kínai vakcinában nincs élő vírus, ezért nem is okozhat fertőzést. Abban
egy elölt, szaporodásra, tehát fertőzésre képtelen vírus van, amely csak az immunreakció
kiváltására alkalmas. Nyugodtan beadathatja
magának, és a krónikus magas vérnyomás
sem kizáró ok.
– Az AstraZeneca-vakcina felvétele után tényleg javasolt-e vérhígítót szedni?
– Nem javasolt, mert az a gyanú, amelyeket átmenetileg a vakcina mellékhatásának
gondoltak – miszerint vérrögképző hatása
lenne –, nem igazolódott be. Az ilyen esetek nem voltak gyakoribbak, mint a be nem
oltott populációban, ezért minden ország
újra kezdte az oltást az AstraZeneca-val.
Akik már korábban is vérhígítót szedtek,
szedjék továbbra is, de az oltás miatt nem
kell elkezdeni a vér hígítását.
– Ízületi fájdalmakra szteroid injekciót kaptam. Mennyi időt kell várni, hogy COVID-oltásban részesüljek?
– Az ízületi fájdalmakra adott szteroid injekciók helyi hatásúak, nem terjednek ki az
egész szervezetre, nem zárják ki az oltás
lehetőségét. Abban az esetben azonban,
ha valaki daganatos megbetegedés kezelésére kap szteroidot, vagy más immungyengítő készítményt, valóban érdemes
bizonyos időt várni az oltással. Ezt az időt
a kezelőorvos tudja meghatározni. A helyi,
nem az egész szervezetre kiterjedő szteroid-kezelés azonban nem gyengíti az immunrendszert, ezért nem zárja ki az oltás
lehetőségét.

– Agyi érdaganatos, középkorú beteg vagyok.
Kaphatok-e egyáltalán védőoltást?
– Igen, mindenképpen, de az aktív daganatos betegeknek a Sputnyik (orosz) és a Sinopharm (kínai) vakcina nem javasolt.
– Pangásos szívelégtelenségben, pajzsmirigy
betegségben és allergiában szenvedek. Az
influenzaoltások után mindig megbetegedtem, de az orvosom azt mondta, vállaljam így
is, mert a szövődményektől megvéd. Melyik
vakcinát kaphatom?
– Az oltás utáni allergiás reakciók egy része 15 percen belül, egy része 30 percen
belül, de legkésőbb 24- és 48 óra között
jelentkezik. Az ennél későbbi tünetek
már nem írhatók az oltás rovására. Azonban, ha ön az influenzaoltástól mindig
megbetegedett, akkor ne a kínai vakcinát
válassza, mert az ugyanolyan technológia alapján készül, mint az influenza oltóanyaga. A többi mind alkalmas az ön
számára.
– Vesekő műtétem volt a napokban. Mennyi
idő után kaphatok védőoltást?
– A műtét nem befolyásolja a szervezetben
az immunreakció kialakulását, tehát akár
már a műtétet követő napokban is kaphat
oltást. Javaslom, hogy minél előbb regisztráljon, mert a műtötteket védeni kell a fertőző
betegségektől.
– Csontritkulás és zöldhályog esetén nem
ront-e az oltás az állapotomon?
– Semmilyen hatással nincs az oltás ezekre
a betegségekre, bármelyik vakcinát megkaphatja.
– 49 éves lányom szklerózis multiplex betegségben szenved, erre heti két injekciót kap,
tud dolgozni, állapota elfogadható. Ön melyik vakcinát javasolja neki?
– Erről friss információnk van, nemrég adtak
ki egy ajánlást a neurológusok. Egyensúlyba
lévő, karbantartott szklerózis multiplex esetén a Pfizer és a Moderna javasolt.

– Laborasszisztens voltam és nekünk kötelező volt a tífusz oltás, amely nálam – igaz,
20 évvel ezelőtt – de egy heves allergiás reakciót váltott ki. A háziorvosom nem vállalta
az oltásomat, oltópontra küldött. Mire számíthatok?
– 20 évvel ezelőtt a tífusz ellen gyengített vírust tartalmazó oltást adtak az orvosok. Ma
már ilyen nincs forgalomban. Napjainkban
már csak elölt, kizárólag az immunreakció
kiváltására alkalmas, nem élő vírusokat tartalmaznak a vakcinák. Nagy valószínűséggel
semmilyen reakciót nem váltana ki az oltás
önnél sem, de azért nem árt az óvatosság.
Orvosa jól döntött, mert az oltópontokon fel
vannak készülve az esetleges heves immunreakciók kezelésére is.
– Baráti társaságunk minden tagját beoltották. Találkozhatunk-e zárt térben, kell-e maszkot viselnünk? Maximum 10 főről van szó.
– Úgy gondolom, hogy azok, akik már be
vannak oltva, egy családban, egy baráti társaságban tartózkodhatnak egy légtérben és

szerintem később lehetnek maszk nélkül is.
Most azonban még azért kell az oltottaknak
is maszkot viselniük, mert túlnyomó többségben vannak azok, akik még nem kaptak
oltást, és mint tudjuk, egyik vakcina sem
nyújt 100 százalékos biztonságot, így ők is
megfertőződhetnek. Igaz, az oltás akkor is
megvéd a lélegeztető géptől és a halálesetektől, de azért jobb a békesség, még egy ideig
viseljenek maszkot!
– Fiam és a menyem átesett a fertőzésen, de
már szerencsésen túl vannak rajta. Feleségemet és engem már beoltottak. Utazhatunk-e
egy autóban, és kell-e maszkot viselnünk?
– Egy családban élő, együtt lakó családtagok
abban az esetben utazhatnak maszk nélkül
egy autóban, ha mindenki egészséges. Ha
bárkin bármilyen jele mutatkozik a fertőzésnek, ez már természetesen nem érvényes.
– Nem hőkezelt, a betakarítás után azonnal
lefagyasztott élelmiszerektől meg lehet-e fertőződni?
– Ez a kérdés már sokszor felmerült egyéb
vírusok esetén is. Előfordult, hogy gyorsfagyasztott élelmiszerekben kimutatták a vírust, de arról, hogy ez bárkit megfertőzött

volna, még sohasem kaptunk hírt, szerintem teljesen kizárt.
– Nemrég kaptam hepatitisz oltást. Mennyi idő múlva kaphatok COVID elleni
védőoltást?
– A jelenleg elfogadott szabály, hogy a két oltás között
két hét várakozási idő szükséges, bármelyiket kapta
előbb.
– Érgyulladásom van, kaphatok oltást?
– Az oltás csak magas láz esetén nem javasolt. Például egy alsó végtagi visszérgyulladás, vagy egy begyulladt fog nem zárja ki az
oltás lehetőségét, kivéve, ha olyan mértékű,
hogy belázasodunk tőle.
– Kínai vakcinát kaptam, és a 9. napon felment a vérnyomásom. Gyógyszerrel karbantartott magas vérnyomásos vagyok. Összefügghet
az oltással?
– A kínai vakcinával már
30 millió embert oltottak
be, de vérnyomás emelő
mellékhatásról nincs tudomásunk. Vagy véletlen
egybeesés, vagy gyakori
az is, hogy az időskorúak
akár több napon keresztül
is elfelejtik bevenni a vérnyomáscsökkentő
tablettájukat.
– Ha valaki megkapta a védőoltást, és utólag
kiderül róla, hogy korábban átesett a fertőzésen, kell-e második oltást kapnia?
– Nem, az ilyen esetekben elég az első oltás.
– Pikkelysömör esetén melyik oltás javasolt?
– A pikkelysömör belobbanhat a COVID-oltástól, de ez elég ritka, így érdemes vállalni
ennek kockázatát annak tükrében, hogy
mekkora rizikót vállal, aki nem oltatja be
magát.
– Bizonyítottan kullancstól eredő Lyme-kóros
vagyok, ami antibiotikum kúrát igényel. Melyiket adassam be előbb, az antibiotikumot,
vagy a COVID elleni oltást?
– Jelen esetben a COVID sürgősebb, az antibiotikum ráér később is.
– COPD-s vagyok, oxigénre szorulok. Melyik
vakcinát javasolja az én esetemben?
– A COPD (a tüdőben lévő légutak tartós beszűkülése) sajnos nagyon komoly kockázati
tényező a koronavírus fertőzés esetén. Ha
más kizáró ok nincs, azt javaslom, hogy bár-

melyik vakcinával, de a lehető leggyorsabban
oltassa be magát!
AZ ALÁBBI ESETRE ÉRKEZETT A LEGTÖBB
KÉRDÉS:
– Guillain-Barre-szindrómám volt, amitől két
hónapig teljesen le voltam bénulva. Gyakori
kéz- és lábfejzsibbadás maradt belőle vissza.
Melyik vakcinát kaphatom?
– Ez a tünet egyes vírusbetegségek után jelentkezik, nagyon ritkán pedig influenzaoltást követően is előfordul. Mivel az öt jelenleg használt vakcina közül a kínai készül az
influenzaoltásoknál használt technológiával,
ezt ajánlatos elkerülni. A többinek nincs
ilyen hatása.
– Két éve stroke-om volt, amely maradványtünetek nélkül gyógyult. Azonban azóta is kell
vérhígítót és koleszterincsökkentőt szednem.
Nekem melyik oltás jöhet szóba?
– Bármelyik, mert sem a vérhígító, sem a koleszteringyógyszer nem kizáró ok.
– Sokk kezelést igénylő arcidegbénulásom
volt. Valóban nem kaphatok Pfizer-vakcinát?
– A Pfizer oltóanyag leiratában valóban van
egy megjegyzés arra, hogy esetleg, nagyon
ritkán arcidegbénulást okozhat. A statisztikák azt mutatják azonban, hogy az ezzel a
vakcinával oltott személyek esetében semmivel nem gyakoribb az arcidegbénulás,
mint az oltásban nem részesülők között.
Nem bizonyított az összefüggés az esetleges
arcidegbénulás és a vakcina között. Ha önnek Pfizert ajánlanak – amelyik talán a leghatékonyabb az öt közül –, oltassa be magát!

Következő lapszámunkban
dr. Merkely Bélának, a Semmelweis
Egyetem rektorának és dr. Rusvai
Miklós egyetemi tanárnak és víruskutatónak a válaszait közöljük.
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Betörtek az oltópontra
Lapunk megjelenésekor, április első hetében éljük a koronavírus harmadik
hullámának tetőzését. A háziorvosi rendelőkben és az Erzsébetligeti Színházban, ahol oltópontok működnek, rendben és folyamatosan történik a
lakosság oltása. Ezt a rendet azonban megzavarta egy megdöbbentő bűncselekmény.
Április 28-án kora reggel a Színház riasztórendszerének éles vijjogására ébredt a környék lakossága. Hamarosan a helyszínre
érkezett néhány környékbeli lakos, és a rendőrség járőrkocsija is. Amíg a lakosok rátaláltak a Színház Hunyadvár utca felőli szárnyán a kirakatüveg méretű, szinte földig érő,
keretestől bezúzott ablakára, ahol a betörők
behatoltak az épületbe,
a járőrkocsi egyenruhásai már tetten értek két
elkövetőt, majd nemsokára kézre kerítették
harmadik társukat is.
Indítékaikról csak találgatások láttak napvilágot. Nagy valószínűséggel
tudatmódosító
szerek hatása alatt cselekedtek. Erre utal az is,
hogy nem számoltak az
épület riasztórendszerével, továbbá értelmetlenül szétszórtak mindent

a helyiségben. Úgy tűnik, vittek mindent, ami
a kezük ügyébe került: FFP-maszkokat, fecskendőket, gumikesztyűket, kézfertőtlenítőket,
védőruházatot, vérnyomásmérőt és érszorítót.
Az oltóanyaghoz nem fértek hozzá, mert azt
éjszaka és a nem oltási napokon betörésbiztos
helyen, máshol tárolják.
XVI. Kerületi Rendőrkapitányság lopás
bűntett gyanújával indított eljárást. A cselekmény akár öt év letöltendő börtönbüntetéssel is járhat.
A következő oltási nap április 30-ára,
keddre volt tervezve. Így a különben is leterhelt egészségügyieknek és a színház dolgozóinak megfeszített munkájára volt szükség ahhoz, hogy helyreállítsák a helyszínt,
és az oltási tervet ne kelljen módosítani. Így
a sajnálatos eset az oltási menetrendet nem
befolyásolta.
M.T.

Pályázati felhívás
KERÜLET KÖZMŰVELŐDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – a kerületben
2021. évben megvalósuló, a kerület közművelődéséhez kapcsolódó
programok támogatására pályázatot ír ki.
A pályázatban megjelölt programok megvalósításának időpontja a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet megszűnése után lehetséges.
Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök:
• hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, kiállítás szervezése;
• történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások;
• közművelődési, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok,
rendezvények szervezése, rendezése;
• a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos programok szervezése, rendezése;
• környezeti nevelést szolgáló programok.
Pályázhatnak:
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amennyiben:
- Bejegyzett székhelyük a XVI. kerület közigazgatási területén van
(továbbiakban: helyi civil szervezetek).
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- Bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XVI. kerület
közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban a XVI. kerületi lakosság érdekében végzik.
Az alapítványi formában működő helyi civil szervezet részére biztosított támogatás nyújtásáról a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva dönt.
A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a
https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon, felvilágosítás kérhető a 401-1510-es telefonszámon, valamint elektronikus
úton a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen.
A Pályázat benyújtása:
A pályázatok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján keresztül (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.) a „Humán Iroda
részére” címzéssel adhatók le.
A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 16. 13:00
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség,
2021. április 23. 13:00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
Kovács Péter polgármester

Azokat a Kedves Olvasókat, akik csak a drámaian komoly írásokat szeretik, arra kérem, semmiképpen ne olvassák el az alábbi cikket!
Itt most ugyanis egy kis komolytalanság következik, ami többünk szerint
ránk is fér ezekben a vészterhes, szorongató időkben.
MÉSZÁROS TIBOR

Megalakult a GECSA Kft.
Nem tudom, elhiszik-e nekem, de magalakult
a GECSA Kft. Erre kétféle bizonyítékkal is
szolgálhatok. Egyrészt Gergő (Bácsi Gergely, a
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet széplelkű
műszaki vezetője) és Csaba (Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vajszívű irányítója) egybehangzóan, és eskü alatt
állították, hogy ők
az alapító tagok,
és egyszersmind
a Gecsa Kft. teljes
személyi állományát is ők alkotják
50-50 százalékos
A Gecsa Kft. teljes
szavazati joggal.
személyi állománya
Másrészt, tárgyi
bizonyítékként vettük lajstromba azt a három
darab kötényt, amelyen egy hal és egy szarvas
sziluettje fölött a GECSA Kft. felirat látható.
Persze senki ne rohanjon most böngészni a
cégjegyzéket, mert nincsenek bejegyezve. Tevékenységük nem jár semmilyen anyagi haszonnal, sőt, inkább nekik kerül pénzbe, de
nagyon szívesen, és nagyon jó hangulatban
csinálják, amit kitaláltak: hetente egyszer főznek a doktoroknak és mindenki másnak, akik
az Erzsébet-ligeti oltóponton bármilyen módon részt vesznek a lakosság beoltásában.
Gergő szenvedélyes horgász. Az esetek többségében – számomra teljesen felfoghatatlan
koncepciót követve – akármekkora halat fog,
mindig visszadobja. Egyszer majd megkérdezem tőle, hogy akkor minek fogja ki, de ezt
most hagyjuk.
Csaba pedig szenvedélyes vadász. Ő is hajlandó mindenféle szenvedésre – gondolok
itt hajnali kelésre, a magasles inkvizíciós körülményeire – csak hogy saját vérével táplálja
föl az erdő összes szúnyogját, és puskájába
kapaszkodva átszellemülten hallgassa a szarvasbőgést.

A két összeesküvőben van két abszolút közös
vonás: kiválóan értenek a főzéshez és mindig
vidámak.
A legutóbbi két alkalommal is 50-50 liter
gasztronómiai csodát hoztak létre. Az első a
csülkös káposzta volt. Úgy gondolták, hogy
az országgyűlési képviselőnk által felajánlott
alapanyagokat kiegészítik egy kis saját hozzájárulással.
Csaba vette a legfinomabb, hosszú csövű
szarvasölő puskáját, kiment a veteményesKészül a finom halászlé
kertbe, és a hajnali, kissé bizonytalan látási
viszonyok mellett is tévedhetetlen biztonságAz oltóponton szolgálatot teljesítő, sokszor
gal terített le néhány fej káposztát. A gondos
célzásnak köszönhetően mindegyik tűzben 10-12 órát dolgozó orvosoknak, ápolónőkrogyott össze. Leszállt a magaslesnek használt nek, és a Színház betegirányításban jeleskeöreg hokedliról, és elégedetten gyűjtötte be a dő dolgozóinak bizony jól esett, hogy fáradtan lehuppanhattak egy terített asztal mellé,
zsákmányt.
A következő héten halászlét főztek. Gergő és kitűnő ízek társaságában szusszanhattak
végre életében először értelmet adott a pe- egyet, mielőtt újból beálltak a gépezetbe.
cázásnak. Nem dobta vissza azt a hatalmas Minden elismerést megérdemelnek. De az
pontyot, amit hosszú fárasztás után vonszolt elismerésből jusson valamennyi ennek a két
a partra egy rémisztően hideg márciusi haj- lelkes csibésznek is,
nalon. A fárasztás azonban meghozta az ered- hogy kipattant a fejükményt. Geri úgy elfáradt, hogy semmi kedve ből ez az ötlet, és segínem volt bemenni a munkahelyére. Ezúttal a tőjüknek, II. Csabának
polgármester ajánlotta föl az alapanyagot, és is jár egy kis vállvereGeri ehhez tette hozzá a saját horgászzsákmá- getés. Az elismerésnek
nyát. Ettől az érzéstől már úgy átmelegedett a az is egy formája lehet,
szíve, hogy hamarosan le is olvadtak ujjairól a amelyben Gergőt rérádermedt jégdarabok.
Aztán már csak meg
kellett főzniük az ételt,
hogy bezsebelhessék hősszesítette kedvese
tettükért az elismerést.
– természetesen a
A főzéskor csatlakozott
legszigorúbb
járhozzájuk II. Csaba háttérványügyi előírások
munkás, akinek Antalóbetartás mellett –, és
czy a vezetékneve, és vele
amelyet a két másik
született csabasága őt is
A Gecsa Kft.
titán csak irigykedve
feljogosította egy GECSA
II. Csabával kiegészülve
nézett.
kötényre.
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A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
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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.
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Tovább épülnek az utak
A legkevésbé a kültéri munkákat hátráltatja a vírus. Kerületünk több pontján folynak útfelújítási munkálatok. Megnéztünk néhány mátyásföldi helyszínt, hol tartanak az útfelújítók.

A Csinszka utca és Hunyadvár utca kereszteződésében már csak az utolsó simítások
vannak hátra.

A Csinszka utcának a Hunyadvár utca és a
Táncsics utca közötti középső szakasza már
elkészült.
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A Táncsics utca és a Veres Péter út közötti
részen, valamint az Újszász utca és a Gábor
Áron utca közötti darabon azonban még van
tennivaló.

A Farkasbab utcában már szintén az utolsó
munkafázisok vannak csak hátra.

A Papír utcában pedig nemrégen kezdődött
a munka.

Kedvezőtlen jelenségek a Naplás-tó körül
Újságunkhoz számos alkalommal érkeznek olyan bejelentések, amelyeknek gazdái az újságtól remélnek megoldást személyes, vagy közérdekű sérelmeikre. Mi azonban sem KRESZ-táblát kihelyezni, sem gyorshajtókat megbüntetni nem tudunk, nincs lehetőségünk a haragos szomszédok viszályát elsimítani, igazságot osztani, és arra sem tudjuk a megoldást,
ha a harmadik emeleten valaki úgy rázza ki a porrongyot, hogy a szél beviszi a port a másodikon lakó nyitott ablakán. Amit
tehetünk, mindössze annyi, hogy felhívjuk a figyelmet a zavaró jelenségekre abban a hiú reményben, hogy a pellengérre
állított elkövetőben fölébred valami szégyenérzetféle, és talán belátja, hogy rossz úton jár. Két ilyen esetet szeretnék most
megemlíteni, mindkettő a Naplás-tó parti közérzetünket rombolja.
MÉSZÁROS TIBOR
A Naplás környékének vonzereje az utóbbi
időben több okból is megnőtt. A kitűnő új
kerékpárúton szinte mindig suhannak biciklisták, a felújított úttest két oldalán összesen
1300 méter hosszú parkoló várja azokat, akik
autóval érkeznek, sokan kíváncsiak az épülő
kilátóra, és persze magára a kerület gyöngyszemére, a tóra is. No meg jól esik a vírushelyzet által ránk kényszerített bezártságot
is egy kellemes tóparti sétával orvosolni. És
akkor a nemrég megnyílt büféről még nem
is beszéltünk. A nagy számok törvénye alapján azonban, ahol sokan vannak, ott szinte
törvényszerűen megnőnek a szabályszegések is.
Olvasónk közül többen fölhívtak, hogy
március 22-én vasárnap egy fehér terepjáró
két órán belül háromszor is eszetlen tempóban száguldott végig a Naplás úton. Nem
hinném, hogy aki vezette nem tudta, hogy
a parkoló teljes hosszában 40 kilométeres
sebességkorlátozás van érvényben (képünkön). A kiegészítő táblán pedig jól olvashatóan ez áll: Kiemelt szabadidős terület. Ez
igencsak indokolt, hiszen a hétvégi napokon
tapasztalhatjuk, hogy az erdő felőli oldalon
900 méter hosszú, a tó felőli oldalon pedig

400 métert kitevő parkoló
bizony végig megtelik. Ez
mintegy 250-260 autónak
biztosít helyet. Csakhogy
a közönség állandóan cserélődik, és ezért mindig van,
aki éppen érkezik, vagy már
haza indul, azaz nyitott ajtók mellett ki, vagy beszáll.
Átlagban minden második
autóhoz gyerekek is tartoznak, akik bizony
nem arról híresek, hogy nagyon körültekintőek lennének, a kutyákról nem is beszélve.
Elég egy pillanatnyi figyelemkihagyás, és a
gyerek már kint is van az út közepén. Ilyenkor bizony nagyon sok múlik azon, hogy egy
autó 40, vagy 100 kilométeres sebességgel
közeledik.
A másik esetről egy felháborodott nagymama számolt be, aki unokáival ballagott fölfelé
a kilátó irányába. Legnagyobb meglepetésére
úgy félúton egy személyautó jött szembe a
vízmosta úton, amelyet nyilvánvalóan nem
gépkocsikra méreteztek. Mint elefánt a porcelánboltban. Először azt gondolták, hogy
talán a kilátón dolgozó munkások egy csoportja távozik éppen a munkahelyről, de a

kocsiba benézve látták, hogy papa, mama és
két kisebb gyerek ül az autóban, a tetőrácson
pedig bográcsállvány, és összecsukható székek. Mint később kiderült, ők a kilátó alatti
tisztáson lévő hivatalos tűzrakóhelyhez ruccantak ki autóval. Azért nem gyalog mentek
föl, mert a bográcsoláshoz sok cuccot kellett
magukkal vinniük. Ezt már egy másik betelefonáló tudta meg tőlük, aki vette a bátorságot, és megkérdezte azt is, hogy szerintük jó
dolog-e a sétaúton autókázni. De nem arra
kapott választ, amit kérdezett, hanem arról
világosította fel őt a sértődött szabályszegő,
hogy hova menjen a kérdező, és ott melyik
családtagjával mit csináljon.
Nagyon nem volna jó, ha ezek a jelenségek
elszaporodnának a Naplás-tó környékén.

Nem ferde ez a kilátó?
Ez a kérdés bizony elég sokszor elhangzik mostanság azok részéről, akik fölsétálnak a Naplás-tó melletti erdőben a majdnem kész kilátót megtekinteni. Mindenkit megnyugtatok,
nem ferde. Az viszont igaz, hogy egyes nézőpontokból valóban úgy néz ki, mintha az lenne.
Balról...

...középről...

...jobbról nézve

Ennek oka, hogy az oldalát alkotó
elemek közül két szemközti kifelé
dől, a másik kettő pedig befelé. Nem,
nem így sikerült, hanem ilyenre tervezték. Az alábbi fotók talán érthetővé teszik a látszólagos ferdeséget. Ha
teljesen szembe állunk bármelyik
elemmel, látjuk, hogy a kivitelezés
tökéletes. Van viszont négy olyan nézőpont, amelyek azt a látszatot keltik, mintha a torony dőlne, attól függően jobbra vagy balra, hogy melyik
ponton állunk. Ennek ismeretében
mindenkit meg kell nyugtatnunk,
a kilátó ugyanúgy nem fog eldőlni,
mint pisai unokatestvére, pedig az
nem optikai csalódás, az valóban
elég ferde. Nálunk azonban a kivitelezők precíz munkát végeztek. Csak
– amint az az élet sok más területén
is gyakran előfordul –, a látszat néha
csal. Ám a látszat nem rontja a statikai tulajdonságokat, ezért ha túl
leszünk az átadáson, mindenki bátran vághat neki a lépcsősornak, és ha
fölért, garantáltan pazar látványban
lesz része.
M.T.

Az Önkormányzat lapja

9

Húsvét utáni körkép kerületünk történelmi gyülekezeteiből
A járványhelyzet az élet megannyi területén túl a vallásgyakorlásba és a hit megélésébe is erőteljesen beleszólt. A közösségi, személyes alkalmakat online konferenciák váltották, a templomból pedig videóközvetítés
vagy felvétel segítségével szól az ige. Megkérdeztük kerületünk történelmi gyülekezeteinek vezetőit, miként
élték meg a húsvéti időszakot ezekben a vészterhes időkben.
GUETH ÁDÁM

BÍRÓ BOTOND
lelkipásztor,
Cinkota–Mátyásföldi
Református Gyülekezet
Ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy a második
korlátozásokkal szabályozott húsvét még nehezebb lesz, akkor
hitetlenkedve kinevettem volna. Tavaly ilyenkor – ha lehet így fogalmazni – az újdonság erejével hatott a szigorítás, életünkben
talán először éltük meg, hogy valami okból (hivatalos elrendelés,
és nem félelmeink miatt) nem lehet átlépni a templom küszöbét.
Mint minden új dolognál – akár jó, akár rossz –, ösztönösen kerestük a válaszreakciókat. A XXI. században már nem korlátoz
bennünket annyira a valós tér, kiléptünk az éterbe, az online világba. Amíg kiépítettük az új csatornákat, újszerű „varázsa” volt
ennek a világnak. A közép és fiatal korosztály „harapott” a gyülekezeti élet új és izgalmas(abb)nak tűnő formájára. Az idősebbek
talán jobban sejtették, hogy csak áltatjuk magunkat.
Mostanra a kedv lelohadt, elfáradtunk, túl sok mindent kellett
elengedni. Van, amit nem lehet online megélni. Nem lehet online keresztelni, sem úrvacsorát venni, de énekelni sem, sőt a
nappaliban, vagy a konyhában megélt istentisztelet sem ugyanaz, mint a templomban. A visszafogott karácsony után a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó konfirmáció is elmarad. Nincsenek
gyülekezeti hétvégék, kirándulások, szeretetvendégségek. A böjt
már nem elkért valamit, amit még önként adtuk volna, hanem
határozottan elvett. Most a nagyhét, a virágvasárnaptól húsvétig
vezető út is magányos zarándoklattá vált. De túl sokat voltunk
már magunkban. Csak a saját gyengeségünk, erőtlenségünk, korlátaink és korlátozásaink, betegségünk, félelmeink vesznek körül.
Hiányzik a közösség, amelyet olyan sokszor kritizáltunk, hiányzik
a másik ember, aki annyiszor terhes volt már, a régi szokásaival
idejét múltnak tartott vallásosság, a templom csendje, vagy éppen
nyüzsgése.
Mindaz, amit eddig megfogalmaztam, nem más, mint az igazi
húsvét kiinduló pontja. Mikor volt nagyobb szükség a feltámadás
reménységével élni, mint most? A halálból való feltámadás nem
egyszerűen (vagy éppen elképzelhetetlenül bonyolultan) valami
túlvilági létezésbe vetett hit, hanem az élet állandó megújulásának reménysége, nem emberi, hanem isteni erőből. Nem csupán
az a halott, aki a sírban fekszik, akit eltemettünk, hanem az is, aki
él, de nem mutat már igazi életjeleket. Aki mindkettőt életre tudja
hívni hatalmával, az az örökkévaló Isten, aki Jézust is feltámasztotta húsvét hajnalára.
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XVI. Kerületi Újság

BÖRÖNTE MÁRTA
lelkész,
Rákosszentmihály–Sashalmi
Evangélikus Egyházközség
„Isten megsegít, megújít szeretetével”
Böjt, az az időszak lehet az ember életében, amikor elindulhat az önismeret útján, megvizsgálja, és leteszi Jézus Krisztus keresztje elé fájdalmait, nehézségeit, félelmeit, kétségeit. Csendre van szükség ehhez.
„Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én
kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom...” (62. Zsoltár 2-3)
A gyülekezetben tudatosan ajánlunk – különösen böjtben – önismereti könyvet. Idén Gary Chapman A szeretet másik arca a harag
című könyvére esett a választás. A szerző írja: „Isten életformája a szeretet. A feltétel nélküli szeretet a legpozitívabb, amit kitűzhetünk magunk
elé... Meghallgatni, meghallgatni, meghallgatni – ez a megértés útja.” Különösen is fontos most meghallgatni egymást.
Ezt tesszük a gyülekezetben telefonon, skype-on, írásban, személyes találkozásokban, mert a ki nem mondott harag Isten és ember,
valamit ember és ember közé állhat. A Lélek által Húsvét vasárnapján harag nélkül szeretnénk együtt megállni Jézus Krisztus üres sírjánál, megélve, hogy Isten Fia feltámadt minden emberért.
Isten kegyelméből elkészült a Gyertyafény újságunk 400 példányban, és postai úton valamint e-mailben megküldtük a gyülekezeti
tagoknak, kérve, hogy az újság továbbadásával bátorítsanak másokat.
„Veled van Istened az Úr, Ő erős és megsegít! Repesve örül neked, megújít
szeretetével!” (Zofóniás 3,17 )
Húsvét vasárnapjára Tagai Péter gyülekezeti tagunk filmet készített Gáncs Péter evangélikus püspök és a fiatalok szolgálatával. Így
visszük el az örömhírt az otthonokba: Az Úr feltámadott! Valóban
feltámadott! A Nagyhét többi alkalmán más formában juttatjuk el az
örömhírt.
A templom kapujára fehér szíveket helyeztünk el szalaggal. A szíven
ez a felirat áll: „Szeretlek, mert szeretlek.” Az üzenet a Mindenható végtelen szeretetére utal, aki úgy szeret, ahogy vagyunk, fájdalmainkkal,
hibáinkkal, örömökkel, álmainkkal együtt. A szívek elvihetők a templom kapujáról ajándékba. Szeretettel készítették Sasvári Mária, az Apró
Mancsok Klubjának vezetője és Gonda Csilla gyülekezeti tagunk.
Áldás szavával üzenem minden olvasónak: „Ti, akik a menny háza
népe vagytok, bizakodva tekintsetek az eljövendő felé. Ti, akik Isten szeretett gyermekei vagytok, éljétek át ezt a belső összetartozást – itt és most!”
Varga Gyöngyi evangélikus lelkésznő Remény s ég című könyvéből.
Az Úr feltámadt! Örvendezzünk!”

A tavasz virágai
GÖDÖLLE MÁRTON
plébános,
Budapest-Mátyásföldi
Szent József Plébánia
Az elmúlt hónapokban a Mátyásföldi Plébánia közösségében is a
járványügyi helyzet szerint alakultak a lehetőségek. November 11-ig
még élőben tarthattuk a plébániai közösségi alkalmakat, a hittanokat, a cserkész-összejöveteleket. Onnantól ezek csak online valósulhattak meg. A szentmiséket még ekkor nyilvánosan tarthattuk, és
csak március 8-tól szünetelnek a nyilvános istentiszteletek. A híveket arra kértük, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szentmisékbe. Tavaly március
óta minden szentmisét élőben közvetítünk. Vasárnap a Mátyásföldi
Plébánia YouTube csatornáján, a hétköznapi miséket a Mátyásföldi
misék nyilvános Facebook oldalán. Gyóntatás folyamatosan lehetséges Márton atyánál való egyéni bejelentkezéssel és a pénteki szentségimádás alatt.
A tavalyihoz hasonlóan az idei Húsvéton is formabontó volt az
ünneplés az egyházközségben. A hívek nem tudtak jelen lenni a
templomban a szertartásokon, a megszokott templomi díszítés az otthonokban hiányozott, a szimbólumok ereje kevésbé volt átütő. Ez a
hívekben tudatosíthatja, hogy mekkora kincs a nagyheti szertartások
„rendje”, a pap számára pedig azt, hogy mekkora kincs a hívő nép jelenléte, de azt is, hogy Jézus győzedelmes Húsvétját nem lehet karanténba zárni. „Aki saját Fiát mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki szakíthat el bennünket
Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség,
ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk
őáltala, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem élet,
sem halál, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el
nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban,
a mi Urunkban van.” (Róm 8, 32-39)
Ahogyan Szent Pál írja a Római gyülekezetnek, az nekünk is szól. A
mostani helyzet – hogy otthonainkban vehetünk csak részt a közvetített
szentmiséken – kreatív és bensőleg elkötelezett személyes odaadottságot kíván meg mindenkitől. Saját otthonunkban és szívünkben történik meg a húsvét. A helyzet által kikényszerített alkalom ez – ha úgy
tetszik, vizsga –, hogy lemérjük a magunk hitét és elkötelezettségét.
Megélhetünk valamit azoknak a totális üldözésben élő keresztényeknek a fájdalmából, akiknek évekig nincs lehetőségük a Húsvét vagy a
vasárnap közösségi ünneplésére. Hozzájuk mérten mi elkényeztetettek vagyunk. A média közvetítése által otthonunkba jön az ünneplés.
Féltve óvjuk ezért hitünket és vallásgyakorlatunkat, hogy a mostani
idők ne lelki kiüresedéséhez, hanem megerősödéshez vezessenek.
A média által közvetített szertartásokban való részvételhez érdemes
megfontolni a következő szempontokat: A közvetített szentmise is aktív bekapcsolódásra hív, nem nézelődésre való. Úgy nézzük a felvételt,
ahogy a templomi szentmisén is részt vennénk. Imádságos lelkülettel,
a liturgikus feleleteket fennhangon mondjuk, az énekekbe kapcsolódjunk be. Amikor tiszteletünk jeleként állni vagy letérdelni szoktunk,
akkor otthonunkban is így tegyünk. Amikor pedig az áldozásra kerül
sor, akkor szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy a köztünk is jelen levő
Krisztussal találkozzunk. Érdemes meggyújtani egy gyertyát a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki
világosságot, valamint a mi készségünket jelzi, akár kis fehér terítővel
letakarni egy kisasztalt alatta, feszületet tenni mellé, mintha az oltárt
jelképezné.

Ha kirándulni indulunk, mert szeretnénk néhány
órára kiszakadni a fertőzött települések világából, és
jól esne beleszippantani a szabad természet friss,
tavaszi levegőjébe, áprilisban ilyen szép virágokat
láthatunk szabadon nőni hazánk erdeiben, árterein.
A pettyegetett tüdőfű vagy orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis) közepes termetű, bokros
tövű, gyöktörzsével terjedő évelő növény, mely Európa-szerte,
így hazánkban is őshonos. Természetes élőhelyét a lomblevelű
erdők jelentik.
A nemes májvirág (Hepatica nobilis) alacsony termetű, lassan
növekvő évelő növény, mely főként Közép-Európában gyakori.
Természetes élőhelyét a nyirkos, sziklás, meszes, vályogos
talajú erdők jelentik, hazánkban
védettséget élvez.
Az odvas keltike levélzetét hos�szabb levélnyelű, ép szélű,
tagolt, levelek alkotják. Lilás-rózsaszín, esetleg fehér sarkantyús virágai, fürtvirágzatot
alkotnak a csupasz szár végén.
Látványukban márciusban-áprilisban gyönyörködhetünk.
Az erdei tulipán (Tulipa sylvestris) alacsony, közepes termetű hagymás évelő növény,
mely a mediterrán régióban őshonos, de a globális felmelegedés hatására élőhelyének határa
egyre északabbra húzódik. Így
már hazánk déli megyéiben is
találkozhatunk vele.
A mocsári kockásliliom vagy
kockás kotuliliom (Fritillaria
meleagris) Magyarország ártéri
rétjeinek és láperdeinek védett
hagymás évelő növénye. Lefelé
hajló, kehelyszerű kockás mintázatú, világos lila, fehér és bíbor színben játszó virágait március-április tájékán csodálhatjuk
meg.
Ám ne feledjék, ezek a kedves, tavaszi virágok ott érzik jól magukat, ahol vannak, több közülük védettséget is élvez. Hagyják tehát
őket tovább pompázni, hogy más is megcsodálhassa virágaikat
séta, kirándulás közben! Vegyék inkább elő a telefont, fényképezőgépet, örökítsék meg szépségüket, és így vigyék haza őket!
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Helytörténet

Fossziliák - Fénybe dermedt múlt
Kibomlott a tavasz, indulnánk neki a világnak, hogy beleszimatoljunk a nyüzsgésbe, kinyílhatnának a
kerthelyiségek, de ez az idei év immár a második, hogy csak óvatosan, a kertből, a kerítés mögül tanulmányozhatjuk az utcán táncoló fényeket. Bizakodunk. De addig is, itt a gyűjteményben elhatároztuk,
megpróbáljuk idebent megragadni a fény és az idő viszonyát. Fotókiállítást készítettünk az elmúlásról.
Sámánisztikus, ördögűző tettnek szántuk, hogy belerévedvén a Fény és az Idő (mint múlt és jelen) harcának haláltáncába, az újjászületést köszöntsük. Fény és idő – a fényképezés két legfontosabb összetevője.
A falakon már ott sorakoznak a képek, de egyelőre senki sem jöhet, hogy megnézze őket. Ezért virtuális
kiállítás lesz, amit bárhol a világon láthatnak, mert (remélem, már csak rövid ideig) élő, testközeli kiállításról most szó sem lehet.
SZÉMAN RICHÁRD

Öt év múlva lesz kétszáz éve,
Bosszankodhatunk, sajnálhathogy Joseph Nicéphore Niépce
juk őket. Valóban, a hely kutaszobája ablakából elkészítette a
tójaként sajnáljuk is, miközben
világ első ismert fotográfiáját.
tudjuk, az idő kereke forog,
Azóta a „tudákos” és a fényképet
semmi nem állandó, a születést
értő emberek is folyamatosan
halál, a halált újjászületés kövevitatkoznak arról, hogy mennyiti. A magába roskadt, lakatlan
re objektív a sötét dobozba zárt,
lakóépület Tájházként születik
fény által létrehozott kép?
újjá. A rozsdásan titokzatos szeSzerintem legalább annyira,
cessziós vaskaput és a mögötte
mint a leírt, vagy „szájról szájra”
álló nyaralót új tulajdonosa újjáterjedt történelem. Tele kivágásálmodja, és álma illeszkedik az
sal, tele titokkal, tele magyarázatépített környezetbe.
tal. És persze hazugsággal.
Egyre több helyen őrzik táblák
Valami azért mégis megkülöna felcserélt múltat, jelezve, az idő
bözteti ezektől. És ez a valami
nem áll meg, de figyelmeztet is:
a pillanat, a rögzülés pillanata.
a múlt, a hagyomány ismerete
A Cinkotai Tájház régi fotója
Amikor a fény a tárgyról az érzénélkül a világ káoszba fordulhat.
keny lapra ér. Ez a pillanat nem
Elsöpörni a múltat: ideológiai
hazug. Előtte is, utána is lehet kivágni
baklövés. (De ez külön regény.) Az idő így
belőle, hozzátenni, szépíteni, vagy éppen
is, úgy is megteszi helyettünk. Nekünk,
elcsúfítani, de a rögzülés pillanata soha
embereknek az őrzés a feladatunk. Fába,
nem visszatérőn önmaga marad.
csontba faragni, kőbe vésni, agyagba karAhogy szerencsés esetben a dinoszaucolni, papírra írni, lerajzolni, lefényképezrusz lábnyoma a megkövült sárban. Fény
ni. Elmesélni. Tovább adni.
és idő munkája itt is, ott is.
Tábla áll Rákosszentmihályon, az egyHuszonöt ilyen pillanat-fosszilia gyűlt
kori fényképészeti műterem falából épült
össze ebben a sorozatban. A képeken Bukerítésen is, ahol a bejárat vezetett a teledapest 16. kerületének mára eltűnt, vagy
pülés emlékezetét őrző, mára már több
gyökeresen megváltozott épületei, helyei
mint 100 éves Goldmann műtermi kaláthatók még egyszer. A régi és új küzdelmera lelke elé. A kamera most is figyel,
me egész történelmünket végigkíséri, van,
a gyűjtemény archívumába belépők arcát
Szív-kapu
hogy szívbemarkoló az elmúlás, van, hogy
fürkészi. Lelke egy évszázados álmokat
reményt ad az új születése.
őriz, a Fény és az Idő emlékeit. Én is figyelem őt. Érzi ezt, és időnSommásan: mit láthatunk? A cinkotai Beniczky-kúria széthor- ként titkokat súg a fülembe. Húsvét van, a feltámadás ünnepe.
dott oromdíszeit. A legendával párosulva hosszú, nevezetes életet
***
élő évszázados Czinkotai Nagyitcze fogadó haldoklásának utolsó Hamarosan elkészül a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet
pillanatát. (Miközben a gyászolók háttal állnak az eltávozónak.) A Központ honlapjának virtuális kiállításmegnyitója. Az Irás-Kép
libástóból kialakított cinkotai strand hattyúdalát és visszafordulá- Galéria felújított, modern kiállítási tere megelevenedik a hálón,
sát a természetbe. Elhordott macskaköves utcákat, a semmibe ve- bárki rákattinthat, elgondolkozhat első, szomorú, de megtisztító
zető sínpárt, lebontott épületeket: nyaralókat, hangárt, megszűnt sámánénekünkön.
vendéglőket, ellopott sírkeresztet, mind a nyüzsgő élet mára eltűnt arcát mutatják. Az elmúlás folyamatának utolsó rezdüléseit:
ilyenek az örökkévalóságnak szánt porcelán sírfotó mattuló, töreKertvárosi Helytörténeti
dező képfoltjai is.
és Emlékezet Központ
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Tel.: +36 1 604 83 42
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Túl a hetedik ikszen
Interjú Szakács Gáborral

Szakács Gábor, kerületünk közismert rockzenésze, újságírója és rovásírás-kutatója március 3-án ünnepelte 70. születésnapját. 70 év alatt
egy aktív ember esetében egy vaskos regényre is elegendő mondanivaló
gyűlik össze. Mi most születésnapja alkalmából arra kértük, hogy ebből
az emlékeiben élő vaskos kötetből villantsa föl eddigi életének azokat a
történéseit, amelyeket ő maga a legfontosabbnak tart.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy születésemtől, 1951-től a XVI. kerületben élek. Sashalmon laktunk és lakom
most is, csak néhány évet töltöttünk szüleimmel és öcsémmel Rákosszentmihályon.
1956-os emlékem, hogy az orosz tankok a
mai Batsányi úton (akkor Bajcsy Zsilinszky Endre út) dübörögtek a sóderbánya (ma
lakópark van a helyén) melletti dombra,
Pest legmagasabb pontjára, hogy onnan
figyelhessék még Budát is. Édesanyám,
Szakács Gáborné nyugdíjazásáig a kerületi tanács (1990-től Polgármesteri Hivatal)
pénzügyi osztályán dolgozott.
Az általános iskolát 1957-ben kezdtem
Sashalmon, a Sasvár utcai épületben és
1965-ben az újonnan épített Színjátszó
utcaiban fejeztem be, majd a rákosszentmihályi Zalka Máté (később Herman Ottó)
gimnáziumban érettségiztem. Az idegen
nyelvek már akkor is érdekeltek, németből
és angolból államvizsgát tettem.
Kapcsolatom a római katolikus vallással
a Sasvár utcai templomban a keresztelésemmel kezdődött. Ott voltam első áldozó,
ott bérmálkoztam, bérma-keresztpapám a
templom kántora, Jäger Gyula bácsi volt.
Később egyházi házasságot is ott kötöttem
a szintén sashalmi Friedrich Klárával, aki
gyermekkorában ugyanoda járt, és nem
kizárt, hogy egy ilyen alkalommal találkoztunk először. Egyébként ő és gyermekünk
is ebben a kerületben járt általános, majd
középiskolába. Legjelentősebb élményem
szintén a valláshoz köt. Amikor már idegenvezetőként 1984 áprilisában Rómába
vittem zarándokcsoportot, a Szent Péter
téren foghattam kezet XIII. János pápával
(Karol Wojtila), erről fényképet is őrzök.
Lengyelül köszöntöttem: „Polska Wegier
dwa bratanki…” (Lengyel magyar két jó
barát…), amire a Szentatya csak annyi kérdezett tökéletes kiejtéssel: „Magyar?” – és
megpaskolta kezemet.
Nálunk a zene családi hagyomány volt,
hiszen anyai nagypapám a háború előtt dalárdistaként járta az országot. Tőle örököltem az énekesi adottságot, amit később zeneiskolákban fejlesztettem, majd fellépési
lehetőséget biztosító vizsgát tettem.
Az 1990-es első szabad választások után

két évvel az Önkormányzat megalapította
a XVI. Kerületi Újságot, amelynek felelős
szerkesztőjévé választottak, később munkatársként is írtam a lapba cikkeket. Megjegyzem, amikor képviselőként az egyik, a
többség által megszavazott önkormányzati
döntéssel nem értettem egyet, hónapokig
nem vettem fel képviselői díjat. 1994 óta a
Magyar Demokrata polgári hetilap munkatársa vagyok.
Zenekedvelőként ismertem a kerület híresebb pop/rock zenészeit, velük készült,
egyeztetett beszélgetéseim kéziratát bemutattam Kovács Attila korábbi polgármesternek. Noha a könyv megjelentetéséről szóló, írásos szerződést ma is őrzöm,
kiadására mégsem került sor. Pásztor László (Neoton), Szűcs Antal Gábor (Skorpió)
és a többiek bemutatása tehát „dobozban”
maradt, de bármikor elővehető. Megjelent
viszont az 1994 decemberétől egy éven át
a Magyar Demokrata munkatársaként hetente készített zenészbeszélgetéseim Így
volt, ez van, hogy lesz? című gyűjteménye.
Egy ideig a Petőfi Rádióban is mutattam
be zenei sorozatokat, elsőként Gary Moore-ról, majd a Uriah Heepről és más együttesekről, a teljes életműveket könyvekben
is megjelentettem. A pop-rock nemzetközi
és hazai történetét végül a Nagy Rock ’n’
Roll könyvben foglaltam össze.
Nem hátrány, ha egy újságíró a gyakorlatban is ért ahhoz – esetemben a zenéhez –,
amiről a cikkeiben ír. Társalapítója voltam
a P. Mobil elődzenekarának, a Gesarolnak,
majd hosszabb ideig gitáros-énekesként
jártam az országot. 2000-ben társulatot
hoztam létre, és rock-régizene stílusban
történelmi zeneműveket készítettem. Feleségem a történelmileg hiteles szövegeket
írta. A rockot zenésztársaim, a régizenét a
Kecskés Együttes tagjai játszották. Megzenésítettük Attila hun király (2002), II. Rákóczi Ferenc (2008), Mátyás király (2013),
és más történelmi hőseink életét. A zeneműveket főleg hagyományőrző rendezvényeken mutattuk be, olykor iskolákban is,
a Rákóczit például Győrújbarátiban.
Még egy fontos dolgot megemlítek, a rovásírás versenyeket. Először csupán a kerületi iskolások részére szerveztük 1998-

ban, majd ezt a Forrai Sándor Rovásíró
Kör alapítóiként kiterjesztettük a teljes
Kárpát-medencére is. Mivel a döntő itt
volt, a kerületbe érkezett tanulók és kísérőik szállását, ellátását az Önkormányzat
biztosította a János utcai táborban, a versenyeknek a Móra Ferenc Általános Iskola
adott helyet. A rendezvényekhez kapcsolódott az Erdélyből indult rovásfeliratos települési táblák felállításának elterjesztése
az egész Kárpát-hazában. Budapesten a
XVI. kerület állította az első, rovásbetűs,
címeres településjelző táblát Kovács Péter

polgármester támogatásával és személyes
részvételével. Feleségemmel több könyvet
is írtunk a székely-magyar rovásírásról.
2013 májusában szélütés, azaz stroke ért,
gyógyulásomat a Flór Ferenc kórház lelkiismeretes orvosai mellett a rovásírás is
segítette. Mozgatni is alig tudtam a jobb
kezemet, de amikor szorgalmasan végeztem a (kór)házi rovásírás feladatokat, hamar elkezdődött a javulás. Erről könyvet is
írtam Ha lecsap a stroke címmel, a Stroke
Szövetség elnöke elismerő levélben köszönte meg a neki átadott példányt.
Gyakran jut eszembe Nietzsche egyik
bölcselete: „El kell hagynod a várost, hogy
megtudd, milyen magasak a tornyai”. Világot járt idegenvezetőként már tudom,
hogy igaza volt, ezért élek a kerületben
napjainkban is.
Az Önkormányzat lapja
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Nagyszombat a Sashalmi Piacon
A Sashalmi Piac vezetősége úgy gondolta, hogy a lakosság már nagyon ki van éhezve egy kis látványosságra. Ezért a vírushelyzetre vonatkozó jogszabályokat szigorúan betartva, kézműves kirakodóvásárt rendeztek nagyszombaton, április 13-án.
M.T.

A kerámiavirágok pont olyan szépek, mint az élők, de sohasem
hervadnak el.

Az árusokat a biztonsági távolságot betartva helyezték el.

A kínálat elég tarka volt, ahogy mondani szokták, a repülőalkatrésztől a sebészszikéig mindent lehetett kapni, de mindent csak kézműves kivitelben.

Hagyományőrző, színes népviseletükben sétáltak a hölgyek.

Persze nagyszombaton a kínálatból nem hiányozhattak a húsvéti
A lekvárfőzéshez a fakanalat, a bevásárláshoz pedig a kosarat is most portékák sem.
lehetett beszerezni.
Reméljük, jövőre már nem kell ennyire visszafognunk magunkat, ha jön a nyuszi.
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– Szilárd burkolatot kapott a főépület előtti
részen egy 400 négyzetméteres felület. A
Viacolor burkolat azt szolgálja, hogy összekösse a régi szaletlit, az újat és a főépületet,
valamint a szolgálati gépkocsik is szilárd
felületen tudjanak parkolni. Később pedig,
amikor már tartósan jó idő lesz, és lehet
rendezvényeket szervezni, szilárd talajon
lehessen elhelyezni a padokat és az asztalokat, amelyekre a kemencében megsült ételek
kerülhetnek. További előnyt jelent, hogy esős
napok után sem kell a sarat dagasztaniuk
sem a rendezvények résztvevőinek, sem a
szolgálati gépkocsiknak.
– A LEBURKOLT TERÜLETEN TÚL MILYEN
LESZ AZ UDVAR FELÜLETE?
– Amikor már az utakat is kialakítottuk, a
teljes felületet darálékkal fogjuk lefedni, ami
gyalogos használatra kitűnő. Elvezeti a vizet,
jól lehet járni rajta, és rendezett külsőt ad a
területnek.
– A FŐÉPÜLET MÖGÖTT EGY ÚJ, ELKERÍTETT RÉSZT LÁTNI. EZ MILYEN CÉLT
SZOLGÁL?
– Kialakítottunk egy 100 négyzetméteres
zöldségeskertet, amelyben négy, 1,5 x 8 méteres magasított ágyásban mutatjuk be az
alapzöldségek termesztését. Bemenni nem

A tanyaudvar
tavaszi újdonságai
A Tanyaudvarba is megérkezett a tavasz. Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője meghívta lapunkat, hogy ha
már nem fogadhatnak látogatókat, legalább az újság hasábjain
beszámolhasson a Tanyaudvar újdonságairól.
lehet majd, de a régi parasztkerítés jó belátást enged a területre. Így könnyű lesz követni, hogyan fejlődik a paprika, a paradicsom,
a káposzta, az uborka, a bab, a burgonya, a
retek, vagy a borsó. Helyet kapott még benne egy kerekes kút, egy madárijesztő és egy
féltető, amely a fűszernövények megóvását
szolgálja majd.
– ÚGY HALLOTTUK, HOGY NEM CSAK
ÉLETTELEN TÁRGYAKKAL, HANEM ÚJSZÜLÖTTEKKEL IS GAZDAGODOTT A TANYAUDVAR.

– Március 20-án délelőtt 9 óra körül Csibi
nevű szamarunk egy egészséges szamárcsikónak, egy kis kancának adott életet. Ő most
ismerkedik a világgal, kissé még botladozva,
de már nagy önbizalommal. Ez az esemény a
napokban meg fog ismétlődni,
mert a másik szamarunk,
Masni is utolsó idős vemhes. Nagyon sajnálom,
hogy ezeket az aranyos
kis újszülötteket nem
láthatják a kerületi gye-

rekek, mert mire újból fogadhatunk látogatókat, a legaranyosabb, csetlő-botló újszülött
koron már túl lesznek.
Benépesült a disznóól is. 8 magyar lapály
fajtájú választási malac bosszantja sivításával
a másik ólban lakó felnőtteket. A bárányokról és a kecskegidákról beszámoltunk már,
további szaporulat a szárnyasoknál várható.
A tőkésréce, a bütykös lúd és a magyar lúd
már ül a tojásain. A közel 30 darab naposcsibe pedig a nemrég vásárolt keltetőgépünkben kelt ki.

– HA ÖNNEL BESZÉLEK, AZ UTOLSÓ KÉRDÉS MÁR EGY ÉVE UGYANAZ: REMÉNYEIK
SZERINT MIKOR FOGADHATNAK LÁTOGATÓKAT?
– Az elmúlt időszakban megfeszített munka
folyt a tanyaudvarban. Mi is szeretnénk már
az újdonságainkat és az újszülötteket megmutatni a látogatóknak. Abban bízunk,
hogy talán május elején már elfordíthatjuk a kulcsot a zárban. Amikor a
Fővárosi Állat- és Növénykert kinyit,
akkor ezt mi is megtehetjük.
M.T.
A kis csacsilány még
nem kapott nevet
Az Önkormányzat lapja
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„Az emberi kultúra a játékban, játékként kezdődik és bontakozik ki.”
Johan Huizinga

Fejtörők, rejtvények az Erzsébetligeti Színház munkatársaitól
Bizonyára észrevették, hogy az elmúlt hónapokban rejtvényoldallal jelentkezünk a XVI. kerületi újságban, a korábban megszokott
programajánló helyén. Mi így szeretnénk néhány nyugodt percet,
kikapcsolódást biztosítani Önöknek addig is, amíg nem találkozhatunk újra személyesen.
Nagy örömünkre kedvező visszajelzéseket kapunk Önöktől,
hétről-hétre egyre többen küldenek megfejtéseket e-mailen, vagy
hozzák el személyesen a bejáratnál elhelyezett rejtvénydobozba.
A rejtvények alatt mindig megtalálják a következő sorsolás időpontját, a nyerteseket pedig a megadott elérhetőségeik valamelyikén értesítjük, és facebook oldalunkon, honlapunkon közzétes�-

www.kulturliget.hu

szük névsorukat. Nagyon várjuk, hogy mielőbb visszatérhessenek
hozzánk, ezért nyereményként két főre és egy alkalomra szóló
színház-, koncert-, vagy gyerekprogramra szóló belépőjegyet sorsolunk nyitás után előadásainkra.
Rendszeresen készítünk online játszható fejtörőket is, melyeket
a www.kulturliget.hu, a facebook.com/kulturliget és az instagram/erzsebetligetiszinhaz oldalunkon találhatnak.
Tartsanak velünk, mert kikapcsolódásra mindenkinek szüksége
van – nehéz időkben különösen!
Rappaport Dóra
szakmai igazgató-helyettes

facebook.com/kulturliget

Tíz kérdés József Attiláról
a magyar költészet napja tiszteletére

instagram/erzsebetligetiszinhaz
„Csodagyereknek tartottak,
pedig csak árva voltam…”

József Attila a magyar költészet egyik kiemelkedő alakja volt. Rövid
élete bővelkedett tragédiákban: félárva gyermekként ifjúkora tele volt lemondással és kegyetlenséggel, felnőttként pedig szembesülnie kellett
a meg nem értéssel. Öngyilkosságra utaló tragikus halálának pontos
körülményeit azóta sem sikerült tisztázni. Életrajza megannyi meglepő
történetet rejt, játsszanak velünk!
1) A magyar költészet napját április 11-én,
József Attila születésnapján ünnepeljük,
mióta?
a) 1989
b) 1956
c) 1964
2) Édesanyja hányadik gyermekeként jött
a világra?
a) hetedik b) hatodik c) harmadik
3) 1910 tavaszán testvérével Etussal nevelőszülőkhöz került – Édesanyjuk kétségbeejtő anyagi helyzete miatt. Nevelőszülei kijelentették, hogy Attila név márpedig nem
létezik, hogyan szólították őt?
a) János
b) Pista
c) Áron
4) 17 éves korában jelent meg első verseskötete. Mi volt a címe?
a) Szépség koldusa
b) Nem én kiáltok
c) Kész a leltár
5) Sok egymást követő iskolaváltás után, József Attila 1923. december 13-án, a Werbőczy Gimnáziumban érettségizett. Hányast
kapott a magyar érettségire?
a) 5
b) 2
c) 1
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6) Tiszta szívvel címmel jelent meg az a
verse, ami miatt óriási botrány kerekedett,
még az egyetemről is eltanácsolták. Melyikről?
a) ELTE
b) Debreceni Egyetem
c) Szegedi Egyetem
7) Egyik verséért a büntető törvényszék 8
hónapi fogházbüntetésre és 200 000 korona pénzbírságra ítélte a költőt. Mi volt a vád?
a) paráznaság
b) Istenkáromlás
c) uszítás

só pszichoanalitikusát. Hogy hívták az as�szonyt?
a) Vágó Márta
b) Brüll Adél
c) Gyömrői Edit
10) A képen látható József Attila szobor
Budapesten található. Pontosan hol?
a) Kossuth Lajos tér
b) Deák Ferenc tér
c) Alkotás utca

8) Melyik József Attila versből származik
az alábbi idézet?
„… A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.”
a) A hetedik b) A Dunánál c) Eszmélet
9) Folyton szerelmes volt, legalább húsz
nőről tudunk, akik nagy hatással voltak
életére, költészetére. Már-már őrületig fokozódó ragaszkodással üldözte egyik utol-

A megfejtéseket április 25-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,
egyKerületi
alkalomraÚjság
szóló színházjegyet sorsolunk egy nyitás utáni előadásunkra. Sorsolás: 2021. április 30-án.
XVI.

Elhunyt H. Molnár Magda
festőművész, a Corvin Művészklub valamint az Országos Képző- és Iparművészeti
Társaság megbecsült tagja,
kerületünk lakója.
Molnár Magda Újpesten született. Gyermekéveit a Duna-part
közelében töltötte, ahol életre szóló esztétikai élményeket gyűjtött.
Innen ered a vízpart és a táj örök
szeretete, amely egész pályáját végigkíséri.
Ígéretes tehetségként indult, de
festői ambícióit a „női sors” hosszú időre háttérbe szorította. Feleségként, családanyaként és dolgozó nőként is helyt kellett állnia, így
egyéni művészi késztetései háttérbe szorultak. Ám egy komoly betegség, egy halálközeli élmény hatására elemi erővel tört fel benne az
adósság érzése, úgy érezte, hogy festőként is van még dolga a világban. Nagy akaraterővel valóra váltotta gyermekkori álmát, visszatért
hivatásához, a képzőművészethez. Ehhez nem kisebb festőművésztől, mint tanárától, Barcsay Jenőtől kapott bíztatást. A mester többször mondta neki: „…csinálja, csinálja, mert magának érdemes”. Később beigazolódott, hogy a tanár úrnak igaza volt.
Szerteágazó tehetsége alkalmassá tette portrék, figurális ábrázolások és csendéletek mellett kitűnő tájképek megalkotására is. Külföldi
útjai során is szívesen hódolt e szenvedélyének, de a nagy szerelem
mégis a magyar táj megjelenítése volt. Művészetében a magyar festészet legszebb hagyományait követte. Látásmódjában egyesült a
nagybányai iskola, a modern látványfestészet és az impresszionizmus szellemisége, és a pontos kompozíció. Mestere volt a színek
használatának is.
Itthon több mint ötven kiállításon mutatta be olajfestményeit és
pasztellképeit, de műveit 1987-ben Helsinkiben, 1989-ben Londonban, 1990-ben Bécsben és a belgiumi Tongerenben, 1991-ben a
finnországi Niemisjarviben, 1992-ben Luzernben, 1993-ban Bázelben, és 1996-ban Bernauban is bemutathattata.
H. Molnár Magda maradandó életművet hagyott maga után örökségül. Emlékét a Kertváros művésztársadalma kegyelettel megőrzi.

A Corvin Művészklub dacol a vírussal

Már sokéves hagyomány, hogy nemzeti és állami ünnepeinken
a Corvin Művészklub művészei a Kovács Attila Galériában alkotásaikkal emlékeznek meg történelmünk fontos eseményeiről. Már mindenki unja ezt a mondatot, de sajnos az ünnep
előestéjére tervezett közös március 15-i és húsvéti kiállítás is
elmaradt. Ám arra kíváncsiak voltunk, hogyan vészelik át a művészek a mostani nehéz helyzetet. Minderről Koltayné Zolder
Klárát, a Művészklub vezetőjét kérdeztük.
– Tavaly márciusban az egyre súlyosabbra
forduló vírushelyzet természetesen jelentősen befolyásolta a Corvin Művészklub
életét is. Viszont a nehézségek ellenére
sohasem bénult meg a klub élete. A Trianon 100. évfordulójára emlékező kiállításunkat a hagyományos Őszi tárlattal ös�szevonva ősszel még meg tudtuk csinálni,
természetesen már a szigorú óvintézkedések betartásával. Nem hívhattunk meg
annyi embert, amennyit szerettünk volna,
és nagyon ügyeltünk a maszk viselésére és a távolságtartásra.
Decemberben még a karácsonyi kiállításunk is megvalósulhatott a
Kovács Attila Galériában. A pandémia azonban komikus helyzetet teremtett, mert ezt a kiállítást mostanáig nem volt módunk lebontani,
és mivel a márciusra tervezett, a forradalommal és szabadságharccal,
valamint a húsvéttal foglalkozó összevont kiállításunk nem jöhetett létre, úgy néz ki, hogy a karácsonyi anyag még húsvétkor is ott fog díszelegni a vitringalériában. A tervünk különben az volt, hogy megosztjuk
a vitrint, és ezúttal a húsvétnak adunk egy kicsit több helyet, és olyan
anyagot állítunk ki, amelyik egészen pünkösdig megmaradhatna, de
sajnos – mint említettem – ezt a tervünket is megsemmisítette a veszélyhelyzet. Gondot okoz a Corvin Művelődési Ház zárva tartása is.
Nem csak azért, mert ott sem tudunk kiállítani, hanem azért is, mert
nem tudjuk megtartani összejöveteleinket sem.
Szerencsére azért az elektronika és informatika világában tagjaink
telefonon és interneten is kapcsolatban tudnak maradni egymással,
tudnak egymásról, érdeklődnek egymás egészségi állapota és legújabb
munkái iránt és bíztatják is egymást abban a reményben, hogy már
nem sokáig kell maszkban közlekedni, és messziről elkerülni egymást.
M.T.

UTÁNFUTÓ 120x100 cm elektromos hibával olcsón eladó. 5E Ft.
20-281-3658

Eladó Whirpool mosógép megkímélt állapotban. Ágyneműtartós
fotelág 3 éves. 20-238-3570

Eladó First 1200W-os porszívó és
egy 60l-es kék műanyag hordó fedővel. 70-944-3172

Használt női szőrmebundák, alkalmi ruhák, bőrdzseki, nadrág, kabát
eladó. 403-0524

Eladó 2002-es Daewoo Matiz. Műszaki vizsga 2022. májusig. I.Ár:
200E Ft. 30-438-6250

AKTIV svájci kerekesszék eladó
könnyen össze szerelhető 45E Ftért. 20-546-3580

Fiatal női segítséget keresek heti 4
órában Mátyásföldi lakásunk rendben tartására. 364-1993

Eladó 2 db jó állapotú szövet bőrönd. 400-6344

Bőtermő,
most
érő
citromfák
eladók.
409-1267
Jó állapotú elektromos kukorica
daráló eladó. 407-1267

Eladó bézs színű bőrgarnitúra két
nagy fotellel. Fali tükör, virágállvány. 20-562-1649

Pannónia, Simson motorkerékpárt
keresek megvételre. 20-515-2223

Kisméretű, faszenes grill sütő eladó.
409-1436

Eladó ebédlő asztal /bővíthető/ 6
szék, fehér konyhabútor, koloniál
szekrénysor. 20-562-1649

Régebbi szobakerékpár ingyen elvihető. 409-1436

Eladó egy 11,5 kg-os gázpalack.
30-304-2505

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

MTB összteleszkópos kerékpár
eladó. Rugós első villa és váz. 30359-5978

Eladó női-férfi irhabunda, 2 nagyméretű pehelypaplan. 407-3193

Eladó háti comfort iskolatáska +
tolltartó. 30-391-3346

Eladó járókeret, kerekesszék, 1 pár
mankó, háromágú bot, régi pedálos
varrógép, XXL-es női steppelt kabát. 30-451-5582

Infraterápiás gerincvédő vákuummatrac 2 fokozattal és újszerű,
ágynemű huzatos fotelágy eladók.
405-1160

Alig használt fitness gépek /combközelítő, hasizom, twister gép/ 3E
Ft/db áron eladók. 30-964-7549

Az Önkormányzat lapja
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Koloniál állólámpa 5E Ft, mennyezeti 1 izzós, búrás lámpa 1,5E Ft 6
db van. 20-913-4783
Bosch elektromos láncfűrész Black
and Decker szalagfűrész és elektromos kézi gyalu eladók. 403-1335
Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig,
villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig
AEG 5l-es vízmelegítő csapteleppel.
Rozsdamentes beépíthető mosogatók eladók. 403-1335
Eladó 4 db-os irodabútor, rattan
garnitúra, szekrények, polcok mélyhűtők. 30-211-1159
V 4-es üzemképes vízmelegítő 10E
Ft-ért eladó. 20-590-5918
Eladó Whirlpool mosógép, ágynemű tartós fotelágy újszerű állapotban féláron. 405-1160

INGATLAN
Rigó-Pálya lakóparkban eladó
67nm, 2 + fél szobás IV emeleti lakás 35,99M Ft-ért. 30-6381990
Albérletet keresek. 20-252-0255
Komfortos lakhelyet bérelnék
hosszútávra. Gödöllői, csömöri
HÉV vonalán. 20-252-0255
34 nm-es öröklakásomat cserélném 30-35 nm-ig emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-3277398
VEGYES
Gáztűzhely 3 égő, sütő elektromos
3E Ft, egészségügyi betét nagy méretű ingyen. 20-532-7905
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Eladó felújított Nuga-best NM5000 turmániumos masszázságy,
daganatos megbetegedésekre, mozgásszervi panaszokra. 20-416-7990
Légtisztító, Csepel 30-as elektromos varrógép, kárpitbevonatos
szivacs ágy, HWK 46/42 55W-os
szivattyú, automata mosógép motor, fénycső armatúra, 560x460-as
mosdó, 32cm-es TV, 2 db új zománcos 4-5 l-es lábos fedővel eladók. 409-2240
Eladó 205/60-R16 kontinentál
nyári új gumi 4 db. 403-4376
Eladó
gyerekülés
gépkocsiba
(Tourago) 6-36 kg-ig megkímélt
állapotban 15E Ft, napvitorla
415x415x414 cm 3,5m tartóoszloppal megkímélt állapotban 20E
Ft-ért. 20-383-9030

XVI. Kerületi Újság

Eladó egy kis csúszda, húsdaráló,
utazóágy, mosogató csepegtető,
lábáztató, gázégő (kazánba). 4036358
Családi ház építéséhez kivitelezőt
keresek (ikerház). 30-461-9114
Eladó 155x190-es ágyneműtartós
dekoratív franciaágy. 30-689-2892
Eladó szoba WC, kerekesszék
gombbal a karján amivel előre és
hátra billenthető a kiszálláshoz, éjjeli szekrény az oldalán asztallal. 30935-7104
Eladó gázpalackkal működő melegítő, hordozható légkondi, láncos
emelő, hintaszék. 408-0498 este
Kertesház körüli karbantartási
munkához segítséget keresek. 30734-9904
Panasosonic rádiós magnó, mikrosütő (forog, de nem melegít),
Grundig digitális DVD eladók. 70426-8677

Vizesblokk-Javító Kft. Cégünk
vállalja a lakossági, társasházi
és panel lakások víz- és csatornarendszerek kül- és beltéri
problémáinak teljes körű generálját, kezdve a csőtörések,
szivárgások, dugulások felderítésétől, ezek szakszerű precíz
és gyors elhárításáig.
Vízórák kiépítése, cseréje.
Hívjon miket:
20-333-3307 Gonda Tibor;
20-546-8845 Kormos Tibor
Eladó új húsdaráló 5E Ft-ért és
egyéb konyhagépek hagyatékból.
20-425-0298
Barna olasz bőrdzseki XXL méret,
4 db új kék német munkaköpeny L
méret, egy új saválló munkaruha L
méret, egy magyar kék munkaruha
L méret eladók. 70-426-8677
Jó állapotú elektromos kukorica daráló eladó. 409-1267
Extra méretű női felsők (54-56) alig
használt, olcsón eladók. 30-9665844
2 db alig használt gyerekágy
140x170 tömör fa + antibakteriális matraccal 60E Ft-ért eladó. 30996-5844
Elektromos, német új tea és kávéfőző + nagy kiöntő + 100 db filter 9E
Ft-ért eladó. 30-949-6332
Férfi síanorák 52-es méret 7E Ft.
Női síanorák majdnem új 48-as
méret magasított mellrésszel 5E Ftért eladók. 30-949-6332
4 db kerek, puffos díszpárna (bordó, sárga, barna, zöld) eladók. 650
Ft/db. 30-949-6332
Volkswagen Jetta GL 1985-ös évjáratú eladó. I.ár: 30E Ft. 20-2813658

Villanyszerelés, hibakeresés,
villanybojlerek vizkőtelenítése, javítása, cseréje. Rácz Mihály 30-296-5590; 260-7090

Vízszerelés. Csapok, mosdók,
WC-tartályok, WC-k, szifonok
stb. Cseréje. Új vízvezetékek
kiépítése, régiek cseréje. 20412-0524
Teljes hagyatékot, festményeket vásárolok készpénzért. 20260-8486

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

Kertépítés, fakivágás, metszés,
permetezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöldhulladék elszállítás. Minden, ami kerti munka.
Farkas Norbert 30-550-7761
Otthonról végezhető munka!
Címkézéssel, ajándéktárgyak
összeállításai, egyebek elérhetőségei. Érdeklődni: audiopress.nanoweb.hu Ügyfélszolgálat: 20-496-3980

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

