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Egy búcsúpillan-
tás az ünnepekre 6-9

Tarolt a trió az év spor- 
tolója választáson 172-3

Az utolsó simításokat végzik a felújított és kibővített Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola Csömöri út 142. szám alatti épületein. Az oda járó 
gyerekeknek és tanáraiknak biztosan sok örömet és élményt hoz az új év.

A XVI. Kerületi Újság minden 
munkatársa békés, bajmentes újévet 

kíván kedves Olvasóinak!
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– A 2021-ES ÉV ELEJÉTŐL A VÉGÉIG A KO-
RONAVÍRUS SZORÍTÁSÁBAN ZAJLOTT. 
HOGYAN KEZDETT HOZZÁ AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT VEZETÉSE EGY OLYAN ÉV TER-
VEZÉSÉHEZ, AMELYRŐL ELŐRE LEHETETT 
TUDNI, HOGY NEM LESZ ÁTLAGOS?
– Kellő körültekintéssel. A XVI. kerület költ-
ségvetését az elmúlt 15 évben mindig úgy ter-
veztük, hogy legyenek tartalékaink. A vírus-
helyzetre tekintettel e tartalékok összegeit a 
2021-es évre megemeltük. Nagy gondot okoz-
hatott volna az iparűzési adó – önkormány-
zatunk fő bevételi forrása – amelynek felét 
egy kormányzati intézkedés alapján a kis- és 
középvállalkozóktól nem szedhette be a Fővá-
rosi Önkormányzat. Ráadásul, ha a cégeknek 
rosszul megy a vírushelyzet miatt, kevés az 
árbevételük, az utána fizetendő iparűzési adó 
is kevesebb, így a Főváros kevesebbet tud visz-
szaosztani belőle a kerületeknek. Ez minket 
a főpolgármester becslése szerint 800 millió 
és 1 milliárd forint bevételkieséssel fenyege-
tett. Erre számítva mi egy 500 millió forintos 
tartalékkeretet képeztünk. Ám a kormány 
gyors reagálása a vírushelyzetre, a tömeges 
oltás bevezetése eredményes volt, sokkal ke-
vesebb gazdasági kár keletkezett, mint amek-
korára számítani lehetett. Sőt, úgy fölpörget-
te a gazdaságot, hogy az eredetileg tervezett 
iparűzési adóbevétel 110 százalékra teljesült, 
így a tartalékokra egyáltalán nem volt szük-
ség. Ezért a tervezett fejlesztéseket is meg 
tudtuk valósítani, ami a pályázaton elnyert 
összegekkel együtt a költségvetés több mint 
40 százalékára rúgott Utóbbiak közül a legna-
gyobb a Budapesti Útépítési Program, amely-
nek köszönhetően 2 milliárd forint értékben 
tudtunk utakat építeni 
vagy felújítani. Ezeknek 
a hossza közel 10 kilo-
méter. Elmondhatom 
tehát, hogy 2021-ben 
gazdaságilag komoly 
károkat nem okozott a 
pandémia. Persze ki-
adásaink azért voltak a 
vírussal kapcsolatban, 
de próbáltuk ésszerű-
en, minden propagan-

daelemet nélkülözve kezelni a helyzetet. Mi 
például nem dobtunk minden postaládába 
egy darab 4 órás használatra alkalmas száj-
maszkot, mi azoknak adtunk alkalmanként 5 
darabot, akik kérték, és annyiszor, ahányszor 
szükségük volt rá. 
– AZ ÖN ÁLTAL A HÁZIORVOSOKTÓL 
RENDSZERESEN BEKÉRT ADATOK ALAP-
JÁN KERÜLETÜNK MENNYIREFERTŐ-
ZÖTT?
– Pontos összehasonlító adataink nincsenek. 
Én azonban az említett adatok alapján úgy 
látom, hogy sokkal kevésbé vagyunk érintet-
tek a belső kerületeknél, viszont rosszabbul 
állunk, mint a falvakban élők. Azt lehet mon-
dani, hogy a mi lakosságunk annyira lehet 
fertőzött, mint egy hazai kisváros lakói. Ez 
jónak számít, és ez tükröződik az itt lakók 
hangulatán és életérzésében is. Ebben segít a 
kertvárosi jelleg, meg persze teszünk is azért, 
hogy ez így legyen. Mi is nyitottunk oltópon-
tot, amelynek a Szakrendelő felújítása miatt 
az Erzsébetligeti Színházban tudtunk helyet 
biztosítani, és amely nagyon jól és szerve-
zetten működött, hiszen még a szomszédos 
XVII. kerületekből is sokan vették igénybe.
– SZÓ ESETT A SZAKRENDELŐRŐL. HOGY 
ÁLLNAK A FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK?
– Kész közeli állapotban van, semmi akadálya 
nem lesz annak, hogy tavasszal, határidőre át-
adjuk, sőt a kivitelező úgy látja, hogy határidő 
előtt elkészülnek. Nemrég megszemléltem 
azépületet. A bővítés már teljesen elkészült, 
a régi, magas épületben még folynak a mun-
kálatok, mert Szatmáry Kristóf országgyűlé-
si képviselőnknek sikerült egy jelentősebb 
összeget szerezni pluszként, így napelemek 
kerülhetnek a tetőre és megújulhatott a teljes 
víz- és elektromos hálózat is, de ezek a plusz 
feladatok is elkészülnek a március közepére 

ígért határidőn belül. Ez sok más egyéb előny 
mellett annak a lehetőségét is megteremti, 
hogy az orvosi ügyelet bekerülhet a Szak-
rendelő épületébe, ahol az azonnali ellátást 
igénylő eseteket sokkal gyorsabban tudják 
majd kezelni, mint eddig.
– A MÁSIK NAGY BERUHÁZÁS A 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS IS-
KOLA CSÖMÖRI ÚT 142. SZÁM ALATTI 
RÉSZLEGÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA. 
OTT HOGY ÁLLNAK A MUNKÁLATOK?
– Hamarosan ott is elérkezünk az átadóig. 
Szinte készen van az iskola, már csak a bebú-
torozás van hátra, továbbá a Szakrendelőhöz 
hasonlóan a kerületi rekordnak számító 2,6 
milliárdos költségvetéshez Szatmáry Kris-
tófnak itt is sikerült „egy kis” további pénzt 
szereznie, amelyből a hátsó kisebb épületekre 
is jut anyagi forrás. Ezek azonban itt is kés-
leltetik a munkák befejezését, de márciusban 
itt is végeznek a munkákkal. Ez nem kerületi 
beruházás, az Állami Beruházási Ügynökség 
hatáskörébe tartozik, nekünk, mint tulajdo-
nosnak ebben csak annyi feladat jutott, hogy 
mindenben segítsük a kivitelezést, amiben 
csak hozzá tudunk járulni ennek a pazarnak 
ígérkező oktatási intézménynek a megvalósu-
lásához. Eközben azonban figyelmet fordítot-
tunk a száz évesnél is régebbi iskolaépületre 
is, amely kerületünk mai területén az első is-
kola volt, és amelynek elsősorban az talajvíz 
elleni szigetelését kellett megoldani.
– A SZENT-GYÖRGYI ISKOLA MÁSIK TELEP-
HELYÉN, A CSÖMÖRI ÚT 20-BAN EGY GYÖ-
NYÖRŰ SZABADTÉRI KOSÁRLABDAPÁLYÁT 
IS ÁTADTAK. EZ ÖSSZEFÜGG A MÁSIK 
RÉSZLEG FELÚJÍTÁSÁVAL?
– Nem, ez egy teljesen különálló fejlesztés, 
nem része a 2,6 milliárdos beruházásnak. 
A Magyar Kosárlabda Szövetséggel közösen 

Milyen volt 2021 
a polgármester 
szemszögéből?
Kezdődik egy új év, és ilyenkor hagyományaink szerint megkérdez-
zük a polgármestert, milyennek látta ő a nemrég elbúcsúztatott 
óesztendőt?

A Szent-Györgyi iskola karácsony előtt és napjainkban
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hoztuk létre ezt a pályát. Mi vállaltuk a nem 
látható részeket, a szabványos altalaj rétegei-
nek kialakítását, a föld fölötti részeket – mére-
tezés, borítás, vonalazás, 4 darab kosárpalánk 
– pedig a Szövetség feladata volt. Az átadón 
megjelent Szalai Ferenc, a Magyar Kosárlab-
da Szövetség elnöke, Szolnok polgármestere, 
személyes jó ismerősöm. (Tudósításunkat az 
5. oldalon olvashatják.) 
– A FELÚJÍTÁSOK SORÁBAN MINDIG KI-
EMELT HELYE VOLT AZ EGY ISKOLA, EGY 
ÓVODA PROGRAMNAK. EZ AZT JELENTET-
TE, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT MINDEN 
ÉVBEN FELÚJÍTTATOTT EGY ISKOLÁT ÉS 
EGY ÓVODÁT. EHHEZ KÉSŐBB CSATLA-
KOZOTT AZ „EGY ORVOSI RENDELŐ” IS. 
NEMRÉG ADTUNK HÍRT ARRÓL, HOGY 
KERÜLETÜNKBEN MÁR MINDEN HÁZIOR-
VOS KORSZERŰEN FELÚJÍTOTT RENDELŐ-
BEN FOGADHATJA A PÁCIENSEIT. HOGY 
ÁLLNAK AZ ISKOLÁK ÉS AZ ÓVODÁK?
– Az óvodák közül a Szent Korona utca 53-57. 
szám alatti intézmény második ütemét, a fel-
ső szint felújítását és átalakítását fejeztük be 
2021-ben, így ez a programpont is teljesült. 
Gondunk a Móra iskolával adódott, ahol két-
lépcsős felújítást terveztünk. A második üte-
met azonban el kellett halasztanunk, mert 
egy kormányzati intézkedés a vírushelyzettel 
kapcsolatosan megnövekedett kiadások fe-
dezéséreelvette a gépjárműadóból származó 
bevételt a kerületektől. Így az a forrás, amit 
az iskola-felújításra fordíthattunk volna, egy-
szerűen megszűnt. Amíg ez a helyzet fennáll, 
a Móra iskola ügye tolódik. Az iskolák kar-
bantartása már nem feladata a kerületi ön-
kormányzatoknak, állami feladat, amelynek 
éppen most lehetünk tanúi a Szent-Györgyi 
iskola esetében.
– FELÚJÍTÁS FOLYIK A JÓKAI UTCAI LAKÓ-
TELEPEN IS.
– Ez egy több felvonásos művelet. Az első 
ütemben adtuk át a sétautakat, zöldfelülete-
ket, játszótereket. A másodikbanúj burkolatot 
és járdát kapott a Kolozs és a Mészáros József 
utca,a harmadik ütemben a Hunyadvár utca ,  
az Enikő utca, valamint a Borotvás utca újult 
meg, és új parkolóhelyek is létesültek. A ne-
gyedik lépcsőben pedig sorra kerül a Jókai 
utca több szakaszának felújítása, benne a vá-
rosközponti rész, ahol lesz egy kis szökőkút, 
egy kis sétálóterület. Kisebb felújítások lesz-
nek még a Jókai utcának a Kolozs és Újszász 
utca közé eső szakaszán is.
– MILYEN SZAKASZÁBAN VAN A HÉV-MET-
RO ÖSSZEKÖTÉSE?

– A tavalyi év meghozta végre a várva várt 
döntést, hogy a Főváros kihátrálása után az 
Állam átvette ezt a nagyszabású feladatot. 
Megállapodás született az összes érintett ön-
kormányzattal, most már belátható távolságra 
került a kiviteli tervek elkészítése, így lassan 
ugyan, de közeledünk ahhoz, hogy megkez-
dődjön az első, az Örs vezér tértől Cinkotáig 
terjedő szakasz megépítése.
– AZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPVETŐ FEL-
ADATÁNAK TEKINTI A KERTVÁROS ZÖLD 
JELLEGÉNEK MEGŐRZÉSÉT. ENNEK MEG-
FELELŐEN ERDŐTELEPÍTÉS KEZDŐDÖTT 
A KERÜLETBEN.
– Ez szerepel a 2019-2024 közötti időszakra 
vonatkozó Fejlődő Kertváros programunkban 
is. A rendszerváltás óta nem volt példa arra 
Budapesten, hogy önkormányzat saját for-
rásból erdőt telepítsen. A tervünk az, hogy 75 
ezer fát ültetünk, annyit ahány lakója van a 
kerületnek.
– A 2022-ES ELŐREJELZÉSEKBEN ISMÉT 
SZEREPEL A VÍRUSVESZÉLY. A MOSTANI 
HELYZET ÖSSZEHASONLÍTHATÓ A TAVALY 
JANUÁRIVAL?
– Szerintem könnyebb évünk lesz, mint ame-
lyiket magunk mögött hagytuk. Oltás már 
van, széles körben hozzáférhető, így jelen-
tősen csökkent a súlyos következmények esé-
lye. Kevesebben fognak kiesni a munkából, 
kevesebb lesz a korlátozás, nem fog leállni a 
gazdaság, nem fog jelentősen csökkenni az 
önkormányzatok bevétele, nem kell anyagi 
segítségben részesíteni a vállalkozókat. Per-
sze nem szabad megfeledkeznünk a fenyege-
tettségről, 2022 még nem lesz igazi békeév, 
de azt hiszem, a mélyponton azért már túl va-
gyunk. Úgy gondolom, reális esély van arra, 
hogy csak az első félévben legyen velünk éle-
tünket befolyásoló mértékben a vírus, utána 
elkezdhetünk közelíteni a korábban megszo-
kott életformánkhoz. Ezt jelentősen felgyor-
sítaná, ha legalább 8 millióan be lennének 
oltva. Bizonyára nagyon sokan meg fognak 
még fertőződni – nagyon nem mindegy, hogy 
az oltás védelme alatt, vagy nélküle –, egyes 
szakemberek szerint szinte mindenki, de ez 
csak elősegítené a nyájimmunitás kialakulá-
sát.
– AZ ÉV JELENTŐS POLITIKAI ESEMÉNYE 
LESZ A PARLAMENTI KÉPVISELŐK MEGVÁ-
LASZTÁSA. ENNEK MI A TÉTJE A KERÜLE-
TÜNKBEN?
– A tét nem kicsi, az dől el ilyenkor, hogy 
olyan képviselőnk lesz-e, aki nem csak viseli 
a címet, hanem dolgozik is a kerületért. Én 

polgármesterként ezt a szempon-
tot tartom elsőnek. Az pedig, hogy 
valaki mennyit tesz a kerületéért, 
azzal mérhető, hogy mennyi pénzt 
tud szerezni a helyi célok megvaló-
sítására. Ebből a szempontból Szat-
máry Kristóf a rendszerváltás óta a 
leghatékonyabb országgyűlési kép-
viselőnk. Véleményem szerint egy 
kerület látványos fejlődéséhez há-
rom szereplő közös akarata szüksé-
ges. Kell hozzá az Önkormányzat. 
Ez nálunk biztos pontja a triónak. 

Függünk a Fővárostól, az ő hatáskörük a 
főutak, közlekedési lámpák, zebrák, főu-
tak melletti zöldfelületek, csapadékelvezető 
rendszerek karbantartása. Erre 2019 előtt az 
akkori főpolgármesterrel fennálló jó munka-
kapcsolatom révén sok fejlesztési pénzt tud-
tam szerezni, ez azonban a mostani főpolgár-
mesterre nem érvényes. A harmadik tényező 
pedig az állami akarat. Rajtuk múlik, hogy 
lesznek-e olyan pályázatok, amelyek a kerület 
fejlődését szolgálják, ez pedig a parlamenti 
képviselő közvetítésével, az ő érdekérvényesí-
tő képességén keresztül juthat el a kerületig. 
Az említett trióból a 2019 óta eltelt időszak 
tapasztalatai alapján a Főváros az, akire nem 
számíthatunk. Nagyon remélem a választók 
bölcs belátásának köszönhetően a parlamenti 
képviselőnk marad a helyén és folytatódhat a 
kerület fejlesztése. 
– HOGY ÁLL IDŐARÁNYOSAN A FEJLŐDŐ 
KERTVÁROS PROGRAM?
–Ez a program 5 évre szól, 2019-től 2024-ig. 
Pontjait a lakosság megkérdezésével, az ő 
igényeik alapján állítottuk össze.Az 5-ből hoz-
závetőleg 2 és 1/4 év telt el így a pontok 45 
százalékának már teljesülniük kellett volna. 
Mi azonban ennél sokkal jobban állunk, mert 
a meghirdetett programpontok 58 százalékát 
már kipipálhattuk, a koronavírus járvány el-
lenére.
– KORÁBBAN HÍRT ADTUNK ARRÓL, HOGY 
BENTLAKÁSOS NYUGDÍJASOTTHON ÉPÍ-
TÉSÉT TERVEZI AZ ÖNKORMÁNYZAT. EB-
BEN AZ ÜGYBEN MEDDIG JUTOTTAK 2021-
BEN?
– Kerületünk nagy tisztelettel és megbecsü-
léssel tekint a nyugdíjasokra. Vannak nyugdí-
jasklubjaink, amelyek napköziotthon-szerűen 
működnek. Ezekben eltölthetik a napjaikat a 
nyugdíjasok, kártyázhatnak, beszélgethetnek, 
megbeszélhetik problémáikat és ebédelhet-
nek is. A négy ilyen klub közül a János utcait 
az Önkormányzat felújította. Ott két épület 
van, tavaly a második felújítása is befejező-
dött, így most két, szinte új épület áll az oda 
járók rendelkezésére. Ezeken kívül vannak a 
bentlakásos nyugdíjas otthonok. Pontosab-
ban van, ahol vannak, de nekünk csak voltak. 
Három is működött a kerületünkben a Fővá-
ros kezelésében, mivelaz önmagukat önálló-
an ellátni már nem képes idősekről gondos-
kodni a Főváros feladata.Ámmég Demszky 
Gábor főpolgármestersége idején mindhár-
mat megszüntették. Mi azonban szerettünk 
volna megoldást, hiszen nagy igény van ilyen 
intézményekre. Nem vártunk a Fővárosra, pá-
lyáztunk és nyertünk. Így már a közbeszerzés 
stádiumában van a Csobaj bánya közelében 
felépülő bentlakásos otthon ügye, amelynek 
kivitelezésére két pályázó jelentkezett, és 
most a pályázatok hiánypótlása zajlik. A ter-
vek szerintegy 50 lakásos, zömmel egyágyas 
szobákból álló otthon épül, amelyet egy ar-
borétum szerű park vesz majd körül. Ez egy 
nagy beruházás, megvalósításához két évre 
lesz szükség. Reméljük 2022 tavaszán elkez-
dődhetnek a munkálatok, és 2024-ben át is 
tudjuk adni ezt az új intézményt.

MÉSZÁROS TIBOR
A Szentmihályi Játszókert Óvoda 
Varázskorona tagóvodája
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Kedves Olvasó!
Megkezdtünk egy új évet, amely minden bi-
zonnyal nem nélkülözi majd a koronavírus, 
a pandémia, a maszk, a védőoltás, a lélegez-
tetőgép és a vírus ki tudja hányadik hulláma 
kifejezéseket. Ezek a szavak annyira beépültek 
a napi nyelvhasználatba, hogy a minap a rádi-
óban az Útinform közleménye így hangzott: 
nagy a torlódás a Pandémia utcában, ahol két 
személyautó ütközött össze. Természetesen 
nem a világjárványt tisztelték meg azzal, hogy 
utcát neveztek el róla a fővárosban, hanem egy 
Pannónia utcai koccanást írt át az Útinform 
vírushírekkel terhelt munkatársának elméje 
egy hasonló, naponta százszor hallott szóra. 
Így lett a forgalmas Pannónia utcából egy pár 
másodpercre Pandémia utca. Sajnos, így az év 
elején tele vagyunk rossz hírekkel. Brit tudósok 
kimutatták – a nem teljesen hiteles hírek álta-
lában így kezdődnek –, hogy a szilveszterkor 
egyes emberek által elfogyasztott kereskedelmi 
mennyiségű alkohol sem ad örökös védettsé-
get a vírusfertőzés ellen. Így marad a védőol-
tás, amelyre a továbbiakban is nagy szükség 
lesz. Azt azonban nem brit tudósoktól tudjuk, 
hogy megkezdődött koronavírus 5. hulláma. 
Érezzük a bőrünkön. A legújabb variáció a va-
lódi tudósok szerint – akik között azért lehet-
nek britek is – sokkal gyorsabban terjed, mint 
elődei, ugyanakkor az tapasztalható, hogy a 
lefolyása a fertőzöttek nagy többségénél sok-
kal enyhébb a korábbiaknál. Majd egy órával 
később egy másik tudós ennek pont az ellen-
kezőjét állította. Hát valami hasonló, ellent-
mondásokkal teli év előtt állunk. Így a boldog 
jelző talán túl optimistának is tűnik, ezért beé-
rem azzal, hogy kedves Olvasóinknak egy baj-
mentes, egészségben végigélt újévet kívánjak. 
Persze, ha sikerekben is gazdag, és netán még 
boldogok is, azért ne reklamáljanak!  

MÉSZÁROS TIBOR

Az ,,Újra nyitva Budapest” programba fő-
városi éttermek jelentkezhettek, olyan cso-
portok vendégül látására, akik a pandémia 
alatt embertársaik érdekében a mindenna-
pok hőseiként helytálltak, és biztosították 
az ország, a főváros működőképességét, a 
bajbajutottak és rászorulók ellátását. Az ak-
ció anyagi forrását a BKIK által erre a célra 
létrehozott Szolidaritási Alap biztosította.
  Ehhez a programhoz csatlakozott kerü-
letünk közismert étterme, a Submarine 
Station, ahol szívélyes fogadtatásban ré-
szesültek Kertvárosunk hősei, akik példás 
helytállásukkal, erő feletti teljesítményük-
kel járultak hozzá a vírus támadásának 
enyhítéséhez. A BKIK 16. kerületi tagcso-
portja szervezésében négy alkalommal 50-
50 főt, összesen kétszáz önfeláldozó, több-
ségükben egészségügyi dolgozót hívtak 
meg egy-egy közös ebédre, hogy kifejezzék 
nagyrabecsülésüket a nem mindennapi 
helytállásukért.

  Németh Tibor, a 16. kerületi tagcsoport 
elnökhelyettese köszöntőjében elmondta, 
hogy a rendezvény napjáig, december 14-
ig már 270 millió regisztrált megbetegedés 
történt a világban, és már 5 millió áldozata 
van a vírus terjedésének. Azonban ahogy 
terjedt a koronavírus, a jó érzésű embe-
rekben ugyanúgy erősödött az elhatározás, 
hogy meg kell próbálni megakadályoz-
ni, de legalább lassítani e tömegpusztító 

kórokozónak a terjedését. Elsősorban az 
egészségügyben dolgozókat, orvosokat, 
ápolókat, asszisztenseket, mentősöket, de 
rajtuk kívül tűzoltókat, rendőröket, katoná-
kat, köztisztviselőket, kereskedőket, futá-
rokat, sofőröket, tanárokat, nevelőket, szo-
ciális munkásokat, taxisokat és rengeteg 
önkéntest szólított csatasorba az empátia, 

a lelkiismeret, akik erejüket, idejüket 
nem kímélve ott és abban segítettek 
a bajba jutott embertársaiknak, ahol 
és amiben csak tudtak. Majd jöttek 
azok is, akik a frontvonalban segítő-
ket támogatták abban, hogy mindezt 
megtehessék. Ha kellett, egy ebéddel, 
vacsorával, egy éjszakai hazafuva-
rozással vagy védőfelszerelésekkel, 
amikor azok még nehezen voltak 
beszerezhetők. Ők mindnyájan a mi 
hőseink, akiknek egy szerény ebéd-
meghívással kívánják megköszönni, 
hogy helytálltak a nehéz időkben.

  Mi a második 50 fős csoport megvendégelé-
sekor voltunk jelen, amikor zömmel a Szak-
rendelő munkatársai ültek az asztaloknál. 
Ők mindannyian tevékeny részesei voltak az 
Erzsébet-ligeti oltópont működtetésének.
  Példátlan kitartásukat, kötelességtudatu-
kat a kerület lakói nevében köszönjük, a 
BKIK-nak pedig azt, hogy gondoltak rájuk.

M.T.  

Újra nyitva Budapest
A 2021-es évben a vírushelyzet egyik legnagyobb vesztese a vendéglá-
tó ipar volt. Működőképességük és dolgozóik megtartása érdekében 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egy tudatos fogyasztásösz-
tönző programot indított. Ennek egyik rendezvényére kaptunk meghí-
vót a Submarine Station étterembe.

Németh Tibor a BKIK kerületi 
szervezetének alelnöke
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December 14-én délelőtt csípős téli idő kí-
séretében szürke ködfüggöny ereszkedett a 
kerületre, de ez nem lehetett akadálya an-
nak, hogy megtörténjen egy vadonatúj, kor-
szerű kültéri kosárlabdapálya átadása.
  Szatmáry László önkormányzati képviselő 
köszöntőjében azt emelte ki, hogy milyen 
jó végre ismét együtt látni a gyerekeket, hi-
szen a legszigorúbb egészségügyi tiltások 
ideje lejárt. Másrészt pedig megköszönte az 
Önkormányzatnak, hogy magára vállalta a 
pálya altalajának elkészítését, a Szövetség-
nek pedig azt, hogy éppen ezt az iskolát 
szemelte ki az együttműködésre, valamint 
hozzátették a sportszakmai részt – felfesté-
sek, méretezés, kosárpalánkok, borítás – a 
pálya elkészítéséhez.  
 Az ünnepségen megjelent Szalai Ferenc, a 
Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke, aki el-
mondta, hogy a szövetség közel egy évtize-
de úgy döntött, szabadtéri kosárlabdapályák 
létesítésével is próbálja népszerűsíteni a 
sportágat. Évente hozzávetőleg 50 új pályát 
hoznak létre az ország különböző városai-
ban. Az eredmény jól látszik a statisztikák-
ban, hiszen 10 évvel ezelőtt 24-25 ezer fiatal 
kosárlabdázott, mára ez a szám 87 ezerre 
emelkedett. Kibővült 
az utánpótlás-nevelés 
rendszere is, így ez a 
sportág, amely a többi 
labdajátékhoz hasonló-
an kitűnően szolgálja 
az egészség megőrzé-
sét is, hazánkban is a 
fejlődés útjára lépett. 
  Kovács Péter polgár-
mester köszönetet 
mondott azért, hogy 
a Szövetség ide hoz-

ta ezt a pályát, és kifejezte 
reményét, hogy ez a sikeres 
együttműködés csak az első 
lépcsője volt egy hosszabb 
távú együttműködésnek. Ke-
rületünk kifejezetten nagy 
hangsúlyt fektet a sport tá-
mogatására, hiszen van két 
uszodánk, világszínvonalú 
atlétikapályánk, sok iskolában 
van műfüves focipálya, kor-
szerű kézilabdapálya és talán 
nem is olyan soká megépül a 
kézilabdacsarnokunk is. Ebbe 
a sorba kitűnően illik a most átadott kültéri 
kosárlabdapálya, amelyre méltán lehetünk 
büszkék, mint a kerületi sportélet egy új 
színfoltjára.
  Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
arra emlékeztetett, hogy hat olyan népsze-
rű csapatsport van, amelyet a kormányzat 
a szakszövetségekkel karöltve közösen fej-
leszt. Ezek közül az egyik éppen a kosár-
labda, amelynek így már nálunk is van egy 
XXI. századi színvonalú kültéri játéktere.
  A beszédek és egy kis akrobatikus sport-
bemutató után a meghívottak és kerületünk 

vezetői közösen vágták át a nemzeti színű 
szalagot, amelynek egy-egy darabját meg-
őrizték emlékül.

Majd labdákkal a kézben fölvonultak a föl-
avatott pályára, és gyerekes buzgalommal 
adták át magukat a kosárra dobás örömé-
nek. (Szalai Ferenc mozdulatain látszott, 
hogy korábban nem csak nézője volt ennek 
a sportnak.) Utánuk pedig a diákok zajos 
serege vette birtokba a pályát, és számtalan 
labda repült egymás után, hogy a kosárba ta-
láljanak vele – az ügyesebbek csont nélkül.

MÉSZÁROS TIBOR

A kötetlen rendezvényen Klinka Katalin, 
nemrégiben megválasztott elnök beszámolt 
az elmúlt időszak fajsúlyosabb kérdéseiről, 
továbbá kiemelte az önkormányzattal foly-
tatott igen konstruktív és szoros együttmű-
ködés jelentőségét, valamint aktualitásként 
megemlítette a koronavírus-járvány elleni 
védekezésben részt vevő 4x50 fő, köszönet-
képpeni vendégül látását.

Baumholczer Tamás leköszönő elnök kö-
szönetét fejezte ki a tagoknak a járvány alatti 
folyamatos felajánlásokért, adományokért, 

valamint megköszönte az évtizedeken át tar-
tó közös munkát és együttműködést.

A rendezvényen jelen volt Kovács Péter pol-
gármester, aki a vállalkozók számára fontos 
bejelentést tett. Igaz ugyan, hogy a kormány 
a 2022. évre vonatkozóan is megtiltja az 
önkormányzatoknak, hogy emeljék a helyi 
adókat, illetve új adóformát vezessenek be, a 
XVI. kerületi önkormányzat a járvány okozta 
rendkívüli helyzetre tekintettel sem fontol-
gatott ilyen lépést. 

M.T.

Kosárlabdapálya – csont nélkül 
A XVI. kerületi Önkormányzat és a Magyar Kosárlabda Szövetség együttműködésének köszönhetően egy mé-
reteiben minden sportági szabványnak megfelelő kosárlabdapályát építtettek a Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola Csömöri út 20. szám alatti részlegének udvarára. Az átadó ünnepségen mi is ott voltunk.

Lezárták az évet
Karácsonyváró ünnepi ebéd keretében tartotta meg évzáróját a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara XVI. kerületi szervezete.
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 Visszatekintő
Decemberi számunk lapzártája után történt még néhány említésre méltó esemény, amelynek szerve-
zői és szereplői jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a karácsony hangulata beköltözzön a gondo-
latvilágunkba, mondhatnánk úgy is, hogy a lelkünkbe. Nem lenne igazságos, ha ők kimaradnának a 
tudósításokból, ezért így az újév elején egy-egy képet felidézünk még az adventi időszak végéről.

2021

December 18-án, a Cinkotai Kultúrházban adott kon-
certet a Primavera Kamarakórus. 
Az együttes tagjai a Szerb Antal Gimnázium egykori és mai csalo-
gányhangú diákjaiból kerültek ki. A kórus művészeti vezetője Nit-
kulincz Zsanett, a zenekar vezetője Takáts Botond. Zongorán kísért 
Tóth Emma.

A koncert előtt Dernovics Miháyné Tanács Anna gyertyagyújtással 
emlékezett meg azokról, akik már nem lehetnek köztünk, többek kö-
zött Dernovics Mihályról, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület tavaly 
elhunyt vezetőjéről. 

A kórus repertoárjában változatos zeneművek kaptak helyet a világ 
minden tájáról eredeti nyelven (többi közt olaszul, szlovákul). A né-
pek dalai az ünnepi alkalomhoz illő magas zenei színvonalon szólal-
tak meg a Primavera előadásában.

G.Á.

December 19-én a negyedik gyertya is felgyulladt az 
Erzsébetligeti Színház előtti adventi koszorún. Az 
aranyvasárnapi záró programra a Corvin Művelődési 
Ház gazdag programokkal várta nézőit. 

Elsőként a Liget Táncaka-
démia mutatta be humo-
ros, népi betlehemi játékát, 
melyet tánc és dalbetétek 
tarkítottak. Őket követte 
az ünnepélyes gyertyagyúj-
tás. Ács Anikó alpolgár-
mester a mögöttünk álló 
nehéz esztendőt idézte 
fel, bizakodva egy meghitt 
karácsony és egy boldog 
új esztendő reményében. 
A koszorút Nagy Zoltán, a 

Sashalmi Krisztus Király 
Plébánia plébánosa szen-
telte meg, majd az alpol-
gármester meggyújtotta az 
utolsó gyertyát. 

Pár méterre a koszorútól 
különleges látványban le-
hetett része a közönség-
nek. M. Tóth Zsolt jégszob-
rász egy hatalmas tömör 
jégtömböt változtatott át 
gyönyörű rénszarvasfejjé, 
változatos eszközeivel és 
mesteri kézügyességével. 

Bár a kész darab egyik agancsa szerencsétlenül letörött, a művész-
nek sikerült „visszahegesztenie” azt, így újra teljes pompájában tün-
dökölhetett. A Sashalmi Waldorf Iskola kórusa gyönyörű karácsonyi 
énekkel örvendeztette meg az egybegyűlteket, majd a mézeskalács 
verseny eredményhirdetése zárta a délutánt. 

A program során a Színház szemkápráztató fényfestést kapott, egy 
angyalkának köszönhetően pedig a szemfülesek az épület környé-
kén elrejtett ajándékkönyvekre lelhettek. 

G.Á.
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egy izgalmas angyalkeresésre vállalkozhattak a rendező Kertváro-
si Helytörténeti és Emlékezet Központ, valamint a Varázsműhely 

Művészeti Alapítvány jóvoltából. Utóbbi 
készítette az életnagyságú szoborcsopor-
tot a Szent Családról, akik a bejáratnál 
fogadták a látogatókat. Különösen nép-
szerűnek bizonyult a mártott gyertyák ké-
szítése, és a szoborcsoporthoz tartozó élő 
birkapár, egy gyönyörű életerős, kunkori 
szarvú kos, és – ahogy az egyik csodálko-
zó szemű, ötéves forma kisfiú mondta – a 
„felesége”.

A megjelenteket Kovács Péter polgár-
mester, Szász József alpolgármester, Mül-
ler Ildikó, a KHEK vezetője és Mátéfi Eri-
ka, a Varázsműhely Művészeti Alapítvány 
vezetője köszöntötte.

2021
A Cinkotai Tájház is kivette a részét az adventi 
hangulat megteremtéséből
December 19-én már 14 órakor érdemes volt 
kilátogatni a Tájházba, ahol a Kicsi cipész 
utazó múzeum volt az egyik fő látványosság 
a felnőttek számára. Radeczky Erzsébet, a ci-
pészmesterség emlékeinek gondozója, a ván-
dorkiállítás kísérője elmondta, hogy Török-
szentmiklóson kezdték a szakmai emlékek 
felkutatását, és váratlanul gazdag anyagra 
bukkantak a városban. Napjainkra már több 
mint hatvan cipészmester életútját tárták fel, 
és ezzel párhuzamosan számtalan értékes 
relikviát, szerszámot és régi készterméket 
gyűjtöttek össze. A mini múzeum egyik ki-
emelkedő darabja az a 70 éves csizma, ame-
lyet maga a készítője 
adott a múzeumnak. 
De van a gyűjtemény-
ben néhány száz éves-
nél régebbi cipészszer-
szám is.

Természetesen a gye-
rekek sem maradtak 
élmények nélkül. Kö-
zös daltanulásra, mé-
zeskalács díszítésre, és 

A Grill Box 16 biztosította a helyet az 
éttermük előtt, a halat, a fűszereket, a 
kenyeret és a kis légmentesen zárható 
műanyag vödröket, amelyekben az ér-
deklődők elvihették a mintegy 100 adag-
ra méretezett, igazán kitűnően sikerült 
halászléből a saját adagjukat. Helyszíni 
fogyasztásra célszerűségi okok miatt 
ezúttal nem volt lehetőség. A GECSA 
Kft. két alapító tagja pedig a hatalmas 
bográcsokat, a tüzet, a méteres fakana-
lakat, a szakértelmet és a munkát adta a 
jótékony megmozduláshoz.

Az étel kiosztása 16 órától volt meg-
hirdetve, de a fiúk már reggel 9 órától 
ott serénykedtek a bográcsok mellett. 
Már ez is elég nagy teljesítmény, ám 
ha hozzá vesszük, hogy december 18-
án általában elég hűvös van, igazán 
köszönetet mondhatunk a két mester-
szakácsnak. És ugyanilyen elismerés 
jár Jónás Zsoltnak és feleségének is, 
akiket szintén a karácsonyi hangulattal 
átitatott jóindulat vezérelt. Az étel ki-
osztásában részt vett még Szász József 
alpolgármester is.  A csapat azt tervezi, 
hogy hagyományt szeretnének terem-
teni a karácsonyi ételosztásból, így egy 
év múlva az ünnepek előtt ismét főznek 
majd valami finomat.

M.T. 

Halászlét osztottak
Egyszer már megírtuk, hogy kerületünk nagyobb dicsőségére létezik a  
GECSA Kft., melyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet műszaki vezetője, 
Bácsi Gergely, és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője, a Tanyaudvar 
kitalálója, Oláh Csaba hozott létre. Ez a Kft. ugyan sehol nincs bejegyezve, 
mindössze két tagja van, mondhatnánk, csak elméletben létezik, de ennek 
ellentmond az a tény, hogy karácsony előtt, december 18-án az Újszász ut-
cai Grill Box 16 tulajdonosával, Jónás Zsolttal és feleségével, Ildikóval szö-
vetkezve ingyen halászlét osztottak azoknak, akiknek bármilyen oknál fogva 
nem volt lehetőségük ünnepi ételt készíteni. 
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2021
2021 decemberében először a Veres Péter úti Re-
ménysugár nyugdíjasklubba érkeztek az ajándék-
csomagok 13-án, Luca napján. 
Kovács Péter polgármestert Müller Kinga, a Szociális és Szociális In-
tézményi Iroda vezetője kísérte el az ünnepi alkalomra. A már sok- 
éves hagyomány szerint ilyenkor a klubtagok ünnepi műsort készí-
tenek. Van, aki híres költők karácsonyi verseivel, van, aki saját költe-

ményével járul hozzá az ünnepi 
hangulat megteremtéséhez. A 
műsor után Kovács Péter mond-
ta el ünnepi köszöntőjét, amely-
ben arra biztatta a hallgatóságot, 
hogy legyenek együttérzők, meg-
bocsátók, és szeretetben éljenek 
egymás mellett a következő év-
ben is. Majd jelképesen átadta az 
egyik ajándékcsomagot az egyik 
hófehér hajú klubtagnak. Az ünnepség után pedig az intézmény dol-
gozói finom falatokkal kényeztették az ünneplőket.

M.T.

December 14-én, ünnepi műsor várta a cinkotai 
Segítőkéz Gondozási Csoport a Vidámvásár utcai 
épületébe látogató nyugdíjasokat. 
A megjelenteket a nyugdí-
jas-klub vezetője, Tápai Szil-
via, valamint Szász József 
alpolgármester köszöntöt-
te, majd az Önkormányzat 
ajándékait Ács Anikó alpol-
gármesterrel közösen adták 
át. A meghitt ünnepi műsort 
a klub tagjai adták elő, mely 

karácsonyi témájú versekből, dalokból állt. A délelőtt kiváló alkalmat 
biztosított a klubtagoknak, hogy a járványvédelmi intézkedések be-
tartásával, de végre kis időt együtt tölthessenek. Tápai Szilvia meg-
emlékezett az elmúlt esztendő elhunytjairól is, de reményét fejezte 
ki, hogy jövőre ugyanígy mindenkivel újra találkozni fognak. Az ün-
nepséget kellemes hangulatú falatozás zárta, melynek keretében egy 
kis diós vagy mákos bejglivel már előre felidézhették a karácsonyi 
ebédkor megszokott ízeket.

G.Á.

A János utcai Derűs Alkony nyugdíjasklubban új 
helyen ünnepelhettek a klubtagok, hiszen a 2021-
es évben elkészült a telephely második, eddig ál-
taluk nem használt épületének felújítása is.

A János utcában Ács Anikó alpolgármes-
ter és Müller Kinga irodavezető mellett 
részt vett az ünnepségen Serf Szonja, a 
Területi Szociális Szolgálat vezetője is. A 
menetrend itt is hasonló volt, mint a többi 
klubban, az irodalmi vénával megáldott 
klubtagok nagyrészt saját verseikből ösz-
szeállított műsort adtak a jelenlévőknek. 
Ezután az intézmény dolgozói köszön-
tötték a klubtagokat, majd Ács Anikó al-
polgármester mondta el ünnepi beszédét. 
Kitért arra, hogy aki bármilyen okból nem 
töltheti családi körben az ünnepet, ne fe-

ledje el, hogy a klubban is családias közösség várja, és a hívő ember-
nek további támasza az is, hogy ha netán mégis magányosan kell 
töltenie a szentestét, akkor sincs egyedül. Majd jelképesen átadta az 
Önkormányzat ajándékcsomagját az egyik klubtagnak.
A János utcában helyi hagyomány, hogy a rendezvény végén szikrázó 
csillagszóróval a kézben éneklik el a Mennyből az angyalt. Ezután 
pedig az intézmény dolgozói szakképzett pincéreket megszégyenítő 
gyorsasággal mindenkinek helybe vitték a finom szendvicseket és 
mellé egy kis édességet.

M.T.

Az értelmi fogyatékosok Érsekújvár utcai napközi 
otthonába is Ács Anikó alpolgármester kézbesí-
tette az Önkormányzat ajándékcsomagjait, akit 
Serf Szonja intézményvezető és Müller Kinga 
irodvezető kísért el.

Visszatekintő
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Karácsonykor az ÉNO-
ban mindig különös han-
gulat fogadja a vendége-
ket. Az enyhén értelmi 
fogyatékos fiatalok óriási 
lelkesedéssel készülnek 
az ünnepi műsorra, és 
olyan túláradó szeretettel 
fogadják a vendégeket, 
ami igazán megható. Eh-
hez persze szükség van 
az intézmény dolgozóira 
is, akik végtelen türelem-
mel és kitartással tanítják 
be a műsorszámokat.

Az intézmény nemrég 
kitüntetett vezetője, Pi-
hokker Ferenc üdvözölte 
a vendégeket, és mondta 
el karácsonyi gondolatait. 
Kiemelte, hogy a fiatalok 
mennyire várták már, 
hogy bemutathassák mű-
sorukat, és milyen csaló-
dottak voltak 2020 karácsonyán, amikor ezt a vírushelyzet megakadá-
lyozta. Valóban nagyon jól sikerült az előadás, amelyben még énekes 
számok is voltak. A szereplők nagyon hálásan fogadták a tapsot.

Ács Anikó elmondta, hogy az ő adventi készülődésének már részé-
vé vált az ÉNO meglátogatása, és segíti őt abban, hogy megérintse 
a karácsony szelleme és hangulata. Majd átadta az intézményveze-
tőnek a Önkormányzat ajándékcsomagjait, és mivel már több éve 
tapasztalta, hogy milyen szívesen mondanak verset a gondozottak, 
megajándékozta őket egy verseskötettel, amelyet László Terézia 95 
éves idős hölgy írt Ború is, meg derű címmel, és az Önkormányzat 
támogatásával jelent meg.

Végül pedig terített asztal várta az ünnepség fellépőit és résztvevőit.
M.T.

Az Érsekújvár utcában, az ÉNO szomszédságá-
ban a Borostyán nyugdíjasklubba is megérkeztek 
az ajándékcsomagok, amelyek átadásán Ács Ani-
kó alpolgármesteren, Serf Szonja intézményveze-
tőn és Müller Kinga irodavezetőn kívül részt vett 
Horváth Ádám önkormányzati képviselő is.

Úgy látszik, minden közösségnek megvannak a maga poétái, hiszen 
az ünnepi műsor összeállítása itt sem okozott gondot. A szép ver-
sek között karácsonyi dallamok is felhangzottak. Majd az intézmény 
dolgozói köszöntötték a megjelent nyugdíjasokat és a vendégeket, 
akiket meg is ajándékoztak.

  Ács Anikó ünnepi köszöntője után Horváth Ádám egy néhány 
órával korábbi élményét mesélte el, ahol az általa tartott etikaórán 
a gyerekek mondták el gondolataikat a karácsonyról, és őt idén ez   
hangolta rá valójában a karácsonyi érzések világára.
  Majd Ács Anikó jelképesen átadta az Önkormányzat ajándékcso-
magjait, amelyeket az intézmény dolgozói osztottak szét a Borostyán 
nyugdíjasklub tagjai között, és itt is kaptak a jelen lévők egy-egy pél-
dányt László Terézia – Trézsi néni – vidám verseket tartalmazó ver-
seskötetéből.

Végül a terített asztal örömei vártak a klubtagokra, amelyhez ezút-
tal járt egy kis karácsonyi sütemény is.  
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Kertvárosi 
mézeskalács meseváros
Az Erzsébetligeti Színház adventi kreatív pályázatának 
célja egy előre elkészített és a helyszínen folyamato-
san gyarapodó, mézeskalács alkotásokból felépülő 
meseváros megalkotása volt, amely a lelkes, kertváro-
si mézeskalács-szobrászoknak hála, remekül sikerült! 

Egyéni és csoportos alkotások is érkeztek! Összesen 13 pályá-
zótól 14 alkotás. Több kertvárosi nevezetesség  is mézeskalács-
formát öltött. Ugyanakkor világhírű épületek, mint a londoni 
Big Ben vagy a párizsi Eiffel-torony avagy egészen mai, és egy 
igen népszerű mesefilmben – Mancsőrjárat – szereplő épület 
is megihlette az alkotókat.
• A Csurgai családbizonyult a leglelkesebbnek, összesen 5 al-
kotással. 

Naplás-tavi kilátó, Big Ben – Csurgai Anna,
Eiffel-torony – Csurgai Dávid(10 éves)
Templom a XVI. kerületben – Csurgai Emma (6 éves)
Fenyőfa csillaggal – Csurgai Melinda

• Karácsonyi enteriőr, templom, kis állatkákkal, kis házikó:  
  Fazekas Mihályné (nagymama) és Fazekas Csenge (4 éves)
• Gumicukor meseházikó: Bolykai Luca (8 éves), Bolykai Lili 
  (6 éves)
• Mézeskalács adventi koszorú: Fegyverneki Zsófia (9 éves)
• Mancsőrjárat – Világítótorony: Budai Balázs (4 éves) 
• A cinkotai HÉV: Frey Judit és Buczkó Johanna
• Erzsébetligeti Színház: Budai-Szántó Daniella
Minden pályázónak köszönjük a befektetett munkát, a kreatív al-
kotásokat, hogy elhoztátok nekünk a Mézeskalács Mesevárost!

Polgármesterünk, Kovács Pé-
ter a János utcai idősek klub-
jában köszöntötte a 90 éves 
SÁRKI ISTVÁNNÉT.
Terike néni La-
dánybenén szüle-
tett egy hétgyerme-
kes családban, de 
rajta kívül már csak 
egyik testvére él. 
Nem volt könnyű 
gyermekkora, hi-
szen iskolai tanul-
mányait a 6. elemi 
után meg kellett 
szakítania, mert 
jött a háború, jöt-
tek a bombázások. 
Nagypapája halála után örököltek 
30 hold földet, ami normális idők-
ben akár szerencse is lehetett vol-
na, de az akkori Magyarországon ez 
inkább csapásnak számított. Jöttek 
az elvtársak és elvették mindenü-
ket. Édesapja belehalt a megpróbál-
tatásokba, így édesanyja ott maradt 
a kisebb testvérekkel megélhetés 
nélkül. Terike néni fölköltözött a 
fővárosba munkát keresni, hiszen 
neki kellett eltartani a családot. A 
Budai Fonóban kezdett, ahol fonó-
nő lett. Fia születése után átment a 
Csepel Művekbe, ahol befejezte az 

iskolát, leérettségizett, és termelés-
vezetői állást kapott. Onnan ment 
nyugdíjba diszpécserként.

1956-ban ment férjhez, 1962-ben 
született meg a fiuk. Majd repült az 

idő, és érkezett egy 
lány és egy fiú uno-
ka is. De már ez is 
olyan régen történt, 
hogy már két dédu-
noka is tartozik a 
családhoz.

Terike néni kor-
szerű szemlélettel 
él. Számítógépet 
használ, keresztrejt-
vényt fejt, de azok 
közül a nehezebbe-
ket kedveli. A szá-

mítógépet sem csacska facebook-os 
bulvárhírek lapozgatására használ-
ja, hanem sakkozik. Napközben 
pedig gyakran jár a János utcai idő-
sek klubjába, ahol köztiszteletnek 
örvend.

A hosszú élet titka, szeretve szeret-
ni. Azaz hogy legyen, akit szerethe-
tünk, és minket is szeressen valaki. 
Ebből a sorból azonban nagyon hi-
ányzik valaki, hiszen férjét 1994-
ben elvesztette. Ám vigaszként ott 
vannak az unokák, és a dédunokák.
Isten éltesse Terike nénit még na-
gyon sokáig!  

December 16-án köszöntötte 
Kovács Péter polgármester ke-
rületünk sokat megélt lakóját,  
VERESS KÁROLYNÉ JOLIKA 
nénit 90. születésnapja alkal-
mából. 
Az örökifjú hölgy 
korát meghazudto-
ló fizikai és szellemi 
frissességnek örvend. 
Jolika néni szeretettel 
köszöntötte a polgár-
mestert, aki az ilyen-
kor szokásos ajándék-
csomagot és Orbán 
Viktor miniszterel-
nök írásbeli gratuláci-
óját adta át. Majd Jo-
lika néni készséggel 
mesélt életéről, élményeiről. 

1931. december 15-én látta meg a 
napvilágot Nagyecseden, egy nyolc-
gyermekes család negyedik gyer-
mekeként. Öccse, Szántó Károly 
nótaénekes, szintén a kerület la-
kója volt. 1957-ben – az esküvőjük 
napján – férjével együtt emigrált, 
és Skóciában egy nemesi család-
nál lett szakácsnő. Itt ismerte meg 
Károlyi gróf leányát, Boriskát, aki 
nagy segítségére volt az angol nyelv 

elsajátításában. Később Birming-
hambe költöztek, ahol egy repü-
lőgép-baleseteket elemző cégnél, a 
Lucas Corporationnél helyezkedett 
el. Először bérszámfejtőként, majd 
miután képességeit felismerték, 
a hadmérnökök titkára lett. 1998-

ban, férje betegsége 
miatt – aki magyar 
földön akarta befe-
jezni életét – költöz-
tek haza, azóta él a 
Kertvárosban. Egész 
életében érdeklődött 
az irodalom, a köl-
tészet iránt. Verseit 
Angliában több új-
ság közölte, idehaza 
két alkalommal je-
lent meg kötete, me-
lyeket az Országos 

Széchényi Könyvtár munkatársai 
is elismertek. A versek mellett az 
énekszót sem veti meg, ő maga is 
szívesen énekel. A polgármester úr-
nak angol nyelvű dalokat adott elő. 
Angoltudását a mai napig karban 
tartja külföldi TV-csatornák segítsé-
gével. Kerületünket tartja igazi ott-
honának, mely garantálja számára 
a boldog, békés öregkort.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

GUETH ÁDÁM

A hónap babája
A legnagyobb közösségi ol-
dalon korábban meghirdetett 
Hónap babája elnevezésű ver-
senyre egy olyan fotóval lehet 
nevezni, amelyen az apróság 
a XVI. kerületi Önkormány-
zat által felajánlott fürdőle-
pedőben látható. Ez annak 
a babakelengyének a része, 
amelyet minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány 
babaápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján augusztus 
hónapban RÉTFALVI LÉNA nyerte a babaszépségversenyt. 
Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafo-
tózást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől vette át a 
család. A mindig mosolygós és jó kedélyű Léna szüleivel 
és óvodás bátyjával, Mátéval érkezett az alpolgármesteri 
irodába Rákosszentmihályról, és megtudtuk, hogy igazán 
nyugodt baba, nagyon szeret úszni is, sőt a családdal együtt 
már ő is megy túrázni, síelni. Szülei azt is elmesélték, hogy 
nagyon szeretnék, ha a jövőben tovább bővülne családjuk.
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2022. január 15. szombat 19:00 
RETRO PÁHOLY
Az est házigazdája Dj. Dominique (Vár-
konyi Attila), a slágereket Kovács Kati és 
Csepregi Éva előadásában hallhatják.

2022. január 17. hétfő 18:00 
VILÁGOM
Jóvér József kiállítása
Megtekinthető a Kovács Attila Galériában, az 
Önkörmányzat épületében.

Január 27. csütörtök 18:00 
VILÁGUTAZÓK: Tolvaly Ferenc
El Camino - húsz év múlva: Szent Ignác útja 
című legújabb könyvének élménybeszámo-
lóval egybekötött bemutatója, a szerzővel 
Kandász Andrea műsorvezető beszélget. 

Január 30. vasárnap 10:00 
BORIBON ÉS A HÓEMBER
Marék Veronika közkedvelt meséje alapján, 
a Nefelejcs Bábszínház előadása A SZENT-
MIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Január 30. vasárnap 18:00  
Daniel Keyes: 
VIRÁGOT ALGERNONNAK
Charlie Gordon csodálatos szellemi föle-
melkedése és méltóságteljes visszatérése 
korábbi énjéhez felemelő példájává válhat 
az emberi kitartásnak, az élni akarásnak, 
az optimizmusnak, a szeretet erejének. A 
világhírű regény színpadi változatát a köz-
ismert színész, Szervét Tibor készítette.

A produkció Magyarországon a THEATRUM 
MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökséggel 
kötött szerződés alapján kerül színre

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Kedves Vendégeink, felhívjuk figyelmüket, 
hogy ZENÉS, TÁNCOS rendezvényeink 
védettségi igazolvány birtokában láto-
gathatók, az Erzsébetligeti Színház és a 
Szentmihályi Kulturális Központ közösségi 
tereiben kötelező a maszk viselése!

Január 20-23. 
A Négyszögletű Kerek Erdő lakói
mesekiállítás
Szentmihályi Kulturális Központ
Megyeri János szobrászművész kiállítása 
Lázár Ervin meséje alapján
Nyitvatartás: Csüt.-Péntek: 09.00-14.00
Szo.: 11.30-16.00, Vas.: 10.00-16.00
A kiállítás INGYENESEN látogatható!
Az óvodás, iskolás csoportokat január 20-21. (csü-
törtök-pénteki napokon) várjuk. Kérjük, hogy a  
csoportok részvételi szándékukat előre jelezzék a 
kertai.zsuzsa@kulturliget.hu email címen!

Január 21. péntek 18:00 
KOR-TÁRS-TÉR
válogatás a T-Art Alapítvány Gyűjteményéből
tárlatvezetéssel egybekötött megnyitó
A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs, művé-
szeti író, tárlatvezető: Tenk Dóra, a kiállítás 
kurátora.
A kiállítás megtekinthető  2022. március 6-ig 
a Corvin, Kamara, Napfény Galériákban, va-
lamint a Harmónia Szalonban.

Január 21.  péntek 19:00 
KAMASZ TÁNCHÁZ
viselettörténeti bemutatóval
Szentmihályi Kulturális Központ
A program INGYENESEN látogatható.

Január 21.  péntek 19:30  
JAZZLIGET – TÖRÖK ÁDÁM és ba-
rátai a MINI legjobb dalaival

Január 22. szombat 10:00 
Kárász Eszter: 
MIKKAMAKKA ÉS BARÁTAI
élőzenés meseműsor
Szentmihályi Kulturális Központ
Ki ne ismerné Dömdödömöt, Aromót, Mik-
kamakkát, Ló Szerafint vagy éppen Bruck-
ner Szigfridet? Kárász Eszter előadásában 
életre kelnek Lázár Ervin meséi. Gitáron 
kísér: Bata István.

Január 22. szombat 10:30 
LEGYÉL TE IS MŰVÉSZ!
A magyar kultúrát, irodalmat és művésze-
tet felfedező közös családi játék a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából.

Január 22. szombat  16:00 
RUMINI
Inversedance, Fodor Zoltán Társulat gyer-
mek táncjátéka egy részben Berg Judit ka-
landregénye nyomán.
Az előadásra minden jegy elkelt!

Január 23. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ 

Január 23. vasárnap 17:00 
Orlai Produkció: 
A CSEMEGEPULTOS NAPLÓJA

Gerlóczy Márton regényét Ötvös András 
eleveníti meg, a kolbászok, a májasok, a ko-
lozsvárik segítségével.
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Helytörténet

Újévre – száz éve és most
Tavalyi utolsó számunkban dr. Taraba József rákosszentmihályi katolikus hitoktató száz éves szavaival kö-
szöntöttük a Karácsonyt. Levettem a polcról a következő évi, bekötött Rákos Vidékét, belelapoztam és az első 
oldalon ismét az ő írása nyitja az 1922-es esztendőt. Vétség lenne nem bemutatni, mennyire nem változnak 
az idők. (Újévre, január 1.)

„A világháború véres harczmezőin 
süvít a szél. Benne zenél a puskák ro-
pogása, a gépfegyverek kattogása s belé 
dörren az ágyuk reszkető hang ja. Ma-
gával hozza a síró özvegyek zokogását, 
árván maradt gyermekek könnybe ful-
ladó imádságát. Felkavarja az elesett 
emberek halott szagát s viszi messzire 
az elő emberek felé. E szennyes levegőjű 
orkán megfélemlíti az embereket s ha-
talmas kórusa millió orgona hang ján 
harsog ja azt a szót, amely azt jelenti, 
ami nincs, de aminek lennie kellene: 
békesség! 

Ó békesség! Hány nyelv mondta ki 
ezerszer áhítattal szent nevedet? Há-
nyan kerestek téged s kénytelenek voltak visszamenni egész Ádám fi-
áig, Káinig, hogy végre — mégsem találjanak meg téged! A sok szen-
vedés, nélkülözés, marakodástól szomjasak lettek az emberek s láztól 
gyötörten már-már aléltan kiáltják: legyen békesség! 

Könnyű azonban ezt mondani, de nehéz megtalálni. A békesség 
ritka gyöngy, mert nagyon kévés az a kagyló, melyben terem: a jó-
akarat. 

Az emberek nagyon gyarlók!  Könnyen megsértődnek s a sérelmet 
évekig is elhordják szívükben. Az ilyen lélekben megszületik az ellen-
szenv s befolyásolja a gondolatokat, érzéseket és sokszor olyan hord- 
erejű cselekedetekre ösztönöz, melyek által nem helyeslést, sőt jogos 
haragot is magára von. 

Ehhez hozzájárul a nagy szerencsétlenség, amely országunkra sza-
kadt. Szűkre szabott határaink között az ipar és kereskedelem pang 
s ennek folytán a munkaalkalom kevesebb s a megélhetés is nehezebb 
lett. Egymás tányérjába nézegetünk és elirigyeljük a falatot. 

Közéletünkben meg úgy látszik, bábeli tornyot építünk. Nagyot, szé-
pet akarunk alkotni, örök időre dolgozni, de nem értjük meg egymást. 
Mindenki mást beszél, mindenki mást akar. Most éljük a receptek 
fénykorát. Kerüljön bármely jó ügy a zöld asztalra, máris huszonöt 
recept készül rája s mindegyik nemcsak tiszteletet, hanem patentot és 
mindenáron való győzelmet követel önmaga részére. 

Az emberek világnézetben, gondolatban, érzésben nagyon eltávo-
lodtak az utóbbi évek alatt. Végtelenül elszomorító jelenség, hogy míg 
a háztető tűzben lángol, addig odakint veszekedünk, hogy miként és 
talán legfőképp azért, ki fog ja a tüzet eloltani. Így megtesszük ellen-
ségeinknek még azt a szolgálatot is, hogy végső csapásukat megelőzve 
magunkat marjuk halálra. 

Legyen vége e gonosz játéknak! Éppen a magyar őserő megnyilvá-
nulása az, hogy észrevesszük saját hibánkat és ez nyújt reményt a 
jövőre. Szerelném hinni, hogy az emberek végre is belátják, hogy egy-
másra vannak utalva s hogy ha már egymás szomszédságában kell 
élniök, jobb békességben napjainkat átélni, mint ellenségeskedésben. 
Hiszen vihar idején még a ménes is összebújik, annál inkább kellene 
nekünk, embereknek az ellenkezőjét kerülni. Elég volt a békétlenség-
ből, megtanítottak rá a szomorú következmények. 

Legyen a közéletben tiszta munka és szociális érzés, a bírálatban 

Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42 
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu 

pedig jóakarat és tárgyilagosság. 
Ezeknek a gondolatoknak érvénye-

sülése fog ja jóvátenni az elmúlt idők 
vétkeit s ez lesz a jobb új esztendő biz-
tosítéka. Nyilvánuljon meg a társada-
lom minden rétegében és egyedeiben 
a józan belátás, akkor nem vesztünk 
még el. 

Most pedig, amikor szép szokásunk-
hoz híven kezet nyújtunk egymásnak, 
ne legyen ez csak külső czeremónia, 
hanem melegítse fel a jóakarat. Legyen 
jelképe az összetartásnak s akkor a jó-
kívánság teljesülni fog, s mindnyájunk-
nak meg fog ja hozni a boldog újévet!”

Eltekintve a világ háborodottságától, nekünk, itt a Helytörténeti 
Gyűjteményben továbbra is az a feladatunk, hogy múltunk tit-
kait térképezve, kérdéseket feltéve, régi híradásokat lapozgatva, 
barnult, karcos képekről ránk szegeződő tekintetekbe nézve, rá-
találjunk ebben a közös múltban olyasvalamire, amiből legalább 
sejthető, hogy nem csak lézengeni, harcolni, egymást semmibe 
venni jöttünk a világra. Akinek hite van – mint Taraba hitoktató 
úrnak volt száz éve – tudja ezt. Manapság, amikor az árfolyam a 
legfontosabb mérce, a hitnek szerintem egyetlen árfolyama van: 
a mosoly. Kényszeredett harci maszkjainkat próbáljuk meg erre 
cserélni. Úgy talán könnyebb lesz ez az év. 

Az illusztrációnak kikeresett fényképet Stróbl J. Nándor rá-
kosszentmihályi fényképész készítette 95 évvel ezelőtt, a tele-
pülés elöljárói és feleségeik újévköszöntő csoportképe. Középen 
Krenedits Sándor főjegyző.

SZÉMAN RICHÁRD

Köszönjük minden olvasónknak, aki tavaly visszaemlékezésével, 
tárgyi adományaival elősegítette gyűjteményünk gyarapodását. 
Továbbra is várjuk internetes leveleiket, amelyben régi fotókat, 
iratokat, korabeli sajtópéldányokat esetleg néhány soros leírást 
küldenek a kerületünkben történt eseményekről, csoportképek-
ről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes 
személyekről.  
Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíves-
kedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06-30/4845-264-es, illetve a 
604-8342-es telefonon. A gyűjteménybe behozott anyagot hely-
ben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni kívánó 
tulajdonosoknak.

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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Lippay János 1664-ben elkészült Posoni kert című 
kertészeti kézikönyvében több oldalt is szentel a 
petrezselyemnek, melyet a jó szagú vagy asztalra 
való füvek csoportjába sorol, s népszerűségét is 
kiemeli: alig van egy kertbéli fű a kivel inkább ély-
lyenek a konyhán, mint evvel… A kertész szerint 
nem kéván kiváltképpen való készítet földet: noha 
az jó, és zsíros földben, nagyobb gyökerei levének… 
A nedvességet szereti: ha metélik a levelét, annál 
frisebben nől, csak a szívét ne bántsák. Vethetni őtet 
Martiustul fogva, egész addig, míg a Nap meg nem tér… 
Ha ezt Sz. Iván nap tájban vetik, egész teletszaka zölden 
marad. 

Lippay tanácsot ad a növény széleskörű felhasználására vonatkozó-
an is: Az petrezselyemnek füve el vészi az ember lehelletinek büdösségét 
ha gyakran él véle: kiváltképpen annak, akinek a bor szaga szájábúl ki-
lövellik, avagy a ki fokhagymát evett. Azért efféle emberek, mikor mások 
között vannak, mindenkor friss petrezselyem levelet hordozzanak, s azt 
rághiák... A petrezselyemnek levele igen hasnál kő ellen: ha vizét isszák 
vagy levét, főképpen … Hasznos pedig az vízi-kórságoknak.

A petrezselyem a népi gyógyászatban is hasznos szerepet tölt be: 
borban megfőzve borogatásként használják zúzódások, véraláfutá-
sok kezelésére, emellett étvágyjavító, nyugtató, vízhajtó és méregte-
lenítő hatásáról is ismert. 

A ma igen népszerű zöldfűszert eleink is előszeretettel használták 
a konyhában. Íme egy válogatás történelmi jelentőségű szakácsköny-
veinkből:

Szakács Tudomány, 16. század

Hüjelkes borsóval tehénhús
Az tehénhúst, az mint megmondám oda fel-
jebb, szépen megmossad, tedd fel egy fazék-
ban és sózzad meg; egy kis petrezselyem leve-
let is az éziért vess bele. Annakutána, mikor 
arányzod, hogy az tehénhús megfő, az hüjel-

kes borsót szépen tisztéts meg virágjátul, mosd 
meg, tegyed egy fazékban külön, tehénhús levet 

őss reá, főzd meg benne. Mikoron fel akarod adni 
az tehénhúst, az hüjelkes borsót rakjad feljül reá.

Zöld sása
Az petrezselymet meg kell törni, fejér czipót bele hánni, pirétani, 
eczet, bors, méz kell bele.

Szakács mesterségnek könyvetskéje, 17. század

Vajas klödör
Petrezselyemlevelet, vereshagymát, keményen főtt tyúkmonyat, eze-
ket vagdald össze; azután liszttel, nyers tyúkmonnyal keverd egybe, 
és kalánnal golyóbisonként hánd forró vízbe, és azon levében bors, 
gyömbér; add fel.

Szómagyarázat: add fel: tálald fel; hüjelkes: hüvelyes; klödör: gom-
bóc; tyúkmony: tojás

A zellerfélék családjába tartozó, mediterrán származású kétéves növényt az óko-
ri görögök is fogyasztották, és előszeretettel viselték is rendezvényeken, hiszen 
úgy tartották, hogy a perezselyemből készített koszorú lassítja az alkohol okozta 
bódulat kialakulását. A középkor füvészkönyvei a növényt ritkán említik, hiszen 
számos európai kultúrában az ördög füvének tarották. A hiedelem azért tartogatott egy kiskaput: ha a petre-
zselymet nagypénteken ültették, akkor a kertészre nem hozott bajt. A petrezselyem végül a 17. században vált 
közkedveltté, népszerűsége azóta töretlen.

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

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA
Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára cím a kerület fejlődése, 
gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenység, avagy példamutató életmű elismerésére adományozható.

Díszpolgári cím adható protokolláris okból, elsősorban hasonló jel-
legű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. kerületben szerzett érde-
mekért, illetve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt érdemeket 
a kitüntetésre jelölt személy életében nem lehetett megjutalmazni. 
Az indítványok beadása: kizárólag a honlapról letölthető űrlapon, 
zárt borítékban szükséges eljuttatni 2022. január 21-ig a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 
43.) a Polgármesternek címezve.
Az űrlap letölthető a https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok 
fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 
telefonszámon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen vagy sze-
mélyesen a Humán Irodán, a 227. sz. szobában.
A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerület 
Díszpolgára” szöveget.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT
Budapest Főváros XVI. kerületéért kitüntetés kulturális, művé-
szeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, 
egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési vagy más kö-
zérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket elért 
személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elisme-
résére adományozható.
Az indítványok beadása: kizárólag a megadott űrlapon, zárt boríték-
ban szükséges eljuttatni 2022. január 21-ig a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a Közneve-
lési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak 
címezve.
Az űrlap letölthető a https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok 
fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból kérhető.
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 
telefonszámon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen vagy sze-
mélyesen a Humán Irodán, a 227. sz. szobában.
A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerületé-
ért” szöveget.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, továbbfejlődését, értékeinek megőrzését 
és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. 

Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában kifejtett 
kiemelkedő tevékenységet. Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, hogy tegyenek 

javaslatot – a jelölt életútjának leírásával és rövid indokolással ellátva – a 2022. március 15-i nemzeti ünnep 
alkalmából adományozandó kitüntetésre, címre. 



XVI.  Kerület i  Újság14

A kortársak úgy emlékeznek: két írástudó (Fenyő Mik-
sa és Osvát Ernő) összehajolt egy kávéházban és el-
határozták, hogy lapot alapítanak. Mások viszont azt 
állítják: nem csak a kor magyar kulturális szférájából 
áradó hatások késztették az alapítókat és munkatár-
saikat, a Nyugat létrehozására. A cél: irodalmunk ki-
váló alakjainak munkáival a nyugati színvonal elérése 
majd megfölözése. 

A nívót Ady költői zseni-
je és Ignotus szabadelvű 
szerkesztői és kritikai gya-
korlata emelte. A főszer-
kesztő Ignotus (ismeretlen 
lat.) már az első számban 
kinyilvánítja hitvallását a 
Kelet népe c. dolgozatában: 
„Ez minden, amivel kelet 
népe a nyugatnak tartozik. 
Ennyit megér az, hogy még-
is csak magának él, mikor 
részt vesz a világ életében, s 
hogy a helyet, melyen kívül 
a nagyvilágon más nincsen 
számára, ez a nagyvilág 
mégis csak az önnön bizton-
sága őrálló helye gyanánt 
védje és bástyázza körül. 
Csaba útja az égen írt utat 
a honfoglaló kelet népének. 
S így van megírva, hogy 

égen és földön, tudásban, szépségben és munkában mindenütt honfogla-
ló legyen kelet népe.”

Az egyre bővülő galériát tovább gazdagította Csáth Géza, Kaffka 
Margit, Juhász Gyula, Kosztolányi, Szép Ernő, Babits, Tóth Árpád, 
Móricz Zsigmond, Krúdy részvétele.

„A Nyugat az marad ami volt, az írói szabadság őre és mentsvára.” 
(Babits) Nem hagyva figyelmen kívül a szerző felelősségét. A világ-
háború békepárti, humánus egységbe, frontba kovácsolta az alkotó-
kat, akiknek háborúellenes műveit rossz szemmel nézte a politikai 
vezetés. Liberalizmusa miatt viszont a tanácsköztársaság kommu-
nistái a lap megszüntetésével fenyegettek.

Néhány belső és külső krízist átvészelve a lap megjelenési idősza-
kában, három vagy négy korszakot és a hozzájuk tartozó nemzedé-
ket tarthatjuk nyilván. A vezetésben Osvát, Ignutus, Móricz, Babits 
következtek, személyiségükkel nemesítve, de alapvetően megtartva 
elődeik irányvonalát, a lap karakterét, öregbítve európai hírnevét. A 
második nemzedék és a 20-as évek alkotói között van József Attila, 
Tamási Áron, Szerb Antal, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula. A két vezér, 
Babits és Móricz, gyakori ellentéteik mellett odafigyeltek az Erdély-
ben maradt „szépmíves céhbeliekre”. A kiteljesedő gazdasági válság 
a lapot korábban megmentő Móriczot 1933-ban kilépni késztette. 
Babits Mihály lett a Nyugat vezetője és irodalmunk vezéregyénisége. 
Hatására, főleg Krúdy halála után a prózai művek közlését döntően 

Közeleg a Magyar Kultúra Napja. Ebből az alkalomból 
emlékezzünk a magyar kultúrtörténet egyik kiemelke-
dő folyóiratára, a NYUGAT-ra!

Magyar szépmesék

NYUGAT 
1908. január 1. – 1941. augusztus 1.

meghaladták a költemények, versek. A jelentkező harmadik nem-
zedéket is inkább költők alkották (Radnóti Miklós, Jékely Zoltán, 
Weöres Sándor, Ottlik Géza). A gazdasági hanyatlást nem lehetett 
megállítani, az utolsó években már csak havonta jelent meg a lap, és 
1941-ben Babits Mihály halála után megszűnt. 

A Nyugat a magyar irodalom ízlésformálója, meghatározója, mér-
tékadójaként a legnívósabb szabadelvű, a korszak új hazai és kül-
földi stílusirányzataira nyitott, a külföldi literatúra által is elismert 
rangos kiadványa volt bő negyedszázadon keresztül. Utódjának és 
negyedik nemzedékének tartják az 1941-44 között megjelent, Illyés 
Gyula és Schöpflin Aladár által szerkesztett Magyar Csillag nevű fo-
lyóiratot.

Január hava, Vízöntő hava, Boldogasszony hava, 
székelyül: Fergeteg hava.
Januári születésű nagyjaink sorából néhány jelentős személyt kira-
gadva, gondoljunk rájuk egy-egy pillantásnyit!

1823. január 1. – Petőfi Sándor, 1823. január 20. – Madách Imre, 
1908. január 8. – Wass Albert, 1557. január 1. – Bocskai István, 1847. 
január 16. – Mikszáth Kálmán, 1878. január 12. – Molnár Ferenc, 
1766. január 6. – Fazekas Mihály. 

1892. január 2-án született Meszlényi Zoltán katolikus püspök, 
akit az ÁVH emberei 1950-ben elhurcoltak esztergomi hivatalából a 
kistarcsai internálótáborba. Hivatalos eljárás, vádemelés nélkül, em-
bertelen körülmények között magánzárkában tartották, ahol 1951. 
március 4-én meghalt. A Sashalmi Krisztus Király plébánia mellett 
2004-ben az egyház, a hívek és a XVI. kerületi Önkormányzat hoz-
zájárulásával épült közösségi ház a 2009-ben boldoggá avatott vér-
tanú püspök emlékére Meszlényi Zoltán nevét viseli.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com
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A versenyt 2004 óta rendezik meg a ma-
tematikában jeleskedő tehetségek számá-
ra. Eleinte csupán az 5. évfolyamtól várták 
a versenyzőket, 2007 óta viszont már a 3. 
osztályosok számára is adott a lehetőség. A 
tanulók 3-4 fős csapatokban vesznek részt, 
egy iskola akár több csapatot nevezhet a ver-
senyre. A feladatok elsősorban a résztvevők 
logikai készségét hivatottak felmérni, össze-
tett és sokszor igencsak nehéz feladatokkal, 
melyben fontos szerep jut a szövegértésnek 
és még a pedagógusokon is képesek kifogni. 
A Szent-Györgyi 4. c osztályos diákjai – Fü-
löp Réka, Heinrich Fanni, Halász Botond, 
Herpai Botond – és felkészítő tanáruk, Né-
methné Virág Gyöngyi időt és energiát nem 
sajnálva vágtak neki a kihívásnak. A „Matek 

zsenik” nevű négyes tagjai gyakran mondtak 
le szabadidejükről, ám az eredmények őket 
igazolták. 

Az első körzeti versenyen a XVI. és a XVII. 
kerület fiataljai mérhették össze tudásukat, 
és rögtön első helyezéssel jutottak tovább az 
októberi megyei fordulóba. Kerületünkből a 
Táncsics Mihály Általános Iskola versenyzői 
második, a sashalmi tanodások pedig har-
madik helyen végeztek. 

Az országos döntőt november 26-án ren-
dezték meg, összesen 36 magyarországi és 
határon túli csapat részvételével. A járványra 
való tekintettel a csapatok saját iskolájukban 
töltötték ki a feladatlapokat, melyeket ezt kö-
vetően még aznap online-értékeltek ki. A fel-
adatok megoldására összesen 60 perc jutott, 

Kerületi „matek zsenik”
Kerületünk diákjai régóta jeleskednek a különböző tanulmányi ver-
senyeken, vetélkedőkön. Ezúttal a Szent-Györgyi Albert Általános 
iskola diákjai 3. helyezést értek el a kárpát-medencei Bolyai Mate-
matikai Csapatversenyen.

melyek nagy részét kerületünk képviselői 
félidő alatt megoldották. A fináléban végül 
más fővárosi elit iskolákat messze maguk 
mögé utasítva szerezték meg a harmadik he-
lyezést. 

A kis matematikusok számára viszont 
nincs megállás. A jövőben a Zrínyi Ilona Ma-
tematika Versenyen egyénileg teszik próbára 
tudásukat.

GUETH ÁDÁM

A Zubek nem valami egzotikus gyógyszer 
neve, hanem az én háziorvosomé, dr. Zubek 
Istváné. Több mint 30 éve a háziorvosom, 
nagyon nagy megelégedésemre.

Úgy tudom, hogy januárban van a szüle-
tésnapja és ennek kapcsán szeretném fel-
köszönteni néhány történet felidézésével, 
amelyeket gyógyítási tevékenységével kap-
csolatban tapasztaltam.

A házamban nyitottam egy utazási irodát, 
amit húsz éven át vezettem. Egy ilyen iroda 
vezetése sok problémával jár. Ilyen például 
az, amikor érkezik egy telefonhívás, hogy a 
Királyhágón 50 turistával elakadt a busz, én 
meg ülök a pesti irodában több száz kilomé-
terre a történtektől. A probléma megoldó-
dott, ám eléggé megviselt, rosszul lettem.

Irány a háziorvosom, aki megállapítot-
ta, hogy magas a vérnyomásom. Felírt egy 
gyógyszert, amit elkezdtem szedni, de nem 
vált be. Visszamentem hozzá, felírt egy má-
sikat. A lényeg az, hogy több mint tizenöt 
gyógyszert próbáltunk ki, mire megtalálta 
azt a vérnyomáscsökkentőt, amelyik hasz-
nált, és azóta is azt szedem. Hallatlan türel-
me volt.

Másik alkalommal derékfájással kerestem 
fel. A fájdalom hátulról előrefelé sugárzott. 
Úgy gondoltam, hogy mivel baloldalt van a 
lép, jobboldalt az epe, ezekkel van baj. A dok-

tor úr meghallgatott, majd azt mondta, hogy 
becsípődés, és nem foglalkozott az én diag-
nózisommal. Felírt egy tapaszt, ami már két 
nap után csökkentette a fájdalmat. Egy hétig 
kellett használnom. Azóta se fáj a derekam.

Történt, hogy a bal kezem gyűrűsujja meg-
dagadt és nagyon fájt. Én ezúttal is öndiag-
nosztizáltam. A doktor úr ránézett az uj-
jamra, és azt mondta, hogy menjek haza és 
nézzem meg a legutolsó laborleletemet, mert 
egy bizonyos vegyületből több van a vérem-
ben, és ez okozza a fájdalmat. Igaza volt. Fel-
írt egy gyógyszert, amit egy hónapig kellett 
szednem, és pár napra rá megszűnt a fájda-
lom. Fél év elteltével vérvizsgálatra mentem. 
A lelet kimutatta, hogy a probléma meg-
szűnt. Tanácsként közölte, hogy kevés vörös 
húst egyek, inkább fehér húsokat, halat.

Influenzajárvány idején az asszisztense 
megkérdezte, hogy kérek-e oltást? Én még 
meg se szólaltam, a doktor úr már is mondta, 
hogy nem szükséges. Annyira ismer, hiszen 
soha nem voltam lázas beteg. (Ezzel szem-
ben, a mostani vírus ellen elsők között kap-
tam meg az oltást, koromra való tekintettel).

Pár hete történt, hogy elestem a kertben és 
megütöttem a térdem, ami nagyon megda-
gadt és fájt. A doktor úr felírt egy tablettát és 
egy kenőcsöt. Két nap után lelohadt a duzza-
nat és a fájdalom megszűnt.

Zubek
A háziorvosok néha nagyon szilárd támaszt jelentenek páciense-
iknek. Most az év elején szívesen adunk helyet pozitív hangulatú 
gondolatoknak. Egy ilyen üdítő, jó hangulatú  példáról írt nekünk a 
közel 90 éves Szabó Szonja.

Évekkel ezelőtt történt egy humoros eset. 
Hétvége volt, nagyon fájt a torkom. Lázas 
nem voltam, de fájt. Elmentem az ügyeletre. 
Egy fiatal orvos fogadott. Belenézett a tor-
komba és azt mondta, hogy mandulagyulla-
dás. Gondoltam magamban, jó, jó, de azért 
hétfőn elmegyek az én háziorvosomhoz. 
Ez meg is történt. A doktor úr belenézett a 
torkomba és azt mondta: magának nincs is 
mandulája. Jót nevettem, mert olyan rég vet-
ték ki, hogy már el is felejtettem.

Még számtalan történetet tudnék leírni, de 
nem biztos, hogy mindenkit érdekelne.

Azt kiemelném, hogy a doktor úr a rendelő-
ben csak a betegre figyel, és azt teljes nyuga-
lommal és koncentráltsággal teszi. Lehetnek 
akárhányan a váróban, ő az előtte ülő betegre 
figyel. Tisztelem és szeretem továbbá azért 
is, mert túl azon, hogy kitűnő diagnoszta, 
minden alkalommal van egy-egy félmonda-
ta, hogy mit tegyek az egészségem érdeké-
ben. Csak néhányat említek ezek közül: min-
den nap igyam meg egy citrom levét, egyek 
magvakat, mogyorót, mandulát, tökmagot, 
napraforgómagot, nem maréknyit, csak né-
hány szemet naponta. 

Ha éjjel rosszul vagyok, akkor üljek fel az 
ágyban, de a talpam a padlón legyen. 

Egy alkalommal valami kapcsán mondta, 
hogy vérhígítót kellene szednem. Én fenn-
tartásomat fejeztem ki a gyógyszer iránt, és 
megkérdeztem: a doktor úr szedné? Vála-
szolta, hogy igen. Azóta szedem. 

Imádkozom, nehogy beszüntesse tényke-
dését, mert nekem így közel a kilencvenhez 
nagyon nagy szükségem van rá. 

Isten éltesse háziorvosomat, dr. Zubek Ist-
vánt!

SZABÓ SZONJA
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A jövő év elejétől tehát a szelektív gyűjtési rendszerben tisztán pa-
pír, illetve kevert csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére lesz 
lehetőség – írta a Budapesti Közművek keretében önállóan működő 
FKF Hulladékgazdálkodási Divízió.

Az új csoportosítási rendszer a különböző anyagok rétegeiből álló 
italoskartonok gyűjtését érinti: egyes tejtermékek, gyümölcslevek 
dobozait ezentúl nem a papírral a kék fedelű, hanem a sárga fedelű 
tartályban, a kevert csomagolási hulladékokkal együtt kell gyűjteni.

Ezt a változtatást annak érdekében vezeti be a társaság, hogy a kék 
fedelű tartályokba kizárólag tisztán papírhulladék kerüljön, így – vár-
hatóan – annak további válogatására a jövőben már nem lesz szük-
ség.

Az FKF azt kéri, hogy 2022. január 1-jétől a kék fedelű tartályokba 
kizárólag tiszta papírhulladékot (például újságot, hullámpapírt, 
csomagolópapírt vagy összelapított kartondobozt) helyezzenek. 
A sárga fedelű tartályokba pedig kevert csomagolási hulladékot 
(például műanyag és fém csomagolási hulladékot, összelapí-
tott italos kartondobozt, PET-palackot és fém italosdobozt vagy 
műanyagzacskót) helyezzenek.

Fontos, hogy a sárga fedelű tartályban kizárólag csomagolási anyag 
gyűjthető, tehát ne helyezzenek bele egyéb műanyagot és fém hasz-
nálati tárgyakat – olvasható a közleményben.

Az új rendszer mindenki számára egyszerűbb és előnyösebb: a la-
kosság és a társaság eljárásrendjét is megkönnyíti, valamint rend-
kívül hasznos a fenntartható hulladékgazdálkodás és a környezet 
védelme szempontjából, egyben egy újabb lépés a körforgásos gaz-

daság felé – összegezte az új rendszer előnyeit Kiss Tibor, a BKM 
Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójának vezetője.

A körforgásos hulladékgazdálkodás lényege, hogy a hulladékok fel-
dolgozott formában visszakerüljenek a körforgásba. Az erre való át-
térés érdekében az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió már 2021-ben 
is több lépést tett, például bővítette a szelektív hulladékok korszerű 
kezelésében kiemelt jelentőségű hulladékudvarok szolgáltatási kö-
rét, a négy legforgalmasabb udvaron bevezette a vasárnapi nyitvatar-
tást, illetve módosította a lomtalanítás rendszerét. A most bevezetés-
re kerülő új csoportosítási rend kiemelt célja a szelektíven begyűjtött 
hulladék minőségének javítása.

Forrás: FKF honlap

Figyelem, változik a szelektív hulladék gyűjtése!
Január 1-jétől az FKF valamennyi begyűjtési rendszerében (házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, 
gyűjtőszigetek, lakossági hulladékudvarok) az italos kartondoboz, mint a Tetrapak átkerül a kevert 
csomagolási hulladékok közé, a sárga fedelű tartályokba, a kék fedelű tartályokban ezen túl kizárólag 
tiszta papírhulladék gyűjthető Budapesten – adta hírül a szervezet.

A cím adható:
- a Magyar kultúra és irodalom, 
  hagyományőrzés
- a Magyar zeneművészet és 
- a Magyar tudomány 
kategóriákban kimagasló eredményt elért, a Budapest Főváros XVI. 
kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. életévét betöltött, 
de 35. életévét még be nem töltött ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi 
ösztönzésére, munkájuk elismerésére, a „Magyar kultúra és iroda-
lom, hagyományőrzés” kategóriában évente két fő, a „Magyar zene-
művészet”, valamint a „Magyar tudomány” kategóriában évente egy-
egy fő tüntethető ki – megfelelő jelölt esetén – a „Budapest Főváros 
XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címmel.
A címmel oklevél, emlékplakett valamint 12 hónapon keresztül 
50.000,- Ft/hó ösztöndíj jár.

Az adományozás rendje: 
A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető cím a 
2022. évben a március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül 
átadásra.

A kitüntető cím elnyerésére javaslatot tehetnek az önkormányzat 
bizottságai, a XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. 
kerületi lakos magánszemélyek.

Az indítványok beadása: kizárólag a honlapról letölthető űrlapon, 
zárt borítékban szükséges eljuttatni 2022. január 21-ig a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 
43.) a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 
Bizottságnak címezve.
Az űrlap letölthető a https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhi-
vasok fül alatt, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalból 
kérhető.

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 
telefonszámon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen vagy 
személyesen a Humán Irodán, a 227. sz. szobában.
A borítékra kérem ráírni: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Te-
hetsége” 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szellemi és tudományos élet területén kima-
gasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET IFJÚ TEHETSÉGE” 
címet alapította. Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és az önkormányzat bizottságait, hogy tegyenek 

javaslatot - életrajzzal, indokolással ellátva - a kitüntető cím adományozására.

Kovács Péter
polgármester
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Az MLTC és az RSC 
őszi teljesítménye

A Budapest bajnokság II. osztály 1. csoport-
jában szerepel a Mátyásföldi Lawn Tennis 
Club labdarúgó csapata, amely az utóbbi há-
rom évben ugyanebben az osztályban mind-
háromszor az előkelő 5. helyen végzett. A 
2021/22. idény őszi szezonja viszont nem 
lett ilyen sikeres. A 6. forduló után még a 
6. helyen álltak, mindössze egy vereséggel. 
A következő 5 mérkőzés viszont finoman 
szólva sem sikerült, és ez rányomta bélye-

gét a csapat végső helyezésére. Öt meccs- 
ből ugyanis 1 pontot sikerült összekaparni – 
négy vereség mellett. Szerencsére az utolsó 
két fordulóban 4 pontot gyűjtöttek, ezzel kis-
sé jobban eltávolodtak a veszélyes zónától. 
A táblázat alsó része így fest:

10. Goldball ........................15 pont
11. MLTC .......................... 14 pont
12. Szent Pál Akadémia ....13 pont
13. Műegyetem  ..................9 pont

14  Csillaghegy  ................... 1 pont
A csoportból a 13. és 14. helyezett esik ki 
a III. osztályba. Jelenleg tehát az MLTC 5 
ponttal előzi meg a már kiesőnek számító 
Műegyetemet, de jó lesz óvatosnak lenni.  
Az is igaz, hogy az 5. helyen lévő Nagyté-
ténytől is csak 5 pontra állnak, tehát egy 
egyenletesebb, jobb tavaszi teljesítmény-
nyel el lehet érni a megszokott „előkelő” 5. 
helyet. Az MLTC-ben meg van a képesség, 
hogy ezt elérje. 
A tavaszi idény március 5-én indul.

A Budapest bajnokság III. osztály 2. cso-
portjában indult a Rákosszentmihályi Sport 
Club, az RSC. Az RSC őszi rajtja katasztro-
fálisra sikerült, egy elmaradt mérkőzést nem 
számítva ugyanis a lejátszott hat mérkőzést 
kivétel nélkül elvesztették! A hátralévő hét 
meccsből már „csak” hármat buktak, négy 
találkozón győztesként jöttek le a pályáról. 
Ez a négy győzelem nagyon kellett, hiszen 
ezzel feltornázták magukat a 11. helyre és 
már 10 pontra vannak a kieséstől. 
A III. osztály 2. csoportjának alsó része:

10.  RAC  ............................12 p
11.  RSC  .............................12 p
12. Palota SE ...................... 6 p
13. BKV II.- AC Zrínyi  ...... 2 p
14. Budakeszi (kizárva) ......0 p

A kiírás értelmében ebből a csoportból csak 
a 13. helyezett esik ki, tehát az RSC bizton-
ságban érezheti magát.  Ennek ellenére biza-
kodunk, hogy tavasszal sokkal jobban teljesí-
tenek és a régi szép időkhöz méltó szereplést 
fognak produkálni.
A tavasz idény kezdet: március 6. 

VARGA FERENC

Tarolt a trió  
  

2022. január 6-án tartották az év sportolója vá-
lasztást a Nemzeti Színházban, amely figyelemre 
méltó Kertvárosi sikereket hozott. 

A férfiak között az immár háromszoros egyéni olimpiai bajnok  
Szilágyi Áron lett az év sportolója, akinek az olimpiai felkészülés idő-
szakában a Kertvárosi Vívópalota volt az egyik főhadiszállása.      
  Mestere, kerületünk díszpolgára, Decsi András mesteredző az év 
edzője kategóriában lett az első. Ő egyben a világversenyek állandó 
dobogósának számító magyar kardválogatott vezetője is. 2021-ben 
olimpiai bronzérmet szereztek, s csak hajszálon múlt, hogy az érem 
nem lett fényesebb.
  Dr. Decsi Tamás kardcsapat meghatározó tagjaként lett az egyéni 
sportágak csapatversenyének kategóriájában második. Ő tizenhárom 
éve a Kertváros vívósportjának egyik alappillére. 2018-ban csapattár-
saival harmadik helyen végzett, de az 50. gálán voltak már elsők is.
  A három kiváló sportembernek szívből gratulálunk, és reméljük, a 
jövőben is hasonló sikerekről számolhatunk be. 
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INGATLAN
Sashalmon 1 szobás házrész ki-
adó 80E Ft + rezsi. 30-259-2655

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

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

VEGYES
Eladó lámpa 35 E Ft, hajó lámpa 
15 E Ft, kis kerek asztal 5E Ft, gu-
ruló fotel 5 E Ft, Tonet hinta szék 
25 E Ft, ovális arany keret 30 E 
Ft. 404-3447, 20-242-0576 

Eladó ággyá alakítható bézs 
színű, bőr ülő garnitúra fotellal. 
20 562-1649

Elvihető kitűnő állapotú ágyne-
műtartós heverő, kihúzva két 
személyes, és új táska írógép jel-
képes összegért. 405 - 2208

Új elektromos kerámia lapos 
főző, kolóniál álló lámpa, fest-
mény, síléc, korcsolya eladók. 
20-913-4783

Eladó Beko 205 l-es hűtő-fa-
gyasztó újszerű állapotban. 
Irány ár: 60EFt. 407-3341

Születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő nő 
vagyok. Ezek ellenére könnye-
dén mozgok, de néha segítségre 
lenne szükségem. Rendezetten, 
egyedül élek. Várom segítő part-
nerem jelentkezését, aki esetleg 
mozgássérült, de jogosítvánnyal 
is rendelkezik. 30-453-3420

Eladó 2 db gázpalack 11 kg 2E 
Ft/ db, eszpresszó kávéfőző 1E 
Ft. 20-532-7905

Nagyméretű vegyes férfiruházat, 
cipő új és használt állapotú el-
adó. 30-271-7806

Eladók: férfi ingek, pizsamák 
44-46-os, téliesített dzsekik, au-
tós kabátok L-es, cipők 42-43-as, 
öltönyök, nyakkendők új állapot-
ban. 403-1022

Házi lekvárok többféle ízben 
többféle gyümölcsből eladók. 
405-4651

Zokni felhúzó, WC magasító, Cos-
modisc derék védő, izom stimulá-
tor, Samsung TV, Hot-Plan elektro-
mos sütőtál eladók. 409-0366

Zepter víztisztító és LUX porszí-
vó eladó 80-100E Ft. 405-0083

Nagyon szép, ágyneműtartós vi-
lágos kanapé-ágy eladó kedvező 
áron + egy Grundig TV. Ár: 45E 
Ft. 20-256-6592

Eladó 325 db kétszer égetett ké-
mény tégla, 6 db csőoszlop kerí-
tésnek, kazánba való vegyes tűzi-
fa. 30-413-5678

Szerves trágya eladó, szállítást 
vállalok. 20-419-8393

Ingyen elvihető a XVI. Kerület-
ből egy használt, de megkímélt 
állapotú 70x165cm, nem ágy-
neműtartós heverő és használt, 
fatetős zongora. Ár megegyezés 
szerint. 20-482-4878

Eladó: DVD, hifi torony, képmag-
nó, horgászfelszerelés, könyvek. 
20-318-8284

Newgarda benzinmotoros fű-
nyíró szervizelt eladó 15E Ft-ért. 
20-383-9030

6 db jó állapotú nád táblalemez 
(drótfonatos) 200x100 cm eladó. 
Ár megegyezés szerint. 30-914-
7744

Elektrolux kombi hűtő 25E Ft, 
benzines fűkasza 15E Ft, 3 égős 
gáztűzhely 16E Ft-ért eladók. 20-
595-3901

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú 
ERIKA táskaírógép plusz szalag-
gal jelképes összegért. 30-528-
2040

Eladó: nagyméretű, masszív 
EMINEO nevű kerekesszék, 
kerék távolság 75 cm, ülőpárna 
52cm széles. 30-528-2040

Eladó 90x190cm-es egyszemé-
lyes ágyneműtartós heverő. 30-
689-2892

Eladó: Koloniál szekrénysor do-
hányzóasztallal, bőr ülőgarnitú-
ra fotellal. 20-562-1649

Redőnyvas 3 szál (6m), zártszel-
vény 20x20-as 4 szál, 20x40-es 
2 szál, PAG860 Bioptron lámpa 
eladó. 405-2211

Műanyag hordó 200l-es, 
műanyag rekesz 500Ft/db, fa lé-
cek ingyen. 403-1090

Siemens elől töltős mosógép 
dobcsillag töréssel alkatrésznek 
10E Ft-ért eladó, működőképes. 
20-590-5918

Rozsdás 
fenyőfák
Télen különös fényjelenségeket 
láthatunk alkonyat környékén. 
Nem véletlenül szaporodtak meg 
a közösségi oldalakon a meseszép 
naplementéket megörökítő fotók. 
Egy érdekes képet közzéteszünk 
mi is. A fotó egy mátyásföldi ház 
erkélyéről készült a szemközti 
épületről. Azok a fenyőágak, ame-
lyek még nem kerültek a szem-
ben lévő ház árnyékába, rozsda-
vörösen izzottak a lenyugvó nap 
fényében. A fotót kedves olvasónk 
Udvardi Ferencné küldte be.



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

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

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

Takarítást, idős gondozás vál-
lalok. Hívjanak bizalommal! 
70-415-8217

Eladó 2db 30l és 50l-es boros bal-
lon. 30-169-2138

Fém láda bármi tárolására kiváló, 
zománcozott, szigetelt. 130x75x-
65cm eladó. 403-1335

Eladó 30l-es 10E, 17l-es 8E Ft, 
cserép savanyító edény. 20-323-
4265

Eladó harmonika ajtó, függöny-
tartó, 160x70cm-es kókusz mat-
rac, epedás ágybetét 2x1,7m-es. 
20-807-7891

Eladó nagy teljesítményű sarok-
csiszoló, fúrógép állvány és mű-
szer satuk 30-40% kedvezmény 
az eredeti árból. 30-282-2202

Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés mo-
sogató eladók. 409-0366




