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Új gépkocsi a beteg- 
szállítás szolgálatában
Május 27-én pénteken vitte az első utasát a Jókai úti szak-
rendelőbe az a új Dacia típusú személygépkocsi, amelyet a 
Területi Szociális Szolgálat (TSZSZ) vásárolt egy korábbi, elö-
regedett gépkocsija helyett.

Részletes beszámolónkat a XX. oldalon olvashatják.

Liu Shaoang olimpiai arany- 
érmes gyorskorcsolyázót lát-
ta vendégül a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör.
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Képes beszámolónkat 
a 13. oldalon tekint-
hetik meg

90 év szóban, írásban 
és képekben
Jubileimi kiállítás nyílt a Corvin 
Gimnázium 90 éves évfordulójá-
nak tiszteletére.
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A testületi ülésről jelentjük

Környezetállapot jelentés 2021-évre vonatkozóan
Budapest XVI. kerületének 
állapotvizsgálata alapján el-
mondható, hogy az elmúlt év-

ben az Önkormányzat továbbra is elsődleges 
szempontként kezeli a környezet védelmét, 
annak megóvását és fejlesztését.

Annak érdekében, hogy a kerület még lak-
hatóbbá váljon és méltó legyen a Kertváros 
címhez, 2021-ben is történtek fejlesztések: 

A kerületi lakosság részére új „Zöld progra-
mok” kerültek elindításra, ami a környezet- 
tudatos szemlélet előmozdítására hivatott. 
Ilyen a Méhbarát Kertváros program, és a 
Madárbarát Kertváros program.  

Zöldfelület fejlesztési munkák között az 
Olga utcai játszótér felújítása valósult meg, 
szem előtt tartva a kivitelezés során a meglé-
vő faállomány védelmét. A növénykiültetési 
terv során a dísznövények „beporzóbarát” 
szempontok alapján kerültek kiválasztásra.  

A Tabódy Ida tér bővítésének kivitelezé-
se 2021 tavaszán kezdődött meg. A bővítés 
során gyepes terephullámokkal határolt 
fásított találkozóhely került kialakításra. 
A koncepció alkotása során és az alkalma-
zott technológiák megválasztásánál a terve-
ző nagy hangsúlyt fektetett az ökológiai és 
fenntarthatósági szempontokra. Az alkalma-
zott stabilizált, szórt burkolat csapadékvíz- 
áteresztő és kizárólag természetes anyagok 

felhasználásával készült. A kertben kísérleti 
jelleggel két ökológiai stratégia mentén ki-
alakított évelőágyás is kiültetésre került. 

Az erdősítési program 2021-ben vette kez-
detét. Az erdősítendő terület 2,5 ha, ahol 
10.000 db kocsányos tölgy került telepítésre. 
A telepítést követően a munkát elvégző al-
vállalkozó 1 éves fenntartással tovább kezeli 
a friss állományt. A terület műszaki átadása 
2022. áprilisában várható.  Az Önkormány-
zat vállalása, hogy a kerület lakosságának 
számával megegyező fa kerüljön elültetésre, 
ami közel 75.000 db fát jelent. A fennma-
radó mennyiséget szakaszosan ülteti el az 
Önkormányzat.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által 
elfogadott 87/2021. (II.15.) határozatának 
megfelelően lehetőség nyílt a lakosság által 
elhasznált sütőolaj leadására a kerületben 
létesített gyűjtőpontokon. Összesen 5 db in-
tézményben létesültek ilyen gyűjtőpontok. 
A program másik eleme, hogy a begyűjtött 
sütőolaj kilogrammjaiként 25 Ft támoga-
tásban részesül egy, az Önkormányzat által 
megjelölt, a programban résztvevő óvodai 
szervezet. Az egy év alatt begyűjtött olaj utá-
ni támogatás összegét a következő év elején 
fizeti ki a Biotrans Kft.

A XVI. kerületben új lehetőségként 2 db kö-
zösségi komposztáló gyűjtőpont került meg-

építésre. A XVI. kerület Demeter utca 3. sz 
alatt illetve a (hrsz. 117528/2) Bökényföldi út 
és a Forrásmajori dűlőt összekötő út melletti 
telephelyen, ahol az útvonaltáblákkal is jelez-
ve van az Egis Gyógyszergyár megállónál. Ez-
zel új lehetőség nyílik a lakosság részére, hogy 
a kertekben keletkezett zöld javakat beszállít-
sa és átadja a komposztáló gyűjtőpontnak. 

A Klímabarát Települések Szövetségéhez 
és a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségéhez való csatlakozás a 2021. év-
ben megtörtént, ez a szövetség fogja össze 
azon települési önkormányzatokat, melyek 
rendelkeznek SECAP tervvel. A XVI. kerü-
leti Önkormányzat ennek megfelelően ki-
dolgozta a SECAP tervet, ami kézzelfogható 
helyzetképet ad a település jelenlegi energe-
tikai és klímakockázati helyzetéről, illetve a 
település ezzel a tagsággal vállalást tett arra, 
hogy 2030-ig 40%-al csökkenti a CO2 kibo-
csátását. 

Összességében tehát elmondható, hogy 
a XVI. kerület Önkormányzata nagy hang-
súlyt fektet a napjainkban egyre sürgetőbb 
probléma – a klímaváltozás, és az ezzel járó 
hatások enyhítésére. Az újonnan indított 
zöld programok célja a lakosságának szé- 
leskörű bevonása a környzetvédelembe, az 
erdősítési programmal az aktív zöldfelületi 
állomány kerül növelésre. 

2021. évi tevékenységéről először a XIV. ke-
rületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság adott 
számot, mely szervezetet Salamon Lajos tűz-
oltó alezredes, a kapitányság parancsnoka 
képviselte. Elmondta, felszereléseik mind a 
közlekedésbiztonság, mind a tűzoltás sza-
bályainak megfelelnek, ezeket rendszeresen 
karbantartják, a javítási munkálatokat pedig 
szakszerviz végzi. Azt is megtudhattuk, hogy 
a káresetek száma összefüggésben van az 
időjárási anomáliákkal. A parancsnok meg-
nyugtató magyarázattal szolgált a riasztások 
számának növekedésére. Az ok: egyre több 
ingatlanban van CO-érzékelő és tűzjelző, 
melyek az elem lemerülését is figyelmeztető 
hanggal jelzik. Sok esetben a lakosok ezt ösz-
szetévesztik a valódi veszélyjelzéssel, és érte-
sítik a tűzoltóságot. Azonban kiemelkedően 
jó hír, hogy a szándékosan téves riasztások 
száma nullára redukálódott. Az ülés folya-
mán a Testület elfogadta az önkormányzat 
cégeinek, így a REHAB-XVI. Kft-nek, a Sas-
halmi Piac Kft.-nek és a Kertvárosi Kft.-nek a 
2021. évről szóló beszámolóit is.

Nagy megdöbbenéssel fogadta a képviselők 
egy része a helyi drogstratégiához kapcso-
lódó felmérés eredményét, amely szerint a 

15-16 éves fiatalok kétharmada fogyasztott az 
elmúlt hónapban legalább egyszer alkoholt, 
saját bevallásuk szerint 22,5 %-uk pedig le 
is részegedett. Bár a 9. és 10. évfolyamos di-
ákok körében elvégzett felmérés ugyan nem 
egzakt, csupán egyfajta körképet ad a fiata-
lok szokásairól, azért bőven tartalmazott ag-
godalomra okot adó adatokat. A képviselők 
egyetértettek abban, hogy a megelőzésben, 
a példamutatásban a legnagyobb szerepe a 
családnak van, valamint kiemelték a sport 
fontosságát is. Szász József alpolgármester, a 
napirendi pont előterjesztője kiemelte, hogy 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját 
nagyban segítik az ilyen jellegű felmérések, 
és a kiváló szakemberek lelkiismeretes mun-
kájának köszönhetően mindenre kiterjedő-
en fog megszületni a helyi Drogstratégia.

Kerületünk kiemelt figyelmet fordít a ma-
gasan képzett, elkötelezett munkaerő meg-
tartására, ezért a különböző területeken 
dolgozónak – igény és lehetőség szerint 
– lakásokat is biztosít. Ezek nem szociális 
bérlakások, elsősorban a rendőrség állomá-
nyában, az egészségügyben dolgozók, illetve 
óvodai, iskolai munkatársak vehetik igénybe. 
A Testület döntött arról is, hogy a korábban 

is meglévő ingyenes bérlőkijelölési jogot to-
vábbra is biztosítja a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság részére 10 éves időtartamra azzal 
a feltétellel, hogy bérlőket a XVI. kerületi 
Rendőrkapitányság személyi állományába 
tartozó, a kerületben tényleges szolgálatot 
teljesítő rendőrök közül jelöli ki. 

Szintén a szolgálati lakásokhoz kapcsoló-
dott a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 
alapító okiratának módosítása is. Mivel már-
ciusban átadták a Jókai utcai Szakrendelő 
felújított és kibővített épületét is, már nincs 
létjogosultsága, hogy a Rádió és a Benő utcai 
épület a KESZ kezelésébe tartozzon. A ter-
vek szerint a Benő utcai ingatlanban egész-
ségügyi dolgozók számára alakítanának ki 
szolgálati lakásokat, a Rádió utcai ingatlanról 
azonban egyelőre nem született döntés.

A Képviselő-testület soron következő ren-
des ülésére június 15-én lesz, melyet 22-én 
az éves közmeghallgatás is követni fog. 

K.A.

Kerületünk Képviselő-testülete májusban is megtartotta rendes ülését, 
ahol a 2021. évi beszámolók mellett kiemelt téma volt a helyi drogstratégi-
ához kapcsolódó felmérés által bemutatott körkép, valamin a XVI. kerület 
Kertvárosi Egészségügyi Szakszolgálata Alapító Okiratának módosítása is.
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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!
Néha kell az embernek festenie, és ilyenkor fel-
keresem a rejtélyek boltját. Azért titokzatos szá-
momra, mert nem nagyon emlékszem olyan eset-
re, hogy ne egyedül kóboroltam volna a polcok 
között, mégis megvan évtizedek óta, és minden 
kapható, amivel az ember a kezét és a ruháját 
bepiszkíthatja. Kivételesen most rajtam kívül volt 
még egy vevő. Ősz hajú, élénk mozgású, alacsony 
férfi, egy kis állandó huncut mosollyal az arcán. 
Az egyik hosszú polcsor végének támaszkodva 
pedig ott állt a hórihorgas eladó, lehetett úgy 25-
26 éves, és tekintetét rabul ejtette az okostelefon-
ja, amelyen olyan szélsebesen írt valamit, hogy az 
ujjait csak elmosódva láthattuk. Nem tudta, mi 
történik körülötte, azt is csak a másodszorra fogta 
fel, hogy a huncut mosolyú vevő kérdést intézett 
hozzá, hol van az a falfesték, amelyik kék fedelű 
hófehér műanyagvödörben tegnap még itt volt 
ennek a sornak a végén. Végül mégis jött a válasz: 
következő sor, legfelső polc. Az sms-írás azért egy 
pillanatra sem szakadt meg, a digitália áldozata rá 
se nézett arra, akinek válaszolt. Csakhogy a nem 
túl daliás termetű vevő nem érte el a legfelfelső 
polcot. Vette a bátorságot, hogy újabb kérdéssel 
zavarja az eladót: adna egyet belőle? Vegye el! – 
így a bolt alkalmazottja. Az alapvetően mosolygós 
ember kissé begurult, és ezt mondta: nem nősülni 
jöttem, hanem festékért. Vicces – mondta az el-
adók gyöngye, de mivel továbbra sem nézett fel, 
nem is érzékelte, hogy a vevő nem éri el a vágyott 
festékesvödröt. Úgy 15 centis magasságelőnyö-
met kihasználva levettem egy kékfedeles vödröt 
vevőtársamnak. Az okostelefon-állvány azonban 
mindezt nem érzékelte. Sms-t írt. Így személy-
leírást egyikünkről sem tudott volna adni, mert 
egyetlen pillanatra sem nézett ránk. És állítólag 
ismét egy újabb digitális forradalom előtt állunk. 
Mi lesz még itt?  

MÉSZÁROS TIBOR

Ács Anikó elmondta, hogy a Szol-
gálat igyekezett olyan járművet vá-
lasztani, amely viszonylag magas 
építésű, és ezért könnyebb a ki- és 
beszállás, mint egy átlagos személya-
utó esetében. Az új szerzemény csak 
az egyik járműve a betegszállításnak, 
hiszen – amint arról korábban mi 
is beszámoltunk – rendelkezésre áll 
egy mikrobusz is, amelyikbe kerekesszékben ülve is be lehet szállni. Ezek a jár-
művek igénybe vehetők ügyintézéshez is, ha valaki nem tud önállóan közlekedni, 
és nincs olyan családtagja, aki segítségére lehetne ebben.

 Az új autó 6,5 millió forintba került, turbófeltöltős, 1000 köbcentiméteres ben-
zinmotor hajtja, kis fogyasztású, kevésbé környezetszennyező jármű, ideális a 
városi közlekedéshez.

Serf Szonja elmondta még, hogy szükség is van a betegszállító szolgálatra, 
mert minden hétköznapon 3-4 személy kér szállítást orvoshoz, vagy ügyintézés 
céljából. M.T. 

Az első utas 
és kísérője 
a kerület vezetőivel.

Új autó a Területi 
Szociális Szolgálatnak
Május 27-én pénteken vitte az első utasát a Jókai úti szak-
rendelőbe az az új Dacia típusú személygépkocsi, amelyet a 
Területi Szociális Szolgálat (TSZSZ) vásárolt egy korábbi, elö-
regedett gépkocsija helyett. Az új járművet Kovács Péter pol-
gármester és Ács Anikó alpolgármester várta a szakrendelő 
előtt, hogy Serf Szonja, a TSZSZ vezetője megismertesse ve-
lük az új gépkocsit. 
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A Budapesti Útépítési Program 
újabb eredménye az Irha utcának 
a Szlovák út és az Irha utca 24. 
szám közötti, 307 méteres, telje-
sen új szakaszának felújítása, ahol 
az úttesttel egy időben újulhatott 
meg a járda, a parkolóhelyek és a 
zöldfelületek. A 104,5 millió forin-
tos összköltségből 76,8 millió fo-
rint vissza nem térítendő támoga-
tást kaptunk a Budapesti Útépítési 
Program kasszájából.

Szatmáry Kristóf az átadáson szép számmal 
megjelent helyi lakókat arról tájékoztatta, 
hogy az útépítési program 4 éve indult, és 
mindaddig folytatódik, amíg egyetlen nem 
szilárd burkolatú út van a fővárosban. Az 
Irha utca megszépülése egy 2021-es pályá-
zatnak az eredméne, de már ebben az évben 
is nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. 
Eddig 13 további utcára nyertünk 983 millió 
útépítésre fordítható forintot. A sorban ott 

van a Suba, Bodnár, Albán, 
Bóbitás, Felcsúti, a Tordai, a 
Délceg, a Rózsalevél, a Sas-
vár, a Géza, és a Varró utca, 
valamint a Táncsics utca két 
szakasza. Ezek munkálatai 
még idén megkezdődnek, 
miközben több mint 10 to-
vábbi útra is beadott pályáza-
tot az Önkormányzat.

A polgármester külön kö-
szönetet mondott Zánkai 
Gabriellának, az önkor-
mányzati kapcsolattartó-
nak, aki állandó kontak-
tusban állt a lakókkal, és 
közvetítette a menet köz-
ben felmerülő észrevétele-
ket és kéréseket.

M.T.

Az Irha utca volt a következő

Keskeny utca, több 
zöld növény
Május 25-én adta át a megújult Blaha Lujza ut-
cát Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési képviselő, a Budapesti Útépí-
tési Program miniszteri biztosa és Vass Pál, a 
választókerület önkormányzati képviselője. 

Az István király utca és a Veres Péter út közötti 297 mé-
teres szakasz összköltsége 91,1 millió forintot tesz ki, 
melyből 72,8 millió forintot a Budapesti Útépítési Prog-
ram jóvoltából kapott az Önkormányzat. Bár az utat lát-
szólag korábban is szilárd burkolat fedte, jogilag viszont 
nem felelt meg az előírásoknak. A felújítás alatt a kivite-
lezők a környezetvédelmet is szem előtt tartották, így az 
utca ugyan keskenyebb lett, de a fákat és a zöld növényeket 
megkímélték. Az átadás a Fejlődő Kertváros Programban 
is fontos állomás, melynek keretében egy újabb mellékut-
cát sikerült felújítani. 

GUETH ÁDÁM

Ódon hangulat, 
felújított útszakasz
Május 24-én új útszakaszt adott át kerületünk Önkormányzata a 
Budapesti Útépítési Program 82 millió forintos állami támogatásá-
nak köszönhetően. Ezúttal a Köztársaság útjának a Szent Korona 
utca és a Rákosi út közötti 322 méteres szakasza kaphatott dísz-
burkolatot, mely leginkább a macskaköves utak hangulatát idézi. 

A „régi szentmihályi idők-
re” emlékeztető megjelenés 
ötlete a körzet önkormány-
zati képviselőjétől, Szatmá-
ry Lászlótól származik, aki 
egyben a Településfejlesz-
tési Bizottság elnöke is. 

A felújítás – melybe az új 
járdák, parkolók és füvesített 
zöld sávok is beletartoznak – 
összesen 118 millió forintba 
került. Kovács Péter polgár-
mester ismertette a felújítás 
részleteit és meghallgatta a 
környékbeli lakosság javas-

latait, kéréseit. Egyúttal megköszönte Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő-
nek, a Program miniszteri biztosának segítségét. A Budapesti Útépítési Program 
– mely jórészt XVI. kerületi kezdeményezésre jött létre – jelentős segítséget nyújt 
abban, hogy a külvárosi kerületek ledolgozhassák esetlegesen meglévő infra-
strukturális hátrányaikat. Kertvárosunkban sok olyan útszakasz volt, mely koráb-
ban egyáltalán nem rendelkezett szilárd burkolattal, de sok helyen a megfelelő 
jogi engedélyek hiányoztak a hivatalos minősítéshez. A Program lassan a 100. 
felújított szakaszhoz érkezik, és az Önkormányzat igyekszik végleg felszámolni 
a földutakat. 

GUETH ÁDÁM
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Május 17-én a Herman Ottó Általános Iskola 4.b 
osztályát vezette végig az épületen Kovács Péter pol-
gármester. Megtekintették a pincében az irattárat, 
majd a házasságkötő-termet, az esküvők és a képvi-
selő-testületi ülések helyszínét, a díszpolgárok falát, 
az első emeleti vitringalériát, végül pedig a polgár-
mester irodáját. Itt Kovács Péter a kerület történeté-
ről szokott mesélni, de a gyerekeket nagyon érdekli 
az a sok különleges tárgy is, amelyből szép számmal 
akad a polgármesteri irodában. Az egyik fiúnak azon 
a kardon akadt meg a szeme, amelyet a kardvívásban 
világhírűvé vált Decsi család ajándékozott a kerület 
vezetőjének, és amelyet Kovács Péter magasra emel-
ve mutatott be a diákoknak.

Végül pedig a hermanosok is leülhettek a tárgyaló-
ban a hosszú asztal mellé, ahol finom habos kakaó 
várt minden egyes gyerekre. Itt bármilyen kérdést 
föl lehetett tenni a polgármesternek, aki türelmesen 
válaszolt mindegyikre.

A Herman Iskola diákjai után 24-én a Centenári-
umi Iskola 4.a osztálya, utánuk pedig a Jókai Mór 
Általános iskola 8.-osai járták be a Polgármesteri Hi-
vatalt. A kakaózás még júniusban is folytatódik. 1-jén 
a Sashalmi Tanoda 8.b, 2-án pedig a 8.a osztály láto-
gatja meg a Hivatalt, a sort június 10-én a Herman 
Iskola 3.a osztályosai zárják.

MÉSZÁROS TIBOR

Folytatódik az a sorozat, amelynek címe 
Kakaó a polgármesterrel, célja pedig az, 
hogy az általános iskolás korosztály meg-
ismerhesse a Polgármesteri Hivatal épü-
letét, és legyen némi fogalmuk az Önkor-
mányzat működéséről. 

Ismét a Ismét a 
polgármesterrel polgármesterrel 
kakaóztakkakaóztak

Újpesten életet mentett az 
EpiPen Junior
Előző lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy Ács Anikó alpol-
gármester átadta az első EpiPen Junior injekciót a Manoda Óvo-
da intézményvezetőjének, és jeleztük azt is, hogy minden gyer-
mekintézmény kap a sürgősségi ellátást igénylő allergiás reakciók 
megszűntetésére alkalmas oltóanyagból. 

Május 18-án a nyári szünet alatt is nyitva tartó intézmények vezetői vehettek át továb-
bi tíz doboz oltóanyagot Kovács Péter polgármestertől a Polgármesteri Hivatalban. A 
szélsőséges esetben életmentő vakcinából hét óvoda – a Cinkotai Huncutka Óvoda, 
a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda, a Budapest XVI. kerületi Margaréta 
Óvoda, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda, a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvo-
da, a Sashalmi Manoda Óvoda, valamint a Szentmihályi Játszókert Óvoda – kapott 
az életmentő szerből, továbbá két vakcinát kapott a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, 
és egyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a János utcai nyári tábor üzemeltetője.

Az EpiPen rovarcsípések vagy marások, ételek, gyógyszerek és egyéb allergének 
által kiváltott súlyos allergiás reakciók, valamint fizikai terhelés hatására, vagy is-
meretlen okból fellépő anafilaxia sürgősségi kezelésére alkalmazható oldatos toll- 
injekció.

A gyógyszer beszerzése folyamatos, így ősszel a kerületi iskoláknak is jut a biz-
tonságot jelentő szerből, végül pedig minden kertvárosi intézményben jelen lesz 
az EpiPen Juinor. Megjegyezzük még, hogy az injekció átvételekor megjelent in-
tézményvezetők egyike sem emlékezett az elmúlt 10 évben olyan esetre, amikor 
szükség lehetett volna rá. 

Nem így Újpesten, 
ahol a polgármester a 
Pozsonyi Óvoda óvó-
nőjének elmondása 
alapján május 26-án az 
alábbi közleményt tette 
közzé Facebook-oldalán: 
„Ébresztésnél vettem ész-
re, hogy Dávid furán néz 
ki. Ahogy felkelt az ágy-
ból, megláttam, hogy ödémás a szeme, piros a szemfehérje és testszerte piros a bőre, azt 
hittem, hogy lázas. Mivel éreztem, hogy nincs láza, sejtettem, hogy allergiás reakció van 
nála. Beadtam neki az EpiPent, aztán hívtam a mentőket. Azt mondták a mentősök, 
ha nem kapta volna meg a szurit, meghalt volna.”

Íme a bizonyíték, hogy nem árt az óvatosság.                                                     M.T.



XVI.  Kerület i  Újság6

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. 
kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyháza-
kat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, 
politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterü-
leten folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros 
XVI. kerület Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján az előzetes 
tájékoztató szakaszban lakossági fórumot tart a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép 
védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) számú önkormányzati rende-
let módosításáról. Az előzetes javaslatok megtekinthetők az önkor-
mányzat www.bp16.hu honlapján, a Hírek - Aktuális menüpontban.

A lakossági fórum ideje: június 14. kedd 16:00 óra
Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 

1163 Bp., Havashalom utca 43. Házasságkötő terem
Az észrevételeket és javaslatokat  a lakossági fórumon szóban, 
továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír ala-
pon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon sze-
mélyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 
Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a  
telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

LAKOSSÁGI FÓRUM A 
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
jegyzője állást hirdet

MŰSZAKI ELLENŐR (ÚTÉPÍTÉSI) 
munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős (heti 40 óra), határo-
zatlan idejű köztisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidővel 
Ellátandó feladatok:
Útépítési, útfelújítási, közlekedésbiztonsági építési beruházások, 
ellenőrzése.
A munkakör betöltésének feltételeiről, a  szakmai követelmé-
nyekről, jogállásról, illetményről és juttatásokról, és a jelentkezés-
hez benyújtandó iratokról minden részletre kiterjedő tájékoztatás 
olvasható az Önkormányzat honlapján, a bp16.hu/hirek/allas ol-
dalra kattintva
A jelentkezések benyújtása: 
• Személyesen: Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu e-mail címre, a benyújtandó iratokkal együtt
• Feladattal, munkakörrel kapcsolatban érdeklődni Furdan Má-
ria Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezetőnél lehet a 06-
20/991-5350-es telefonszámon.

PÁLYÁZAT 
TEHETSÉGES TANULÓK 

TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 
Bizottsága a 2022/2023. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati ki-
írás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középisko-
lai tehetséges tanulók támogatására.
Pályázati feltételekről, a pályázatok elbírálásáról és a pályázat-
hoz csatolandó iratokról okmányokról minden részletre ki-
terjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján, a  
bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok linken.
Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás köz-
zétételének napjától tölthető le az Önkormányzat www.bp16.hu 
honlapjáról.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. július 4., 
helye: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán 

Iroda 1163 Budapest Havashalom u. 43.
Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató 
nem fogad el, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beérkezett pályázatok 2022. szeptember 30-ig kerülnek elbírá-
lásra. A támogatás 2022. szeptember 1-től 2023. június 30. napjá-
ig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. 
A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően két egyenlő 
részletben, 2022. november és 2023. március hónapban történik.

A 24 ÓRÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI ÜGYELET 
ÁTKÖLTÖZÖTT 

A JÓKAI ÚTI SZAKRENDELŐ ÉPÜLETÉBE.
Bejárat a Csenge utca felől. 

Telefon: 06-70/370-3104
A Benő utcai ügyelet megszűnt!
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Kerületünk elhurcoltjairól emlékeztek 
a rákosszentmihályi zsidótemetőben

A rendezvény kezdetén Fehérváry Mercédesz 
köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy 
az emlékezés, a halottak és a mártírok tisztele-
te a zsidó vallás elválaszthatatlan része. Mester 
Tamás, a BZSH elnöke beszédében felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy közel nyolcvan évvel a tragi-
kus események után sem merülhetnek feledés-
be a vészkorszak napjai, amiben a politikusok 
és a történészek felelőssége kiemelten fontos. 
Köszönetet mondott többek között az Önkor-
mányzatnak és dr. Goldberger Tamásnak, a 
helyi zsidóság kutatójának, amiért élére álltak 
annak a kezdeményezésnek, hogy az izraeilita 
temetőt a tradíciókhoz igazodva szilárd fallal 
vegyék körbe, zárható kapuval. A fal megépíté-
se mellett két I. világháborús zsidó hős, Grád 
Ármin és Janovitz Ármin sírhelye is megújul-
hatott. 

Goldberger Tamás képzeletbeli időutazás ke-
retében felidézte a térség területén élt zsidó 

lakosság, valamint a temető és a deportálások 
történetét.

Mizsei László, a körzet önkormányzati kép-
viselője megosztotta a megjelentekkel terveit: 
a Képviselő-testület következő ülésén egy ha-
tározati javaslatban kezdeményezi, hogy a volt 
temetőből kegyeleti parkot alakítsanak ki. 

Dr. Fröhlich Róbert országos főrabbi emléke-
ző gondolatai mellett elmondta a hagyományos 
héber nyelvű imádságot, a kádést, Rudas Dániel 
kántor pedig recitáló fohászokat adott elő. 

A megemlékezés végén a hagyományoknak 
megfelelően a megjelentek köveket helyeztek 
a temetőben nyugvó sírokra. Bízzunk benne, 
hogy az itt lévő nyughelyek gondozása és a vér-
tanúk emlékének ápolása hozzájárul ahhoz, 
hogy a jövőnket békésebben élhessük. Ahogy a 
héber törvénymagyarázatok gyűjteménye, a Tal-
mud mondja: „Aki egy lelket megment, az egész 
világot menti meg.”                             GUETH ÁDÁM

Május 29-én, a rákosszentmihályi régi zsidótemetőben tartotta közös megem-
lékezését a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) és a XVI. kerületi Önkormány-
zat. 1944-ben, ezen a napon vette kezdetét a zsidó lakosság elhurcolása a mai 
Kertváros területéről (körülbelül 2200 emberé) a náci Harmadik Birodalom kü-
lönböző koncentrációs és haláltáboraiba, köztük Auschwitz-Birkenauba. 

Goldberger Tamás

Mizsei László

Dr. Fröhlich Róbert
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– Az Önkormányzat virágültetési akciót hir-
detett, amelyben a kerület lakói igényelhettek 
virágpalántákat. Mivel azonban nem fogyott 
el az összes, lehetőség nyílt arra, hogy hozzá-
jussunk a megmaradt palánták egy részéhez. 
Ezekkel az óvodánkhoz közeli zöldterületeket 
szerettük volna díszíteni, később pedig gondozni 
a kiültetett növényeket.

Ennek első lépcsőjeként az óvoda bejáratával 
szemben lévő magasított zöldterületen alakí-
tottunk ki virágágyást. Természetesen ehhez 
felnőtt segítségre is szükség volt, amelyet a 
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet mun-
katársaitól kaptunk meg. Ők szállították a 
helyszínre a palántákat, egy kis virágföldet, és 
ők mutatták meg a gyerekeknek, hogyan kell 
palántaágyat készíteni, majd beleültetni a kis 
növényeket.

– Elmondhatjuk, hogy egyöntetű érdeklődést 
váltott ki a kicsikből a feladat. Mindenki kis 
gereblyét vagy ásót fogott, és a felnőttek útmu-
tatása szerint lelkesen készítették elő a kijelölt 
vonalban a virágok majdani helyét. Voltak, 
akik a gereblyével bántak ügyesebben, voltak, 
akinek a kis ásó állt jobban a kezükhöz, és 
voltak, akik a palántákat helyezték bele a kis 

Aki a virágot szereti…
A Centenáriumi sétányon a Gyerekkuckó óvoda előtt május 18-án 10 
órakor lázas munka kezdődött. Néhány felnőtt és egy egész óvodai 
csoport virágot ültetett az ovi bejáratával szemben lévő zöldterüle-
ten. A részleteket Dénes Hilda intézményvezető és Simon Mariann 
mesélte el lapunknak.

gödrökbe. A műveletben részt vett Hilda néni, 
az intézményvezető és Papp-Simon Anett, aki 
a műveletet végrehajtó lelkes Mazsola csoportot 
vezette. Az elültetett növények megöntözésével 
már nem kellett a kicsiknek bajlódniuk, mert a 
Kerületgazdák slagot is hoztak, amelyet a közeli 
köztéri vízcsapra csatlakoztatva könnyen meg-
itatták az új otthonra lelt növényeket. 

A Mazsola csoport tagjai valószínűleg meg-
tanulták hogyan kell virágot ültetni, és egy 
különleges, az óvodai hétköznapoktól eltérő 
élmény részesei is lehettek. 

Most már csak türelmes várakozásra van 
szükség, amíg a virágok kinyílnak.

MÉSZÁROS TIBOR 

– Ezen a napon 5 kerületi óvodából 450 nagycsoportost mozgatunk 
meg az egyik műfüves pályán. 16 állomáson mennek végig a csopor-
tok, melyből 8 inkább a focihoz, 8 pedig az atlétikához közelebb álló 
mozgást igényel. Ügyeltünk arra, hogy a feladatok játékosak legye-
nek, élményt adjanak a gyerekeknek. Az állomásokon egyesületünk 
20 edzője segíti a feladatok végrehajtását. A játékok között szere-
pelt foci kis kapura, célba dobás, helyből távolugrás, labdás és lab-
da nélküli sorversenyek, kidobós és persze a kicsik egyik kedvence, 
a fogócska is. A rendezvény célja egyrészt az Ikarus Sportcentrum 
megismertetése a gyerekekkel, és általuk a szüleikkel is. Másrészt 
pedig edzőink figyelik a jó mozgású gyerekeket, akikből később si-
keres labdarúgók, vagy atléták lehetnek. Mindkét szakosztály nagy 
gondot fordít az utánpótlás-nevelésre. Nálunk például az 56-szoros 
válogatott labdarúgó, a ’80-as évek sztárcsatárja, Kovács Kálmán a 
tehetségkutatás felelőse, de az atlétikai szakosztálynál is éles szemű, 
igen eredményes edzők figyelik a gyerekeket. A tehetség már nagy-
csoportos korban látszik a kicsik mozgásán. 

– KAPNAK VALAMI JUTALMAT A SORVERSENYEK ÉS EGYÉB JÁTÉ-
KOK LEGEREDMÉNYESEBBJEI?
– Az állomásokon valóban versenyeznek egymással a gyerekek, de 
nem hirdetünk győzteseket, mert nem ezen van a hangsúly. Ezért 
minden egyes résztvevő kap a két rendező szakosztálytól egy-egy 

Ikarus feliratú pólót, az Önkormányzattól pedig egy szelet édességet 
és egy kisdobozos üdítőt. Utóbbiak egy részét a rendezvényen meg-
jelent Ács Anikó alpolgármester adta át az egyik csapatvezetőnek.  

– MENNYIRE NÉPSZERŰ AZ IKARUS A FIATALOK KÖRÉBEN?
– Nagyon. Jelenleg közel 1000 versenyeken részt vevő sportolónk 
van, és csak idén már 160 új sportolni vágyó csatlakozott hozzánk. 
Az Ovifoci május 18-i első fordulóját hamarosan követi a második, 
amelyen további óvodákból újabb 200 óvodás vesz majd részt.

MÉSZÁROS TIBOR

Ovifoci
Május 18-án már 22. alkalommal rendezte meg az 
Ikarus BSE labdarúgó és atlétikai szakosztálya a XVI. 
kerületi Önkormányzattal közösen az éves bemutat-
kozó és tehetségkutató rendezvényét a kerületi óvo-
dások számára. Gyurkovics László, a labdarúgó szak-
osztály vezetője beszélt arról, milyen feladatok várják 
a kicsiket és mi a rendezvény célja.
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Felkészültsége, tényanyagismerete tanárai 
szerint is egészen rendkívüli. Noha elsődle-
ges érdeklődési területe a történelem, nem 
okoz gondot neki, ha éppen a Nyugat-Római 
Birodalom pénzveréséről, az 1848-49-es for-
radalomról és szabadságharcról, Jókai Mór 
életéről, az I. világháború történetéről, a tria-
noni békeszerződésről, Tóth Ilona és Mans-
feld Péter életéről, vagy éppen Jurij Gagarin 
és Neil Armstrong űrrepülésének történeté-
ről kell beszélnie. 
  Így természetesen az sem volt különösebb 
megpróbáltatás számára, hogy több mint 
egy órás előadásban idézze fel József Attila 
művészileg és emberileg is küzdelmes éle-
tét. Az már csak váratlan ráadásként adódott 
az előadás tartalmához, hogy kiderült, Vince 

dédnagymamája ismerte a költőt, és verset 
is vásárolt a folyamatosan anyagi gondokkal 
küszködő művésztől. 
  Az pedig, hogy éppen József Attilára esett az 
Egyesület választása onnan ered, hogy a nor-
dicosok ősszel Balatonszárszón fognak tábo-
rozni, abban a Balaton-parti nagyközségben, 
ahol a költő 32 évesen önszántából vetett vé-
get életének. Azt szeretnék, ha József Attila 
szellemisége, lelki világa, versei jelen lenné-
nek gyaloglásaik, esti beszélgetéseik közben, 
és gazdagítanák a tábor programját. 
  Tollár Vince előadásáról amatőr videófelvé-
tel is készült, melyet, szívesen megosztanak 
az érdeklődőkkel.  Keressék Bisztrai Györ-
gyöt a +36-20/ 596-5653-as telefonon.

M.T.

A verseny célkitűzése a fizika népszerűsíté-
se. Éppen ezért választották névadónak Sas 
Elemért, azt a fizikust, aki fantasztikus kísér-
leteivel nézők sokaságát szegezte a tévéké-
pernyők elé. 

Időközben a verseny a Csömöri Mátyás Ki-
rály Általános Iskola csatlakozásával kinőtte 
a kerületet. Idén, a nagy érdeklődésre való 
tekintettel, iskolánként maximum három 
csapat indulhatott.

A versenyen hetedik és nyolcadik osztályos 
diákokból álló négyfős csapatok mérik össze 
fizikatudásukat évről évre. Hat feladattal kell 
megküzdeniük a gyerekeknek. Ezek között 
van tudománytörténeti keresztrejtvény, fizi-
kai totó, nehezebb számolásos és könnye-
debb, humoros feladat is. De ami gyereknek 
és felnőttnek egyaránt a legvonzóbb, az a kí-
sérletezős rész. A feladatokat az iskolák lel-
kes tanárai, valamint meghívott feladatkiírók 
készítik el. Idén Härtlein Károly, fizika sza-
kos tanár, mesteroktató, a BME Fizikai In-
tézetének tanszéki mérnöke, Dr. Jarosievitz 
Beáta, fizika-informatika szakos mesterpe-
dagógus, a GDF és a Teleki Blanka Gimnázi-

A dédnagymama verset vásárolt József Attilától
Mi is beszámoltunk róla, hogy Tollár Vince, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulója – más tehetséges ke-
rületi fiatal mellett – elnyerte a XVI. Kerület Ifjú Tehetsége címet. Ekkor figyelt fel rá a Kertvárosi Nordic Sport-
kedvelő és Életmód Egyesület vezetője Bisztrai György, aki Vince méltatása alapján úgy gondolta, az elsősor-
ban az 1956-os forradalom és szabadságharc ifjú szakértőjeként számontartott 8. osztályos tanuló, aki nála 
idősebbeknek szokott előadásokat tartani, alkalmas lenne arra, hogy a nordicosoknak tartson egy ismertetőt 
nagy költőnk, József Attila életéről. 

Május 17-én nyolcadik alkalommal 
rendezték meg a Sashalmi Tanoda 
Általános Iskolában a Sas Elemérről 
elnevezett Kerületi Fizika Csapatver-
senyt. Ezt a versenyt a kerületi ma-
tematika-fizika munkaközösség ál-
modta meg. Hasznosi Tamás Ottóné 
tanárnő tantárgygondozóként állt a 
szervezők élére.

Sas Elemér nyomdokain a fizika népszerűsítéséért

um tanára, valamint Rajkai Tamás az ELTE 
matematika-fizika tanár szakos hallgatója 
tisztelték meg a rendezvényt jelenlétükkel 
és feladataikkal. Természetesen kerületünk 
két állandó, lelkes feladatírója sem maradt 
tétlen. Dr. Gyopárné Barzsó Margit, a XVI. 
kerületi Móra Ferenc Általános Iskola fizi-
ka tanára és Lepenye Mária, a Bornemisza 
Péter Általános Iskola és Gimnázium fizika 
tanára most is készült furfangos kérdéseivel.

Idén első ízben a gyerekek egy általuk előre 
elkészített eszközzel végezték el a kísérletü-
ket. Dr. Jarosievitz Beáta felhívására a nyolc 
iskola mind a tizenhét csapata rajtvonalhoz 
állította saját gyártmányú légmeghajtásos 
kiskocsiját. Hihetetlenül kreatív megoldá-
sok születtek. Härtlein Károlytól pedig meg-
tanulhatták a jelenlévők, hogy egy fizikus 
a saját tüdejéből egy nagyobb fújással akár 
másfél mázsát is fel tud emelni. 

A rendkívül jó hangulatú versenyt követő-
en, amíg a gyerekek az eredményhirdetésre 

vártak, Härtlein Károly kirobbanóan – szó 
szerint! – izgalmas, látványos fizika bemuta-
tóval varázsolta el a gyerekeket.

Ez a verseny minden évben alkalmat ad 
a kerület fizika tanárainak egy kis szakmai 
együttlétre, tapasztalatcserére. A vetélkedő 
szervezőjét idézve: „Nagyszerű érzés volt, 
amikor az egyik kísérő tanár azt mondta, 
meghozta a verseny a lelkesedését, hogy 
újra vállaljon fizika órát. Szükséges, hogy 
támogassuk egymást szakmai munkaközös-
ségként is. Könnyebb így a fizika szeretetét 
átadni a következő generációnak. A verseny 
pedig igazán jó alkalom arra, hogy a közös 
munka során jobban megismerjük egymást, 
és így valódi közösséggé tudjunk válni.”

Az idei versenyt jól láthatóan a szokottnál 
is jobban élvezte mindenki, hiszen az utób-
bi két évben kénytelenek voltunk lemondani 
az ilyen közös együttlétekről a Covid-járvány 
miatt. Így még értékesebbnek érezhették a 
résztvevők az újra találkozás örömét.

HASZNOSI TAMÁSNÉ
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Szabó Csilla, a Corvin Művelődé-
si Ház – Erzsébetligeti Színház 
igazgatója köszöntötte az ünne-
pelteket, és elmondta, hogy 12. 
alkalommal várták a példás pár-
kapcsolatban élő kerületi házas-
párokat a szeretet és hűség ünne-
pére. Különösen fontos ez azért 
is, mert kerületünkben széles 
körben elfogadott alapigazság, 
hogy a társadalom legfontosabb 
egysége a család, és az egymás 
mellett hűségben kitartó párok 
éppen ehhez adnak követendő 
példát. Közülük is élen jár Rad-
ványi Tibor és felesége, akik 60. házassági 
évfordulójukat ünnepelték. Jámbor Gyula és 
felesége 59 éve kötöttek házasságot, Fekete 
Mihály és felesége pedig 55 éve. Két házas-
pár, Horváth Sándor és felesége, valamint 
Esztergályos Géza és felesége 50 éve keltek 
egybe, Oroszlány István Farkas és Orosz-

lány Istvánné 47, Dimity 
Boriszláv és felesége 
46, Jalsovszky István és 
felesége, valamint Pin-
tér Illés és felesége 40, 
Nagy Péter és felesége 35, 
Csörgő Attila és felesége 
pedig 30 éve mondta ki a 
boldogító igent.

Az Önkormányzat ré-
széről Szász József al-
polgármester mondott 
köszöntőt nagy elisme-
réssel szólva a párokról. 
Majd következett a hiva-

talos rész. Kátai Andrea anyakönyvvezető 
előtt erősítették meg a sok évtizeddel ezelőtt 
kimondott, és azóta is hűségesen betartott 
házastársi fogadalmat. Az ünnepi alkalom 
tiszteletére emléklapot vehettek át a párok, 
amelyek szétosztásában Szabó Csilla és 
Szász József is segédkezett, végül pedig egy 

nagy közös koccintással pecsételték meg a 
megerősített fogadalmat.

Ezután – miközben felszolgálták a vacsorát 
– a Liget Táncegyüttes műsora következett, 
őket pedig meglepetésvendégként Csonka 
András követte. Csonka „Pici” kitűnő han-
gulatot teremtett, így műsora vége felé né-
hányan táncra is perdültek a párok közül, és 
régi idők emlékét idéző táncmulatsággá vált 
a Szeretet és hűség napja.

MÉSZÁROS TIBOR

Isten éltesse Erzsike nénit!
Május 23-án köszöntötte Kovács Péter polgármester és 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő Vizer Jánosné 
Erzsike nénit 90. születésnapján. A jászsági származású 
hölgy korát messze meghazudtoló testi és szellemi frisses-
ségnek örvend, és örömmel mesélt vendégeinek életéről, 
élményeiről. 1932-ben született, 1952-ben ment férjhez. A 
'60-as évek óta él a kerületben. Erzsike néni két fiúgyer-
mek édesanyja, három unokája és négy dédunokája van. 
Mivel egyik gyermeke Kanadában él, gyakorta látogatta 
meg őket és saját bevallása szerint kifejezetten élvezte a 
tengerentúli utazásokat. A világjárvány alatt óvatosan élte 
mindennapjait, de igyekszik tartani a kapcsolatot ismerő-
seivel, barátaival, melyhez a közösségi médiát is használja. 

Nagyon szeret palacsintát sütni, és ha belelendült akár negyven darabot is elkészít egyszerre. 
Erzsike néni ajándékcsomagot és Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő oklevelét kapta aján-
dékba vendégeitől. A polgármester szokása szerint feltette a nagy kérdést, mi a hosszú élet 
titka. Erzsike néni szerint mindennek záloga a békesség és az irigységmentes élet.  

GUETH ÁDÁM

Szeretetben, hűségben
Kétéves kényszerszünet után ismét megerősíthették sok évtizedes 
fogadalmukat azok a párok, akik esküjükhöz híven jóban-rosszban 
kitartottak egymás mellett. A Szeretet és hűség napját idén is a 
Szentmihályi Kulturális Központban tartották meg.

Köszönet
Hosszú ideig állandó látogatója voltam 
az Érsekújvári utcában működő Boros-
tyán Idősek Klubjának. Egészségi állapo-
tom változása miatt azonban ezt ma már 
nem tudom megtenni. Azonban az ebé-
det mégis megkapom, mert – tudomásom 
szerint – Végh Sándorné Zsuzsika kez-
deményezésére a klubtagok részvételével 
megszervezték, hogy elhozzák nekem az 
ebédet a Budapesti út környékén található 
otthonomba.
Ezért a kezdeményezőnek, és mindenki-
nek, aki részt vesz benne, ezúton is hálás 
köszönetemet fejezem ki.

Vass Vilmosné, Vera
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A közismert pedagógus, Klári néni, Budapesten született értelmiségi 
családban. Elemi iskoláit Csömörön, a polgárit Mátyásföldön végezte, 
majd a Cinkotai Állami Tanítóképzőben szerzett tanítói diplomát.

Pedagógusi munkáját Csömörön kezdte, ahol mint lelkes fiatal ta-
nító, néptánc csoportot is szervezett, amellyel 1953-ban országos 2. 
helyezést értek el.

Ugyanebben az évben kötött házasságot dr. Márton Andrással, aki 
1960-tól a XVI. kerületben dolgozott körzeti orvosként. Klári néni az 
1961-62-es tanévben került a Baross Gábor utcai általános iskolába. 

Erről az intézményről és az itteni kollégáiról nagyon szép 
emlékeket őriz. Sok tanórákon kívüli munkát is végzett, 
gyakran közreműködött helyi és országos alsós tanulmá-
nyi versenyek szervezésében. Emberileg és szakmailag is 
nagyszerű kollégákkal dolgozott együtt. Közülük is szíve-
sen emeli ki Csere Istvánné igazgatót, aki nagyon jó szel-
lemben vezette az iskolát. Több kollégájával együtt na-
gyon sajnálta, amikor ez az iskola megszűnt, és átkerült 
a sokkal nagyobb méretű, közel 90 tanárt foglalkoztató 
Centenáriumi iskolába. A családias kisebb iskola után ne-
hezen barátkozott az új intézmény méreteivel, épületével 
és a nagy tanulólétszámmal. 1987-ben vonult nyugdíjba, 

de napközis nevelőként még 1998-ig dolgozott, majd még egy rö-
videbb ideig ugyanezt tette a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskolában.

Klári néni saját bevallása szerint szép, eseménydús, tartalmas pályát 
hagyott maga mögött. Néhány fájó, sőt tragikus esemény ellenére – 
20 éves unokáját tragikus autóbaleset érte, férjét 2008-ban elvesztet-
te – megőrizte vidámságát, kitűnő szellemi képességeknek örvend és 
bizakodva néz a még előtte álló évek elé.

Isten éltese őt még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 
Márton Andrásnét, aki 90. születésnapját ünnepelte

Shaoang és testvére Shaolin Sándor koráb-
ban már vendégeskedett a Baráti Körnél a 
phjongcshangi sikerüket követően, ahol 500 
méteres váltóban szereztek aranyérmet Bur-
ján Csabával és Knoch Viktorral. A mostani 
alkalom előtt Sándor sajnos megbetegedett, 
így Shaoangra hárult a feladat, hogy képvi-
selje a Liu-fivéreket. 

A fiatal sportoló szerencsére a tőle megszo-
kott laza stílusban válaszolt a kérdésekre és 
idézte fel sportkarrierjük nagy pillanatait.  A 
sportoló megosztotta becenevének történe-
tét is; édesanyja egy kínai sorozatban sze-
replő császár után kezdte el őt Ádónak hívni, 
ami azóta rajta ragadt. A pekingi téli olimpia 
megrázó pillanata volt, amikor testvérét, az 
1000 méteren elsőként végző Sándort kizár-
ták a versenyből. Bár ez mindkettejüknek 
hatalmas csalódást okozott, Shaoang végül 
a fentebb említett egyéni győzelmével bevo-
nult a magyar sporttörténelembe. 

Talán sokaknak okozott meglepetést, de 
Shaoang mondhatjuk, hogy hazalátogatott 
kerületünkbe. A testvérpár ugyanis a kerüle-
tünkben született, gyermekkoruk jórészét itt 
töltötték, itt áll apjuk családi háza, édesanyjuk 
jelenleg is a Kertváros lakója, és érmeik legna-
gyobb része is itt található. Érdemeik elisme-

réseként Kovács Péter polgármester a Kertvá-
ros tiszteletbeli polgára címet adományozta a 
testvérpárnak. Hóbor Béla, a Baráti Kör elnö-
ke egy-egy meghívót adott át a fivéreknek az 

október 15-i avatóünnepségre, melynek során 
az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda osz-
lopain lévő olimpiai emléktáblákra Sándor és 
Shaoang neve is fel fog kerülni. A Varjú Vil-
mos Baráti Kör Kertvárosi Büszkeség-díjban 
részesítette a testvéreket, melyet korábban a 
Tokióból hazatért sportolók, edzőik és Majsai 
Károly paralimpiai ezüst- és bronzérmes asz-
taliteniszező kaphatott meg.

A programra a Varjú Vilmos Baráti Kör 
igyekezett mozgósítani a kerület iskoláit. A 
legtöbben a Corvin Mátyás Gimnáziumból 

Május 17-én, az Erzsébetligeti Színház nagytermében várta vendé-
geit kerületünk ötkarikás szervezete, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör. A házigazda, Riersch Tamás ez alkalommal Liu Shaoangot lát-
ta vendégül, aki az idén rendezett pekingi téli olimpián aranyérmet 
szerzett 500 méteres egyéni gyorskorcsolyázásban.

„Nem számít, ki hozza az érmet, a lényeg az, 
hogy a családé lesz!”

és a Lemhényi Dezső Általános Iskolából ér-
keztek, így a jutalmuk egy-egy márkás sport-
szerlabda lett, melyet olimpiai bajnokunk 
dedikált Böőr Zoltán egykori válogatott lab-
darúgóval együtt.  

A beszélgetés végén külön, csokorral kö-
szöntötték a testvérek édesanyját, Szabó Sza-
binát.

Az est végén Shaoang rendíthetetlenül áll-
ta rajongói özönét, akik hosszú sorban vá-
rakoztak egy közös fotóra vagy autogramra. 
Családi mottójuk: „Nem számít, ki hozza az 
érmet, a lényeg az, hogy a családé lesz!” Bíz-
zunk benne, hogy még sok-sok érmet sze-
reznek maguknak, Hazánknak és persze a 
kerületnek is!

GUETH ÁDÁM
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Hrisafi Gábor a tőle 
megszokott termé-
szetességgel vonta 
be a közönséget ar-
tistamutatványaiba. 

Majd ismét a bábszínház kedvelőinek volt ér-
demes a színpad elé sorakozni, mert megér-
kezett a Fabula Bábszínház. Bosznay Balázs 
pedig egyszerű halandók számára csodának 
tűnő zsonglőrmutatványokkal ejtette ámulat-
ba a gyerekeket. Az esti tombolasorsoláson a 
fődíj egy fehér kerékpár volt, amelyet Kovács 
Péter polgármester ajánlott fel, és amelyet 
két mátyásföldi fiatalember, Orbán Áron és 
Kazal Botond nyert meg. Végül pedig a 100 
Folk Celsius együttes futott versenyt a közel-
gő esővel, és ők nyertek. De nem csak ezzel, 
hanem kitűnő ritmusú dalaikkal is nagy si-
kert arattak, amelyek hőfoka egyetlen pilla-
natra sem süllyedt 100 Folk Celsius alá. Ez 
történt a színpadon. Ám nem csak ott volt 
látnivaló, hanem a Liget egész területén. Volt 
csúszda, ugrálóvár és úszó henger, ezerféle 
ügyességi játék, gyerekbarát kalóz és hajós-
kapitány, de kitelepült a Vöröskereszt XVI. 
kerületi szervezete is. A Szurmay sétányon 

végighúzódó kirakodóvásárban pedig min-
dent lehetett kapni, ami ehető és ehetetlen, 
használható és használhatatlan, szép, vagy 
csak a helyet foglalja otthon. De a hangulat 
kitűnő volt, hiszen mindig a Ligetben van a 
legpezsgőbb gyereknap.

M.T. 

Gyereknap 
a Ligetben

A székely menyecske és az ördög már déle-
lőtt 10 órakor összecsapott egymással Fabók 
Mancsi bábszínházában. Aztán amint már 
nem kellett az ördögtől tartani, fölmerészke-
dett a színpadra Farkasházi Réka és a Tin-
tanyúl. Őket a Tündér Balett, a Forgórózsa, 

az Angel Dance, a Ritmikus Gimnasztika, 
és a Wanted hip-hop követte. Majd megtör-
tént az első tombolasorsolás. Ezután ismét 
a táncnak jutott a főszerep. Ha valaki eddig 
nem tudta, mi a „fergeteges” jelző jelentése, 
gyakorlati szómagyarázatot kapott a Life Col-
ors, a Little Dance, a Cassandra TSE, a Liget 
Táncakadémia és a Jamland előadásában. 

Farkasházi Réka és a Tintanyúl

Forgórózsa

Angel Dance

Bosznay Balázs

Hrisafi Gábor

A kalóz

A király udvarhölgyei

A Vöröskereszt XVI. kerületi szervezet

100 Folk Celsius
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Helytörténet
Lóvasúttal a Tündér Estre
1900-ban, négy évvel az Ezredéves Kiállítás a kor minden újdonságát felvonultató ünnepségsorozata után Szentmi-
hálypuszta nyaralótelepén, az alig több, mint tíz éve parcellázott, 775 állandó lakosú Almásy Pál-telep Wittek kertjében, 
mondhatnánk, kicsiben megismétlődött az országos hatású ünnepség. A pezsgő kor minden új csodája megjelent itt is, 
körkép, léghajó, a Lumière fivérek pár éves, új találmánya, a mozi, villanyvilágítás – és természetesen nem hiányozhatott 
a kor képíró embere sem, a gyorsfényképész, aki vékony vaslemezre, úgynevezett ferrotípiára másolta a fénnyel körül-
rajzolt portréalanyok lelkét. Hogy is hiányozhatott volna, hiszen – kicsit talán sommásan, de kimondhatjuk – az egész 
nagy ívű ünnepség létrejöttéért részben a fővárosi, Nagymező utcai, neves műteremmel rendelkező fényképész, Kiszer 
Nándor okolható. SZÉMAN RICHÁRD

Kiszernek nyaralója volt a telep Sándor utcájában, az akkori, ren-
detlen számozás szerinti 330 alatt. (Valószerűsíthető, hogy ma ez a 
37. szám, a Sándor és Ida u. sarkán álló telek.) Kiszer, aki az Ope-
raház művészeinek, látvány-megvalósítóinak állandó fényképésze 
is volt, a XIX. század kilencvenes éveiben kicsalta ide operaházi 
klienseit, akik nemsokára szintén nyaralótulajdonosokká váltak. 
Az Amásy Pál telep népszerűsítésére (a parcellázott telkekre még 
várták a leendő pesti nyaralótulajdonosok vételi szándékát) és a 
telep katolikus temploma felépítésének jótékonysági céljára meg-
rendezett ünnepségen Spannraft Ágoston, az Opera díszletfestője 
körképet festett Petőfi János vitézének Tündérország jelenetéből. 
Nietsche József fővilágosító, egy korabeli leírás szerint „..fénybű-
vész, a kinematikának és foronómiának (mozgástan) tanára”, hozta 
a mozit, és felügyelte Christofani József technikai rendezővel a 
villanyvilágítást. Ez utóbbinak köszönhető valószínűleg a léghajó 
üzemeltetése is. Riedl Frigyes „főkasírozó”, a látványtervek fel-
ügyelője kiállítást rendezett. Mazzantini Lajos, az Opera nagyhírű 
táncmestere pedig az esti táncrendért volt felelős. Kiszer Nándor 
beállt kamerája mögé és fényképezte az ünneplő sokaság a gyors- 
képekre rácsodálkozó egyedeit. Ezekből a képekből sajnos nem 
maradt fenn egy sem, de mi, az utókor nyugodtan innen datálhat-
juk a fényképezés professzionális kezdeteit Rákosszentmihályon. 
Kiszer a fenti ünnepség (a Tündér Est) egyszeri kiadványában (az 
a4-es méretű, borítóval 16 oldalas Tündérálom Fehér Ujságot ma 
műsorfüzetnek hívnánk) hirdetést adott fel műtermére, ahol meg-
jelölte: „vasár- és ünnepnapokon Rákos-Szent-Mihályon” áll a nyári 
műterme a nyaralója címe alatt. A kiadvány rendezői, szervezői 
csapatának névsorából (az úgynevezett Vigalmi Bizottság) úgy tű-
nik, az egész település (nem csak az Almásy Pál telepről, hanem 
Szentmihálypuszta összes telepeiről) részt vett az ünnepségen.

A Keleti Pályaudvartól az akkori „Rákosszentmihály” állomásig már 
kora délutántól szállították a gőzzel hajtott „Muki” vontatta személy-
vagonok az estre özönlő közönséget. A mai Nagyicce állomás egykori 
favázas állomása mellett a zötyögéstől megszomjazott utasok beül-
hettek Ehmann Viktor vendéglőjébe, a Czinkotai Nagyitzébe, egyben 
megalapozni a hangulatot az esti, ma fesztiválnak nevezhető jóté-
konysági estre. A kerthelyiségből rálátás nyílt a Lóvasút végállomásá-
ra, ahonnan Kuff úr, a lóvonatú szerelvény mestere valószínűleg jelt 
adott a közelgő indulásra. Szentmihálypuszta legrégibb vendéglőjét 
és hatalmas (estére villanyvilágítással (!)) hangulatosabbá varázsolt 
parkját, a Wittek-kertet utóbb még egy kis sétával lehetett elérni, az 
újabb zötyögéstől megszomjazott emberek a Lóvasút végállomásán, 
a Paulus (Pálfi) téren betérhettek az Engelbrecht vendéglőbe, a türel-
mesebbek félúton, az Ilona utcán az Arnoldba. A friss vidéki levegő-
nek köszönhetően megközelítőleg mindenki elérte úticélját. Hogy 
írta le az egykori krónikás a programot?

„Az ünnepség kezdetét léggömb fölszállása jelzi du. 5 órakor 
zenekari hangverseny kíséretében.

Látványosságok: 
Jour de Vernissage. Az Almásy Pál-telep képzőművészeti csarnoká-

nak megnyitása kritikusok és művészek nélkül. 
Állatsereglet. Soha nem látott, siketnéma állatok 

Barnum-gyűjteményéből.
Múzeum. Az Almásy Pál-telep őskori leleteinek kincses tárháza.

Csepeli gróf fölszállása kormányozhatatlan léghajón. 
A gyávaság non plus ultrája.

Jubileumi emlékmű leleplezése fotografikus fölvétellel.
Körkép. Körnek és képnek utolérhetetlen remeke.

Secessiós világkiállítás. Még eddig sehol be nem mutatott ritkaságok 
csarnokai. Deficit kizárva! 

1. Ipar. Kereskedelem. Pénzügy. 2. Közlekedés. Hajózás. 
3. Közoktatás. Sport. 4. Igazságügy. 5. Mezőgazdaság. Erdészet. 

6. Csillagászat. 7. Hadi fölszerelések. 8. Balneológia.
Varieté színház. Válogatott huncutságok

Ádám és Éva a paradicsomban. Észbontó jelenet a spiritizmus 
legrejtettebb titkaiból. Villamos világítás. 

Tündérest a néhai Duna-tündérek törvényes leszármazóinak a 
tündérbabáknak és a babatündérek részvételével. Káprázatos idill. 
Kinematograf. A legképtelenebb képek bámulatos mozgékonysága. 

Elárusító sátrak. Tombola hallatlan tombolással. Vendéglő. Kávéház. 
Cukrászda. Önműködő elárusító szekrények. 

Este 9 óra után tánczmulatság a világ legfáradhatatlanabb 
táncosainak részvételével. Az összes képet Spannraft Ágoston festette. 
A díszítés Riedl Frigyes munkája. A villamos világítás Nietsche József 

berendezése. A részletes műsor és katalógus az ünnepség napján 
jelenik meg.”
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Lippay János 1664-ben megjelent Posoni kert című művében 
bővebben ír a levenduláról: igen jó illattya van, a levele is kes-
keny-hoszúkás, hegyesecske … sötétebb színű, avagy hamu színü 
zöld. Egy arasznál nem igen nől magasabbat: kibűl nől négy szegletü 
vékony száracska ki, annak tetején, mint egy kalászocskábúl nőlnek 
apró kék virágok ki. … A gyökere a levendulának 
fás: a magva feketéllő verhenyeges, a kirül vethet-
ni őtet; de jobb, ha az ágait egy darab gyökérrel 
el-szaggattyák, és úgy ületetik szélrűl, az ágyak 
körül kikelentkor, vagy őszel.

Egy 1766-ból fennmaradt recept szerint a híres 
Egri víz receptúrájának is része volt, melyet töb-
bek között étvágytalanságra, szíverősítőnek, fejfá-
jási panaszokra ajánlottak.

A levendulát a konyhában is lehet és érdemes 
használni, mégis kevesen élnek vele. Itt jegyez-
ném meg, hogy étkezés céljából kizárólag a lavandula 
angustifolia típus virága és levele használható.  

A növény konyhában való használatáról Lippay 
is ír egy keveset: az misculantiaban is szedhetni ke-
veset belőlle: egyébiránt, nem igen élnek a konyhán 
véle. 

Főként salátákban, liktáriumokban, likőrökben, 
és fűszernövényként használták a konyhában.

 Példaként álljon itt egy recept a 16. századi Szakács Tudományból:  

Fogoly madarat sütni, főzni
Süsd meg azt elsőben, ha megsül, mesd kétfelé az közepin, tedd 
egy tálban, fedd be, hogy meg ne hidegűljön; végy savanyú naran-

csot, mesd meg azokat is s nyomd ki az levét; 
végy egy kévés nádmézet, trizenetet és fahéjat 
is egy tálban, hintsd az madárra, fedd be egy 
tállal, rósa vagy levendula vizet is egy keveset 
tölthetsz hozzá; az tál közepire tedd az madarat, 
azután tölts kevés édes bort hozzá, ismét tricze-
netet és fahéjat hints reá, az tálat szénre tegyed, 
befedvén azt, szépen melegűljön meg jól s így 
megsűrűdik az leve, és az narancs után csípős 
és savanyu szabású leszen; maradjon befedve, 
vitesd az asztalra s ott vedd el az tálat róla. Igy 
immár jó ézű leszen, de az leve ne legyen felet-
tébb sok.

Szómagyarázat: 
liktárium: lekvár, befőtt; mesd: vágd; misculantia 
– egyfajta salátaétel; nádméz: cukornádból előállí-
tott cukor; triczenet: egyfajta boros, édeskés már-
tás (a jelentését teljes körűen nem ismerjük)

Európában is őshonos az árvacsalánfélék családjába tartozó levendula. A nö-
vényt már az ókorban is ismerték, Egyiptomban főként a balzsamozás során 
és gyógykenőcsként is alkalmazták. Az ókori görögök főként orvosi célból ter- 
mesztették, a rómaiak már szélesebb körben használták a növényt, orvoságként 
gyomorproblémákra fogyasztották, a fürdőkben a vízbe áztatták, az otthonokban 
a levegőt illatosították vele, a mosodák környékén a tiszta ruhák illatosítása céljából tartották a növényt. A ke-
resztény szimbolikában a bűnbánat és az alázat jelképe. A lepárlás technológiájának elterjedésével sokrétűen 
használható illóolaja vált a növény legnagyobb értékévé. A reneszánsz időkben a mosónők szintén levendulá-
val illatosították a tiszta ruhákat. 

Levendula GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

Mivel mindhárman a figurális 
világ valósághű megjelenítői, a 
cím mindhármukra érvényes. 
Árva Gabriella elmondta, hogy 
úgy gondolták, képeik jól meg-
férnek egymás mellett, és hatá-
suk erősíti egymást.
  Mivel Koltayné Zolder Klárát, 
a Corvin Művészklub vezetőjét 

Figurália
Ezt a különös címet 
adta közös kiállításának 
a Corvin Művészklub 
három művésze, Árva 
Gabriella festőművész, 
Czine Attila grafikus-
művész és Liszi János 
festő. 

sajnálatos betegsége miatt nél-
külözniük kellett a művészek-
nek, a kiállítás megnyitását a 
Corvin Művészklub egyik tagja, 
Andrée Annamária vállalta. Rö-
viden ismertette a legfontosabb 
tudnivalókat a három művész-
ről, és minden jelenlévő nevé-

ben kívánt mielőbbi gyógyulást a 
Művészklub vezetőjének.
 A megjelentek nem csak a kiál-
lított művekben gyönyörködhet-
tek, hanem a megnyitón közre-
működő Liszi Kinga klasszikus 
gitár- és Bilicska Emma fuvolajá-
tékában is.

 A kiállítás az Erzsébetligei Szín-
ház Kamara Galériájában tekint-
hető meg munkaidőben július 
10-ig.
 (Az Árva Gabriellával készült in-
terjút következő lapszámunkban 
olvashatják.)

M.T.   



XVI.  Kerület i  Újság16

Müller Ildikó, a KHEK intézményvezetője 
köszöntötte a megjelenteket, akik között he-
lyet foglalt Kovács Péter polgármester, Ács 
Anikó és Szász József alpolgármesterek, cor-
vinos tanárok, diákok, és eljött Sándor László, 
a Corvin Gimnázium korábbi igazgatója is.

Müller Ildikó röviden ismertette a gimnázi-
um 135 éves épületének történetét. Elmond-

ta, hogy 120 évvel ezelőtt egy komoly átépítés 
eredményeképpen kapta meg egységes arcu-
latát az épület, amely egyesítette a vendéglőt, 
a szállodát és a Mátyásföldi Nyaralótulajdo-
nosok Egyesületének székházát. A Corvin 
Mátyás Gimnázium megalapítására 1932-ig 
kellett várni, amelyre már a megsokasodott 
állandó lakosság részéről egyre nagyobb 
igény jelentkezett.

Az Írás-Kép Galéria kiállítási felülete termé-
szetesen nem elegendő 90 év bemutatására, 
ezért a KHEK Boros Tamással, a gimnázium 
igazgatójával egyetértésben a kezdetek be-
mutatását tűzte ki célul. Korabeli térképek, 
képeslapok, fotók és írott dokumentumok 
kerültek a tablókra, a tárlókba pedig olyan 
különlegességek, mint a 
diákok egykori sapkája, 
a gimnázium jelvénye, 
vagy a kezdeteket idéző, 
páratlan történeti értékű 
eredeti fényképek.

Kovács Péter polgár-
mester folytatta a visz-
szaemlékezést, aki a 
mátyásföldi villanegyed 
– ma Ó-Mátyásföld – 
létrejöttéről beszélt. 
Elmondta, hogy bár 
közigazgatásilag Cinko-
tához tartoztak, a nyaralótulajdonosok saját 
szabályrendszert alakítottak ki erre a patinás 
negyedre. Megszabták az utcafront kötelező 
szélességét, a legkisebb telekméretet, és elő-
írták, hogy egy telken csak egy nyaraló állha-

tott. Akkoriban ugyanis a Pesti tehetős elit 
járt ide nyaralni, akiknek megvolt az anyagi 
hátterük a szigorú feltételek teljesítésére. Sa-
ját, néha hatalmas méretű, díszes épületeket 
tartottak fönn nyaralóként, személyzettel. 
Később pedig sokan állandó lakhelyül is ezt 
a területet választották, ami pezsgő társadal-
mi életet indított be a településen. Később 

az állandó lakosság létszámának 
növekedése tette szükségessé a 
gimnázium megalapítását. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő arról beszélt, hogy a 
Corvin Mátyás Gimnázium Má-
tyásföld egyik ikonikus épülete 
és intézménye. Mindig voltak 
kiemelkedő tanáregyéniségek 
a tanári karban, de az elmúlt 
évtizedben a kitűnő pedagógu-
soknak és az iskola vezetésének 
köszönhetően még magasabb 
színvonalú oktatás folyik az 
épületben. A kiál-

lítás azonban azzal szembesí-
tette az emlékezőket, hogy az 
épület jelenlegi külleme nincs 
összhangban a falak másik ol-
dalán folyó munkával, és az is-
kola múltjával. Egy háború és 
a szocializmus alatt divatban 
lévő építészeti ízlés következté-
ben lapos tetejű kockaépületté 
degradálódott objektum bizony 
megérdemelne egy díszesebb 
megjelenést. Olyat, amilyen a 
régi képeken látható. Meg kelle-
ne keresni a lehetőséget ennek a 
problémának a megoldására. A nehézséget 
az okozza, hogy a Corvin Gimnázium fővá-

rosi fenntartású oktatási 
intézmény. Még azon 
is lehetne gondolkodni, 
hogy a XVI. kerület kí-
sérletet tehetne az ingat-
lan megszerzésére.

Boros Tamás igazgató 
az iskola alapítása előtti 
korról beszélt. Kiemelte, 
hogy a nyaralónegyed és 
az iskola épületének lét-
rehozói valami olyasmit 
valósítottak meg, ami 
mindnyájukat túlélte. 

Szellemiségük ma is itt van köztünk. Ezzel 
értékes örökséget hagytak maguk után, ame-
lyet természetesen az utódok nemzedékének 
erkölcsi kötelessége ápolni és továbbvinni. A 
kiállítás és az emlékév eseményeivel éppen 

ezt a szellemiséget próbálják életben tartani 
és továbbörökíteni.

Boros Tamás ezután egyesével bemutat-
ta a tablókon látható emlékképeket. Köz-
ben kiemelt néhány érdekességet. Például 
a nemrég elhunyt, köztiszteletnek örvendő 
cserkészvezető, Csermely László érettségi 
dolgozatát. Megemlítette Szerdahelyi János 
énektanár nevét is, aki magyar nóták szer-
zője is volt. Megfordult az épületben Kosz-
tolányi Dezső, Károlyi Mihály. Az évforduló 
alkalmából ezeket az időket is megmutatták. 
Fényképen látható az a zászló is, amelyet az 
iskola tanulói hímeztek, de a történelem vi-
haraiban megsemmisült. Ezt a zászlót Boros 

Tamás szeretné újra elkészíttetni. Befejezé-
sül tanári jegyzőkönyvekből olvasott fel né-
hány érdekes részletet.

Végül pedig Sándor László, az iskola ko-
rábbi igazgatója idézte fel emlékeit, majd 
megemlékezett az intézmény egyik legki-
emelkedőbb tanáráról, Lazícius Gyuláról, 
aki Babits Mihály tanítványa volt, és alapvető 
feladatának tekintette a magyar nyelv ápolá-
sát. Emellett megalkotott egy európai szintű 
szakkönyvet is, melynek címe Bevezetés a fo-
nológiába. Az ebben található tudnivalókat a 
hangtannal foglalkozók még ma is gyakran 
idézik.

A kiállítás július 3-ig tekinthető meg nyit-
vatartási időben a Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény épületében (Veres Péter út 155-
157.) A kiállítás anyagának összeállítása első 
sorban Grób-Gönczi Mónika és Széman Ri-
chárd érdeme.

MÉSZÁROS TIBOR

90 év szóban, írásban és képekben
A Corvin Gimnázium és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet 
Központ közös kiállítást rendezett a KHEK Írás-Kép Galériájában az 
oktatási intézmény 90 éves évfordulójának tiszteletére. A kiállítás 
az emlékévvel kapcsolatos rendezvénysorozat egyik állomása.
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Fontos, kiemelt hónapon van túl kerületünk kiemelkedő szakosztá-
lya, az Ikarus BSE atlétika-csapata. A sort a 2022-es csapatbajokság-
gal, annak az elődöntőjével kellett kezdeni, hiszen a Magyar Atlétikai 
Szövetség alaposan megreformálta a sorozatot: megszűnt az a lehe-
tőség, hogy két egyesület alkothat egy csapatot, mindenkinek önálló-
an lehetett csak indulni.

A keleti elődöntőbe 23 csapat nevezett, amelyből az első tíz kvalifi-
kálhatta magát az őszi döntőbe. A sok fiatalt számláló Ikarus-csapat 
mindkét nap, kivétel nélkül nagyszerű teljesítményt nyújtott, a lelke-
sedésre és elszántságra ezúttal sem lehetett panasz. És az eredmény-
re sem: 401.5 ponttal (amelyből 19 a kiemelkedő teljesítményért járó 
bónuszpont)  az előkelő 5. helyen kvalifikálta magát a szakosztály 
Miskolcról, a keleti-csoportból a fináléba.

A sok kimagasló teljesítmény között az élre kívánkozik Wag-
ner-Gyürkés Viktória 5000 méteren aratott győzelme. A nemrég 
sérülésből visszatérő olimpikonunk úgy nyerte nagy hajrával a ver-
senyt, hogy elővigyázatosságból még nem szöges cipőben versenyez, 
ami majdnem olyan, mint fapapucsban korcsolyázni.

Nagyszerű egyéni csúccsal kezdte a szezont Horváth Csaba, aki 212 
cm-ig minden magasságot elsőre teljesített és a 215 cm is sikerült 
második kísérletre, a második helyet megszerezve. Hatalmasat ver-
senyzett Pap Márk 200 méteren. Az első napos 100 méteren szerzett 
második helyét követően nagy küzdelemben, remek idővel diadal-
maskodott 200-on és még a második helyen befutó 4x100-as vál-
tóból is alaposan kivette a részét. A kiváló fedettpályás szezon után 
folytatta remeklését Rapai Fanni 400 m-en; az újabb jó futás nagy 
egyéni csúcsot és egy második helyet jelentett. Hasonlóan teljesített 
Molnár Csaba, aki U20-as versenyzőként futott be a 400 m-es gátfu-
tás második helyén. Futásával teljesítette az U20-as világbajnokság 
kiküldetési szintjét is. Erős teljesítménnyel rukkolt elő Kovács Lász-
ló súlylökésben, idei legjobb eredményével megnyerte a versenyszá-
mát. Az immár edzőként is tevékenykedő Kéri Tamás rúdugrásban 
lett második, remek szezonkezdetnek mondható teljesítménnyel. 
Sok, sok kiváló teljesítmény született még: a gerelyhajításban máso-
dik és harmadik helyén végző Kovács Noel és a CSB-re újra beszálló 
Rab Attila, vagy éppen a 110 m-es gátfutásban negyedik Tano Leo-
nardo és a 400 m-es gátfutásban ugyancsak negyedik Bencsik Ádám 

Az ország legjobbjai között az Ikarus BSE atlétái! 
A Csapatbajnokság döntőjébe az 5. helyen kvalifikálta magát csoportjából a kerület 
kiemelkedő szakosztálya

nyomán. Mellettük számos U18-as és U20-as versenyzőnk mutatott 
remek formát és járult hozzá alaposan a csapat teljesítményéhez.

Az Atlétikai Magyar Csapatbajnokság döntője a legrangosabb ittho-
ni pályaversenyek között a szezon utolsó nagy eseményének számít 
szeptember 17-én és 18-án, amelynek helyszíne  a debreceni Gyulai 
István Atlétikai Stadion lesz.

A hónap másik kiemelkedő viadala a szabadtéri szezon első orszá-
gos bajnoksága, a váltó ob. volt. Kecskemétről sem üres kézzel tér-
hettek haza az Ikarus atlétái: a számos értékes helyezés mellett egy 
arany-, két ezüst- és egy bronz lett a jutalmuk. 

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

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

Kertrendezést, sövény vágást, 
fakivágást, tavaszi kert tisztí-
tást, kerti hulladék elszállítását 
vállaljuk profi gépekkel. 30-
287-4348

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, kris-
tályokat, bizsukat, teljes 
hagyatékot díjtalan kiszál-
lással. 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

Nyugdíjasok vállalnak kisebb 
munkákat, vízvezetékek, csa-
pok, bojlerek vízkőtelenítése, 
villanyszerelési munkák, zárak 
cseréje. 20-402-5638

INGATLAN
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 

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

Árpádföldön a HÉV állomáshoz 
közel 60nm-es, önálló ház nagy 
kerttel 1 vagy 2 fő részére kiadó. 
30-607-2776

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

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

Régiséget, antik tárgyakat ke-
resek Budapest, Pest megye 
területén. Érdekelnek: ne-
mesfémek, ékszerek, bizsuk, 
érmék, evőeszközök, szobrok, 
órák, kegytárgyak, akár teljes 
hagyaték. Hívjon bizalommal: 
Gábor 30-496-6636 email: 
wolfendrusz@gmail.com

ALKOTÓTÁBOR NYÁRON 
A ZUGLÓI CSEREPESHÁZ-
BAN, általános iskolás gyere-
kek részére aug. 22-26-ig. Ár: 
45E Ft/fő. Bán Rebi (mester-
szakos egyetemista) Érdeklőd-
ni: banrebi99@gmail.com

VEGYES
Úszómedence víztisztító rendszer 
teljesen komplett felszereléssel, 8 
hónapot használt, csapokkal, cső-
rendszerrel. Tartozékok: homok-
szűrős víztisztító (belga), vízforgató 
(belga), fűtés hőcserélő. ABS elekt-
ronikai doboz, időzítő hőkapcsoló. 
Ár megegyezés szerint 20/498-
6812

Műanyag, vastag falú kék hordók 
eladók. 200 l-es 8000 Ft, 100 l-es 
20/498-6812.

Kerítéselemeknek, zsaluanyagnak, 
használható betétek, fából fém ke-
rettel. 2000 x 350 x 5 cm. 20 db. T.: 
403 35 33

Vasbakok autók felbakolására, erős 
vasból, felül fabetéttel. 10 E. Ft.

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

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

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

Egyedülálló nő keres szintén magá-
nyos nőt lakótársnak. 30-354-4738

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

Opel Astra 1,4-es gépkocsi 2006. 
évi első tulajdonostól eladó 850E Ft. 
409-1019, 20-254-9072

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

Jó állapotú 200x220-as ágynemű 
tartós, ágyazható sarok kanapénkat 
FELAJÁNLJUK menekültek elszál-
lásolásához! 20-984-4969

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



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

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

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

Lakásfelújítást vállalunk! Hi-
degburkolás, homlokzatszige-
telés stb. Fekete Dániel, 20-
493-0390

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

Lakossági villanyszerelés ga-
ranciával. Keressen bizalom-
mal! Szabó Zsolt 70-224-2852




