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Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Október 7-én, a cinkotai 
országzászlónál tartot-
ta megemlékezését a 
Cinkotáért Közhasznú 
Egyesület az aradi vér-
tanúk és gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnök ki-
végzésének évfordulója 
alkalmából. 

A megjelenteket Dernovicsné 
Tanács Anna, az Egyesület veze-
tője köszöntötte, aki beszédében 
a hősiesség szellemét és fontos-
ságát hangsúlyozta. Emlékező 
soraiban egy televíziós beszél-
getést idézett, melyben a gyer-
mekek a hősiességet a hazáért 
való kiállásként határozták meg. 
Emellett beszélt arról is, hogy 
az aradi vértanúk között számos 

nemzetiségi származású katonatiszt vállalt mártíromságot a magyar 
hazáért. 

Szász József alpolgármester emlékező mondataiban kiemelte, hogy 
Cinkota több ponton is kötődik az 1848-49-es szabadságharchoz. A 
Cinkotai Evangélikus Gyülekezet közösségi házának udvarán találha-
tó egy emlékmű, mely azt a malomkövet jelképezi, melyre Aulich La-
jos állt fel, hogy kihirdesse a Habsburg-ház trónfosztását. A politikus 
ezen túl ismertette az aradi vértanúk kivégzésének körülményeit, a 
megtorlás embertelen voltát, mely teljesen méltatlan volt a hősi ka-
tonai vezetőkhöz. A szabadságharc kulcsfigurái végül azonban méltó 
helyre kerültek a nemzet emlékezetében, melyet az ország minden 
pontján megtalálható Kossuth és Petőfi utcák elnevezései is mutatnak. 

A megemlékezés végén a megjelentek az országzászló lábánál 
helyezték el koszorúikat. Az Önkormányzat nevében Kovács Péter 
polgármester és Szász József alpolgármester adózott a hősök emlé-
ke előtt. A közeljövőben az Egyesület kezdeményezni fogja, hogy a 
zászló előtti teret Aulich térnek nevezzék majd el, így tisztelegve az 
egykori tábornok hősiessége előtt.

GUETH ÁDÁM

Október 6-án, a Prodám utcai emlékműnél tartot-
ta megemlékezését a XVI. kerületi Önkormányzat 
az aradi vértanúk és gróf Batthyány Lajos mártír-
halálának 173. évfordulója alkalmából. 

A megjelenteket Szabó Réka Zsuzsanna, lapunk korábbi főszerkesz-
tője köszöntötte, aki a megemlékezés folyamán az események részt-
vevőinek visszaemlékezéseit olvasta fel az egybegyűlteknek.

Kovács Péter polgármester az egykori hősök 
áldozatvállalását méltatta, és azt a nemzeti 
egységet, melyet a magyarság 1848-49-ben 
felmutatott a Habsburg elnyomással szem-
ben. A Kalazanti Szent József Cserkészcsa-
pat tagjai a vértanúk portréit feltartva idézték 
vissza a mártírok utolsó mondatait. Szabó Si-
pos Barnabás, Jászai Mari-díjas színművész 
Faludy György Október 6. című költeményét 
szavalta el. A méltóságteljes zenei aláfestést 
a Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekara 

szolgáltatta. A rendezvényen közremű-
ködött a Gróf Batthyány Lajos Nemzetőr 
Szövetség.

A megemlékezés végén a pártok, civil 
szervezetek és megjelentek helyezték el 
virágaikat és mécseseiket, adózva a hő-
sök emlékének. Az Önkormányzat ne-
vében Kovács Péter polgármester, Ács 
Anikó és Szász József alpolgármesterek 
helyeztek el koszorút. „Hisz ahol a hősö-
ket nem felejtik, ott mindig lesznek újak.”
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meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
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Kedves Olvasó!
Önök nem érzik úgy, hogy az ősz akkor is szomorú, ha 
gyönyörű az idő, szélcsend van, a langyos napsütés szin-
te simogat, és mindennel elégedettek lehetnénk? Hiszen 
ilyenkor érnek be a gyümölcseink, megtölthetjük velük 
a polcainkat, ilyenkor a legszebbek a rozsdásodó fák, és 
ilyenkor tud az ég is a legkékebb lenni a citromsárgára 
színeződött nyír- és nyárfák fölött. Mégis valami szomor-
kás illatot hoz a szellő, valami megérkezik vele, amit nem 
látunk, csak érzünk, ami az elmúlásra emlékeztet. Reggel 
már megborzongunk, ha kivisszük a kukát, csupa harmat 
a fű, estére pedig már mindenki becsukja az ablakot. Ezt 
az érzést fokozza még kegyeleti ünnepeink sora. Emlé-
keznünk kell az aradi vértanúkra, az októberi forradalom 
áldozataira, november 4-ére, és ott vannak azok is, akik 
nekünk mégiscsak a legjobban hiányoznak, akik már csak 
egy fényképről néznek ránk szobánk faláról, már soha 
nem ülhetnek velünk az ünnepi asztalhoz, csak egy szem-
üveg, egy toll, egy kedvenc munkaeszköz, és soha nem fa-
kuló személyes emlékek idézik alakjukat. Így hát, amikor a 
temető felől a távolból meghalljuk a lélekharang hangját, 
zsebünkben mécsessel, szívünkben a megmásíthatatlan 
érzésével indulunk hozzájuk. Gyertyát gyújtunk, és kinek 
Verdi Requiemje jut eszébe, kinek a közismert dal kezdőso-
ra valós és átvitt értelemben – „Készülj a hosszú télre kedve-
sem, mert a tél hosszú lesz, én azt hiszem…” –, kinek pedig 
csak a veszteség. Aztán ez a szorító érzés szét is pukkan, 
mint egy szappanbuborék. Olyasmi ez, mint amit Ady így 
írt le: „…S Párisból az Ősz kacagva szaladt. / … s hogy itt 
járt, én tudom csupán / Nyögő lombok alatt.” Másnap már 
visszazökkenünk megszokott életünk menetrendjébe, de 
minél nagyobb a múltunk, annál nehezebb szívvel. 

MÉSZÁROS TIBOR
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A nehéz gazdasági helyzetben is megvédi az 
időseket a kormány: a nyugdíjasok emelést 
és több extra juttatást is kapnak november-
ben, így a szokásos összegnél akár százezer 
forinttal többet is kézbesíthet számukra a 
postás.

A nyugdíjemelés 4,5 százalékos lesz, ám 
ez a többlet nem csak a szokásos havi ellá-
tás összegére rakódik rá, hanem januárig 
visszamenőleg az idén kifizetett teljes ösz-
szegre, beleértve a februárban kiutalt 13. havi 
nyugdíjat is. A 4,5 százalékos kiegészítés rá-
adásul nemcsak az öregségi és özvegyi nyug-
díjat, hanem az árvaellátást és a rokkantsági 
nyugdíjat is érinti. Ezen felül, egyszeri jut-
tatásként, mindenki kap nyugdíjprémiumot 
is novemberben, amely legfeljebb tízezer fo-
rint lehet.

MINDENKI AUTOMATIKUSAN 
MEGKAPJA

A kifizetések időpontjáról Szentkirályi Ale-
xandra kormányszóvivő közölte: postai kéz-
besítés esetén az eddig megszokott napon, 
egy összegben kapják meg az idősek a meg-
emelt nyugdíjat és a nyugdíjprémiumot no-
vemberben, míg banki utalás esetén a rendes 
nyugdíjtól külön, november 11-én érkeznek 
meg a megemelt összegek a számlákra. Hoz-
zátette: a többletet mindenki automatikusan 
megkapja, tehát nem kell külön kérni.
Idén ez már nem az első alkalom, hogy eme-
li a kormány a nyugdíjasok juttatását, a ja-
nuári ötszázalékos emelés óta már volt egy 
3,9 százalékos, inflációkövető kiegészítés is 
(szintén januárra visszamenőleg), vagyis eb-
ben az évben már csaknem 13 és fél százalé-
kos többletnél tartunk.

És ez még nem minden, Orbán Viktor 
kormányfő ugyanis bejelentette, hogy az 
emelésen, kiegészítésen és prémiumon túl 
biztosan számíthatnak az idősek 13. havi 
nyugdíjra is. Ezt 2023 februárjában kapják 
kézhez az érintettek.

SZÁMOLJUNK EGYÜTT!

Lássuk, mennyi pénz áll a házhoz novem-
berben! Az átlagnyugdíj hazánkban 164 
102 forint, számoljunk ezzel: a 4,5 százalé-
kos emelés révén 177 230 forintra változik a 
nyugdíj, amihez a januárig visszamenő kor-
rekció további 74 ezret ad hozzá, és ott van 
még a maximum tízezer forintos prémium 
is, tehát aki eddig 164 ezret kapott, annak 
novemberben összesen több mint 255 ezer 
forint üti a markát. Kereken százezer forin-
tos nyugdíj esetén novemberben 159 ezer 
forintot kap az idős, kétszázezres nyugdíjnál 
pedig 309 ezret.

Magyarországon egyébként nagyjából 2,3 
millió nyugdíjas él, akik közül 641 ezren 
kapnak százezer forint alatti nyugdíjat, 1,3 
millióan kapnak száz és kétszázezer forint 
közötti összeget havonta, további 322 ezer 
idős kétszázezer forint feletti összegnek 
örülhet, 81 ezer fő nyugdíja pedig a három-
százezer forintot is meghaladja a 2021-es 
KSH adatok szerint. Hogy novemberben ki 
mennyi pénzre számíthat, azt az interneten 
elérhető nyugdíjkalkulátorok segítségével 
(például a penzcentrum.hu oldalán) saját 
maguk is kiszámolhatják az érintettek.

AMI MEGILLETI ŐKET 

Az intézkedés bejelentésekor Orbán Viktor 
kormányfő úgy fogalmazott: egész Európá-
ban nehéz idők járnak, de ilyenkor sem sza-

Több pénzt hoz a postás 
a nyugdíjasoknak
Sok pénzhez jutnak a magyar nyugdíjasok a következő hónapok-
ban, a kormány ugyanis nem csak megemeli a nyugdíjakat, de no-
vemberben visszamenőleges korrekciót is fizet az elszállt infláció 
miatt, sőt, minden idős kap egyszeri prémiumot is. Ennek köszön-
hetően jövő hónapban a megszokott összegnél átlagosan 60-100 
ezer forinttal hoz többet a postás, és már egészen biztos az is, 
hogy februárban 13. havi nyugdíjat is adnak az időseknek.

bad szem elől tévesztenünk a legfontosabb 
nemzeti céljainkat, az egyik ilyen a nyugdí-
jasok megbecsülése Magyarországon. A kor-
mányfő emlékeztetett, az elmúlt évek gazda-
sági teljesítménye tette lehetővé, hogy vissza 
tudják adni a 13. havi nyugdíjat is, amelyet 
korábban a baloldali kormányok vettek el az 
idősektől. „Ezt komoly eredménynek és becsü-
letbeli ügynek tekintem” – húzta alá a közös-
ségi oldalára feltöltött videójában a minisz-
terelnök, aki szerint a háború miatt kivetett 
szankciók és az Európa-szerte növekvő inflá-
ció különösen fontossá tette, hogy emeljék 
és kiegészítsék a nyugdíjakat. „Nehéz idők, 
válság ide vagy oda, a nyugdíjasainknak Ma-
gyarország megadja azt, ami megilleti őket” – 
üzente a nyugdíjasoknak a miniszterelnök 
az idősek világnapján.

KEDVEZMÉNY 
A NŐKNEK

A nyugdíjak 2010 óta – a most érkező, no-
vemberi kiegészítő emelést is figyelembe 
véve – összesen 66,8 százalékkal nőttek, 
a 13. havi nyugdíj visszaépítésével pedig 

mintegy húsz százalékkal javult a vásár-
lóerejük. A „Nők 40” programmal ráadá-
sul ki is terjesztette a juttatást a kormány, 
mint ismert, ez teszi lehetővé, hogy negy-
ven évnyi munkaviszony után életkortól 
függetlenül nyugdíjba vonulhassanak a 
nők. A kedvezményes lehetőséget 2022 
augusztus végéig több mint 343 ezer nő 
vette igénybe az intézkedés 2011-es beve-
zetése óta.

KISZLER FERENC
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Idén is 100 fölött volt a kedvezményezettek 
száma, akik sikeresen pályáztak, és az erről 
szóló oklevelet Kovács Péter polgármestertől, 
Ács Anikó alpolgármestertől és Antalóczy 
Csabától, a Köznevelési, Kulturális, Sport,  
Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnö-
kétől vehették át ünnepélyes keretek között.

A rendezvény egy kis koncerttel kezdődött, 
amelyet a Kelemen testvérek háromfős csa-
ládi zenekara mutatott be. Kelemen Márton 
csellón játszott, Dániel az éneklés mellett 
zongorázott és trombitált, Ádám pedig éne-
kelt, hegedült és gitározott. 

A mini koncert után Kovács Péter polgár-
mester adott néhány mondatos útravalót a 
jelen lévő fiataloknak, akik nem csak jó ta-
nulók, hanem az iskolán kívüli élet valame-

lyik területén is kitűntek tehetségükkel. A 
polgármester azt emelte ki, hogy a tehetség 
kötelez is, jól kell vele bánni, és mindig szem 
előtt kell tartani, hogy a megszerzett tudás az 
a kincs, amelyet senkitől nem lehet elvenni.

Ezután megkezdődött az oklevelek átadása, 
amelyet az alábbi tehetséges tanulók vehet-
tek át:
Anschau Anna Eszter, Avar Panni Zita, 
Baczkó Sára, Bánkuti Liliána, Bárdi Barba-
ra Tímea, Bárdi Nikolett Erika, Barki Dóra 
Valentina, Barki Zsófia Réka, Barki Zita Lí-
dia, Borbély Gergő Levente, Bolvári-Takács 

Dávid, Boros Brúnó, Bruzsa Lili, 
Czuczor-Gidai Zsófia, Csábi Lili 
Dorina, Csizmadia Virág, Dajka 
Lili, Drobni Botond, Fehér Domon-
kos, García-Megyesi Javier, Göndör 
Berta, Göndör Jakab, Harkai Dóra, 
Harkai Emma, Hati Szófia, Hegyi 
Tamás, Jánni Petra, Juhász Kris-
tóf, Juhász Marcell, Kálmán Anna 
Kamilla, Kelemen Ádám, Kelemen 
Dániel, Kelemen Márton, Keller 
Kincső Panna, Kertész Domokos 
Bodó, Kóczián Gréta, Kóczián Lil-

la, Kosztolányi Karina, Kosztolányi Nikol, 
Kovács Boldizsár, Kovács Pongrác, Kovács 
Eszter, Kovács Réka, Kövér Zsófi Dóra,  

Krstulovic Alex, Krstulovic Vladimir, Ligeti 
Dávid, Lontay András Gábor, Lontay Sza-
bolcs László, Magyar Bence Levente, Magyar 
Flóra Hanna, Majer Hanna Kata, Mihály 
Viktória Hanna, Molnár Csongor Sebes-
tyén, Molnár Tímea Dalma, Móri-Nagy Ad-
rienn, Nagy Noémi, Nagy Petra, Németh 
Anna Réka, Németh Mira Jázmin, Pálvölgyi 
Elizabet Vivien, Pálvölgyi Kristóf, Pánczél 
Csanád, Pesti Janka Panna, Pinczés Bálint, 
Pinczés Benedek, Pinczés Dominik, Piroska 
Ádám Balázs, Pongor Patrik, Pongor Petra, 
Rényi Réka Noémi, Sebestyén Bálint Tamás, 
Sieferer Robin Stefan, Skita Fanni, Soltész 
Virág, Stefkó Máté, Szabó Hanna, Szabó Jáz-
min, Szabó Petra, Szabó Zsófia, Szanyi-Feri 
Csaba, Szanyi-Feri Kinga, Szatmári Zsófi 
Sára, Szekér Jácinta, Szekeres Linda, Szép 
Nikoletta, Szigeti Botond, Szigeti Franciska, 
Szilágyi Zsófia, Sztanev Barnabás, Sztanev 
Bence, Sztanev Máté, Szűts Olivér, Takács 
Ákos Albert, Tóth Bíborka, Tóth Máté Ro-
land, Tóth Zsombor Zoltán, Tóth Zsombor 
Levente Turcsányi Lorina Dalma, Ujvári 
Dóra Hanna, Valli-Dabizs Liliana, Valli-Da-
bizs Oliver, Vinti Alina, Vogel Vilmos Antal, 
Vogel Zsigmond László, Zelenyánszky Jan-
ka, Zempléni Levente Máté és Zsolnai Péter.

A pályázat nyertesein kívül Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési képviselő felajánlásával 
még négy fiatal vehetett át egy-egy könyvu-
talványt tartalmazó borítékot: Czuczor-Gidai 
Zsófia, Kosztolányi Karina, Kosztolányi Ni-
kol és Kovács Réka.  

A 108 tanulóból mintegy 60-an tudtak je-
len lenni, ők szerepelnek a címlapon látható 
csoportképünkön. 

Az oklevelek átadása után a kedvezménye-
zetteket néhány finom falattal is megörven-
deztették az esemény rendezői.

M.T.

108 tehetséges fiatalt 
támogat az Önkormányzat
Október 12-én hirdették ki az Erzsébetligeti Színházban azok név-
sorát, akik sikeresen pályáztak az önkormányzati támogatásért.

Október 7-én köszöntötte Ko-
vács Péter polgármester a 90 
éves KARNA JÁNOST. János 
bácsi jó kedéllyel fogadta a jókí-
vánságokat és az ünnepi tortát, 
majd rövid, de tartalmas be-
szélgetést folytatott kerületünk 
elöljárójával, aki számos kér-
dést tett fel. 

Mint kiderült, János bácsi 1932. október 8-án született 
Zuglóban. Több mint 50 éve él a XVI. kerületben, és 
mint mondja, sokat köszönhet a térségnek: „egy kissé 
emberré tett engemet.” Házát saját maga építette fele-
sége hathatós segítségével. 1959-ben nősült, négy lá-
nya és négy lányunokája van. Állítása szerint a hosszú 
házasság titka, hogy „néha ki kell veszekedni magun-
kat”. 60 éves korában érettségizett és hét országban 
dolgozott. Fiatal éveiben szívesen teniszezett és foci-
zott, valamint bélyeget gyűjtött. A hosszú élet titkaként 
pedig a nők szeretetét és tiszteletét említette. 

GUETH ÁDÁM
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Mini arborétum Sashalmon

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdé-
se alapján állást hirdet

FŐÉPÍTÉSZI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
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írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 32. pontja szerint Telepü-
lés-, terület- és vidékfejlesztési, telepü-
lés-üzemeltetési feladatkör I-II. besorolási 
osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körökről, a jogállásról, az illetményről és 
juttatásokról, a jelentkezési feltételeiről, 
az elvárt kompetenciákról és a jelentke-
zéshez benyújtandó iratokról, igazolások-
ról minden részletre kiterjedő tájékoztatás 
olvasható az Önkormányzat honlapján, a 
bp16.hu/hirek/allas linkre kattintva. 
A munkakörrel kapcsolatos minden to-
vábbi információt Erdősné dr. Kocsis Hel-
ga, a Polgármesteri Iroda vezetője nyújt a  
+36-1/4011-421-es telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
az elbírálást követően azonnal. 

A jelentkezés benyújtásának módja
• Postai úton: a Budapest XVI. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal címére történő meg-
küldésével (1163 Budapest, Havashalom 
utca 43.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: főépítészi ügyintéző
• Személyesen: Budapest, Havashalom 
utca 43., I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humán-
politikai referens részére a joka@bp16.hu 
e-mail-címen keresztül, a benyújtandó ira-
tokkal együtt.

Az aszfaltcsík két oldalára már akkor is ül-
tetett néhány különleges növényt kerületünk 
főkertésze, Ádám Attila. Mostanra azonban 
teljessé vált a kis arborétum, melynek egye-
deit egy tábla sorolja fel. Ennek a táblának 
a leleplezése történt meg szeptember 20-
án Kovács Péter polgármester, Szász József 
alpolgármester, Ádám Attila főkertész és a 
környék lakói részvételével. Megragadtuk az 
alkalmat, hogy megkérdezzük Ádám Attilát, 
mit érdemes tudnunk a mini sétány két olda-
lán sorakozó növénygyűjteményről.

– Az én javaslatomra, de dr. Debreczy Zsolt-
tal, a Nemzetközi Dendrológiai Kutatóinté-
zet elnökével és dr. Rácz István dendrológus-
sal konzultálva alakítottuk ki azt a tematikát, 
amely alapján a növényeket válogattuk a 
Torma Zsófia sétányra. A Hősök fasorától 
indulva mindkét oldalon a mediterrán ég-
hajlaton őshonos növényeiből készítettünk 
egy válogatást. A Galgahévíz és a Szérű utca 
között következik az Örök tavasz, az örökzöl-
dek világa. A Szérű és a Döbröce utca között 
pedig még folytatódik az Örök Tavasz, majd 
a Kárpát-medencében őshonos fajták követ-
keznek, végül pedig Kelet-Ázsia növényei-
ből ültettünk néhányat. Azért döntöttünk a 
tematikus válogatás mellet, mert vagy nö-
vényföldrajzi, vagy botanikai összetartozás 
alapján raktuk csoportokba a kiültetett növé-
nyeket. A célunk a felsorolt fajok megismer-
tetése volt.

– EMLÍTENE EGY-EGY PÉLDÁT A KÜLÖN-
BÖZŐ CSOPORTOKBÓL?
– A mediterráneumból megemlíteném a le-
vendulát, a ciprusokat és a jenesztert, a Tá-
vol-keletiek közül a Kis-ázsiai macskaherét, a 
jázmint, az örökzöld magyaltölgyet, az Örök 
Tavasz szakasznál pedig a csodaszép virágú 
bangitákat. A Kárpátikumnál kihasználtuk, 
hogy ott eredetileg is állt egy lucfenyő, mi 
csak mellé tettük a jegenyefenyőt, a törpefe-

nyőt, a madárberkenyét, az alpesi 
ribizkét és az aranyesőt, amely 
nem azonos az aranyvesszővel. Ta-
lán ezek a legfőbb érdekességek, 
amelyekről a most felavatott táblán 
olvashatnak rövid leírásokat az ér-
deklődők.

Mivel a Torma Zsófia sétány ke-
rékpárút is, a táblaavatás így kap-
csolódott a Mobilitás Hete rendez-
vénysorozathoz. Szerencsére egyre 
több kerékpáros használja ezt a 
gépkocsiktól elzárt útszakaszt, így 
a polgármester és helyettese, Szász 
József alpolgármester készült egy 
kis ajándékkal is. Az arra járó ke-

rékpárosokat megállították, és megajándé-
kozták egy szép piros almával, egy kisdo-
bozos üdítővel és egy Brumi-szelettel. Ám, 
ha valaki gyalog érkezett, ő sem maradt ki 
a finomságokból. És, ha valakinek még sze-
rencséje is volt, hallhatta a sarki zeneiskola 
vezetőjének, Vikol Kálmán tanár úrnak a kla-
rinétjátékát is.

Táblák jelzik, hogy a sétányra kutyát be-
vinni tilos, mert vannak olyan növények, 
amelyek egyetlen, kutyák által végrehajtott 
„öntözéstől” is kisárgulnak, vagy kipusztul-
nak. Ezért az arborétum létrehozói a gazdik 
megértését kérik.

– MÁSHOL IS TERVEZNEK HASONLÓ, OK-
TATÓ JELLEGŰ NÖVÉNYTÁRSÍTÁSOKAT?
– Igen, már van is néhány olyan helyszínünk, 
amelyek beültetése kidolgozás alatt van. Hi-
szünk abban, hogy ha az emberek ismerik 
a növényeket, talán megszeretik, és jobban 
vigyáznak is rájuk. Magyarországon az ilyen 
irányú ismeretek területén még sok a ten-
nivaló. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a 
sétány melletti ingatlanok tulajdonosai kö-
zül a többséggel kialakulóban van egy part-
neri viszony. Egy kicsit kezdik a sajátjuknak 
érezni a kerítéseik mellett hosszan pompázó 
virágokat, cserjéket, fákat. Szeretnénk ezt a 
szemléletet elterjeszteni.  

M.T.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Hősök Fasora és a Szérű utca 
között van egy keskeny utcácska, amely az alatta húzódó csatorna és a 
keskeny mérete miatt gépjármű forgalomra alkalmatlan, sétánynak és 
kerékpárútnak viszont kitűnően megfelel. Tavasszal aszfaltburkolatot 
kapott, és a sarki zeneiskolára utalva addig Kotta köznek nevezett ut-
cácskát az első hazai régésznő emlékére Torma Zsófia sétányként be is 
jegyezték a fővárosi utcajegyzékbe. 
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A kerékpárospálya ötletgazdája, Pichler Ró-
bert beszédében osztotta meg a kezdemé-
nyezés történetét. A kerület bringásai elő-
ször a Szilas patak melletti erdőben kezdtek 
saját kezűleg – egyéb lehetőségek hiányában 
ekkor még illegálisan – ugratókat építeni. 
Később a Centenáriumi lakótelepen emel-
tek „hivatalos” ugratópályát, itt viszont a 
környékbeli lakosság nyugalmát zavarta az 
ugrató működése. A kerékpárosok végül 
– immáron törvényes keretek között – visz-
szaköltöztek a Szilas patak mellé a Hermina 
útra. A földből és murvából álló pálya viszont 
nem állta ki az idő próbáját, és a huzamo-
sabb használat mellett hamar tönkrement. 
Az Önkormányzat azonban támogatta a 
bringásokat abban, hogy végre saját, jó mi-
nőségű sportteret kaphassanak, ahol zavar-
talanul, a lakosságot nem háborgatva hódol-
hatnak szenvedélyüknek. Az eredmény egy 
aszfalttal borított bringapálya lett, melynek 
oldalait gyeppel borították be, mely egyedül-
álló az országban. A létesítmény az Országos 
Bringapark Program pályázatából, a nemzet-
közi normák szerint épülhetett meg. A pum-
papálya 140, az ugrató 70 méter hosszúságú, 

melyet kerítés véd az esetlegesen a pályára 
szaladók ellen. Költsége összesen 60 millió 
forintot tesz ki, melyből az Önkormányzat 
30 millió forintot kapott állami támogatás-
ként. 

Kovács Péter polgármester és Palotai Gábor, 
a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
sportszakmai felelőse támogatásukról bizto-
sították a kertvárosi kétkerekűsöket, majd kö-
zösen vágták át az avatást jelképező szalagot. 
A létesítményt hamar használatba vették a 
BMX-esek, akik látványos bemutatót tartottak 
tudományukból. Mint kiderült, a pumpapálya 
nevét arról a pumpálásra hasonlító mozdulat-

Pályát 
kaptak a 

BMX-
banditák

Október 1-én, a reggeli órákban 
barátságtalan, esős idő fogadta 
azokat, akik a megújult Hermina 
úti pumpapálya átadására érkez-
tek. Azonban a zord időjárás sem 
riaszthatta el azokat a bátor ke-
rékpárosokat, akik nyaktörő mu-
tatványokkal avatták fel a kerület 
új szabadidős komplexumát. 

sorról kapta, mellyel a kerékpáros lendületet 
szerez, így a pedál hajtása nélkül tud előre 
haladni. Az ugratón a gravitáció törvényeivel 
dacolva, szinte szárnyaltak a bátor fiatalok. 
Bár a sportolók a nedves aszfalt ellenére is 
balesetmentesen száguldoztak, mégis arra 
kérnek mindenkit, hogy esős körülmények 
között inkább ne használják a pályát, vala-
mint mindig viseljenek bukósisakot, de térd 
és könyökvédő használata is ajánlott. A pálya 
ugyanakkor nemcsak a BMX-eseké, gördesz-
kával és rollerrel is bátran használható, ha fo-
kozottan figyelnek egymás testi épségére. 

GUETH ÁDÁM

A felújításra a Budapesti Útépítési Program 
jóvoltából kerülhetett sor. Bár a Borda utca 
látszólag korábban is rendelkezett szilárd 
burkolattal, rossz állapota és a megfelelő en-
gedélyek hiánya miatt renoválása szükséges-
sé vált. A Gárda és a Gordonka utca közötti 
223 méteres szakasz összesen 58 millió fo-
rintba került (melybe a járda is beletar-
tozik), melyből 56 milliót a Budapesti 
Útépítési Program állt, így az Önkor-
mányzatnak csak 2 millió forintot kel-
lett hozzá tenni az összeghez. 

Kovács Péter polgármester köszönetet 
mondott a támogatásért a Program mi-
niszteri biztosának, Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselőnek. A parlamenti 
politikus beszédében elmondta, hogy a 
következő időszakban a hasonló beru-
házásokat sajnos nehezíteni fogja a gaz-

dasági válság, melynek hatása az építőipar 
áraiban szintén érezhető. Ennek ellenére az 
Önkormányzat továbbra is törekszik a kerü-
let infrastruktúrájának fejlesztésére és kar-
bantartására, hogy a kertvárosiak a lehető leg-
jobb körülmények között közlekedhessenek. 

GUETH ÁDÁM

Teljes felújítás a 
Borda utcában
Október 11-én az Önkormányzat 
hivatalosan is átadta a teljesen 
felújított Borda utcát az ott la-
kók számára. A beruházás már 
a nyár folyamán elkészült, ám 
így lehetőség nyílt arra, hogy a 
környék lakossága is megossza 
észrevételeit vagy további javas-
latokat tegyen. 
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A tanyaudvar az üzemeltetők 
nézőpontjából
Megismertük és megszerettük a Tanyaudvart, ahol mindig jól táplált állatokat, 
rendezett környezetet, és hamisítatlan vidéki hangulatot találunk. Hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy az ott dolgozóknak csak létrehozni volt nehéz ezt a 
kis kerületi állatkertet, utána már csak annyi a dolguk, hogy reggel kinyissák 
a kaput, este meg becsukják. Annak érzékeltetésére, hogy mennyire nem így 
van, Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Tanyaudvar vezetője 
meghívta a kerületi Képviselő-testület tagjait, hogy képet kapjanak a Tanyaud-
var egy átlagos napján elvégzendő munkákról. A meghívásnak Kovács Péter 
polgármester, Szász József alpolgármester, valamint dr. Környeiné Rátz Kata-
lin és Abonyi János önkormányzati képviselő tett eleget. A férfiak szerszámot 
ragadtak, a képviselő asszony pedig a konyhai munkáknál segédkezett.

A polgármester egyéb más tevékenységek 
mellett – például a paradicsom és paprika 
szüretelése –, a patások etetésében is részt 
vett. Vasvillával a kezében púposra rakta a ta-
ligát, majd odaszállította a szénát a karámok-
hoz, és „feltálalta” az étintetteknek. 

Szász József alpolgármester az etetővályúk 
tisztítása után, a polgármesterrel együtt ke-

verte a tápot, és termé-
szetesen az etetésben is 
részt vett. Abonyi János 
– szintén több más tevé-
kenység mellett – szak-
szerűen felásta az egyik 
magasított ágyást. 

A politikusok végig-
dolgozták a munkaidőt, 

miközben nem csak a munka nehézségé-
ről és sokrétűségéről kaptak képet, hanem 
arról is, hogy a sokféle állat etetése mi-
lyen táplálékmennyiséget, mennyi időt és 
mennyi szakértelmet igényel. Így „képben 
lesznek”, saját valós tapasztalataik alapján 
tudnak majd dönteni, amikor a Testület a 
Tanyaudvar költségvetését tárgyalja. Mun-

kanapjuk csak any-
nyiban tért el az 
ott dolgozókétól, 
hogy a munkaidő 
végén Oláh Csaba 
f igyelmességének 
köszönhetően kap-
tak egy fejedelmi 
ebédet a Tanyaud-
varban megtermelt 
alapanyagokból.

MÉSZÁROS 
TIBOR

A Területi Szociális Szolgálat Érsek- 
újvár utcában működő Borostyán 
Idősek Klubja Palacsintafesztiválra 
hívta a János utcai Derűs Alkony 
Idősek Klubjának tagjait. 

Amint azt Zánkai Gabriella önkormány-
zati kapcsolattartó elmondta, szeretnének 
hagyományt teremteni a klubok közötti lá-
togatással. Szeretnének egy új színt vinni 
az összejövetelekbe, hogy ne mindig csak a 
megszokott zárt körben legyen lehetőségük 
beszélgetni a klubtagoknak, hanem moz-
duljanak ki székhelyükről, és egy kicsit szé-
lesebb látókörben, a testvérklubok tagjaival 
is tudjanak eszmecserét folytatni. Az Érsek- 
újvár utcai rendezvény fő produkciójának a 
közös éneklést, és egy kis saját hatáskörben 
előadott néptánc bemutatót szánták. Kézről 
kézre járt a mikrofon, és mindenki elkezd-
hette kedvenc nótáját énekelni, amihez a 
többiek szívesen csatlakoztak. Majd a Boros-
tyán klub táncos lábú tagjai tartottak egy kis 
egyszerű, de hangulatos néptánc bemutatót. 
Ám amikor a kereskedelmi mennyiségű ka-
kaós és lekváros palacsinta az asztalokra ke-
rült, már megoszlottak a vélemények, hogy a 
népzene és a néptánc, vagy a palacsinta volt 
a nap fő attrakciója.

Amíg a vendéglátók és vendégek jóízűen 
falatoztak, Garamszegi László szórakoztatta 
a jelenlévőket hazai és világslágerekkel, ame-
lyek egy részét lemezről szóló zenei kíséret-
tel elénekelte, egy részét pedig szaxofonon 
játszotta el.

A Palacsintafesztivállal kapcsolatban kö-
szönet illeti a ház munkatársait, akik hajnal-
ban kelve, saját konyhájukban sütötték meg 
a több száz palacsintát, hogy legyen mivel 
megvendégelni a résztvevőket.

M.T.      

Palacsinta- 
fesztivál

Hírek a Tanyaudvarból
A Tanyaudvar 2022. november 1-én, Mindenszentek napján zárva tart. A téli 

félévben azonban 2022. november 2-től 2023. március 1-ig A HÉTVÉGI BELÉPÉS 
INGYENES A LAKOSSÁG SZÁMÁRA, kivéve a rendezvények alkalmával. 

MÁRTON NAPI LIBANAP 
A TANYAUDVARON NOVEMBER 12-ÉN SZOMBATON 10-TŐL 16 ÓRÁIG 

A belépő ára felnőtteknek 1000 Ft, gyermekeknek 500 Ft. 
Ezért vendégünk egy libazsíros kenyérre libahagymával – bocsánat, helyesbítünk: 

lilahagymával. Lesz kürtőskalács, és a Lámpás ’92 Alapítvány is árusítani fogja 
a sérült gondozottjai által készített kézműves portékáikat. A Tanyaudvar ezzel 

támogatja az alapítvány munkáját. Lesz továbbá kézműves foglalkozás is, lehet 
lúdgége tésztát és kenőtollat készíteni természetesen igazi tollból. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Óvári Zsófia (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, 06-20/278-6653)
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2020-ban a COVID-járvány miatt csak tér-
zenei koncertre volt lehetőség, tavaly azon-
ban már korlátozások nélkül tarthatták meg 
a rendezvényt, mely idén sem volt másként. 
Az egésznapos program a délelőtti órákban 
ünnepi szentmisével vette kezdetét, melyet 
Fábri Kornél atya, az Eucharisztikus Kong-
resszus főszervezője celebrált. A mise után a 
híveket és az érdeklődőket Vikol Kálmán és 

fúvószenekarának koncertje várta, változatos 
repertoárral. Déli 12 órakor megkondultak 
a harangok, emlékeztetve a nándorfehérvá-
ri diadalra és mindazokra a hősökre, akik a 
hazáért áldozták életüket. A harangozás után 
Szatmáry László önkormányzati képviselő 
vitte fel a színpadra Szentmihály zászlaját, 
melyet a cserkészek bevonulása követett. A 
búcsú főszervezője és a Kovász Egyesület el-

nöke, Petrovics Sándor a színpadra szólította 
kerületünk elöljáróit és a meghívott vendé-
geket. Kornél atya áldásban részesítette a 
búcsúra összegyűlt tömeget. Kovács Péter 
polgármester beszédében a búcsú közös-
ségépítő erejét hangsúlyozta és köszönetet 
mondott Petrovics Sándornak, hogy évről 
évre megszervezi a rendezvényt. Szatmáry 
László ünnepi bejelentésében adta hírül, 

hogy Rákosszentmihály zászlaját most már 
közterületen is lobogtatja a szél. A szónokla-
tokat változatos programok egész sora követ-
te, melyen bemutatkoztak a kerület óvodái 
és iskolái, de a nép- és kortárs tánc sem ma-
radhatott ki a sorból. A színpadi előadások 
mellett színes forgatag, kürtőskalács, kira-
kodóvásár és kézművesprogramok várták az 
érdeklődőket.

A hagyomány él
Október 2-án, a Rákosszentmihályi Római Katolikus templom előtt 
tartotta meg a Kovász Egyesület és a Szentmihályi Plébánia a ha-
gyományos Szentmihályi Búcsút. 

Mennyit ér a lépcsőházi összefogás a „Centin”?

A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap, 
a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap- 
kezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg.

GUETH ÁDÁM

Hosszúságban nem mérhető, mond-
hatnám viccesen. Komolyra fordítva 
a szót, pénzben meghatározni nem 
lehet, mert nagyon sokat. Bátran állít-
hatom, hogy egy jó lakóközösségnek 
újító ereje van, mert amit egyedül 
képtelenek lennénk megoldani, azt 
közösségben gyerekjáték elvégezni. 
Mi kipróbáltuk és működött. Ezek 
után lehet, hogy követőkre találunk 
majd a Centenáriumi lakótelepen és 
belevágnak egy „kalákában” végzett 
munkába, és ők sem sajnálják az időt 
és energiát a szabadidejükből. Magunkért tet-
tük. S közben megismertük egymás emberibb 
oldalát is. 

Közösségünk megelégelte az elhanyagolt 
lakókörnyezet és úgy döntöttümk, hogy telje-
sen új külsőt adunk a lépcsőházak előkertje-
inek. Elindult a tervezés és bizony be kellett 
látnunk, hogy az infláció a virágokat és a ki-
egészítő kellékeket sem kímélte, kevésnek 
bizonyult a mi anyagi támogatásunk. Ekkor 
született meg az ötlet, hogy két lépcsőház ösz-
szefogásával talán elérhető a cél, és megújul-

hatnak a virágágyásaink. A közös anyagi hoz-
zájárulás eredménye lett az igazán modern, és 
a nyári klímát elviselő növények beszerzése.

Ahhoz azonban, hogy a megvásárolt virágok 
és egyéb anyagok a helyükre kerüljenek, bi-
zony szükség volt a tulajdonosok, lakók önzet-
len közösségi munkájára is. Csodálatos érzés 
volt azt látni, hogy több generáció egy közös cél 
megvalósításáért milyen lelkesen képes együtt 
munkálkodni, akár heteken keresztül is. Nem 
vette el a kedvüket semmi. Az önkéntes mun-
kára való jelentkezés szinte mindenkiben utat 

tört, mert sejtették, hogy a látvány ön-
magáért beszél majd. És így is lett.

Annak örülünk leginkább, hogy akik 
erre sétálnak, megcsodálják megújult 
kertjeinket, viszik hírünket, amire 
méltán lehetünk büszkék. Úgy gon-
dolom a látvány másoknak is tud örö-
met okozni.

Ötletünket mások is átvehetik, szí-
vesen megosztom velük tapasztala-
tainkat. Ha mód van rá, akkor én is 
szeretnék másoktól ötleteket átvenni, 
amit már kipróbáltak más lépcső-

házak, mert úgy gondolom, hogy egymástól 
tanulnunk igencsak időtakarékos megoldás. 
Azt tapasztalom, hogy nincs olyan fórum, 
ahol a lépcsőházakat képviselő személyek 
tartani tudnák egymással a kapcsolatot. Ha 
létezik ilyen, akkor szívesen veszem, ha a  
futorozsa76@gamil.com mail címre megír-
nák azt! Ám, ha nincs, és Önök is úgy gondol-
ják, hogy jó megoldás lenne, kérem írják meg 
a fenti címre és megtaláljuk a lehetséges utat.

POCSAI ENIKŐ
Centenáriumi lakótelep
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Az ünnepség hangulatát Szabó T. Anna 
A változás című verse alapozta meg Sza-
bó Balázs tizedikes tanuló előadásában. Az 
Elmész egy helyről… kezdetű vers arra utal, 
hogy egész életünket végigkíséri a változás, 
sokszor hagyjuk el az addig megszokott 
környezetünket és elkezdjük életünk egy új 
szakaszát, új helyszínen, új emberek között. 
De emlékeinket, családi kapcsolatainkat ma-
gunkkal visszük, továbbra is kötődünk hoz-
zájuk. Ez a gondolat érvényes az iskoláinkra 
is, különösen akkor, ha elérkezünk az intéz-
mény fennállásának 90. évéhez.

1932. szeptember 8-án nyitotta meg kapuit 
az Egyesületi Corvin Mátyás Gimnázium. Az 
azóta eltelt 90 évet prózában, zenében, dal-
ban, színpadi jelenetekben, vetített képek és 
személyes visszaemlékezések segítségével 
idézték fel, jelentős mértékben támaszkodva 
az intézmény lelkes színjátszó körének játé-
kára. Közben kiemelt figyelmet fordítottak 
az intézmény négy nagy korszakának bemu-
tatására.

Elsőnek Boros Tamás, a gimnázium je-
lenlegi igazgatója tekintett vissza a múltra, 
hangsúlyozva azt, hogy a legendássá vált 
gimnázium abban a környezetben jött létre, 
amelyet a 90 évvel ezelőtti Mátyásföld társa-
dalmi viszonyai határoztak meg. Azok közül, 
akiknek ebben személyesen is szerepük volt, 
nagy számuk miatt csak az elődeit sorolta 
fel: dr. Halász László, Diósy Frigyes, Sipos 

Ferenc, Vida József, Félegyházi-Meggyesi 
Ágoston és dr. Sándor László. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani 
nemzedéknek illik ismerni az intézmény 
történetét, hagyományait, hiszen ezeket to-
vább kell majd adniuk.

Kovács Péter polgármester a gimnázium 
épületének történetét idézte fel, amely az is-
kola történeténél jóval régebbi időkre nyúlik 
vissza. Mielőtt a lakosság száma indokolta 
egy középiskola megalapítását, az azóta több-
ször átépített épület volt kaszinó, fogadó, 
étterem, nagy bálok és közösségi rendezvé-

nyek helyszíne. Majd az oktatás szolgálatába 
állt, és kialakult egy nemzedékről nemze-
dékre öröklődő „corvinos szemlélet”, egy ösz-
szetartozáson, kötődésen alapuló közösségi 
érzés, amely máig jellemzője a diákoknak és 
tanároknak is, még akkor is, ha nem is egy 
nemzedékhez tartoznak. Ennek megőrzése 
fontos feladata lehet a jövő corvinosainak.

Ezután az intézmény négy kiemelkedő kor-
szakának vetített képekkel gazdagított ismer-
tetése következett. A korszakok ismertetését 
személyes visszaemlékezések szakították 
meg.

1955-ben érettségizett a Corvinban Orosz 
András, aki szeretettel emlékezett tanáraik-
ra, és diáktársaira is, akikkel néhányan min-
den hónapban még ma is rendszeresen ösz-
szejárnak a gimnázium épületében.

Ugyancsak elmondta emlékeit dr. Sándor 

László, aki 23 évig igazgatta a Corvin Má-
tyás Gimnáziumot. Felidézte, hogy őt bátyja 
csínytevései miatt nem vették föl az intéz-
ménybe, nem szerettek volna még egy ne-
hezen kezelhető tanulót a családból. Aztán 
nagy vargabetűt leírva végül mégis tanára, 
igazgató-helyettese, majd igazgatója lett az 
intézménynek.

A gálaműsor igen szórakoztató színfoltja 
volt a színjátszó kör három jelenete, melye-
ket Bodnár-Józsa Ildikó, az iskola pedagó-
gusa állított színpadra. Köztük megelevene-
dett egy kabaré klasszikus is, amely egykor 

Salamon Béla főszereplésével 
aratott országos sikert. A „…ha 
én egyszer kinyitom a számat…” 
mondatra épülő komikus jele-
net a színjátszó kör előadásában 
is nagy tapsot kapott. Hasonló 
siker koronázta az egyik mű-
sorvezető, az egykori corvinos 
diák, Farkas Fanni színművész 
produkcióját, aki egy híres mu-
sical-dalt adott elő. Társa a gála 
vezetésében Gergics Dániel volt. 
A szaxofon és a jazz kedvelőinek 

pedig Frankó Gergely szaxofonszólója oko-
zott kellemes perceket.

A gálaműsor a Corvin Mátyás Gimnázium 
90 éves jubileumi évének záró rendezvénye 
volt.

MÉSZÁROS TIBOR

Befejeződött a Corvin Gimnázium jubileumi éve
Idén ünnepelte fennállásának 90. évét a Corvin Mátyás Gimnázium. Az évfordulóra egész éves prog-
ramsorozattal emlékeztek, melynek záró rendezvényét, egy sok humorral megtűzdelt, de mégis ünne-
pélyes gálaműsorral zárták az Erzsébetligeti Színházban.

A közgazdász sajnos a jelen-
leg is tartó negatív folyama-
tok (elsősorban a szomszéd-
ban zajló háború) tükrében 
nem vázolt túl fényes jövőt 
a hazai gazdaságnak. Ag-
godalmában a közönség 
soraiban ülők is osztoztak, 
és az előadás után követke-
ző kérdésekre sem érkeztek 
megnyugtató válaszok. így 
csak abban bízhatunk, hogy 
a háború és az ezzel együtt 
járó energiaválság mielőbb 

véget ér majd Ukrajnában.
Regős Gábor a sashalmi 
templom főministránsa, 
gyakorló katolikus hívő. A 
Corvinus Egyetemen vég-
zett közgazdászként, 2015-
ben ugyanitt szerzett dok-
tori fokozatot. Dolgozott a 
Magyar Nemzeti Banknál és 
a Központi Statisztikai Hi-
vatalnál. 2015-től a Század-
vég Alapítvány gazdaságku-
tató elemzője. 

GUETH ÁDÁM

Október 3-án újra várta vendégeit 
a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége előadássorozata, a Sas-
halmi Krisztus Király Plébánián, a 
Meszlényi Zoltán Közösségi Ház 
nagytermében. Szőke Istvánnak, a 
KÉSZ kerületi elnökének vendége 
ezúttal Regős Gábor, a Makronóm 
Intézet szakmai vezetője volt, aki 
„A  gazdaság helyzete és kilátásai” 
címmel tartott előadást. 
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Az ünnepséget a Szentmihályi Kulturális 
Központban tartották Vajda Kincső őrsvezető 
közreműködésével. Először az őrsök felsora-
koztak az intézmény udvarán az ünnepélyes 
zászlófelvonáshoz, majd a folytatásra már az 
épületben került sor. Mivel a cserkészmozga-
lom szerves része a hit, az ünnepség imával 
kezdődött. Téglás Gergely, a felnőtt cserké-
szek vezetője imaként ezúttal Szent Mihály 
arkangyal himnuszát választotta, amely egy-
úttal a cserkészcsapat himnusza is.

Majd Szatmáry László önkormányzati kép-
viselő tekintett vissza a cserkészmozgalom 
történetére. Elmond-
ta, hogy a cserkészet 
kezdetei 1907-ig nyúl-
nak vissza, amikor 
lord Baden-Powell, a 
brit hadsereg tábor-
noka megrendezte az 
első cserkésztábort 
fiúknak az angliai 
Brownsea Islanden. 

A cserkészet alapelveit 1908-ban megjelent 
Cserkészet fiúknak című könyvében fektette 
le, amely saját korábbi, katonai kiképzési 
szakkönyvei mellett, más hasonló kezdemé-
nyezésekből is merített. A 20. század első 
felében a mozgalom világszerte elterjedt, és 
mind a fiúk, mind a lányok kö-
rében népszerűvé vált. Eddig a 
kezdetek óta 300 millió tagja 
volt a cserkészvilágnak. 

A rákosszentmihályi cser-
készcsapatot 1927 nyarán 
jegyezték be 929. számon. 
Működését jelentősen befo-
lyásolták a történelem viharai, 
például a második világháború. 
1945-ben a front végigsöpört 
Szentmihályon, a cserkészélet 
átmenetileg lehetetlenné vált. 
Nemsokára újjáéledt ugyan, de 
az új rendszer nem tűrte a vallással szoros 
kapcsolatot ápoló szervezeteket. A rendszer-
váltás utáni években nagy szerepük volt az 
olyan személyiségeknek, mint Szlavkovszky 
László, aki egészen 2011-ben bekövetkezett 
haláláig motorja és vezetője volt a szentmi-
hályi cserkészeknek.

Szatmáry László ajándékot is hozott az ün-
neplőknek. Átnyújtotta a Rákosszentmihály 
történetét feldolgozó könyv második kötetét, 
amely a napokban jelent meg.

Eztán a felnőtt cserkészek sorakoztak fel a 
teremben. Közülük is kiemelt tisztelet övez-
te az egykori Bagoly őrs tagjait, akik már 
mindhárman az ősz hajú korosztályhoz tar-

toznak: Dávid Zoltán (cserkésztiszt), Hahn 
György és Nagy Károly. Ők a mai napig hűek 
cserkész fogadalmukhoz. Téglás Gergely ké-
résére elmeséltek néhány régi, szórakoztató 
cserkésztörténetet, amelyet a hallgatóság a 
többféle cserkésztaps közül az egyikkel ju-
talmazott.

Végül Járó Zoltán csapatparancsnok, a Tűz-
liliom Egyesület elnöke mondott beszédet, 
vázolta a jövőre vonatkozó terveket és meg-
nyitotta a következő cserkészévet. 

A születésnapi rendezvény ünnepélyes 
zászlólevonással ért véget a Kulturális Köz-
pont udvarán.

M.T.

A rákosszentmihályi cserkészek 
kitartására és elkötelezettségére 
jellemző, hogy a csapatuk már 
közel egy évszázada talpon van. 
Ez azért is nagy teljesítmény, 
mert a rendszerváltozás előtt a 
hatalom nem nézte jó szemmel 
a cserkészek létezését. A cser-
készvezetők kockázatot vállaltak 
azzal, hogy – igaz, olykor álcáz-
va, más tevékenységnek feltűn-
tetve – mégis tovább vitték a 
lángot. Viszont ennek is köszön-
hető, hogy most 95 éves évfor-
dulót ünnepelhettek.

A Pilisi Parkerdő Zrt. közleménye

Tisztelt tűzifa iránt érdeklődők!
Kérjük kövesse rövid útmutatónkat, ha részt szeretne venni a Lakos-
sági Tűzifaprogramban:

• Ellenőrizze, hogy az Ön lakhelye a Pilisi Parkerdő működési terü-
letén található-e.  
• Kérjük, válassza ki az Ön lakhelyéhez legközelebb található ér-
tékesítési pontunkat. (Ezekről a https://parkerdo.hu/erdogazdalko-
das/a-faanyagrol/tuzifa-ertekesites linkre kattintva tud tájékozódni.)

Értékesítési pontjaink hétfőtől-csütörtökig 8-15:00 óráig, pénteken 
8-12:00 óráig állnak rendelkezésre. 
Ebben az időszakban fáradjon be értékesítési pontunkra, vagy e-ma-
ilben (e-mail: informacio@pprt.hu), illetve telefonon (Tel.: +36 26 

598 0009) lépjen kapcsolatba velünk. végezze el a szükséges adat- 
egyeztetést, illetve nyilatkozatadást. Felhívjuk figyelmét, hogy az 
egyeztetéshez szüksége lesz lakcímkártyájára és igazoló okmánya-
ira. Az egyeztetést követően kollégaink tájékoztatják a tűzifa befize-
tés módjáról, az átvételének várható időpontjáról és helyszínéről. A 
tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról 
a felhasználási helyre, azaz a háztar-
tásokig történő szállításról, illetve a fa 
feldolgozásáról a vásárlónak kell gon-
doskodnia.

95 éves a 929. számú 
Szent Mihály cserkészcsapat
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Életének 101. évében váratlanul elhunyt PAOR 
ZOLTÁNNÉ GÉCZY-KOZÁK ÉVA újságíró, kerü-
letünk közismert lokálpatriótája, a mai Helytörté-
neti Gyűjtemény elődjének, a Corvin Helytörténeti 
Klubnak megalapítója, a Budapest Főváros XVI. 
Kerületéért kitüntetés birtokosa.

Paor Éva – ezen a néven ismer-
te mindenki – 1922. május 7-én 
született Óbudán. Felkészülten 
indult neki az életnek, hiszen 
az Irgalmas Nővérek kereske-
delmi szakiskolája után 1950 
és 1952 között újságíró iskolát 
végzett, majd mellé még a Köz-
gazdaságtudományi Egyetem 
kétéves reklámszaktanfolyamán 
is oklevelet szerzett. 1968 és 
1972 között pedig a Honisme-
reti Akadémián bővítette isme-
reteit, amelyeket később főként 
helytörténeti munkáiban tudott 
hasznosítani. Sokféle képzettsé-
ge ellenére gépírónőként kezdte 
kenyérkereső pályáját, ám ha-

marosan átkerült az Iparügyi, majd a Könnyűipari Minisztérium-
hoz, ahol már feladata volt az újságírás is. Öt évvel később elég erőt 
érzett magában ahhoz, hogy szabadúszó újságíróként tegye próbára 
magát. Ekkor volt olyan időszak, amikor öt lapnak is dolgozott. Szer-
kesztője volt az Ikarus-újságnak is, nyugdíjazása előtt pedig a XVI. 
Kerületi OTP reklámszervezőjeként dolgozott.

Kerületünkben elsősorban elkötelezett helytörténészként vált is-
mertté. 1970-ben alakult meg a Corvin Klub, amelynek munkájában 
a kezdetektől fogva részt vett, majd 1976-ban elnöke lett. Nevéhez 
fűződik az először 1980-ban kiadott Corvin Hírnök helytörténeti 
folyóirat húsz évfolyamának megjelentetése és gondozása. Szintén 
az ő vezetésével készültek azok a kiadványok, amelyek kerületünk 
évfordulói, nevezetesebb eseményei tiszteletére jelentek meg, mint 
például a Cinkota IX évszázada, vagy a Mátyásföldi Repülőtér története.  
1992-től 2002-ig ő látta el a Corvini Domini – Mátyásföldiek Lapja 
című negyedévenként megjelenő kiadvány főszerkesztői teendőit 
is. Közben fáradhatatlanul szervezte a helytörténettel kapcsolatos 
rendezvényeket: 1980-as kezdettel Helytörténeti Vándorkiállítást 
készített és helytörténeti vetélkedőket szervezett iskolák számára, 
1988-ban Cinkota 900 éves évfordulójának tiszteletére megszervez-
te egy emlékoszlop felállítását, 1992-ben Batthyány Ilonának, Cin-
kota nagylelkű mecénásának állíttatott emléktáblát, 1996-ban Ba-
ross Gábornak készült egy emlékszobor a mátyásföldi Baross Gábor 
utcában, majd megszervezte az Első Repülőnapot az egykor híres 
Mátyásföldi Repülőtéren. Része volt a később évente ismétlődő Cin-
kotai Napok közösségi rendezvény beindításában is, amely hamaro-
san hagyománnyá vált. Ezekben a munkákban természetesen voltak 
lelkes segítői, de az ötletgazda és az események motorja mindig ő 
volt. Majd 92 évesen még volt ereje könyvet írni. Ekkor jelent meg 
a Humorzsák című kötete, amelyben csupa nevetésre ingerlő törté-
net sorakozik. Munkásságát 1968-ban Reklám nívódíjjal, 1986-ban 
Budapestért kitüntetéssel, 2006-ban pedig Budapest Főváros XVI. 
Kerületéért kitüntetéssel ismerték el.

Paor Éva életútja most lezárult, de életműve még hosszú ideig fel 
fogja idézni szelíd derűjét, a kerület közössége számára hasznos te-
vékenységét, családja pedig nehezen fog beletörődni, hogy az anyu, 
nagyi, dédnagyi már nem karnyújtásnyira van szeretteitől, hanem 
talán egy felhő szélén üldögélve néz le a platánok árnyékában meg-
húzódó mátyásföldi kertre és házra, egykori otthonára, ahonnan 
hosszú élete legszebb élményeit vitte magával.
Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében! 

Életének 85. évében elhunyt TÓTH GYÖRGY villa-
mos-, valamint automatizálási és számítástechni-
kai mérnök, korábban a XVI. kerületi Önkormány-
zat Képviselő-testületének tagja. 
A család nevében lánya, Tóth Tímea Katalin így 
emlékezik édesapjára:
1937. december 27-én szüle-
tett Sashalmon, polgári család 
első gyermekeként. Elsőosztá-
lyosként élte át Pest ostromát, 
1956-ban pedig első éves volt a 
Budapesti Műszaki Egyetemen, 
a forradalmi évfolyam hallgató-
jaként.

Két diplomát és két nyelvvizs-
gát szerzett. Szakmája állandó 
változását egész életében nyo-
mon követte, tanulta az újdon-
ságokat, otthon kipróbálta a friss 
találmányokat. Például vezeték 
nélküli számítógépes hálózat 
még sehol sem volt, de otthon 
már működött egy ilyen.

1968-ban kötött házasságot, 
több mint 54 éven át volt szerető, odaadó, hűséges férj és apa, majd 
nagypapa. Nagyon boldog volt, hogy egyetlen lánya családjával kapott 
egy fiút, és három unokát is.

Egész életében megtartotta, és bármilyen nehézség, hátrány szár-
mazott is belőle, felvállalta a hitét, amelyet szüleitől kapott.

Nagyon sok barát vette körül, mert mindenkihez elfogadóan, segí-
tőkészen közelített. Humora sok nehézségen átsegítette, megfűsze-
rezte az ő és családja mindennapjait.

Hobbiból zongorázott, sőt kitűnően képzett dzsesszzongorista volt, 
bár csak családja és barátai örömére játszott.

Egész életében a XVI. kerületben élt, igazi lokálpatrióta volt, min-
denben igyekezett jobbá tenni közvetlen környezetét. Az első szabad 
önkormányzati választások alkalmával képviselőkent is dolgozott. A 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének megalakulásakor az elsők 
között csatlakozott feleségével a XVI. kerületi csoporthoz.

Boldog, hosszú életutat járhatott be egy szerető, vidám, nagy csa-
ládban. Az unokák nagyon sok szeretetet, gondoskodást, bölcsessé-
get kaphattak tőle.

Családja büszke és hálás, hogy közöttünk élt, hogy együtt lehet-
tünk vele, hogy tanulhattunk tőle. A maga csöndes, alázatos, szerény 
módján bőséges példát adott a szeretetből eredő cselekedetekből. 
Ahogy Szent Pál írja a Szeretethimnuszban: ő türelmes volt, jóságos, 
tette a jót, nem irigyelt másokat, szelíd és figyelmes volt, nagylelkű, 
aki nem a maga javát keresi, de mindig ad magából, sosem volt ha-
ragos, mindig megbocsátotta mások gyengeségét, míg magával szi-
gorú volt, együtt örült mások örömével, jókedvűen adakozott, nagy 
bizalommal és reménnyel fordult mások felé.

Elvesztése nagy űrt hagy a lelkünkben, de Isten akaratában meg-
nyugodva és a sok szép közös élményt megőrizve élünk tovább.

Tóth Györgyöt a XVI. kerületi Önkormányzat saját halottjának te-
kinti. Nyugodjék békében!

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban tudósítottunk a Keresztény Orvosok Ma-
gyarországi Társaságának jubileumi találkozójáról, amelyben 
Deák László evangélikus lelkészt tévesen katolikus papként tün-
tettük fel. A tévedésre Vető István cinkotai evangélikus lelkész 
hívta fel a figyelmünket, amit köszönünk, Deák László cinkotai 
származású, Kispesten szolgáló evangélikus lelkésztől pedig ez-
úton is elnézést kérünk.
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– A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési 
Kollégiuma által klubok számára, szórakoz-
tató műsorok finanszírozására meghirdetett 
lehetőséget kihasználva pályázott a XVI. 
kerületi Önkormányzat, és nyert. Ez anyagi 
forrást biztosít arra, hogy mind a négy idő-
sek klubja el tud menni színházba, három 
vagy négy múzeumba, és lesznek még zenés 
irodalmi estek is. Ezen kívül belefért még 
az összegbe az is, hogy a jó időt kihasznál-
va rendezzünk a négy klubunk tagjainak és 
a szintén hozzánk tartozó Értelmi Fogyaté-
kosok Napközi Otthonának (ÉNO) egy nagy 
közös zenés kerti partit. 

R. Kárpáti Péter 
még a COVID előtti 
időben, úgy három 
éve részt vett egy 
hasonlón, aminek 
nagy sikere volt. Így 
most is rá gondol-
tunk, ő el is vállalta, 
és ugyanúgy, mint 
korábban, hozott 
magával három te-
hetséges fiatal éne-
kesnőt. Lenhardt 
Marcsi és két társa, 
Lakatos Dóra, az Or-
szágos Magyarnóta 
Verseny első helyezettje valamint Dézse-
nyi Zsófi, a „Dunakanyar hangja”, egymás 
után énekelte a leghíresebb magyar és kül-
földi slágereket. Eközben R. Kárpáti Péter 
valódi karmesterként – igaz, a kezében a 
karmesteri pálcát egy sütőlapát méretű fa-
kanál helyettesítette – felügyelte a három 
50 literes bográcsban csendesen fortyogó 
húst, krumplit, és a gondja volt még a há-

rom énekesnő műsorának koordinálására 
is. Persze voltak segítői is, akik elévülhetet-
len érdemeket szereztek a rengeteg hagyma, 
krumpli és zöldség megpucolásával, vagy ép-
pen a bográcsok alatti tűz állandó táplálásá-
val. A kitűnő hangulatban sokan még táncra 
is perdültek.

Végül mindenkinek jutott egy jó adag fi-
nomság a bográcsok mélyéről. Úgy tűnt, 
hogy a rendezvény végére mindenki jóllakot-
tan, jókedvűen és élményekkel gazdagodva 
térhetett haza a simogatóan langyos őszi 
napfénytől kísérve.

MÉSZÁROS  TIBOR

A XVI. kerületi Önkormányzat idén is 
megszervezi az őszi lomb és nyesedék 
begyűjtését a kerületünkben. 

A borítékban talál egy lebomló zsákot, 
amely a környezettudatosságra hívja fel a 
figyelmet. A többi zsákról már Önnek kell 
gondoskodnia. 
A kihelyezett zsákok elszállítása folyamato-
san történik, amit a Kerületgazda Szolgál-
tató Szervezet munkatársai végeznek. Az 
elszállítás üteme függ az időjárástól és a 
kihelyezett mennyiségtől is.

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:
Az első kihelyezés időpontja: 
2022. OKTÓBER 17. (HÉTFŐ)
Az utolsó kihelyezés időpontja: 

2022. DECEMBER 11. (VASÁRNAP)

A zsákok kihelyezése csak és kizárólag az 
akció időtartama alatt lehetséges. Az akció 
időtartamán kívüli közterületi kihelyezés 
50 000 Ft bírságot von maga után!

A begyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében 
az alábbiak betartásához kérjük a tisztelt la-
kók együttműködését:
• a kihelyezett zsákokba kizárólag kerti 

zöldhulladékot helyezzenek (pl.: lomb, fa- 
és bokornyesedék, gyom, nyírt fű)

• a vastagabb faágakat legfeljebb egy méte-
resre darabolva, összekötve helyezzék ki

• a zsákokat minden esetben kössék be
Fontos: A zsákok és a kötegelt faágak mé-
rete és súlya egy ember által mozgatható 
nagyságú legyen!

Az őszi lombgyűjtési akcióval kapcsolatos 
észrevételeiket és javaslataikat az 

info@bp16.hu e-mail-címen, illetve a 
+36-80/200-938-as ingyenesen hívható 

zöldszámon fogadjuk.
Bővebb információ a www.keruletgazda.hu 

honlapon található.

A zökkenőmentes akció lebonyolításához, 
a tiszta Kertváros érdekében köszönjük 

együttműködésüket és türelmüket!  

Kovács Péter
polgármester s.k.

R. Kárpáti Péter, három bogrács 
és három ifjú énekesnő
Akik véletlenül október 7-én elhaladtak a Területi Szociális Szolgálat 
(TSZSZ) Veres Péter úti központja előtt, kénytelenek voltak meg-
állni néhány percre, mert beszippantották őket az élő előadásban 
elhangzó világslágerek és a bográcsokból felröppenő ínycsiklando-
zó illatok. Hogy mit is láttak ők, arról Serf Szonját, a TSZSZ intéz-
ményvezetőjét kérdeztük. 
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Illés Adorján több mint 7 évig dolgozott egy telekommunikációs 
multi cégnél, amikor olthatatlan vágyat érzett az úgynevezett civili-
záció elhagyására. Eladta mindenét, és a befolyt 4 millió forinttal a 
zsebében nekivágott egy világkörüli kerékpártúra megtervezésének. 
Majd egy túrakerékpáron, amelynek ol-
daltáskákkal együtt 50 kilogramm volt 
az önsúlya, nekivágott a földgolyónak. 
Lemondott minden kényelemről, hogy 
felfedezze az ismeretlent. Általában 
reggel még nem tudta, hol fogja álomra 
hajtani a fejét. Hozzávetőleg 600-szor 
verte föl a sátrát, de aludt jóindulatú 
magánembereknél, kolostorban, temp-
lomban, rendőrségen, tűzoltószertár-
ban és még börtönben is. Megismerte 
a közvetlen életveszélyt, amikor egy vi-
harban már nem maradt más, csak az 
imádság. Négy évig taposta a pedált, 
miközben bejárta Ázsiát, Ausztráliát, 
Új-Zélandot, a Fidzsi-szigeteket, útba ejtette Japánt, majd Észak- Kö-
zép- és Dél- Amerikát. Csak addig szállt repülőre, amíg egyik konti-
nensről átment a másikra. A négy év minden napján mások voltak 
az emberek, az ételek, az időjárás és a megoldandó problémák. Útja 
során lefotózta a szép, mosolygós embereket, és ezekből a portrékból 

összeállította a Nagy Mosolykönyvet. Ezzel az volt a célja, hogy örömet 
ébresszen az olvasóban és felhívja a figyelmet a boldogság, a belső 
béke és szeretet értékére.

Illés Adorján 2015. június 13-án indult útnak, 46 ezer kilométert 
kerékpározott, 39 
országon át vezetett 
az útja és 2019. jú-
nius 24-én ért haza.  
Utazása közben 
nem csak az idegen 
tájak ismeretlen 
világát, embereit, 
azok életét ismerte 
meg, hanem önma-
gát is. Kipróbálhatta 

képessége határait, és egy sokkal szélesebb körű világlátás birtokosa 
lett. Aki pedig meghallgatta előadását, vagy megvette a Nagy Mosoly-
könyvet, annak azt üzente, hogy vágjon bele álmai megvalósításába. 
Ehhez biztosan ki kell lépni az addig megszokott komfortzónából, 
és teljesen azonosulni kell szívünk hívásával, de így azzá az emberré 
válhatunk, aki mindig is szerettünk volna lenni. Viszont ezt átélni a 
megpróbáltatások ellenére az egyik legcsodálatosabb élmény a vilá-
gon, „mert eltűnik belőlünk a kétség és átveszi a helyét az egység.”

MÉSZÁROS TIBOR

Fotószalon
Október 1-én, az Erzsébetligeti Színház Corvin Galériája adott ott-
hont a XXII. Nemzetközti – Magyar Fotószalonnak, melyet a Ma-
gyar Fotóművészek Világszövetsége rendezett. 

1473 nap, 39 ország, 
46 000 kilométer
Az Erzsébetligeti Színház Benkő Ramóna által szervezett Világjárók 
sorozatának vendége szeptember 29-én Illés Adorján volt, aki ke-
rékpáron utazta körül a Földet. A mindenre elszánt fiatalemberrel 
Kosaras Renáta, a Magyar Sport Üzleti Szövetség alelnöke beszél-
getett a nem mindennapi teljesítményről.

A kiállítás és díjátadó megnyitóján Szabó 
Csilla, a Színház igazgatója köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd átadta a szót dr. Pat-
rus Sándornak, a Világszövetség elnökének. 
A Magyar Fotóművészek Világszövetsége 
2002-ben bontotta ki szárnyait, így 
idén már fennállásának 20. évfordu-
lóját ünnepli. Az egykori 27 alapító 
tagból mára 182 lett kilenc ország-
ban. A Szövetség az anyaországi és 
határon túli magyar fotóművészeket 
igyekszik összefogni hazafias szel-
lemiségben. A tagság művészeinek 
nagy része rendelkezik nemzetközi 
fotóművészeti diplomával. A szö-
vetség szervez kiállításokat, előadá-
sokat, műhelyfoglalkozásokat, vala-
mint fotótörténeti és természetfotós 
szakmai tagozatot is működtetnek. 

A díjátadón öt különböző kategóriában dí-
jazták a művészeket. A versenyre hét ország-
ból 142 művész nevezett, több mint 1600 
alkotással. A fődíjat Sedliak Pál kapta Rab-
hazánk fia című alkotásáért, amely a Petőfi 

Sándor születésének 200. évfordulója előtti 
tisztelgés jegyében született.

 A kiállítás anyagát a Magyar Fotóművészet 
2022 című évkönyvben nyomtatásban is köz-
readták. 

A rendezvény színvonalát tovább emelte 
Nagy Judit fuvolaművész játéka.

A kiállítás november 20-áig tekinthető meg 
a Színház Corvin Galériájában. 

GUETH ÁDÁM
A fődíjat érő fotó
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Október 22. szombat 11:00 
INTERAKTÍV MOCORGÓ MESEKONCERT 
az Anima Musicae Kamarazenekarral
A papucsszaggató királykisasszonyok 
Váray-Major Zsófia és az Anima Musicae Ka-
marazenekar művészeinek interaktív koncert-
je a népmesék világába repít. Zene, tánc és a 
magyar klasszikus zenék magával ragadó ere-
je várja a kisgyermekes családokat. A program 
alatt a gyerekek is aktív részesei, nem csak 
hallgatói a történetnek, különböző pontokon 
bekapcsolódnak mozgással, hangokkal.
Jegyár: 1500 Ft, 1800 Ft, családi: 5500 Ft

Október 22. szombat 18:00 
NEM LESZEK A JÁTÉKSZERED… 
SLÁGERMESE A 60-AS ÉVEKRŐL

A Nem leszek a játékszered koncertszínházi 
előadásunk egykori slágerekkel mesél el egy 
történetet. Két énekes színésznő, öt zenész 
és a Bartók Színház tánctagozata közösen 
idézik elénk a már letűnt, de máig ható kort 
és annak hangulatát.
Jegyár: 4500 Ft, 5100 Ft, 5600 Ft

Október 23. 
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS 
a Forradalom Lángja Emlékműnél az Erzsé-
bet-ligetben.

Október 27. csütörtök 18:00 
GERLÓCZY MÁRTON: FIKCIÓ 2, AZ ÖRVÉNY 
könyvbemutató
„A dolgok egyféleképpen történhetnek, tudni-
illik úgy, ahogyan tör-
téntek.”
Gerlóczy Márton kor-
társ író nagysikerű 
sorozatának második 
kötetéről beszélget 
Veiszer Alindával.
Jegyár: 1400 Ft

Október 28. péntek 19:00 
HALLOWEEN BULI 
a Madarak Házibuli zenekarral a 
Szentmihályi Kulturális Központban
Jelmezverseny – játékok – buli hajnalig
Belépő hamarosan!

Október 28. péntek 19:00
Munkatársas, avagy konfliktusmegoldások 
humorral a munka világában

Motivációs, ötletadó, szórakoztató estünk 
parádés szereposztásban és a témát egyedi 
megközelítéssel, több generációt is megszó-
lítva akár segítheti a nézőket egy, már régóta 
halogatott munkahelyi döntés meghozatalá-
ban, vagy akár az újjászületésben.
Játszótársak: Pokorny Lia, Schmied Zoltán, 
Botos Éva, Janklovics Péter
Jegyár: 3200-4400 Ft

November 4. péntek 19:30 
JAZZLIGET 
ÁRON FEAT. SZAKONYI MILÁN TRIÓ

Jegyár elővételben: 2800 Ft, a helyszínen: 
3300 Ft
 
November 5.  szombat 11:00 
HALÁSZ JUDIT 
A VITÉZ, A KALÓZ, MEG A NAGYMAMA
Jegyár: 3100 Ft, 3500 Ft, 4200 Ft

November 6. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS JÉGKORSZAKI MAMUTVA-
DÁSZ! 
családi felfedezőnap az őskorban, 6-12 éves 
korosztálynak ajánlott játszóház.
Jegyár elővételben: 1600 Ft, 
helyszínen: 2200 Ft

November 6. vasárnap 20:00 
VÁLÓTÁRSAS - PÁRKAPCSOLATI EST

Könnyed párkapcsolati est szakértőkkel és 
rögtönzésekkel, improvizációs játékkal.
Játsszák: Pokorny Lia, Ötvös András 
Játékvezetők: Gönczi Dorka válási mediátor 
és Varga Zsolt párkapcsolati kommunikáci-
ós szakember
Jegyár: 3200 Ft-4400 Ft

November 9. szerda 10:30 

„Nem, nem, nem...” Mit tegyünk az akara-
tossággal, dacossággal 
Vendégünk: Köllner Katalin, védőnő

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!
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Helytörténet
Cinkota tudós lelkészei
A Pesti síkság és a Gödöllői dombság határán elterülő Tündérhegy körüli ezeréves falu, Cinkota lakóinak egy része 
felvidéki tót, evangélikus ősökkel büszkélkedhet. Beniczky Tamás, az ősöket a 17-18. század fordulója körül „szál-
lató” – betelepítő – hűbérúr katolikusként is belátva az idők szavát, telepesei megőrizhették evangélikus hitüket. A 
település egykori katolikus temploma így lett az evangélikus hit háza. A falu lelkészhajlékában – hosszasan lehetne 
írni az okokról – sorra a tudományos életben is szorgoskodó igehirdetők ápolták a hívők lelkét és foglalkoztak ezzel 
párhuzamosan választott tudományukkal is.                                                                                SZÉMAN RICHÁRD

WALLASZKY PÁL édesapja Wallasz-
ky Jakab szlovák földműves, édesanyja 
Tomischovicz Mária. Bágyonban, Hont 
vármegyében született (mai neve Bagyan) 
1742. január 29-én és meghalt Jolsván 
(Gömör vármegye) 1824. október 29-én. 
Selmecen, Rimaszombatban és Pozsony-
ban végezte iskoláit. 1761-ben tanárai a 
Sembery családhoz küldték nevelőnek Lo-
soncra. 1767-től Lipcsében képezte magát 
evangélikus lelkésszé. Közben a bölcse-
letet, a régi nyelveket és a történelmet is 
tanulmányozta. Tanulmányaiban Bél Má-
tyás fia, a lipcsei egyetemen tanára, Bél 
Károly András segítette. A neves német 
városban írt két tanulmányt Verbőczyről 
és Mátyás-korabeli tudományos állapotainkról. Látogatta a hallei és 
wittenbergi főiskolákat is. Wittenbergben tanulmányozta a fiatalon 
elhunyt Rotarides Mihály kéziratait, amiben a szerző magyar iro-
dalomtörténeti anyagot gyűjtött össze, ennek adatait későbbi, saját 
munkájában is felhasználta. 

Már tanuló korában beszélt magyarul, szlovákul, latinul és néme-
tül, értett görögül és héberül. 

1769 végén a Békés vármegyei Tótkomlós evangélikus gyülekeze-
tébe hívták lelkipásztornak. Ezután került Cinkotára, ahol prédikátor 
lett. „(…) egészségi okokból 1780-ban a pestmegyei cinkotai ev. egyház 
meghívását elfogadta. A Tótkomlóson megkezdett irodalmi munkálkodá-
sát itt nagy eredménnyel folytatta. Erre két körülmény hatott össze ked-
vezően: először gyülekezetének rendezettsége és csekély volta; másodszor 
az ország fővárosának közelsége, mely lehetővé tette az ország irodalmi 
köreivel való érintkezését és a könyvtárak és levéltárak búvárlását. Papi 
teendőinek lelkiismeretes elvégzése mellett élénk figyelemmel kísérte ev. 
egyházának változatos fejlődését.” A két település közelsége miatt kap-
csolatba került a pesti tudós körökkel, többek között Cornides Dá-
niel történész-könyvtárossal és Horányi Elek irodalomtörténésszel. 
Cinkotán betegsége miatt mondott le állásáról. „Ugyanis a cinkotai 
levegő káros hatással volt egészségére. A felvidék után vágyódott, ahol 
gyermekkorában oly jól érezte magát. Kész volt bármily csekélyjövedelmű 
egyház meghívását elfogadni, csakhogy Cinkotáról szabadulhasson. Így 
történt, hogy 1783-ban elfogadta a kisebb jövedelmű jolsvai ev. egyház 
meghívását.”

Wallaszky kísérletet tett az első rendszeres magyar irodalomtörté-
net megírására, Cinkota evangélikus lelkésze volt 1780-83-ig. A ma-
gyar művelődés történetéről írt latin nyelvű munkája tette jelentőssé 
életművét. Megjegyezhetetlen című kötete a Conspectus reipublicae 
literariae in Hungaria ab initiis regni ad nostra usque tempora delinea-
tus, a magyar irodalom és művelődéstörténetét összefüggő képben 
törekszik bemutatni; „A szerző elsősorban anyaggyűjtő munkát akart 

végezni, rendszerezése inkább csak első kísér-
letnek tekinthető”

RIBAY GYÖRGY, a szláv nemzeti nyelv 
és kultúra kutatója, aki a magyar nyelv 
szláv eredetű szavait is lajstromozta. 1754. 
március 27-én Kohanóczon (Trencsén 
megye) született, iskoláit Selmecbányán, 
Sopronban, Erlangenben, Jénában végez-
te. Prágában többedmagával megalapítot-
ta a helyi ágostai evangélikus gyülekezetet. 
Evangélikus lelkész volt Pribócon, Bá-
gyonban, innen került Cinkotára. 1785-97-
ig volt Cinkota lelkésze. Lelkészsége ideje 
alatt gyakran végzett gyűjtőmunkát Cseh-
országban. 1797-től Pesten lett antikvári-
us, majd Torzsa evangélikus lelkészeként 

hunyt el 1812. december 31-én.
Leghíresebb közülük PETÉNYI SALAMON JÁNOS ornitológus, 

madarak ismerője, aki azonban a cinkotai homokon leginkább a fo-
gasvakony (földikutya) életét vizsgálta. 1799. június 30-án született 
Ábel-Lehotán. Apja, Petényi Gábor evangélikus lelkész, földbirtokos, 
neves keletkutató, exegéta (bibliamagyarázó) volt. Iskolai tanulmá-
nyait Losoncon, Besztercebányán, majd Selmecbányán végezte. Sel-
mecről Pozsonyba került úgynevezett bölcsészeti tanfolyamra, majd 
apja hivatását követve lelkészi tanulmányait Bécsben végezte el. 

1826-ban elvállalta a Cinkotán felajánlott lelkészi állást, valószínű-
leg azért, mert Pest és ezáltal a Nemzeti Múzeum természettani 
gyűjteményének közelébe kerülhetett. Cinkotán a vidék madarait, 
emlőseit tanulmányozta. „Noha eklézsiája gazdag jövedelmet hajtott, 
helyzetével mégis elégedetlen volt. Kizárólag a természettudományok-
nak élni – ez volt vágya, amelyen ébren, úgy mint álmában csüggött.” 
írta róla Hermann Ottó. 1833-ban állását feladta és Pestre költözött, 
hogy minden idejét a tudománynak szentelhesse. 1834-ben a Magyar 
Nemzeti Múzeum állattárának felügyelőjévé nevezték ki, de lelkész-
ként is tevékenykedett. Rendezte a múzeum madártani anyagát, sa-
ját gyűjteményét is a múzeumnak adományozta.

Cinkotáról való távozása Herman Ottó szerint a falu népének meg 
nem értése miatt történt: „A becsületes czinkotai parasztok egyszerűen 
neszét vették annak s megütköztek rajta, hogy papjuk madarakat nyúz 
és tagol, azokat méreggel preparálja; sőt hogy mindezt egy kutyával is 
megcselekedte, még pedig ugyanazzal a kézzel, a melylyel nekik az "Ur 
vacsoráját" osztogatja! Zúgolódni kezdtek: az "Ur asztala" hívők nélkül 
maradt: a szerencsétlenség megesett és Petényi - ment.” Hosszas beteg-
ség után, 1855. október 5-én hunyt el. Sírfeliratán többek közt ez áll: 
„Az Úrnak imáit hozta áldozatul, a természetnek önmagát.”

Az írás tudósainak életéről, cinkotai munkájukról bővebben olvas-
hatnak a Kertvárosi helytörténeti Füzetek 42. számában: Széman Ri-
chárd: Eleink tánca, szemelvények az elődtelepülések kultúrtörténetéből.

Az evangélikus parókia az 1848-as Melna Mihály 
lelkész idejében
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Az ókori és görög leírásokban már szerepel a 
torma, viszont a kutatói feltételezések szerint az 
említett növény más faj lehetett. Pietro Andrea 
Mattioli sienai doktor és természettudós 1571-
ben megjelent latin nyelvű füveskönyvében em-
líti először a ma tormaként ismert növényt.

Az 1664-ben megjelent Posoni kert című mun-
kájában Lippay János így ír a tormáról: Ennek a 
gyökerese hoszszu, temerdekeb a petreselyemnél, az 
ize erős, csípős, keserű… A hova egyzer beférkezik, 
és gyökerezik, nehéz ötet onnan, ki veszteni, kiváltképpen való munkát 
nem kiván; Szent Mihály nap után három héttel, mikor a levele le kezd 
hullani, jele hogy meg ért; azért a ki télre akar vele élni, ki kell őtet a föld-
bűl vonni vagy ásni, és a pinczében fövenyben tenni.

A növényt sokáig inkább gyógynövényként termesztették, csak ké-
sőbb vált a konyha szereplőjévé. A torma gyökere aromaanyagait a 
kártevők elriasztása végett termeli, melyek főként reszelés során sza-
badulnak fel. A reszelt tormát rövid időn belül ecettel kell tartósítani, 
mert veszít aromájából és meg is keseredhet. 

A magyar konyhában igen kedvelt alapanyag, Lippay beszámolója 
alapján a tormát mind hússal, hallal föveis, nyersenis eszik a mi orszá-
gunkban, hidegen eczettel igen jó a sóba fött halhoz, sásákbannis, és más 
levekben élnek a levével.

A magyar konyhában fontossá vált alapanyaghoz ízelítőként aján-
lok néhány receptet történelmi szakácskönyveinkből:

Szakács mesterségnek könyvetskéje, 17. század

Tehénhús tormával
A húst szépen mosd meg, tedd fel vízben, sózd 
meg, főzd meg, és mikor megabárlod, megtiszto-
gatod, hasogass petrezselyemgyökeret, tedd mel-
léje, főzd meg véle (vagy ha anélkül is), és mikor 
megfőtt, tálba lapos szeltre add fel, tormázd meg.

Tyúk káposztalévben
A tyúkot megtisztogatván káposztalévben tedd fel, 

csak úgy egészen abárold meg, és főzd meg jól; mikor feladod, metéld 
fel, rakd tálba, tölts levet reá, és tormázd jól meg, jó étek, aki szereti.

Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv, 1892. 

Mandulás tormamártás 
Minden személyre vegyünk egy evőkanál jó tejfelt, egy kávéskanál lisz-
tet; ezeket tegyük egy tálba; keverjük jól össze e habarást; tegyünk bele 
minden személyre egy kávés kanál, héjától megtisztitott és apróra meg-
tört mandulát; továbbá minden személyre egy kávés kanál tiszta reszelt 
tormát és egy kevés czukrot. Ha ezeket a habarással jól össze-kevertük, 
öntsünk reá a tálba nyolcz személyre egy liter buzgó forró hus-levet, 
tegyük főni pár perczig, akkor vegyük el a nagy melegről tálalásig.

Szómagyarázat: add fel: tálald fel, föveny: homok, megabárol: párol, 
metéld: vágd, szelt: kenyérszelet

Az elsősorban gyökere miatt termesztett, a káposztafélék családjába tartozó 
évelő növény Délkelet-Európában és Nyugat-Ázsiában honos. 

A torma
GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA

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

történetéboltörténetébol´́́́
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A XVI. kerület Ifjú Sporttehetsé-
ge, Lackó Máté Koppenhágában 
a dobogó legfelső fokára állha-
tott.

Az ebben a szezonban debütáló U14 Euró-
pai Tőr Körverseny első állomásán 7 ország 
12 vívója lépett pástra. Lackó Máté a cso-
portkört követően a 3. helyen rangsorolt a 
táblára, majd minden asszóját megnyerte, 
a döntőben pedig a másik magyar indulót, 
Szögi-Nagy Tamást legyőzve szerezte meg az 
aranyérmet. 

Szabó Csilla, az Erzsébetligeti 
Színház igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket, majd az alkotó 
jóbarátja, Kemény János poli-
hisztor – író, költő, színész, fotós 
– beszélt a kiállított művekről, 
az alkotóról, és a hazai többség 
számára csak felszínesen ismert 
Közép-amerikai népek civilizáci-
óiról. Elmondta, hogy ez a föld-
rész is évezredes kultúrák bölcsője volt, és nem csak művészetük, de 
tudományos ismereteik is vetekedtek az ősi egyiptomi, kínai, vagy 
görög kultúrákéval.

Gedeon Péter rövid ismertetőt tartott a kiállítás címadójáról, Tol-
laskígyóról. Feltehetően hajótöröttként vetődött Közép-Amerika 
földjére. Fehér bőre a bennszülötteket a kígyóra, bozontos szőrzete a 
tollra emlékeztette. Tollaskígyó a többi között megtanította őket egy 
korszerűbb földművelésre, agyagedények és kések készítésére és a 
szövésre. Hamarosan nagy tiszteletnek örvendett. Azonban – mivel 

Tollaskígyó földjén
Különös hangulatú kiállítás nyílt az Erzsébetligeti 
Színház Napfény Galériájában október 4-én. Ge-
deon Péter, egykor a Polgármesteri Hivatal építé-
sze, kitűnő kezű grafikus vitte el a megjelenteket 
a Közép-amerikai indiánok világába. 

le akarta szoktatni az őslakókat a jó termés érdekében bemutatott 
emberáldozatokról –, összetűzésbe került a papsággal, és jobbnak 
látta elhagyni a törzset. Legendája azonban évszázadokra fönnma-
radt. A teotuhuacan nép után a toltékok és az aztékok is átvették a 
Tollaskígyó-kultuszt, és istenként tisztelték őt.

Ennek a civilizációnak a megmaradt alkotásait, szobrait, dombor-
műveit örökítette meg finom, míves, színezett grafikáiban Gedeon 
Péter. Az mindenki számára kiderült, hogy igencsak részletes isme-
retei vannak erről a világról, hiszen Kemény János ismertetője után 
ő maga is tartott egy komoly történelemórának is beillő tájékoztatást 
a Közép-amerikai civilizációkról.

A kiállítás hosszú ideig, egészen 2023. január 8-ig megtekinthető a 
Napfény Galériában.

M.T. 

Kedves Diákok!
Kedves Pedagógusok!

„Nagyszüleink története” 
címmel pályamunkákat vár

Budapest Főváros XVI. kerületi Német 
Önkormányzata

Titkos történeteket rejthetnek a régi családi 
fényképalbumok, szekrények mélyén őrzött 
levelek, dokumentumok. Magyarországon 
sok család rendelkezik német eredetű felme-
nőkkel, nagyszülőkkel, dédszülőkkel, akik a 
legutóbbi nagy háború idején, és az azt kö-
vető társadalmi változásokban különleges 
dolgokat élhettek meg, gyakran akaratuk el-
lenére. Még nincs késő ahhoz, hogy ezeket 
a családi történeteket kikutassátok, megírjá-
tok, lefotózva az egykori fényképeket, levele-
ket – tehát megőrizzétek  jövőnek ezeket a 
sorsfordító, gyakran fájdalmas eseményeket. 
Légy Te a családotok történésze!

Általános- és középiskolás diákok pályamun-
káit várjuk max. 4 oldal terjedelemben.
Mellékletként csatolhattok adatokkal ellátott 
fényképeket (kit ábrázol, mikor készülhetett 
a kép, mit is láthatunk rajta), leveleket vagy 
egyéb dokumentumokat is! 

Kérjük, az elkészült pályamunkákat elektro-
nikusan küldjétek el 2022. november 7-ig a 
következő címre: peteriildiko16@gmail.com.

Beszélgessetek a nagyszüleitekkel/dédszü-
leitekkel, vagy akár idősebb ismerőseitekkel, 
akik megélték történelmünk ezen szakaszát, 
nézzetek együtt régi fotókat, és írjátok meg 
nekünk a legérdekesebb történetet, amit hal-
lotok. A pályázat nyelve lehet magyar vagy 
német.

Elsősorban olyan történeteket várunk, 
amelyekben a magyarországi németek 20. 
századi történetének főbb fordulópontjai 
(második világháború, német katonaság, 
menekülés, malenkij robot, hadifogság, in-
ternálás, kitelepítés) megjelennek, de kíván-
csian várunk egyéb történeteket is.

A beérkezett esszéket egy pedagógusokból 
és történészekből álló zsűri fogja értékelni.

A legjobb pályamunkák értékes jutalom-
ban részesülnek, pl. egynapos kirándulás 
Ausztriába.

A pályázók anyagát továbbítjuk a Pécsi Tu-
dományegyetem Német Történelem és Kul-
túra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi 
Tanszékre, ahol ismét elbírálják és jutalmaz-
zák az általuk legértékesebbnek, legérdeke-
sebbnek ítélt munkákat.

Eredményhirdetés: 2023. január 19. 15 óra 
(A Sashalomról „málenkij robotra” elhurcol-
tak emléknapján.)

Budapest, 2022. 10. 03.
Üdvözlettel:

Péteri Ildikó, NÖ elnök

Pályázati felhívás
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Kiss Edit és Vidó Ágnes óvodapedagógu-
sok az intézményen kívül is nagy kutyaba-
rátok. Nem véletlen, hogy ők szervezték a 
gyerekek körében mindig népszerű kutyás 
bemutatót.

Ezúttal Molnár Alexandrát, Horváth Fe-
rencet és négy további társukat hívták meg 
kiképzett kutyáikkal. Molnár Alexandra 
kutyakiképző 2019-ben a XVI. kerületben 
indított egy csoportos foglalkozást közte-

reken, egyebek között utcai szocializációt 
tanítva a kutyáknak és gazdáiknak. Majd 
megismerkedett Kiss Edit óvónővel, és így 
merült fel az óvodai bemutató ötlete. Ale-
xandra tartott már foglalkozást autista, AD-
HD-s szenzorzavaros és sajátos nevelési 
igényű gyerekeknek is. A mostani bemuta-
tó kiemelt célja az volt, hogy ráirányítsák a 
figyelmet a kutyával sportolás lehetőségei-

re. Erre kialakult már egy önálló sportág, a 
flyball.

Ennek szakembere Horváth Ferenc, a 6 
éve alakult Jokers Flyball vezetője. A flyball 
egy csapatsport kutyák, kutyások számára. 
Két, egyenként négy kutyából és négy felve-
zetőből álló csapat váltóversenye időre, két 
párhuzamosan kialakított akadálypályán. A 
kutyáknak egymás után kell leküzdeni a 4 
ugróakadályt, megszerezni a labdát, majd 

visszavinni az akadályokon keresztül a kiin-
dulópontra. A következő kutya akkor indul-
hat, amikor az előző átlépte a start/cél vona-
lat. Itt nem csak a kutya és gazdája között van 
szükség komoly összhangra, hanem a csa-
pattárssal is együtt kell működni, miközben 
a kutyák egymás iránti toleranciáját is fej-
leszti, és egyúttal levezetik túlzott mozgás- 
igényüket is. 

A vendégek be is mutattak néhány futa-
mot, amely bizony a néző számára nagyon 
szórakoztató, hiszen elképesztő sebesség-
gel rohannak a négylábúak, külön pályán 
ugyan, de olykor egymással szemben és tel-
jesen áthatja őket a versenyszellem. Jokers 
Flyball leggyorsabb kutyája az oda-vissza 
31,1 méteres pályát 3,65 másodperc alatt te-
szi meg a távot. A flyballra minden kutya-
fajta alkalmas a csivavától a border collie-ig.

A simogatást azonban minden bizonnyal 
a border collie tűri a legjobban, hiszen a 
vendégek kettőt is hoztak, és a versenyek 
után végtelen türelemmel viselték az ovisok 
simogatását.

A bemutató végén a gyerekeket alig lehe-
tett elvonszolni a kutyáktól, és bizonyára 
még otthon is sokat meséltek a látottakról.

M.T.

Okos kutyák és 
kíváncsi gyerekek
A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda udvarán már 
nem először tartottak bemutatót szakszerűen 
idomított, okos négylábúak, és a gyerekek szóra-
koztatásához jól értő kutyakiképzők. Az Állatok 
Világnapja alkalmából ismét kutyás bemutatónak 
örülhettek a kicsik.
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Magyar szépmesék
A Kárpát Hazában számos októberi évfordulóra em-
lékezünk. Közölük szeretnék néhányat kiemelni. 1849 
október 6-a szabadságharc Aradon kivégzett tábor-
nokainak gyásznapja. Függetlenségünkért rajtuk kívül 
még százak áldozták életüket vagy éveken át rabosko-
dak a kegyetlen megtorlás miatt. 

1956 október 23-a nemzetünk történelmének közelmúltja. Szintén 
a szabadságunk kivívásáért küzdő egységes népünk diadalmas és re-
ményteljes november 4-ig tartó időszaka. A sikernek, ekkor is úgy 
mint 1849-ben, az orosz fegyverek vetettek gátat. 

Mindkét forradalmunk sikeresen kezdődött, 
de mindkettőt letörte a külső önkény, fájdalmat, 
gyászt hozva.

A XVI. század, a török nyugati hódoltató hadjára-
tainak sorozata, amelyeknek végcélja Bécs, az oszt-
rák örökös tartományok, német fejedelemségek 
elfoglalása, adófizetővé tétele. A török birodalom 
ebben a korban I. Szulejmán szultán uralkodása 
alatt produkálta legfejlettebb gazdaságát – hódí-
tásainak eredményeként – és ütőképes katonai 
erejét. Nyugat felé irányuló katonai akcióikat Ma-
gyarországon vezették át, minden alkalommal ost-
romolva magyar végházakat és megszállva ország-
részeket. A rosszul fizetett és nem megfelelően 
ellátott várvédő katonaság és az elhanyagolt, alig 
karbantartott várak mellett is a magyarság hősies 
helytállásának köszönhetően magyar katona véd-
te a hazát és ezzel együtt nyugatot. Így másfélszáz évig nem, vagy 
csak ritkán jutott el a török had Bécsig. De mire odaért, rendszerint 
megfogyatkozva, a közelgő téli időjárás meg a felmentő birodalmi 
sereg fenyegetésére, eredménytelenül kellett visszafordulnia. Még 
Szulejmánnak is, aki a legsikeresebb hódítójuk volt és aki hosszú 
élete végén is megpróbált még egy újabb támadást vezetni nyu-
gat felé, de Szigetvárnál Zrínyi Miklós és vitézei hősi áldozatukkal 

1566 szeptemberében megállították. 
A török hadvezetés általában a tavaszi 
hónapokban indította el támadásait. 
Így történt ez 1552-ben is, amikor két 
karélyban vonuló és Temesvár, Szol-
nok, Buják, Szécsény, Drégely, Kékkő, 
Hollókő, elfoglalását követően a kü-
lönálló seregtestek Egernél egyesültek. 
Ez az a 38 napon át tartó várvédelemi 
krónika, amelynek a kezdete és a vége 
is honvédő történelmünk legszebb 
lapjaira íródnak. Az 1552. szeptember 
9-től október 17-ig végigharcolt őszi 
világraszóló egri győzelem, Eger vá-
rának, a felföld kapujának védelme és 
megtartása. Dobó István várkapitány 
és hadnagyai, tisztjei, vitézei mindany-

nyiszor visszaverték az ostromlókat. A rommá lőtt falakra, bástyákra 
felhágó törökök a tűzzel, vízzel, tüzérségi fortélyokkal védekező, ki-
rontásokkal támadó várbeliek elszántságával szembesültek.  „Éhes 
gyomorral és fázó bőrrel” egyre kevesebb meggyőződéssel támadó 
iszlám vallású katonákat tisztjeik egyre nehezebben tudták harcba 
vinni, „Allah a magyarokkal van” míg végül: az egyik sereg 17-én, 
a másik sereg 18-án hagyta el a vár körzetét. Dzselalzade Musztafa 
történetíró jelentéséből „Minthogy a vár elfoglalása az isteni végzésben 
más időre volt meghatározva: jobbnak és célszerűbbnek tartották, ha a 
vár alól elvonulnak…”

Megható levél Nádasdy Tamás nádorispánnak. (részlet) „A kemény 
ostrom a mindenható Isten legfőbb és kimondhatatlan kegyelme folytán a 

tegnapi napon megszűnt. Az ostrom alatt Isten segélyével hűségünket és 
buzgalmunkat Ő felsége legkegyelmesebb urunk, s annyira sujtott szegény 
országunk védelmére, a velünk lévő katonák nem csekély küzdelmével az 
ő vérök, s a mienk ontásával, továbbá az ellenségben okozott kártétellel, a 
mennyire lehetett, kimutatni igyekeztünk. … Eger várából október 19.-én 
az Urnak 1552 esztendejében.  Dobó István Mekchey István Pethő Gás-
pár Gergely deák Zolthay István” 

Ezt az októberi megemlékezésre méltó hadisikert Gárdonyi Géza 
„énekelte” meg az Egri Csillagok c. remekművében, amelyből néhány 
kiragadott részlet… „Hát azt tetszik-e tudni, hogy Dobó uramnak ezer 
katonája sincsen? – Lehet még több is. – Hát azt tetszik-e tudni, hogy 
Szolnok tegnapelőtt óta a töröké? – Most már azt is tudom. Én azt is 
tudom, hogy ha ti voltatok volna ottan, akkor még hamarabb elveszett 
volna. Hát csak eredjetek haza az anyátok kötényébe. Gergely leugrott 

a paripáról és ragyogó szemmel villantotta tisztelgőre 
kardját. – Jelentem alássan, vitéz kapitány uram, meg-
érkeztem. – Dobó csak nézett. – Nem ismer meg, ugye, 
kapitány uram? Kegyelmednek én a leghívebb katoná-
ja vagyok: Bornemissza Gergely! – Gergely fiam! – ki-
áltotta Dobó. És örömszemmel ölelte és csókolta meg 
Gergelyt. – Csak nem ez tán a sereged? – Dehogy, ez 
csak a puskacsináló cigányom. Jól tettem tán, hogy el-
hoztam. – Minden ember aranyat ér itt fiam. De hát 
mégis mennyien jöttetek? – Nem sokan, mindösszesen 
kétszázötven darabontot adtak alám. –Kétszázötven? 
Fiam, ha mindenhonnan ennyi katonám jött volna, a 
maklári mezőn fogadnám a törököt. Az egri vár ereje, 
hogy 1552. szeptember 9-én – vagyis ma –, tehát össze-
sen száz ember híján kétezren vagyunk.”

HEGYI ÁKOS
hegyiakos@gmail.com
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– MIT KELL TUDNUNK A XVI. KERÜLET EGYRE 
EREDMÉNYESEBB BIRKÓZÓEGYESÜLETÉRŐL?
– Egyesületünk Ancsin László kezdeménye-
zésére 2009 októberében alakult Kertvárosi 
Birkózó és Sumo Club néven. Később, 2012-
ben nevünket Kertvárosi Sport Egyletre mó-
dosítottuk, új elnökünk pedig Bacsa Péter 
olimpikon, sportvezető és sportdiplomata 
lett. Teljesen nulláról indultunk, kezdetben 
csak néhány növendékünk volt. Ekkor még 
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tor-
naterme volt az edzéseink helyszíne. Eleinte 
heti 3 edzést tartottunk, ami napjainkra már 
heti 5 edzésnapra bővült.

– A SZAKMAI MUNKA EREDMÉNYEKBEN 
IS TÜKRÖZŐDÖTT?
– 2011-ben 3 korosztályos versenyzőt igazol-
tunk, aminek az eredménye még abban az 
évben jelentkezett. Szabó Eliánának köszön-
hetően egy Kadet EB. 3. hellyel és egy Kadet 
VB. 5. hellyel büszkélkedhettünk. 2012-ben 
Bíró Roland személyében az első saját ne-
velésű versenyzőnk lett diákolimpiai bajnok 
Diák I-es korosztályban. Majd a Junior EB-n 
Szabó Noé szerzett 7. helyezést. 2013-ban 
aztán egy nagy esemény föltett minket az 
ismert egyesületek listájára: hozzánk igazolt 
Módos Péter, aki azonnal egy világbajnoki 3. 
hellyel gazdagította az akkor még csak 4 éves 
egyesületünk eredménylistáját.  Ebben az 
évben lett országos bajnok a Diák II korosz-
tályban a szintén saját nevelésű Bata Márton 
is. Így az év végén az előkelő 26. helyen vé-
geztünk az egyesületi pontversenyben. Majd 
2015-ben ismét fordulópont következett az 
életünkben. Beköltözhettünk a Kertvárosi 

Vívó- és Birkózócsarnokba, ahol már sokkal 
jobb körülmények között dolgozhattunk. A 
XVI. kerületi Önkormányzat és Kovács Péter 
polgármester mindig támogatta munkánkat.

– HÁNYAN BIRKÓZNAK JELENLEG A KERT-
VÁROSI SPORT EGYLETBEN?
– Napjainkban 80 körül mozog a létszám. 
Ehhez hárman vagyunk edzők, és négy cso-
portra osztva tartjuk az edzéseket. A csopor-
tokat részben korosztály, részben képesség 
szerint állítjuk össze.

– TOVÁBBRA IS JÖNNEK AZ EREDMÉ-
NYEK?
– Elégedettek lehetünk, mert már számtalan 
magyar bajnoki címünk van, vannak váloga-
tott kerettagjaink is, és olyan tehetségeink is, 
mint Bíró Roland, aki indul a 2023-as EB-n, 
vagy Kiss Krisztián, aki a serdülő EB-n lett 5., 
rajtuk kívül pedig még Rein Vilmos és Majer 
Barnabás is állandó tagjai az  utánpótlás válo-
gatottnak, így bizakodva nézhetünk a jövő elé.

– A SZAKMAI MUNKA TEHÁT RENDBEN 
VAN. DE TÉRJÜNK VISSZA ARRA, AMIRE 
ANCSIN LÁSZLÓ UTALT!
– Valóban nem csak edzeni igyekszünk a 
fiatalokat, hanem nevelni is. Emlékeztetjük 
őket, hogy a sportpályafutás egyszer véget ér, 
és utána is kell kezdeni valamit az életükkel. 
Így elértük azt, hogy a főiskolás-egyetemi 
korosztályba tartozók közül egy kivétellel 
mindenki diplomás, vagy úton van a dip-
loma felé, és sokan közülük egy-két idegen 
nyelvvel is megismerkedhettek.

MÉSZÁROS TIBOR 

Egy híján minden birkózó diplomás
Nem kis büszkeségünkre a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára és a Magyar Sumo Szövetség elnöke a ke-
rületünkben lakó Ancsin László. Ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy az Erzsébetligeti Birkózócsarnokban 
működő Kertvárosi Sport Egyletben nem csak a birkózók minél szakszerűbb felkészítése történik, sporttevé-
kenység folyik, hanem hangsúlyt fektetnek a birkózók emberré nevelésére, és a sportpályafutásuk utáni életük 
megalapozására is. Forray Attilával, a szakmai munkát a kezdetektől irányító vezető edzővel beszélgettünk.

Kerekasztal beszélgetés
Mindszenty József hercegprímás kiszabadulásának emlékére
Árpád-házi szentjeink tisztelete Magyarországon és a Világban

2022. OKTÓBER 29. SZOMBAT, 16 ÓRA 
1161 Budapest, Templom tér 3. Rákosszentmihályi Plébánia

Megnyitja: Dr. Herman Edit a Hittel a Nemzetért Alapítvány vezetője
A beszélgetés koordinátora: Dr. Horváth Attila alkotmánybíró
Meghívott vendégeink: Lezsák Sándor író, költő, Kovács Gergely posztulátor, 
Szikora Róbert zeneszerző, Zsuffa Tünde író

• Takár Emőke festőművész „Életem a festészet” című kiállításának megnyitója
• Mindszenty Emlékplakett átadása 17 órakor • Agapé 17:20 órakor • Szentmise 18 órától
• Mindszenty bíboros úr szobrának megkoszorúzása: 18:45 órakor

Szeretettel várja a Bíboros úr tisztelőit a Hittel a Nemzetért Alapítvány!
Fő támogatónk: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata
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Sövénynyírás, fűnyírás, füve-
sítés, fakivágás-visszavágás, 
metszés, permetezés, zöldhul-
ladék elszállítás. Farkas Nor-
bert 30-550-7761

Régiségek-hagyaték, örökség 
felvásárlása készpénzért. 
www.antikbudapest.hu 

e-mail: antik@antikbudapest.hu 
Telefon: 20-932-6495

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

Társasházak könyvelése egy-
szeres és kettős könyvvitelben. 
www.tarsashazkonyvelesek.hu 
30-473-6690

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

MATEMATIKA tanítása, kor-
repetálása, 4-12 évfolyamon 
szaktanártól, gyakorlattal. 
Házhoz megyek. 70-561-7578

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

Tetődoktor Régi hajlított tetők 
javítása, cseréje, beázás elhá-
rítás, bádogozás, Lindab tető, 
új tető cserepezése, kisebb ja-
vítások, SOS munkák: 30-622-
5805, 20-492-46191

PAPP ISTVÁN
– XVI. kerületi szakember.

Számítógép és laptop javítás,  
karbantartás helyszíni 

kiszállással. Javítás nagy 
tapasztalattal, tisztességesen! 

20-418-1813

Sírkő tisztítást, rendbetételét 
vállalom. 30.721-3165

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

Szabó Balázs vállalja hűtő-fűtő 
klímaberendezését rövid hatá-
ridőn belül. 20-264-3553

Diplomás angol nyelvtanár 
nagy gyakorlattal korrepetál, 
érettségire, nyelvvizsgára fel-
készít. Kezdőket is. Váli Gá-
borné 20-5964600

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

Tisztasági festést, glettelést, la-
minált padló lerakást, bontást és 
sitt elszállítás vállalunk. Borbély 
Tamás 30-721-3165

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

Először virágzó leanderek fehér és 
rózsaszín kb. 40-50 cm 2E Ft/db el-
adók. 20-545-7598

Kislevelű Benjamin fikuszom kere-
si új nappaliját 2 m magas. Irányár: 
50E Ft. 30-256-5955






