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„Hazámat szolgálom!” 
A rendőrség napja alkalmából április 25-én, a XVI. kerületi Önkormányzat épületének há-
zasságkötő termében jutalmazták kerületünk kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőreit és 
rendvédelmi munkatársait.

Mohamed 
Aidát 
a polgármester 
is köszöntötte 16

Két év kihagyás után 
ismét közösen állított 

májusfa díszíti a Ligetet

R. Törley Mária  
Batthyány szobra Sárváron
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A testületi ülésről jelentjük

Vajda Zoltán a főváros 
13. számú egyéni 
választókerületének 
országgyűlési képviselője
Az április 3-i országgyűlési képviselő-választáson 
nyertes Vajda Zoltán, a Mindenki Magyarorszá-
ga Mozgalom, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a 
Momentum, a DK és a Jobbik közös jelöltje április 
20-án, dr. Szőke Tibortól, a választási bizottság 
elnökétől vette át mandátumát, aki gratulált Vajda 
Zoltán győzelméhez.

M.T.

Rendes áprilisi ülésén a képviselő-testület 
megválasztotta a Gazdasági, Működtető, El-
látó Szervezet, azaz a GAMESZ új gazdasági 
vezetőjét. Erre azért volt szükség, mert az 
előző vezetőnek lejárt a szerződése, és nem 
kívánta azt meghosszabbítani. Az újonnan 
megválasztott gazdasági vezető Bruda Mag-
dolna, aki államigazgatási gazdasági terüle-
ten 10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik 
és leghamarabb május 18. napjától állhat 
munkába. Kinevezése 5 év időtartamra szól.

Az ülésen szintén gazdasági vezetőt vá-
lasztottak a XVI. Kerület Kertvárosi Egész-
ségügyi Szolgálata (KESZ) élére is, ahol az 
eddigi vezető nyugdíjba vonult.  Sándorfalvi 
Éva megbízatása június közepétől, szintén 5 
év időtartamra szól.

Bár az iskolaigazgatók megválasztása már 
nem a képviselő-testület hatáskörébe tar-
tozik, a kiváló együttműködést jól mutatja, 
hogy Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tanke-
rületi Központ igazgatója minden esetben 
megkérdezi a testület véleményét az iskola-
igazgatói pályázatokkal kapcsolatban, így a 
mostani testületi ülésen két iskolaigazgatói 
státusz aspiránsait hallgatták meg a képvi-
selők. Az Arany János Általános Iskola veze-
tésére egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi 
igazgató, Jávor Annamária pályázott újra. 
Pályázatát támogatva, a képviselő-testület 
újabb 5 évre javasolta személyét a minisz-
ternek. A másik intézmény a Hermann Ottó 
Általános Iskola volt, ahol 2 pályázó, az isko-
la két korábbi igazgatóhelyettese mérettette 
meg magát. Egyikük, Varga Mónika 1 évig 
a megbízott igazgatói posztot is betöltötte. 
A képviselő-testület mindkét vezetőjelöltet 
meghallgatta, és egyhangú szavazással Kolo-

nicsné Ézsiás Zsuzsát javasolja a miniszter-
nek, hogy nevezze ki 5 évre az iskola élére. A 
döntéseket a miniszter egy későbbi időpont-
ban hozza meg.

A beszámolóké volt a főszerep az áprilisi 
testületi ülésen. Többek között elfogadták 
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját, melyből kiderül, hogy 
a 31 milliárdos főösszeggel rendelkező költ-
ségvetés végrehajtása terv szerint alakult, az 
évet az önkormányzat 7,6 milliárd forintos 
bevételi többlettel zárta. Ennek oka, hogy az 
állam által nyújtott fejlesztési támogatások 
jelentős részét előfinanszírozásban megkap-
ta a kerület, illetve a beruházások jelentős 
része áthúzódik a 2022. évre.

Elfogadták a képviselők a Polgármesteri Hi-
vatal tavalyi munkájáról szóló beszámolót is. 
A dr. Csomor Ervin jegyző által előterjesztett 
dokumentumból kiderült, hogy már teljes 
létszámmal működik a közterület-felügye-
let, így 0-24 órában lát el szolgálatot. Azt is 
megtudhattuk, hogy 2021. év elején átfogó 
ellenőrzést tartottak a közterület rendjével 
kapcsolatban, melynek eredményeként a bír-
ságok összege a négyszeresére nőtt.

Elfogadták a XVI. kerület környezetálla-
pot-jelentését is, melyből kiderült, hogy az 
újonnan bevezetett „Zöld Programok” na-
gyon sikeresek. Mind a Madárbarát Kertvá-
ros, mind a Méhbarát Kertváros program 
igen népszerű, ezek keretében ingyen ad az 
önkormányzat madárodút és madáreleséget, 
illetve virágmagot és „méhecskehotelt” a ke-
rületi lakóknak. Megkezdődött az erdőtele-
pítési program is, melynek első lépcsőjében 
10.000 kocsányos tölgy került telepítésre a 
volt mátyásföldi reptér szélére. Szintén nép-

szerűek az elhasznált sütőolaj-gyűjtőpon-
tok, melyekből 2021-ben 5 új pont létesült. 
Az itt leadott sütőolajok hasznosítása után 
kilogrammonként 25 Ft bevételre tesznek 
szert. Megépült a komposztáló telep/közös-
ségi gyűjtőpont is a Kerületgazda Szolgálta-
tó Bökényföldi út melletti telephelyén, ide a 
kerületi lakók adhatják le a zöldhulladékot 
és komposztot kaphatnak cserébe. A XVI. 
kerület 2021-ben csatlakozott a Klímabarát 
Települések Szövetségéhez és a Polgármes-
terek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez.

A képviselő-testület szintén elfogadta a szo-
ciális és gyermekvédelmi intézmények 2021. 
évi beszámolóit. A beszámolóból kiderült, 
hogy az önkormányzat minden törvényi kö-
telezettségének eleget tesz ezen a területen, 
sőt ezen felül számos egyedi ellátási formát 
is biztosít. Ilyen például a Nyugdíjasok Segí-
tő Szolgálata, ahol betegellátásban és a kerti 
munkákban segítenek a kerületi időseknek, 
illetve a Nyugdíjasok Szállító Szolgálata, 
melynek keretében orvoshoz vagy bevásárol-
ni viszik az időseket.

Az ülésen Vajda Zoltán lemondott képvi-
selői mandátumáról, így nyáron időközi ön-
kormányzati választást kell tartani.

K.A.
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Az ünnepélyes állománygyűlé-
sen Horváth Szabolcs alezredes, 
a kerület rendőrkapitánya, Ko-
vács Péter polgármester és Szász 
József alpolgármester adta át a 
kitüntetésre érdemes kollégák 
pénzjutalmát.

Kertvárosunk hosszú ideje 
birtokolja a legbiztonságosabb 
kerület címet, melyben komoly 
szerepe van kerületünk kapi-
tányságának is. Bízunk benne, 
hogy rendőreink és rendőrsé-
gi munkatársaink továbbra is 
Szent György ünnepéhez méltó-
an szolgálják lakosaink biztonsá-
gát. 

GUETH ÁDÁM

„Hazámat szolgálom!” 
Elismerést kaptak kerületünk rendőrei

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Kedves Olvasó!
A majálison történt. Egy hölgy érdeklődött, hogy 
az esti zárókoncerten melyik KFT együttes fog 
fellépni. A Színház egyenruhás, mindig udvarias 
rendezvényszervezői mondták, hogy csak egy KFT 
zenekar létezik, mire a hölgy azt mondta, hogy ez 
nem így van, ő arra a KFT együttesre – legszebb 
évei sztárzenekarára – lenne kíváncsi, amelyikben 
Cipő a frontember. Amint azt a pop-rock világ-
ban járatos zenerajongók jól tudják, Cipő (Bódi 
László), a Republic együttes 2013-ban tragikusan 
fiatalon elhunyt népszerű frontembere volt. A ren-
dezvényszervezők próbálták meggyőzni a hölgyet, 
hogy a Republic és a KFT nem ugyanaz a csapat, 
és az a sajnálatos tény, hogy Cipő már csak az égi 
színpadokon léphet fel népszerű dalaival. A hölgy 
hitte is meg nem is az információkat – talán kül-
földön tölthetett egy évtizedet –, és csalódottan 
távozott. Közben zajlottak a majális eseményei, 
pezsgett az élet, egymást váltották a fellépők a 
színpadon. Kilométeres sor kígyózott a lángossü-
tő előtt, fogyott a sör, szálltak az elszabadult lufik, 
és egyesek már a szomjúság leghalványabb jelét 
sem mutatva igen jókedvűen mosolyogtak a világ-
ra. Közben eltelt néhány óra, és ekkor ismét föl-
tűnt a „másik KFT” után nyomozó hölgy, aki még 
mindig remélte, hogy tisztázhatja ezt az ügyet. Pe-
chére azonban éppen egy dobozos sörökkel gaz-
dagon felszerelt társaságnál próbált érdeklődni. 
Ők is ugyanazt bizonygatták, amit a Színház mun-
katársai, mire a hölgy ezt kérdezte: hát akkor me-
lyik KFT lehetett az, amelyikben a Cipő volt? Mire 
érkezett a precíz válasz: az a Cipőipari KFT lehe-
tett. Ott dolgozott a nagyapám művezetőként, de 
az 1996-ban megszűnt. 

MÉSZÁROS TIBOR

1992 óta minden évben április 24-én, Sárkányölő Szent 
György ünnepén tartják a rendőrség napját. Ez alkalomból 
április 25-én, a XVI. kerületi Önkormányzat épületének há-
zasságkötő termében jutalmazták kerületünk kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó rendőreit és rendvédelmi munkatársait. 
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A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal állást hirdet

FŐKERTÉSZI REFERENS 
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, közszolgálati jogvi-
szony, hat hónap próbaidővel
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakör betöltésének feltételei: 
• Szakirányú felsőfokú végzettség (kertészmérnök, tájépítész 
mérnök, agrármérnök)
• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség  
• Büntetlen előélet 
• Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerint,  
• Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes 
körű) másolata

A benyújtás módja: 
Postai úton: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal cí-
mére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 
43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
Főkertészi referens
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szo-
ba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a  
joka@bp16.hu e-mail  címre 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körökről, az elvárt 
kompetenciákról, a fizetésről és a bérezésről, a benyújtandó ira-
tokról és igazolásokról minden részletre kiterjedő tájékoztatás 
olvasható az Önkormányzat honlapján a bp16.hu www.bp16.hu/
hirek/allas oldalra kattintva.
A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt: Erdősné 
dr. Kocsis Helga a Polgármesteri Iroda vezetője a +361/4011-421-es 
telefonszámon.

A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal állást hirdet

JOGI REFERENS 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
2022. július 1. napjától 2024. július 31. napjáig tartó határozott 
idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
Benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerint,  
• Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) 
másolata, 
A munkakör betölthető: 2022. július 1. napjától 

A benyújtás módja: 
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szo-
ba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a  
joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat részeként be-
nyújtandó iratokkal együtt.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körökről,  a jogállás-
ról, az illetményről és juttatásokról, a munkaköri feltételekről 
minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormány-
zat honlapján a bp16.hu/hirek/allas oldalra kattintva
A munkakörrel kapcsolatos további információt Dr. Tili Annamá-
ria Jegyzői Irodavezető nyújt a +361/4011-519-es telefonszámon.  

NYUGDÍJASOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Kisbuszos személyszállítás heti beosztás szerint.

HÉTFŐ: vásárlás a LIDL áruházban
KEDD: vásárlás az ALDI áruházban

SZERDA: TEMETŐLÁTOGATÁS  
(igény szerint Cinkotai vagy Rákospalotai temető)

CSÜTÖRTÖK: vásárlás az AUCHAN áruházban
PÉNTEK: vásárlás a BOSNYÁK TÉRI PIACON

JELENTKEZÉS: 407-2812 (üzenetrögzítős telefon)

INGYENES BETEGSZÁLLÍTÁS 
A XVI. KERÜLETBEN 

minden hétköznap 8.00-16.00 között. 
Előzetes BEJELENTKEZÉS szükséges hozzá 

2 munkanappal előtte 
a 06-20-262-6393-as telefonszámon, 
amit 8.00-12.00 között hívhatnak.

TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
 Ingyenes, régi és új programok indulnak áprilistól a kerüle-

ti nyugdíjas lakosok részére. 
A programokra előzetes jelentkezés szükséges 

az alábbiak szerint:
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A programon a Raktárbázis, az MH Légijármű Javítóüzem, az MH 
Katonai Közlekedési Központ, és az MH Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság katonái tartottak bemutatót a 
honvédségi feladatokról és katonai logisztikáról a megjelent közel 
kétszáz főnyi középiskolás fiatalnak. Mindennek keretében a diákok 
megismerkedhettek a Honvédség járműveivel, felszerelésével, vala-
mint fegyverzetével. A bátrabbak akár lézeres vagy airsoftos céllö-
vészeten is kipróbálhatták magukat, a sikeres mesterlövészek pedig 
ajándéktárgyakat kaphattak. 

A rendezvényre összegyűlt tanulókat és kísérőiket Solymosi Ferenc 
ezredes, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancs-
nokhelyettese, és Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület el-
nöke köszöntötte, Dolányi Sándor ezredes, az MH Anyagellátó Rak-
tárbázis parancsnokának jelenlétében. A toborzó alkalomra Kovács 
Péter polgármester is kilátogatott. Ezekben az időkben, amikor a 
szomszédos országban háború dúl, különösen fontos a Magyar Hon-
védség munkája és a magyar állampolgárok békéjének biztosítása. A 
Honvédség, a Raktárbázis és a Logisztikai Egyesület katonai és civil 
munkatársai bíznak benne, hogy erősíteni tudják honfitársaink biz-
tonságérzetét és vonzóvá tudják tenni a honvédelmi tevékenységeket 
és hivatást a pályaválasztás előtt álló diákoknak. 

GUETH ÁDÁM

Pályaorientációs nap 
az MH Anyagellátó Raktárbázison
Április 26-án délelőtt, az Újszász utcai Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis adott helyet a Ma-
gyar Logisztikai Egyesület által szervezett pályaorientációs napnak. 

A megjelent gyermekeket és a felnőtteket 
Markó Ágnes, az óvoda Jövendő utcai rész-
legének vezető-helyettese köszöntötte, majd 
Siklódi Melinda, az Ostoros utcai tagintéz-
mény vezető-helyettese, a kiscsoportosok 
óvónője ismertette az óvodakezdés előtti te-
endőket, javaslatokat.

A borús idő ellenére a számos érdeklődőt 
hagyományőrző és kézműves programokkal 
várták. Szász József alpolgármester közre-
működésével az épület udvarán egy kocsá-
nyos tölgy csemetét ültettek el, így ünne-

pelve a Föld napját, valamint a fenntartható 
fejlődést és a környezettudatosságot. Az óvo-

Családi nap a Cinkotai Huncutka Óvodában
Április 22-én, az Ostoros utcában, a Cinkotai Huncutka Óvodában 
várták a beiratkozás előtt álló óvodásokat és szüleiket az intézmény 
családi napjára. 

da komoly hangsúlyt fektet a hagyomány-
tiszteletre és a zöld gondolatra.  

A beiratkozás május első hetében zajlik, az 
óvoda Ostoros utcai épületében.

GUETH ÁDÁM
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A programsorozat első felvonásaként a 
Májusfa és Koronafürt utca sarkán lévő ju-
harfánál felállított pavilonban a fás szárú 
növényekkel és a favédelem fontosságával 
ismerkedhettek meg az érdeklődők. A há-
zigazda szerepét Ádám Attila, kerületünk 
főkertésze látta el. Dr. Debreczy Zsolt, a 

Nemzetközi Dendrológiai Kutatóintézet el-
nöke részletekre is kiterjedő előadást tartott, 
majd dr. Rácz István dendrológus ismertet-
te a fakataszter elkészítésének fontosságát, 
melyben Buda Miklós építész és a Minerva 
Térinformatikai Rendszer nyújtott segítsé-
get. A nyilvántartásban már több ezer fát 
rögzítettek, melyet a közeljövőben azokra a 
magánbirtokokra is szeretnék kiterjeszteni, 
melyek tulajdonosa ehhez hozzájárulását 
adja. Szász József alpolgármesterrel kiegé-
szülve a szakemberek a Kertváros erdőgaz-
dálkodásáról adtak tájékoztatást.

Az esős, borús idő ellenére is akadtak, akik 
lelkesen hallgatták az elhangzottakat, dr. 
Debreczy Zsolt pedig egy könyvét is dedikál-
ta egy lelkes olvasója számára. 

GUETH ÁDÁM
*

A második helyszín a Szentmihályi Kultu-
rális Központ volt, ahol Markotán Keresztes 
Fruzsina kerületi lakos, lelkes természet-
védő és Ádám Attila főkertész vezetésével 
beszélgettek a megjelentek a kertekben elő-
forduló gyakorlati problémákról. Annak kö-
szönhetően, hogy a rendezvényen részt vett 

dr. Debreczy Zsolt a Nemzetközi Dendroló-
giai Kutatóintézet igazgatója, dr. Rácz István 
dendrológus, a Nemzetközi Dendrológiai 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Lehocz-
ki Balázs, a Biofil Kft. képviselője, valamint 

Gózon Ákos, a Természet Világa és az Élet 
és Tudomány főszerkesztője, lehetőség nyílt 
konkrét, mindennapi problémák megvita-
tására. Olykor a szakemberek is kérdeztek 
egymástól, így egy valódi szakmai eszme-
csere alakulhatott ki talajösszetételről, nö-
vényekről, a növények és a különféle talajok 
viszonyáról, a levegőről, a komposztálásról, a 
készen kapható zsákos komposztról, és még 
sok más, a kerttulajdonosokat érintő kérdés-
ről. Ádám Attila alapvető törekvése, hogy kö-
zösségi megoldásokat keressen sokakat érin-
tő kérdésekre, és megszervezze a korszerű 
kertészkedés híveit. 

*
A harmadik helyszín a nemrég átadott Tor-
ma Zsófia sétány és kerékpárút szintén sok 
érdekességet tartogatott az érdeklődők szá-
mára. A sétány két oldalán rendkívül válto-
zatos növényegyüttest telepítettek. Ennek 
részletes bemutatását a rossz, esőbe hajló 
idő tette lehetővé. Eredetileg ugyanis innen 

kerékpáros barangolás indult volna a kerület 
fasorainak és érdekesebb fafajtáinak a be-
mutatására, így azonban dr. Rácz Istvánnak 
alkalma nyílt egyesével bemutatni a sétányt 
szegélyező növényeket. Volt köztük érde-
kesség is. Ádám Attila és Rácz István némi 
gödörásás után elültetett egy különleges fát, 
hivatalos nevén Picea pungens 'Pendula'-t, 
amelyből nagy valószínűséggel nem találha-

tó még egy példány 500 kilométeres körze-
ten belül. Mi tagadás, ez a fa jelenleg még 
nem nyerne szépségversenyt, de a szakem-
berek szerint délceg, magas növésű, dekora-
tív fa lesz belőle néhány éven belül. 
A kerékpározás reményében ezen a helyszí-
nen a Magyar Kerékpárosklub képviseleté-
ben megjelent Csanádi György, a Kelet-pesti 
Kerékpárosklub titkára. Utóbbi szervezet 
partnerséget vállalt a rendezvénnyel.

*
A Föld Napja rendezvény negyedik felvoná-
sának eseményei a Simonfa utcán túl, azon 
a területen történtek, ahol nemrégen meg-
kezdődött a kertvárosi erdőtelepítés (mi is 
hírt adtunk róla). Itt a 412. számú Kalazanti 
Szent József cserkészcsapat vállalkozott arra, 

hogy az új telepítéssel határos erdőrészt el-
kezdik megtisztítani attól a szeméthalmaz-
tól, amelyet ismeretlenek odaömlesztettek. 
A cserkészek keményen dacoltak a metsző 
széllel, és sok szemeteszsákot töltöttek meg. 
A munka végén szendvicset, ásványvizet és 
almát kínált nekik Ádám Attila, az elégetett 

kalória pótlására. Ezután pedig dr. Rácz Ist-
ván mondott néhány érdekes, megszívlelen-
dő mondatot a fák, és egyéb növények fon-
tosságáról. Ám a szakember mondandója 
után is maradt még egy fontos közlendője 
Márton Balázsnak, a cserkészek vezetőjének. 
A csapatparancsnok bejelentette, hogy a 12. 
számú Kalazanti Szent József cserkészcsapat 
elvállalja az újonnan telepített erdőterület 
gondozását.

MÉSZÁROS TIBOR

FÖLD NAPJA
Április 22-én Kertvárosunk az Önkormányzat rendezésében is megünnepelte a Föld 
napját, a környezetvédelem, a zöld jövő és a fenntartható fejlődés jegyében
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Május 1-jén végre ismét együtt volt minden egy nagy közös ünnep-
léshez. Remek, napsütéses tavaszi idő, vásári forgatag és a színpa-
don gazdag kulturális kínálat várta a majálisra látogatókat. 

Ünnep maszk nélkül

Nagyon sokan látogattak ki az Erzsébet-li-
getbe (1. fotó). Kiemelt érdeklődés kísérte 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 80 literes 
óriásbográcsában rotyogó gulyást (2. fotó), a 
krosszbringa-bemutatót (3. fotó), és a dodzse-
met. A polgármesternek idén is markos ön-
kéntesek segítettek fölállítani a májusfát (4. 
fotó). A színpadon sok más kerületi tehetség 
mellett a Liget Táncegyüttes fiataljait is meg-
csodálhattuk (5. fotó). A tombolasorsoláson a 
Sipos-család gyermekeinek kedvezett a sze-

rencse, hiszen Alex és Barnabás az otthoni 
roller mellé nyert még egyet (6. fotó). Az ope-
rettkedvelőknek Peller Károly és Bódi Bar-
bara nyújtott át egy csokrot a legismertebb 
operettslágerekből (7. fotó). Óriási sikere volt 
Radics Giginek (8. fotó), a nap zárókoncertjét 
adó KFT együttes pedig kisebb kisebb töme-
get vonzott a színpad elé (9. fotó). 
Sokak véleménye szerint a kétéves COVID- 
tortúra után ez már járt nekünk.  

M.T.

1.

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8. 9.
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I bike Budapest
Április 23-án újra kerekpározásra hívta a brin-
gásokat az I bike Budapest. A Magyar Kerék-
páros Klub által szervezett demonstratív célú 
rendezvény – a korábban népszerű Critical 
Mass jogutódja – célja, hogy felhívja a figyel-
met a környezetvédelemre és a biciklis közle-
kedés fontosságára. 

A Magyar Kerékpáros Klub Kelet-pesti Területi Szerveze-
tének vezetője, Csanádi György, a Kőbányai Bringás Egye-
sülettel közösen évek óta szervez csillagtúrákat. 2020-ban 
a fesztivál a járvány miatt elmaradt, tavaly pedig a megszo-
kott, Föld-napi időponthoz képest később, június végén 
rendezték meg. 
A kertvárosi indulók a Jókai Mór utcai élelmiszerbolt előtt 
találkoztak. Az indulás előtt a szervezők pólókat, matricá-
kat és frissítőket osztottak, majd nem sokkal 13 óra után 
a magasba emelték bringáikat és elindultak a kőbányai 
Szent László térre. Innen a túrázók a Városligetbe teker-
tek, majd onnan a központi menet a Margitszigetre tar-
tott, ahol már több mint tízezer kerékpáros emelte fel jár-
művét. 

GUETH ÁDÁM

A szoboravatáson részt vett Kásler Miklós, az Em-
beri Erőforrások minisztere, aki avatóbeszédében 
Batthyány Lajost így jellemezte: „az első függet-
len és felelős magyar kormány miniszterelnöke 
mindenben az emberséget, a jogot és az erkölcsöt 
képviselte. Ő volt az az ember, aki össze tudta fog-
ni egyetlen nagy politikai akaratba a reformkor 
minden irányzatát, akinek tekintélyét elfogadta 
Kossuth, Széchenyi és Deák is.” Miniszterelnökké 
történt kinevezése után az áprilisi törvények szel-
lemében zsigereiben érezve az idők szavát, előké-
születeket tett, megszervezte a belső rend fenntar-
tására a nemzetőrséget, és megszervezte azokat 
az első magyar honvédzászlóaljakat is, amelyek 
később Pákozdnál képesek voltak megállítani Jel-
lasicsot. Akkor pedig, amikor a német országgyű-
lés kimondta az úgynevezett „kis német egységet”, 

Törley-szobor Sárváron
Sárvár főterén fölavatták Gróf Batthyány Lajos szob-
rát. A Szent László római katolikus templom szom-
szédságában elhelyezett, kétszeres életnagyságú 
bronz mellszobor R. Törley Mária szob-
rászművész alkotása. 

amiből Ausztria kimaradt volna, Batthyány felismerte, hogy a magyar 
függetlenséget nem lehet úgy megteremteni, és nem lehet úgy elsza-
kadni attól az országtól, hogy az közben Magyarországgal együtt alkot 
európai nagyhatalmat.
  Batthyány a béke híve volt, azért kereste fel Deákkal együtt az előre-
nyomuló osztrák seregek főparancsnokát, hogy kieszközölje a békét. 
Elfogták, a magyar törvényekkel ellentétesen halálra ítélték és kivé-

gezték.
  A nemzet további jövőjét megalapozó 
törekvéseit és szellemiségét később Deák 
Ferenc képviselte és váltotta valóra, „nem 
engedve semmit a negyvennyolcból”, az 
ezeréves magyar alkotmányból, egyetlen 
törvényből sem, amely a magyar történe-
lem során megszületett.
  A szobor elkészítését – mint ilyen ese-
tekben mindig – hosszas történelmi 
adatgyűjtés előzte meg. Törley Mária Bat-
thyány Lajost, az első független magyar 
kormány miniszterelnökét, Sárvár egykori 
országgyűlési képviselőjét díszmagyarban 
ábrázolta, aki jobbjában nem kardot tart, 
hanem ökölbe szorított kezét az előtte álló 
pulpituson nyugtatja. A miniszter kiemel-
te azt is, hogy Batthyány nem csak a jog 
embere volt, de az egyik legerkölcsösebb 
politikus is.

M.T.
Kondora István, Sárvár polgármestere,  

R. Törley Mária és dr. Kásler Miklós 
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– Biológia szakos tanár vagyok a Sashalmi Tanodában. Az egyetemet 
egészségfejlesztő mesterszakon végeztem el, és az így szerzett is-
mereteimet folyamatosan próbáltam hasznosítani az óráimon. Majd 
szerettem volna ezt a törekvésemet kiszélesíteni az egész iskolára. 
Fontosnak tartom a tanulók egészségtudatos magatartásának kiala-
kítását és fejlesztését. 

A Vöröskereszttel hosszú évek óta kapcsolatban állunk, számtalan 
előadást tartottak már intézményünkben. Tudtam, hogy a Magyar 
Vöröskeresztnek van egy Bázisiskola Programja, amelynek célja egy 
nyitott, elkötelezettségen alapuló szakmai hálózat létrehozása és mű-
ködtetése, amely a humanitárius értékek és tevékenységek terjeszté-
sét célozza az iskolai közösségek (pedagógusok, szülők, családok), 
valamint a diákok körében. Megfogalmazódott bennem, hogy bázis- 
iskolává válva tudnánk igazán képviselni a fent említett értékeket. 
Írtam egy ötéves mesterprogramot is, amelynek része az a törekvés, 
hogy a Vöröskereszttel egy folyamatosan jól működő, erős együtt-
működést építsünk ki. Egy bázisiskola olyan nevelést és ismereteket 
tud biztosítani a tanulók számára, amely forrása lehet az egészségtu-
datos magatartás és a felelősségteljes döntések megismertetésének. 
Ennek a koordinálását vállaltam, amelynek az első lépéseként április 
6-án megalakítottuk iskolai alapszervezetünket.

– CSAK A GYEREKEKRE VONATKOZNAK A TERVEK, VAGY ESET-
LEG SZÁMÍT A PEDAGÓGUSOKRA IS?
– Nagy örömömre 17 kollégám – nem csak pedagógusok – lelkesen 
csatlakozott az ötlethez. Ez azért fontos, mert a jó példa az oktatás 

egyik leghatékonyabb módja. A második 
lépcső az lesz, hogy az iskola tanulóinak 
20 százalékát be kell léptetnünk a Vö-
röskeresztbe. Ez nálunk nem kevesebb, 
mint 120 tanulót jelent. Ilyen taglét-
számmal már jól láthatóvá tudjuk tenni 
a Vöröskereszt munkáját, és esetleg to-
vábbi tagokat is szerezhetünk.

– MELYIK KOROSZTÁLYRA SZÁMÍT A DIÁKOK KÖZÜL?
– Felső tagozatos tanulókat szeretnénk beléptetni az alapszervezet-
be. Közülük lesznek képviselők, akik velem tartják a kapcsolatot, én 
pedig a Vöröskereszt országos szervezetével szoros együttműködve 
dolgozom majd.

– MINT EMLÍTETTE, ÖN ÍRT EGY ÖT ÉVRE SZÓLÓ PROGRAMOT. 
MELYEK ENNEK AZ ÁLLOMÁSAI?
– Az első lépés célja az alapszervezet megalakítása volt. Most kö-
vetkezik a bázisiskola létrehozása. A következő tanév témája a he-
lyes táplálkozás, amelyhez az általam készített, és a Vöröskereszttel 
egyeztetett segédanyag ad majd útmutatást. A következő tanévben a 
mozgás lesz a középpontban. Ezután a mentálhigiénés probléma-
kört elemezzük, amelynek végén készítünk egy felmérést a módszer 
hatékonyságáról. Reméljük, munkánk eredménye jól látható lesz 
majd.

MÉSZÁROS TIBOR

Vöröskeresztes alapszervezet a 
Sashalmi Tanodában
Új vöröskeresztes alapszervezet alakult a Sashalmi Tanodában. Az örvendetes 
eseményről az ötletgazdától, Sarkady Eleonórától kértünk tájékoztatást.

A Corvin Mátyás Gimnázium 1932-es indulásának 90. évfordulójára 2022 februárja és októbere 
között ünnepségsorozattal emlékezünk. A kerek évfordulót szeretnénk a kerület lakóival közösen ünne-
pelni, ezért JUBILEUMI VERSENYT HIRDETÜNK. A többfordulós verseny feladatait minden hónap első 

számában találhatják meg. A helyes megoldást beküldők között fordulónként sorsolunk ki egy páros jegyet a Kert-
városi Időutazó egyik kerületi sétájára a Kertvárosi Időutazó felajánlásából, továbbá a Corvin Diákalapítvány felaján-
lásából kisorsolunk egy értékes könyvet és a gimnázium címeres pólóját. Az összes fordulóra helyesen válaszolók 

között a Habcsók Cukrászda 5000 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki. 
A megfejtéseket a megfejtes.corvin@gmail.com email címre vagy az iskola postacímére (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) várjuk. A 

harmadik forduló leadási határideje 2022. május 16. JÁTSSZANAK VELÜNK!
A második forduló nyertesei: Kiss Anna a Corvinos póló nyertese, Szabó Gábor a könyv nyertese, Pintér Erika a páros kertvárosi séta nyertese. 

Gratulálunk! Az iskola fogja felvenni a kapcsolatot a nyertesekkel a nyeremények átvételének megbeszéléséhez.

III. FORDULÓ:
1, MILYEN CÉLRA HASZNÁLTÁK ERE-
DETILEG AZ ISKOLA ÉPÜLETÉT?
A, nagyvendéglő volt C, nyaraló volt
B, vadászkastély volt D, óvoda volt

2, AZ ISKOLA ALAPÍTÁSAKOR AZ 
1932/33-AS TANÉVBEN MI NEM ÜZE-
MELT AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBEN?
A, kaszinó C, lovarda
B, posta  D, mozi

3, MILYEN SZAKKÖZÉPISKOLA NEM 
VOLT AZ ISKOLA?
A, Híradásipari  C, Műszaki
B, Elektroműszerész D, Vegyipari

4, AZ ISKOLA MELY VOLT TANÁRÁRA 
LEHET RÁISMERNI AZ ALÁBBI BEMU-
TATÁS ALAPJÁN?
1970-ben a BME villamosmérnöki karán 
szerzett műszaki tanári diplomát. Ettől az 
évtől 2007-ig volt a Corvin pedagógusa. 
A színvonalas, szakközépiskolai és tech-
nikusi képzést nyújtó időszakban elektro-
nikát, mérést, szakmai alapismereteket 
tanított rendkívüli elhivatottsággal, dina-
mizmussal. Öt osztályt irányított és nevel-
te főként fiú tanítványait, akik szerették és 
tisztelték a Gödöllő és Mátyásföld között 
ingázó Tanárnőt. Tehetséges diákjai közül 
több OSZTV győztes és helyezett került ki.

5, AZ ISKOLA MELY VOLT DIÁKJÁRA LE-
HET RÁISMERNI AZ ALÁBBI BEMUTATÁS 
ALAPJÁN? 
Volt diákunk a XVI. kerület díszpolgára, aki 
1947-ben érettségizett a Corvinban. Tanul-
mányait a Budapesti Műszaki Egyetemen 
folytatta, ahol 1960-ban kapta meg villa-
mosmérnöki oklevelét. Szívügye volt a cser-
készmozgalom, 1989-ben már legálisan is 
létrehozhatta a 412. számú Kalazanti Szent 
József cserkészcsapatot, amelynek 1999-ig 
volt parancsnoka. Később a Magyar Cser-
készszövetség országos fiú vezetőtiszti 
posztjára is megválasztották.
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Takár Jenő, az egyesület elnöke elmondta, 
hogy két év értékelését kellett elvégezniük, 
hiszen a vírushelyzet miatt a tavalyi évzáró 
összejövetel elmaradt. Így most a 2020-as 
és 2021-es évre tudtak visszatekinteni. Mi-
vel a hagyományok alapján a tagság igényli 
a családias légkörben, fehér asztal mellett 
megtartott évértékelést, kénytelenek voltak 
kivárni, amíg a vírus már nem olyan éber, és 
kicsi a kockázata az összejövetelnek.
  Az eseményre, amelyen 55-en vettek részt, 
meghívták Kovács Péter polgármestert, és a 
testvéregyesületek vezetőit is. A polgármes-
ter különleges sportként jellemezte a galam-
bászatot, melyben a hangsúly az ember és 
állat kapcsolatán van. A XVI. kerületi Ön-
kormányzat számos – elsősorban olimpiai – 
sportág mellett a galambászatot is támogatja.
  Az Egyesület kegyelettel őrzi a már eltávo-
zott egyesületi tagok emlékét, és sokukról 
versenyeket is elneveztek. A többi között 
ezeknek, és az egyéb országos és nemzetközi 
versenyeknek a győztesei vehetik át ilyenkor 
díszes serlegeiket és okleveleiket. A galam-
bok rövid, közép és hosszú távon mérhetik 

össze tudásukat, és sze-
rezhetnek dicsőséget te-
nyésztőiknek. A fődíj és 
a második legértékesebb 
díj egy-egy nagyértékű 
ajándékkosár volt, de 
szép számmal jutottak 
kisebb és nagyobb serle-
gek a további díjazottak-
nak is. 
  A helyszínt kerületünk 
közismert sörfőzdéje biztosította, és az álta-
luk felszolgált kétszemélyes tálak is beillet-
tek egy-egy különdíjnak. 
  Takár Jenő beszámolt még arról is, hogy az 
országos tendenciával szemben a B-26 Egye-
sület 6 új, 50 év alatti taggal dicsekedhet. Az 
új tagok 28 és 45 év közötti korosztályhoz 
tartoznak, ami szintén különlegesség, mert 
ha van is egy-egy új csatlakozó a galambász-
kluboknál, ők általában az idősebb generáció 
tagjai. Ennek a sportnak ugyanis feltétele a 
házas ingatlan, a stabil jövedelem, a család, 
és ha ezek már megvannak, akkor lehet erre 
a szép, sok ismeretet igénylő, és nem is olcsó 

szenvedélyre gondolni. A tagság létszámnö-
vekedésének az elnök azért is örül, mert a 
galambokhoz fűződő szenvedélyen túl ő ezt 
a sportot egyfajta hagyományőrzésnek, egy 
ősi foglalkozás megőrzésének és továbbörö-
kítésének is tekinti.
  A kellemes vacsora és az értékes díjak mel-
lett tovább javította a hangulatot a szintén 
nagyértékű tombolatárgyak kisorsolása. 
  A galambászok abban a reményben távoz-
tak a kellemes közösségi eseményről, hogy 
most már ismét minden évben megtarthat-
ják az évértékelő összejövetelt.

M.T. 

– Amióta nagypéntek is munkaszüneti nap, 
a húsvét négy napos hosszú hétvégévé válto-
zott. Nagypénteken és nagyszombaton a gye-
rekek már izgatottan várják a nyuszit, nehéz 
lekötni őket. Arra gondoltunk, hogy ezen a 
két napon még nem kezdődik meg a rokon-
látogatás, viszont a szülők már nem dolgoz-

nak, megpróbáljuk kicsalogatni a családokat 
a tavaszi ébredezés állapotában lévő Tanya-
udvarra. A látogatottság egyre növekszik, 
ugyanakkor az érdeklődők részéről meg-
fogalmazódott az az igény, hogy az állatok 
megnézésén kívül legyen még valamilyen 
kiegészítő program is. Ennek az igénynek 
igyekeztünk megfelelni, amikor tojáskereső 
játékot szerveztünk, amelyet az tudott vé-
gigjátszani, aki végigment a Tanyaudvaron, 

megtalálta az eldugott tojásokat és a hozzá-
juk tartozó kérdéseket, ezek alapján a pénz-
tárnál kapott kérdőívet kitöltötte, és akinek 
mindez sikerült, jelképes ajándékokat kapott. 
Szabad bejárás volt – természetesen munka-
társaink felügyelete mellett – a baromfiud-
varba és a kiskecskék, kisbárányok karámjá-
ba, ahol meg is lehetett simogatni őket. Ez  
állandó igényük volt már korábban is a láto-
gatóknak, ami most megvalósult. Mindkét 
napra biztosítottunk arcfestőt, amely min-
den kültéri rendezvény egyik legnépszerűbb 
programpontja. Az arcfestésre várakozók 
húsvéti témájú képeket színezhettek ki, így 
könnyebb volt a várakozás. Mindkét napon 
kétszer is volt közös tojásfestés, ahol a tanya-
udvar tyúkjainak, fácánjainak és pulykáinak 

előre megfőzött tojásait lehetett kidíszíteni. 
A Tanyaudvar szorgalmas munkatársai az 
udvar közepére készítettek egy tojásfát is, 
amelyen százféle színű és többféle méretű, 
szintén saját szárnyasoktól származó tojáso-
kat hintáztatott a szél. Volt egy kis fotósarok 
is, és állandó igény mutatkozik arra is, hogy 
némi üdítőt esetleg kávét és szendvicset is 
lehessen kapni a Tanyaudvaron. Ezentúl a 
nagyobb rendezvényeken erre is lehet majd 
számítani. Ezen kívül jelen volt még a Lám-
pás’92 Közhasznú Alapítvány is, akik fogya-
tékkal élők kézműves termékeit, ékszereket 
és húsvéti dísztárgyakat árusítottak. 

A két nap alatt közel 2500 látogatója volt az 
egyre népszerűbb Tanyaudvarnak.

MÉSZÁROS TIBOR

Tavaszünnep a Tanyaudvarban
A húsvéti hosszú hétvégén kiemelt programmal várta a szabadba vágyó felnőtteket és gyerekeket a 
Kertvárosi Tanyaudvar. A programról az intézmény munkatársával, Czipó Évával beszélgettünk.

Évértékelő és díjkiosztó a galambászoknál
Idén ünnepli fennállásának 55. évfordulóját a mátyásföldi B-26 Magyar Postagalamb Sport Egyesület. 
Végre ismét együtt lehettek a sporttársak, közösen tekinthettek vissza az elmúlt két évre, és megtart-
hatták hagyományos díjkiosztójukat is.
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Tavaszi nyüzsgés a 
Tájházban
A Cinkotai Tájházban már kitavaszodott. Húsvét előtt 
és Húsvét után is egy-egy olyan programot kínáltak a 
szabadba vágyóknak, amelyek sok embert csalogat-
tak a cinkotai Batthyány Ilona utcába.

Április 15-én, nagypénteken érdemes volt az egész délutánt a Táj-
házban tölteni. Amint azt Tarnai Dóra, a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ munkatársa, a tavaszi húsvétváró rendezvény 
szervezője elmondta, szeretnék a húsvéti hagyományokat ápolni, 
illetve újraéleszteni. Ennek jegyében az érdeklődők megismerked-
hettek a berzseléssel történő tojásfestés technikájával, és megállás 
nélkül működött a kemence, amelyben húsvéti kalácsot sütöttek fo-
lyamatosan. Akinek volt kedve, megfonhatta a saját kalácsát, amelyet 
kisütöttek a kemencében, és mindenki haza is vihette a sajátját. 

Terveztek két bábe-
lőadást is, amelyből 
a nagy érdeklődésre 
tekintettel végül há-
rom lett, az előadások 
után pedig izgalmas 
nyuszikeresés kezdő-
dött a Tájház udvarán. 
Szinte újszülött, élő 
nyuszikat is láthat-
tak a gyerekek, a kis 
tapsifüleseket azon-
ban még csak nézni 

lehetett, mert talán túl sem élték volna a folyamatos simogatást. A 
locsolkodást tervező fiúknak lehetőségük volt saját kölnit készíteni 
illóolajokból. Az egyik legnépszerűbb helyszín a csokiöntés volt, ahol 
alapanyagként a legfinomabb táblás Milka-csokit olvasztották a ké-
nyes művelethez. A szilikonformába csokitojássá dermedt végtermé-
ket mindazok haza is vihették, akik kibírták, hogy ne egyék meg út-
közben. Hasonlóan 
népszerű volt – főleg 
a kislányok körében 
– a gyöngyfűzés is.

Aki nem ijedt meg 
a sötétszürke fel-
hőkkel fenyegető ég-
bolttól, bátorságáért 
cserébe maradandó 
élményekkel térhe-
tett haza.

M.T. 

Tájházak Napja
Idén, április 24-én, az országban immár tízedik alka-
lommal tartották meg a Magyarországi Tájházak Szö-
vetsége szervezésben a Tájházak Napja rendezvényt.

A programhoz a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ is 
csatlakozott, és egész napos tárlatvezetéssel várta a látogatókat a 
Cinkotai Tájházban.  A látogatók megismerkedhettek Cinkota törté-
netével, a cinkotai szlovák közösség néphagyományaival, viseletével 
és háztáji szokásaival egyaránt. Az egykori parasztportán kialakított 
tárlat megmutatja, hogyan is éltek eleink Cinkotán.

A Tájházak Napja rendezvényen túl a Cinkotai Tájház számtalan 
programmal várja vendégeit egész évben.

GUETH ÁDÁM
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
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SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.
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Május 8. vasárnap 17:00 
SANZON PLUSZ - BARDÓCZI  
ATTILA ÉS DINYA DÁVID ESETJE

Francia sanzonok és az irodalmi szemelvé-
nyek megszólaltatásával, zenés és prózai 
improvizációkkal tűzdel utazás, melynek 
főszereplői többek között Ady Endre, Edith 
Piaf és Johannes Brahms.
A belépés – regisztrációt követően INGYE-
NES! Részvételi szándékát kérjük, jelezze az 
info@kulturliget.hu e-mail címen vagy a 401-
3060-as telefonszámon. 

Május 12. csütörtök, 18.00
TERDIK SZILVIA:  
„KORTÁRS SZÉK-PORTRÉK”
A kiállítás megtekinthető 2022. július 10-ig 
a Harmónia Szalonban.

Tavaszi HiánypótLÁSS 
Május 14. szombat 17:00
A rendezvény megnyitója - interaktív zöld 
installáció és élőzenés táncelőadás 
Május 20. péntek 10:00
Környezettudatos érzékenyítő foglalkozás 
iskolai csoportoknak
Május 26. csütörtök 17:00
HÁLAADÁS - a rendezvény záróeseménye 
környezettudatos érzékenyítő foglalkozás-
sal

Május 17. kedd 17:00
A VVOBK VENDÉGE: LIU SHAO-
LIN SÁNDOR ÉS LIU SHAOANG

Május 19. csütörtök, 18:00  
Dumaszínház: LÉGY FÉRFI! 
HADHÁZI LÁSZLÓ önálló estje
Jegyárak: 6200, 6500, 7200 Ft

Május 20. péntek 17:00  
SZERETET ÉS HŰSÉG NAPJA 
Szentmihályi Kulturális Központ 
Várjuk jelentkezésüket 2022. május 12. 
csütörtökig! 
Az est sztárvendége: 
CSONKA ANDRÁS. 
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A tematika idén a fényjáték volt, és külön díjazták a mesterséges, 
valamint a természetes világításban készült alkotásokat. A zsűrit 
Ágoston Éva fotóművész, Zombori Edina, a Színház pr-marketing 
szakértője és Szlaukó Gábor, az Öt Falu Egyesület elnöke alkotta, a 
zsűri elnöki székében pedig Széman Richárd, fotográfus, helytörté-
nész foglalt helyet. Az eredményeket Szabó Csilla igazgató, valamint 
Kovács Péter polgármester hirdette ki Ágoston Éva fotóművész köz-
reműködésével.

Kertvárosom 2022
Április 22-én, az Erzsébetligeti Színház Napfény Galé-
riájában rendezték meg a Kertvárosom 2022 című fotó-
pályázat és kiállítás eredményhirdetését. A megmérette-
tésre 18 művész nevezett 50 alkotással, melyeket május 
22-ig tekinthetnek meg az intézménybe látogatók. 

Rátkai Ildikó

A természetes fényben készült képek versenyében – melyre negy-
vennyolc képet neveztek – Valent Magdolna harmadik, Nagyné Bá-
lint Brigitta pedig a második helyezést szerezte meg. Jutalmul vala-
mennyi helyezett színházjegyet kapott, valamint fotójáról vászonkép 
másolatot vihetett haza. 

A kategória fődíját Kovács Balázs nyerte, A fenyőpinty reggelije című 
felvételével. A mesterséges fények kategóriájában két pályázó közül 
Kovács Balázs szerzett második helyezést, az első helyet pedig Ratkai 
Ildikó nyerte, Éjjeli kilátások című munkájával. A közösségi médiá-
ban indított szavazáson a közönségdíjat Pádár István Richárd vihette 
haza, a zsűri különdíját pedig Teszák Sándor, akinek Nyugalom című 
fotója a kerületi általános iskolások csomagjában található füzetek 
borítóját fogja díszíteni. 

GUETH ÁDÁM 

Kovács Balázs 

Teszák Sándor Pádár István Richárd 

Csend Cinkotán
Április 24-én, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület és Teré-
nyi István festőművész jóvoltából rendezték meg a Csend 
Cinkotán című kiállítást a Cinkotai Kultúrház épületében. 
A tárlat keretében a Föld napja mellett emlékező szívvel 
gondoltak Dernovics Mihályra, aki 2020-ban bekövetke-
zett haláláig az Egyesület elnöke volt. A kiállítás zenei alá-
festését a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanárai és tanulói szolgáltatták.
A kiállítást Terényi István nyitotta meg, melyben üdvözölte a meg-
jelenteket, különösképpen az elhunyt családtagjait. A festőművész 
hosszú évtizedeken keresztül ápolt szoros kapcsolatot Dernovics Mi-
hállyal, akivel közösen kezdték ünnepelni a Föld hetét. Ürmös Péter 
grafikusművész részletes elemzést adott Terényi István kiállított mű-
veiről, majd Kovács Péter polgármester idézte fel Dernovics Mihály 
tevékenységét. Kerületünk vezetője olyan emberként jellemezte az 

Egyesület alapító elnökét, aki sosem adta fel, „ha kidobják az ablakon 
bejön az ajtón, vagy fordítva”. Mindezt azonban sosem öncélúan tet-
te, hanem mindig a közösség, Cinkota érdekében. 

A tárlat festményei között találjuk azt a portrét, mely szokatlan mó-
don, merengő tekintettel ábrázolja Cinkota elhunytját. Az Egyesület 
egykori vezetője rendkívül aktív életet élt, feleségével Dernovicsné 
Tanács Annával együtt rendkívül sokat tettek a helyi kultúráért, az 
egykori városházaként működő Kultúrház megmaradásáért.

Szerencsére a Dernovics Mihály által hordozott fáklya méltó kezek-
be került, így a lángot fia, dr. Dernovics Mátyás viszi tovább. Az Egye-
sület újdonsült fiatal vezetője tisztelttel adózott édesapja emlékének. 
Beszédében kifejtette, apja számára a Föld napja nem csupán a boly-
gó, de Cinkota földjének védelmét, a hagyományok továbbadását is 
jelentette.

A kiállítás megnyitója alatt vadul szakadó eső a műsor végére alábbha-
gyott, így a korábbi hagyományt folytatva ismét elültethettek egy facse-
metét a Kultúrház kertjében. A csemetét Kovács Péter és Szász József 
alpolgármester némi előkészítés után helyezte az erre kijelölt helyre. 

GUETH ÁDÁM
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Helytörténet
Weinzierl Gitta zongoraművész, tanárnő
Magyarországon rendeletileg 1919-ben fogalmazták meg a 
nők szavazati jogát, a Friedrich kormány alatt. (Természete-
sen a mátyásföldi felvonógyáros Friedrich Istvánról van szó, 
a cinkotai képviselőről, aki a Cinkota-Mátyásföldi Sport Club, 
később az MLSZ elnöke is volt, a fent említett időben pedig 
miniszterelnök.) 
„(…) A magyar kormány 1919. évi 5.985. M. E. számú rendeleté-
ből: Nemzetgyűlési választójoga van minden nőnek, aki legalább 
hat év óta magyar állampolgár, életének huszonnegyedik évét be-
töltötte, és bármely hazai élőnyelven írni-olvasni tud, ha legalább 
félév óta ugyanabban a községben lakik, vagy ott lakása van.”
1922-ben a nőknél gyorsan visszavonták a 21 évet, 30-ra mó-
dosították. 

Hogy miért írtam le ezt pont most a zongoraművész-ze-
netanárnő életének indítójaként? Évek óta „lapozgatom” a 
Rákos Vidékét, számtalan életrajzot össze tudtam állítani be-
lőle, kész életrajzot már kevesebbet találtam, de a nevezetes 
nők, asszonyok életrajzával még nehezebb dolgom volt. Még 
az országos jelentőségű helyi egyéniség, Batthyány Ilona ha-
lálakor is inkább apjáról, férjeiről írtak, meg arról, hogy utol-
só éveiben magányos volt, és szerette a táncot, a cigányze-
nét – huszonhárom sorban, felezett oldalon. Az újság ebben 
is a kor felfogását tükrözte. 

Akkor hogy fogom én egy zongoratanárnő, sőt zongoramű-
vész életét kihámozni a sorok közül? Haladjunk, mint a fal 
építésénél, tégláról téglára. 

Weinzierl Gitta alakja lassan rajzolódik ki, de 
mindenképpen egy modern, határozott nőtí-
pust mutat. (Egy hivatalos iratból tudjuk, hogy 
az első női autótulajdonosok egyike volt.)

Születéséről nem találtam semmit, de az 
egyéb adatokból úgy tűnik, a századforduló előtt 
néhány évvel születhetett. Iskoláiról is kevés az 
adat. Egyes források szerint Kacsóh Pongrácnál 
tanult. Édesapja Weinzierl Gyula jegyző, Rá-
kosszentmihály megbecsült polgára, választó-
kerületi tag. 

Nézzük a száraz (az idézetekben időnként pá- 
toszos) eseményeket, legfőképp megszokott va-
sárnapi újságunkból, a Rákos Vidékéből. Nevét 
egy hirdetésben olvashatjuk először, 1921-ben.
„Zeneakadémiai módszerrel tanít zongorát és ze-
neelméletet Weinzierl Gitta. Bővebb felvilágosítás 
Fürdő-u. 8. alatt.” Ugyanitt: „Használt, jó karban 
levő töltőkályhákat veszek. Weinzierl, Fürdő-utcza 8. szám.”

Az első híradás zongorajátékáról az 1923. március 11-én megje-
lent számban olvasható, a Stefánia szövetség (A Magyar Védőnői 
Szolgálat elődje) jótékonysági estjén kísérte zongorán a fellépő 
énekeseket. Az újság „visszhangja” áradozó. 

1923. április 8-án már műkedvelő színész oldaláról is bemutat-
kozott. „(…)Valamennyi zongorakíséretet Weinzierl Gitta látta el 
tökéletes tudással és művészettel. A műsor záradékául szolgáló „Nem 
tesz semmit" című egyfelvonásos bohózat betetőzte az estély sikerét. A 
darab ellenállhatatlanul mulatságos és ötletes, az előadást pedig elhal-
mozta dicséretével az egész közönség. (…) A sokoldalú Weinzierl Gitta 
pompás tehetségről tett tanúbizonyságot a színpadon is. A bájos, fiatal 
leány komikát játszott igen jó humorral és nagyszerű rutinnal. Igen 
nagy nyeresége lett színpadunknak.(…)”

1923 szilveszterén a Nagykaszinóban Balázsovich Zoltán rende-
zésében és konferansziéjával ünnepelte meg a vidám közönség a 
Szilveszter-estét. 

1924. január 6. „Weinzierl Gitta remekbe faragott alakot ábrázolt 
megint és nyílt színen aratott jól megérdemelt tapsokat. Ma már min-
denki tudja és hirdeti, hogy a legkiválóbb műkedvelőink vezércsapatá-
ba tartozik.”

1924. február 9-én fellépett az evangélikus templomalap javára 

rendezett bálon, szavalattal, zongorajátékkal. 
Ez évben még 19 alkalommal lépett fel, nem 
csak Rákosszentmihályon, hanem Mátyásföl-
dön is. 

1925-ben Balázsovich Zoltán (a Rákos Vidé-
ke főszerkesztője) Eugén Labiche vígjátékából 
operettlibrettót írt, a zenét hozzá Weinzierl Git-
ta és testvére, Aurél komponálták. Az év első 
negyedében minden számban tudósítottak a 
készületekről. Nem csoda, hiszen tulajdon-
képpen a Rákos Vidéke huszonöt éves évfor-
dulójának ünnepére tervezték a bemutatót. Az 
előadásnak megnyerték Salmenné Kring Olga 
operaénekesnőt és Szőke Sándort, a Nemzeti 
Színház színészét is. (mindketten helyi lako-
sok). A mű, a Leánykérés a fellegvárban nagy 
sikert aratott, az eseményről a Magyarság Képes 
Melléklete képriportot közölt 1925. május 28-án. 

Ugyanebben az évben a tanárnő zeneiskolája nyílt „zenevizs-
gálatot” tartott a Nagykaszinó színháztermében, amiről szintén 
tudósított a Rákos Vidéke. „(…) A közönség gyönyörűséggel hallgat-
ta meg a túlnyomó számban kezdőkből álló növendékeket és újból is 
megállapította, hogy a fáradhatatlan tanárnő oktató rendszere kitű-
nő és a szép eredmény lelkiismeretes munka bizonysága. Néhány ha-
ladottabb növendék nem mindennapi tehetséget árult el, de a legkiseb-
bek is a gondos vezetéssel a leg jobb úton járnak. Ezek között feltűnő 
muzikalitásukkal a kis Eszláry Bözsike és Tóbiás Milike különös fel-
tűnést keltettek, de elismerés illet valamennyi vizsgázót. Igen szép volt 
a közönség szórakoztatására rendezett két látványos színpadi játék, 
„Mese az engedetlen tündérkéről“, mely Weinzierl Gitta sikeres mun-
kája és a XIII. századból való Mária himnusz szimbolikus játék, 
amelynek szcenírozása dicséri a tanárnő hozzáértését.”

Iskolájából sok neves zenész került ki, és voltak olyanok is, akik 
nem maradtak a pályán, de jó emlékezettel őrzik a tanuló idő-
szakot. Az előbbiekre példa Rolla János Kossuth-díjas magyar 
hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertmestere, 
érdemes művész, aki visszaemlékezéseiben megemlíti az isko-
lát. Az utóbbiakra példa Varga Ferenc, számos helytörténeti mű 
szerzője, örök rákosszentmihályi lakos.

SZÉMAN RICHÁRD
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Lippay János 1664-ben megjelent Posoni 
kert című kertészeti témájú könyvében így 
ír a növényről: A saláta jó zíros földet szeret, 
a ki a napra szolgállyon, és szabad légyen az 
árnyéktúl… igen jó, hogy meleg, és száraz üdő-
ben öntözéssel vigasztallyák, leg alább minden 
harmad napban, ha eső nem jár.

Lippay könyvében arról is tudósít, hogy a 
magyarok ekkortájt mit is kezdtek a kony-
hában a növénnyel: A salátát nyersen hidegen 
eszik közönségesen húst, halat véle, és magáno-
sán is főzhetni, mind levelét, torzáját ha meg 
hámozzák. Ezt bé is sózhatni, mint az uborkát. 
A fejesset meg tőlthetni, mint a káposztát. 

Régi szakácskönyveinkben is találhatunk 
ötleteket a saláta konyhai felhasználására, 
íme az én válogatásom: 

A csáktornyai Zrínyi-udvar 17. századi 
kéziratos szakácskönyve

Fejes salátát, öreg tikmonnyal, a tál szélire 
négy részre metszve rakni, igen szokott dolog.

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból

Végy fejessalátát. Metéld négy részekre, fony-
nyaszd meg jól vízben, nyújtsd ki jól. Végy 

reszelt kenyeret, s parmasánsajtot, keverd 
öszve, csináld meg tyúkmony-székivel, vajjal 
és gyömbérrel. Habard öszve, s mikor tésztá-
ban akarod adni, az salátát, melyet négy dara-
bokra metéltél, habard az töltelékbe. Csináld 
tésztába, főzd borsólévben vajjal. Szárazon is 
adhatod avagy a lévben – amint akarod.

Zilahy Ágnes: 
Valódi magyar szakácskönyv, 1892.

Öntött saláta 
Egy darab szép, nagy fejes-salátát vágjunk 
négy felé; mossuk jól meg a levelek közé 
jutott homoktól többszörös vizben. Egészen 
addig mossuk, a mig homok egyáltalában 
nem látszik a vizben. A tiszta salátát rakjuk 
tálba, tegyünk egy lábasba fél liter eczetet, 
(ha igen erős lenne az eczet, kevés vizzel 
gyöngitsük;) továbbá egy kávéskanál sót és 
egy tojásnyi zsirt is tegyünk az eczetre. Mi-
kor forr az eczet, öntsük a tálba lévő salátára 
és tartsuk két perczig befedve. Ezután rakjuk 
a meglankadt, de nem igen leforrázott salá-
ta-darabokat szépen elrendezve a salátás-tál-
ba. Öntsünk a saláta tetejére hat kanál jó tej-
felt. Ha valaki tepertős zsirral szereti, akkor 

azt is lehet a tejfel tetejére önteni. Ha teper-
tővel akarjuk késziteni, vegyünk 12 deka fe-
hér szalonnát, vágjuk azt apró egyenlő kocz-
kákba; olvasszuk meg és a tepertőt pirosra és 
ropogósra süssük ki. Mikor egészen forró a 
tepertő, akkor tegyük pár kanál zsirral együtt 
a saláta tetejére.

Szómagyarázat:
öreg tikmony: kemény tojás; tikmony: tojás; 
tyúkmony-széki: tojássárgája

A fészekvirágzatúak családjába tartozó zöldséget már az ókori Egyiptomban termesz-
tették, bár nem a ma ismert fejes formájában. A növénynek köhögéscsillapító, altató 
és fájdalomcsillapító hatást is tulajdonítottak. Az ókori görögök és a rómaiak egyaránt 
kedvelték, többek között azért, mert afrodiziákumnak tartották.

A fejes saláta GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́
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Edzőtáborok, áprilisi 
sikerek 
– zakatol az Ikarus BSE
A tatai olimpiai központban és 
Portugáliában is ott voltak a 
szakosztály atlétái. 

A fedettpályás sikerek után sem állt meg 
az élet kerületünk jelentős egyesületének 
kiemelt szakosztályánál, az Ikarus BSE at-
létáinál. A legjobb sportolók ugyanis a tatai 
olimpiai edzőtáborban tölthettek el öt napot, 
ahol az alapozó edzések mellett igazi csapat- 
építésben volt részük, olyan örökkévaló él-
ményekkel gazdagodtak, amelyek végig kísé-
rik őket nem csupán sportkarrierjük, hanem 
egész életük során. 
 A szakosztály egyik alapcélja, hogy példát 
mutasson a gyerekeknek az egészséges élet-
módról, a fair playről, kitartásról, küzdelem-
ről – az ilyen edzőtáborok hatása valóban 
felbecsülhetetlen. 
 Budai Tamás és ifj. Tomhasuer István, majd 
id. Tomhasuer István csoportja járt Tatán, 
ahol minden igényt kielégítő körülmények 
között készülhettek. 
 Eközben az Ikarus kiemelt, válogatott atlé-
tái közül többen is Portugáliában, az ország 
legjobbjaival készültek együtt: Rapai Fanni, 
Pap Márk, Tano Leonardo és Polyák Zoltán 
Monte Gordóban végzett professzionális 
munkát edzőjükkel, ifj. Tomhauser István-
nal. 
 Az elhalasztott Budapest Mezei Bajnokságot 
április végén rendezték, a szakosztály atlétái 
11 egyéni és 12 csapatérmet zsebeltek be, fö-
lényesen begyűjtve ismét a legjobb egyesü-
let címet. Aztán az U10-es és U12-es Ikarus 
BSE csapat az idény első pályaversenyét, a 
regionális bajnokságot is megnyerte, és ez-
zel a régióból ők indulhatnak majd az első 
országos kölyökatlétika fesztiválon. 
 A Bátony utcában valóban minőségi, érték-
teremtő munka zajlik. 

AMLER ZOLTÁN

Hétszeres olimpikon volt a Varjú Vilmos 
Baráti Kör vendége
Április 26-án újra különleges vendéggel várta közönségét Kertvárosunk ötkari-
kás szervezete, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör. A házigazda, Riersch Tamás 
beszélgetőtársa ez alkalommal Mohamed Aida tőrvívó, a magyar sporttörté-
nelem egyetlen hétszeres olimpikonja volt. A negyvenhat éves Európa-bajnok 
és világbajnoki ezüstérmes sportolónő készséggel mesélt fiatalkoráról, karri-
erje kezdetéről, de a pályafutását övező kellemetlenebb kérdésekről, valamint 
kislánya ritka betegségéről is.

Május 17-én Magyarország két leg-
ismertebb sportolója, az olimpiai 
bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó 
testvérpár, Liu Shaolin Sándor és Liu 
Shaoang látogat a kerületünkbe. 
A fiúkkal 17 órától az Erzsébetligeti Színház 
nagytermében lehet majd találkozni, és a mű-
sor után lehetőség lesz velük fotózkodni, és 
tőlük autogramot kérni. Ahhoz, hogy ez egy 
igazán jó hangulatú, ünnepi este legyen, sze-
retnénk megtölteni a színház nézőterét, ezért 
arra buzdítanánk az iskolákat, hogy minél 
nagyobb létszámmal képviseltessék magukat 
a rendezvényen. Az a két iskola, amelyik a leg-
több diákot, pedagógust és szülőt tudja felvo-
nultatni, a világhírű SELECT sportszergyártó 
cég magyarországi hivatalos képviselete, a HS 
Sport Life Kft. jóvoltából egy darab különleges 
kézilabdát és egy darab ugyancsak minőségi 
focilabdát kap. Az értékes sporteszközöket pe-
dig a Liu testvérek, illetve a cég képviseletében 
Böőr Zoltán válogatott labdarúgó is aláírja.

Aida apai ágon arab származású, ő viszont 
már Budapesten született és magyarként 
nőtt fel. Kilencévesen ismerkedett meg a ví-
vással és tizennégy évesen már érmet szer-
zett a magyar felnőtt bajnokságon. Élete 
első olimpiájára 1996-ban Atlantába jutott 
ki, ahol nyolcadik egyéni, csapatban pedig 
negyedik helyet ért el. Bár sosem szerzett 
érmet ötkarikás játékokon, mégis mindig a 
legnagyobb elszánással küzdött hazánk szí-
neiben. Szereplését a tokiói játékokon nagy 
médiavisszhang övezte, mivel csapattársai 
nyílt levélben tiltakoztak a válogatottba való 
felvétele ellen. A felkészülés nehézségeit a 
járványhelyzet is súlyosbította, a sportolók 
közönség nélkül, szigorú intézkedések mel-
lett tartózkodtak a japán fővárosban. Végül 
Aidát az megtiszteltetés érte, hogy Cseh 
László úszóval együtt ő vihette a magyar 
nemzeti lobogót a nyitóünnepségre, a női 
tőrválogatott pedig hetedik helyet szerzett.
Aida tokiói kvalifikációjával a kardvívó Gere-
vich Aladár rekordját döntötte meg, aki hat 
játékon képviselte hazánkat.

Kétlaki életet él kanadai férjével, két lány-
gyermek édesanyja. Aida nyíltan beszélt 
arról, hogy idősebbik lánya, Olívia egy ritka 
betegségben, az úgynevezett Williams-szind-

rómában szenved. Mindennek ellenére igye-
keznek számára teljes értékű életet bizto-
sítani és Olívia szépen teljesít egészséges 
iskolástársai körében.

Az est végén Kovács Péter polgármester, 
valamint Hóbor Béla, a Baráti Kör elnöke 
adták át ajándékaikat, de rajongók is lehe-
tőséget kaptak, hogy képet készítsenek vagy 
dedikáltassák relikviáikat. Aida nem zárta ki 
a lehetőségét, hogy 2024-ben Párizsban is 
megmérettesse magát. Ha így lesz, drukko-
lunk neki!

GUETH ÁDÁM

Legyünk minél többen!

Mohamed Aida és Hóbor Béla, 
a VVOBK elnöke
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A 13. születésnapját éppen a verseny nap-
ján ünneplő kertvárosi lakos, Lackó Máté, 
a BHSE tőrözője, a Gyermek Tőr Országos 
Bajnokságon (U13) magabiztos vívással férfi 

egyéni verseny-
számban ezüst- 
érmet szerzett. 
Vasárnap pedig 
a férfi csapatver-
senyen a dobogó 
legfelső fokára áll-
hatott csapattársa-
ival, hiszen megszerezték a magyar bajnoki 
címet. 

Az eredmények eléréséhez nagy segítséget 
jelentett a XVI. kerület Ifjú Sporttehetsége 
pályázati támogatás.

J.R.

Magyar szépmesék 
Aranybulla
800 éve, 1222. április 24-én adta közre „And-
rás – III. Béla fia – Isten kegyelméből Magyaror-
szág, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, 
Halics és Lodoméria királya” arany függőpe-
cséttel díszített, alkotmányosságunk eredetének 
tartható dokumentumát. Hét „egymáshoz ha-
sonló” példányban, mindenkinek, akiket illetett. 

Többek között a király, a nádor, az esztergo-
mi érsek, a kalocsai érsek, a pápa kapott és 
őrzött egy-egy oklevelet, de sajnos ma már 
csak egyetlen hiteles másolat maradt az esz-
tergomi érsekség birtokában. A pecsét finom 
ötvösmunkájának előlapján a trónon ülő ki-
rály, jobbjában jogar, bal kezében országalma, 
mellette a korabeli univerzum szimbólumai, 
a Nap és a Hold. A hátlapon pajzs, hétszer 
vágott vörös ezüst mezővel – az ország címe-
re –, ez lesz később is. Lenyűgöző külsősége 
mellett a tartalma szólt az alattvalókhoz.  Mi 
késztette a királyt okiratának kibocsátására? 
A Gertrudis királynéval érkező és egyre ked-
vezőbb megbecsülésben részesülő merániak  
(„Ő csordaszámra tartja gyülevész szolgáit” 
– Tiborc panasza, Bánk Bán) fontos pozíci-
ókból szorították ki, vagy fosztották meg a 
hazai nemesség egyre több tagját. A halicsi és 
a szentföldi költséges hadviselés is fokozta az 
elégedetlenséget. A várispánságok fegyveresei, 
a várjobbágyok és a királyi szerviensek törek-
vései a nemesség előjogokat élvező soraiban 
megoldást követelt, amelyek során a neveze-
tes fehérvári törvénylátó napon (nem biztos, 
hogy április 24-én) a király, Keled (Kletus) egri 
prépost és kancellár által készített Aranybulla 
kiadására „kényszerült”. A történettudomány 
egyes kutatói szerint nem „kényszerült”, sőt 
a dokumentum XXXI cikkelyéből jó pár II. 
András reformjait szolgálja úgy, hogy közben 
a központi hatalmat erősíti,  és kedvez a feltö-
rekvőknek.

Virág Benedek 1805-ös mesteri fordításából 
ízleljük meg lényeges pontjait vagy azoknak 
részeit kiragadva.
 I. cikkely – Rendeljük, hogy minden eszten-

dőnként Szent István napját – Székesfejérvá-
ratt tartozzunk ülleni. 1§. És ha mi jelen nem 
lehetünk, a nádorispány kétség nélkül ott le-
szen érettünk és mi képünkben meghallgatja 
az ügyeket. 2§. És minden nemesek, kik jelen 
akarnak lenni, szabadon odagyülekezzenek.
III. cikkely – …semmi adót nem veszünk a ne-
mesek jószágáról… 2§. Az egyház népére sem 
vetünk teljességgel semmi adót.
IV. cikkely – Ha valamely nemesember fiú 
magzat nélkül meghalálozik, negyed részét 
birtokának az ő leánya nyerje el... 2§. És ha tel-
jességgel semmi nemzetsége nincs, a királyra 
szálljon.
VII. cikkely – Ha a király az országon kívül se-
reget akar vinni, a nemesek ne legyenek köte-
lesek vele menni, hanemha az ő pénzéért. 2§. 
Ellenben pedig ha ellenség jövend az ország 
ellen, a nemesek tartozzanak feltámadni, és 
mindnyájan hadba menni.
VIII. cikkely – A nádorispány országunkban 
minden embert válogatás nélkül ítéljen. 1§. 
De a nemesek pörét, mely fejek és jószágok 
veszedelmében jár, a király híre nélkül el ne 
végezhesse.
XI. cikkely – Ha idegenek, tudniillik derék em-
berek jőnek az országba, ne tétessenek tisztsé-
gekbe az ország tanácsa nélkül.
XIII. cikkely – A jobbágyok (ez esetben a ki-
rályság főméltóságai) úgy járjanak a király ud-
varába, vagy akárhova mennek, hogy a szegé-
nyeket ne nyomorgassák, ne fosszák.
XIV. cikkely – …ha valamely vár ispánja nem 
oly tisztességesen viseli magát... vagy népét 
nyomorgatja, …reá bizonyodván ez, fosztassák 
meg méltóságától és amit gonoszul elvonszott, 
adja vissza.
XVI. cikkely – Egész vármegyéket, vagy egyéb 
királyi tiszteket örökbe nem adunk.
XVII. cikkely – Ha valaki igaz szolgálatja által 
jószágot (birtokot) nyerend, attól soha meg ne 
fosztassék.
XIX. cikkely – A várok jobbágyi (várkatonák) a 
Szent István királytól kapott szabadság szerint 
éljenek.
XX. cikely – A dézmák (papi tized) pénzzel ne 
váltassanak meg, hanem mint a föld terem, 
bor vagy gabona, fizettessék. 1§. És ha a püspö-
kök ellenmondanak, nem segítünk nekik.

Ifjú csapatbajnok

XXIII. cikkely – …a mi új pénzünk esztendeig 
tartson, húsvéttól fogva húsvétig. 1§. És a pénz 
olyan legyen, amilyen volt Béla király (III. 
Béla) üdejében.
XXIV. cikkely – Pénzverő kamaraispányok, só-
tisztek, vámosok országunk nemesei legyenek.
XXVIII. cikkely – Ha ki törvény szerént kár-
hoztatott meg, azt semmi hatalmas ne oltal-
mazhassa.
XXIX. cikkely – A vár ispánja (a főispán) az ő 
megyéje jövedelmével elégedjék meg, a többi jö-
vedelmek…a várok két része a királyé legyenek.
XXX. cikkely – …ezen négy jobbágytól, tudniil-
lik a nádorispánytól, bántól, két ország-ispány-
tól, királytól, királyné asszonytól elválva (kivé-
ve) senki két tisztet ne viselhessen
XXXI. cikkely – 2§. Hogyha pedig mi (a király) 
e mostani rendelésünk ellen cselekedendünk, 
vagy valaki a jövendő királyok közül valamikor 
ellene akarna járni, ezen levelünknek erejével, 
anélkül, hogy valami hítlenség gyalázatába es-
senek, mind a püspökök, mind más jobbágyok 
(országnagyok) és az ország nemesei mind-
nyájan és egyenként is a mostaniak és a jö-
vendők és maradékok nekünk és utánunk való 
királyainknak szabadon ellenünk állhassanak 
és ellenünk mondhassanak örökké.

A dokumentum legfontosabb rendelkezése-
it elemezve hangsúlyozhatóak: Az esetleges 
„törvénylátó napok” helyett, vagy mellett Szent 
István napon évenkénti országgyűlés Székes-
fehérváron. 
– Nemesi és egyházi adómentesség (1848-ig) 
– A birtok kötelező leánynegyede. 
– A nemesség honvédelmi kötelezettsége. 
– A királyi birtokadományok mértéke és a ma-
gánbirtok védelme. 
– A papi tized meghatározása terményekben. 
– Az értékálló pénzverés. 
– A király bevételeinek szabályozása. 

A XXXI. cikkely az „ellenállási záradék” 
amely sok vitára adott okot a későbbiek során 
és amelyet az 1687. évi országgyűléssel I. Lipót 
eltöröltetett.

II. András királyunk 800 évvel ezelőtt írásba 
foglalt okmánya, a középkori Magyaroszág la-
kosságához intézett jogcsokor, amelynek szá-
zadokon átívelő szellemisége befolyásolta és 
hatott a törvényeinkre. Ismételt, módosított 
kiadása történt 1231-ben II. András, 1267-
ben IV. Béla, 1351-ben Nagy Lajos, 1384-ben 
Mária, 1464-ben Mátyás királyaink által. 

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com
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XVI. kerületi állateledel bolt-
ba, talpraesett, szakmai ta-
pasztalattal rendelkező eladót 
keresünk. Dinamikusan fej-
lődő csapat, akár előrelépés 
lehetőség. Önéletrajzát, vagy 
amit fontosnak tart magáról az 
állás betöltése szempontjából 
várjuk az angelklara7708@
gmail.com email címen.

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

Régiségek-hagyaték, örök-
ség felvásárlása készpénzért. 
www.antikbudapest.hu e-mail: 
antik@antikbudapest.hu Tele-
fon: 20-932-6495

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

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

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

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

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

Minden, ami villanyszerelés, 
akár hétvégén is, ünnepnap is. 
Molnár László villanyszerelő. 
www.turulvilltech.hu 70-619-
0711

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

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

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

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

Lándzsa utcában kiadó egy 
szoba, hálófülkés II. Emeleti, 
gáz+villanyfűtés, felújított lakás 
100E Ft + 2 havi kaució. 30-398-
4820

VEGYES
Egyszer használt Spometa kül-
téri Ping-Pongrácz asztal és egy 
230 x 72 x 12 cm Bordás fal el-
adók. 30-932-2352

Nagy úszómedence, víztisztító 
és vízforgató rendszer (zöldüve-
ges), elektronikával, csövekkel, 
csapokkal, nagy teljesítményű 
hőcserélővel eladó. 1 évet üze-
melt fűtött pincében. Belga 
gyártmány. Teljesen újszerű, 
teljesen komplett. Ár megegye-
zés szerint. 06-20/498-6812

Malterosláda fogantyúval, szög-
vas kert 3-as lemezből, 120x50x-
80cm, 25 E. Ft. 06-20/498-
6812

Zsaluanyagnak liftajtó, erős, vas 
keret, összerakható, 200x35x5 
cm, 2 db eladó. Ár megegyezés 
szerint. 06-20/498-6812

Marmonkannák, 20 literes, jó 
állapotúak eladók. 2000 Ft./db. 
06-20/498-6812

Német nyelvkönyvek (közép-ha-
ladó szint), munkafüzetek, szó-
tár. 25 db. 10 E Ft. 405-3533

Jó állapotú 200x220-as ágy-
nemű tartós, ágyazható sarok 
kanapénkat FELAJÁNLJUK 
menekültek elszállásolásához! 
20-984-4969

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

70l-es bevilágított ülős dioráma 
eladó, élő halaknak átalakítható 
akvárium. 20-915-1656

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

Születésem óta mozgássérült 
és több szervi betegséggel élő 
vagyok. Keresem segítő part-
neremet, társamat, aki esetleg 
mozgássérült és jogosítvánnyal 
is rendelkezik. 30-453-3420

Olivetti, Continental, Erika tás-
kaírógép, asztali varrógép el-
adók. 407-0627

Keresek Lada, Trabant, Wart-
burg, Skoda 100-120 vagy Bar-
kasz gépkocsit megvételre. 30-
393-6772

Kerületünkben hosszabb távra 
otthont találó ukrán testvérpár 
és édesanyjuk (160 cm, 158 cm, 
172 cm magas hölgyek) részére 
keresünk kerékpárokat. Hor-
váth Péter 30-921-4329

Építésnél használt pallók el-
adók. 409-2240

Ágynemű tartós heverő, kana-
pé, szekrénysor, Thomson TV, 
3 égős tűzhely jelképes áron el-
adó. 407-0627

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

Szobakerékpár, elektromos fű-
rész, koloniál lámpa. 20-913-
4783

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



Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

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

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

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




