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Horvát Ádám 
nyerte az időközi 
választást

Az időközi önkormányzati választás részletes végeredménye

Az egyik képviselői hely megüresedése mi-
att időközi választást tartottak július 10-én 
Budapest XVI. kerületének 2. számú egyé-
ni választókörzetében. Az 5472 választásra 
jogosult kertvárosi polgár 5 jelölt közül vá-
laszthatott. 

Folytatás a 4. oldalon!

Következő lapszámunk 
augusztus 10-én jelenik meg! 
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Mivel a közmeghallgatás egy kihelyezett 
testületi ülés keretei között történt, és az el-
hangzottakról kép- és hangfelvétel is készült, 
először dr. Sulcz Andrea aljegyző ismertette 
a GDPR (adatvédelmi rendelet) ide vonatko-
zó tudnivalóit, majd jöhettek a kérdések. Mi-
vel a közmeghallgatás közel 2 óra 30 percig 
tartott, a polgármester válaszaiból terjedelmi 
okok miatt csak egy válogatást tudunk köz-
readni. 

– A belső Veres Péter út felújítása több 
ütemben zajlik. A Batsányi János utcától a 
Futórózsa utcáig terjedő szakasz műszaki át-
adása folyamatban van, a Blaha Lujza utcától 
kezdődő szakasz befejezésére még kell várni 
néhány hetet.

– Az iskolák már nem tartoznak az önkor-
mányzatok hatáskörébe, ebben a tankerü-
letek illetékesek. Így a pedagógusok túló-
ráinak és helyettesítéseinek kifizetése, és a 
lakhatási támogatás sem az önkormányzat 
dolga. A XVI. kerületi Önkormányzat nyújt 
lakhatási támogatást egészségügyi és óvodá-
ban dolgozók számára. A rendelkezésre álló 
szolgálati lakásokra az ő támogatásukhoz 
van szükség, így a nem önkormányzati ha-
táskörbe tartozó igények kielégítésére nincs 
lehetőség.

– A Szilas-patak mentén a Sarjú utca meg-
hosszabbításához semmiféle erdőfelszámo-
lási terv nem kapcsolódik, sőt megkezdődött 
az erdőtelepítés a kerületben. Rövid időn 
belül 75 ezer facsemetét ültetünk el a Zsem-
lékes utca végénél lévő új beépítéseken túl. 
Ezen kívül vannak középtávú tervek arra is, 
hogy a Szilas-patak mellett az Önkormány-
zat megvásárol területeket, és a végső cél az, 
hogy a patak mellett egybefüggő erdősáv le-
gyen.

– A HÉV-megállók elhanyagoltsága szintén 
nem önkormányzati hatáskör. A megállók 
lezárt épületeiben nincs semmi, üresen áll-
nak, ennek megfelelően a MÁV-HÉV nem is 
gondozza. Amit mi tehetünk, hogy a polgár-
mester jelzi az illetékeseknek a tarthatatlan 
állapotot.

– Kerületünkben a parkolás ingyenes. A tö-
meges közterületen parkolás csökkentésére 
másfél évvel ezelőtt hozott a XVI. kerületi 

Önkormányzat egy rendeletet, amely előír-
ta, hogy minden újonnan épülő ingatlannak 
két parkolóhellyel kell rendelkeznie telken 
belül. Néhány hónappal később azonban a 
Főváros módosította egész Budapestre vo-
natkozó építési szabályzatát, amely szerint 
az önkormányzatok nem írhatnak elő két 
parkolóhelyet, csak egyet.

– A szelektív szemétgyűjtő konténerek 
ügye visszatérő probléma. A kezdetekkor az 
FKF elég sok helyen lerakott ilyen tartályo-
kat, nagy részük azonban áldozatul esett a la-
kosság kifogásainak, ezért elszállították azo-
kat. Most már csak néhány helyen van ilyen 
lehetőség, de időközben bevezették az egyé-
ni szelektív szemétgyűjtést, így talán a köz-
tériekre kevésbé van szükség. Ugyanakkor 
civil ruhás közterületesekből figyelőszolgá-
latot szerveztek, akik lecsaptak azokra, akik 
a kültéri tartályok mellé helyezték a hulladé-
kot. Meglepetten tapasztalták, hogy a tetten 
értek közel fele nem is XVI. kerületi lakos. 

– A Csobaj-bánya mellett épülő nyugdíjasott-
hon eddigi története a következő. A közbeszer-
zési eljárásra két kivitelezői pályázat érkezett. 
Az egyik 3 milliárdos, a másik 3,8 milliárdos 
árajánlattal. Sajnos a 3 milliárdos jelentkező 
pályázata hiányos volt, a hiánypótlást azonban 
nem teljesítették. Ezért ez a pályázat érvény-

telenné vált. A drágább ajánlat pedig túl volt a 
pénzügyi lehetőségeken. Ezért az az elképze-
lés született, hogy akkor nem egyben, hanem 
részletekben történik majd a megvalósítás, 
időben kissé elnyújtva. Újból kiírtuk a köz-
beszerzési eljárást, amely folyamatban van, 
és eddig négy ajánlat érkezett. A mostaniban 
is van egy 3 milliárdos ajánlat, de még nem 
tudjuk, hogy a pályázatok érvényesek-e. Ezek 
elbírálása most van folyamatban.

– Sokak érdeklődését felkelthette az a hír, 
hogy a XV. kerület Rákosszentmihállyal hatá-
ros üres területén egy új városrészt szeretné-
nek felépíteni 2000-nél több lakással. Nekünk 
ebben az ügyben csak véleményezési jogunk 
van, ami semmire nem kötelezi a kivitelezőt. 
A településrendezési szerződés megkötésére 
a XV. kerületi Önkormányzat jogosult, amely 
szerződés meg is született. Ebben a szerződés-
ben a XV. kerület mindössze annyit kért, hogy 
a közműveket és az utakat építse meg a cég, 
biztosítsa a helyet a villamos végállomásának, 
biztosítson helyet egy orvosi rendelőnek, biz-
tosítson helyet, hogy az Önkormányzat saját 
pénzén építhessen egy óvodát és egy bölcső-
dét. Utóbbiakra még határidőt is vállaltak. 
Ezen kívül a XV. kerület 80 millió forintot fog 
kapni, azt is négy ütemben. Mivel mi is aka-
runk óvodát építeni, tudjuk, hogy egy óvoda 
felépítése 1 milliárd forintba kerül. A XVI. ke-
rületi Önkormányzat, amikor csak lehetőség 
nyílt erre, mindig véleményezte ezt a tervet és 
tiltakoztunk a beépítés ellen. A véleményün-
ket kötelesek meghallgatni, de nem kötelesek 
figyelembe venni. Mi nagyon örülnénk, ha ez 
a terület megmaradna zöldfelületnek, ebben 
döntést azonban két intézmény hozhat, a XV. 
kerületi Önkormányzat és a Főváros.

MÉSZÁROS TIBOR 

Közmeghallgatás
Május 22-én tartották a 2022. évi közmeghallgatást az Erzsébetli-
geti Színházban. A közmeghallgatás az a nyilvános alkalom, ami-
kor a kerület lakói közérdekű ügyekben intézhetnek kérdéseket az 
Önkormányzathoz, amelynek képviseletében Kovács Péter polgár-
mester ad választ a kérdésekre. Az Önkormányzat Facebook-olda-
lán azonban már napokkal korábban is lehetett kérdéseket föltenni, 
amelyekre a válaszok is ott érkeztek.
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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Kedves Olvasó!
Most, hogy körülöttem mindenki nyaralásról be-
szél, eszembe jutott egy ifjú koromban látott je-
lenet, amely azóta is élénken él emlékeimben. A 
Balatonszabadi-Sóstó vasútállomás peronján ifjú 
pár állt, szemmel láthatólag az „örök szerelem” 
támadásától sújtva. Miközben folyamatosan esze-
veszett csókolódzásban voltak a körülöttük állók-
kal mit sem törődve, azért néha-néha technikai 
okokból rövid szünetet tartottak. Ilyenkor vettek 
levegőt, szétválogatták egymásba gabalyodott 
karjaikat, és felfokozott lelkiállapotuknak meg-
felelő mondatok is elhagyták a csókmaratontól 
kipirult ajkaikat. Tartalmukra csak következtetni 
lehetett, főleg abból, ahogy a feltehetően szerel-
mes mondatok végén karjaik ismét satuba fogták 
egymást, és szorgalmasan és szenvedélyesen 
csókolództak tovább. Lehet, hogy nem kéne el-
mesélnem, de mivel még én is fiatal voltam, egy 
kicsit, na jó, inkább nagyon irigyeltem őket. Az-
tán az állomás mögötti autóút forgalma megtor-
pant, beállt egy néhány másodperces csend, és a 
közelebb állók ezt a mondatot hallhatták a félig 
suttogó fiútól: úgy érzem, mindenre képes lennék 
érted. Kimentenélek egy égő házból, puszta kézzel 
szembe szállnék az oroszlánokkal is, beugranék 
érted a háborgó tengerbe… majd ismét felerősö-
dött a háttérzaj, és újból kimaradtunk a szerelmi 
vallomásból. Közben megérkezett a vonat. A fiú 
az utolsó pillanatban szállt fel a már újra mozgó 
szerelvényre, majd kihajolt a legközelebbi ablakon 
integetni a vagon mellett futó kedvesének. A lány-
ba belehasított a felismerés: meg sem beszéltük, 
mikor látlak újra. A válasz hidegzuhanyként érke-
zett: ha nem esik az eső, jövő vasárnap. Bennem 
meg feltolult a kérdés: mi van az égő házzal, az 
oroszlánokkal és a háborgó tengerrel? Azóta sem 
hagy nyugodni a gondolat, hogy a következő va-
sárnap vajon esett-e az eső.
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Batthyány Ilona 
is helyet kapott 
a sétányon
A Sashalmi sétányon sorakoznak azok 
az emléktáblák és azok a fák, amelyeket 
azok emlékére helyezett el a Kertváro-
si Helytörténeti és Emlékezet Központ, 
akik jelentősen hozzájárultak a XVI. 
kerület elődtelepüléseinek felvirágozta-
tásához. Most eggyel bővült az emlék-

táblák sora. Csatlakozott a tiszteletre méltó személyek sorához 
Batthyány Ilona, Cinkota nagyasszonya is.

Beniczky Gáborné gróf Batthyány Ilonának szintén helye van hírességeink em-
lékhelyén, hiszen Cinkota kulturális és közösségi életének fő támogatója, tevé-
keny résztvevője volt. Támogatta a leánynevelő intézetet, majd az abból alakult 
tanítónőképzőt is. Rendszeresen jótékonykodott, végrendeletében pedig egy 
napjainkig ható nagyvonalú gesztussal a tanítónőképzőre hagyta kastélyát és a 
hozzá tartozó parkot, hosszú idő-
re biztosítva ezzel az intézmény 
jövőjét.

Az emléktáblánál Müller Ildikó, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont intézményvezetője ismertette Batthyány Ilona eléggé hányatott életútját. 
Ebben van válás, vallási felekezetváltás, gyermeke, majd második férje elveszté-
se, csupa olyan dolog, amire nem túlzás a sorscsapás jelzőt használni. Ő mégis 
emelt fővel, látszólag sérülések nélkül viselte, amit az élet kiszabott rá. Ám még 
idősebb korában sem talált nyugalomra, mert a szóbeszéd és az örökösök mara-
kodása a várható vagyon felett megkeserítette öregkorát is. Családtagjai megpró-
bálták őrültté nyilváníttatni, mert végrendeletéből kiderült, hogy többre tartja a 
falu dolgos népét, mint a konc felett marakodó, semmirevaló rokonait. Neki is 
jutott közel annyi szenvedés, mint édesapjának, a mártírhalált halt első felelős 
miniszterelnökünknek, Batthyány Lajosnak.

Batthyány Ilona 180 éve, 1842. július 1-jén született. Az évforduló jó alkalmat 
kínált arra, hogy az ő emléktáblája is bekerüljön azok sorába, akik szintén jelen-
tős szerepet játszottak a későbbi XVI. kerület előtörténetében.

Az emléktáblát kis ünnepség keretében kerületünk vezetői, Kovács Péter pol-
gármester, Ács Anikó és Szász József alpolgármester leplezte le június 30-án. 

MÉSZÁROS TIBOR   
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Még egyszer a díszdiplomás pedagógusokról
Amint arról korábban beszámoltunk Dernovics Istvánné a pedagógusnapon vasdiplomát, Horváth Györgyné 
pedig rubin diplomát vehetett volna át. A díszdiplomák azonban csak most érkeztek meg az Önkormányzat-
hoz, amelyeket Ács Anikó alpolgármester házhoz vitt a két köztiszteletben álló tanítónőnek. Dernovics István-
né 65 éve a Balassagyarmati Tanító- és Tanítónő Képzőben vette át oklevelét, Horváth Györgyné pedig 70 éve 
a Kalocsai Állami Tanítóképzőben. Munkatársunk elkísérte Ács Anikót, és megörökítette az érintettek számára 
fontos eseményt.                                                                                                                                              M.T.

Folytatás a címlapról!
Horváth Ádám a FIDESZ-KDNP jelöltjeként, Farkas Adrián elmé-
letileg függetlenként, de a Facebookon közzé tett nyilatkozata sze-
rint három párt támogatottjaként, 
Horváth Márk Zsolt, az ISZOMM 
és a Munkáspárt közös jelöltjeként, 
Schaffer Viktor szintén független-
ként, Kertész Edit pedig a DK, Job-
bik és Momentum támogatottjaként 
indult a megmérettetésen. 

Kertész Edit nevéhez fűződik az 
egyetlen rendkívüli esemény is. A 
Szent-Györgyi Albert Általános Is-
kolában működő szavazóhelyiség-
től mintegy 50 méterre folytatott 
kampánytevékenységet, és a Fide-
szes jelölt plakátját is letépte. Ez-
zel megsértette a választásról szóló 
jogszabályt, amelynek értelmében a 
szavazókör 150 méteres körzetében a voksolás napján már nem lehet 
kampányolni. A helyi Választási Bizottság a jogsértés megállapítását 
követően eltiltotta a jelöltet a tevékenység folytatásától. 

A korábban egyszer már időközi választást nyert Horváth Ádám 
elhunyt édesapja helyét megpályázva volt egyéni időközi választás 
győztese, majd a következő voksoláson csak listán jutott a Testület-
be, most pedig újra egyéni győztesként foglalhatja el a megüresedett 
képviselői helyet. A parlamenti választás országos eredményéhez ha-
sonlóan ő is 2/3-os többséggel, 68,16%-kal nyerte a választást, ami 
azt jelenti, hogy a másik négy jelölt összesen nem kapott annyi sza-
vazatot, mint ő.   

M.T.

Horvát Ádám nyerte 
az időközi választást
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Dr. Kiss Marianna először Semmel-
weis Ignác életútját ismertette, felhívva 
a figyelmet a világhírű orvos életművé-
nek néhány kevéssé ismert, de fontos 
részletére is.

Majd az elismerések és jutalmak át-
adása következett.    

A Tűzmadár Emlékplakettet a 2021-
es teljesítménye alapján a Pszichiátria 
és Addiktológia dr. Botond Gyula, dr. 
Csorba József, dr. Koncz Gergely, dr. 

Sós Éva, dr. Váradi Enikő, Csatóné Papp Mariann, Győri Anita, Huj-
ber Adrien, Klajbár Sándor, Matejcsok Katalin, Novák Kinga, Péntek 
Erzsébet és Szász Orsolya alkotta 13 fős csapata kapta.

Igazgatói dicséretben részesült dr. Sárközi Ágnes endokrinológus 
főorvos, Csüri Ildikó sebészeti asszisztens, Gersteinbreinné Víg 
Zsuzsánna kardiológiai asszisztens, Kun Ildikó védőnő és Szín Ka-
talin vezető gyógytornász.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Semmel-
weis-napi kitüntetésben részesítette Bitskey Tamásnét az urológia 
vezetőasszisztensét, Faragó Dénesnét a röntgen vezetőasszisztensét, 
Kovács Gábornét a nőgyógyászat vezetőasszisztensét és Kovács Já-
nosné tüdőszűrő asszisztenst.

Jutalomként a MESZK támogatásával vehet részt szakmai konfe-
rencián dr. Auerné Ungi Erika bőrgyógyászati vezetőasszisztens és 
Pataki Éva szemészeti asszisztens.

A pályán eltöltött 25 év után jubileumi jutalmat kapott dr. Sziklafy 
Csaba, Gáspár Judit, Tatár Ágnes, Tokarcsik Ildikó és Varga Mihály-
né, 30 év után Aranyiné Nagy Ágnes, Gombos Zsuzsanna, Tusa 
Eszter és Villás Pálné, 40 év után pedig dr. Botond Gyula, Kovács 
Jánosné és Majsai Péterné. A megérdemelt nyugdíjas éveit pedig dr. 
Bérczi Gabriella, dr. Botond Gyula, dr. Kóródi Gabriella, Aranyiné 
Nagy Ágnes, Egervári Ferenc, Horváthné Illés Erika, Kleiner Lajosné 
és Kun Julianna kezdte meg.

Veresné László Julianna pedig május 12-én a Magyar Tudományos 
Akadémián Steller Mária védőnői díjat vehetett át.

MÉSZÁROS TIBOR

A Semmelweis-nap hagyománya, hogy az ünnepélyes összejövetel 
egy kis kulturális műsorral kezdődik. Ezt ezúttal a Rácz Aladár Ze-
neiskola növendékeiből álló zenekar szolgáltatta, melynek magját a 
Harmónia Cselló Együttes képezte, kiegészülve a nyári zenei tábor 
résztvevőivel. Így a klasszikusokon kívül a repertoár kiterjedt a nép-
zenére, sőt a néptáncra is.

A fiatalok koncertje után a 
KESZ egyik orvosa, dr. Mayer 
Ákos sebész főorvos ült le a 
szintetizátorhoz, és egy világ-
hírűvé vált filmzenékből ösz-
szeállított csokrot nyújtott át a 
hallgatóságnak.

Kovács Péter polgármester rövid 
köszöntője után Ács Anikó alpolgár-
mester méltatta a KESZ munkatársa-
inak sok fáradsággal járó, áldozatos 
munkáját. Köszönetet mondott azért, 
hogy az elmúlt évek nehéz körülmé-
nyei között – vírushelyzet, Szakren-
delő felújítása – is helytálltak.

Semmelweis-nap
A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a Jókai út 6. 
szám alatt rendezte meg az egészségügy ünnep-
napját, a Semmelweis-napot. Az Önkormányzatot 
Kovács Péter polgármester és Ács Anikó alpolgár-
mester képviselte.

Július 8-án, otthonában köszöntötte 
Kovács Péter polgármester PUZDER 
LAJOSNÉ ILONA NÉNIT 90. szüle-
tésnapján. 
Az ünnepelt korát messze meghazudtoló szellemi 
és fizikai frissességben fogadta a köszöntést, és 
könnyűszerrel letagadhatott volna akár több mint 
két évtizedet is. 

Ilona néni 1932-ben született, Jánoshalmán. Ti-
zenkilenc évesen, 1951-ben ment hozzá híradás-
technikus férjéhez, ám házastársát ötven éves 
korában tragikus hirtelenséggel elragadta egy 

szívroham. Ilona néni 1954 óta él kerüle-
tünkben. Varrónőnek tanult, de dolgozott 
könyvesbolti pénztárosként, a Központi 
Könyvértékesítő Vállalat raktárosaként, 
számlázóként, majd könyvelőként is. 56 
évesen ment nyugdíjba. Két fiúgyerme-
ke, öt unokája és három dédunokája van. 
Családjának jó része szintén a XVI. kerü-
letben, vagy a környéken lakik. Szabad- 
idejében a háztartást igazgatja, de elősze-
retettel fejt keresztrejtvényt is. A hosszú 
élet titkának a jó genetikát és a nyugodt, 
békés életet tartja. 

GUETH ÁDÁM

A Tűzmadár Emlékplakett díjazottjai
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– EGY KERT TERVEZÉSEKOR VAGY FEL-
ÚJÍTÁSAKOR AZ ALAPKÉRDÉSEK, HOGY 
PÉLDÁUL, MIT ÜLTESSÜNK, HOL LESZ A 
TÁRSASÁGI TÉR, A BOGRÁCSOZÓ HELY, 
HOL HELYEZKEDJEN EL AZ AUTÓBEJÁ-
RÓ, A FÉSZER, LESZ-E ZÖLDSÉGESKERT, 
HOGYAN OLDJUK MEG A JÖVŐBENI KAR-
BANTARTÁST. EZEN KÍVÜL FIGYELEMBE 
KELL VENNI A VÉDŐTÁVOLSÁGOKAT A 
SZOMSZÉD TELKEKTŐL, A KÖZMŰVEK-
TŐL, VALAMINT ÉRDEMES KIALAKÍTANI 
A CSAPADÉKVÍZ GYŰJTÉSÉT ÉS AZ ÖN-
TÖZŐHÁLÓZATOT. MILYEN ÁLTALÁNOS 
ELVEK SEGÍTHETNEK MINDEZEK MEGVÁ-
LASZOLÁSÁBAN? 
– A kert a természetnek egy darabkája – 
kezdte a tájékoztatást a főkertész –, amit a ke-
zünk munkája nyomán alkalmassá teszünk 
a használatra, annak élvezetére, legyen az 
a növények termesztése, vagy a házikertek 
esetében a pihenés, az együttlét vagy ha 
esetleg kihelyezett dolgozószobaként hasz-
náljuk. A kert nem az épített elemek mellett 
kényszerűen kialakult zöldfelület. A kert a 
természet egy darabkája. Véleményem sze-
rint a legfontosabb alapvetés egy kert alapí-
tásánál, tervezésénél és ápolásánál az, hogy 
mi a természet része(i) vagyunk, és a kert-
ben együtt kell működnünk a természettel. 
Ez természetesen egy ráutaltságot is jelent, 
mert legyünk bármilyen extrém módon fel-
fegyverkezve a természet dominálására, az 
soha nem dőlhet el a javunkra. Az együttmű-
ködés, a természet jelenségeinek a szemlélé-
se, a növények, a madarak és egyéb élőlények 
életkörülményeinek a kialakítása, megóvása 
a kerttulajdonosokat egy sajátos helyzetbe 
hozza: a teremtés folytatói lesznek…

– VAN OLYAN KERTÉPÍTÉSZETI IRÁNY-
ZAT, AMI MINDEZT FIGYELEMBE VESZI? 
MENNYIRE TUDATOSAN ALAKÍTJÁK KI A 
KERTET, MINT LAKÓTERÜKET A TULAJDO-
NOSOK?
– Kertbejárásaim során egyre gyakrabban 
találkozom olyan kerttulajdonosokkal, akik 
nem annyira az esztétika, mint a használat/

hasznosság alapelveit veszik alapul a terve-
zésnél. Persze fontos leszögezni, hogy a ter-
mészettel való együttműködés alapfeltétele a 
tisztelet és a szeretet, csak azután következik 
a hasznosság, de ez a természet nagylelkűsé-
ge miatt mindig magától értetődő. 

A mostanában egyre előtérbe kerülő TER-
MÉSZETKÖZELI KERTSTÍLUS lehet az 
az irányzat, ami segít a megértésben. En-
nek van pár alapeleme, ezeket szeretném 
most megosztani az olvasókkal: 

1. A természetközeli, vagy természetba-
rát kertekben a tulajdonos eldönti, hogy 
a természettel való kapcsolatra törek-
szik, így az élő elemek a legfontosabbak, 
és minden más elem ezt szolgálja ki. Ez 
a kert alapjában véve egy életközösség. 

2. Ezek a kertek sok őshonos növényt 
tartalmaznak, a növényzet szintezettsé-
ge teljes, tehát megtalálható a gyökér-, a 
gyep-, a cserje-, az alsó és a felső lombko-
ronaszint. Így a vízgazdálkodás is egyen-
súlyba kerül, valamint sokféle élőlény 
megtalálja a számára kedvező életteret. 

3. Az ágyások nincsenek, vagy nem min-
denütt vannak szigorúan elválasztva a 
gyeptől, illetve a gyep csak olyan mér-
tékben és gyakorisággal van nyírva, amit 
a használat feltétlenül megkíván. A faj- 
összetétel is fontos, esetleg vadvirágos 
gyepkeverékek is alkalmazhatóak.  

4. A változatos fa- és cserjeállomány pe-
remén kialakult szegélyek különösen 
alkalmasak érzékenyebb, esetleg medi-
terrán, vagy éppen árnyékkedvelő növé-
nyek telepítésére, a kitettségtől függően. 
Az inváziós természetű fajokat ne hasz-
náljuk! 

5. A madarak és rovarok, a hüllők és ki-
sebb emlősök számára érdemes kialakí-
tani háborítatlan zugokat.

6. A berendezési tárgyak, a kerti búto-
rok, padok, kaspók, szobrok, csobogók 
alkalmazásánál nagyon fontos az anyag-
használat. Nyugodtan részesítsük előny-
ben a fa, a kovácsoltvas és a kő haszná-
latát!

7. A növénytelepítésnél keressük a válto-
zatosságot. Használjunk rovarcsalogató 
növényeket, gyümölcstermő fákat és 
cserjéket, valamint védjük a fészkelésre 
alkalmas egyedeket! A tápanyag után-
pótlására alkalmazzunk szerves trágyát, 
ásványi anyagokat, valamint talajoltó 
baktérium- és gombakészítményeket, a 
növényvédelemhez pedig a lehető legkí-
méletesebb szereket (ún. növényi készít-
mények, illóolajok).

8. Fontos a szerves anyagok helyben tar-
tása, a komposztálás, ami egy nagyon 
egyszerű feladat, csak egy kis gondos-
ságot és odafigyelést igényel. A vízhasz-
nálatnál tartsuk szem előtt, hogya háló-
zatból ivóvíz folyik, ezért használjunk 
minél több csapadékvizet, ami a minő-
sége miatt sokkal kedvezőbb a növények-
nek. 

9. Amennyiben van lehetőségünk ker-
ti tó kialakítására, ne habozzunk! Nagy 
ökológiai jelentősége mellett egy fan-
tasztikusan színes élőhely lehet, ami 
minden évszakban meglepetéseket tar-
togat a számunkra. 

10. Végül pedig: élvezzük a kertet, fi-
gyeljük a benne zajló természeti jelen-
ségeket, segítsük ennek a sokszínű élet-
közösségnek a fejlődését, hívjuk meg a 
családtagjainkat, rokonainkat, baráta-
inkat, hogy ők is élvezzék a természet-
közeli kertünk „szolgáltatásait”! Adjuk 
tovább a tapasztalatainkat és ajándékoz-
zunk a már nálunk otthonra lelt és bur-
jánzó növényeink szaporító képleteiből! 

„Ha vállaljuk, hogy együtt növekszünk a 
kerttel, egy fokkal boldogabbak lehetünk…”
Családi összejövetelek egy öreg fa árnyékában a rostélyon sercegő hús mellett, 
hűsölés egy árnyas teraszon, vagy épp olvasással töltött órák egy csendes kerti 
zugban… Néhány lehetőség, amely ilyenkor nyáron igazán vonzóvá teszi a kertet, 
nem csak a természet szerelmeseinek… Azonban a klímaváltozás okozta hosszan 
tartó kánikula már számos kérdést felvet a háztulajdonosokban a kerttel, nyári 
együttléteink lehetséges és kellemes helyszínével összefüggésben. Na és persze 
azzal, hogy az milyen is legyen, hiszen mostanában nagyon sokszor látunk vég-
telenségig leegyszerűsített kerteket szigorú geometriai formák alkalmazásával, 
sok-sok térkővel, sajnálatosan kevés fával, az ágyásokon pedig apró örökzöldek 
tömkelegével. Esztétika, használat, építészet és természet – Ádám Attila István 
főkertésszel beszélgettünk a lehetséges megoldásokról.
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Rendet vágtak…
Június 29-én reggel 7 órakor kaszák surrogása kelt versenyre a reggeli 
madárcsicsergéssel a Csobaj utca végénél elterülő réten. Ádám Attila, 
kerületünk főkertésze állt ki a kaszások sorából, hogy elmondja, mi is 
történt Péter-Pál napjának reggelén ezen a jó illatú zöldterületen.

– A MAI, TALÁN TÚLZOTTAN IS GYORS 
ÉLETRITMUS MELLETT NEM MINDENKI-
NEK VAN IDEJE EGY ILYEN KERT FENN-
TARTÁSÁRA, MIVEL ÉRZÉSEM SZERINT 
EZ FOLYAMATOS GONDOSKODÁST IGÉ-
NYEL. A MÁR MEGLÉVŐ, ESETLEG MÁS 
SZEMPONTOK ALAPJÁN TERVEZETT KER-
TET IS ÁT LEHET ALAKÍTANI TERMÉSZET-
KÖZELIVÉ? HOGYAN?
– Valóban így van, nem mindenkinek java-
solható az ilyen kertkialakítás. Ez életmód 
kérdése is. Aki a kertet a ház díszeként, stá-
tuszszimbólumként vagy egy kopár nappali-
ként kívánja üzemeltetni, és minél kevesebb 
munkával ’letudni’ a kert miatti elfoglaltsá-
gokat, annak semmiképpen nem ajánlom. 
Aki szereti a természetet és nem fél sem a 
tanulástól, sem a vele járó munkától, nyu-
godtan vágjon bele. A már meglévő kerteket 
is át lehet alakítani szépen fokozatosan, de 
talán az a legfontosabb, hogy mi magunk 
tegyük le a voksunkat a természet mellett, a 
többi pedig majd jön magától. Nézzünk meg 
ilyen módon kialakított kerteket, parkokat, 
arborétumokat és persze ne hezitáljunk ta-
nácsot kérni. Ha bevállaljuk, hogy együtt nö-
vekszünk a kerttel, egy fokkal boldogabbak 
lehetünk, mert a természet mindig a jóra 
inspirálja azokat, akik szeretik!   

M.K.

– Idén ezen a réten még nem kaszáltunk. 
Szándékosan hagytuk ki ezt a közel 6 ezer 
négyzetméteres területet. Szerettük volna, 
ha a természet parancsa szerint jobban elsza-
porodnak a rovarok, és bizonyos növények. 
Azt szeretnénk üzenni ezzel, hogy nem kell 
mindig mindenütt kaszálni ott, ahol nem 
használjuk a gyepet. Ezt természetkímélő 
gyepgazdálkodásnak hívjuk. 

A kaszálásban részt vett Kovács Péter pol-
gármester, Szász József alpolgármester, né-
hány önkormányzati dolgozó, és besegítet-
tek a Kerületgazdák is. Célunk továbbá az 
is, hogy hagyományt teremtsünk. A jövőben 
minden évben jelképes kaszálással emléke-
zünk arra, hogy Magyarországon évszázadok 
óta Péter-Pál napján fogtak kaszát az embe-
rek, hogy betakarítsák a gabonát. Harmadik 
célunk pedig ráirányítani a figyelmet a park- 
építésre, amely ezen a területen ősszel el-
kezdődik. Ebben számíthatunk a környéken 
lakók csapatára, akik tevőlegesen is támogat-
ják az elképzelésünket.

– HOGYAN KÉPZELJÜK EL EZT A PARKOT?
– Terveink szerint itt egy arborétumot ho-
zunk létre. A tervezési program az a doku-
mentum, amely alapján a koncepciótervet 
a tervezőnek el kell készítenie. A koncep-
cióterv elkészítése az én feladatom volt. Itt 
egy nem intenzíven fenntartott, a természet 
bemutatását szolgáló gyűjteményes, temati-
kus közösségi park születik a közeljövőben. 
Lesz benne a növényeket és a madárvilágot 
bemutató tanösvény, és az arborétumot Pe-

tényi Salamon János emlékének ajánljuk. Ő 
egy nagy tudású cinkotai evangélikus lelkész 
volt, aki a hittudományok mellett a termé-
szettudományokban is igen jártas volt. Őt 
tartják a hazai madártan megalapítójának, 
amelyben korának európai élvonalához tar-
tozott. 

M.T.
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Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor 
köteles a törvényben előírt adatokat a Hivatal 
rendelkezésére bocsátani, az ebösszeírás ön-
bevallásos módszerrel történik.
Az „Adatlap a Budapest XVI. kerületi Ebösz-
szeíráshoz” elnevezésű nyomtatványt eben-
ként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal ré-
szére az alábbi módok valamelyikén:

Kérjük töltsék ki az ehhez szükséges nyomtat-
ványt, amelyek átvehetőek a Polgármesteri Hi-
vatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, 
valamint a kerületi állatorvosi rendelőkben.
A lakosság részére széles körben, az alábbi 
módokon nyújtunk lehetőséget az adatlap 
benyújtására.
• Levélben, postai úton az 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43. levélcímre. A borítékra 
kérjük, írják rá: „Ebösszeírás”!
• Személyesen leadható a Hivatal ügyfélszol-
gálatán. 
• Elektonikus úton, amihez az űrlap letölt-
hető az Önkormányzat honlapjáról az alábbi 
elérhetőségen:  https://www.bp16.hu/hirek/
aktualis/kezdodik-az-ebosszeiras
A kitöltött és lementett űrlapot e-mailen az 
igazgatas@bp16.hu e-mail-címre kell elkül-
deni.
• Ügyfélkapun keresztül, 
• a Govcenter online felületén keresztül,

melyekhez a link szintén megtalálható a 
https://www.bp16.hu/hirek/aktualis/kezdo-
dik-az-ebosszeiras oldalon. 

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját 
kezű aláírás minden esetben elengedhetet-
len feltétele a benyújtásnak!

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 
2022. szeptember 15. napját követően az 
„Ebösszeíró” adatlapon szereplő adatokban 
változás állna be, továbbá amennyiben ezen 
időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt 
be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást 
követő 15 napon belül.

Felhívjuk továbbá a tisztelt Ebtulajdonosok 
figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekez-
dése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb 
csak elektronikus transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható. Amennyiben a jogsza-
bályban meghatározott kötelezettségének 
még nem tett eleget, azt kérjük, haladékta-
lanul pótolja.
Az adatszolgáltatás a törvény értelmében 
kötelező! Aki az adatszolgáltatási kötelezett-
ségének nem tesz eleget, vagy nem a jogsza-
bályban előírtaknak megfelelően teljesíti, 

az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Korm.rendelet alapján állatvédelmi 
bírsággal sújtható.

Kérem, amennyiben az ebösszeírással kap-
csolatban bármilyen kérdésük vagy észrevé-
telük merülne fel, keressék az Igazgatási és 
Ügyfélszolgálati Iroda munkatársát az alábbi 
elérhetőségeken: 
Tel.: +36-1/4011-595, 
e-mail: igazgatas@bp16.hu

Vonatkozó jogszabályok:
• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény
• Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) kormányrendelet
• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormány-
rendelet

A qr-kód értelmezé-
sére alkalmas tele-
fonnal a mellékelt 
kódot beolvasva az 
Önkormányzat hon-
lapján megtekinthe-
tik a részletes tájé-
koztatót.

A CIVIL16 EGYESÜLET 2022. ÉVBEN MEGALAPÍTJA ÉS MEGHIRDETI AZ ELSŐ 
KERTVÁROSI PÁLINKA ÉS PÁRLATVERSENYT. 
Hazai magánfőzők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék nevezhetnek, elsősorban Budapest XVI. kerületéből, de 
a környező régiókból, valamint az ország más területeiről is, a Pálinkatörvény, illetve a vonatkozó szabályozá-
sokban leírtaknak megfelelő mintákkal és helyes megnevezéssel, a versenyszabályzat elfogadásával.

NEVEZNI LEHET: 2022. SZEPTEMBER 1. 08:00-TÓL SZEPTEMBER 30. 16:00-IG, 
a versenyszabályzat elfogadását követően kitöltött nevezési lappal, legalább egy darab leadott mintával, 
befizetett nevezési díjjal.
A NEVEZÉSI DÍJ magán- és bérfőzdéknek: 1500 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek: 1800 Ft/minta, 
amely a CIVIL16 Egyesület részére készpénzben befizetendő, vagy az Egyesület bankszámlájára utalandó 
a 11716008-22522199 számú, OTP Banknál vezetett számlára.
Közleményben fel kell tüntetni a beküldő nevét, továbbá, a „nevezési díj”, vagy a „nevezési díj és gálavacsora”-
megjelöléseket. Utóbbi esetben a nevezési díj + 5000 Ft utalandó.
A mintacsomagban mellékelni kell az utalási azonosítót is.

BÍRÁLAT: 2022. OKTÓBER 8-9. DÍJÁTADÓ: 2022. NOVEMBER 26. (SZOMBAT) 16:00
 
A Pálinka- és Párlatversenyről minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a www.civil16.hu oldalra 
kattintva, ahonnan a jelentkezési lap is letölthető.

Első Kertvárosi Pálinka és Párlatverseny

Kezdődik az ebösszeírás
Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a 
továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Budapest XVI. 
kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ebrendészeti 
feladataival összefüggésben 2022. június 15. napja és 2022. szeptem-
ber 15. napja között időszakos ebösszeírást végez Budapest XVI. kerü-
let közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából.
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is. Varga Levente és testvére, Laura magyar 
népzenével teremtett hazafias hangulatot, 
míg Horváth Csaba Csongor és Necz Már-
ton szavalattal idézték meg az ’56-os hősök 
szellemét.

A történelemtudomány szemszögéből, 
dr. M. Kiss Sándor, Széchenyi-díjas tör-
ténészprofesszor, 1956 történéseinek 
kutatója előadásában egyértelműen al-
jas cselekedetnek minősítette Tóth Ilona 
megkínzását és kivégzését, a legetikátla- 
nabb pereljárásnak nevezte azok közül, 
melyekkel szakértőként valaha foglalko-
zott. A kommunista rendszer bűnét sú-
lyosbítja, hogy mindezt egy olyan ember-
rel követték el, aki az életét a gyógyításra 
és a segítségnyújtásra tette fel, legyen a 
páciense bármilyen világnézet követője. 
Felakasztása képletesen merénylet volt 
nem csak a magyar orvosszakma, hanem 
a teljes hazai értelmiség ellen is.

A megemlékezés végén a jelenlévők gyer-
tyát gyújtva adóztak a vértanúvá lett medika 
emléke előtt.

GUETH ÁDÁM

A rendezvény narrátorának szerepét Pet-
rovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke látta el. 
Müller Ildikó, az Emlékezet Központ intéz-
ményvezetője köszöntötte az emlékezőket, 
majd ismertette a fiatal orvostanhallgató éle-
tét és halálának történelmi következményét. 

Sok ismert életrajzi adat mellett elhangzott 
életének néhány kevéssé ismert részlete is. 
Például az, hogy orvosi pályája mellett ügyes 
pilóta is volt, Mátyásföldön sikeres vizsgát 
tett vitorlázó repülőgépre, 12 perc repült idő-
vel. Békésebb időkben sorsa minden bizony-
nyal másképpen alakult volna. 

Kovács Péter polgármester beszédében fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a kommunista 
eszme ennyi évtized után sem tűnt el, sőt 
napjainkban is jelen van, ami ellen továbbra 
is küzdenünk kell. 

Imádságos szívvel emlékezett Árpádföld 
szülöttére Nyikos András református lelkész 
és Nowaczek Máriusz katolikus plébános 

Tóth Ilona halála, 65 év távlatából
Június 27-én, az árpádföldi Tóth Ilonka Emlékházban tartotta közös megemlékezését a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ, a XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Tóth Ilonka Szülőhá-
záért Alapítvány. Immáron hagyomány Kertvárosunkban, hogy minden évben, halála évfordulójának 
előestéjén fejet hajtunk az ’56-os forradalom utáni megtorlásokban ártatlanul meghurcolt és kivégzett 
medika, Tóth Ilona emléke előtt. Az egykori vértanút 1957. június 28-án, éppen 65 éve küldte bitóra a 
kommunista rendszer, előre megkomponált koncepciós per keretében. 

dr. M. Kiss Sándor és Petrovics Sándor

Nyikos András Nowaczek Máriusz dr. M. Kiss Sándor

90. születésnapját ünnepelte 
FEKETE KORNÉLIA, akit eb-
ből az alkalomból Kovács Pé-
ter polgármester köszöntött.
Nelli néni Budapesten született. Nem 
volt könnyű ifjúkora, mindössze 14 éves 
volt, amikor édesanyja 43 évesen el-
hunyt. Négyen voltak testvérek, és mivel 
ő volt a legidősebb, neki kellett kimarad-
nia az iskolából, és átvenni az édesanya 
szerepét. Egész életében egyetlen mun-
kahelye volt, a Taurus, a világhírű gumi-
termékeket előállító gyár, ahol Nelli néni 
a futóművekhez szükséges belső gumik 
összerakásában dolgozott. 37 év munkaviszony után vonult nyug-
díjba. Végleg hátat fordított a gyárnak, de otthon is sok munka vár-

ta. 1950 óta lakik mai otthonában, ame-
lyet gondosan rendben tartott kert vesz 
körül. Koráról nem vesz tudomást, egye-
dül tartja rendben a kertet is és a házat 
is. Önállóan bevásárol, minden második 
nap főz magának, és mindig tesz-vesz 
valamit, sohasem unatkozik.

Véleménye szerint, aki hosszú életet 
szeretne, olvasson sokat, járjon szín-
házba, moziba, szeresse a természetet, 
és figyelje a világ eseményeit. Legyen 
társasága, és – főleg fiatalon – ha kedve 
úgy kívánja, még egy kis szeszes ital elfo-
gyasztása is szóba jöhet. A mérsékletes-
ség azonban mindig fontos.

Úgy tűnik, Nelli néni receptje bevált, 
hiszen kitűnő állapotban ünnepelhette 90. születésnapját. Isten 
éltesse őt még nagyon sokáig!  
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Az Erzsébetligeti Színházban július 
18-án kezdődik a nyári szünet, és au-
gusztus 14-ig tart. A rendezvényszer-
vezők azonban nyáron sem engedik el 
a zenerajongók kezét, a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával egy tartal-
mas zenei sorozatot állítottak össze 
a kultúrszünet átvészelésére. A ligeti 
ősfák alatt csütörtökönként és pénte-
kenként szól a zene, szombatonként 
pedig filmvetítéssel szórakoztatják a 
közönséget. Hűsítő szeszes és szesz-
mentes italokról, valamint jégkrém-
ről, sós és édes „nasiról” a Green 
Caffe színpad közelébe kitelepült fa-
házikója gondoskodik, karnyújtásnyi-
ra a széksoroktól. A programsorozat 
augusztusban, a szünet után újult 
erővel folytatódik, egészen a Kertvá-
rosi Vigasságokig. 
Álljon itt néhány fotó a júniusi-júliusi 
nyári esték legsikeresebb szereplőiről:    

A verseny Budaörsről indult, majd útba 
ejtették a főváros néhány nevezetes pont-
ját. Ezután Fóton időztek egy kicsit, amíg 
mindenki megebédelt, majd kihajtott a 
mezőny a Hungaroringre, ahol a verseny-
pályán mindenki megtett két mért kört. 
A mogyoródi izgalmak után kanyargós 
útvonalon, több települést érintve érkez-
tek a mátyásföldi Erzsébet-ligetbe, ahol 

nagyon sokan voltak kíváncsiak a célba 
érkező autócsodákra és vezetőikre. Száz-
számra készültek a fotók, a benzingőzzel 
mérgezett érdeklődők – ahol a tulajdonos 
hozzájárult – szívesen betekintettek a mo-
torházba, simogatták, becézgették a régi 
négykerekűeket. 
Az Oldtimer Szuperkupa következő ver-
senynapja szeptember 24-én lesz.

Ifj. Szakcsi Lakatos Béla BusinessSilence!

Tóth Eszter és a Lanou Kozma Orsi

Flying Times 

Sok nézőt 
vonzottak a 
filmvetítések is  

A György Ákos vezette 
Rytmix Stúdió növendékei 
Szabó Eszter Vilma

Oldtimer 
Szuperkupa 

Június 26-án az Erzsébet-ligetben, 
a Szurmay sétányon volt az Old-

timer Szuperkupa befutója.
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu 
facebook.com/kulturliget

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

www.kulturliget.hu                facebook.com/kulturliget                instagram/erzsebetligetiszinhaz

SZABAD(A)TÉR rendezvényeinken a Green Caffee 
hűsítő italokkal és finom falatokkal várja a vendégeinket!

A rendezvények INGYENESEN LÁTOGATHATÓ, szabadtéri események! 
A programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap együttműködésével valósul meg!

Kedves Látogatóink!
Az Erzsébetligeti Színház
július 18. és augusztus 14. 

között ZÁRVA TART!
Augusztus 15-től várjuk 

vissza Önöket!
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A Kertvárosi Nyuca Kör tizenkettőtől tizen-
hat éves korosztályig várja a könyvszerető 
gyermekeket. A csoport egy része új tagok-
ból áll, másik részét pedig a könyvtár nyári 
táboraiban felnevelkedett veterán könyvbará-
tok alkotják. A gyermekeknek régi vágya volt, 
hogy egy éjszakát az intézmény falai között 
tölthessenek, melynek során irodalmi és ön-
ismereti foglalkozásokkal és társasjátékozás-
sal múlatták az időt. A Nyuca elnevezéshez 
Csepregi János Nyuca Bestiárium című köny-
ve adta az ötletet. A történet szerint ezek a 
titokzatos élőlények éjjelente garázdálkod-
nak, ezért megfigyelésük igen nehéz. Mivel 
a könyvtárban időző gyermekek végül mind 
álomba szenderültek, így nem derült ki, 
hogy jártak-e nyucák Sashalmon, minden-
esetre az éjszakázók mindegyike vidáman és 

egészségesen hagyta el a könyvtárat a reggeli 
órákban. 
A június 20-ai héten az intézmény a nyári 
táboros gyermekeket várta. A könyvtárban 
immáron hagyomány, hogy a tanévzárást 
követően rendezik az úgynevezett „zsilipelő 
tábort”, mely nagy segítséget nyújt a dolgozó 
szülőknek, hogy a vakáció első heteiben, az 
igazi táborszezon előtt is megfelelő felügye-
letet biztosítsanak a gyerekeknek. A tábor-
ban tizenkét fő vehet részt, teljesen ingye-
nesen, valamint lehetőséget ad az érettségi 
előtt álló diákoknak az ötven óra közmunka 
teljesítésére. A tábor célja, hogy segítse a ki-
csiket a tudatos olvasásban és az irodalom 
megismerésében. A tábor végén az elkészí-
tett rajzokat, színezéseket egy füzetbe fűzik, 
melyet könyvtári pecséttel látnak el.

Az örökléstan ma már egyre tökéletesebb 
módszerei vizsgálhatják az Árpád-ház egyik 
genetikai jellemzőjét, a korai halálozás visz-
szatérő jelenségét. Az átlagos életkor külön-
ben sem volt magas, de Szent Lászlót kivéve 
I. Béla ágán az utódok jellemzően alig érik 
el a harminc életévet. Így az 1131-ben, egyéni 
és családi tragédiákat átélt, nyomasztó izgal-
makkal teli gyermek-, majd ifjúkort maga 
mögött hagyó II. Béla (Vak Béla) is 33 éve-
sen tért meg elődeihez. Tízéves uralkodása 
alatt négy fiúval (közülük három lett magyar 
király) és néhány leánnyal tette ismét virág-
zóvá a „sámán nemzetséget” bizonyítva a 
Turul-őserőt, a „szent királyok” utódaiként. 
Trónra lépését baljós jelek követték. A Kál-
mán-párt még jelentős politikai tényezőt és 
fegyveres erőt jelentett. Tagjai a vak (fogya-
tékos) Béla helyett Boriszt – aki Kálmánt 
tartotta apjának – támogatták.  Borisz, III. 
Boleszló lengyel fejedelemmel és csapataival 
betört az országba. A támadást megelőzve 
Béla gyors, de kegyetlen tettet hajtott vég-
re. Az Aradra összehívott gyűlésen az apja 
(Álmos) és a saját megvakításával gyanúsí-
tottakat, és az ingadozó bizonytalanokat – 
mintegy hatvannyolc főurat – legyilkoltatott. 
Ilyet még Árpád-házi király nem tett. Kora-
beli vélemény szerint a bosszút a királyné, 
a szerb Ilona és rokonsága szervezte. Az 
ellenpárt „lefejezése” után, amíg Béla és 

Borisz seregei közeledtek egymáshoz csatát 
vállalva, az alattvalókban felmerült a vérségi 
elv, a leszármazás kérdése. Amíg Kálmán fia 
István megtett mindent, hogy utóda az apja 
által megvakíttatott Béla legyen, a házasság-
törésből eredő Borisz mindent megtett, hogy 
Bélát letaszítsa. Amíg Boriszról esetleg hihe-
tő volt, hogy talán mégis Kálmán fia, addig 
Béla származása kétségtelen volt és ez dön-
tött. Követség ment a Sajó túlpartjára Bolesz-
lóhoz – „...ti igazság ellen akartok egy fattyú-
nak országot keresni... a korona joggal Bélát 
illeti...”. 1132. július 22-én, (majdnem éppen 
890 éve) Béla és III. Lipót osztrák őrgróf 
egyesült csapatai hatalmas győzelmet arat-
tak a Sajó-völgyi csatában Borisz és Boleszló 
fölött. Béla a belső rend megszilárdítása után 
ügyes külpolitikát folytatva jó viszonyt ápolt 
a csehekkel, németekkel.

Velencétől dalmát városok, Bizánctól szerb 
tartományok váltak a magyar király hűbér 
birtokaivá. Az Árpádok közül elsőként vette 
fel a „Ráma királya” címet, kisebbik fiát Lász-
lót, „boszniai herceggé” tette. A királyi mél-
tóság, a kiterjesztett hatalommal együtt e vak 
és magatehetetlennek hitt király alatt újra 
megerősödött. Ingadozásuk, kétségeik után 
alattvalóira is mély benyomást tett Álmos 
nemzetségének tehetséges és sikeres foly-
tatója. A családi emlékezetben  Álmosnak a 
„Turul fiának” neve a kereszténység felvétele 

Magyar szépmesék
Árpádok nyomában VI. – A nemzetség 
válsága és varázslatos életereje

és elfogadása után is elevenen élt, és az apa 
után Béla egyik fiának nevében ismétlődött.

A közigazgatást tekintve, Vak Béla fősége 
alatt kezdett működni a középkori magyar 
kormányzat fontos hivatala, a későbbi kan-
cellária elődje, amelynek feladata volt az ok-
levelek elkészítése. A hivatal és egyházi mű-
helyek képezték ki a század utolsó éveiben a 
fehérvári konvent mintájára tájegységenként 
szervezett hiteles helyek (locacredibilia aut-
hentica) tehetséges, gyakorlott írástudóit.

1141. február 13-án meghalt Vak Béla, a csa-
lád megmentője és virágzásának törzsöke. 
Fiát a nép teljes egyetértésével három nap 
múltán megkoronázták, aki II. Géza néven ti-
zenegy évesen ült föl – talán már fölérte – az 
Árpádok közel százötven éves trónjára. Nevét 
Szent István apja, és nagyapja után adta neki 
a jellemző családi hagyomány. Uralkodását az 
édesanya, az anyakirályné és a nagybácsi (ap-
jának egyik fő támasza) Belos bán gyámsága 
alatt kezdte. Belos, aki széles látókörű politi-
kus és tehetséges katona, seregvezér volt, jól 
intézte az ország ügyeit. Unokaöccsét szeretet-
tel, udvari intrika nélkül, önzetlenül szolgálta, 
tanította. Szükség is volt erre, mert a légkör 
megromlott Magyarország körül. Lothár fia, 
III. Konrád, Vak Béla lányának Zsófiának (II. 
Géza húgának) jegyese lett, akivel a magyarel-
lenes német udvar tiszteletlenül kezdett bán-
ni. A magyar királylány megírta „kedves Báty-
jának”, hogy az Őt ért sérelmek után, döntött 
és a salzburgi érsekség Admont apácakolos-
torába távozott. II. Géza vitézi neveltetésének 
és fogékonyságának eredményeképpen egy új 
lovagkirály eszményét testesítette meg, dicső 
elődjét Szent Lászlót választva példaképül.                    

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

Nyári programok a Sashalmi 
Szabó Ervin Könyvtárban
Június 10-én, szokatlan programnak adott helyet a Sashalmi Szabó Ervin 
Könyvtár. Az Éjszaka a könyvtárban elnevezésű, zártkörű, ottalvós ren-
dezvény során a könyvtár ifjúsági biblioterápiás csoportját látta vendé-
gül Muntyán Barbara, a könyvtár munkatársa. 

Muntyán Barbara bízik benne, hogy a nyári 
táborozás mellett a könyvtári éjszaka is ha-
gyománnyá válhat. Úgy látja, a gyermekek-
kel a megfelelő időben, erőszak és nyomás 
nélkül kell megszerettetni az olvasást. Meg-
látása szerint, a Nyuca Kör fiataljai között 
népszerű olvasmány Rick Riordan Percy 
Jackson-sorozata, a Harry Potter-széria, de 
meglepő módon visszatérni látszanak a 
klasszikus detektív történetek és az indián-
regények is. Célja az, hogy vendégei otthon 
érezzék magukat a könyvek világában.

GUETH ÁDÁM
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Mint ismeretes, Feszty Árpád festőművész egy 1,5 méter magas és 12 
méter hosszú, önmagába visszatérő vászonra megfestette A Magyarok 
bejövetele című körképét, amely most az ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékpark egyik legfőbb látnivalója. Ha Hülitzerné Veress Kata-
lin ötlete megvalósulna, mi is büszkélkedhetnénk hasonlóval. Felke-
restük hát a felajánlót, hogy a részletekről érdeklődjünk.

Veress Katalin üzletasszony, egy nemzetközileg is elismert és forgal-
mazott gyógyhatású készítmény, kozmetikum megalkotója. Elmondta, 
azoknak az évtizedeknek az emlékére, amelyeket szovjet megszállás 
alatt éltünk át, szeretné felajánlani a XVI. kerületi Önkormányzat-
nak egy festőművész, restaurátor, történelemkutató monumentális 

alkotásának vázlatát, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc 
legfontosabb eseményeit örökíti meg október 23-ától november 4-ig. 
A művész mindenhol ott volt, ahol harcoltak, mindent személyes 
tapasztalatok alapján örökített meg. Veress Katalin többször rendelt 
festményt a sokszor anyagi gondokkal küszködő, politikai nézeteiért 
is állandóan üldözött művésztől, folyamatosan kapcsolatban állt vele, 
és megrendelései sokszor azt jelentették a művész számára, mint ful-
doklónak a mentőöv.

1956 krónikása 2019-ben elhunyt. Veress Katalinnál maradt a már 
említett körkép minden egyes alkotóelemének vázlata. Az üzletasz-
szony elmondta, hogy a történelmi emlékezeten kívül ő anyagi lehe-
tőséget is lát a szóban forgó körképben. Arra gondolt ugyanis, hogy 
ha találnának egy-két festőművészt, aki a vázlatok alapján megfestené 
a nagyméretű művet, a kerületnek anyagi haszna is lehetne belőle. A 
Feszty-körképnél nagyobb, 2 méterszer 20 méter méretű alkotásnak 
lehetne építtetni egy könnyűszerkezetű állandó lakhelyet, amely akár 
a kerület idegenforgalmi nevezetessége is lehetne. Legjobb helye a Li-
getben, az 1956-os Forradalom lángjai emlékmű közelében lehetne. 

Ha elterjedne a híre, akár országos érdeklődésre is számot tarthatna, 
sőt még a határainkon túlról is érkezhetnének magyar érdeklődők. 
Az anyagi háttér bizonyára meghaladja az Önkormányzat lehetősége-
it, ezért – tekintettel arra, hogy országos jelentőségű történelmi ese-
ményt örökít meg –, talán állami pályázaton lehetne rá anyagi forrást 
találni.

Veress Katalin „kincsei” között van még sok különlegesség, közülük 
az egyik egy hiteles Lenin-kép. Ez egy igen jól sikerült, művészettörté-
nészek által hitelesített festmény. Hosszú ideig ott függött a mai Gaz-
dasági Egyetem Diósy Lajos utcai épületében, a Külkereskedelmi Kar 
egyik helyiségében, a mindenkori szovjet parancsnok háta mögött.

A szovjetek kivonulása után nagy 
szortírozás, rendrakás, selejtezés vet-
te kezdetét. Lenin elvtárs képe pedig 
csak ott hevert gazdátlanul egy félre-
eső helyen. A kivonulás emlékére 
nagy bált rendeztek a magyarok, és 
azokat a tárgyakat, amelyekről azt 
gondolták, talán emlékbe még jó lesz 
valakinek, kisorsolták tombolán. Ve-
ress Katalin így, tombolatárgyként 
nyerte meg Vlagyimir Iljics mosolygó 
portréját. Amikor hazament a kétes 
értékű nyereménnyel, családja nem 
fogadta túl nagy lelkesedéssel, ám 
lassan megbékéltek. Ma már ő is szí-
vesen megválna tőle, ha találna rá vevőt.

Amennyiben a körképpel kapcsolatban lesznek fejlemények, beszá-
molunk róla.                                                            MÉSZÁROS TIBOR

Nekünk is lehet „Feszty-körképünk”
Kerületünk lakója, Hülitzerné Veress Katalin a közmeghallgatáson egy olyan felajánlást tett, amelyről 
úgy gondoltuk, érdemes kimenni az ötletgazda lakására, és ott tájékozódni a részletekről. A felajánlás 
úgy szólt, hogy átadja a XVI. kerületnek az 1956-os forradalom és szabadságharc minden fontos moz-
zanatát ábrázoló körképtervezetet, amely a birtokában van.
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Helytörténet
„A Szaturnusztól Sashalomig”
160 éve született Kardos Árpád sashalmi kertészeti szakíró. Rovatunk mai szá-
mában életéről közlünk részleteket, felhasználva a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 
sorozatban megjelent, Széman Richárd: Ceruza, toll és ecset, alkotó eleink című kö-
tetének Kardos Árpád életét bemutató fejezetét. Az író pontos születési dátumát 
még nem sikerült kideríteni, csak az évet: 1862., Pest. Egy internetes oldal szerint 
születési neve Kaiser Árpád volt.  

SZÉMAN RICHÁRD

„…mitől függ, hogy ki marad fenn a történelem emlékezet-rostáján? 
Még a legnagyobbak között is akad, akinek emlékezetét egy időre elte-
meti a társadalom rárakódott kultúrhordaléka: az üzlet, a divat vagy 
a politika. A legfiatalabb művészetnek nevezett fotográfia alkotói közül 
sok ilyet lehetne felsorolni, de elég, ha csak Kincses Károly fotótörténész 
egyik könyvére utalok, a Fotográfusok Made in Hungary, Aki elment, 
aki maradt címűre. A könyv sommásan arról szól, hogy hasonló képes-
ségű fotográfusok közül, aki külföldre ment, világszerte ismert lett, aki 
itthon maradva dolgozott tovább, mára a fotográfiát szerető keveseken 
kívül alig ismerik. És Kincses tényleg olyanokat állított párhuzamba, 
akiknek homlokát megérintette a fotográfia múzsájának csókja.

Mi lesz a kismesterek emlékezetével, akik egész életüket egy célnak 
szentelték, tevékeny munkájukkal sok tudást felhalmoztak, és írásaik-
ban tovább is adták azt? Mint például Kardos Árpád, akinek kisujjá-
ban volt a kertészet minden csínja-bínja, s ami ott volt, leírta, átadta 
sokaknak, azoknak, akik komolyan gondolták a mondást: „ültess egy 
fát, nem éltél hiába”.(…)

Első meg jelenése az irodalomban az 1885-ben, Barna Sándorral 
együtt szerkesztett Serdülők könyve, Mulattató és tanulságos ol-
vasmányok a serdültebb ifjúság számára. A következő évben saját 
regénnyel jelentkezett, a szintén az ifjúság számára írt Ég és föld kö-
zött, Utazás a Szaturnuszba, Kalandos elbeszélés cíművel. A Verne 
nyomdokain megírt ifjúsági regény után nem tudok szépirodalmi pró-
bálkozásáról. A leírások szerint már ebbe az írásba is beleszőtte kerté-
szeti és keleti nyelvészeti ismereteit. 

Első cikkeit a Graphikai Szemlébe írta, 1891−92-ben Három keleti 
nyelv ábéczéje címmel, 1892-ben: A török hirlapokról, 1895-ben: Az 
örmény-török ábéczéről. Ebben az időben a Háztartásnak is munka-
társa volt. 

1892-től szerkesztette a Kertészeti Lapokat 1907-ig. A Pesti Hirlap 
kertészet rovatának a szerkesztője volt 1900-tól 1918-ig. A kert című 
folyóiratot 1913-tól 1919-ig és 1921 és 1924 között szerkesztette.

A XX. század első évtizedében a Vasárnapi Újság munkatársa volt. 
Dolgozott még a Budapesti Hirlapnak, az Uj Időknek, a Pestkörnyé-
ki Lapnak, a Cinkota és Környékének és a rákosszentmihályi Közér-
deknek. Bár a nekrológ jában a Rákos Vidékét (ott: Rákos és Vidéke) 
is meg jelölték, mint amelyben cikkei jelentek meg, azonban ebben az 
orgánumban aláírva nem találtam tőle írást. Viszont annál többet ír-
tak róla és tevékenységéről. (…)

Tag ja volt a cinkotai (Ehmann-telepi) képviselőtestületnek. Az első he-
lyi hírt róla a Rákos Vidéke 1909-ben közölte: az Ehmann-telepi temp-
lomépítő bizottság tiszteletbeli elnökei között sorolták fel. Egy 1912-ben 
meg jelent cikk a Sashalmi Szépészeti Egyesület gödöllői bemutatkozá-
sáról tudósított (DecsyJózsef főszolgabírónál jártak): „Ennek kapcsán 
érdeklődéssel hallgatta Kardos Árpád író és szerkesztő előadását, 
ki a »Sashalom« elnevezés régi történelmi alapját és jelentőségét 

világította meg; egyben pedig 
azon határozott véleményének 
adott kifejezést, hogy a múlt 
hetekben az Ehmann-telepen 
egy építkezés alkalmával nap-
fényre került Árpád-kori lelet-
ből, valamint a már régebbi hasonló leletekből következtetve, a mai 
Huszka- és Ehmann-telepek egy része őseink temetkezési helyéül 
szolgált, miért is nagyon czélszerű lenne ásatásokat végeztetni. A 
főszolgabíró készségesen felajánlotta, hogy a vármegyei régészeti-
egyesület figyelmét mindezekre felhívja.”

1918-ban, mint az Ehmann-telepi hadsegélyező bizottság korelnökét 
mutatták be. 

1919-ben a Keresztény Nemzeti Párt Ehmann-telepi csoportjának az 
elnöke. 

1920-ban Ehmann-telep új bíróját, Járóka Antalt Kardos Árpád kö-
szöntötte. 

1925-ben a Pestsashalmi Protestáns Közművelődési Egyesület ünnepé-
lyén mondott ünnepi beszédet.

A Rákos Vidéke 1926-ban közli a hírt: Kardos Árpád felesége elhunyt.
1929-ben Pawlas Gyula bíró (aki egyébként ismert ornitológus is) 

megalapítja az Ornitológiai Egyesület sashalmi fiókját. „Nagy nyeresé-
ge a sashalmi csoportnak, hogy az elnökségre sikerült megnyerni Kar-
dos Árpád országosan ismert ornitológust és pomológust.” (Pomológus: 
gyümölcsismerettel foglalkozó tudós.)

1929: megalakult a Nemzeti Párt Sashalmon, és Kardos Árpádot kér-
ték fel a tiszteletbeli elnökségre. (…)

Kardos Árpád 1935-ben talán belefáradt addigi munkás életébe, fiá-
hoz költözött Hatvanba. Itt érte a halál 1939. október 24-én. A Köz- 
érdek (az abban az évben egyetlen működő helyi lap György Lajos 
szerkesztésében) így búcsúztatta: „Emlékezés egy igaz magyarra. 
Múlt héten 77 éves korában Hatvanban elhunyt Kardos Árpád, 
az Ornitológiai Társaság alapító tagja, az orsz. Magy. Kertészeti 
Egyesület v. főtitkára, számos fővárosi lap, folyóirat nagytudású 
kertészeti munkatársa. Kardos Árpád »őslakója« volt Sashalom-
nak s néhány évvel ezelőtt költözött Hatvanba. Sokszor elgyö-
nyörködtünk Margit utcai kertjének növényritkaságaiban, együtt 
voltunk vele fővárosi írók, művészek társaságában. Kardos Árpád 
nemcsak a kertészkedés polihisztora volt, hanem lelkes ápoló-
ja a turáni gondolatnak. Az ősmagyarság múltjával rengeteget 
foglalkozott, erről a kérdésről több nagyértékű könyvet írt, s ő 
állította össze az első török−magyar szótárt. Szép magyar feje, 
hófehér szakálla meleg kék szeme daliás ősökre emlékeztetett, 
nem csoda, ha Horvay (valójában Fülöp Elemér a szobrász SZR) 
róla mintázta meg az öreg magyar pásztort, aki Blaha Lujza sírját 
díszíti. (…)”
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Az ókori Egyiptomban már ismerték 
a lómentát, maradványait csokrokba 
kötve találták meg 3000 éves sírok-
ban. A rómaiak körében is kedvelt 
növény volt, mártásokat és borokat 
ízesítettek vele. A menta a középkor-
ban is megőrizte népszerűségét, több 
alfaja a 9. században jelent meg Eu-
rópában. 

Lippay János 1664-ben megjelent 
Posoni kert című művében így ír a fo-
dormentáról:

Az kerti méntának szára négy szegle-
tü, szörös: csak nem egy réffnyire föl-nöl. 
Az levele kerekdéd, chipkés, lágy, fodor. 
A tetején, kalász módra nőlnek kék virági. … Nem kiván se ganajos, se 
zíros földet, se az Napnak sütő súgárit: hanem inkább nedvesset, és ha 
az nem lehet, gyakrabb öntözést.

Lippay szerint a konyhában a Fodor méntának, nincs igen keleti 
az étkekbe: hanem valamit tehetnek az sásába; gyönge leveleiböl, az 
misculantiaban. Bár ételeikbe kevésbé használták a növényt, a tej-
termékek körül gyakran előfordult alkalmazása, amiről szintén 
Lippay tudósít: Ha az méntának levelét, édes téjben tészik, soha meg 
nem hadgya alunni … Az saitot is meg óltalmazza a rothadástúl, 
ha azt méntábúl ki fachart lével, avagy aval a vízzel, kiben méntát 
főztek, meg öntözik.

Eleink recepteskönyveiből a menta használatára példaként áll-
jon itt két recept: 

Szakács mesterségnek könyvetskéje, 17. század

Miskuláncia-saláta
Igen szép gyermekdéd salátát, zsállyalevelet, fodormén-
talevelet, pujpunellát, borrágót, petrezselyemlevelet, tur-
bolyát, tárkonyt, köménylevelet és ami füvek hozzáille-
nek; és mint az egyéb salátát, jó borecettel, sós fa-olajjal 
öntsd meg, és felül a borrágó-virággal hintsd bé; jó tiszta 
saláta, aki szereti; ha akarod, felül nádmézzel trágyázd 
meg.

Wesselényi Kata: Gazdasszonynak szükséges könyv, 1772. 

Fodorminta-rozsólist így főzd
A fodorminta míg gyenge jövésben vagyon, szedd meg, 
s tedd egy óntálban, forró vizzel öntsd meg, s borítsd két 

tál közé, hadd álljon ott egy óráig. Egy óra múlva vedd ki, és for-
rald meg jól, tedd egy széllyes szájú üvegben, tölts égettbort réá, s 
a napon mindaddig éreljed, valameddig jól megsárgítja az égett-
bort. Azután tedd lombikba, tölts bort réá, egy fazékba főzz bort, 
tégy pergelt búzát beléje, s két darab tüzes sót vess belé a búzába, 
azután töltsd a lombikba, tégy vagy két levél szarvasnyelvű füvet 
is beléje, s főzd ki.

Szómagyarázat: 
égettbor: égetett szesz, pálinka; fa-olaj: olíva olaj; nádméz: cukor-
nádból előállított cukor; pergelt: pirított; pujpunella: közönséges 
ánizs vagy hasznos földitömjén; rozsólis: likőr; sása: mártás; szar-
vasnyelvű fű: gímpáfrány.

Az ajakosvirágúak családjába tartozó menta ősidők óta gyűjtött és termesztett 
fűszernövényünk. Nemzetsége nagyon változékony, s ebbe több mint 50 alfaj 
tartozik. 

A menta
GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA

gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 
gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk

történetéboltörténetébol´́́́

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet 
Központ is csatlakozott a Múzeumok 
éjszakája rendezvénysorozathoz.

A Helytörténeti Gyűjteményben (Veres Péter út 
155-157.) igény szerint tartottak tárlatvezetést, ahol a 
kerületünket alkotó öt elődtelepülés írott és tárgyi 
emlékein kívül most a fennállásának 90. évfordu-
lóját ünneplő Corvin Mátyás Gimnázium kiállítá-
sát is megtekinthették 18 órától 24 óráig. Az utolsó 
érdeklődő 23:40-kor érkezett. 
 A Cinkotai Tájházban a régi cinkotai paraszti élet 

emlékeivel ismerkedhettek az érdeklődők félórán-
ként induló idegenvezetéssel. A Varázsműhely 
Művészeti Alapítvány közreműködésével volt me-
sejáték, a legbátrabb gyerekek kipróbálhatták a 
tűzugratást is, a táncos lábúak pedig együtt rophat-
ták a Pannónia Néptáncegyüttessel.
 A Tóth Ilonka Emlékházban 18 órától vetítették 
a Magyarország története című ismeretterjesztő 
filmsorozat 41. és 42. részét. Óránként indult 
tárlatvezetés az emlékház bemutatására, amely-
hez a Szabadnak születni című film levetítése is 
kapcsolódott.                                                                

M.T. 

Írott emlékek kerületünk múltjáról Tűzugratás Tóth Ilonka szülőháza korhűen berendezve
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Megmenekült az Ikarus!

– Márciusban kezdődött egy, a BRFK által szervezett labdarúgó baj-
nokság a fővárosi rendőrkapitányságok között, műfüves pályán, hi-
vatásos játékvezetőkkel. Egy 15 fős kerettel vettünk részt a tornán, 
amely 11 fordulóból állt. A mérkőzéseket vasárnaponként, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem futballpályáján játszottuk le. Mivel mindenki 
szeret győzni, parázs hangulatú csatákat vívtunk erős ellenfelekkel 
szemben, betartva a fair play szabályait, de azért erősen törekedve a 
jó eredményre. Végül ez nekünk, a XVI. kerületi kapitányság csapa-
tának sikerült a legjobban. Senki nem győzött le minket, veretlenül 
lettünk elsők, így mi hozhattuk el a kupát – mondta Horváth Sza-
bolcs nem kis büszkeséggel.

Biztos forrásból tudjuk, hogy amikor a kerületünk színeiként a 
zöld-sárga kombinációt választották az illetékesek, nem a brazil 

Előző jelentkezésünk alkalmával emlí-
tettük, hogy a kiesés rémétől fenyegetett 
Ikarus futballcsapatának a bajnokság befe-
jezésével nem állt jól a „szénája”. A kiírás 
szerint ugyan megmenekült a kieséstől, 
de fennállt a lehetősége annak, hogy nem 
csak két kieső lesz az első osztályból. Ez 
bekövetkezett volna akkor, ha a bajnok 
Pénzügyőr nem jut túl a Balmazújvárossal 
vívott NB III-ba való feljutási osztályozón. 
Az első mérkőzésen Budapesten 0-0 volt 
az eredmény és így esély volt arra, hogy a 
Pénzügy marad az I. osztályban. A Pasaréti 
úti zöld-fehérek viszont rácáfoltak a papír-
formára: bravúros, 3-2-es győzelmet arattak 
idegenben! Így azután a Pénzügy felkerült 
az NB III-ba, az Ika pedig továbbra is kert-
városunk Budapest I. osztályú csapata ma-
radt. Gratulálunk!

Legutóbb az Ikarus és a RAFC 2021/22. 
évi bajnoki teljesítményéről szóltunk, most 
nézzük, hogyan szerepelt másik két csapa-
tunk a magunk mögött hagyott bajnokság-
ban.

A Bp. II osztályban indult Mátyásföldi 
LTC csapatánál okozta a legtöbb problémát 
a pandémia – különösen az előző idényben. 
Annak hatása viszont a 2021/22. évi baj-
nokságban is érezhető volt. Az utóbbi évek-
ben különben is jellemző volt rájuk a hul-
lámzó teljesítmény, ennek okait gondolom 
a szakvezetés tudja, vagy próbálja megtalál-
ni. Általában a „jó középcsapat” titulus illeti 
az együttest. Az elmúlt idényben azonban 
szinte végig a tabella alsó felében tartózkod-

tak. A 14 csapatos II. osztályban az ősszel a 
11. lettek, 14 pontot szerezve, tavasszal ezt a 
teljesítményt két ponttal toldották meg, és 
összesen 30 pontot szerezve megtartották 
a 11. helyet. A tavaszi szezonban mindössze 
4 győzelmet szereztek, ebből viszont kettő 
igazi bravúr volt: a kertvárosi derbin 2-1-re 
győztek a RAFC ellen, majd a bajnokság 
hajrájában 1-0-ra verték a Nagytétényt. 

A nyáron kiderül, sikerül-e stabilizálni a 
gárdát, hiszen valószínű, hogy csak akkor 
szerezhetik vissza a „jó középcsapat” címet. 
Ehhez kívánunk sok sikert, jó munkát!

A Budapest Bajnokság III. osztályában 
szerepel a Rákosszentmihályi SC együtte-
se. Az évek óta komoly (főleg anyagi) gon-
dokkal küzdő csapatban Lohn János elnök 
tartja a lelket. 

A tizenhárom tagú osztályban az őszi sze-
zont a 11. helyen zárták, igaz, a kieső helyen 
álló, tizenharmadik BKV II-től 10 pont tá-
volságra.  Tavasszal igencsak rapszodiku-
san teljesítettek: 5 győzelem és 7 vereség 
(nem alkudoztak, egyetlen döntetlent sem 
játszottak). Utolsó két meccsüket viszont 
megnyerték és így végeredményben a 8. 
helyre jöttek fel, ami nem mondható rossz- 
nak.

A valaha a régi RAFC játékosokból alakult 
együttes sokáig sikert sikerre halmozott. 
De hát az idő… Ma már a jelenlegi körül-
ményeket figyelembe véve úgy gondolom, 
az RSC teljesítményét becsületesnek, elfo-
gadhatónak lehet mondani. 

Az elnöknek pedig kitartó, türelmes mun-
kát kívánunk.

A 2022/23. évi Budapest bajnokságok 
kezdése: 

I. osztály: augusztus 19.
II. – III. osztály: szeptember 3.

Minden kedves olvasónknak, csapataink-
nak és szurkolóiknak jó pihenést, kellemes 
nyaralást kívánunk. Találkozunk augusztus-
ban.

VARGA FERENC

Örömhír 
lapzárta után

Lapzártánk után érkezett a RAFC csapata és 
szurkolói számára fontos hír: július 4-én vég-
re megtörtént a munkaterület átadás-átvétel 
a RAFC-pályán, és már meg is kezdődött a 
kivitelező felvonulása a területre. Megkez-
dődtek tehát az új sporttelep megépítésének 
munkálatai, amelynek eredményeképpen – 
ha minden jól megy – már 2023 májusában 
sor kerülhet az átadásra.

Első lépésként a bontás és jelentős terep-
rendezés szerepel a tervekben. Majd meg-
épül egy 68x105 méteres élőfüves, és egy 
68x90 méteres műfüves pálya, mindkettő 
világítással. Épül továbbá egy 350 négyzet-
méteres öltöző, és kiépítik az üzemeltetés-
hez szükséges teljes infrastruktúrát.

Részletesebb tudósítás következő lapszá-
munkban olvashatnak.  

Győztek a rendőreink
A XVI. kerület rendőrkapitányától, Horváth Sza-
bolcs alezredestől kaptunk egy lelkes hangú tájé-
koztatást arról, hogy a XVI. kerületi rendőrök lab-
darúgó tornát nyertek. Íme a beszámoló.

nemzeti fociválogatott ikonikus mezének a színei adták az ötletet. 
Az azonban érdekes párhuzam, hogy a brazilok ugyanolyan színű 
mezben szokták végigverni a világot, mint amilyenben rendőreink 
leiskolázták ellenfeleiket. Úgy látszik, a mez színe kötelez.   

Mi, elszánt, győzelemre éhes focidrukkerek mit is mondhatnánk 
mást: gratulálunk.

M.T. 
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Illik név szerint megemlíteni a sportolókat és edzőiket:
Wagner-Gyürkés Viktória: 

2 aranyérem (1500 m, 5000 m); edzője: Babinyecz József
Horváth Csaba:

1 aranyérem (magasugrás); edzője: Kőrös András
Kovács Noel:

1 aranyérem (gerelyhajítás); edzője: Kovács Gyula
Pap Márk:

2 ezüstérem (100 m, 200 m); edzője: ifj. Tomhauser István
Kéri Tamás:

 1 ezüstérem (rúdugrás); edzője: Bagyula István
Kovács László:

1 ezüstérem (súlylökés); edzője: Kovács Gyula
Rapai Fanni:

1 bronzérem (400 m); edzője: ifj. Tomhauser István
Tano Leonardo:

1 bronzérem (110 m gát); edzője: ifj. Tomhauser István
Molnár Csaba:

1 bronzérem (400 m gát); edzője: Budai Tamás

Fantasztikus Ikarus-
sikerek atlétikában 
A 127. Magyar Bajnokságot az MTK-pályán rendez-
ték, és nagy büszkeséggel közölhetjük, hogy a viada-
lon főszerepet játszottak a mátyásföldi sportolók. Az 
Ikarus BSE atlétái négy arany-, négy ezüst- és három 
bronzérmet szereztek, amellyel a népes mezőnyben 
az éremtáblázat negyedik helyén végeztek! 

Lapzártakor érke-
zett a friss hír: a 
jeruzsálemi U18-
as Európa-bajnok-
ságon 400 méter 
gátfutásan bronz- 
érmes lett Takács 
Gergő. Ifj. Tom-
hauser István ta-
nítványa 51.77-es 
fantasztikus egyéni 
csúccsal állhatott a 
dobogóra! 

AMLER ZOLTÁN

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

PLATÁNFA PERMETEZÉS
Munkavégzés időtartama: július 25. – augusztus 5.

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Mospilan 20 SG 0,04%

14 Nem jelölés- 
köteles

Kifejezetten 
veszélyes

Decis Mega  0,05%
Tazer 250SC 0,1 %

Wuxál általános 
lombtrágya

0,3%

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

VADGESZTENYEFÁK KOMPLEX VÉDELME
Munkavégzés időtartama: augusztus 8. – 20.

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Vertimec Pro 0,1 %
14 Nem jelölés- 

köteles
Kifejezetten 

veszélyesTopas 10EC 0,1 %
Decis Mega 0,05 %

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

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pon-
tosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk 
a fent jelzett időintervallum betartására. A leggondosabb munka-
végzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra 
hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, 
és az első mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján 
közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 
52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. 
Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platán-
fák 10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa, illetve 
zöldségfélék találhatók, legyenek szívesek azt jelezni, lehetőség 
szerint írásban az info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-
0258, 06-20/219-54-08 telefonszámokon, hogy fokozott elővigyá-
zatossággal vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümöl-
csök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterülete-
ken augusztus 30-ig, MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterüle-
ten engedélyezett készítményekkel. ÉVI: 14 nap, MVI: 0 nap 

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

INGATLAN
Erzsébet-ligetben (esetleg a környé-
kén) magánszemélyként keresek 2 
szobás összkomfortos lakást  I-II. 
emeletig. 06-20-388-35-26

Nagybörzsönyben eladó eredeti 
szépségében megtartott, korszerű-
sített, napelemes 2 szobás paraszt-
ház berendezéssel 35M Ft-ért nagy 
telken. 70-945-5225

Nógrádmegye déli részén Kál-
lón, Budapesttől 57km-re eladó 4 
szoba összkomfortos családi ház 
1000nm-es telken. I.ár: 12M Ft. 
Botos Moksony Erika 20-365-6258

XVI. kerületben keresek eladó, ön-
álló garázst. 70-416-1083

Különálló 36nm-es ház fix 135E Ft/
hó idősebb hölgynek kiadó. 30-937-
1150 

Albérletet keresek. 20-252-0255

Eladnám vagy cserélném 62nm-es 
panorámás, amerikai konyhás Jókai 
lakótelepi lakásomat kisebbre, csak 
a telepen. 407-4927, 30-779-1522

Kiadó a Centin első emeleti lakás. 
130 E Ft+ rezsi. 20345-4882

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

VEGYES
Több éves 14 nagy levelű filodend-
ron eladó 20E Ft-ért. 20-220-1675

Eladó harmonika, írógép, Hifi-to-
rony, Sony TV, hanglemezek, köny-
vek. 20-318-8284

Két cserép élvédő, szerelemvirág 3 
és 6 virággal megegyezéssel eladó. 
20-545-7598

Eladók: új 2l-esolajsütő, paradicsom 
passzírozó, zöldség-gyümölcs cent-
rifuga, 1l-es termosz, szeletelő-re-
szelő, Vital center 4 az 1-ben. Alig 
használtak. 409-1267

Bosch mosógép, használt, törött 
előlappal 10E Ft-ért eladó. 20-451-
7390

Egyedülálló nő keres szintén ma-
gányos nőt lakótársnak. 30-354-
4738

Eladnám jó állapotban lévő ferde 
hasizom padomat 8E Ft-ért. 9-17 óra 
között. 30-301-9571 

Hat ágú jó állapotú csillár burával, 
szalagos magnó, könyvek ingyen el-
vihetők. 409-2240

Kombinált hűtőszekrény, két tálcás 
mosogató, szekrénysor, ágynemű-
tartós heverő eladók. 407-0627

Új fali polc 3 lap + szerelékek 
100x20x2 cm eladó. 40 kg/lap. 403-
1335

Polclapok festett 10 db 76x20x2 cm, 
faládák 10 db 40x30x22 cm eladók. 
403-1335

Építésnél használt pallók eladók. 
409-2240
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Régiségek-hagyaték, örök-
ség felvásárlása készpénzért. 
www.antikbudapest.hu e-mail: 
antik@antikbudapest.hu Tele-
fon: 20-932-6495

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

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
nicsere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonika ajtó. 
Nagy Sándor 20-321-0601

RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS! 
Németh Dániel vásárol ér-
tékbecsléssel legmagasabb 
áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, képeslapokat, 
régi pénzt, kitüntetéseket, 
könyveket, dísztárgyakat, 
porcelánokat, szőnyeget, 
bakelit lemezeket, bundát, 
írógépet, varrógépet, kristá-
lyokat, bizsukat, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállás-
sal. 20-294-9205

CALLUX lábápolás, kézi és 
gépi pedikűr, gombás köröm 
és benőtt köröm kezelés, kö-
römprotézis, géllakk, zselé: a 
szépség és egészség jegyében! 
Facebook: Ági Kéz- és Lábva-
rázs, Felsőmalom u. 3/a. 30-
851-8763 Lakossági villanyszerelés ga-

ranciával. Keressen bizalom-
mal! Szakál Zsolt 70-224-2852Számítógép, laptop, MacBook 

szervizelése garanciával. Kiss 
Péter 70-754-4636

Eladó felnőtt részére két csomag 
M-es méretű pelenka 1,5E Ft-ért. 70-
944-4793

XVI. kerületi otthonunkba takarító-
nőt keresek! 2 hetente hosszabb táv-
ra. Megbízható, fiatal leinformálha-
tó hölgy személyében. Reális áron. 
20-935-2473

MTD motoros fűnyíró, 70x60 kék 
öntvény fürdőkád, ORION színes 
TV eladók. 30-363-5936

70l-es bevilágított ülős dioráma el-
adó, élő halaknak átalakítható akvá-
rium. 20-915-1656

82%-os, rokkant hölgy olyan mun-
kahelyet keres, ahol támogatást 
vehetnek fel utána, illetve tudják 
segíteni a munkába való eljutást. 30-
453-3420

Születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő vagyok. 
Keresem segítő partneremet, tár-
samat, aki esetleg mozgássérült és 
jogosítvánnyal is rendelkezik. 30-
453-3420

Olivetti, Continental, Erika táskaíró-
gép, asztali varrógép eladók. 407-
0627

Keresek Lada, Trabant, Wartburg, 
Skoda 100-120 vagy Barkasz gépko-
csit megvételre. 30-393-6772

Kerületünkben hosszabb távra ott-
hont találó ukrán testvérpár és édes-
anyjuk (160 cm, 158 cm, 172 cm 
magas hölgyek) részére keresünk 
kerékpárokat. Horváth Péter 30-921-
4329

Ágynemű tartós heverő, kanapé, 
szekrénysor, Thomson TV, 3 égős 
tűzhely jelképes áron eladó. 407-
0627

Használt, jó állapotban lévő koloniál 
bútorok eladók. 20-451-7390

Eladó keveset használt masszív 
kukorica daráló 15E Ft-ért. 30-294-
8049

Szobakerékpár, elektromos fűrész, 
koloniál lámpa. 20-913-4783

Festmények, lámpabúrák, Rüszter 
lámpa eladó. 20-242-0576

Kristálycsillárok, falikar, kerámia la-
pos tűzhely eladó. 30-541-6383

Kitűnő állapotú franciaágy matrac-
cal 140x200 cm eladó 30E Ft. 20-
596-4600

Favorit 8-as húsdaráló, férfi hasz-
nált Salvo korcsolya, új női PIRNET 
korcsolya, Canon fényképezőgép el-
adók. 70-426-8677



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

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

Kertépítés, öntöző rendszer, 
térkő lerakását, fakivágást, 
bokrok irtását és szállítását 
vállaljuk. Fűnyírást és sövé-
nyek telepítését. Szőcsi Dénes 
20-348-8753

Sövénynyírás, fűnyírás, füve-
sítés, fakivágás-visszavágás, 
metszés, permetezés, zöldhul-
ladék elszállítás. Farkas Nor-
bert 30-550-7761

Kerítések, teraszok, mellék-
épületek, széldeszka festését 
vállaljuk. 30-550-7761

Szakképzett kertészek vállal-
nak: kertrendezést, sövény-
vágást, FAKIVÁGÁST elszál-
lítással is. Megbízhatóan, 
precízen, profi gépekkel. www.
szebbkertet.hu 30-287-4348

XVI. kerületi építőipari cég 
napi 6 órára keres ügyviteli 
munkára jelentkezőt. Kez-
dés-betanulás 2022. 10. 01-től. 
Jelentkezni lehet a 4piller-
penzugy@gmail.com címre 
küldött önéletrajzzal, fizetési 
igény megjelölésével. 




