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Elbúcsúztatták az Ikarus gyár 
legsikeresebb autóbusztípusát, 

a 200-as családot

Megkérdeztük 
a polgármestert… 
Hagyományaink szerint 
megkérdeztük Kovács Péter 
polgármestert, milyennek 
látta a 2022-es évet, és mit 
remél 2023-tól.

Interjúnkat a 4-5. oldalakon 
olvashatják!

Január 4-én adta át az Önkor-
mányzat a megújult Tölgyfa ut-
cát, mely vadonatúj útburkolat-
tal, járdával, zöld felülettel és 
csapadék-elvezetéssel gazdago-
dott. 
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A testületi ülésről jelentjük

Tekintettel arra, hogy ebben az esztendőben 
Sashalom – mint önálló község – megala-
kulásának 100. évfordulóját ünnepeljük, a 
képviselő-testület az évet Sashalom centená-
riumi emlékévének nyilvánította, valamint 
létrehozta a „Sashalom 100” elnevezésű 
munkacsoportot. A munkacsoport tagjai 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, 
Kovács Péter polgármester, Ács Anikó alpol-
gármester, Csizmazia Ferenc képviselő és dr. 
Csomor Ervin jegyző, elnöknek pedig Szat-
máry Kristóf országgyűlési képviselőt, az 
emlékév kezdeményezőjét választották meg. 
A grémium feladata többek között a „Sasha-
lom 100” centenáriumi emlékév programja-

inak, eseményeinek összehangolása, döntési 
javaslatok megtétele a képviselő-testület felé. 
Továbbá a jelenlévő képviselők egyetértettek 
azzal, hogy a „Sashalom 100” centenáriumi 
emlékévben helyre kell állítani az egykori 
sashalmi országzászlót, a jeles évforduló 
alkalmából emléktáblá(ka)t szükséges elhe-
lyezni, illetve egy Sashalom-emlékkönyvet 
szükséges kiadni.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló önkormányzati ren-
delet értelmében a testület elfogadta éves 
munkatervét, és meghatározta az ülések 
tervezett időpontját. Mindezekre tekintettel 
a 2023. évben összesen 12 rendes ülésre 

December 7-én megtartotta a 2022. év utolsó ülését a képvise-
lő-testület, amelyen óriási előrelépésként elfogadták az Állás utca 
43. szám alatti, Budapest-Árpádföld posta újranyitásával kapcsola-
tos polgármesteri előterjesztést, valamint az idei év átmeneti gaz-
dálkodásáról szóló rendeletet is.

kerül sor a március 15-i ünnepi ülést és a 
június 21-re tervezett közmeghallgatást is 
figyelembe véve.

Továbbá az évzáró ülésen sor került a Bu-
dapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság és 
főépítészi tevékenység beszámolójának el-
fogadására, valamint a fás szárú növények 
védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 
rendelet megalkotására is.

A testület legközelebb a hónap végén, 
január 25-én a megszokott időpontban ül 
újra össze.

A 78 méter hosszú utca összesen 27,4 mil-
lió forintból újulhatott meg, melyből 19 
millió forint a Budapesti Útépítési Prog-
ram vállalt magára, vissza nem térítendő 
támogatásként. Kovács Péter polgármester 
megköszönte Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő, a Program miniszteri bizto-
sa munkáját. A válság sajnos az építőipar 
árait is komolyan befolyásolja. Ennek elle-
nére a két politikus ígéretet tett arra, hogy a 
közeljövőben is folytatni fogják a belterületi 
földutak felszámolását a kerületben, vala-
mint a Program jóvoltából azokat az utakat 
is renoválni fogják, melyek nem rendelkez-
tek megfelelő engedélyekkel és adminiszt-
rációval. 

GUETH ÁDÁM 

Január 4-én adta át az Önkormányzat a megújult Tölgyfa utcát, 
mely vadonatúj útburkolattal, járdával, zöld felülettel és csapadék- 
elvezetéssel gazdagodott. 

Hónap babája - 
augusztus
Még karácsony előtt tett egy rö-
vid látogatást augusztus hónap 
babája Noel és családja a Pol-
gármesteri Hivatalban, ahol Ács 
Anikó alpolgármester fogadta 
őket. 

A beszélgetés során kiderült, Noel rendkí-
vül mosolygós, barátságos baba, aki gond 
nélkül átalussza az éjszakákat és a nagy tár-
saságokat is jól viseli. A Cinkotán élő csa-
lád azt is megosztotta velünk, hogy kisfiuk 
igazi kis örökmozgó, ezért már azt találgat-
ják szülei, nagyobb korában milyen sportot 
fog űzni. Noel édesapja születése óta kerü-
letünkben él és nem is szeretnének innen 
elköltözni. 

A látogatás végén mosollyal az arcukon 
és az önkormányzati ajándékcsomaggal 
távoztak.
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 
Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
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!
Nincs rokonuk valamelyik élelmiszer üzletlánc árufeltöl-
tői között? Hátha tudná, mi az oka annak, amit az egyik 
utolsó ünnep előtti bevásárláskor tapasztaltam. Vettem 
egy Pick sertés párizsit, egy csomag szeletelt holland 
sajtot, egy csomag frankfurti roppanós virslit, egy Ca-
mambert sajtot, megbízásból pedig egy másik márkájú 
sertésvirslit. Feltűnt még, hogy a zöld pesztós sajt, a Brie 
de Nangis sajt, a húsos készételek és a Kecske Gouda 
mind rokonai azoknak a termékeknek, amelyeket leemel-
tem a polcról. Mert, ha hiszik, ha nem, ezek mindegyike 
999 forintba került. Ráadásul mindegyik a polcnak egy 
másfél méteren belüli szakaszán sorakozik. Hogy lehet 
az, hogy mindegyik 1000 forint? Én azt hittem, hogy az 
árat kiszámolják, mégpedig úgy, hogy az áru előállítási 
költségét, a szállítást, a kereskedelmi hasznot és az adót 
összeadják, és az így kijött összeg az eladási ár. De ha 
nem így kell kiszámolni – nem értek hozzá –, akkor is, 
hogyan lehet, hogy minden 1000 forint? Felbuzdulva a 
látottakon, végigsétáltam a polcsorok között, és 59 kü-
lönböző termék fölött találtam 999 forintos árcédulát. 
Bennem az a gyanú támadt, hogy ebben az üzletláncban 
így történik az árképzés: – Főnök! Mennyit írjak a frank-
furti virslire? – Írjá 999-et, hogy a bunkók érezzék, még 
1000 forint sincs. – És mennyit írjak a sajtra, a párizsira 
meg a virslire? – Mindre 999-et, majd szólok, ha elég. 
Barátom szerint, ha valaki, aki elhiszi, hogy a 999 forint 
az mégsem ezer, annak annyi esze van, mint annak a 
turistának, aki a Lajos-forrástól 5 percre egy órán át tojá-
sokat keresett, mert azt hallotta, hogy a lágy tojás a for-
rástól számítva 5 perc. Ezek után kimentem az Auchan-
ba, de nem találják ki, mennyi volt egy kiló szaloncukor. 
A négy féle közül az egyik 998 forint, a többi 999. Azt az 
egyet biztosan elírták. 

MÉSZÁROS TIBOR

Igaz, a Lapát utcai játszóteret még decemberben ad-
ták át, szinte a Mikulás hozta, de azért igazán majd 
akkor lehet csak kihasználni, amikor megjön a jó idő, 
beköszönt a tavasz. 

Kovács Péter polgármester annak a véleményének adott hangot, 
hogy messze a kertvárosi gyerekek lehettek a legjobbak, hiszen a 
Lapát utcába nem csupán egy csokival tömött zsákot hozott a Mi-
kulás, hanem egy egész játszóteret. 

Régi adósságot törlesztve, lakossági kezdeményezésre vágott bele 
Önkormányzatunk a 35 millió forintos összköltségű, 100 %-ban 
saját forrásból finanszírozott beruházásba, melynek köszönhetően 
immár mintegy 370 négyzetméteren várják játékok a gyerekeket. 

Igazi érdekesség, hogy a kerületben ez az első olyan játszótér, 
ahová vízzel működő játszóeszközt is telepítettek, de természete-
sen ezt majd csak tavasszal lehet használni. Így a játszóteret a Mi-
kulás hozta, de a húsvéti nyuszi fogja üzembe helyezni.

Az átadáson megjelent Szász József alpolgármester és Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő is, akik a gyerekekkel együtt pró-
bálták ki az új játékokat, és egy kis ajándékot is osztottak.

G.Á.

Új év, 
új játszótér
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Megkérdeztük 
a polgármestert… 

– TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! TAVALY ILYENKOR GON-
DOLTA, HOGY 2022 HÁBORÚS ÉV LESZ?
– Ahogy az emberiség 99,9 százaléka, én sem gondoltam, arra 
pedig végképp nem, hogy a szomszédunkban fog háború dúlni. 
De ha számítottunk volna rá, az energiaárak robbanása miatt 
akkor is nehéz lett volna felkészülni rá. Ez nem csak az önkor-
mányzatokat, de az országokat és kormányaikat is eddig isme-
retlen helyzet elé állította.

– MENNYIBEN ÉRINTETTE EZ A MI ÖNKORMÁNYZATUN-
KAT?
– A rezsicsökkentés miatt egy jó ideig alig volt érezhető a ha-
tása. Augusztustól azonban már ez nem volt fenntartható, és 
attól kezdve, hogy az önkormányzatok is piaci áron kapták az 
energiát – ami 5-10-szeres emelkedést jelentett – már nehezebb 
volt a helyzet. Nem tehettünk mást, mint próbáltunk alkalmaz-
kodni a helyzethez. Kezdtünk hozzászokni, hogy együtt kell él-
nünk a drága energiával és az emelkedő inflációval.

– MÁR JÓVAL A HÁBORÚ KITÖRÉSE ELŐTT KÉSZEN VOLT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZ ÉVES TERVE. EZT AZ ÚJ HELY-
ZET MIATT NYILVÁN MÓDOSÍTANI KELLETT.
– Igen, főleg azokat a beruházásainkat kellett újragondolni, 
amelyekhez állami támogatást reméltünk. Ezekről nem mond-
tunk le, de később fognak megvalósulni, mint ahogy terveztük. 
Három nagyobb kivitelezést érintett az új helyzet. A Csobaj ut-

cai 50 férőhelyes, bentlakásos nyugdíjasotthon tervei már el-
készültek, túl vagyunk a közbeszerzési eljáráson is, megvan a 
kivitelező, így most néhány hónapunk van arra, hogy kormány-
zati pénzt próbáljunk szerezni az induláshoz. Ha az Uniótól 
beérkeznek a nekünk járó összegek, a helyreállítási alapból le-
hetne finanszírozni a kivitelezést. A másik egy atlétikai csarnok 
építése lett volna, amelyet szintén támogatott a kormány. Ez 
kapcsolódott volna a budapesti atlétikai világbajnoksághoz, de 
erre most kevés esélyt látok. A harmadik pedig egy kézilabda 
csarnok építése állami beruházásként, amelynek elősegítésére 
egy önkormányzati telket ajánlottunk fel az államnak. Azonban 
az új helyzetre való tekintettel az állam nem csak az önkor-
mányzati beruházásokat állította le, hanem a sajátjait is. Egye-
lőre ez sem folytatódhat.

– MI LESZ A SORSUK AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT FORRÁS-
BÓL TERVEZETT BERUHÁZÁSAINAK?
– Amit saját forrásból indítottunk, azokat folytattuk és befejez-
tük. Ilyen volt az óvodaudvar-felújítás a Szent Korona utcában, 
folynak a cinkotai Napsugár Bölcsőde mögött épülő óvoda ala-
pozási munkái, jó ütemben folyik a Benő utcában 7 új bér-
lakás kialakítása, amelyek elsősorban ápolók, védőnők, orvo-
sok szolgálati lakása lehetne. Folytatódtak az útfelújítások és 
útépítések, és lassan eltűnik az utolsó földút is a kerületből, de 
mindent összevetve 2022 azért nehéz év volt az Önkormányzat 
számára.

Hagyományaink szerint megkérdeztük Kovács Péter 
polgármestert, milyennek látta a 2022-es évet, és mit 
remél 2023-tól.

A János utcai nyugdíjasklub felújított épülete A Magtár utca 
felújítása
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– HOGYAN ÉRINTETTE A VÁLSÁG AZ ÖNKORMÁNYZAT IN-
TÉZMÉNYEIT?
– A nagyobb intézményeink számára már több évvel ezelőtt is 
a szabadpiacról vásároltunk energiát, de májusban azért meg-
döbbentünk, amikor megkaptuk az új közbeszerzési árakról 
szóló értesítőket, amelyek a korábbinak az 5-szöröséről szól-
tak. A kisebb fogyasztók esetében augusztusban kerültünk ki 
a szabadpiacra, ahol pedig 10-szeres árakkal kellett szembe-
sülnünk. Ezek alapján nekünk két milliárd forintnál is többel 
emelkedtek a rezsiszámláink, konkrétan 150 millióról 2 mil-
liárd 150 millióra. Az intézményvezetőket arra kértem, hogy 
olyan takarékossági intézkedéseket vezessenek be, mintha az 
otthonukról gondoskodnának. Más önkormányzatokkal ellen-
tétben hőfokokat nem írtunk elő. Bezártunk viszont a téli idő-
szakra olyan intézményeket, amelyeket a leghidegebb hóna-
pokban tudunk nélkülözni. Ilyen az Erzsébetligeti Uszoda és a 
Szentmihályi Kulturális Központ. A Polgármesteri Hivatalban 
minden pénteki napon otthonról dolgoznak a hivatalnokok, 
így a pénteki ügyfélfogadás megszűnt, viszont csütörtökön 
estétől hétfő reggelig kevesebb a hő és az áramfelhasználás. 
Más megszorító intézkedésre egyelőre nem volt szükség. Ez 
köszönhető annak is, hogy a költségvetésben mindig jelen-
tős tartalékaink is vannak, hogy szükség esetén legyen mihez 
nyúlni. Most ezt a pénzt is igénybe vettük. 

– ILYEN ELŐZMÉNYEK UTÁN MILYEN LEHET A 2023-AS ÉV?
– Biztosan nem lesz könnyű, de szerencsére a Kormány nem 
hagyta magára az önkormányzatokat, így nemrég kaptunk hi-
vatalos értesítést arról, hogy 730 millió forint rezsitámogatást 
kap a kerületünk. Ez a rezsiköltségeinknek csak 40 százaléka, 
de mégis rengeteg pénz. Számíthatunk az iparűzési adóbevé-
telek emelkedésére is, az Önkormányzat rendelkezik lekötött 
pénzzel is, amelyre most elég magas az alapkamat, több száz 
millió jöhet be belőle. Ezért abban bízom, hogy 2023-ban a 
XVI. kerületi Önkormányzat egy takarékoskodási kényszer 
alatt, de a válság előtti évekhez hasonló működésre lesz képes. 
Ebbe még esetleg egy szerény béremelés is beleférhet. Ez ad 
reményt arra, hogy a Fejlődő Kertváros programban – amely 
választási ígéreteinket tartalmazza – meghirdetett terveinket 
legalább 90 százalékra tudjuk teljesíteni. Annak ellenére, 
hogy a 2024-es választások takarékossági okokból nem októ-
berben, hanem májusban lesznek, hogy egyszerre lehessen 
megtartani az Európa-parlamenti választásokkal, és így az 

5 évre tervezett program megvalósítására fél évvel kevesebb 
időnk marad. Fejlesztésre talán egy kicsit kevesebbet tudunk 
majd költeni, de így is szeretnénk például egy telket vásárolni 
Rákosszentmihályon bölcsődeépítés céljára, hogy ennek a te-
lepülésrésznek is legyen bölcsődéje.

– MI SZEREPEL MÉG A TERVEK KÖZÖTT?
– A Fejlődő Kertváros 2019-2024 program eddig meg nem 
valósult programpontjai. Például a Lándzsa utcai lakótele-
pen a bölcsőde építése hamarosan megkezdődik, és talán 
be is fejeződik ebben az évben. Folytatódnak az útépítések, 
útfelújítások. Tervezzük a Centenáriumi lakótelep közterü-
leteinek megújítását, a belső utakat, és azokat, amelyek az 
Önkormányzat tulajdonában vannak. Sor kerül az Olga utca 
és a belső parkolók megújítására is. Folytatjuk a Jókai utca 
forráshiány miatt félbemaradt felújítását is. Reményeim sze-
rint lesz pénz az óvodaudvarok korszerűsítésére is. A fő cél 
azonban 2023-ban az energetikai fejlesztések és az energia-
takarékosságra irányuló beruházások megvalósítása, napele-
mek telepítése, a földhő hasznosítása, hőszigetelés és nyílás-
záró cserék, ahol még régi ablakok és ajtók vannak. Nagyobb 
energetikai korszerűsítést tervezünk a két uszoda és az Er-
zsébetligeti Színház esetében, mert ők hárman a legnagyobb 
energiafogyasztók. Ebben a témakörben van egy 62 épületet 
tartalmazó listám, amelyek esetében a kollégáim dolgoznak 
az energiaárak és a korszerűsítésükre fordítandó összegek 
arányának összehasonlításán. Ahol megéri, előbb-utóbb kor-
szerűsítünk.

– IDÉN LESZ SASHALOM ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓ-
JA. VANNAK MÁR TERVEK ENNEK MEGÜNNEPLÉSÉRE?
– A Képviselő-testület decemberi ülésén sashalmi képviselők-
ből munkacsoportot hozott létre ennek a programnak a ki-
dolgozására. A tervekben szerepel egy Sashalom történetével 
foglalkozó könyv. Ilyen ugyan van már, de csak 1950-ig tartal-
mazza Sashalom történetét. A mostani ennek napjainkig ter-
jedő folytatása lenne, sok fotóval. A Waldorf Iskola udvaráról 
szeretnénk áttelepíteni az országzászlót egy az Önkormányzat 
kezelésében álló területre, és Sashalom nevezetes épületeire 
emléktáblák kifüggesztését határoztuk el. A tárgyi emlékeken 
kívül pedig egy egész éven végigvonuló rendezvénysorozattal 
emlékeznénk a 100. évfordulóra.

MÉSZÁROS TIBOR

Új játékok 
a Monoki utcai 

oviban

Az épülő új óvoda alapkőletétele 
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Német 
közmeghallgatás
December hónapban tartotta a 
XVI. kerületi Német Önkormány-
zat a szokásos évértékelővel egy-
bekötött közmeghallgatását.

A 2022-es év összefoglalóját Péteri Ildikó 
kerületi elnök készítette el egy tartalmas 
prezentáció formájában. Az összefoglaló 
felsorolta az év 12 hónapjának legfontosabb 
eseményeit, külön említette a gyerekprog-
ramokat, külön a felnőtt rendezvényeket, 
a német nyelv ápolásával kapcsolatos ese-
ményeket, táborokat, az évfordulós meg-
emlékezéseket, és a német hagyományok 
ápolását. Kitért a málenkij robotra elhur-
coltak neveit megörökítő emlékmű felava-
tására, a kerületi német nyelvű oktatásban 
résztvevő pedagógusok számára szervezett 
szakmai értekezletre, a XVI. kerületi né-
met tanulmányi versenyek támogatására, a 
korszerű tanulószótárak és országismereti 
könyveket beszerzésére. Beszámolt a 2022. 
július 25-30-ig tartó ausztriai, obervellachi 
nyelvismereti tábor megszervezéséről és 

lebonyolításáról. Felidézte a kulturális és 
hagyományőrző tevékenység két kiemelke-
dő eseményét, a Márton- és a Nicolas-nap 
történéseit. A jövőbeni célok között pedig 
az összefoglaló első helyen említette és 
kiemelt programként jelölte meg a nem-
zetiségi oktatás hatékonyabbá tételét és in-
tenzívebb népszerűsítését mind az óvodai, 
mind az iskolai oktatásban.

M.T. 

Emelt összegben érkezik 
a 13. havi nyugdíj is

 December közepén jelent meg a kormány-
rendelet, amely szerint január 1-jétől 15 
százalékkal megemelik a nyugdíjakat. Az 
átlagos nyugdíjak esetében ez havonta 20-
30 ezer forint pluszt jelent. Ráadásul a jövő 
hónapban újabb extra pénz is érkezik: feb-
ruárban utalják ugyanis a 13. havi nyugdíjat, 
amely szintén emelt összegű lesz. Jó hír az 
is, hogy változatlan marad a nyugdíjkorha-
tár.

ADÓMENTESSÉG KISMAMÁKNAK
A minimálbér 16 százalékkal emelkedett 
az év elején, 2023-ban így az eddigi bruttó 
200 ezer helyett 232 ezer forintot kapnak 
az érintettek, ami nettóban 154 ezer forintot 
jelent. A garantált bérminimum 14 száza-
lékkal emelkedett, vagyis a tavalyi 260 ezer 
forintról bruttó 296.400 forintra nőtt. Ez 
nettó 197 ezer forint. Ezek az emelések kö-
zel egymillió munkavállalót érintenek. 

A minimálbér változása egyben a család-
támogatások összegét is növelte: a gyed 

maximális összege 324.800 forintra nőtt, a 
diplomás gyed alapképzésben 162, mester-
képzésben 207 ezer forint lett, a gyermekek 
otthongondozási díja pedig 232 ezer forint-
ra emelkedett.

Bővült az adómentességet élvezők köre: 
mostantól nem kell személyi jövedelemadót 
fizetniük a harminc év alatti édesanyáknak. 
Emlékeztetőül: a 25 év alatti munkaválla-
lók, valamint a négy-, vagy többgyermekes 
anyák már korábban mentességet kaptak az 
szja megfizetése alól.

APANAPOK MEGDUPLÁZVA
Sok millió forintos adósságtól szabadulhat-
nak meg a felsőoktatásban tanuló édesanyák 
is, egy új szabály szerint ugyanis a 30 év alat-
ti hallgatók teljes diákhitel tartozását elenge-
di az állam, ha a tanulmányaik ideje alatt 
vagy a végzést követő két éven belül gyerme-
ket vállalnak, illetve fogadnak örökbe.

Maradjunk is a szülőknél! Január 1-től 
módosult a Munka Törvénykönyve. Meg-

Egy sor fontos és kedvező változást hozott a családok életébe ja-
nuár 1-je: jelentősen emelkedik a nyugdíj, a minimálbér és több 
családtámogatási forma is, továbbá kibővült az adómentességet 
élvezők köre. Sorra vettük a legfontosabb újdonságokat: ezt hozta 
az új év, ezek 2023 legfontosabb változásai.

duplázódott az „apanapok” száma, vagyis 
a férfiak a gyermekük születése után az 
eddigi öt helyett tíz szabadnapot vehetnek 
ki. Az apasági szabadság első öt napjára 
távolléti díj, a második öt napjára pedig a 
távolléti díj negyven százaléka jár. Továb-
bi változás, hogy a gyermek hároméves 
koráig mostantól minden munkavállaló 
kivehet 44 munkanap szülői szabadságot. 
Erre az új szabadság fajtára a távolléti díj 
tíz százaléka jár. És még valami: a szülők 
kérésére a munkáltató köteles részmunka-
idős lehetőséget biztosítani a dolgozóknak 
a gyermek négyéves koráig.

HOGY NE EMELKEDJEN 
A TÖRLESZTŐ
Sokaknak fájhatna a feje amiatt, hogy ja-
nuár 1-gyel megszűnt a fizetési morató-
rium, amit 2020 tavaszán, még a koro-
navírus-járvány idején vezettek be. Ám 
a kormány úgy döntött, jogszabályban 
garantálja, hogy a moratórium kivezetése 
ellenére az ügyfelek által fizetendő havi 
törlesztőrészlet 2023-ban se emelkedhes-
sen a moratóriumban való részvétel során 
felhalmozódó kamatok és díjak miatt: a 
tartozás visszafizetése a futamidő meg-
hosszabbításával valósulhat meg.

Hasonlóképpen: e hónaptól megszűnt 
az otthonfelújítási támogatás és a nagy-
családosok autóvásárlási kedvezménye is, 
de megmaradt a CSOK, a falusi CSOK, a 
babaváró hitel, és minden, ami ezekhez 
tartozik: a kamattámogatott CSOK-hitel, 
a hitelelengedés és a lakásvásárlási illeték-
mentesség is.

KISZLER FERENC

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
JANUÁR-FEBRUÁRI PROGRAMJAI

Helyszín mindkét rendezvény esetében: 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont (1165 Budapest, Veres Péter út 157.)

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Január 23., február 6., február 20. (hétfői 

napok), a társalgás 17:30-18:30-ig tart.
Az ingyenes német nyelvápoló klubot ebben 
a naptári évben is két heti rendszerességgel 
folytatjuk, elsősorban azokra számítva, akik 
társalgási szinten beszélik a német nyelvet. 

A klub vezetője: Karolin Sztehlo

KÓRUS
Keddi napok 18:00 – 19:00

Január  24., 31., február 7., 14., 21., 28. 
A sváb- és német dalkincs népszerűsíté-
sére kerületi kórusunkba várjuk azokat, 
akik szívesen énekelnek német nyelven. 

Kórusvezető: CsővárinéGurubi Judit
 

Telefonon érdeklődni a programok felől a 
+3620 956 7014-es számon lehet Péteri 

Ildikó NÖ elnöknél.

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!
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Az első tíz Ikarus 260-as típusú autóbusz 
Toldi József vezérigazgatósága alatt gördült 
ki az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár ka-
puján. Ezeket a Budapesti Közlekedési Vál-
lalat számára gyártották. Az Ikarus akkor 
kifejlesztett 200-as autóbuszcsaládja hét 
tagból állt. Ezek közül a 11 méter hosszú, 
260-as és a 16 és félméteres csuklós 230-
as típus váltotta fel fokozatosan a korábban 
használt autóbuszokat, és ekkor indult a 
200-as család diadalútja. A számtalan mű-
szaki újdonság mellett gazdaságilag is új 
elem volt, hogy a 200-asok különböző típu-
sainak fődarabjai azonosak voltak.

E legendás járművek teherbírására, el-
pusztíthatatlanságára jellemző, hogy 2021 
végén a BKK flottájában még volt néhány 
30 évesnél idősebb jármű a 200-asok kö-
zül.

A buszcsaládot búcsúztató ünnepség 
könyvbemutatóval kezdődött. 

Megjelent az Ikarus-story 5. darabjaként 
az Uhri testvérek története 1943 címmel. A 
sorozatot Finta 
László főkonst-
ruktőr kezdte 
írni, de a befe-
jezés már nem 
adatott meg 
neki. Szerencsé-
re felesége, Lász-
ló Anna szívén 
viselte a könyv 
sorsát, és az utol-
só pillanatban 
megmentette a 
bezúzástól az ad-
dig elkészült és már leadott kéziratot. Majd 
gondjaiba vette a kötetet, és férje anyagai 

alapján befejezte az ipartörténet számára is 
fontos kiadványt.

A rendezvény második felében a gyár egy-
kori dolgozói emlékeztek a dicsőséges múlt-
ra. Először Kordás László, az Országgyűlés 
Vállalkozásfejlesztési Bizottságának alelnö-
ke osztotta meg személyes emlékeit a 200-

as buszcsalád indulásáról. Őt követte Kame-
niczky Ákos, a Volánbusz Zrt. forgalmi és 
kereskedelmi igazgatója, aki elmondta, hogy 
2019-ben, amikor megtörtént a Volán válla-
latok integrációja, még 1670 Ikarus-busz fu-
tott az utakon. Előre láthatólag 2024 lesz az 
az év, amikor már nem koptatja az aszfaltot 
a patinás gyár egyetlen autóbusza sem – le-
számítva az oldtimereket, és a magántulaj-
donban lévőket. 

Simon Pál 1964-ben kezdett dolgozni a 
gyárban, még akkor, amikor a hegesztés di-
namóval történt. Ma a CO-hegesztők világá-
ban sokan már nem is értik, milyen lehetett 
az. Az egyik emlékező elmesélte, a buszcsa-
lád történetéhez hozzá tartozik, hogy Finta 

László főkonstruktőr nem csak a műszaki 
fejlesztés fontos embere volt, de nagyon jól 
bánt a munkatársaival is. Támogatta a tanu-
lásukat, akár a 8 általános elvégzésére volt 
szüksége valamelyiküknek, akár a harma-
dik diploma megszerzésére, mindig számít-
hattak rá. Szabó Zsóka azt emelte ki, hogy a 

gyárban mindenkinek volt lehetősége előre 
lépni karrierjében. Karászi György műszaki 
igazgatóhelyettes a 200-as család létrejöttét, 
azt a KGST elvárást idézte fel, amely Ma-
gyarországra osztotta a buszgyártás jelentős 
részét a szocialista országok között. 

Végül a jelenlévők kivonultak a kultúrház 
lépcsőjére, ahonnan végignézték az össze-
gyűlt 200-as családhoz tartozó buszok szo-
morú kivonulását a Kultúrház területéről. 
A látvány olyan volt, mint amikor egy sokat 
játszott, nagyon sikeres színdarabot levesz-
nek a műsorról, és mind a nézők, mind a 
szereplők szemében megjelenik egy-egy 
könnycsepp.

MÉSZÁROS TIBOR

A BKK vezetése eldöntötte, 
hogy kivonják a forgalomból 
az Ikarus gyár által készített 
200-as buszcsalád utolsó da-
rabjait, amelyek 50 évig szol-
gálták a városi közlekedést. A 
járművek nyugdíjazása alkal-
mából az Otthonunk a XVI. 
Kerület Egyesület Ikarus Klub-
ja ünnepséget rendezett az 
egykori Ikarus Kultúrházban.

Emeritus 
Ikarus

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
A málenkij robotra elhurcoltakra emlékezve a 

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 
megemlékezést és koszorúzást szervez.

IDŐPONT: 2023. január 19. (csütörtök) 15 óra
HELYSZÍN: Waldorf Iskola (Sashalom, Thököly út 13.)
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BUDAPEST FŐVÁROS 
XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA

A Budapest Főváros XVI. kerület Díszpol-
gára cím a kerület fejlődése, gyarapodása és 
hírnevének öregbítése érdekében kifejtett 
kiemelkedő tevékenység, avagy példamu-
tató életmű elismerésére adományozható.

Díszpolgári cím adható protokolláris ok-
ból, elsősorban hasonló jellegű kitünte-
tés viszonzására, nem a XVI. kerületben 
szerzett érdemekért, illetve posztumusz, 
amennyiben a fent felsorolt érdemeket a 
kitüntetésre jelölt személy életében nem 
lehetett megjutalmazni. 

Az indítványok beadása: a felhívással köz-
zétett űrlapon, az elektronikus ügyintézési 
felületen vagy papír alapon szükséges el-
juttatni 2023. január 20-ig a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.) a Polgármesternek cí-
mezve.

Az űrlap letölthető a https://www.bp16.
hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, vala-
mint személyesen a Polgármesteri Hivatal-
ból kérhető.

A felhívással kapcsolatban további infor-
máció kérhető a 401-1510-es telefonszá-
mon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail 
címen vagy személyesen a Humán Irodán, 
a 227. sz. szobában.

A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest 
Főváros XVI. kerület Díszpolgára” szöveget.

BUDAPEST FŐVÁROS 
XVI. KERÜLETÉÉRT KITÜNTETÉS

A Budapest Főváros XVI. kerületéért kitün-
tetés kulturális, művészeti, közművelődési, 
pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, 
egészségügyi, környezetvédelmi, település-
fejlesztési vagy más közérdekű tevékenység 
terén kitűnt és jelentős eredményeket elért 
személy vagy közösség tevékenységének 
vagy életművének elismerésére adomá-
nyozható, illetve posztumuszként, ameny-
nyiben az elismerő címre jelölt személyt 
életében nem lehetett megjutalmazni.

Az indítványok beadása: a felhívással köz-
zétett űrlapon, az elektronikus ügyintézési 
felületen vagy papír alapon szükséges el-
juttatni 2023. január 20-ig a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.) a Köznevelési, Kultu-
rális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 
Bizottságnak címezve.

Az űrlap letölthető a https://www.bp16.
hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, vala-
mint személyesen a Polgármesteri Hivatal-
ból kérhető.

A felhívással kapcsolatban további infor-
máció kérhető a 401-1510-es telefonszá-
mon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail 
címen vagy személyesen a Humán Irodán, 
a 227. sz. szobában.

A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest 
Főváros XVI. kerületéért” szöveget.
 Kovács Péter polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szellemi és tudományos élet terüle-
tén kimagasló eredményt elért ifjú 

tehetségek elismerésére a
BUDAPEST FŐVÁROS 

XVI. KERÜLET IFJÚ TEHETSÉGE
címet alapította.

A cím adható a Magyar kultúra és irodalom, 
hagyományőrzés, a Magyar zeneművészet 
és a Magyar tudomány kategóriákban kima-
gasló eredményt elért, a Budapest Főváros 
XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel ren-
delkező 12. életévét betöltött, de 35. életévét 
még be nem töltött ifjú tehetségek anyagi 
és erkölcsi ösztönzésére, munkájuk elisme-
résére. 

A „Magyar kultúra és irodalom, hagyo-
mányőrzés” kategóriában évente két fő, a 
„Magyar zeneművészet”, valamint a „Ma-
gyar tudomány” kategóriában évente egy-
egy fő tüntethető ki – megfelelő jelölt ese-
tén – a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú 
Tehetsége” címmel.

A címmel oklevél, emlékplakett valamint 
12 hónapon keresztül 60.000 Ft/hó ösz-
töndíj jár.

Az adományozás rendje: a „Budapest Fő-
város XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető 
cím a 2023. évben a március 15-i ünnepi 
képviselő-testületi ülésen kerül átadásra.

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

Felkérem a kerületi polgárokat, intézmé-
nyeket és az önkormányzat bizottságait, 
hogy tegyenek javaslatot – életrajzzal, in-
dokolással ellátva – a kitüntető cím adomá-
nyozására. 

Az indítványok beadása: a felhívással köz-
zétett űrlapon, az elektronikus ügyintézési 
felületen vagy papír alapon szükséges el-
juttatni 2023. január 20-ig a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.) a Köznevelési, Kultu-
rális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 
Bizottságnak címezve.

A részletes indoklás mellé a javasolt sze-
mélyről önéletrajz benyújtása szükséges.

Az űrlap letölthető a https://www.bp16.
hu/hirek/palyazati-felhivasok fül alatt, vala-
mint személyesen a Polgármesteri Hivatal-
ból kérhető.

A felhívással kapcsolatban további infor-
máció kérhető a 401-1510-es telefonszá-
mon, a pordan.monika@bp16.hu e-mail 
címen vagy személyesen a Humán Irodán, 
a 227. sz. szobában.

A borítékra kérem ráírni: „Budapest Fővá-
ros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” 

Kovács Péter polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, tovább-
fejlődését, értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együtt-

munkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat 
nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában 

kifejtett kiemelkedő tevékenységet. Felkérem a kerületi polgárokat, civil szerveze-
teket és intézményeket, hogy tegyenek javaslatot – a jelölt életútjának leírásával 
és rövid indokolással ellátva – a 2023. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 

adományozandó kitüntetésre, címre. 

Felhívás kerületi kitüntető díjak adományozására

FELHÍVÁS
LEGYÉL TE AZ AJÁNDÉK!

Vágyódsz egy kisgyermek közelségére? Kisgyermekes családok szeretnének segítséget 
kapni, te pedig adnád a szeretetedet, szabadidődből néhány órát hetente, 

csupán erre van szükségük.
Mi összeismertetünk Velük-Téged egy negyven órás ingyenes felkészítést követően.

Csatlakozz Segítő közösségünkhöz!
ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMUNK JANUÁRBAN INDUL.

Ha érdekelnek a részletek, keress minket! 
OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY, ÉSZAKPESTI SZOLGÁLAT
budapest15@otthonsegitunk.hu, tel: 70/3372048 , 70/3372049

kocsisgyula8@gmail.com, kocsisn.kati@gmail.com
Anyatámasz facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/3167682756801446

https://www.facebook.com/OSAXV, www.otthonsegitunk.hu
VÁRUNK SZERETETTEL!

OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY, ÉSZAKPESTI SZOLGÁLAT
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Weyde Gyula 1938. március 5-én született Budapesten. Gyer-
mekkorát Gödöllőn töltötte, ott járt elemi iskolába, majd a bu-
dapesti Eötvös József Gimnáziumban érettségizett.

Elektro-műszerésznek tanult, mert származása miatt nem vet-
ték fel a műszaki egyetemre. Később azonban esti tagozaton 
mégiscsak bejutott a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos-
mérnöki Karára, ahol 1966-ban szerzett diplomát.

1960-ban kezdett dolgozni a XVI. kerületben, az Elektronikus 
Mérőkészülékek Gyárában, ahonnan a cég megszűnése után 
1995-ben, osztályvezetői beosztásból ment nyugdíjba. 

1960 óta élt a kerületben, 1990-től Árpádföldön. Aktívan részt 
vett Árpádföld közéletében is. 1998-tól 2010-ig, három ciklu-
son keresztül önkormányzati képviselőként dolgozott. Ez idő 
alatt sokat tett Árpádföld fejlődéséért és az itt lakók érdekeiért. 
Több mint 10 évig tagja volt az Árpádföldi Közösségi Egyesü-
letnek, az Árpádföldi Polgárok Érdekközösségében pedig az 
elnöki feladatokat látta el. Segítette és szervezte mindkét egye-
sület munkáját és tevékenységét, aktívan vett részt a közösségi 
feladatokban. A templom felújításához, a plébánia és egyház 
közösségi házának megépítéséhez fáradhatatlanul, több évtize-
den keresztül gyűjtötte a támogatásokat. A templomkertben hi-

ányzó fa feszületet fiával 
újraállították. 

Szorgalmazta a Tóth 
Ilonka szobor és emlék-
ház megvalósítását, so-
kat tett az anyagi forrás 
előteremtéséért, majd 
aktívan részt vett a kivi-
telezés szervezésében. 

Segített az árpádföldi 
emlékhely kialakítá-
sában, a turul oszlop 
felállításában is. Meg-
szervezte és segítette Árpádföldön a szennyvízcsatorna-hálózat 
megvalósítását. Vízközmű társulatot szervezett a cél érdekében. 
Szintén nagy szervezőmunkát fejtett ki a felújítandó utak ösz-
szeírásában.

Weyde Gyula 2023. január 6-án hunyt el. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. Nyugodjék békében!

Weyde Gyulát a XVI. kerületi Önkormányzat saját halottjának 
tekinti.

Életének 85. évében elhunyt idősebb WEYDE GYULA villamos-
mérnök, egykori önkormányzati képviselő, a Budapest Főváros 
XVI. Kerületéért kitüntető cím birtokosa, a Tóth Ilonka Szülőházá-
ért Alapítvány alapító tagja.



XVI.  Kerület i  Újság10

Ünnepi 
     visszatekintő

Mindenki 
karácsonya
December 14-én különleges kará-
csonyi délután várta azokat, akik a 
Táncsics Utcai Civil házba látogat-
tak. A Corvini Domini Értékmentők 
és Értékteremtők Egyesülete meleg 
étellel, ünnepi műsorral fogadta 
közönségét a hagyománnyá vált 
Mindenki karácsonya elnevezésű jó-
tékonysági rendezvényen. 

A rendezvény házigazdája, Paor Lilla 
előadóművész és Ács Anikó alpolgármester 
köszöntötte az egybegyűlteket, akiket zenés 
műsor, látványos bűvész show és maga a 
Mikulás fogadott. A szervezők összesen 
kétszáz adag meleg ételt és Mikulás-cso-
magot készítettek, valamint a kerületi lako-
sok felajánlásainak köszönhetően rengeteg 
igen jó minőségű ruhaneműből, használati 
tárgyból és evőeszközből tudtak válogatni a 
rászorulók, és vidámságból sem volt hiány.
A Corvini Domini ebben az esztendőben is 
igyekezett segíteni, hogy kerületünk min-
den lakosának picit derűsebb lehessen a 
karácsony egy ilyen nehéz esztendő után.

GUETH ÁDÁM

December 1-én, a János utcai 
Derűs Alkony Idősek Klubjában 
gyűltek össze a tartalmas és 
vidám kikapcsolódásra vágyó 
nyugdíjasok szerte a kerületből. 

A Mosoly Együttes műsorában a főszerep 
a vidámságé volt. Boldogy-Szabó Levente 
színvonalas gitárjátékkal és énekkel köz-
kedvelt régi slágereket adott elő. A többi 
közreműködő Vasvári Ildikó, Ritka Zoltán, 
Dedik János és Pintér Sándor vidám törté-
neteket olvastak fel szerelemről és fiatal-
ságról, valamint mulatságos és szokatlan 

karácsonyi meglepetésekről. A közönség 
rendkívül hálásan fogadta az előadást, és a 
termet önfeledt hahotázás töltötte meg és 
a hálás tapsviharnak köszönhetően egy kis 
ráadást is sikerült kiharcolni. A műsor vé-
gén tombolajátékkal örvendeztették meg az 
egybegyűlteket, melynek keretében értékes 
ajándékokat nyerhettek a résztvevők Vasvá-
ri Ildikó festményei közül. 

GUETH ÁDÁM

200 kerületi igénylő kapott élel-
miszercsomagot a Civil 16 Egye-
sülettől

A Civil 16 egyesület november 17-e és de-
cember 17-e között várta telefonos jelent-
kezésüket azoknak a XVI. kerületben élő 
kisnyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, 
munkanélkülieknek és mindazoknak akik 
úgy érzik a mindennapok megélhetése ne-
hézséget jelent számukra. A beérkező igé-
nyek alapján az egyesület lelkes önkéntesei 
107 csomagot állítottak össze és szállítottak 
ki 200 kerületi rászoruló számára.

Az egyesület vezetése ezúton is köszöne-
tet mond az önkénteseknek és az egyesü-
leti tagoknak, akik időt és fáradságot nem 
kímélve vettek részt a csomagolásban és a 
kiszállításban. Köszönet illeti mindazokat, 
akik élelmiszerrel, pénzbeli adománnyal, 
vagy mindkettővel hozzájárultak az akció 
sikeréhez, és ezzel az igénylők ünnepi asz-
talának gazdagításához. Köszönet jár továb-
bá a XVI. kerületi Önkormányzatnak is, hi-
szen ahogy már a kezdetek óta támogatja év 
végi akciónkat, idén is kiállt a jó ügy mellett, 
és támogatta a csomagosztást.
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A Nagycsaládosok Egyesületének XVI. kerületi 
csoportja is megtartotta évzáróját. 

Simon Mariann elnök az Er-
zsébetligeti Étterem és Ren-
dezvényházba hívta ünnepi 
vacsorára mindazokat, akik 
messze saját érdekeiken túl 
segítik a NE helyi szervezetét, 
annak ellenére, hogy maguk is 
nagycsaládosok, otthon is szá-
mos feladat vár rájuk. Szükség 
esetén szerveznek, gyűjtenek, 
csomagolnak, takarítanak, a 
rendezvények lebonyolításá-
ban segédkeznek, adminiszt-
rálnak, vagy bármi mást meg-
tesznek, amire éppen szükség 
van, mindezt soha nem csökkenő lelkesedéssel. Az elnök asszony 
kollégái máltatását követően mindegyiküknek egy saját készítésű 
és egy vásárolt ajándékot nyújtott át elismerése jeléül. Majd egy fi-
nom vacsora következett, végül pedig összeálltak egy közös fotóra, 
amelyet majd a NE archívumában őriznek a 2022-es esztendőről.

M.T.

Évzáró összejövetelt tartott fehér asztal mellett a 
SAS-kör, a sashalmiak Mihala Tibor díszpolgárunk 
által vezetett polgári és kulturális közössége az 
Erzsébetligeti Étterem és Rendezvényházban. 

Mihala Tibor ünnepi köszöntőjében – olykor kissé elérzékenyül-
ve –, régi, havas karácsonyok emlékét idézte fel, és kifejezte azt a 
reményét, hogy egyszer visszatér még azoknak a régi, érzelemdús 
karácsonyoknak a hangulata, ame-
lyek még nem a bevásárlóközpontok 
megrohanását jelentették. Szomorú-
an állapította meg, hogy úgy érzi, egy 
rosszkedvű világban élünk, ebben 
nőnek fel az utódnemzedékek, és 
Európa az érzelmi és vallási kiürese-
dés útjára lépett. Ennek ellenére kí-
vánt békés, boldog ünnepeket, meg-
jegyezve, hogy a béke és a boldogság 
fogalma mennyivel mást jelent ma 
az ukrán magyar határ két oldalán, 
és a szomszédban dúló háború talán 
a mi számunkra is megcsonkítja kis-
sé ezeket a fogalmakat.

M.T. 

Decemberi utolsó lapszámunkban beszámoltunk 
arról, hogy bográcsozó hely készült az Önkor-
mányzat Civil Házának a kertjében. 
Akkor csak érintőleg esett 
szó arról, hogy ugyan-
akkor a Kertvárosi Kert-
barátok Egyesülete és a 
Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet együttműködé-
sével elkészült egy mére-
tes virágos gyógynövényes 
ágyás is, amelyhez az ala-
pot a Kerületgazdák alakí-
tották ki, a növénytani szakértelmet – a virágokat és a gyógynövé-
nyeket – a Kertbarátok biztosították. A virágágyás beültetéséhez a 
tagok saját kertjeikből válogattak szárazságtűrő, évelő növényeket, 
és – ahogy az már a kertek világában lenni szokott – igen sok fizikai 
munkát is beleadtak a kisebb kertnek is nevezhető ágyás kialakí-
tásába. Ez nem csak a talaj előkészítését és a beültetést jelentet-
te, hanem a fölösleges anyagok elszállítását, vagy a kert megfelelő 
helyére történő eljuttatását is magába foglalta. Sokan dolgoztak 
sokat, hogy a felajánlásukat megvalósítsák. Amint azt Bányi Gyulá-

Virágos gyógynövénykert a Táncsics utca 10-ben

né elnök elmondta, a felajánlás célja egyrészt a példamutatás volt, 
másrészt pedig bizonyítani szerették volna, hogy tevékenységük 
megérdemli az elismerést, rászolgált az Önkormányzat támogatá-
sára. Vállalták továbbá azt is, hogy figyelemmel kísérik a kiskert 
sorsát, és ellátják a gondozását is. Tavaszig már egyre kevesebbet 
kell várnunk, amikor majd teljes szépségében díszítheti az Önkor-
mányzat Civil Házának kertjét a Kertbarátok „legújabb gyermeke” 
a gyógynövények pedig kifejthetik jótékony hatásukat is. 

M.T. 
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A múlt évben immár két évtizedes hagyománnyá vált a 
rendszeres helytörténeti rovat a kéthetente megjelenő XVI. 
Kerületi Újságban, ahol folyamatosan értesítjük az olvasókat 
a helytörténet aktuális kutatásairól, új felfedezéseiről. Fa-
cebook oldalunk képes rovatai: az Érdekes Képek Galériája, 
amiben egy-egy kép történetét járjuk körbe, a Kvíz képes 
helytörténeti rejtvény: egy-egy érdekes részlet közlésével 
ösztönözzük az olvasókat a kerület épületeinek, köztereinek, 
parkjainak, kertjeinek megismerésére, rövid beszámolókat 
közlünk a helyi Jeles Napokról. Természetesen az oldalon (és 
a társ-oldalakon, ilyen pl. a XVI. kerület régi képeken) rendsze-
resen válaszolunk a felvetett kérdésekre, hozzászólásokra is. 
Továbbra is számítunk olvasóink érdeklődésére. 

A Városunk – Budapesti Honismereti Híradó folyamatosan 
közli a megjelent könyveink recenzióit, weboldaluk értesít az 
eseményeinkről, valamint a 2022-es, 25. évfolyam 4. számá-
ban öt írásunkat közölték a kerület helytörténetéről, a KHEK 
tevékenységéről.

2022-ben lezárhattuk a Lantos Antal által elkezdett telepü-
léstörténeti sorozatot, immáron minden elődtelepülés álta-
lános története a Rákosszentmihály története II. Az önállóság 
ötven éve című kötettel a polcra került.

Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozatunk 57. kötetének 
bemutatóját is megtartottuk 2022-ben, a Budapesti Történeti 
Múzeum régészei mutatták be a sikeres könyvben kerületünk 
régészeti múltját. A kötet címe: Múltbéli utazás a kertek alatt. 
A XVI. kerület régészeti emlé-
kei az őskortól a középkorig. 
A BTM munkatársai gaz-
dag tárgyi és írásos anyag-
gal készültek egy látványos 
időszaki kiállítás keretében, 
mely az Írás-Kép Galéria fa-
lain, tárlóiban 2023. június 
30-ig megtekinthető. 

2022 jelentős publikáci-
ójának számít a KHEK és 
a Mythos Produkció közös 
filmes produkciója, a cin-
kotai evangélikus templo-
mot bemutató 10 perces 
Budapest ezer éves templo-
ma, élő örökségünk címet vi-
selő kisfilm (megtekinthető 
a www.helytortenet16.hu honlapon és facebook oldalunkon).

A múlt év elején gyűjteményünk részt vállalt a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat málenkij robot emlékmű állításá-
hoz szükséges adatok kutatásában.

Az év során digitalizáltuk a rákosszentmihályi öregtemető 
névsor-listáját, családi hagyatékokat (csak kiemelve néhányat: 

a mátyásföldi pékmester Frigyer Ferenc iratait, fényképeit, a 
cinkotai Hazai család fényképeit, Szőke Sándor, a Nemzeti 
Színház színészének, mátyásföldi bírónak fényképeit, a rá-
kosszentmihályi katolikus egyház utólag szerkesztett képes 
Historia Domusát, (egyháztörténet). 

Batthyány Ilona, Cinkota grófnője születésének 180. évfor-
dulója volt a 2022-es év, erre az alkalomra megszerveztük, 
hogy immáron neki is legyen táblás fája a Helytörténeti Fa-
sorban, a Sashalmi sétányon. Ezen túl az Írás-Kép Galériánk-
ban Batthyány Ilona, a különc grófnő címmel kiállítást készí-
tettünk a grófnő életéről, amit 2023-ban újra láthatnak majd 
az érdeklődők.  

A Mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnázium 2022-ben ünne-
pelte fennállásának 90. évét. Az alkalomra a gimnáziummal 
közösen kiállítást terveztünk, szerveztünk az épület kezdeti 
történetéről. 

Paulheim József jubileumi kiállítását megterveztük, az 
idén kerülnek a tablók a falakra.

Természetesen az állandó kiállításunkon és minden idősza-
ki kiállításunkon tárlatvezetést tartottunk az érdeklődőknek. 

Már 2022-ben elkezdtük szervezni a 2023-ban kettős jubi-
leumot ünneplő rákosszentmihályi lóvasútról készülő kiállí-
tásunkat. 

2022-ben folytattuk az évtizede sikeres ünnepi, akciós 
könyvárusításokat. 

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ és ben-
ne a gyűjtemény 2023-ban is a 
múlt megőrzését szolgálja. 

Köszönjük minden olvasónk-
nak, aki 2022-ben visszaemlé-
kezésével, tárgyi adományaival 
elősegítette ezt a gyarapodást. 
Továbbra is várjuk olvasóink in-
ternetes leveleit, amelyben régi 
fotó(ka)t, iratokat, korabeli saj-
tópéldányokat esetleg néhány 
soros leírást küldenek a kerü-
letünkben történt események-
ről, csoportképekről, műked-
velő színházi előadásokról, régi 
épületekről, nevezetes szemé-
lyekről.  Internetes leveleiket 
a helytortenet16@gmail.com 
címre szíveskedjenek küldeni, 

vagy hívjanak a 06 30 4845264-es, illetve a 604-8342-es telefo-
non. A gyűjteménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük 
és visszaadjuk az eredetit megőrizni kívánó tulajdonosoknak.

Békés, boldog újesztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

Szemelvények a Helytörténeti Gyűjtemény 2022-es évéből
A jó gazda az újesztendő elején elkészíti az előző év summáját - összegzését, büszkén tekint végig a nyájon, 
és átgondolja mit is végzett el a gazdaságban. A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Helytörténeti 
Gyűjteménye mindenkori legfontosabb feladatai a publikáció, a kutatás, helytörténeti anyagok gyűjtése, azok 
archiválása, állapot-megőrzése és a közönségnek való bemutatása kiállítások és tárlatvezetések során. Renge-
tegen kerestek fel minket régi emlékeikkel – akár szkennelésre, akár a gyűjteménynek adományozva az eredetit. 
Kutattunk, publikáltunk - neten, sajtóban és könyvkiadásban is. Kapcsolatokat ápoltunk, teremtettünk azokkal, 
akiknek szintén szívügyük kerületünk múltja. Természetesen ebbe a rövid írásba nem fér bele minden, amit 
elvégeztünk. Álljon itt egy tömör summa arról, amire a legbüszkébbek vagyunk a tavalyi év munkájából.

A Budapest ezeréves temploma című film forgatásán
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Müller Ildikó intézményvezető bevezetője után Kovács Péter pol-
gármester beszélt a helytörténeti füzetek újabb darabjáról, az első 
olyan kötetről, amely a kerületi régészeti feltárásokkal foglalkozik. 
A polgármester elmondta, hogy a régészeti leletek megszaporodá-
sa összefügg az Önkormányzat infrastruktúra-fejlesztő programjá-
val, amelynek munkálatai több helyen régészeti kincseket hoztak a 
felszínre. Így kerülhetett a tárlókba 3000 éves nyílhegy, vagy 700 
éves pénzérme, és sok más különböző korú, szebbnél szebb régé-
szeti lelet.

A könyv szerzőivel – Gálvölgyi Orsolyával, Mészáros Boglárkával 
és Tóth Farkas Mártonnal,  a Budapesti Történeti Múzeum régé-
szeivel – a Corvin Mátyás Gimnázium igazgatója, Boros Tamás be-
szélgetett. A szakemberek elmondták, hogy a régészeti feltárások 
száma megnövekedett, amióta minden földmunkával járó kivite-
lezésnél – ha a hatóság a régészeti szakvélemény alapján úgy ítéli 
meg – régészeti megfigyelőnek is jelen kell lennie. Ez némi ellen-
tétben áll az építtetők és kivitelezők érdekeivel, a régészet azonban 
így olyan leleteket és lelőhelyeket tud megmenteni a tudomány 

számára, amelyek megsemmisülnének. Ugyanakkor a régészek-
nek csak rövid idő áll rendelkezésükre az előkerült leletek értékelé-
sére és archiválására. Tudni kell azt is, hogy a régészeti leletek akár 
magánterületen, akár közterületen kerülnek elő, az állam tulajdo-
nát képezi. Elhangzott az az információ is, hogy a Kertváros terüle-
tén feltárt legrégebbi lelet az újkőkorszakból, a Krisztus születése 
előtti 8. évezredből származik. 

A könyv által feldolgozott történelmi korok bemutatása után tár-
latvezetés kezdődött. Először Szilas Gábor a kiállított őskori lele-
tekről, a neolitikum emlékeiről beszélt. Ez a kor a cserépedények 
előállításának, az állatok igavonásra használatának, a szarvasmar-
ha kultusznak az időszaka, és a Nógrádverőce utca és a Szilas-patak 
közötti részről származnak.

Tóth Farkas Márton a Rózsa utcai és a Rákosi úti leletekről be-
szélt, amelyek már a középkor leletei. A kor nagy találmánya a faze-
kaskorong, ami a színvonalasabb, célszerűbb edények előállítását 
teszi lehetővé.  

Olgyai János a szarmaták korát idézte fel, megjegyezve azt, hogy 
ez a keletről érkezett „barbár” nép nem is szerepel a történelem-
tanításban. Településeik szintén a Szilas-patak völgyében sorakoz-
nak. Már ismerték a malomkövet, és edényeiket gazdagon díszí-
tették.

Jelentőseb leletek kerültek elő a Diófa utca környékéről is, amely 
azt sejteti, hogy a Csömöri úttal bezárólag egy nagyméretű temetőt 
rejt a házak alatti terület.

Gálvölgyi Orsolya a népvándorlás korát mutatta be, amely vé-
get vetett a szarmaták 500 éves békés életének. Ennek legendás 
történése a hunok érkezése. Ebből a korból borostyán és karneol 
gyöngysor is előkerült egy szarmata hölgy sírjából a Nógrádverőce 
utcában. A honfoglalás koráról kiállított leleteket Mészáros Boglár-
ka ismertette. Ebből a korból is a Nógrádverőce utcából került elő 
a legtöbb lelet.

Aki ennél részletesebb ismeretekhez szeretne jutni, egészen jövő 
év júliusáig megtekintheti a kiállítást a Veres Péter út 155-157. alatt, 
és ott megvásárolhatja a könyvet is, amíg a készlet tart.

MÉSZÁROS TIBOR   

Múltbéli utazás 
a kertek alatt
Decemberben a Kertvárosi Helytörténeti és Emlé-
kezet Központ a Budapesti Történeti Múzeummal 
közösen kiállítást rendezett a Helytörténet köz-
pontjában, a Veres Péter út 155-157-ben. A kiállítás 
megnyitóján mutatták be a Helytörténeti Füzetek 
57. kiadványát, amely kerületünk régészeti emlé-
keit foglalja össze az őskortól a középkorig. 

Fotó: Szilágyi Nóra Fotó: Szilágyi Nóra
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Az indiai területekről érkező, a Közel-Keletet át-
utazó, majd Európa déli vidékein megtelepedő 
citrom lekorábbi régészeti maradványai körül-
belül az i.e. 1. – i.sz. 1. századra datálhatók. A 
növény hamar elterjedt az elit köreiben, a római 
kertészek nemesítéssel az eredetileg vastag héjú 
gyümölcsből többféle változatot is létrehoztak. 
A citrommal találkozhatunk többek között Pli-
nius, Vergilius és Galénosz műveiben. A citrus-
félék különböző változatai, a ma ismert fajták 
elődjei a citromot követően nagy késéssel terjed-
tek el Európában, valamikor a 15. század után.

Az alábbiakban nézzük meg néhány gyógyír 
receptjét, melyben a citrom és a hatásáról kialakult hiedelmek is sze-
repet kapnak:

Melius Péter: Herbárium. Az fáknak, füveknek 
nevekről, természetekről és hasznairól… 1578

Az citrom heia igen száraszto, melegitő, az húsa hidegitő, nedves-
sitő, am az soványu belső része hidegitő, de á magva melegitő… Az 
méreg ellen igen ió az citromot enni. Ha penig borban iszod az cit-
romot hasat indit, mérget vesz… Az büdös száy ellen, az czömörlés 
ellen ió ha észed, száyad vélle mosod az heyával, boros eczetben, vagy 
rozsa etzetben meg főződ igen ió… A citromot mind heiastúl egyed 
de mézzel, vagy nádmézzel hinczed. Igen ió harag bánkodás ellen. 
Az ki omlot haragos epét meg szárasztya. A magva ió mérges állat 
harapás ellen.

Állatokat és embereket gyógyító fortélyok, 
18. század vége

Orcája mikor az embernek kifakadoz 
A citromot, lémonyát parázs hamuban meg 
kell sütni, azután meghámozni, ruha által 
megfacsarni, annak levével kell a fakadozott 
helyet kenni. Igen jó és hasznos. 

Madách Gáspár – Balassi Péter: 
Házi patika. 1713

Fogfogásrúl való orvosság 
Az örög cétromot vegyed, és égen aprón me-

téld meg, és timsót égesd meg, és törd meg, hogy porrá légyen, és 
osztán az fogadót hénts meg föllyül véle, és úgy köll vézét vennyi. 
Fogfájásrúl égen jó.

Zay Anna Orvoskönyve. 1718.

Melankólia ellen való orvosság 
Szelj citromot szeletekre, nádmézeld meg, és úgy egyed: igen tisztítja 
azt a felforrott és égett vért, amelly melankóliát és szomorú gondo-
latokat csinál.

Szómagyarázat: cétrom: citrom; hénts meg: hintsd meg; lémonya: 
citrom; nádméz: cukornádból előállított cukor; vézét: vizét.

A cikkben feltüntetett receptek kultúránk megismerése szempontjából 
érdekesek, kipróbálásukat nem javaslom.

A régmúltban a botanika, a konyhaművészet, a szépségápolás és a gyógyítás ha-
gyománya nem különült el oly mértékben egymástól, mint ma. Több olyan könyv is 
fennmaradt, melyekbe az ilyen témájú recepteket jegyezték le. Idén, rovatomban a 
gyógyítás hagyományairól adok ízelítőt, egy-egy alapanyagot körüljárva, melyhez recepteket az említett kötetekből 
válogatok. Elsőként, a gyógyhatása miatt is számon tartott citromot választottam.  

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

a gyógyítás
történetéből

Ketten a palettán II.

Először ismertette mindkét művész életrajzát, művészi pályafutásuk főbb ál-
lomásait, majd egyenként elemezve a műveket bevezette a hallgatóságot a két 
művész alkotói módszereinek titkaiba. A különleges hangulatú zenéről külön-
leges hangszerek megszólaltatásával Baráth István és Varga Zsolt gondoskodott. 
A rendkívül népszerű handpan lágyan hullámzó dallamait jól ellensúlyozta a 
sámándob. Ebben a nem mindennapi hangszerelésben hallhattuk a jól ismert 
Indulj el egy úton, én is egy másikon... kezdetű dalt, amely talán a két művész pár-
huzamos, de szinte mindenben eltérő életútjára utalt. 

Terényi István festőművész és Ürmös Péter grafikusművész 
már másodszor mutatta be közösen műveit az Erzsébet-
ligeti Színház Kamara Galériájában Kertai Zsuzsa rendez-
vényszervező gondozásában. Mindkét alkotó az ART16 Mű-
vész Csoport tagja, így kiállításukat A. Bak Péter, az ART16 
alapító elnöke nyitotta meg.

Ürmös Péter, A. Bak Péter és 
Terényi István
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Január 20. péntek 18.00
„ÁLDÁS LÉGYEN A FÖLDÖN”
(Petőfi Sándor)
A MOLNÁR-C. PÁL BARÁTI KÖR 
KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás megtekinthető 2023. március 19-
ig a Harmónia Szalonban, a Corvin- és a 
Kamara Galériákban.

Január 20. péntek 19:30
JAZZLIGET: TRIO À LA KODÁLY

A zenekar elsődleges célja a hagyományok 
ápolása mellett, új reflexiókat bemutatni Ko-
dály műveire.
Jegyár: 2800 Ft elővételben, 3300 Ft a hely-
színen

Január 21. szombat 11:00
VUK Gyermek táncjáték egy felvonásban
Megelevenednek Fekete István jól ismert 
figurái, Karak, Vahur, Tás, a “Simabőrű” és 
még számos szereplő mellett természete-
sen Vuk is.
Megtekintését 4 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: 2700 Ft, 3000 Ft, 3700 Ft

Január 21. szombat 19:00
HOBO – VADÁSZAT KONCERT
„A Vadászatnak sosem lesz vége”
A régi album dalai mellett újabb, ideillő 
számok is elhangzanak.
Jegyár: 5500 Ft, 6500 Ft, 7500 Ft

Január 22. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ

Január 22. vasárnap 18:00
TÖBBET MAGUNKRÓL
- A GRECSÓ FIVÉREK ESTJE
Egyedülálló irodalmi táncprodukció, egy 
különleges este az irodalom és  a tánc fú-
ziójában.
ELŐADÓK: Grecsó Krisz-
tián író, Grecsó Zoltán 
táncművész. KÖZREMŰ-
KÖDIK: Fodor Réka (ének), 
Temesvári Zsófia (tánc), 
Kertész Endre (cselló)
Jegyár: 3000 Ft, 3600 Ft, 
4200 Ft

Január 22. vasárnap 15:00
ÉLJ OTTHONOSAN A TESTEDBEN!
TÁNCTRÉNING GRECSÓ ZOLTÁNNAL

Az érzékenyítő program a testtudat, a kap-
csolódások, és érzékelések felszabadításá-
val megtanítja, hogyan érezzük jól magun-
kat a bőrünkben.

Január 23. hétfő 18.00
CORVIN MŰVÉSZKÖR – ÚJ TAGJAINK 
BEMUTATKOZÓ KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Kovács Attila Galéria
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
Megtekinthető 2023. február 9-ig.

Január 25. szerda 19:00 
Dumaszínház:
HA ÉN EGYSZER FÉNYT KAPOK 
JANKLOVICS PÉTER ÖNÁLLÓ ESTJE

Január 26. csütörtök 18:00
Női szemmel:
ERZSÉBET KIRÁLY-
NÉ ÉS ANDRÁSSY 
GYULA GRÓF – BA-
RÁTSÁG VAGY SZE-
RELEM?
Előadó: Káli-Rozmis 
Barbara, a királyné kutatója.
Szerelmes volt-e Erzsébet az egykori forra-
dalmárba – és viszont? Hogyan állt hozzá 
a császár mindehhez? 

Január 28. szombat 19:00 
Január 29. vasárnap 15:00 
A DÖNTÉS
Csányi Sándor és 
Tenki Réka először 
állnak együtt egy 
színpadon, Dr. 
Edith Éva Eger A 
döntés című világ-
sikerű művéből ké-
szült előadásban.
Te döntesz. Arra figyelsz, amit elvesztettél, 
vagy arra, ami még megvan. 

Január 28. szombat 11:00
CINI-CINI MUZSIKA
A Vaskakas Bábszínház babaszínházi előa-
dása. Minden muzsikál ebben az apróknak 
szóló játékban! 1-4 éves korig ajánljuk!
 
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

Február 9. csütörtök 18:30
Világutazók:
SZUJÓ ZOLTÁN
A FORMA 1 TITOKZATOS 
VILÁGA
Szujó Zoltán az Öveket 
bekapcsolni! című köny-
vének bemutatóján túl a 
beszélgetés során szá-
mos háttértörténetet me-
sél majd el a Száguldó 
Cirkusz kulisszáiból.
A program megvalósulását 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Előadásainkra online is vásárolhat-
nak jegyet a kulturliget.jegy.hu 
oldalon!
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Szentmihályi esték

Friedrich Klára és Szakács Gábor neve kerületünkben elsősorban 
a rovásírás elkötelezett terjesztőiként vált ismertté. Hosszú éveken 
keresztül ők szervezték és rendezték a Móra Ferenc Általános Is-
kolában a Kárpát-medence magyar ajkú iskolásainak a rovásírás 
versenyt. A házaspár elkötelezett továbbadója a magyarság kultu-
rális értékeinek, mely törekvésüknek egy fontos szelete a rovásírás 
fenntartása, népszerűsítése, és mint az előadásból kiderült, Torma 
Zsófiának is van köze a rovásíráshoz.

Földünk egyik legnagyobb hatású szellemi forradalma nyolc-ki-
lencezer évvel ezelőtt zajlott le, amikor megjelent az írás. Amikor 
Torma Zsófia az európai újkőkor legjelentősebb régészeti lelő-
helyét elsőként tárta fel Tordason, egy hatalmas újkőkori telep, 
egy valóságos város képe körvonalazódott előtte. Egyebek mellett 
háromszáznál is több edénytöredék került elő az ásatások során, 
amelyek többségén bekarcolt, más szóval rájuk rótt jeleket talált. 
Mint első felfedezőnek, nem volt összehasonlítási alapja, mégis 

Tavasszal beszámoltunk arról, hogy egy a Hősök faso-
ráról nyíló csendes kis utcát aszfaltburkolattal láttak 
el, két oldalára főkertészünk, Ádám Attila mini arboré-
tumot tervezett, és ünnepélyes keretek között Torma 
Zsófiáról, az első magyar régészhölgyről nevezték el. 
A névadás ötlete Friedrich Klárától és Szakács Gábor-
tól származott, akik Petrovics Sándor meghívásának 
eleget téve a Szentmihályi Esték sorozat közönségét 
ismertették meg Thorma Zsófia életútjával.

határozottan állította, hogy a bekarcolt írásjegyek betűk. Ezek az 
írásjegyek a székely rovásírásban élnek tovább.

Amíg tudományos munkásságát megkezdhette rögös utat járt be, 
meg kellett küzdenie a XIX. századi előítéletekkel. Végül azonban 
törekvéseit siker koronázta, hiszen 1875-ben már elkezdte föltárni 
a tordasi lelőhelyet, ahol már nem egyedül gyűjtött, hanem szer-
vezett ásatásokat végzett fizetett bérmunkásokkal. 1876-ban közel 
100 leletével vesz részt a 8. Nemzetközi Ősrégészeti Kongresszu-
son Budapesten. 1877-ben a Szebeni Honismertető Egylet Tisz-
teletbeli tagjává választotta. 1879-ben megjelent az első régészeti 
munkája Hunyadvármegye (sic) Neolith (Kőkorszakbeli) telepei” 
címmel az Erdélyi Múzeum folyóiratban. 1880-ban nyilvánosságra 
hozza a Nándori Barlangcsoportozatban végzett ásatásainak lele-
teit. Berlinbe hívják a Német Anthropológusok naggyűlésére, ahol 
megjelent Schliemann, Trója városának megtalálója, aki trójai le-
leteiből kiállított néhány érdekesebb darabot. 1882-ben Németor-
szág múzeumait tanulmányozza, közben részt vesz a régészek 13.  
nagygyűlésén. 1884-ben elismerő levelet kap Torinóból Kossuth 
Lajostól. 1894-ben magyarországi érdeklődés hiányában Jénában 
adja ki német nyelven a Néprajzi összehasonlítások (Ethnografische 
Analogien) című munkáját, amely többségében elismerést vált ki 
az érdeklődőkből. 1899-ben, halála előtt fél évvel a Kolozsvári Egye-
tem tiszteletbeli bölcsészdoktorrá avatja. Megköszöni a gesztust, 
de keserű iróniával csak ennyit mond az értesítésre: „Ez már holt 
lóra patkó”.

Torma Zsófia életművével beírta magát a tudománytörténetbe, de 
nem csak életműve, hanem a Szakács házaspárnak köszönhetően 
már egy róla elnevezett utca is őrzi a nevét.

A rendezvényre Szakács Gábor dalszerző, énekes sem nézőként 
érkezett, hanem hazafias hangvételű dalaival színesítette az első 
magyar régésznőről szóló előadást.

MÉSZÁROS TIBOR

Friedrich Klára és Szakács Gábor

A Madártani Egyesület válaszolt
Sokan érdeklődtek az intézménynél, hogy hiába töltik fel az ete-
tőket, a madarak idén egyáltalán nem, vagy csak ritkán látogatják 
azokat, még ott is, ahol tudják, hogy minden télen gondoskodnak 
róluk a jóérzésű emberek. A szakember szerint ennek az a magya-
rázata, hogy az enyhe tél miatt nincsenek rászorulva az etetésre, 
mert a kertek, parkok növényzete rejt annyi természetes táplálé-
kot, hogy megélnek belőle. Megfigyelhető, hogy amint megjön a 
fagyos idő, fel fognak tűnni az etetők környékén, hiszen ott sokkal 
könnyebben jutnak táplálékhoz, mint a fagyott növényzet között, és 
még csak keresgélniük sem kell. Ne csüggedjenek tehát a madara-
kat szorgalmasan etető lakótársaink, mert, ha rá lesznek szorulva, 
meg fognak jelenni kis kedvenceink.

Forrás: Kossuth Rádió   

Középen Dorogi Ferenc 
Miklós domborműve 
Torma Zsófiáról
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Félidő II

Budapest II. osztályban induló RAFC-ot a bajnokság kezdete előtt e 
sorok írója a 6-10. hely valamelyikére várta. Természetesen voltak, 
akik ezzel nem értettek egyet és ennél jobb szereplésre számítottak. 
Ennek hiányát abban éreztem, hogy – bár a csapatban benne lenne 
a magasabb helyezés –, az a vándorélet, amelyet a RAFC immár 
majdnem öt éve kénytelen elviselni, az, hogy nincs saját pályája, 
otthona, rányomja a bélyegét a teljesítményre. Valamikor, a Piros-
rózsa utcából még a 16 éves NB III-as szereplés ideje alatt sem sok 
csapat távozott győztesen. Most a megszerzett 15 pontból, amely a 
8. helyre volt elég, „hazai pályán” (RTK, Ikarus) 7 pontot gyűjtöttek, 
idegenben pedig nyolcat.

A csapat kiváló játékos-edzője, Vörös Péter munkáját dicséri, 
hogy több, saját nevelésű fiatalt (16-20 évesek) igyekszik beépíteni 
az idősebbek közé. Az utolsó öt fordulóban a RAFC kétszer győ-
zött, háromszor kikapott. Összességében a 8. hely – bár lehetne 
jobb is – nem mondható rossznak, nem valószínű, hogy tavasszal 
kiesési gondjaik lennének. Az 5-6. helytől viszont 9 ponttal vannak 
lemaradva, és nagy bravúr kellene ahhoz, hogy odaérjenek. 

Negyedik kertvárosi csapatunk, a Rákosszentmihályi Sport Club 
(RSC) a Budapest III. osztályban szerepel. Sajnos a legnagyobb 
jóindulattal sem lehet róluk kedvezően szólni. Fennállásuk leg-
rosszabb idényén vannak túl. A 14 csapatos mezőnyben 8 mecs-
csen vereséget szenvedtek, 5 döntetlenük van, győzelem nélkül… 
A legkevesebb gólt rúgták (13), a legtöbbet kapták (43!) és a szerzett 
5 pontjukkal csak azért nem az utolsók, mert a Fegyelmi Bizott-
ság – sportorvosi igazolásokkal való többszörös mulasztások mi-
att – az Inter 04 csapatától 17 (!) pontot levont, és így „többszörös 
nulla” pontjuk van. Emiatt valószínű, hogy ők lesznek az utolsók. 
Tekintve, hogy a kiírás szerint két csapat esik ki, a IV. osztályba, az 
RSC-nek „csak” még egy csapatot kellene megelőzni a bennmara-
dáshoz.

Nem könnyű a feladat, de ha a játékosok hozzáállása megfelelő 
lesz, megoldható. Sok sikert!

Minden kedves olvasónknak, sportegyesületeinknek, szurkoló-
inknak boldog újévet kívánok!

VARGA FERENC 

Decemberi utolsó lapszámunkban a két mátyásföldi csapat 
helyzetét értékeltük. Most nézzük a két rákosszentmihályi 
együttes őszi szereplését. 

Az évzárón megjelent Ács Anikó alpolgármester is, aki méltatta 
a Karácsonyi Éva vezetése alatt álló Táncakadémiában folyó mű-
vészeti és nevelési munkát. Beszédében kiemelte, hogy a néptánc 
nem csak egy mozgásforma, egy közös szórakoztató együttlét, ha-
nem a magyar kultúra része, identitásunk egy fontos alkotóeleme, 
hagyományaink hordozója, ünnepségeink szerves része. A Liget 
Táncakadémia mindezeknek az értékeknek az őrzője, és tovább-
adója.

Szabó Csilla intézményvezető visszatekintett a Táncakadémia 
alapítása óta eltelt 12 évre, és örömmel állapította meg, hogy ez 
alatt az idő alatt az együttes elérkezett a csúcsra.

Karácsonyi Éva művészeti vezető pedig azt emelte ki, hogy az 
együtteshez tartozó fiatalok jó helyen vannak, összetartó közös-
séget alkotnak, és itt valóban megvalósult az a kissé elcsépelt, de 

Liget évzáró
Mozgalmas évet búcsúztatott a Liget Táncaka-
démia az Erzsébetligeti Színház színpadán, ahol 
a legkényesebb igényeknek is megfelelő, magas 
színvonalú gálaműsorral tettek pontot a 2022-es 
év eseményeink végére.

mégis nagy jelentőségű mondat, hogy úgy működnek, mint egy 
nagy család.

Ezután az évfolyamok külön-külön mutatták be repertoárjukat a 
legkisebbektől a már művészi színvonalon táncoló nagyokig. Köz-
ben nagy sikert aratott a szülőkből szerveződött kórus is, amelyik 
alkalmi együttes létére meglepően pontos, tiszta zenei élményt 
nyújtó produkcióval szórakoztatta a hallgatóságot.

M.T.



INGATLAN
Örs Vezér tértől 3 megállóra lakás 
kiadó 1 párnak. 70-382-5731

XVI. ker.-ben az Örshöz közel 1 
szoba + hálófülkés, összkomfor-
tos, II. emeleti, bútorozott lakás 
hosszútávra kiadó. Felújított, 110E 
Ft/hó + rezsi. 30-398-4820

Mátyásföldön kertesházban 1 szo-
ba kiadó idős néni gondozásért, 
külön lakásban, elsősorban nyug-
díjas hölgy részére. Gondozás 
naponta fél napot venne igénybe. 
30-227-7107

Árpádföldön kis családi ház kiadó 
34nm-es bútorozatlanul. 1 főnek 
vagy pároknak. Állat nem hozha-
tó. 30-542-0840

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

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

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 közlekedéssel. 
Gázfűtésen kívül fával is megold-
ható a fűtés. 20-465-9834

VEGYES
Hibátlan rácsos gyerek ágy mat-
raccal eladó. 70-382-5731

Panasonic TV eladó. 20-398-0272

Férfi XXL-es új irhabunda, bélelt 
bőrdzseki és M-es bőrkabát hosz-
szú fekete és rövid világos barna 
eladók. 403-1335

Tepsi sütőráccsal, kés készletek, 
6l-es kukta, 8l-es fazék, étel-ital 
termoszok, puzzle 1000 db-os, 
tollasütők labdával, darts tábla el-
adók. 403-1325

Héjas dió 1,3E Ft/kg eladó. 403-
1090

Gépi perzsa szőnyeg 3,5x2,5m, mo-
dern számítógép asztal, kisképer-
nyős színes TV Normende, Daewoo 
nagy képernyős TV, 40x60 cm fe-
hér kis szekrény eladók. 409-2420

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

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

Különböző gyümölcsökből házi lek-
várok eladók. 405-4651

Eladó TV, DVD, Mikró, írógép, ke-
rékpár, képmagnó, hanglemezek. 
20-318-8284

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

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

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, zománco-
zott lábas, fazék, elektromos kuko-
rica 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 mosógép motor 3E Ft. 
Pelgrim 4 égős gáztűzhely 20E Ft-
ért eladók. 409-2240

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

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

Használt, jó állapotban lévő koloni-
álbútorok eladók. 20-451-7390

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra kive-
hető betétekkel, régi decens vas-
kályha eladók. 407-2312

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

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

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

70l-es bevilágított ülős dioráma el-
adó, élő halaknak átalakítható akvá-
rium. 20-915-1656

Ágynemű tartós heverő, kanapé, 
szekrénysor, Thomson TV, 3 égős 
tűzhely jelképes áron eladó. 407-
0627

Kristálycsillárok, falikar, kerámia 
lapos tűzhely eladó. 30-541-6383

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

Favorit 8-as húsdaráló, férfi hasz-
nált Salvo korcsolya, új női PIR-
NET korcsolya, Canon fényképe-
zőgép eladók. 70-426-8677

Grundig színes TV, női kék bé-
lelt hosszú bőrkabát, étkező asztal 
barna kerek asztallap, elektromos 
lábfürdető, Whirpool szagelszívó 
eladók. 20-559-8756

1 m hosszú 63 cm széles üveglapos 
dohányzó asztal jó állapotban el-
adó. 20-451-7390

Diafilm nézőt keresek. 20-398-
0272

VW Bora 1,6-os highlight megkí-
mélt, garázsban tartott első tulaj-
donostól 130E km-el 790E Ft-ért 
eladó. 30-913-1031

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

Zepter víztisztító és LUX porszívó 
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 egyszemélyes 
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

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

Cosmodisc Classic gerincvédő, 
izom stimulátor, Hot-Pan elektro-
mos sütő, vezeték nélküli vasaló, 
4 db szőnyeg 65x110 cm eladók. 
409-0366

Ágyrács kerettel (160 széles), 
könyvszekrény, retro: székek, tele-
fonok, növények: dracéna, jukka, 
aloe vera. 70/626-3890



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

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

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

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRA-
KAT, műtárgyakat, 1945 előtti 
papírrégiségeket vásárol VÉR-
TESI ANTIKVÁRIUM. Azon-
nali fizetés, díjtalan kiszállás-
sal. www.vertesiantikvarium.hu 
Tel: 20-425-6437

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




