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A korabeli eseményeket Szatmáry László önkormányzati képviselő 
elevenítette fel visszatekintő beszédében. Az emlékmű egy új név-
táblával bővült, mely Aranyossy-Péter Máté a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum valamint a Magyar Katonasírokért Alapítvány szakér-
tőjének segítségével jöhetett létre. A táblán tizenkilenc, Cinkotán 
eltemetett katona neve olvasható, de megörökíti további tíz isme-
retlen bajtárs emlékét is. Az emlékművet és az új névtáblát Kovács 
Péter polgármester leplezte le, majd Nagy Zoltán plébános és Vető 
István evangélikus lelkész részesítette áldásban. A megemlékezés 
zenei közreműködője, Vikol Kálmán klarinétjátékkal emlékezett 
meg a nyolc évtizeddel ezelőtti veszteségekről. A megemlékezés 
végén az egybegyűltek koszorúkat helyeztek el az emlékmű lábá-

nál. Az Önkormányzat ne-
vében Kovács Péter helyez-
te el az emlékezés virágait.

Az eltelt nyolcvan év alatt 
az események túlélői szép 
lassan elköszöntek tőlünk, így az akkori tragédia most már mind-
örökké csak hadtörténetünk egyik legszomorúbb emléke marad. 
Az évről évre ismétlődő megemlékezés gondoskodik arról, hogy ha 
a doni hősök már nem is lehetnek közöttünk, szívünkben őrizzük 
az áldozatok és hősök emlékét. 

GUETH ÁDÁM

Január 12-én, a Cinkotai Temetőben lévő hősi emlékműnél emlékeztek 
meg a doni katasztrófa 80. évfordulójáról. 1943-ban ezen a napon indí-
tották meg a szovjet csapatok azt a támadó hadműveletet, mely végül 
meghátrálásra kényszerítette a Magyar 2. hadsereg erőit és a legnagyobb 
katonai veszteséget okozta Hazánk történelmében.

80 éve történt

A kerületben már hagyományosnak számí-
tó rendezvényt a 2021-es és 2022-es esz-
tendőben a koronavírus járvány miatt nem 
tartották meg, idén azonban az író tisztelői 
már zavartalanul gyűlhettek össze az iskola 
tornatermében. Az újbóli találkozó sok em-
bert vonzott azok közül, akik elismeréssel 
tekintenek Wass Albert életművére. 

A megjelenteket a házigazdák, Rezsabek 
Gyula és Hermann Edit köszöntötte. Ko-
vács Péter polgármester beszédében örö-
mét fejezte ki, hogy a járvány után egyre 
több rendezvény ad teret a személyes ta-
lálkozásokra és sok erőt, egészséget kívánt 
a rendezőknek a következő ötven évre. A 
felvidéki, ipolybalogi Szent Korona Kórus 
színvonalas énekszóval örvendeztette meg 
közönségét. Ezt követően a Kovász Egyesü-
let irodalmi csoportjának tagjai Sajó Sándor 

és Reményik Sándor verseket olvastak fel. 
Varga Levente kalotaszegi legényes tánca 
ízelítőt adott a magyar virtusból. Az iskola 
diákjai Oscar Wilde megható történetét, A 
boldog herceget adták elő, akiket dr. Kánnai-
né Ivony Anna tanított be. 

A korábbi évek elmaradását pótolva, idén 
két díjat is kiosztottak. Az egyik díjat Gábor 
József grafikusművész, míg a másikat a fel-
vidéki ipolybalogról érkezett Szent Korona 
Kórus kapta a 
magyarságért 
végzett áldo-
zatos munká-
jáért. Gábor 
József szíve-
sen készített 
illusztrációkat 
Wass Albert 

gyermekkönyveihez, míg a Szent Korona 
Kórus 2001-ben II. János Pál pápa miséjén 
énekelhetett. 

Az ünnepség végén a résztvevők megko-
szorúzták az iskolában található Wass Al-
bert-domborművet, melyet Oláh Szilvesz-
ter készített. Az önkormányzat nevében 
Kovács Péter polgármester helyezte el az 
emlékezés virágait. 

GUETH ÁDÁM

115 éve született Wass Albert
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában újra megemlékezett Wass Al-
bertről a Hittel a Nemzetért Alapítvány, a Rákosszentmihályért Kulturális Egye-
sület és a Kovász Egyesület. Az idegenbe menekült erdélyi író január 8-án, 115 
évvel ezelőtt látta meg a napvilágot és olyan életművet hagyott maga után, mely 
azóta is útmutatásul szolgál a Kárpát-medence és a világ magyarsága számára. 

Gábor József A Szent Korona Kórus



Az Önkormányzat  lapja      3

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. 
Terjeszti: 
Mediaworks Hungary Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 

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 készítik. 
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!
Új sportág született: a rezsivágta. Hősünk – nevezzük 
Lacinak – várta a gázóra-leolvasót, de az értesítőben 
megadott egyik napon sem jött. Nem lehet napokig ott-
hon ülni, vannak intéznivalók, Laci is, felesége is elment 
otthonról. Kiszámolták, ha az órán az utolsó 3 szám 
átlépi a ..129-et, kiesnek a kedvezményezett sávból, és 
felette már 7-szeres árat kell fizetniük a gázért. Napok 
óta nem mertek főzni, fürödni, 16 fok volt a lakásban, 
eszkimóként éltek, de a leolvasó csak nem jött. Aztán 
Laci véletlenül rábukkant az Egyenlőség utcában. Oda-
ment hozzá, és kérte, most rögtön jöjjön leolvasni, viszi 
kocsival és vissza is hozza, mert ha átlépik a ..129-et, az 
nekik nagy anyagi veszteség. – Most a kütyüm a Testvé-
riség utcai címekre van beállítva, most nem állítom át, de 
ha végigértem az Egyenlőség utcán, majd a Testvériségen, 
amely a Szabadság utcára vezet, megyek magukhoz. Laci 
beletörődött, de kérte a leolvasót, hogy ha netán éppen 
nem lenne otthon senki, hívja őt telefonon, hiszen még 
csak ..126-ot mutatott a gázóra. Teltek az órák, Lacinak el 
kellett mennie vásárolni, ráadásul egy utcabeli néni meg-
kérte, hozzon neki 5 kiflit és néhány apróságot. Éppen 
beadta a néni dolgait úgy 200 méterre a saját házától, 
amikor érkezett a riasztás: a leolvasó ott áll a kapu előtt. 
Laci nem bajlódott autója megfordításával, 72 éve min-
den fürgeségével rohanni kezdett a háza felé. Ebben a 
korban a futás már fájdalmas. Görcsbe rándult arccal, 
lihegve kapkodta a jéghideg levegőt. Csak futott, és 100 
méternél már nem érzett semmit. Kiszakadt szatyrából 
szertegurult a mandarin, de nem állt meg összeszedni. 
Zihálva, félholtan ért a kapuhoz, szólni sem tudott a le-
olvasóhoz, csak beengedte. A hölgy lefotózta a gázórát. 
A számláló ..128,6-ot mutatott. Laci 72 éves, 4 hónapos 
és 5 napos korában megnyerte élete első rezsivágtáját.  

MÉSZÁROS TIBOR

Célja: a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetése, és gáz-
zal történő fűtés kialakítása.

A helyi támogatást az Önkormányzat visszatérítendő kamatmen-
tes kölcsön, és részben vissza nem térítendő támogatás formájá-
ban adhatja. 

Az eredményes pályázathoz a tájékoztató és a Rendelet ismerete 
elengedhetetlen.

A pályázati adatlap 2023. március 31-ig a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodában vehető át, valamint a hiva-
tal www.budapest16.hu honlapjáról letölthető.

A pályázatot 2023. március 31-ig az Ügyfélszolgálati Irodában le-
het benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság) 2023. május 31-ig bírálja el.

Érdeklődni a 4011-473-as telefonszámon Navratil-Bánkuti And-
rea ügyintézőnél lehet.

Dobre Dániel s. k. a Bizottság elnöke

Helyi támogatás a 
környezetet szennyező fűtési mód 

megszüntetéséhez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki helyi támoga-
tás nyújtására a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a környezetet szennyező 
fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás-
ról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (a to-
vábbiakban: Rendelet) alapján.
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Nem hagyhatjuk feledésbe merülni ezt 
a XX. századi szégyenfoltot, mindazt, 
ami a mostani Waldorf Iskola udvaráról 
indult, és amit a 133 elhurcolt honfitár-
sunknak át kellett élniük. Úgy tudták, 
málenkij robotra, azaz egy kis munkára 
viszik őket. Néhány napra való élelmet 
kellett magukkal vinniük, azonban 3 
év és 3 hónap után jutottak haza azok a 
szerencsések, akik túlélték a kényszer-
munka poklát. Máig felfoghatatlan az a 
szisztematikus etnikai tisztogatás, ami 
akkor a vörös diktatúra parancsára zaj-
lott.

A mai napon a Német Önkormányzat 
szervezésében emlékezett kerületünk 
azokra az elszenvedőkre, akiket 1945. ja-
nuár 19-én kényszermunkára hurcoltak. 
Sokan közülük soha nem térhettek haza. 

A megemlékezés a Waldorf Iskola 
egyik termében kezdődött ahol Szatmá-
ry László önkormányzati képviselő fog-
lalta össze mindazt, amit ma már tudni 
lehet a kényszermunka-táborok világá-
ról. Az ünnepség hagyományai szerint 
a Rozmaring Kórus adott elő a fogság-
ban szenvedőkről szóló német nyelvű 
dalokat Gurubi Judit vezetésével. Ezután 

megkoszorúzták a Waldorf Iskola falán 
lévő emléktáblát, amelyen mások mel-
lett Szász József alpolgármester és Péte-
ri Ildikó, a Német Önkormányzat kerü-
leti elnöke helyezett el koszorút. Végül 
a Sashalmi sétányon álló emlékműnél 
gyújtottak mécseseket a Szibéria poklát 
megjárt sashalmi honfitársaink emléké-
re. 

Annak ellenére se feledjük az elhurcol-
takat, hogy személyesen már egyik túl-
élő sem lehet köztünk, emlékük legyen 
áldott!

G. Á. 

Ne feledjük az elhurcoltakat!
Szibériai, majd uráli láger, embertelen hideg és nehéz fizikai mun-
ka várt mindazokra, akiket Sashalomról indulva, ítélet nélkül hur-
coltak el jóvátenni mindazt, amit valójában soha nem követtek el. 
Bűnük csupán a német hangzású vezetéknevük volt, sőt jópáran 
voltak közülük, akik még németül sem tudtak. 

DR. ZÁBORSZKY FERENC, ke-
rületünk közismert orvosa is 
csatlakozott azok táborához, 
akik betöltötték 90. életévüket. 
Ebből az alkalomból Szász Jó-
zsef alpolgármester köszöntötte 
a doktor urat, és kérdezte őt élet-
útjáról. 

Záborszky doktor elmondta, 1933-ban 
született Budapesten. Nehéz gyermek-
kora volt, 2 éves korában elvesztette 

édesanyját, édesapja pedig a fronton harcolt, ezért rokonai ne-
velték. A háború után Nagyszalontán, majd Nagyváradon éltek 
szűkös körülmények között. Nagyváradon érettségizett, majd 
ott ismerte meg feleségét is, akivel 56 évig, 8 évvel ezelőtt be-
következett haláláig éltek együtt. Két lánygyermeke, és öt uno-
kája van, az első dédunoka pedig éppen most van érkezőben. 
Orvosi diplomáját 1956-ban, a Marosvásárhelyi Orvostudomá-
nyi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerezte, ahol a legjobbak 
között végzett. Orvosi pályafutását Máramaroson kezdte. Mivel 

a település messze esett a nagyobb városoktól, az orvoslás szin-
te minden ágában helyt kellett állnia. Innen szerezte rendkívül 
jó diagnosztikai készségét. 1976-ban költözött családjával Bu-
dapestre, ahol munkásságát a MÁV Kórházban kezdte, majd a 
XVI. kerületi Rendelőintézet röntgen osztályának vezető főor-
vosa volt 30 éven keresztül. Háziorvosi szakvizsgájának köszön-
hetően másodállásként nagyon sok ügyeletet vállalt, sok kerületi 
lakos neki köszönheti a gyógyulást. Úgy gondolja, az orvoslás 
nem a szakmája, hanem az élete. A munka mellett Erdélyben 
még a tornában és a műugrásban is jeleskedett, majd később 
két nagy szenvedélye volt, a tenisz és a síelés. 80 éves koráig 
napi rendszerességgel teniszezett, 86 éves koráig síelt. 2017-ben 
vette át gyémánt diplomáját, ami azt jelenti, hogy – mivel a mai 
napig vállal ügyeletet –, már 66 éve áll a betegek szolgálatában. 
Az egészségügyi ellátásban végzett kiemelkedő szakmai mun-
kásságával, megbízhatóságával, példaértékű tenni akarásával, 
terhelhetőségével, emberi magatartásával nagy megbecsülésnek 
örvend mind kollégái, mind a betegek körében. Magyarországi 
munkássága során szinte mindvégig kerületünkben tevékeny-
kedett. Kitartását Kertvárosunk önkormányzata 2020-ban Buda-
pest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetéssel ismerte el. A hosszú 
élet titkát a békés, jó családi környezetben látja.
További jó egészséget és hosszú életet kívánunk!
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Idén is február közepéig kell eldönteni-
ük a felsőoktatásba készülő fiataloknak, 
milyen képzésen szeretnének továbbta-
nulni. A jelentkezéseket ezúttal is elekt-
ronikusan kell benyújtani, de újdonság, 
hogy a hitelesítést kizárólag ügyfélkapun 
keresztül lehet elvégezni, ezért fontos, 
hogy akinek még nincs ügyfélkapus re-
gisztrációja, időben gondoskodjon erről.
Változás az is, hogy az idei felvételi sze-
zonban már nem kötelező mindenkinek 
legalább egy tantárgyból emelt szinten 
érettségiznie. Mostantól az intézmények 
maguk dönthetnek arról, hogy melyik 
szakhoz van szükség emelt vagy kö-
zépszintű érettségire. Ettől függetlenül 
továbbra is megéri a nehezebb tételsort 
választani, hiszen többletpontok járnak 
érte.

HAJÓZÁS ÉS EGYHÁZI ZENE
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a 
lista, amely szerint idén több mint nyolc-
van különböző tárgyból hirdetnek emelt 
szintű vizsgát az iskolák.

A hagyományos közismereti tárgyak 
mellett olyan érdekes témákból is lehet 
emelt szinten érettségizni, mint a vízügy, 
a rendészet, a honvédelem, a bányamű-
velés vagy a hajózás, de az artista ismere-
tektől az egyházzenész ismeretekig ren-
geteg területen megmérhetik magukat a 
fiatalok.

A Kulturális és Innovációs Miniszté-
rium (KIM) a felvételi kapcsán közölte: 

bővülő kapacitások várják a jelentkezőket 
az agrár, műszaki, informatika, orvos- és 
egészségtudomány, pedagógus és ter-
mészettudomány területén, ez pedig azt 
jelenti, hogy a korábbinál több lesz a fé-
rőhely, és vélhetően állami ösztöndíjat is 
többen kaphatnak az említett szakterüle-
teken, mint tavaly.

A felsőoktatási felvételi eljárási díja nem 
változik: ezúttal is három jelentkezési he-
lyet lehet ingyen megjelölni, a további 
képzések kiválasztásáért pedig két-kéte-
zer forintot kell fizetni.

KAMATSTOP A DIÁKHITELRE
Aki önköltséges férőhelyeket is megjelöl 
a jelentkezési lapon, annak érdekes lehet 
Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisz-
ter decemberi bejelentése, amely szerint 
a diákhitelekre is kiterjesztik a kamat-
stopot, mivel annak kamatai az infláció 
miatt a duplájára emelkednének. Ez azt 
jelenti, hogy a Diákhitel 1 kamatszintje 
továbbra is 4,99 százalék marad. A gyer-
mekvállalást tervező fiataloknak érdemes 
szem előtt tartaniuk, hogy ettől az évtől 
a harminc év alatti nők teljes diákhitel 
tartozását elengedik, ha a tanulmányaik 
ideje alatt vagy a végzést követő két éven 
belül szülnek, illetve gyermeket fogad-
nak örökbe.

A végzős gimnazistáknak fontos tudni-
uk azt is, hogy az Oktatási Hivatal a téli 
szünet előtt nyilvánosságra hozta a soron 
következő érettségi időszak emelt szin-

tű szóbeli témaköreinek listáját is, így a 
szorgalmasabb vagy a bizonytalanabb di-
ákok már most nekiállhatnak kidolgozni 
a tételeket.

KIPRÓBÁLHATJÁK MAGUKAT
A középiskolák végzős diákjainak és a 
felvételire készülőknek tart hivatalos 
érettségi előkészítőt a Budapesti Corvi-
nus Egyetem, ennek keretében idén is 
szerveznek próbaérettségit. A diákok itt 
éles vizsgaszituációban, kifejezetten erre 
az alkalomra összeállított érettségi dolgo-
zatokat írnak, az érettségin megszokott 
felépítésben, az érettségin várható ponto-
zási szempontokkal és időkerettel.

A próbavizsgát több helyszínen, há-
rom tantárgyból – matematikából, törté-
nelemből és közgazdaságtanból – lehet 
megírni, mindkét szinten. Akit érdekel a 
lehetőség, az február 15-ig jelentkezhet a 
Corvinuson.

DIPLOMÁS BÉRELŐNY
Magyarországon 11 egyetem a világ 
élvonalában van – hangoztatta a KIM 
államtitkára a 23. Educatio kiállítás 
megnyitóján. Hankó Balázs kiemelte: 
ritka az az ország, ahol tíz egyetemis-
tából nyolc állami ösztöndíjjal kezdhe-
ti meg tanulmányait. Hozzátette: „Egy 
diplomás ma 36 nap alatt helyezkedik 
el Magyarországon, és a bérelőnye is 
jelentős, több mint 80 százalékos”. 

Vigyázz, kész, felvételi!
Már elindult a verseny az egyetemi, főiskolai helyekért, a felvéte-
lizők február 15-ig adhatják be jelentkezéseiket. A leendő hallga-
tókat idén több újdonság is várja, lazítanak a felvételi szabályo-
kon, és több területen bővítik a férőhelyek számát a múlt évhez 
képest. A legelszántabbak már jelentkezhetnek a hivatalos pró-
baérettségire is.                                                         KISZEL FERENC

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal állást hirdet

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI REFERENS munkakör betöltésére
A munkakör leírása:
A Vagyongazdálkodási Iroda munkájának jogi szakmai segítése.
Elvárt kompetenciák: magas szintű szakmai ismeretek, jó kommunikációs 
készség, precíz, önálló munkavégzés, számítógép felhasználói szintű ismerete

VAGYONGAZDÁLKODÁSI REFERENS munkakör betöltésére
A munkakör leírása: Telekgazdálkodási ügyek intézése, az önkormányzati tulaj-
donú üres lakások elidegenítésével kapcsolatos feladatkör ellátása, felesleges-
sé vált közterületekkel kapcsolatos feladatok, mezőgazdasági haszonbérlettel 
kapcsolatos feladatkör ellátása.

Bővebben: https://www.bp16.hu/hirek/allas

A munkakörrel kapcsolatos minden további információt Dr. Köles Zsuzsanna, 
Vagyongazdálkodási Irodavezető nyújt a +36-1/4011-480-as telefonszámon.
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Az említett rendelet III. fejezetében foglalko-
zik a kényszerítő eszközök alkalmazásának 
szabályaival, ebben olvashatjuk a Bilincs alkal-
mazása és a Lőfegyverhasználat fejezeteket.

32. BILINCS ALKALMAZÁSA
41. § 
(1) A bilincs alkalmazása kizárólag… azzal 
szemben lehet indokolt,
a) aki erőszakos, garázda magatartást tanú-
sít, és ennek abbahagyására testi kényszerrel 
nem késztethető,
b) aki az intézkedő rendőrt, annak segítőjét, 
valamint az intézkedésben közreműködőt 
megtámadja,
c) akinek az elfogására bűncselekmény elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt került 
sor, és szökése bilincs alkalmazása nélkül 
nem akadályozható meg,
d) akinek a jogszerű intézkedéssel szembeni 
ellenszegülése testi kényszerrel nem törhető 
meg,
…
g) akit egyedül intézkedő rendőr állít elő.
…
(3) Bilincselést az erre a célra rendszeresített 
eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában 
vagy ezek meghibásodása, megrongálódá-
sa esetén más, ilyen célra megfelelő eszköz 
is alkalmazható, de tilos vékony fém- vagy 
műanyag huzalt, a jellegénél fogva sérülést 
okozó eszközt alkalmazni.
(4) A bilincselés módjai:
a) két vagy több ember kezének egymáshoz 
bilincselése,
b) kezek előre vagy hátra bilincselése,
c) indokolt esetben lábak egymáshoz bilin-
cselése,
d) indokolt esetben tárgyhoz bilincselés.
…
a) a kezek hátra bilincselése akkor célszerű, 
ha
aa) a bilincs alkalmazására testi kényszer út-
ján kerül sor, vagy alapos okkal tartani lehet 
rendőr elleni támadástól, valamint szökéstől,
…
ac) az érintett személyt a rendőr egyedül ál-
lítja elő, 
b) lábbilincselés, valamint kéz és láb bilincse-
lés együttes alkalmazása akkor indokolt, ha 
arról, akivel szemben alkalmazzák, feltéte-
lezhető, hogy önmagában vagy másban kéz-
bilincs alkalmazása esetén is kárt tud okozni, 
vagy a bűncselekmény jellege azt indokolja;
c) tárgyhoz bilincselésnek… akkor van helye, 
ha a személy önkárosításának, támadásának 

vagy szökésének megakadályozása, ellen-
szegülésének megtörése, vagy az intézkedés 
eredményes befejezése más módon nem biz-
tosítható.
(7) A rendőr az intézkedés alá vont személyt 
fekvő helyzetben, falnak vagy más tárgynak 
nyomva megbilincselheti, ha azt a személy 
aktív ellenszegülése, támadása, erőszakos 
magatartása vagy ezek kialakulásának meg-
előzése szükségessé teszi.
...
(9) A bilincset a rendőr szolgálaton kívül 
nem tarthatja magánál.

37. LŐFEGYVERHASZNÁLAT
46. § 
(1) A lőfegyver-használati jog gyakorlása füg-
getlen attól, hogy a rendőr egyenruhát vagy 
polgári öltözetet visel, szolgálatban vagy azon 
kívül van, és rendelkezik-e szolgálati lőfegy-
verrel.
(2) A rendőr a lőfegyverhasználat során első-
sorban a rendőrségnél rendszeresített lőfegy-
vert használja. Az Rtv. 53. § (2) bekezdésében 
említett „fegyverként használható más do-
log” lehet a nem rendszeresített lőfegyver, és 
minden olyan eszköz, amely a rendőr felada-
tának teljesítését elősegíti.
(3) A fegyverhasználatot megelőző figyel-
meztetést érthetően, határozottan „A törvény 
nevében fegyvert használok!” szavakkal kell 
megtenni.
…
47. § 
(1) A lőfegyverhasználat során a lövést lehető-
leg végtagra kell irányítani.
…
 (3) Ha a törvény csak a közvetlen fenyegetés 
vagy támadás elhárítása céljából teszi lehe-
tővé a fegyverhasználatot és a közvetlen fe-
nyegetés vagy támadás bármely oknál fogva 
megszűnt, a lőfegyverhasználati jog is azon-
nal megszűnik. A lőfegyverhasználat további 
alkalmazásának helye nincs, ha az a célját 
elérte.
48. § 
(1) A figyelmeztető lövést általában függőle-
ges irányba, a légtérbe kell leadni. Ha ez nem 
biztonságos, a lövés irányát úgy kell meg-
választani – számolva a becsapódást esetle-
gesen követő gurulattal is –, hogy a lövedék 
életet, testi épséget ne veszélyeztessen, és 
lehetőleg ne okozzon anyagi kárt.
(2) Ha a támadás közvetett – a támadó ahhoz 
tárgyat vagy állatot alkalmaz –, akkor a ren-
dőr elsősorban tárgyra, állatra ad le lövést. A 

rendőr az őt, vagy segítőjét járművel elütni 
szándékozó támadó járművének kerekeire, 
az emberre uszított kutya támadása esetén 
az állatra leadott lövéssel hárítja el a veszélyt.
…
(4) A tárgyra, állatra irányuló lövésnek felté-
tele, hogy az ember életét, testi épségét ne 
veszélyeztesse.
49. § 
(1) A lőfegyverhasználat során megsérültet 
elsősegélyben kell részesíteni, gondoskodni 
kell orvosi ellátásáról, a közvetlen hozzátarto-
zója értesítéséről.
…
50. § 
(1) A vizsgálat során jelentést kell íratni a lő-
fegyvert használó rendőrrel, …
(2) A lőfegyvert használó rendőr jelentése a 
következőket tartalmazza:
a) mikor, hol, kivel szemben, milyen fegyvert 
használt, hány lövést adott le, a leadott lövést 
hová irányította, a fegyver típusát, gyári szá-
mát,
b) a lőfegyverhasználat okát,
c) a megelőző intézkedéseket,
d) milyen sérülés történt, sor került-e elsőse-
gélynyújtásra, orvosi ellátásra, hol tartózko-
dik a sérült,
e) milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, 
a rendőr, valamint a károsult mit tett a kár 
enyhítésére, …

Amint az látható, a rendőri munka minden 
lehetséges helyzetére szigorú, egyértelmű 
szabályok vonatkoznak. Azonban a legala-
posabban átgondolt szabályozás mellett is 
előfordulhatnak olyan váratlan esetek, mint 
amilyen január 12-én éjszaka a XI. kerület-
ben történt. Egyes források szerint az elkö-
vetőt már igazoltatták, elvették tőle a kést, de 
mielőtt az intézkedés befejeződött volna, a 
lépcsőház világítása – ahogyan ez a legtöbb 
lépcsőházban be van állítva – egy idő után au-
tomatikusan lekapcsolt. Az elkövető a pilla-
natnyi sötétséget kihasználva szerezte vissza 
kését, menekülni próbált, miközben az egyik 
rendőrnek halálos, a másik kettőnek pedig 
kezelhető sérülést okozott.
Az eset jól mutatja, hogy a rendőri munka a 
legkörültekintőbb szabályozás mellett is ve-
szélyeket rejt magában, hiszen az egyenru-
hások mindent az előírásoknak megfelelően 
hajtottak végre, a váratlan történés azonban a 
rutinos bűnözőt juttatta előnyhöz, amely a 29 
éves Baumann Péter halálához vezetett.

MÉSZÁROS TIBOR

Hogyan intézkedhet a rendőr?
A közelmúltban történt, az egész országot megrázó, minden jóérzésű 
embert felháborító rendőrgyilkosság okán magánbeszélgetésekben sok-
szor elhangzott, hogy a rendőrök intézkedési lehetősége eléggé korlá-
tozott. Kiválogattuk hát a jelenleg érvényben lévő 30/2011. (IX. 22.) BM 
rendeletnek a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló két fejezetéből 
azokat az előírásokat, amelyek arról szólnak, mihez van joga az újbudai 
rendőrgyilkossághoz hasonló esetekben az intézkedő rendőrnek. 
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– Több mint egy évtizede 
házasságom révén olyan 
tősgyökeres sashalmi csa-
lád tagja lettem, akik Sas-
halom alapításának évétől, 
1923-tól élnek itt. Hamar 
megszerettem a kerületet és 
szerettem volna hozzátenni 
valamit a kerület közösségi 
életének fellendítéséhez. 
Így 2020 szeptemberében 
megalapítottam és immár 
harmadik éve vezetem a 
Sashalmi Keresztény Női 
Kört. Nagy Zoltán atya, a 
Sashalmi Krisztus Király Templom plébá-
niai kormányzója az óta mindenben támo-
gat minket és biztosítja a méltó helyszínt, a 
Boldog Meszlényi Zoltán Közösségi Házat. 

Olyan női közösséget képzeltem el, ahol 
a tagok megosztják egymással tapasztala-
taikat, befogadóak, toleránsak, nem kriti-
kusak, kedvesek, szeretik egymást. Jézus 
mondta: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman 
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok kö-
zöttük.” (Mt. 18,20.) Női körünk azóta is a 
közösségi házban tartja találkozóit minden 
második hétfőn este 6 órától. A pandémia 
és a nyári szünet alatt online folytattuk a 
találkozókat. A női kör tagjai főként kerü-

letiek, többnyire sashalmi-
ak, életkor szerint teljesen 
vegyesen (vannak kisma-
máink és nagymamáink is). 
Létszámunk folyamatosan 
növekszik, jelenleg 45-en 
vagyunk és szeretettel vár-
juk az új érdeklődőket is. 

Találkozóink során külön-
böző – minket, keresztény 
nőket érdeklő – témákat 
vitatunk meg és gyakran 
hívunk vendégelőadókat 
is. Nagyon népszerűek az 
alkotós művészi alkalmak 

(pl.: karácsonyi képeslap-festés, agyagozás, 
zenei koncert). Vendégelőadóinktól hallot-
tunk már a női test működéséről, a háztar-
tás vezetésről, az egészséges életmódról, 
házasság-erősítésről, a hivatásról, munká-
ról és az évek folyamán még sok más színes 
témáról. Női körünkből kinőtt egy anya-ima 
csoport, ahol gyermekeinkért, szüleikért és 
a pedagógusokért imádkozunk. Ezen kívül 
tartottunk már lelki napot, házasság-erősí-
tő hétvégét és “Testi-lelki wellness” elvonu-
lást vidéken. 

Ahogy növekedett a közösség szükségessé 
vált, hogy önkéntes felelősök segítsék mun-
kámat. Kántor tagunk az éneklést vezeti, 

van felelősünk a vendéglátásért, a rendez-
vényszervezésért, a helyszín szép berende-
zéséért és az ima vezetéséért. Az évek alatt 
kiderült számomra, hogy mindenkiben 
mennyi kincs rejlik, amivel a közösséget 
tudja építeni.

A Női Kör tevékenységének híre eljutott 
Novák Katalin köztársasági elnök asszony-
hoz is, aki a Női Kört a 2022. október 24-i 
esti összejövetelen meglátogatta a Mesz-
lényi Zoltán Közösségi Házban, melyet a 
résztvevők nagy megtiszteltetésként éltek 
meg. Mintegy kétórás nagyon érdekes kö-
zös beszélgetésre volt lehetőség a közösség 
összetartó erejéről, a példamutató összefo-
gás jelen és jövőbeli eredményeiről, a nők 
által folytatott, akár a legmagasabb méltó-
ságot képviselő hivatás és a család, anyaság 
összehangolásáról.

Hiszek benne, hogy a hagyományos ke-
resztény értékeket éppen a nőkön keresz-
tül lehet megerősíteni társadalmunkban, 
hiszen elismerten a nőkön alapul a család 
összetartó ereje, gyermekeket nevelnek, 
állnak férjük mellett. A Női Kör célja közö-
sen megélni keresztény női mivoltunkat, 
kiteljesedni női szerepeinkben, és tapasz-
talataink megosztásával, egymást erősítve 
együtthaladni ezen az úton.

CSEHNÉ VADNAI BORBÁLA

Sashalmi Keresztény Női Kör
Amikor Novák Katalin köztársasági elnök 2022 
októberében a Sashalmi Keresztény Női Kör 
meghívására a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház-
ba látogatott, mint sokan mások, mi is akkor ér-
tesültünk a közösség létezéséről. Megkértük az 
alapítót, Csehné Vadnai Borbálát, mutassa be a 
közösségüket.

Erre a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által létrehozott meg-
tisztelő címre éppen 25 éve lehetett először javaslatot tenni. 
A 2022-es pályázatra 175 személyt neveztek a javaslattevők. A 
kiválasztást egy 379 főből álló testület végezte. Őket a Kultúra 
Lovagrendje a világ 15 országából kérte fel annak a 38 főnek a 
kiválasztására, akiket érdemeik alapján a Kultúra Lovagja címre 
méltónak találtak.

A kiválasztottakat a Stefánia Palotában rendezett Magyar Kul-
túra Napja Gálán avatták a lovagrend tagjává, amelyre 12 ország-
ból érkeztek a meghívottak. A megtisztelő címmel az alapítók 
azoknak a munkáját kívánják elismerni, akik huzamosabb ideje 
szolgálják közösségüket, ápolják a magyar és az egyetemes kul-
túrát, teljesítményük, értékrendjük követendő példa közössé-
gük és a társadalom tagjai számára.

Kovács Péter az indoklás szerint a település életminőségének 
fejlesztéséért kapta a rangos kitüntetést.

M. T.
(Fotó: H. H. H.)

A település életminőségének fejlesztéséért…
Kovács Péter polgármestert a Himnusz születésének 200. évfordulóján 
a Magyar Kultúra Lovagjává avatták. 
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„Áldás légyen a földön”
Magas színvonalú kiállítással nyitotta meg a Corvin Művelő-
dési Ház – Erzsébetligeti Színház a 2023-as kiállítási évadot. 
A Molnár-C. Pál Baráti Kör tárlata főhajtás a 200 éve született 
Petőfi Sándor és a Magyar Kultúra, valamint annak ünnepnap-
ja, január 22-e előtt. 

A bemutatott anyag 65 művész 150 alkotását foglalja magába. A rendezvény a Dévai 
Duó (Dévai Gyöngyi és Rózsa György) muzsikájával vette kezdetét, ami rögtön meg-
adta a kellemes hangulatot az est folytatásához. Szabó Csilla, a színház igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. Beszédében a közösségek, az alkotói csoportok erejét 
emelte ki, mely igencsak felértékelődött az utóbbi nehéz esztendőkben. Molnár-C. Pál 
unokája, Csillag Péter ismertette nagyapja művészetét és az általa vezetett Baráti Kör 
és a Molnár C. Pál Műterem Múzeum tevékenységét. „A szépség a boldogság kiapad-
hatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét. Mindenütt elrejtőzik.” – idézte a 
Baráti Kör vezetője néhai nagyapja szavait. Csillag Péter szerint, a művészet és a szép-
ség mindennapi életünket is színesebbé, varázslatosabbá teszi, mely a legnehezebb 
élethelyzetekben is reményt adhat. A magyar kultúra napjának jegyében a jelenlévők 
közösen énekelték el Kölcsey Ferenc 200 éve született művét, a Himnuszt. Lakatos 
József Péter bibliai zsoltárt, míg Fullár Gyula a szintén két évszázada született Petőfi 
versét szavalta el a közönségnek. 

A kiállítást Agárdi-Kovács Attila képzőmű-
vész nyitotta meg. Beszédében a kiállítás címé-
re utalt. „Az áldás már itt van a falakon.” A föld 
szellemét egy keleti szélcsengővel idézte meg, 
mely különleges hangot adott minden rezdí-
tésre. A művész szerint bár a szépség szubjek-
tív fogalom, de szorosan összefügg a jósággal 
és az igazsággal. 

A megnyitó után a megjelenteket a szervezők 
állófogadással várták, majd tárlatvezetésben 
vehettek részt a három teremben. 

Molnár C. Pál 1894 és 1981 között élt grafi-
kus festőművész. Rendkívül gazdag örökséget 
hagyott az utókorra, melyben az egyházi és 
transzcendentális témák kiemelt jelentőséget 
kapnak. A nevét viselő Baráti Kör 1986 decemberében alakult. Reméljük, hogy Mol-
nár C. Pál örökösei a jövőben is népszerűsíteni tudják a művészetet és a szépséget. 

GUETH ÁDÁM

Agárdi-Kovács Attila

„Az Áldás légyen a földön” című – Petőfi Sándor sorai után elnevezett 
- tárlat egészen március 19-éig tekinthető meg a Harmónia, Corvin és 
Kamara galériákban.
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– HOGYAN VÁLASZTOTTÁK HELYSZÍ-
NÜL AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁ-
ZAT?
– Több tagunkon keresztül is kötődünk a 
mátyásföldi helyszínhez. Korábban Csi-
by Mihály, majd R. Törley Mária, A. Bak 
Péter és Ürmös Péter személye hosszú 
éveken átívelő, folyamatos kapcsolatot 
jelentett és jelent ma is a Színház és 
Baráti Körünk között. Fontos szempont 
még az is, hogy a helyszín adottságai 
alkalmasak egy ilyen nagyszabású ren-
dezvény lebonyolítására. Régi tervünk 
volt, hogy a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából összeállítsunk egy nagy kiállítást, 
amelyről tavaly decemberben született 
közös döntés az intézménnyel.

– MIT KELL TUDNUNK A MOLNÁR-C. 
PÁL BARÁTI KÖRRŐL?
– Ez egy művészekből és művészetpárto-
lókból álló, hangsúlyozottan baráti kör, 
és törekszünk arra, hogy így is marad-
jon. A története azzal kezdődött, hogy 
nagyapámnak, Molnár-C. Pálnak volt 
egy műterme a Gellért-hegyen, a Ménesi 
úton. 1981-ben bekövetkezett halála után 
3 évvel édesanyám nyitotta meg a Mol-
nár-C. Pál Műterem Múzeumot, amelyet 
jelenleg feleségemmel és menyünkkel 
működtetünk. A művészek számára ez 
egy olyan példa volt, hogy édesanyámat 
meghívta az a művésztársaság, akik egy-
kor Rómában voltak ösztöndíjasok, és 
hazatérésük után is összejártak Matzon 
Frigyes szobrászművész szintén Gel-
lért-hegyi műtermébe. Ő halála előtt 
édesanyámat bízta meg a társaság egy-
ben tartásával, és e kör továbbvitelével, 
amelynek most már több évtizedes ha-

gyománya van. Hivatalosan 1986-ban 
jegyezték be egyesületként, alapításakor 
pedig a Szinyei Társaság szolgált mintá-
ul, amelynek egykor nagyapám is tagja 
volt. Az összejöveteleket mindig a hónap 
első csütörtöki napjain tartottuk és tart-
juk ma is, immár négy évtizede. Amint 
idősebb tagjaink „előre mentek” az égi 
műterembe, igyekeztünk a helyükre új 
nemzedékek tehetséges tagjait meghív-
ni. A felvételnek három feltétele van: 
a figuralitás, a humánus mondanivaló 
és a magas szintű technikai tudás. Így 
sikerült biztosítani a folyamatosságot. 
Alapítottunk egy Molnár-C. Pál-díjat is, 
amelyet művészek adnak művészeknek, 
ami különösen értékessé teszi. 

– A KIÁLLÍTÁS A SZÍNHÁZ CORVIN- ÉS 
KAMARA GALÉRIÁJÁNAK, VALAMINT 
A HARMÓNIA SZALONNAK A FALAIT 
TÖLTI MEG. EZ ELÉG NAGY FELÜLET. 
HÁNY ALKOTÓ MŰVEIT ÁLLÍTOTTÁK 
KI?
– Negyven élő és 13 már „előre ment” 
alkotótól hoztunk műveket. Nagyon 
sokszínű anyagot mutatunk be, hiszen 
nálunk nincs közös alkotói szemlélet, 
mindenki szabadon a maga művészi 
világát, alkotói stílusát jelenítheti meg. 
Talán ezért is volt kiemelkedő élmény 
a kiállítás rendezése is. Ebben nagy se-
gítségünkre volt a színház művészetek-
ben magas színvonalon járatos rendez-
vényszervezője, Kertai Zsuzsa, valamint 
tagjaink közül Ilosfai Krisztián, Mecseki 
Hargita, Agárdi Kovács Attila, Bohus 
Áron, feleségem Csillag Éva, menyünk 
Csillag Nóra. Természetesen én is ak-
tív részese voltam a képek csoportosí-

tásának, koncepcióba helyezésének, és 
mondhatom számomra valódi közössé-
gi élmény volt ez a foglalatosság.

– A KIÁLLÍTÁS CÍME EGY PETŐFI-IDÉ-
ZET AZ ÁLDÁS ÉS ÁTOK CÍMŰ VERSÉ-
BŐL. MIÉRT PONT ERRE ESETT A VÁ-
LASZTÁS?
– Az ebből sugárzó üzenetet szeretnék 
eljuttatni a világhoz. A kiállítás mottójá-
ul pedig Molnár-C. Páltól választottunk 
egy idézetet: „A szépség a boldogság 
kiapadhatatlan forrása azok számára, 
akik felfedezik hollétét. Mindenütt el-
rejtőzik.” Ebben a szellemben állítottuk 
össze ezt a tárlatot.

MÉSZÁROS TIBOR

A Molnár-C. Pál Baráti Körről és 
a kiállításról Csillag Péterrel, a 

Molnár-C. Pál Műterem Múzeum 
vezetőjével beszélgettem.
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Besenyei Péter műrepülő világbajnok piló-
ta látványos, vetítettképes előadás kereté-
ben mesélt a legkülönlegesebb versenyei-
ről, eredményeiről és emellett bepillantást 
engedett mindennapjaiba is. Megtudhat-
tuk, hogy a világbajnok műrepülő ver-
senyző, repülőoktató, berepülőpilóta 15 
éves kora óta repül. Hat éves korában a 
budaörsi reptér mellé költöztek, s gyerek-
ként elvarázsolták a gépmadarak. Akkor 
dőlt el a sorsa. Tizenhat évesen már egye-
dül repült. A varázslat azóta is tart. A repü-
lést egészen soha nem szeretné elhagyni. 
Kétéves sorkatonai szolgálata alatt a fel-
derítőknél ejtőernyőzött, mégsem innen 
vezetett az útja a műrepüléshez. Tizenhét 
évesen jelentkezett vadászpilótának, de az 
orvosi vizsgálat nyomán nemes egyszerű-
séggel közölték vele, a gerince nem bírja a 
terheléseket. Mint utólag bebizonyosodott, 
mindebből egy szó sem volt igaz, de ezt 
akkor nem illett kétségbe vonni.

Nagyon elkeseredett, de ma már azt 
mondja, a sors rendezte így, óriási szeren-
cse, hogy nem lett vadászpilóta. Egészen 
más életutat járt volna be. Lehet, ő lenne 
most az egyetlen magyar űrhajós, de az 
is, hogy pocakos nyugdíjasként ücsörögne 
otthon, egy orosz feleséggel. Így jobban 
járt, érdekesebb, színesebb lett az élete.  
Ha becsukódik egy ajtó, akkor kinyílik 
egy másik. Különböző repülőgép-típuso-
kon eddig 7000 órát töltött a levegőben. 
Húszéves korában indult első versenyén – 
vitorlázógéppel –, ahol második lett. Első 
nemzetközi motoros műrepülő versenyén 
1982-ben viszont már minden verseny-
számot megnyert. Ettől kezdve minden 
világ- és kontinensbajnokságon a legered-
ményesebb magyar pilóta, aki egy élő le-
genda. Közismert a zene iránti rajongása. 
Egyik műrepülő világkupán zenére kellett 
repülnie. Kedvencei: Vangelis, Mike Oldfi-
eld, Yellow, Emerson, Pink Floyd, Deep 
Purple. 

Nem kevés rangos külföldi versenyen 
vett részt. Közöttük volt Abu-Dzabi, Auszt-
rália, Dél-Amerika, New York, Németor-
szág, Portugália, és itthon, Budapesten is 
beül a pilótaülésbe összemérni tudását a 
világ legjobbjaival.

Szabadidejében borszakértő, öt kutya 
szerető gazdája és megszállott horgász. 

Besenyei Péter volt a  
Világjárók sorozat vendége
Az Erzsébetligeti Színház rendezvényszervezőjének, 
Benkő Ramónának köszönhetően nálunk járt Bese-
nyei Péter. Nem valószínű, hogy él olyan ember kis 
hazánkban, aki e név hallatára nem tudja, kiről is van 
szó. Ennek megfelelően nagy érdeklődés előzte meg 
a Besenyei-estet, amelyről a rendező, Benkő Ramóna 
számolt be lapunknak.

Bemutatta kevésbé ismert, fantasztikus, 
felhők feletti fényképész munkáit is. 

Az előadást kötetlen beszélgetéssel és az 
érdeklődők kérdéseinek megválaszolásá-

val zárta. A látogatóknak lehetőségük volt 
a repülés királyával pár fotót és dedikálást 
készíteni.

BENKŐ RAMÓNA
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

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

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

Február 2. csütörtök 11:00
MOLNÁR C. PÁL BARÁTI KÖR 
MŰVÉSZTALÁLKOZÓ 
TÁRLATVEZETÉSSEL

Február 3. péntektől látható
„CIGÁNYMESÉK” 
RAJZFILMSOROZAT KIÁLLÍTÁS
A „Cigánymesék” rajzfilmsorozat vászon-
képeit a 2023. évben az 52 éves Kecske-
métfilm Kft. gyűjteményéből válogattuk.
A kiállítás megte-
kinthető március 
21-ig.
 
Február 4. szombat 18:00
WIL CALHOUN: 
BALKON KILÁTÁSSAL

A Jóbarátok egyik írójának komédiája ren-
geteg humorral mutatja be az emberi ját-
szmák változatos és hol vérre menő, hol 
röhejes természetrajzát.
Szereplők: Péter Kata, Ötvös András, 
Ficzere Béla
Jegyárak: 4500-5600 Ft

Február 9. csütörtök 18:30
Világutazók:
SZUJÓ ZOLTÁN
A FORMA 1 TITOKZATOS 
VILÁGA
Szujó Zoltán az Öveket be-
kapcsolni! című könyvének 
bemutatóján túl a beszél-
getés során számos háttér-
történetet mesél majd el a 
Száguldó Cirkusz kulisszái-
ból. Jegyár: 2200 Ft

A program megvalósulását 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta.

Február 10. péntek 19:30
HAJDU KLÁRA QUARTET FEAT. BORBÉLY 
MIHÁLY - FÚVOM AZ ÉNEKEM
Jegyárak elővételben: 2800 Ft, a helyszí-
nen: 3300 Ft

Február 10. péntek 19:00
KAMASZ TÁNCHÁZ
A belépés INGYENES!

Február 11. szombat 10:00 (teltház) és 11:30
KIPPKOPP A HÓBAN
A Nefelejcs Bábszínház előadását 3-7 éves 
korig ajánljuk!
Jegyárak: 1500 Ft (gyerek), 1800 Ft (felnőtt), 
5500 Ft (családi)

Február 12. vasárnap 10:30
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! CSALÁDI FELFE-
DEZŐNAP AZ ÓKORI EGYIPTOMBAN
6-12 éveseknek szóló játszóház
Jegyár elővételben: 1600 Ft, a helyszínen: 
2200 Ft

Február 12. vasárnap 19:00, február 15. 
szerda 19:00 és február 28. kedd 19:00
A DÖNTÉS
Jegyvásárlás: csanyisandor.hu

Február 16. csütörtök 18:00
NŐI SZEMMEL
DURICA KATARINA: MENNYIT ADTÁL 
ÉRTE? könyvbemutató és beszélgetés
Lányok és asszonyok, béranyák és biológi-
ai szülők, petesejtdonorok és meddő nők. 
A tabudöntögető beszélgetésre a magyar 
kultúra napja alkalmából INGYENES a 
belépés. Részvételi szándékát a 401-3060-

as telefonszámon jelezheti, vagy online is 
regisztrálhat a honlapon, az eseménynél 
található linken.

Február 17. péntek 19:30
FRENK zenekaros nagykoncert

Jegyár elővételben: 3500 Ft, a helyszínen: 
4000 Ft

Február 18. szombat 11:00
SZÖKEVÉNY JÁTÉKOK – MOCORGÓ 
nteraktív mesekoncert az Anima Musicae 
Kamarazenekarral
A programon a részvételt 3 éves kor feletti 
gyerekeknek ajánljuk! Jegyár: 1500-5500 Ft

Február 18. szombat 19:00
APOSTOL KONCERT
Jegyvásárlás: 4500-5500 Ft

Február 19. vasárnap 10:30
KOLOMPOS FARSANG
Jegyár: 1400 Ft, családi: 4500 Ft

Előadásainkra online is vásárolhat-
nak jegyet a kulturliget.jegy.hu 
oldalon!
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Sashalom az a település, amely a Gödöllői dombság egyik kez-
dő (vagy záró) dombjára, a Sashalom dombra és köré épült, és 
aminek első HÉV-állomását a Cinkotai Ehmann-telepen eredeti-
leg Rákosszentmihálynak hívták. Később az állomás és a körötte 
gyarapodó telep, mivel a nagyhírű Czinkotai Nagyitcze vendéglő 
mellé épült, a Nagyicce nevet vette föl. Még később majdnem 
Pestsashalomnak keresz-
telték, de kacérkodtak a 
környező településekkel 
fúziós Rákosvárral is.

Ugye értik? A készülő 
almanach mindenről tá-
jékoztatást ad. 

A Jubileum egybeesik 
Sashalom egyik alapítója, 
Ehmann Viktor születé-
sének 170. évfordulójá-
val, aki 1853. szeptember 
6-án látta meg a napvilá-
got Sárváron. Az év folya-
mán őróla is megemlé-
kezünk. Ehmann Viktor, 
a Czinkotai Nagyitcze 
vendéglő, Ehmann-telep 
és Sashalom története 
szorosan összefonódik. 

A cinkotai Beniczkyek 
birtokának Pest felöli ha-
tárát a Hatvan-Kassa felé tartó úton a 18. század legvége óta a 
család tulajdonában álló fogadó jelezte. A család 1801-ben datált 
vagyonfelmérésében így írták le: 

„A pesti útnál két kapura lévő vendég fogadó ál négy szobábúl, egy 
kamarábul, egy konyhábul, istálló és pintzébűl, az épület funda-
mentuma tégla, oldal falai vályog. (…) Az ivó szobában vagyon az 
uraságnak egy hosszú fenyő asztala, és két lótzája fenyő deszkákból. 
(…) Az két vendég szobában puha fa ágy (…) Két karszék és két 
puha fa asztal. (…) A pintzében hat vas abrontsra 10, ¾ akós hordó, 
mellyben 7 akó bor volt, üres hordó kettő, szinte 6 vas abrontsra, vas 
srófos abrontskults nélkül egy, bádog tőtsér egy, egy bádog Ittze, és egy 
meszely két vasabroncsra, egy vékás deszka kemény fábul egy. (…) Az 
istálló 24 lóra van készítve, felső padozatja végig deszka. (…) Az ud-
var közepén téglábúl fel álítva nyolc oszlopra vagyon állás, mellynek 
teteje náddal fedett, jó karban találtatott, e mellett kő kút romladozó 
félben. Ezen épületnek kerítése végig vályogból rakot fallal vagyon bé 
kerítve, átallyában mindenütt vakoltatást és igazítást kíván.” 

A fogadót bérlők működtették, az első ismert feljegyzést Lővy 
Áron és felesége írták alá 1850-ben. 

Öt évvel Pest és Buda egyesítése után, 1878-ban a Sárvárról elin-
dult, megélhetést kereső Ehmann Viktor vette bérbe a vendégfo-
gadót új tulajdonosától: a cinkotai Beniczky Gábor földbirtokos-
tól. A bérleményt négyévi működés után, 1882-ben vásárolták 
meg Beniczkytől, a történet szerint fondorlattal, a szenvedélyes 

lótenyésztő Beniczkyt legyőzve egy lovas versenyben, ahol a tét 
a fogadó eladása volt. Ugyanebben az évben Pápán elvette Bujk 
Emmát feleségül.

Innentől kezdve jegyezhetjük Sashalom kialakulásának első, 
még Cinkotához tartozó korszakának időszámítását.

Ehmann Budapest fejlődését látva felismerte, hogy a fővárosba 
felkerült jelentős számú 
új alkalmazott és munkás 
hamarosan olcsó lakhe-
lyet fog keresni. Benicz-
ky Gábortól fokozatosan 
megvásárolta a Kerepesi 
út és Szentmihály közöt-
ti, nagyrészt mocsaras te-
rületet a budapesti határ- 
erdőtől a Szilas patakig. 
Később nagyobb terüle-
teket adott el, elsősorban 
a Dittrich családnak, és 
leánya férjének, Huszka 
Gyula cinkotai főjegyző-
nek. Ezek főleg a feltöl-
tésre nem szoruló helyek 
voltak. A terület nyugati 
részén lévő mocsarat fo-
kozatosan feltölttette, és 
viszonylag kicsiny, száz 
négyszögöles telkenként 

parcellázta. Az 1923. előtti települést így róla nevezték el Eh-
mann-telepnek.

Ehmann Viktor és felesége, Bujk Emma tevékenyen vettek 
részt a későbbi Sashalom társadalmának kialakításában. 1903 
októberében több mint ezer négyszögöles telket adományoztak 
az iskola felépítésére. 1909-ben a katolikus templom felépítésére 
is ők adták a területet. 1912-ben a leendő templom helyén keresz-
tet állíttattak. A második temető területét is ők adományozták. A 
felépített létesítményeket jelentős összegekkel támogatták. 

A virilis (legtöbb adót fizető polgár) Ehmann Viktor Cinkota 
és Sashalom község képviselőtestületének 30 évig, haláláig tagja 
volt. Pest megye Törvényhatósági Bizottságának tagjává is válasz-
tották. 

Idén tehát Sashalom történetével kapcsolatban várjuk olvasó-
ink internetes leveleit, amelyben régi fotó(ka)t, iratokat, kora-
beli sajtópéldányokat esetleg néhány soros leírást küldenek a 
településen történt eseményekről, csoportképekről, műkedvelő 
színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes személyekről.  
Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíves-
kedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06 30 4845264-es, illetve a 
604-8342-es telefonon: a gyűjteménybe behozott anyagot hely-
ben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni kívánó 
tulajdonosoknak.

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet
Sashalom 100
Idén ünnepeljük az önálló Sashalom megalakulásának 100. évfordulóját. A XVI. kerületi Önkormányzat és 
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ az év folyamán több eseménnyel kíván megemlékezni az 
évfordulóról. Többek közt szabadtéri kiállításokat tervezünk sétával, és az év végére elkészül exkluzív Képes 
Almanachunk a település 100 évéről. A kötet archív képek sorára felfűzött gondolatok, tömör leírások, korabeli 
szemelvények segítségével mutatja be a jubileumát ünneplő település számos feljegyzésre méltó történetét.  
Bepillantást ad a múlt és félmúlt hétköznapjaiba, segítséget, tájékoztatást nyújt elődeinkről, és talán választ 
ad arra is, hogyan szerethető meg a terület, ahol élünk, a múlt nagy tetteit és tévedéseit is átgondolva, mert 
e-nélkül a szeretet nélkül sivár, üres lehet a rövid ittlétünk.

Középen az asztalnál Bujk Emma és Ehmann Viktor 1908-ban
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A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI
-----------------------------

RAJZPÁLYÁZAT
-----------------------------

TÉMA: 
PETŐFI SÁNDOR: 
FELHŐ ÉS CSILLAG 

MI JUT ESZEDBE A VERSRŐL?
RAJZOKAT, GRAFIKAI 

ALKOTÁSOKAT ÉS 
FESTMÉNYEKET VÁRUNK!

-----------------------------
 

A XVI. KERÜLET OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEIBE 

JÁRÓ GYERMEKEK, ÉS 
XVI. KERÜLETI ISKOLÁS 

KORÚ LAKOSOK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Felhő és csillag

Mikor isten a férfit teremté,

Homlokára szállt sötét ború,

Nem tudom mért?... csakhogy e borúból

Lett a felhő s égiháború.

Mikor isten a hölgyet teremté,

Örömében sírva fakadott.

Most is látni ez örömkönnyeknek

Cseppjeit, a sok szép csillagot.

Cinkota, 1845. szeptember

Cinkotán, anyai nagybátyjának, Hrúz 
Ádámnak házában írta meg Petőfi Sán-
dor FELHŐ ÉS CSILLAG című versét 1845 
szeptemberében. Ezt az igen kevéssé 
ismert tényt szeretnénk Petőfi Sándor 
születésének 200. évfordulója alkalmá-
ból a köztudatba emelni. 
A témával kapcsolatban érdeklődni a 
16helytortenet16@gmail.com e-mail 
címen és a +36 1 604 8342-es telefonszá-
mon lehet.
Az eredményhirdetés ideje alatt kép 
és hangfelvételeket készítünk, melyek 
megjelenhetnek a szervezők dokumen-
tumaiban és az interneten.

A pályamunkák 
leadásának határideje:

2023. március 31.
 

A pályázati anyagokat az alábbi 
elérhetőségekre várjuk: 

KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS 
EMLÉKEZET KÖZPONT

1165 Budapest, 
Veres Péter út 155-157.

16helytortenet16@gmail.com
 

Eredményhirdetés:
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A növénynek már az ókori Egyip-
tomban is fontos szerep jutott, s 
Perzsia már ekkor tökéletesre fej-
lesztette rózsatermesztési techni-
káját. Perzsiából Babilonba, onnan 
Asszíriába is elkerült a növény. A 
zsidó nép a babiloni fogság idején 
ismerhette meg a rózsát, s a ke-
reskedelmi utakon hamar eljutott 
Trákiába. Az ókori görögök igen 
kedvelték, első ismert ábrázolá-
sa i.e. 1600 körül készült Krétán. 
A rómaiak körében nemesítése, 
termesztése, viselése népszerű 
időtöltés volt. Plinius több, mint 
15 rózsafajt írt le természetrajzi 
munkájában. Rómában a rózsaün-
nepek nagy jelentőséggel bírtak. A rózsa a történelem előre-
haladtával egyre inkább a mártírság, majd a titoktartás szim-
bólumává és a titkos társaságok jelképévé vált. A lovagkor 
idején megjelennek a rózsaregények és nem szabad megfe-
ledkeznünk a rózsalegendákról és rózsacsodákról sem. A tö-
rökök hazánkban sokat tettek a rózsa népszerűsítése érdeké-
ben, s a 16-18. századra a földbirtokosok a haszonnövények 
mellett kertjükben egyre jobban előtérbe helyezték az olyan 
virágokat – többek között a rózsát is –, melyek esztétikai ér-
tékét kiegészítette valamilyen akkoriban elfogadott és ismert 
gyógyító hatás is. 

A rózsa a legtöbb orvosi témájú recepteket tartalmazó kö-
tetben szerepel, ezekből álljon most itt egy szerény válogatás:

Mindenféle orvosságoknak rend szedése, 17. század

HIDEGGEL VETT SEBRÜL 
Rózsaolaj 1 lat, rózsavíz 1 lat, tikmony fejéri 1 lat, erős ecet 1 
lat. Immár először az tikmony fejérit habard jól meg, annak 
utána önts bele az rózsavizet, ecetet és olajt, törd jól, erősen 
öszve, hogy megsűrődjék, csináld ruhára, tegyed az hideg 
megvött sebre, meggyógyul vele.

Gellén Gergely orvosságos könyve, 1680

VERES SZEMRŰL VALÓ 
Rózsavizet, nádmézet, azt forrald fel egy begrében patakvíz-
ben, és abban az vízben bocsádd az szemébe estve és reggel. 
Próbált.

Zay Anna orvoskönyve, 1718

ESZE ELTÁVOZÁSA ELLEN IGEN JÓ  
Kakukk nevű füvet áztass meg borecetbe, azután főzd meg, 
vedd ki a borecetből, és kösd a fejére. Először kend meg az 
homlokát rózsaolajjal: azt a rettenetes főfájást, amelly miatt 
bolondozik az ember, kihúzza, úgy a hévséget is. Ez igen jó 
hagymázos embernek.

Hasznos házi orvosságok, 18. század.

FÜLFÁJÁSRUL 
Rózsaolajt így csinálj: Végy egy 
font olajt, három font rózsát vess 
belé, tedd üvegben, és 40 nap 
hadd rajta állani, s abbul eressz a 
fájó fülben, meggyógyítja.

Szómagyarázat: font: 560 g; hagy-
mázos: lázas; lat: 17,5 g; nádméz: 
cukornádból előállított cukor; tik-
mony fejéri: tojásfehérje.

A cikkben feltüntetett receptek kultú-
ránk megismerése szempontjából érde-
kesek, kipróbálásukat nem javaslom.

A Bibliában többször is megjelenő rózsa az emberiség kultúrájának egyik 
legfontosabb virága, melynek jelentőségét az is mutatja, hogy egyaránt 
szerepel Brahma, Buddha, Konfuciusz, Mohamed Visnu és Zarathustra 
történetében is. 

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

a gyógyítás
történetéből
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– A kiválasztott mű egy szinte ismeretlen 
Petőfi-regény színpadi adaptációja. Címe 
Pej legény és Fakó lány. A kisregény egy A/5-
ös méretű, vagy talán annál is kisebb füzet-
ben olvasható, amely mindössze 32 oldalt 
tesz ki. Mégis egy színdarab összes kelléke 
fellelhető benne. Amikor a Helytörténet 
kérdésére kerestem a választ, bejártam a 
Széchenyi-könyvtárat, a Petőfi Múzeumot 
és minden olyan helyet, ahol olyan mű-
vet sejtettem, amelyet elő tudnánk adni, 
és köthető Petőfihez. Majd amikor már 
reménytelennek látszott a dolog, a saját 
könyvespolcomon bukkantam rá erre a kis 
gyöngyszemre. Azonnal láttam, hogy meg-

találtam az alkalmas művet, hiszen nar- 
ráció és párbeszéd váltakozik benne, amit 
elég látványosan elő lehet adni. Igen ám, de 

ebből valakinek színpadi változatot kellett 
készíteni. Három hónapos keresés után ta-
láltam rá Belinszki Zoltánra, a fiatal, ambi-
ciózus íróra, dramaturgra, aki ügyszeretet-
ből elvállalta a mini regény színpadi művé 
formálását.

– KIKBŐL ÁLL A SZÍNKÖR?
– Mind korban, mind beállítottságban elég 
változatos a társulat. Nincs fix tagságunk, 
de vannak állandó tagok. Közülük a kerü-
let lakossága ismerheti Trombitás Enikő 
keramikus- és Gábor József (Gajó) grafi-
kusművészt, a Sarkad Udvarban működő 
Kézművelők és Hagyományőrzők Egyesü-
lete kitalálóit és működtetőit. Gábor József 
néhány napja magas kitüntetésben része-
sült, a Hittel a Nemzetért Alapítvány, a Ko-
vász Egyesület és a Rákosszentmihályért 
Kulturális Egyesület hagyományőrző, ér-
tékmentő tevékenységének elismerésekép-
pen Wass Albert plakettet adományozott a 
grafikusművésznek. A társulat tehát eléggé 
változatos karakterekből, ismerősökből, ba-
rátokból tevődik össze.

– HOL TARTANAK A KÉSZÜLŐDÉSBEN?
– Amennyire időnk engedi, és tudunk 
egyeztetni egymással, folyamatosan pró-
bálunk. Úgy gondolom, félúton tartunk 
az előadás kimunkálásában. A darabban 
vannak mély gondolatok az emberi értékek 
és az előnytelen megjelenés ellentmondá-
sáról, de vannak „verekedős” jelenetek is, 
úgyhogy van mit csiszolgatni, hogy minden 
hiteles legyen.

– DÍSZLETEK LESZNEK?
– Természetesen. Saját kivitelezésben 
egy kocsmát és egy kovácsműhelyt kellett 
megjelenítenünk, amelyen narrátorunk és 
grafikusművészünk, Gábor József az utolsó 
simításokat végzi.

 – HOL ÉS MIKOR LESZ A BEMUTATÓ?
– Ez terveink szerint nem egy egyszerű 
bemutató lesz, hanem ősbemutató. Ezt a 
művet még soha senki nem adta elő. Nagy 
izgalommal és lelkesedéssel készülünk a 
február 11-én a Meszlényi Zoltán Közösségi 
Házban (1163, Bp., Sasvár u. 23.) 16:30-kor 
megtartandó bemutatóra, amelyet február 
12-én 19:00 órakor ugyanott megismét-
lünk.

MÉSZÁROS TIBOR  

A rendezvénysorozat része volt a TRIO À 
LA KODÁLY jazzformáció. A 10 éve mű-
ködő kisegyüttes  elsődleges célja a ha-
gyományok ápolása mellett, új reflexiókat 
bemutatni Kodály műveire, melyek XXI. 
századi nézőpontból újra felhívják a figyel-
met Kodály életművére és a népzenére. Ezt 
a zenei világot Oláh Dezső zongorán, Erdő 
Zoltán tárogatón és klarinéton, valamint 
Tar Gergely ütőhangszereken jeleníti meg 
finoman kidolgozott összhangban.

A rendezők gondoltak a gyerekekre is. 
Őket az INVERSEDANCE,  Fodor Zoltán 
táncművész társulata szórakoztatta a Nem-
zeti Táncszínház és a Müpa közös produk-
ciójával VUK, A KIS RÓKA történetét ad-
ták elő a táncművészet eszközeivel. Fekete 

Petőfi ősbemutatóval emlékezik a 
költőre a Mirákulum Amatőr Színkör
Kerületünkben működik a Mirákulum Amatőr Színkör Oláh Gabriella ve-
zetésével. A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ kereste meg 
a csapatot, hogy készülnek-e valamivel a Petőfi 200 jubileumi évre. A 
további részleteket Oláh Gabriella mesélte el egy próba közben, ame-
lyet a sashalmi Krisztus Király Plébániatemplom plébánosa, Nagy Zoltán 
atya jóvoltából a templom mellett működő Meszlényi Zoltán Közösségi 
Házban tarthattak.
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Magyar Kultúra Napja
Az Erzsébetligeti Színházban már hagyomány, hogy a Magyar Kultúra Napja nem csak egy 
kiemelt napot jelent az intézmény programjában és a kerület kulturális életében, hanem egy 
egész hetes rendezvénysorozattal tisztelegnek nemzeti imádságunk, a Himnusz megszüle-
tése, és megalkotója Kölcsey Ferenc előtt. Ilyenkor a legkülönbözőbb műfajok találkozásának 
lehetünk tanúi.  

István meséje korábban még soha sem jelent meg táncszínpadon, 
most azonban megelevenedtek a jól ismert figurák, Karak, Vahur, 
Tás, a Simabőrű és még számos szereplő mellett természetesen 
Vuk is, akinek játékos, eleven karakterében minden gyerek magára 
ismerhetett. Csalafinta csínytevésein és kalandozásain keresztül a 
kis róka a gondoskodó szeretet segítségével fedezi fel az életet, és 
közben számtalan kacagtató, olykor szorongást keltő igazi mesejá-
tékot láthattak a gyerekek.

A hagyományőrzés igazi állócsillaga a Színház programjai között 
a KOLOMPOS TÁNCHÁZ. Az 1980-as évek végén ismertté vált 
együttes rövid idő alatt külföldön is nagy sikert aratott a népzene 
előadásával, a Kárpát-medence népzenéjének bemutatásával.

Kiderült, hogy kitűnő ismerői a gyermeki léleknek is, 
így előadásaik közben könnyen rábírják a gyerekeket a 
tánclépések megtanulására, amely nincs ellenére a lel-
kes szülőknek sem. Így fellépéseik igazi családi prog-
ramnak számítanak. 

HOBO sok évvel ezelőtt 
bemutatta már a Vadászat 

című albumának színpadra alkalma-
zott változatát. A mű kiállta az idők 
próbáját, hiszen Hobo és Póka Egon 
40 éve kezdte írni a szövegeket. Köz-
ben Vidnyánszky Attila keze alatt két-
szer is megújult a színpadi változat, 
de a téma örökzöldnek tűnik, és úgy 
néz ki, az is marad.
Hobo most a saját változatát hozta el 
a Színházba a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából.

Nagyon népszerűek GRECSÓ ZOLTÁN TUDATFORMÁLÓ 
TÁNCTRÉNINGJEI, melyek arra világítanak rá, hogy ha fizikailag 
felkészültek vagyunk, sokszor legyőzhetetlennek tűnő nehézsége-
ken is könnyűszerrel felül tudunk kerekedni. Az energiával telt test 
önbizalmat áraszt, a megnövekedett koordinációs és megfigyelési 
képesség segít a táncban is hatékonyabban fejlődni, de a minden-
napi életben is jelentkeznek pozitív hatásai.

Grecsó Krisztián író és Grecsó Zoltán táncművész közös produk-
cióval vett részt a magyar kultúra megünneplésében. A TÖBBET 
MAGUNKRÓL egy pódiumest, a táncművészet és az improvitatív 

jazz eszköztárát ötvözve 
hozott létre egy különle-
ges előadást. Az produkció 
alapjául Grecsó Krisztián 
prózai művei, új  versek 
és családi történetek szol-
gálnak. A történetekhez 
Grecsó Zoltán és partnere, 
Temesvári Zsófia kapcsolt 
improvizatív táncjelenete-
ket, Fodor Réka pedig rög-
tönzött hangfüzérekkel 
és különös harmóniákkal 
gazdagította az összművé-
szeti hatást.   
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• Csakhogy az akkori Velencei-tó – na-
gyon is különböző tó volt a maitól. Akko-
riban bizony még valóságos vadvíz volt. 
Rengeteg vízi vadjának – költési nyugal-
mát, nevelkedési idejét – legfeljebb, ha 
róka meg nádi héja zavargatta. – Mióta 
azonban zajos fürdőélet ékteleníti az 
agárdi meg a gárdonyi partot, mióta tar-
katrikós városiak stranddá fejlesztették 
hajdani szilajgulyák, bivalycsordák ős-
nyugalmas delelőhelyét, mióta – üdülő 
„természetbúvárok” számtalan tojásgyűj-
tője – későn-korán zaklatja a fészkelőhe-
lyek paradicsomi békességét, azóta a Ve-
lencei-tó vadászdicsőségének véglegesen 
befellegzett. Mert hiába, strand, cukrász-
da hangszórója, s a szürkelúd gaggantá-
sa, élesen rikácsoló fürdővendég és hal-
kan kvákogó kanalas réce, nem szívelik 
egymást.
• ...hogy nyolc órára elfogyott a patro-
nom! Utána még jó fél óra hosszat jött a 
réce. Azokat már üres puskával néztem. 
Sarvajc Lajost (ladikosom) még magam-
nál is jobban bosszantotta az eset. De 
mélyen szántó filozófiával, csak ennyit 
mondott: – Hja, réceleshön patron köll! 
• Valamelyik barátomra fordul a szó, a 
minap is itt járt vadonatúj, Angliában 
szabatott puskáit próbálgatta. No – kér-
dem az öreg tóbírót – hogy szuperáltak 
az új puskák? – Hát – feleli gondos ser-

cintés után –, bizon’ nemigen lehetett ve-
lük dicsekennyi. Míg csak aztán rá nem 
tanítottam! – Hogyhogy? – Mer’ gyütt 
ám a réce, akár a föjhő! Szótt is az új-
puska sűrűven, csak ippeg láccattya nem 
vót. Eddarabig csak eenéztem. Csakhogy 
nem potyog ám! Utóbb hát odaszóttam 
neki, Hogy mosmá’ mondok, ne cíloz-
zon többet, mosmá’ csak lűdözzön! – No 
oszt akkor lűtt is minnyá’ tizenkettőt 
hiba nékű’!
• A vadászaton mindenki egyenlő, nincs 
rang, vagy pozíció. Egyszerűen fogalma-
zott egy székely góbé. A vadászat után 
vacsora: űtünk egymás mellett az asz-
tanáá’, e’ királ, e’ csigán, oszt megen e’ 
királ, e’ csigán.
•..nem vagyok az az igénytelen vadász-
fakír, aki szenvedélye kedvéért, minden 
kényelemről lemond. Azt viszont felesle-
gesnek tartottam, hogy helyi jellegzetes-
ség, kárpáti „lokál colour” kedvéért hét-
számra ne mosakodjak, szabad ég alatt 
éjjelezzek, ráadásul elejtett szarvasomon 
meg is hengergelőddzem, hogy kipárol-
gásomat ezzel is bőgőszarvas szerűbbé 
álcázzam.
• Almásynak egyéb sem kellett. Félbe-
hagyta vacsoráját, leszerelte a háziúr ko-
csijáról a miénkre szükséges alkatrészt, 
így aztán holnap nem kell Percival kocsi-
ját igénybe vennünk. Most ugyan azzal 

nem sokra mennénk.  Almásy kiszedte 
belőle a srófokat.
• A vonatnak megbeszélés szerint meg 
kellett volna állnia, hogy a velünk utazó 
mérnök a munkásaihoz kiszállhasson. A 
vonat azonban nem is lassított, a mérnök 
kiugrott, így aztán csak négyen marad-
tunk a kocsiban, egyikünk „kiszállt”.
• Megvettük Coville kapitánytól a három 
öszvért, amelyek útban vannak Nairobi 
felé ... ma meg is érkeztek. Azaz hogy 
csak kettő érkezett meg, a harmadik út-
közben beledöglött a „tsetse-légy” csípé-
sébe. Sőt ez a kettő is tsetse-legyes már, 
alig állnak lábukon, csak azért vánszo-
rogtak el idáig mert Nairobiban akar-
nak temetkezni. Az állatorvos három 
napnál hosszabb életet a legjobb akarat 
mellett sem jósolhat szegény páráknak. 
Tehát a lovasított elefántvadászat kútba 
esett, és ezentúl ismét csak az „aposto-
lok lovára” fanyalodunk. Inkább a „Col-
ville lovai” kellenének! Aki már Anglia 
felé hajózik a döglött öszvérek árával. 
Remélem, azóta már kimúltak. Mert 
ha netán meggyógyultak, akkor a mi 
számlánkra kosztolnak, míg csak visz-
sza nem térünk. Márpedig arra igazán 
nem telik, hogy versenyistállót tartsunk 
Nairobiban.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

Magyar szépmesék
Széchenyi Zsigmondról 
születésének 125. évfordulója alkalmából 
A „Vadászat”: vadűzés és erdőzúgás. De több erdőzúgás!.. A természet- 
imádók jelmondatát vallotta és vezette Őt, cserkészúton, csapáson, 
széltörésen. „Engem , akár a bakonyi bükkös templomába, akár az afrikai 
őserdő vadonságába léptem, mindig olyanforma érzés fogott el mintha ha-
zatértem  volna.” Vadászi és írói mivoltában is a tökéletesre, a kifogásta-
lanra törekedett. Esténként a tábortűz, vagy a lámpa fényénél előkerült a 
toll, a papíros, mert  nem mulasztotta el frissiben leírni a nap izgalmas 
történéseit. Az alábbiakban az írót idézném és főleg a finom humorral 
fűszerezett írásainak derűs részleteiből szeretnék kiemelni néhány sajá-
tos, jellemző ízlelni valót. 
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Látogató az 
Ikarusban
Különös látogató kereste 
fel az Ikarus Kultúrházat 
és a Gyárat. Amint az köz-
tudott, a világhírűvé vált 
autóbuszüzemet az Uhri 
testvérek alapították. Egyi-
kük unokája, Uhri Zsolt lá-
togatott Mátyásföldre. 
Megtekintette a felújított kultúr-
házat, benne az Ikarus Múzeu-
mot, az egykori gyár területét, 
majd megismerkedett Zhan Xiao 
Rong úrral, a jelenlegi tulajdonos-
sal. Ezután egy jókedvű, beszél-
getés következett, amelyen részt 
vettek a gyár emlékét ápoló Ikarus 
Klub tagjai is.

M.T.

Kovács Péter polgármester köszöntötte 
a művészeket és a megjelent közönsé-
get, majd Terdik Szilvia, a Művészklub 
elnöke mutatta be az új tagokat és mű-
veiket. Megemlítette, hogy a klub tag-
sága egymástól nagyon eltérő művészi 
szemléletet képvisel, de ez csak erősíti, 
színesebbé teszi, kiállításaikat. Kitért 
arra is, hogy a Corvin Művészklub kö-
zel hat évtizedes múltra tekint vissza, és 
erős hagyományokkal rendelkezik. Ezek 
közül az egyik legfontosabb az összetar-
tás, az egymást segítő hozzáállás, mai 
valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a 
klub 58 év után is létezik. Ezt a szem-
léletet szeretnék a jövőben tovább vinni, 
megőrizni a közösségi szemléletet és a 

művészi színvonalat, hiszen ezzel 
tartoznak a nagy elődök emléké-
nek is.
 A Corvin Művészklub kiállítá-
sainak állandó szereplője Matus 
Mihály tárogatóművész, aki a 
„legmagyarabb hangszeren” szó-
laltatott meg szép magyar dalla-
mokat. A társművészetek közül 
az irodalmat pedig a Krúdy Gyula 
Irodalmi Kör két tagja hozta el a 
kiállításra, akik saját műveiket ad-
ták elő.

A kiállítás február 9-ig tekinthe-
tő meg a Kovács Attila Galériában. 

M.T. 

Új év, új elnök, 
új tagok
Friss szelek fújdogálnak a Corvin Művészklub 
háza táján. Koltayné Zolder Klára sajnálatos 
halálát követően új elnököt választottak Ter-
dik Szilvia festőművész személyében (akivel 
következő lapszámunkban olvashatnak in-
terjút). A vezetőváltás mindig új szemléletet 
is jelent, továbbá hét új tag is csatlakozott a 
tekintélyes múltú művészcsoporthoz, akik a 
Kovács Attila Galériában január 23-án meg-
nyílt közös kiállításon mutatkozhattak be a 
művészetbarátok előtt.

A gyermekek nevelése 
közös felelősség
A korábbi együttműködési megállapodás foly-
tatásaként az IKARUS BSE egyesülete labda-
rúgó sportszercsomagot adott át a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnáziumnak.

Gyurkovics László, a 
labdarúgó szakosztály 
vezetője Darnai István-
nak (képünkön), a Tán-
csics Mihály Általános 
Iskola és Gimnázium 
igazgatójának adta át a 
sportszereket, aki nagy 
örömmel fogadta az 
eszközöket.
Hamarosan további in-
tézményekkel bővülnek az Ikarus BSE oktatási-nevelési, 
illetve partneregyesületi kapcsolatai.

Forrás: IKARUS BSE



INGATLAN

Kerületi kertes házban, Mátyás-
földön 1 szoba kiadó idős néni 
gondozásáért, külön lakásban, 
nyugdíjas hölgy részére. 30-
227-7107

Ómátyásföldön bútorozatlan 
55nm-es lakás hosszútávra ki-
adó. 30-313-9916

Kiadó egy 2 szobás lakás a Kés-
márk utcában, társasházban 
130E Ft + rezsi. 20-345-4882

Örs Vezér tértől 3 megállóra la-
kás kiadó 1 párnak. 70-382-5731

Mátyásföldön kertes házban 1 
szoba kiadó idős néni gondo-
zásért, külön lakásban, elsősor-
ban nyugdíjas hölgy részére. 
Gondozás naponta fél napot 
venne igénybe. 30-227-7107

Árpádföldön kis családi ház ki-
adó 34nm-es bútorozatlanul. 1 
főnek vagy pároknak. Állat nem 
hozható. 30-542-0840

11nm-es tároló kiadó Cinkotán 
6 lakásos társasházban 25E Ft/
hó. 70-416-1083

Kiadó hosszú távra Rákosszent-
mihályon 116nm-es, 4 szobás 
ház kocsibeállással, jó közleke-
déssel. Gázfűtésen kívül fával 
is megoldható a fűtés. 20-465-
9834

VEGYES

Kombi cirkó Vaillant 24 kW-
os, üzemképes, karbantartott, 
tartozékokkal eladó. 20/5-888-
048

Talicska, kerékpárok, elektro-
mos fűnyíró 5E Ft/db, mosdó-
kagyló, fém locsolókanna 3E Ft/
db. 20/5-888-048

Kristálycsillár 5 ágú, Hintaszék 
Tonett és koloniál talpas lámpa 
eladó. 20/913-4783

Ónémet garnitúra – 1 kanapé, 
4 fotel – pehelypaplan, nagy 
méretű irhabunda, újszerű, alig 
használt női télikabát, új hálóz-
sákok. 06-1/407 31-93

Egyedül élő idős férfi takarító-
nőt keres. 403-1563

Új Scholl 41-es fekete félcipő el-
adó. 403-7375

A fogyasztók egyik legfontosabb joga, hogy 
konkrét tájékoztatást kapjanak a jogaik ér-
vényesítési lehetőségéről illetve bármikor 
panasszal fordulhatnak a vállalkozásokhoz, 
amelyek azzal kötelesek érdemben foglal-
kozni. 

A vállalkozás köteles a fogyasztót 
tájékoztatni:
a) a nevéről,
b) a székhelyéről,
c) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem 
egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesí-
tés helyével,
d) a panaszkezelésnek az adott tevékeny-
ség, kereskedelmi forma vagy módszer sa-
játosságaihoz igazodó módjáról,
e) a panaszok közlése érdekében ügyfél-
szolgálatának levelezési címéről és – ha a 
panaszokat ilyen módon is fogadja – elekt-
ronikus levelezési címéről, illetve interne-
tes címéről, telefonszámáról.

A fogyasztó többféle módon tud panaszt 
tenni, lehet szóban személyesen az üzlet-
ben, vagy a kereskedelmi egységben, tele-
fonon valamint írásban is (levél, fax, vagy 
e-mail formájában). 

A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita ese-
tén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye 
szerint illetékes békéltető testületekhez 
való fordulás lehetőségére és tartalmaznia 
kell a békéltető testület székhelyét, telefo-
nos elérhetőségét, internetes elérhetőségét 
és levelezési címét. A békéltető testületek-
ről történő tájékoztatási kötelezettséget 

világosan, érthetően és könnyen elérhető 
módon kell teljesíteni, internetes honlap-
pal rendelkező vállalkozásnál a honlapon, 
honlap hiányában az általános szerződési 
feltételekben, általános szerződési felté-
telek hiányában pedig külön formanyom-
tatványon. Üzlettel rendelkező vállalkozás 
esetén ezt a tájékoztatást jól láthatóan és 
olvashatóan kell megadni.

A panasszal érintett vállalkozásnak 
-szóbeli (személyes vagy telefonos) panasz 
esetén azt azonnal ki kell vizsgálni,szükség 
szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a pa-
nasz kezelésével nem ért egyet, vagy a pa-
nasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, 
a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcso-
latos álláspontjáról haladéktalanul köteles 
jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy má-
solati példányát személyesen közölt szóbeli 
panasz esetén helyben a fogyasztónak átad-
ni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 
panaszt a vállalkozás köteles egyedi azono-
sítószámmal ellátni.
-írásbeli panasz esetén 30 napon belül ér-
demi, a kifogás minden elemére kiterjedő 
írásos választ kell adnia.

A panaszról vagy minőségi kifogásról fel-
vett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, 
módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, 

a fogyasztó által bemutatott bizonyítékok 
megjelölése,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó pa-
naszával kapcsolatos álláspontjáról, ameny-
nyiben a panasz azonnali kivizsgálása le-
hetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – te-
lefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 
panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f ) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hír-
közlési szolgáltatás felhasználásával közölt 
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azo-
nosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyző-
könyvet és a válasz másolati példányát há-
rom évig köteles megőrizni, és azt az ellen- 
őrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Amennyiben nem kapott választ 30 napon 
belül egy közüzemi szolgáltatótól vagy egy 
kereskedőtől, érdemes a Budapesti Békél-
tető Testülethez fordulnia, hiszen az egy 
olyan gyors, hatékony és ingyenes eljárás, 
ahol az összes vállalkozásnak, a közüzemi 
szolgáltatóknak is a meghallgatási értesítő 
átvételét követően 8 napos válaszadási kö-
telezettsége van a békéltető testületek felé. 
A Budapesti Békéltető Testület célja pedig, 
hogy elősegítse a vitás közüzemi ügyek bé-
kés rendezését és egyezséget hozzon létre 
a felek között. Akár  online is beadhatja a 
kérelmet a https://bekeltet.bkik.hu webol-
dalon a kérelem menüpontban. 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Röviden a fogyasztói panaszkezelésről 
és tájékoztatásról
Nem kapott választ a közüzemi panaszára 30 napon belül? Nem vettek fel 
jegyzőkönyvet a minőségi kifogásáról? A telefonos panaszáról nem kapott írá-
sos jegyzőkönyvet?



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

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

Akciós WC tartály csere. Fix 
áron 32990,- forintért. Új WC 
tartállyal, munkadíjjal, kiszál-
lással, garanciával és rövid 
határidővel április 30-ig. 20-
412-0524

ANIKÓ MINI FODRÁSZA-
TA HÖLGYEKNEK! Rákosz-
szentmihály Attila utca 18. 
szám Hétfő-Szerda-Péntek 
13-20 Kedd-Csütörtök 8-15. 30-
2940214

Színházaknak régiségek, ha-
gyatékok, gyűjtemények felvá-
sárlása készpénzért. Díjtalan 
kiszállással. 30-419-2713 antik-
lakberendezes.hu

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

Német Dániel szakbecsüs vá-
sárol bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, szőrmebundát, 
ruhaneműt, írógépet, varró-
gépet, könyveket, kristályokat, 
bakelitlemezeket, bizsukat, 
ezüstöket, törtaranyat, öröksé-
get, hagyatékot. 20-294-9205

Hello Kitti mintájú autóülés 
magasító; Sala Med17 vászon 
medenceszorító öv; 37-és új 
gyógy talpbetét eladók. 409-
0366

Eladó Landmann 12016 ST hő-
sugárzó grátisz gáz palackkal  
45 E Ft-ért. 30-932-2352

Esprit acélvázas rózsaszín ba-
bakocsi eladó. Összecsukható, 
dönthető, napfénytetős, bolygó 
kerekes. 30-683-9550

Eladó új villanymelegítős mat-
rac 50E Ft. 407-2984

Eladó tisztított, piros Quiny 
Buzz babakocsi 2in1. Ár 35E Ft. 
407-0627

Hibátlan rácsos gyerekágy mat-
raccal eladó. 70-382-5731

Panasonic TV eladó. 20-398-
0272

Férfi XXL-es új irhabunda, bé-
lelt bőrdzseki és M-es bőrkabát 
hosszú fekete és rövid világos 
barna eladók. 403-1335

Tepsi sütőráccsal, kés készle-
tek, 6l-es kukta, 8l-es fazék, 
étel-ital termoszok, puzzle 
1000 db-os, tollasütők labdá-
val, darts tábla eladók. 403-1325

Gépi perzsa szőnyeg 3,5x2,5m, 
modern számítógép asztal, kis-
képernyős színes TV Normen-
de, Daewoo nagy képernyős 
TV, 40x60 cm fehér kis szek-
rény eladók. 409-2420

Eladó Európa 6+1 étkezőgarni-
túra. Az ovális asztal bővíthető. 
495-1574 este

Férfi XL-es új irhabunda, bélelt 
bőrdzseki és női M-es bőrkabát 
hosszú fekete és világos barna 
eladók. 403-1335

Különböző gyümölcsökből 
házi lekvárok eladók. 405-4651

Eladó TV, DVD, Mikró, írógép, 
kerékpár, képmagnó, hangle-
mezek. 20-318-8284

Rezgő csiszoló új állapotban 
eladó 6E Ft. Cső menetmetsző 
komplett 1” - 4”-ig 5E Ft-ért. 
405-1160, 20-238-3570

Idős úr korban hozzá illő társat 
keres. 403-1563 

SEAT Toledo 1,2 TSI Reference 
(2013) eladó első tulajdonostól 
szürke, 120000km, szervízelt, 
új nyári gumik és 4 téli. 30-
320-4201

Héjas dió 1,3E Ft/kg eladó. 403-
1090

Eladó új nem használt szoba 
WC, kerekes fékezhető. 30-255-
6356

Szeletelő gép, olajsütő, 43-as 
fehér futócipő, szőnyegek 2x3 

m, 1,4x2 m, függönyök eladók. 
30-255-9818

Zsíros bödön, kicsi-nagy, zo-
máncozott lábas, fazék, elekt-
romos kukorica pattogtató, 
befőttesüvegek, 2db 85x200 
barna fa rácsos ajtó eladók. 30-
255-9818

Új romantic radiátor 160x60-
as fehér 50E Ft. Mosdó 56x40-
es 2,5E Ft, kisbalta és nyeles 
lapát 500 Ft/db, automata mo-
sógép motor 3E Ft. Pelgrim 4 
égős gáztűzhely 20E Ft-ért el-
adók. 409-2240

Új női téli kabát 3E Ft, 2-3m-es 
méteráru darabok eladók. 409-
2240

Eladó savanyítóedény 40l-es 
20E Ft, 17l-es 10E Ft. Kézi mű-
ködtetésű hurkatöltő 20E Ft. 
20-232-9272

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra 
kivehető betétekkel, régi de-
cens vaskályha eladók. 407-
2312

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

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

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

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

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

Használt, jó állapotban lévő ko-
loniálbútorok eladók. 20-451-
7390

Kristálycsillárok, falikar, kerá-
mia lapos tűzhely eladó. 30-
541-6383

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

Favorit 8-as húsdaráló, férfi 
használt Salvo korcsolya, új 
női PIRNET korcsolya, Canon 
fényképezőgép eladók. 70-426-
8677

Grundig színes TV, női kék 
bélelt hosszú bőrkabát, étkező 
asztal barna kerek asztallap, 
elektromos lábfürdető, Whir-
pool szagelszívó eladók. 20-
559-8756

1 m hosszú 63 cm széles üveg-
lapos dohányzó asztal jó álla-
potban eladó. 20-451-7390

VW Bora 1,6-os highlight meg-

kímélt, garázsban tartott első 
tulajdonostól 130E km-el 790E 
Ft-ért eladó. 30-913-1031

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

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

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

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

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

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

Kínai porcelán kávéskészlet 2E 
Ft-ért eladó. 20-425-0298

Diafilm nézőt keresek. 20-398-
0272

Baumit, gyárilag előkevert száraz 
beton 3x25kg 2,5E Ft-ért eladó. 
20-526-3211

Cosmodisc Classic gerincvédő, 
izom stimulátor, Hot-Pan elekt-
romos sütő, vezeték nélküli va-
saló, 4 db szőnyeg 65x110 cm 
eladók. 409-0366

Csemete és idős felügyelet. 
Extra: kineziológiai, mindfull-
ness gyakorlatok. ingilakos@
gmail.com 30-670-3028

Redőny szervíz, gurtni cserék, 
faredőnyök, szúnyoghálók sze-
relése. Bibancz György 30-222-
4428




