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Választottunk

Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf ország- 
gyűlési képviselő családtagjaikkal vettek részt a szavazáson.

Választási összefoglalónkat a 2. oldalon olvashatják.
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Kerületünkben a szavazók szintén átérezték a tét nagyságát, és az országos 43,48 %-os 
részvételi arányt közel 14%-kal felülmúlva, 57,43%-ot teljesítettek. Az 56 193 szavazásra 
jogosult XVI. kerületi lakosból 32 272 fő adta le a szavazatát. A választási eredmények 
alapján kerületünknek ismét lesz európai parlamenti képviselője, Tóth Edina sashalmi 
lakos személyében (képünkön). 

Választottunk
Az európai parlamenti képviselők választása május 26-án, a tét 
nagyságának megfelelően mozgósította a szavazópolgárokat, és 
rekord részvétel mellett zajlott a voksolás. A Nemzeti Választási 
Iroda az alábbi adatokat közölte a szavazatok 100%-ának feldolgozása után (május 31-i adatok, a jo-
gilag is véglegesnek tekinthető közlemény csak lapunk megjelenése után lesz nyilvános, de az alábbi 
számok jelentősen már nem változhatnak):

A mostani pályázat témája a mátyásföldi kötődésű Mader-
spach család volt, az eredményhirdetés pedig néhány nappal 
követte a hősök ünnepét, így természetes volt, hogy a résztve-
vők a rendezvény végén koszorút helyeztek el a Rácz Aladár 
Zeneiskola falán Hollay Frigyes, az intézmény egykori taná-
ra emléktábláján, majd a Szurmay sétányon, Babay István 
szobránál, aki a Nagy-Budapesti Munkástanács titkáraként 
tett tanúbizonyságot 
bátorságáról.  Mind-
ketten az 1956-os 
forradalmat követő 
megtorlás áldozatai-
vá váltak. Képeinken 
a Hollay-dombor-
műre az egyik peda-

gógus helyezi el a koszorút, a Babay-szobornál 
pedig Babay István két lánya a szobor alkotója, 
Törley Mária társaságában koszorúzott.

A történelmi pályázat eredményhirdetéséről 
június 19-i lapszámunkban adunk részletes tu-
dósítást.    

MÉSZÁROS TIBOR

Az Országgyűlés 2001. június 19-én 
döntött a magyar hősök emlékün-
nepéről. Eszerint minden év má-
jusának utolsó vasárnapján emlé-
kezünk “az elmúlt ezredév magyar 
hőseire”, azokra a honfitársainkra, 
akik a haza szolgálatában, sokszor 
reménytelen helyzetben is kiálltak 
a magyar érdekek mellett, és akkor 
is kitartottak, amikor ezzel életüket 
kockáztatták. Június 1-jén tartották 
annak a történelmi pályázatnak az 
eredményhirdetését, amelyet a Kert-
városunk Értékeiért Egyesület má-
sodszor hirdetett meg azzal a céllal, 
hogy megismertesse a fiatalokkal 
közvetlen környezetünk hőseit és 
áldozatait, valamint azokat a bátor 
magyar hazafiakat, akik örökre be-
írták nevüket hazánk történelmébe. 

Dr. Barthos Gáborné 
(Néri Iskola)

Balról: R. Törley Mária, dr. Babay 
Györgyi és dr. Babay Marietta
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés 
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. 
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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Kedves Olvasó!
Egy önkéntes madárbarát ismerősöm gondola-
tai közvetítem, kérem, gondolkozzanak el rajta! 
Itt a nyár, és végre megjött az eső is, több is, 
mint kellett volna. Ennek majd vége szakad, és 
minden bizonnyal megérkezik a „dögmeleg”, 
a kánikula is, amikor akár hetekig nem látunk 
esőt, és amelytől manapság sokan már előre 
félnek. Ha ez bekövetkezik, mindenki próbál 
egy hűvös zugot keresni, és aki teheti, beindít-
ja a klímaberendezést, akinek meg nincs ilyen, 
körülbástyázza magát hűtött italokkal, amelyek 
ideig-óráig képesek enyhíteni a kánikula szo-
rításán. De mit tegyenek a madarak? Igaz, ők 
nem elsősorban a melegtől szenvednek, ha-
nem a vízhiánytól. Ki ne látott volna már kitá-
tott csőrű verebet, rigót vagy galambot, amelyik 
reményét vesztve keresgél felforrósodott, kiszá-
radt környezetében egy kis vízforrás után. Se-
gítsünk nekik! Tegyünk ki kertünkbe, erkélyünk-
re, ablakpárkányunkra egy virágalátétben, egy  
rossz lábosban, tálban egy bögrényi vizet, ami 
a hőgutától mentheti meg kis szárnyas baráta-
inkat. Lehetőleg olyan helyet válasszunk, ahol a 
macskák nem üthetnek rajta a szomjukat oltó 
madarainkon, és ne legyen nagyon sok víz az 
edényünkben, mert a kisebb testű madarak be-
lefulladhatnak. Ha nem zavarjuk őket, pazar lu-
bickolást rendeznek például a rigók, boldogan 
verekszenek lábszárig vízben állva a verebek is, 
és olykor lecsapnak a közfürdőre a számunkra 
kevésbé kedvelt, ám nagyon szép egyenruhát 
viselő szarkák is. De tőlük se sajnáljuk a vizet, 
hiszen ők sem tehetnek róla, hogy a világra 
jöttek. Vészeljük át velük együtt a kánikulát, és 
biztosan sok örömet fognak okozni nekünk, ha 
mással nem, hát a látványukkal, meg az egész 
napos madárkoncerttel, ami szerves része a 
nyári Kertváros hangulatának.

MÉSZÁROS TIBOR

RONCZAI SÁNDOR EMILNÉT 90. szü-
letésnapján Kovács Péter polgármester 
Dobre Dániel önkor-
mányzati képviselő tár-
saságában köszöntötte.

Erzsi néni szülei Ti-
szacsegén voltak peda-
gógusok. Lányuk mégis 
Debrecenben született, 
mert ott volt legközelebb 
kórház. Az elemi isko-
lát szülőhelyén végezte, 
a polgárit – nomen est 
omen – Polgár településen, majd a kö-
zépiskola elvégzésére visszatért születési 
helyére, Debrecenbe. Tanárnak készült, 
de a háború megakadályozta abban, hogy 
szülei hivatását folytassa. A család fölköl-
tözött Budapestre. A dédszülőknek volt 
házuk a későbbi XVI. kerületben, ami azó-
ta is otthont ad az utódoknak, köztük Erzsi 
néninek is. Hivatalos munkahelyen csak 

néhány évig dolgozott. 1953-ban ugyanis 
férjhez ment, és mivel férje meg tudta te-

remteni a család megélhetéséhez 
szükséges anyagi hátteret, így 
Erzsi néni zavartalanul gondos-
kodhatott egyetlen leánygyerme-
kükről, és főállásban őrizhette a 
családi tűzhelyet.

Ma már nagyon visszafogott 
életre kényszerül, mert látásának 
romlása sok kedvenc időtöltésé-
től megfosztja. Ezek közül talán 
az olvasás hiányzik a legjobban, 

mert egész életében szívesen vett könyve-
ket a kezébe. Így marad a tévé, bár azt sem 
látja igazán jól, de legalább hallja, hogy mi 
is történik. Ennek ellenére megőrizte vi-
dámságát, és ha néha-néha nincs is jóban 
a sorsával, ez az állapot nem tart sokáig. Ez 
annak is köszönhető, hogy lánya és uno-
kája szerető gondoskodással veszik körül. 
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!  

Kovács Péter polgármester köszön-
tötte SZAKÁLL IMRÉNÉT, aki 
95. születésnapját ünnepelte. A 
köszöntésen jelen volt dr. Csomor 
Ervin jegyző is, ám nem hivatalos 
minőségben, hanem az ünnepelt 
unokájaként.

Valika néni Kiskörén született. A 
család mezőgazdasági munkával 
foglalkozott, amelyből ő is dere-
kasan kivette a részét. Egy darabig 
rendben ment minden, aztán jött 
a második világháború, és vele a bajok. 
Férjét hiába várta, soha nem tért vissza, a 
háború áldozata lett. Egy darabig egyedül 
élt, majd 1952-ben újra társra talált. Több, 
mint három évtizedet töltöttek együtt, ám 
1989-ben őt is elvesztette. Szülőföldjéhez 
azonban továbbra is hűséges maradt. El 
kellett szenvednie egyetlen gyermeke, le-
ánya korai halálát is. Aztán ahogy múlt az 
idő, végül engedett unokája hívásának, és 
2003-ban felköltözött Budapestre, hogy 
ha esetleg segítségre szorul, a közelben 
legyenek családtagjai. Gondoskodásra 
azonban nem csak szeretett unokájától 
számíthat, hanem az egyik, vele egy ház-
ban lakó szomszédasszonytól is, akivel 
napi kapcsolatban áll.

Valika nénit szülő-
helyén nagyon szeret-
ték, ismerősei nagyon 
jó véleménnyel voltak 
róla. Tudták, mindig 
számíthatnak rá, hi-
szen tele van jóindulat-
tal, segítőkészséggel. 
Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy a 
polgármesteri köszön-
tés közben egyenesen 

Kisköréről érkezett egy barátnője, aki vál-
lalta a 155 kilométeres autóbuszos utazást, 
hogy felköszöntse őt 95. születésnapján.

Valika néni vidáman mesélt életútjáról. 
Ma már a fájdalmas történetekre is meg-
nyugvással gondol, és békésen tengeti éle-
tét mátyásföldi otthonában. Mindig nagy 
öröm számára, ha unokája – dr. Csomor 
Ervin – meglátogatja, és szerencséjére ez 
elég gyakran előfordul. Még nagyobb az 
öröm, ha nem egyedül érkezik, hanem a 
két dédunoka is vele tart. 

Napközben tévét néz, tesz-vesz a lakás-
ban, vagy egy-egy ismerőssel, barátnővel 
tárgyalja meg a világ dolgait. Reméljük, 
még soká teheti ezt.

Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
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Már Fabók Mancsi Bábszínháza (1. kép) jelentős számú érdeklődőt vonzott a színpad elé (2. kép), amely csak 
szaporodott a Ruttkai Bori Banda fellépésekor. Majd a kertvárosi tehetségek első csoportja mutatkozott be (3. 
kép), a szülők és nagyszülők hangos ovációja mellett. 

Gyereknapi 
  boldogságok 
    az Erzsébetligetben

Közben a liget fái alatt nagy volt a nyüzsgés. Hagyományos piros lábosokban és fazekakban főzhettek a 
kicsik a képzeletbeli tűzön (7. kép). A felnőttek gyermekeik kívánságlistája szerint vásárolhattak a kirakodó-
vásár kínálatából (8. kép), vagy megpihenhettek a napvitorlák alatt (9. kép). 

Az artistaprodukcióhoz most is a közönség soraiból toborzott közreműködőket a művész. (4. kép) A tom-
bolasorsolás után – amelynek tétje egy kerékpár volt – folytatódott Kertvárosunk fiatal tehetségeinek bemu-
tatója (5. és 6. kép). 

Amíg a felnőttek nagy többségének május 26-
án a fő programot a választás jelentette, addig 
a kicsik még politikától mentes világában a Gye-
reknap kínálata váltott ki nagy érdeklődést.
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Végül pedig essen szó azokról is, akik hosszú évek óta hajnaltól késő estig a publikum számára láthatatlan 
háttérmunkát végzik. Közülük az egyik nélkülözhetetlen műszaki dolgozó Litvai Gábor (15. kép).      

Ismét hosszú sor kígyózott a Forma 1-es szimulátor előtt (10. kép). Majd a második tombolasorsoláskor gazdára 
talált a nap második kerékpárja is, amelyre Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
segítette föl a boldog győztest, Lóderer Leventét (11. kép). Ezután minden az Apacuka együttesről szólt (12-14. kép). 

802 fő kártyaszámú praxis 
várja orvosát 

tartós helyettesítésre
Budapest XVI. kerület kertvárosi 
környezetében, külön rendelőben 

(az épület a közeljövőben teljes 
egészében felújításra kerül), 
szakképzett asszisztenssel! 

A feladat ellátásának NEM RÉSZE az 
iskola-egészségügyi ellátás és az 

éjszakai, hétvégi ügyelet.
Később a praxis megvásárolható, 

amire igénybe vehető a 
praxisvásárlási támogatás pályázat!

Végzős rezidens jelentkezését is 
várom! 

Jelentkezni a +36209262335-ös 
telefonszámon 

vagy a dr. lezsakeva@gmail.com 
email címen lehet.

Házi gyermekorvosi praxis 
tartós helyettesítése, 

későbbiekben 
praxis vásárlás

A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot ír ki
MAGASÉPÍTÉSI  VAGY MÉLYÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐI 

munkakör betöltésére.
A kinevezés határozatlan időre szól, a mun-
káltató 6 hónap próbaidőt köt ki.
A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-
írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormány 
rendelet alapján a munkakör betölthető:
1. sz. melléklet 15. Építésügyi igazgatási te-
rületen a) bekezdése alapján, az I. besorolá-
si osztályban előírt képesítéssel.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
Ellátja az építésügyi és az építésfelügyele-
ti hatóságok kijelöléséről és működési fel-
tételéről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet szerinti I. fokú általános építésha-
tósági feladatok döntés előkészítését, ellátja 
a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szak-
hatósági feladatokkal összefüggő döntések 
előkészítését, ellátja a hatósági bizonyítvá-
nyok, szakhatósági állásfoglalások kiadásá-
val kapcsolatos feladatokat, építésügyi ható-
sági szolgáltatást nyújt.
A közútkezelői feladatok a közúti közleke-
désről szóló 1988. évi I. törvény szerintiek.
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
♦ egyetemi vagy főiskolai szintű építész-
mérnöki, építőmérnöki szakképzettség 
(szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) 

valamint (mélyépítési szak) ♦ felhasználói 
szintű számítógép ismeret ♦ magyar állam-
polgárság ♦ cselekvőképesség ♦ büntetlen 
előélet ♦ vagyonnyilatkozat 

A pályázat benyújtásának határideje 
2019. június 30., 

elbírálásának határideje 2019. július 5.
Jogállásról, az illetményről a juttatásokról a 
benyújtandó iratokról, igazolásokról, vala-
mint a pályázat minden részletére kiterjedő 
tájékoztatást az önkormányzat honlapján 
olvashatnak: www.bp16.hu/hirek/allas
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton a Budapest XVI. kerületi Polgármeste-
ri Hivatal címére (1163 Budapest, Havasha-
lom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a munkakör megnevezését: Magasépítési 
vagy Mélyépítési ügyintéző
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 
43. I. emelet 103. szoba
Elektronikus úton: Tóth Valéria részére a 
joka@bp16.hu e-mail címen keresztül.

A munkakörrel, meghirdetett pályázattal 
kapcsolatos további információ kérhető az 
Építésügyi Iroda vezetőjétől: Schweigert 
Csabáné, telefon: 06-1-4011-514.
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Az eddigi évekkel ellentétben most nem 
Erdély volt az úti célunk, hanem a Felvi-
dék. Nagy magyar költők és írók útját jár-
tuk be.

Szklabonyán, a Mikszáth-házban meg-
ismerkedtünk érdekesebbnél érdekesebb 
népi játékokkal; Alsósztregován Madách-
tól tudtuk meg, hogy az „ember égbe vá-
gyó lelke” visz minket előre; a Kékkői vár-
ban ötleteket lophattunk ahhoz, hogy mire 
is használhatók az eldobott Barbie-babák; 
Késmárkon sokan szégyenkalitkába ke-
rültünk, s a várban megismerhettük azt 
a magyar orvost, aki először készített 
röntgenfelvételt az emberi kézről. Ólub-
lón sakkfigurák voltunk; Lőcsén a fehér 
asszony bőrébe bújtunk, majd a Szent 

Határtalanul
Az idei tavasszal is elindult a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Ál-
talános Iskolából a 7. évfolyam 
a Határtalanul program kereté-
ben. 

Jakab templom szárnyas oltáraiban gyö-
nyörködtünk; Rozsnyón megkoszorúztuk 
a Kossuth-szobrot; Rimaszombaton a re-
formkori szoborparkban fogyasztottuk el 
ebédünket. 

Megtanultuk, hogy márciusban még igen 
sok hó van a Tátrában, de ezzel hógolyózni 
már igen veszélyes, és hogy a Szlovák pa-
radicsomban ne lépjünk a szikla szélére. 
Megismerkedtünk a Felvidék növény- és 
állatvilágával, s a bányavárosokkal. Lelke-
sen válaszoltunk idegenvezetőnk, Áti bá 

kérdéseire, hogy a Kofola mindegyikünk 
torkán vidáman zubogjon le.

Cserkészvezetőnk jóvoltából több cser-
készlakban jártunk, az egyik rókalyukból 
épp, hogy kitaláltunk. Kirándulásunk utol-
só napján Feleden felejtettük szívünk egy 
részét, látva az ott élő magyar diákok ne-
héz életét.

Köszönjük minden támogatónak, hogy 
eljuthattunk ide, kívánjuk, hogy őrangya-
luk az ő lelküket is az égbe vigye.

EGYHÁZI BERNADETT (DETTI NÉNI)

A közelmúltban indult programsorozat 
a felső tagozatos diákokat célozza meg 
és különböző, játékos és érdekes felada-
tokkal, vetélkedőkkel törekszik a tudás 
átadására a felnövekvő új nemzedéknek. 
A múzeumpedagógiai rendezvényt a Fe-
lelős Szülők Iskolája szervezi a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. A lebo-
nyolításban a Néprajzi Múzeum és az 
Örökség Kultúrpolitikai Intézet nyújtott 
segítő kezet. 

A különleges napot Dienes Anna, az 
iskola igazgatónője nyitotta meg, majd 
átadta a szót a bemutatkozó múzeumok-
nak. A felvonuló intézmények változatos 
kínálatukkal csalogatták a tudásra szom-
jazó tanulókat, melyben megfért egymás 
mellett a régészet, a hangszeres bemu-
tató, a telefonkészülékek története, a bé-
lyeggyűjtés vagy a Kahoot játék. A múze-

A múzeum, mint játszótér

Mozaik Múzeum
A múzeumok többé nem unalmas, komor intézmények, hanem iz-
galmas és szórakoztató központok, ahol a gyermekek játszva sajá-
títhatnak el új ismereteket. Május 27-én, a Lemhényi Dezső Általá-
nos Iskolában rendezett Mozaik Múzeumtúra keretében a kultúra 
házhoz érkezett a kíváncsi diákokhoz és tanáraikhoz. 

umokban szokásos „mindent a szemnek 
és semmit a kéznek” elvvel szemben a 
gyermekek itt mindent kipróbálhattak, 
használatba vehettek. A rendezvényen 

a következő Múzeumok képviseltették 
magukat: a Leskowsky Hangszergyűj-
temény, a Zsidó Kiválóságok Háza, a 
Természettudományi Múzeum, a Pos-
tamúzeum, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum és a Budapesti 
Bélyegmúzeum.

A diákok megszólításában a fiatalos 
előadásmódnak is komoly szerepe van. 
A gyermekek számára Balatoni József 
(Jocó Bácsi), az ország egyik legnépsze-
rűbb történelemtanára tartott rendhagyó 
vetélkedőt.

A szervezők remélik, hogy a játékosság-
ra építő családias múzeumkultúra széle-
sebb körben is képes lesz teret hódítani.

GUETH ÁDÁM
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XVI. Kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt

SZOCIÁLIS VÁSÁR
június 18-án, kedden 9.00-13.00 óráig, 
 1163 Budapest, Veres Péter út 27. 

Kínálatunk: jó minőségű férfi, női, 
gyermek ruha, cipő, könyv, játék és 

háztartási cikkek. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

– MI INDÍTOTTA ÖNT A HARCI JÁTÉK 
MEGRENDEZÉSÉRE?
– Évtizedek óta Mátyásföldön élek, és 
mint lovakat szerető ember, mindig is 
intenzíven érdeklődtem a huszárság 
élete és történelmi szerepe iránt. Köz-
tudott, hogy kerületünknek legősibb te-
lepülésrésze, Cinkota, komoly szerepet 
játszott a forradalmat követő 1849-es 
tavaszi hadjáratban. A cinkotai evangé-
likus parókia ud-
varába szállásolta 
be magát Aulich 
Lajos tábornok és 
vezérkara, hogy 
15 ezer honvéd-
dal gyűrűt von-
jon Pest köré, és 
amíg a felvidéki 
hadjáratból ha-
zatérő egységek 
Komárom felől – 
teljesen váratlan 
irányból – közelí-
tették meg Budát, 
addig Aulich feltartotta, kisebb csatákat 
provokálva zaklatta, lekötötte az ellensé-
get. Ezeknek a csatározásoknak szeret-
nék emléket állítani a kerek évforduló-
kon.

– MILYEN LÁTVÁNYRA SZÁMÍTHAT, 
AKI OTT LESZ A REPTÉREN?
– A régi haderőfelosztásnak megfelelő-
en lovasság, gyalogság és tüzérség vesz 
részt a hadibemutatón, természetesen 
korhű öltözetben, és felszereléssel. Min-
den fegyvernem önálló bemutatót tart. 
Lesz osztrák és magyar gyalogsági be-

mutató, tüzérségi bemutató, tüzérségi 
párbaj, majd egy önálló huszárbemutató 
is. 6-7 gyalogos csapat és 5-6 huszárcsa-
pat fog szerepelni. Végül pedig egy teljes 
csataimitációt mutatunk be, ahol majd 
dörögnek a fegyverek, vágtatnak a lova-
sok és suhognak a kardok. 

– MILYEN HOSSZÚ PROGRAMOT TER-
VEZNEK?

– Egy-másfél órás 
lesz a bemutató sza-
badságharcra em-
lékeztető része. De 
ezzel még nem ér 
véget a műsor. Aki-
ben lesz még kitar-
tás, megnézhet egy 
ázsiai típusú lovas 
viadalt.

– EZT HOGYAN 
KELL ELKÉPZELNI?
– A kök-pár, vagy 
buzkasi néven is-

mert játék, egy meglehetősen vad lovas 
erőpróba, ahol egy kecskebábért folyik a 
küzdelem. Valaki fölveszi a kecskebábot, 
a többiek pedig megpróbálják megsze-
rezni tőle. Ennek a sportágnak van vi-
lágbajnoksága is. Az elsőn 2017-ben Ka-
zahsztánban a magyar válogatott is részt 
vett, amelynek gerincét a Mátyásföldi 
Lovas Egylet adja, és edzője én magam 
vagyok. A reptéri rendezvényt felhasz-
náljuk arra is, hogy válogassunk. Aki itt 
jól szerepel, bekerülhet az idei őszi üz-
begisztáni világbajnokságra készülő ma-
gyar válogatottba.

Vágtató lovak a reptéren
Serf András, a Mátyásföldi Lovas Egylet vezetője, aki lelkes hagyo-
mányőrző és ma is gyakran pattan nyeregbe, ismét vágtázó lovakat, 
csatajeleneteket, fegyverropogást és lőporfüstöt ígér mindazoknak, 
akik június 22-én 14 órakor kilátogatnak a mátyásföldi repülőtérre.

Ezen kívül lesz még lovas birkózás is, 
ami a nézők számára szintén sok izgal-
mat, a résztvevők számára pedig ádáz 
küzdelmet hoz majd. Itt a cél az, hogy 
puszta kézzel kell az ellenfelet leránta-
ni a lováról. Ezek több ezer éves hagyo-
mánnyal rendelkező sportok, egy kicsit 
az ázsiai történelmi idők üzenetét hoz-
zák a Kertvárosba. Abban a reményben 
várunk mindenkit hagyományőrző ren-
dezvényünkre, hogy egy emlékezetes 
élménnyel térhetnek majd haza a repü-
lőtérről. Mivel a XVI. kerületi Önkor-
mányzat és a Bethlen Gábor Alapítvány 
támogatásával jött létre a bemutató, a 
belépés ingyenes.

MÉSZÁROS TIBOR
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A kémia-biológia tagozatos osztály 
egykori diákjai az öt évtizednek kijáró 
tisztelettel kívánták visz-
szaidézni emlékeiket. 
Fél évszázad története 
azonban már óhatatlanul 
tartalmaz kevésbé vidám 
fejezeteket is. Ennek 
megfelelően a találkozót 
megelőző napokban fel-
keresték azoknak nyug-
helyét, akik már nem 
lehettek jelen az összejö-
vetelen. A Farkasréti Te-
metőben fejet hajtottak 
Kovács Dénes iskolaigaz-
gató sírjánál, a Rákoske-
resztúri Köztemetőben, 
Wolf Györgyné Ani néni, 
a Cinkotai temetőben 

Régi mesékre emlékszel-e még…
A Szerb Antal Gimnázium – ak-
kori nevén Cinkotai Gimnázium 
– 1969-ben végzett IV. c osztá-
lyos tanulói május 24-én tartot-
ták 50 éves érettségi találkozóju-
kat a patinás oktatási intézmény 
biológia termében.

pedig Kecsmár Istvánné Margit néni, 
Gonda Lajosné Zita néni és Anker Antal 
sírjánál, továbbá felkeresték elhunyt osz-
tálytársaik nyughelyeit is.

Május 24-én a biológia teremben már 
az ilyenkor szokásos jóleső nosztalgiázá-
sé volt a főszerep. Az emlékezők segítsé-
gére voltak azok a fotóalbumok, amelyek 
az osztálykirándulásokat, valamint a tíz 
évvel ezelőtti találkozó eseményeit örö-
kítették meg. A tanárok közül személye-
sen jelen volt a 92. életévében járó egy-
kori történelemtanár, Urbán Józsefné 

Marika néni, egy mindenki által hallha-
tó, kihangosított telefonbeszélgetésben 
csatlakozott a múltidézéshez a 87 éves 
Stollmayer Ákosné, aki kémiát és bioló-
giát tanított, és levélben küldte el üdvöz-
letét Idei Antal matematikatanár. 

Egyre-másra elevenedtek meg a régi 
történések, közös csínytevések, külön-
leges esetek, és végül megszületett az a 
következtetés, hogy nagyon gyorsan el-
szaladt ez az 50 év.

Majd gyertyát gyújtottak az elhunyt 
osztálytársakért, virágokat helyeztek el 

Wolf Györgyné emlék-
táblájánál – amelynek 
kihelyezését ez az osz-
tály kezdeményezte –, 
megkoszorúzták az in-
tézmény egykori legen-
dás igazgatója, Kovács 
Dénes emléktábláját, és 
elindultak a Nosztalgia 
Étterembe, ahol a hely 
szellemének megfelelő-
en megnézték azt a vetí-
tett képes összeállítást, 
amely összefoglalta a 
gimnáziumi évek leg-
fontosabb történéseit. 

KÁDÁR ILDIKÓ

Május 31-én, életének 91. évében elhunyt 
CSERMELY LÁSZLÓ, kerületünk díszpolgá-
ra, a Budapest-Mátyásföldi Szent József Plé-
bánia széles körben köztiszteletnek örvendő 
tagja.

1929. április 21-én született Budapesten, és 9 éves-
korától kezdve élt Mátyásföldön. 1947-ben érettségi-
zett a Corvin Mátyás Gimnáziumban, majd felvet-
ték a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol 1960-ban 
kapta meg villamosmérnöki oklevelét. Egész életé-
ben központi szerepet játszott a hit, a katolikus ke-
resztényi életforma, amiből a kommunizmus alatt 
komoly konfliktusai adódtak. 1949-ben, Mindszenty 
József hercegprímás pere idején néhány társával a Magyar Püspöki 
Kar melletti hűségnyilatkozatra gyűjtött aláírásokat, ezért kizárták 
az egyetemről. Mikor 1952-ben újra felvételizett, az első kizárásra 
hivatkozva utasították el, és csak 1956 őszén, minisztériumi felül-
vizsgálat után engedélyezték tanulmányai folytatását.

Első munkahelye a Villamosipari Kutatóintézet volt, ahonnan 
1965-ben fegyelmivel elbocsátották. Az ok: a Regnum Marianum 
cserkészpapjai perében nem volt hajlandó a vádlottak ellen vallani, 
„…a kihallgatás során konok és álnok magatartást tanúsított.”  Vé-
gül azért nehézségek árán ugyan, de szakértelmének köszönhető-
en hűséges tudott maradni szakmájához is, így kisebb kitérők után 
1970-től a Magyar Villamos Művek Trösztnél dolgozott, ahonnan 
1990-ben ment nyugdíjba. 

Szívügye volt a cserkészmozgalom, a rendszervál-
tás előtt kockázatot vállalva is folytatta a cserkész-
képzést csak éppen nem így hívták a tevékenységet. 
1989-ben aztán már legálisan is létrehozhatta a 412. 
számú Kalazanti Szent József cserkészcsapatot, 
amelynek 1999-ig volt parancsnoka, és később is 
minden segítséget megadott a csapat működéséhez. 
1994-ben megválasztották a Magyar Cserkészszövet-
ség országos fiú vezetőtiszti posztjára, amelyet 1998-
ig töltötte be. Cserkészeivel folyamatosan részt vett a 
Máltai Szeretetszolgálat munkájában. 

Csermely László 1964 óta tagja volt a mátyásföldi 
római katolikus egyházközség képviselő-testületé-
nek, amelynek munkáját 24 évig, 1980-tól 2004-ig 

világi elnökként segítette.
Keresztény szemléletét továbbadta gyermekeinek is, akik közül 

egyik leánya Isten szolgájaként egy apácarend tagja. Laci bá – ahogy 
mindenki szólította – távozása pótolhatatlan veszteség szerető fe-
lesége, négy gyermeke és 11 unokája számára, de a katolikus kö-
zösség, és benne a cserkészek is mindig példaképükként fogják 
felidézni alakját, tudását, szorgalmát és a hűségét családjához, hi-
téhez, munkájához és elveihez. Halála hírére bizonyára kerületünk 
sokszáz pontján hangzik fel ez a mondat: Laci bá, nyugodj békében, 
Isten vezéreljen égi utadon!

Csermely Lászlót – akinek példaadó életét és a keresztény közös-
ség érdekében kifejtett fáradhatatlan munkáját a képviselő-testület 
2000-ben díszpolgári címmel ismerte el – a XVI. kerületi Önkor-
mányzat saját halottjának tekinti.  
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Árpádföldi Polgárok Érdekközössége  
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)

JÚNIUS HAVI PROGRAMOK
Női torna: hétfői napokon: Senior pilates 17 óra, Köredzés eszközökkel: 18 óra, 
Cardio pilates MIX: 19 óra, minden szerda: Zsírégető interval pilates 19-20 óra

Angol és számítógép ismeretek: 13. csütörtök 9-12 óra, utána nyári szünet
Meridián torna: 13. csütörtök 9 - 9.30 óra utána nyári szünet

Gyermek tánc: Kedd 16.30-17.15-ig, Szerda 17.30 -18.30-ig Csütörtök 16.30-17.30, 
Péntek 17.15-18.15-ig óra, 17-től nyári tábor

Superwomen Tóus-tuning: minden csütörtökön 18-19 óra
Baba-mama zenede Kálmán bácsival és Művészetek percei: nyári szünet

Vásár és fogadónap: 7, 14 és jó idő esetén 28-a 7-14 óra

– Úgy kezdődött, hogy szüleim aznap 
nem mentek moziba, így otthon töltöt-
ték az estét…

– ENNYIRE AZÉRT NE MENJÜNK A 
RÉSZLETEKBE, KEZDJÜK, MONDJUK A 
TANULMÁNYOK IDŐSZAKÁVAL.
– Na jó, hát ha muszáj komolyan, ak-
kor: 1975-ben fölvettek az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanári Kará-
ra. Akkor olyan sok volt a gyermek, hogy 
aki tanárképző karra járt, vállalhatott 
képesítés nélküli pedagógusi állást. Így 
kerültem a Göllesz Iskola elődjének, a 
Cinkotai Kisegítő Iskolának a tanári ka-
rába. Onnan – fogalmazzunk így – nem 
teljesen önként távoztam, és átkerültem 
a Szent-Györgyi Albert Általános Isko-
lába, ahol életem talán legboldogabb 8 
évét töltöttem. Innen a Vasutas Zeneis-
kolába vezetett az utam, amely az OSZK 
Stúdió testvérintézményeként már az 
előadóművész képzés helyszíne volt. Ott 
kezdtem a magán énektanítást 33 évvel 
ezelőtt.

– TANÍTVÁNYAI KÖZÖTT VOLTAK, AKIK 
KÉSŐBB ISMERT MŰVÉSZEK LETTEK?
– Keresztes Ildikó, Xantus Barbara, 
Könczöl Szilvia, már a kezdetekkor a 
tanítványaim között volt, és ahogy tel-
tek-múltak az évek, egyre többen kértek 
helyet maguknak a közismert előadók 
között. Az utóbbi évek legismertebb 
nevei pedig Kalina Enikő, Dócs Péter, 
Szőllősi Emese, Budai Beatrix és Egri 
József, akiket a kerületi lakosság is jól 
ismerhet a Tarnai-gálákból, és más mű-
sorokból.

– ÖNNEK AZONBAN A TANÍTÁST 
MEGELŐZŐEN ELKEZDŐDÖTT MÁR 
EGY SAJÁT ELŐADÓMŰVÉSZI KARRI-
ERJE IS.

Idén is lesz Tarnai-show
Tarnai Kiss Lászlóról az utóbbi tíz évben a XVI. kerületiekben olyan kép ala-
kulhatott ki, hogy ő az, aki fölmegy a színpadra, majd jókedvű, poénokkal 
tűzdelt bevezető után leül a billentyűk mögé, és tévedhetetlen profizmussal 
lekíséri tanítványai műsorát. Ám ez csak muzsikusi pályafutásának egy kes-
keny szelete, hiszen kitűnő magyarnóta-énekes, énektanár, rádiós főszerkesz-
tő, műsorvezető és másfél éve végre ifjúkori álmát megvalósítva rockzenész. 
Megkértük, meséljen eddigi pályafutásáról a kezdetektől egészen napjainkig.

– Már középiskolás koromban rendkívüli 
vonzalmat éreztem az akkor világhódító 
zenei irányzat, a beatzene iránt. Néhány 
barátommal kellő önbizalommal és vál-
lig érő hajjal bele is vágtunk a zenélésbe. 
Mégsem ez lett az én utam, hiszen egy 
nagyon merész elhatározással elvállal-
tam egy beugrást zongorakísérőként egy 
mátyásföldi művészházaspár kisegítésé-
re egy magyar nóta és operett esten. Tel-
jesen idegen zenei világba csöppentem, 
mégis olyan jól sikerült a helyettesítés, 
hogy a műfaj beszippantott, és soha töb-
bet nem engedett ki a markából. Közben 
azonban elkezdtem képezni a hango-
mat, mert úgy éreztem, hogy bennem 
több van, mint a sztárok mögött ülni, 
és őket kísérni. 1984-ben beneveztem a 
Nyílik a rózsa című tehetségkutató ver-
senyre, amelynek egyik győztese lettem. 
Ezzel elindult énekesi karrierem is. Nem 
mondom, hogy nem volt nosztalgiám a 
beatzene iránt, de a sikerek ott tartottak 
a másik úton. Az énektanítást is folytat-
tam, ekkor már magántanárként az ott-
honomban, és közös munkánk nyomán 
kialakult egy csapat, akiket a jótékony-
sági koncertekről a XVI. kerületiek is jó 
ismerhetnek. Kezdetben 14 évig a Vakok 
Intézetében tartottuk az évzáró koncert-
jeinket, majd áttelepültünk az Erzsébet-
ligeti Színházba, ahol további 10 évig 
minden júniusban megrendeztük tanít-
ványaim számára az évzáró gálát, ame-
lyet összekötöttük egy kis jótékonykodás-
sal. A bevételt mindig felajánlottuk első 
munkahelyem, a Göllesz Iskola javára.

– HOGYAN KERÜLT A MÉDIUMOK KÖ-
ZELÉBE?
– 1986-ban a tévébe diplomás nótaéne-
kest kerestek szerkesztői állásra, amelyet 
el is nyertem. 1990-ben pedig Alföldy-Bo-
russ István átcsalt a rádióba, ahol már 29 
éve dolgozom. 2008-ban megalakult az 
MTVA, majd 2012-ben az az utasítás ér-
kezett a főnökségtől, hogy a megszűnő 
regionális adók helyett egy nótarádiót kell 
létrehozni, és engem bíznak meg a kon-
cepció kialakításával. Így 57 évesen meg-
alapíthattam a Dankó Rádiót, amelynek 
ma is művészeti vezetője vagyok.

– EZZEL ELÉRKEZTÜNK A JELEN-
HEZ, ÉS A JÚNIUS 16-I KONCERTHEZ, 
AMELY A LEGENDA SÖRFŐZDÉBEN 
15-TŐL 18 ÓRÁIG TART. MIT FOG OTT 
LÁTNI ÉS HALLANI A KÖZÖNSÉG?
– Noha a jótékonysági vonalat – itt most 
nem részletezendő okok miatt – egye-
lőre szüneteltetem, valahogy mégis a 
korábbi gálaműsorok folytatásának te-
kintem ezt a koncertet. Az első része 
egy szórakoztató, több műfajú esztrád-
műsor lesz magyar nótával, operettel, 
musical-részletekkel, a tanítványaim 
előadásában. Majd egy rövid szünet 
után az ifjúkori szerelem reinkarná-
ciója, a rockzene veszi át a főszerepet. 
A Tarnai Rock Band fog egy 50 perces, 
olykor zúzós, olykor dallamos rockkon-
certet adni. Ezzel – kis késéssel ugyan 
– de ifjúkori álmom beteljesülését élhe-
tem át. Aki eljön, garantáltan jól fogja 
érezni magát.
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Fischer Viktor Péterként született 1859-ben, a magyar Győző válto-
zatot használta, de családja és baráti köre Gézának becézte. Édesap-
ja, Fischer Péter orvosi műszer készítő mester, egyike az elsőknek 
Magyarországon. Fiát jó nevelésben részesítette, aki apja szakmáját 
választotta, külföldön tanulva meg a mesterség 
csínját-bínját. A budapesti, Hatvan (ma Kossuth 
Lajos) utcai műhelyt hamar átvette a fiú, orszá-
gos és nemzetközi hírnevet szerezve a Fischer 
Péter és társai cég munkájának. 1888-ban meg-
vásárolt egy Hermina úti intézetet, ahol a vízgyó-
gyászat mellett ortopédiai részleget is kialakított. 
Itt elsősorban a cége által gyártott ortopédiai esz-
közökkel orvosolták a mozgásszervi bajokat. Va-
lószínűleg gyógytornát is alkalmaztak. Az intézet 
(az első szanatórium?) 1892-ig működött.

Elismert munkáját a szakirodalomban is ka-
matoztatta. A pesti Fischer palota mellett korán 
felépítette a rákosszentmihályi „úrilakot”, ápolt 
kertjének az elbeszélések szerint csodájára jártak 
a helyiek. „Ott, a mai Rákosi- és Rákóczi úti hatal-
mas saroktelken épült Fischer-kúria tele pincéjé-
vel, tele kamrájával, terített asztalával valóságos 
mesebeli tündéri otthon volt. Akkor még csoda-
számba ment a vízvezetéke! Száz esztendős, hű, 
öreg cselédek, az atyától, nagyatyától örökölt vén 
házi-bútorok mozgolódtak, tettek-vettek a renge-
teg fával, virágos bokorral ékes Fischer portán…” 
olvashatjuk Móricz Pál – Lantos Antal: A régi 
Szentmihály című könyvében, az előbbi író tollából. 

Feleségével aktív társadalmi életet éltek Rákosszentmihályon is, a 
kezdetektől pártfogolták a helyi sportéletet. Ott bábáskodtak a Rá-
kosszentmihályi Sporttelep alakulásánál is. Miután Fischer Győző 
elvállalta az egyesület elnökségét, hosszú éveken keresztül vezette 
sikeresen azt. Az első szentmihályi sportzászlót is ők adományoz-
ták, Rózsa asszony lett az ünnepélyes keretek között lezajlott átadás 
zászló-anyja. (ld.: a 2013. évi első számunkat) 

A helyi sajtóéletből is kivették részüket, amíg a kiváló amatőr fény-
képész férj fényképeivel illusztrálta a Rákos Vidéke első számait, a 
feleség bökversekkel, hangulatos költeményekkel szórakoztatta a 
lap olvasóit. „Muzsikát: a lombos Fischer-kert száz fülemiléje, csíze, 
és veresbegye, búgó vadgalambja, kacagó gerléje, mélabúsan jöven-
dölő kakukkja és fürge rigója muzsikáltak a szépséges tündérasz-
szony költészetéhez…”  (i.m.)

Az országos terjesztésű, képekkel illusztrált lapokban a századfor-
duló környékén kezdte felváltani a fényképes illusztráció a grafikait. 

Új fotó, ami régi
A Helytörténeti Gyűjtemény folyamatosan gyarapodik új dokumentumokkal, amik a múltunkat idézik meg. Fotókat, 
iratokat, okleveleket, jegyzőkönyveket, művészi alkotásokat kell (örömmel) lajstromba venni. Szeretjük a digitális 
hordozón kapott anyagot, de a múlt kutatójának akkor csillan fel igazán a szeme, ha eredeti dokumentum kerül a 
kezébe. Így történt ez most is, a napokban, csere útján értékes eredeti relikviához jutottunk, egy, a századelőn, a 
neves Goszleth műteremben készített fotóhoz. A fénykép nem mást ábrázol, mint a rovatunkban ezelőtt jó néhány 
évvel már bemutatott Fischer Győzőt, Rákosszentmihály kiváló amatőr fényképészét. A kép verzóján (cégjelzéses 
hátlapján) ez a kézírás áll: „Fischer Győző („Herr Fischer”) európai hírű orvosi műszerész (a Fischer Péter és fia 
cég tulajdonosa) a Hatvani – Kossuth Lajos utca és a régi Pest egykori gavallérja.” „Herr Fischer” élete szorosan 
összekapcsolódik Rákosszentmihály történetével, úgyhogy a gyönyörű fotó (és az újszülöttek) kedvéért felidézzük 
a sorsát. Az idézet a 39. helytörténeti füzet, Széman Richárd: Képes híradás Budapest pereméről részlete.

Helytörténet

Ezért is számít úttörő tettnek egy korabeli helyi terjesztésű lapban 
ez a vállalkozás. Fischer Győző a szabadban, természetes fénynél, 
a kor szintjén magas színvonalon készítette el képeit. És nem utol-
só sorban, szintén úttörőként, képsorozatokban (képriportban) is 

gondolkodott: pl.: az Erzsébet királyné szoborava-
tás riportja, vagy a Rákosszentmihályi Sporttelep 
labdarúgó képei képeslap sorozaton.

Idézzük fel, mit ír róla a gödöllői szoborava-
tás kapcsán a Rákos Vidéke 1902. július 13-án: 
„Nehéz dolog innen-onnan kikapni valamit a 
kegyeletes ünnep mozgalmaiból, - megrajzolni 
egy-egy képet az események tömkelegéből, de az 
írónak készségesen segítségére jön a legmoder-
nebb krónikás, - a fotográfus, a ki ördöngös kis 
masinájával sorra megörökíti az eseménydús nap 
kiváló mozzanatait. Ilyen hűséges krónikása volt 
lapunknak a legszeretetreméltóbb globbe-trotter 
és egyúttal a legügyesebb amatőr fotográfusok 
egyike: Fischer Győző úr, a ki detektív készülé-
kével mindenütt ott volt, ahol valami érdekes 
fölvétel kínálkozott. Gyűjteményéből mutatunk 
be néhány fölvételt olvasóinknak; fájdalom, vala-
mennyit nem reprodukálhatjuk lapunk szűk ke-
reténél fogva. (…).”

1902. augusztusáig még jó néhány számot il-
lusztrált szerzőnk, többek közt a már említett 
labdarúgó képeket, valamint portrékat közölt a 
lap. Azután, a lap megszűnéséig, 1938-ig, talán 

anyagi okok miatt, fényképes illusztráció: egy kézen megszámlálha-
tó jelent csak meg.

Fischer Győző és párja életének idilljét a sors írta felül. A Rákos 
Vidéke halálára írt hosszú nekrológjában állnak ezek a sorok: „Ezt 
a jóságos, ezt az igazlelkű, értékes, nemes gondolkozású férfiút is 
utolérte a magyar végzet. Üzletét eladta egy banknak, részvénye-
kért, amelyek elértéktelenedtek. Házát eladta hadikölcsönért, amely-
lyel a nemzet ma is adósa jóhiszemű polgárainak. Egyszer csak 
azon vette észre magát, hogy a hatalmas Fischer-vagyonból semmi 
sem maradt. Rajongásig szeretett hitvese meghalt, a hatalmas szál 
férfiú kétrét görnyedt és hószakáll borult a mellére, midőn két botra 
támaszkodva vonszolta magát keservesen. Utolsó vagyonát, szent-
mihályi ingatlanát életjáradékért adta el, ebből éldegélt emlékei és 
az utolsó hűtlenné nem vált ábrándjai, és soha meg nem valósítható 
tervei között bús magányosságban.” 

Fischer Győző 1935. december 8-án hunyt el Rákosszentmihályon.
SZÉMAN RICHÁRD
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Magyarországon az a szokás, hogy négy-
szegletű asztalnál étkeznek, a mely szo-
kás még a régi rómaiaktól származik, - 
továbbá, hogy mindent lében adnak fel, 
s a mártások az ételek minősége szerint 
különbözők. A libát, kacsát, kappant, fá-
czánt, foglyot és seregélyt, a mi itt mind 
nagy számmal található, továbbá a mar-
ha-, bárány-, gödölye-, sertés- és vaddisz-
nóhúst mind más és más megfelelő lében, 
részben kirántják, részben becsinálják. 
Szokásuk továbbá, hogy nem úgy, mint 
nálunk, mindenki külön-külön, hanem 
hogy valamennyien egy tálból esznek, és 
a falatok kiszedésénél és a hús evésénél 
nem használnak villát, a mint az most 
már Italiának a Pó folyón alul eső ré-
szeiben mindennapos szokás. Mindenki 
egy szelet kenyeret tart a kezében és arra 
veszi a közös tálból, a mi kedvére való 
falat, azután darabokra szedve újjaival 
emeli a szájához. A magyaroknál rende-
sen nem osztják szét előre az ételt, ezért 
van azután, hogy a magyarok oly nagy 
számában alig találkozik valaki, a ki a 

rendkivűl gazdagon teritett asztal mel-
lett kezét vagy ruháját a bepiszkolódástól 
meg tudná őrizni, mert a sáfrányos már-
tás le-lecsepeg és bepiszkítja az embert. 
A sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, borsot, 
gyömbért és más fűszert igen nagy mér-
tékben használják. ... Szemmel látható 
dolog, hogy a mártástól és sáfrányos létől 
sáfrányossá lesznek különösen az ember 
körmei és újjai, a melyekkel az ételhez 
nyúl. Hanem azért Mátyás király, a ki 
szintén kézzel nyúlt mindenhez, soha 
sem piszkolta el magát, bármennyire a 
társalgásra veszett is a figyelme, mert 
nála étkezés közben mindig vita folyik, 
vagy valami komoly vagy tréfás dologról 
társalognak, vagy költeményt énekelnek. 
...De hogy dolgunkra térjünk, nagy bá-
mulatomra a saját szememmel láttam, 
hogy a király akár beszélt, akár az ének-
re vagy társalgásra hallgatott a legna-
gyobb figyelemmel, mégis tovább evett s 
még sem szennyezte el magát soha sem. 
Ez bizony bámulatos valami, mert hisz 
mások a legnagyobb figyelem és vigyá-

Egy asztalnál Mátyás királlyal
A reneszánsz korból sajnos nem maradtak ránk ételkészítési leírások, viszont több ko-
rabeli híradásból is értesülhetünk a felsőbb körök étkezési szokásairól. Egyik forrásunk 
Galeotto Marzio olasz humanista, aki Mátyás király életéről és udvarának szokásairól ha-

gyott tudósítást az utókorra. Olvasóimnak így, olasz nézőpontból hoztam egy érdekes le-
írást a király és udvartartása étkezési szokásairól:

Rovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

Korabeli lakomaábrázolás, 
Mátyás-Graduale, C iniciálé

zat mellett sem bírják sem kezüket, sem 
ruhájukat tisztán megőrizni. Ez tehát a 
királynak veleszületett tisztasága, a mi 
az ország példájával és szokásával ellen-
tétben, nagy dicsőségére válik.

(Forrás: Galeotto Marzio könyve Mátyás 
király találó, bölcs és tréfás mondásairól 
és cselekedeteiről)

GÖNCZI MÓNIKA

Szabóné Simó Anikó, a Galéria tulajdono-
sa és mecénása köszöntőjében elmondta, 
hogy a Galéria általában kortárs alkotók-
nak ad helyet, akik jelen lehetnek kiállí-
tásuk megnyitóján. Huszárik Zoltán ese-
tében ez sajnos már nem lehetséges, de 
életművének köszönhetően mégis nagy 
tisztelet övezi. Kovács Péter polgármes-
ter köszöntőjében – amelyet a művész 
élettársa, Nagy Anna és lánya, Huszárik 
Kata jelenlétében mondhatott el, fejet haj-

A Szindbád rendezőjének művei kerületünkben
Május 17-én, a Maconkai Orosz László Galériában külön-
leges kiállítás megnyitójára látogathattak el az érdeklő-
dők. Huszárik Zoltán filmrendező, a Szindbád című film 
alkotója nem csupán a mozgókép-művészetben, de a 
grafikában is maradandót alkotott. Kiállított munkáiban 
visszaköszön az a stílus és humor, amit tőle a nagyközön-
ség inkább a mozivászonról ismerhet.  

tott az egyik legegyénibb filmművész emléke előtt. Nagy Anna 
szavalattal, míg lánya népdallal kedveskedtek a jelenlévőknek. 
A Rácz Aladár Zeneiskola Dúdoló népdalköre a többi között 
Galga-menti népdalokat adott elő, hisz maga Huszárik is erről 
a vidékről származott. Szalay Ákos, a Huszárik Zoltán Alapít-
vány elnöke beszédében felidézte a mozgókép születését és azt 
az örökérvényű művészi üzenetet, amely Huszárik filmjeit és 

grafikáit is áthatja. Az Alapít-
vány célja az elhunyt rendező 
emlékének ápolása, valamint 
műveinek népszerűsítése. A 
kiállítást dr. Rácz Anna az ala-
pítvány kurátora nyitotta meg. 
Az est végén Szalay Ákos meg-
köszönte a támogatást Szabó-
né Simó Anikónak és férjének, 
Szabó Gézának és egy eredeti 
Huszárik grafikát ajándékozott 
a Galériának. 

GUETH ÁDÁM
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„A tűzoltók munkája azért fontos, mert 
oda mennek be, ahonnan mások kimene-
külnek.” Ezzel a mondattal köszöntötte 
az érdeklődőket Kovács Péter polgár-
mester Hózer Benjámin Riadó! Fejezetek 
a  XVI. kerület és elődtelepüléseinek tűzoltó 
és légoltalmi múltjából című különleges 
kötetének bemutatóján. Az eseményt a 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet 
Központ szervezte. Karelné Máté Orso-
lya, az Emlékezet Központ intézményve-
zető-helyettese köszöntötte a szerzőt és 
a jelenlévőket. A kötetet Peterman József 

Attila, nyugalmazott állományú tűzoltó 
ezredes méltatta, kiemelve a könyv hi-
ánypótló voltát, mely már a római kortól 
ismerteti a szervezett tűzoltás kezdete-
it. A mű különös figyelmet szentel az 
önkéntes tűzoltóság kialakulásának és 
működésének, valamint a II. világhábo-
rú idején kibontakozó légoltalomnak, 
amely a bombázások alatt nyújtott segítő 
kezet. A méltatás után Hózer Benjámin 
ismertette írói munkáját. A szerző – aki 
maga is önkéntes tűzoltó és a kerület 
lakója – fontosnak tartotta a kötet meg-

Balassi Bálint nyughelyére, „az sík mezőn” szedett virágokkal 
Hibbére.

Balassa Zsigmond, az unokaöccs: „1594. május 19-én Esztergom 
vára vívásakor, midőn ostromnak mentenek az vízvárnak, lőtték meg 
Balassa Bálint Uramot az ostromon. Minden két combján átalment 
az golóbis, de csontot és ízet nem sértett. Vesztette az barbély, Mátyás 
hercegé, nem akarván szót fogadni az magyar barbélyoknak és holt meg 
hertelen május. 30-án.” A német írnok jegyzése: 1594. május 30. 
Veszteség: Ma meghalt egy istentelen magyar (sed impius).

Rimay János, a tanítvány és jó barát: „Mint sas az több apró ma-
darak előtt. Hang jának csodálatos kellemességével és nyelvének kifejező 
harmóniájával minden más írót jóval felülmúlt”. 

Epicédium (gyászköltemény) Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálá-
ra: „Mit mondhatok? Éltem, hol bátran, hol féltem. Kedvvel, búval, panasz-
szal, Hol méltó vádlásban, Több rágalmazásban, Mert egész föld foly az-
zal. Vétkemben rettegtem, Jómban örvendeztem, S vígadtam az igazzal”. 

Negyven életéve alatt megjárta a mennyet és a pokolt. Ki volt Ő? 
Javakban dúskáló főúr, földönfutó, erőszakos országháborító, tör-
vénysértő várfoglaló, vásárütő, lókupec, menekülő bujdosó, vitéz 
legényeinek barátja, felelős parancsnoka, apjához méltó törökverő, 
királyi udvarokat mulattató díszvendég, mint gyarló, esendő ember. 

És: istenes, szerelmes, vitézi énekek szerzője, reneszánsz dal-
nok, Zrínyi, Arany, Petőfi példaképe, a magyar irodalom méltatlan 
nyelvmestere. Bornemissza Péter könyvborítójára így írta nevét a 
gyermek: „Az Kigyelmed tanítványa Balassi Bálint”. Aki a miénk, 
ma is élvezhetjük szavainak járását, strófáinak ízét! Hősi halálának 
425. évfordulóján teste kapjon nyugalmat a családi sírboltban, zak-
latott lelke békét, zavartalanságot.

Riadó!
A tűzoltók munkája nehéz, veszélyes és fe-
lelősségteljes, ugyanakkor gyönyörű hivatás, 
hisz saját életüket kockára téve segítenek 
embertársaiknak. Tevékenységükről egy hi-
ánypótló kötet született, melyet május 23-
án, a Szentmihályi Kulturális Központban 
mutattak be a nagyérdeműnek. 

felelő illusztrációját, ezért a 140 oldalas 
könyvben 110 kép kapott helyet. A be-
mutató közben archív filmfelvételek ve-
títésével is igyekeztek felidézni a lánglo-
vagok küzdelmes életét.
A kötet bemutatása után lehetőség nyílt a 
kiadvány megvásárlására és dedikálására 
is. A kötethez kapcsolódóan június 6-án, 
este 6 órakor, a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ Tűzoltók a város 
peremén címmel szervez kiállításmeg-
nyitót, ahol a bemutatott tűzoltó-relikvi-
ákat Hózer Benjámin fogja ismertetni, a 
Helytörténeti Gyűjteményben. 

GUETH ÁDÁM

Magyar Szépmesék
Az alábbi történelmi emlékeink május hónaphoz
kapcsolódnak.

1849. május 21-e – a Magyar Honvédelem Napjának eredete 
A dicsőséges tavaszi hadjárat – Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác, 

Nagysalló, Komárom – után a következő stratégiai, politikai kér-
dés: Bécs elfoglalása, vagy Budavár fölmentése.  A döntés: sú-
lyos, de rövid viták után, főként Kossuth nyomására, Budavár. 
– A szakma a  mai napig nem tudta eldönteni az irány helyes-
ségét. – Az ország népe, méltán, a főváros felszabadítását várta 
és ünnepelte. Bécs ostromának terve nyitott kérdéseket rejtett. 

Görgei üzenetének részlete, Hentzi osztrák parancsnokhoz: 
„Ha pedig ön Budavár végsőkig való megvédésével összekötendi a 
Lánchíd megrontását, vagy Pest bombázását, honnét ön megegye-
zésünk folytán megtámadástól egyáltalán nem tarthat, s mely tett 
nyilvánvalóan csak alávalónak volna modható, akkor önnek becsü-
letszavamat adom, hogy a vár bekövetkezett megvétele után az egész 
várőrség kardra fog hányatni.”

Görgei Artúr május elején méltányos, emberséges  megadás-
ra szólította fel az osztrák vezért – különben lesz nemulass –, 
aki Pest  folyamatos lövetésével válaszolt. Május 21-én  Buda, 
az ország fővárosa felszabadult. Dicsőség vérehullató eleinknek, 
áldozatuknak! Honvédeink nemeslelkűségén múlt, hogy a fog-
ságba esett várvédők kivégzése fel sem merült, hadifogolyként 
bántak velük. Ausztria köszönje ezt azoknak, akik győztesként 
is nagylelkűbbek voltak nála – írta később Görgei.    

A világosi fegyverletételt nem amnesztia, hanem megtorlás kö-
vette. Megrettenve a magyarság honvédő teljesítményétől, Ferenc 
József (apostoli királyunk) ekkor állapodott meg az orosz cárral 
a magyarországi intervencióról. Európa csendőre készségesen 
vállalta szabadságharcunk letörését, függetlenségünk kivívásá-
nak, Ausztriától való elszakadásunknak megakadályozását, és  
200 000 főnyi hadseregével – úgy, mint 1833-ban Lengyelország-
ban –, itt is rendet teremtett. Buda bevétele – május 21-e – azon-
ban ennek ellenére a Magyar Honvédelem Napja lett 1992-ben.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com
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A fogyasztó a vállalkozás által üzemel-
tetett secondhand üzletben vásárolt 
egy szövetkabátot. Amikor otthon újra 
felpróbálta, azt látta, hogy sajnos a kabát 
oldalán a szövet anyaga elfeslett a varrás 
mentén. Másnap visszavitte a kabátot, 
de az üzletben elutasították azzal, hogy 
előtte felpróbálhatta és alaposan meg-
nézhette azt, így nem tudják a reklamá-
cióját figyelembe venni. A békéltető tes-
tületi eljárásban a vállalkozás méltányos 
hozzáállása folytán a feleknek sikerült 
egyezséget kötni és a kabát vételárát visz-
szafizette a vállalkozás.

Ez az ügy azonban több fogyasztóvédel-
mi problémát is felvet. Van-e szavatosság 
használt termék, ruha esetén? Milyen 
ennek a terjedelme? A Polgári Törvény-
könyv vonatkozó rendelkezései szerint 
a szavatosság természetesen használt 
termékekre is fennáll és a fogyasztói 
szerződéseknél a hibás teljesítés iránti 
igényét a fogyasztó 2 éves elévülési időn 
belül bejelentheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás kö-
zötti szerződés tárgya használt dolog, 
a felek rövidebb elévülési időben is 
megállapodhatnak; egy évnél rövi-
debb elévülési határidő ebben az eset-
ben sem köthető ki érvényesen. Ilyen 
adás-vételi szerződés megkötése előtt 
fontos alaposan tájékozódni a használt 
termék (ruha, táska, stb.) tényleges ál-
lapota tekintetében. A vásárló utólag 
ugyanis hibás teljesítés jogcímén nem 
hivatkozhat olyan hibákra, melyeket a 
szerződéskötéskor felismerhetett vagy 
ismernie kellett. Tehát, ha a fogyasztó 
a vásárlás előtt felpróbálta és megnéz-
hette azt, akkor feltételezhetően a ter-
mék hibáinak ismeretében kötötte meg 
a szerződést.

A szavatossági kifogást a hiba felfede-
zésétől számítva haladéktalanul kell elő-
terjeszteni, illetve a vásárlást követő 6 
hónapon belüli hibás teljesítési kifogás 
esetén a vélelem, hogy a hiba már a vá-
sárláskor is a termékben volt.

Ruha másodkézből
Egyre több használt ruha – secondhand – üzlet kínálatából vásárol-
hatunk, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy használt ruhánál van-e 
szavatossági joga a fogyasztónak. Jár-e kártalanítás ilyen esetben?

MIRE FIGYELJÜNK?
1. A szerződéskötés előtt alaposan tájéko-
zódjunk az eladásra felajánlott használt 
termék alapvető jellemzőivel kapcsolat-
ban! A szerződés a vállalkozás reklám-
jában, szórólapján vagy weboldalán lévő 
tájékoztatásnak megfelelő tartalommal 
és feltételekkel jön létre.
2. Ha a vállalkozásnak van weboldala, 
akkor a szerződéskötés előtt az ott rögzí-
tett Általános Szerződési Feltételeket is 
alaposan olvassuk át!
3. Az üzletben történő próba során néz-
zük körbe a terméket, ha tapasztalunk 
rajta hibát, akkor a szerződésben – akár 
a nyugtán – azt rögzítsük! Esetleg fény-
képet is készíthetünk róla.

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

A kampány idején beérkező pénzadomá-
nyokat színházi, zenei, képzőművészeti 
rendezvények belépőjegyeinek vásárlá-
sára, ill. időseket gondozó intézmény-
ben kulturális program szervezésére 
kívánják fordítani. A Vöröskereszt ön-
kéntesei a rendszeres adományosztások 
során azt tapasztalták, hogy a nehezebb 
körülmények között élőknek nem csak 
élelmiszerre és ruhára van szükségük, 
de művelődési, kulturális és szórakozási 
igényeik is vannak, amit a belépőjegyek 
növekvő ára miatt saját erőből nem tud-
nak biztosítani. 

A Vöröskereszt önkéntesei az idei Kert-
városi Majálison indították el a perselyes 
gyűjtőkampányt, amit a tervek szerint 
szeptember végéig szeretnének folytat-
ni. A majális forgatagában az érdeklődők 
közül már többen is helyeztek el pénzt 

a gyűjtőperselybe. Az elsők között 
volt Kovács Péter polgármester is, 
aki tekintélyes összeggel gyarapí-
totta a persely tartalmát. Az elkö-
vetkezendő hónapokban a Kultúr-
segély plakátjával és perselyével 
több lakossági és kulturális programon 
lehet majd találkozni. 

A kampány idején beérkező pénzado-
mányokat az ősszel kezdődő 2019/20-
as színházi évadban a kerületben meg-
rendezésre kerülő színházi, zenei, 
képzőművészeti rendezvények belépő-
jegyeinek vásárlására, ill. idősklubokban 
kulturális program szervezésére kíván-
ják fordítani. A kerületi család-és gyer-
mekjóléti központ és a szociális szolgál-
tató szervezetekkel közösen keresik meg 
azon személyeket, akiket az összegyűlt 
adomány felhasználásával kulturális 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”, e bibliai idézet szellemében KUL-
TÚRSEGÉLY elnevezéssel szokatlan szociális segítő programot hirde-
tett meg a Magyar Vöröskereszt XVI. kerületi Szervezete az Erzsébetli-
geti Színházzal együttműködve. A program célja, hogy a XVI. kerületben 
élő kisjövedelmű idős emberek, illetve kevésbé tehetős családok tagjai 
is lehetőséget kapjanak kulturális programokon való részvételre.

támogatásban részesítenek. Az akció 
keretében megvásárlásra kerülő belépő-
jegyek megvásárlását az Erzsébetligeti 
Színház jelentős kedvezménnyel bizto-
sítja a Vöröskereszt számára. 

Arra is lehetőség van, hogy a színház 
jegypénztárában belépőjegyet vásárlók 
Kultúrsegély-jegy vásárlásával támogas-
sák a programot. 

Kérjük az olvasókat, hogy 
támogatásukkal segítsék a program 

eredményes megvalósítását.
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

VINGARDIUM - CSALÁDBARÁT BORFESZTIVÁL 
AZ ERZSÉBETLIGETBEN
Részletes program: www.vingardiumborliget.hu

Június 18. kedd 18:00 
TOVÁBB AZ ÚTON - MUDRÁK REGŐS ÁGNES kiállí-
tásmegnyitója
A kiállítás megtekinthető 2019. július 11-ig a Kamara Galé-
riában. Megnyitja: Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művész-
klub vezetője. Közreműködnek: Matus Mihály tárogatón, 
Szentpéteryné Sebestyén Gabriella vers

Június 21. péntek 18:00 
RÁDÓCZY GYARMATHY GÁBOR kiállításmegnyitója
Az est folyamán bemutatásra kerül Dr. Rusz Edit Phaed-
ra c. könyve. Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester. 
A kiállítást megnyitja: Dr. Rusz Edit. Moderátor:  Koltayné 
Zolder Klára a Corvin Művészklub vezetője. Közreműkö-
dik: Matus Mihály tárogatón
A kiállítás megtekinthető 2019. július 7-ig a Harmónia 
Szalonban.

Június 28. péntek 21:00 
LIGETI MOZI: MOSZKVA TÉR
Kertmozi az Erzsébetligetben: az idei nyár első vetítésén 
Török Ferenc nagysikerű vígjátékát, a Moszkva teret vetít-
jük. Legyen a vendégünk, a részvétel INGYENES!

A FELLÉPŐ KÜLFÖLDI TÁNCEGYÜTTESEK:
Brazília – Caripaiguarás Művészeti Társaság, Guaporé
Bulgária – Pirin Állami Népzenei és Néptánc Együttes,  
Blagoevgrad
Dél-Afrika – Afrika Szépsége táncegyüttes, Port Elizabeth
Georgia – "Arsiani" Ajarai Állami Akadémiai Ének- és Táncegyüt-
tes, Batumi
Törökország – Anatóliai Folklór Alapítvány táncegyüttese, Ankara

A belépés előzetes regisztrációt követően ingyenes! 
Regisztrálni az info@kulturliget.hu címen lehet!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVI. kerületi Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház 

HATÁROZATLAN IDŐRE BÉRBE KÍVÁNJA ADNI az intézményben lévő, 
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c szám alatti 

BÜFÉT ÉS RUHATÁRAT EGYÜTTES ÜZEMELTETÉSRE.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ letölthető a Corvin Művelődési Ház - 
Erzsébetligeti Színház www.kulturliget.hu és a XVI. kerület honlapjáról 

www.budapest16.hu pályázat benyújtására biztosított határidőben.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 1. hétfő 10:00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani a Corvin Művelődési 

Ház - Erzsébetligeti Színház titkárságán (1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c)
A borítékon csak a „BÜFÉ, KÁVÉZÓ és RUHATÁR” jeligét kérjük feltüntetni.

Budapest, 2019. május 31., Szabó Csilla igazgató
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Dr. Horváth Györgyi klinikai szakpszichológus és festő. Évtizedek 
óta él a XVI. kerületben ahol iskola- és óvodapszichológusként 
dolgozik a Corvin Mátyás Gimnáziumban, a Jókai Mór Általános 
Iskolában és a Sashalmi Manoda Óvodában.

Azok közé tartozik, akiket már kisgyermekként hatalmába kerí-
tett a festés és a rajzolás iránti vágy. Először nem tudatosan, csak 
az ábrázolás örömének hódolva rajzolgatott, a tudatos mondani-
való csak jóval később párosult a képekhez. A vonzalom azonban 
később sem csökkent, így számára természetes volt, hogy debrece-
ni egyetemistaként csatlakozott a Medgyessy-körhöz, ahol rajztu-
dását fejlesztette. Az egyetem elvégzése után a művészet háttérbe 
szorult, hiszen minden idejét lekötötte a szakma, a család, és a 
napi teendők. A művészi kifejezés kényszere azonban végig ott 
bujkált a génjeiben, majd amikor gyermekei felnőttek, és már nem 
igényeltek állandó felügyeletet és gondoskodást, elérkezett az idő, 
hogy végre láthatóvá tegye az évek hosszú sora alatt fölhalmozó-
dott művészi mondanivalót. 

Az első években tűzzománc képeket készített, majd ecsetet vett a 
kezébe, és festőként is kipróbálta magát. A Budapesti Művelődési 
Központban működő Fiók L. Stúdió tagjaként tizenöt csoportos és 
egy önálló kiállítása volt, ezen kívül pedig két portréja és két grafi-
kája is díjat kapott.

Nem kétséges, hogy az ő esetében szakma és művészet testvéri 
viszonyban vannak egymással. A pszichológusi gyakorlat nem lé-
tezik nyitottság, érzékenység nélkül, és ezek a tulajdonságok egy 
művésznek is csak előnyére válhatnak. Alapszakmája gyakorlása 
közben megszerzett emberismerete különösen a portrék elkészí-
tésében jelentett nagy segítséget. Dr. Horváth Györgyi művei fé-
nyesen bizonyítják, hogy fölfedezte azt a világot, amelyet a szem 
nem, csak a lélek láthat. Célja pedig a lelki tartalmon keresztül kö-
zelebb segíteni a nézőt a természet szépségeihez, és önmagunk 
jobb megismeréséhez. 

Ha saját művészi stílusáról faggatják, azt leginkább az expresszi-
onizmushoz érzi közelállónak, hiszen ez az a kifejezésmód, ame-
lyik leginkább át tudja adni az érzelmeket.

A kiállítás megnyitóján érezhető szeretet vette körül dr. Hor-
váth Györgyit, hiszen a Corvin Mátyás Gimnázium lelkes diákjai 
működtek közre a műsorban, eljöttek az intézmények vezetői is, 
amelyekben az alkotó pszichológusként dolgozik, és megtöltötte 
a termet az a sok barát, ismerős és alkotótárs, akik a művésznőt 
szakmájában is és művészetében is nagyra tartják.

A kiállítás június 13-ig még megtekinthető az Erzsébetligeti Szín-
ház Kamara Galériájában.    

MÉSZÁROS TIBOR

Fényjátékok
Május 23-án nyílt meg dr. Horváth Györgyi festmény és 
tűzzománc kiállítása az Erzsébetligeti Színház Kama-
ra Galériájában. A vendégeket a műsorvezető, Tóthné 
Szarka Tünde, a Corvin Mátyás Gimnázium könyvtá-
rosa köszöntötte, a kiállító művészetéről pedig a Fiók 
L. Stúdió vezetője, Utcai Dávid tartott ismertetőt.

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL
Vadgesztenyefák komplex védelme

  Munkavégzés időtartama: 06. 10. – 06. 30.
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan meg-
adni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett idő-
intervallum betartására. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul 
azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer a járműben 
semmilyen kárt nem okoz, és az első mosáskor eltávolítható. Az engedé-
lyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 
óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt 
keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő vadgesztenyefák 10 
m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, 
legyenek szívesek felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu 
e-mailcímre vagy munkanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258 tele-
fonszámon, hogy a jelzett címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal 
vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyasztha-
tóságának érdekében.
Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 2019. június 
30-ig, .MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen engedélyezett készítmények-
kel.ÉVI:14 nap, MVI:0 nap.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Runner 2F 0,05 %
14 0

Nem
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  Topas 100EC 0,05 %

Wuxal Super 0,5 %
*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás
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Milán egy régi szentmihályi megbecsült család, a Gáborjá-
nyi-Szentmiklósy família sarja. A gyermek már az óvodában 
találkozott a kézilabdával – szivacsos formában. Takács Zoli 
bácsi az óvónénivel (Jevuczó Katalin) üzent a szülőknek, hogy 
szívesen látják a fiút a foglalkozásokon. Első „komoly” ren-
dezvényén, az I. Szöcske Kupán mindjárt aranyérem került 
a nyakába, és ez olyan csodálatos érzést jelentett neki, hogy 
mindenképpen folytatni akarta a játékot. Mindkét pedagógus-
ra igen jó szívvel gondol, az ő – azóta is tartó, lelkesítő – támo-
gatásuk egész életére meghatározó erővel bír.

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolába jár, ahol 
nem volt az első osztályban kézilabda foglalkozás. A testnevelő 
tanár Rozmán Attilához, a XVI. kerületi KMSE vezető edzőjé-
hez irányította. (Róla tudni kell, hogy kiváló nevelő munkája 
eredményeként több tanítványa került magasabb osztályba. A 
legismertebb a sokszoros válogatott magyar bajnok, Tomori 
Zsuzsa.)

Az első igazi edzéseit Ilosvayné Pálinkás Henrietta tartotta, 
akinek a lelkiismeretes, alapos munkáját, módszereit Milán 
nagyon megszerette. Nyáron sem bírta ki kézilabda nélkül, és 
jelentkezett a Pénzügyőr SE által szervezett kézilabdatáborba, 
végül ott is ragadt. Horváthné Németh Mariann kezei alatt na-
gyon sokat fejlődött, másfél éves kitérő után a mai napig ott 
játszik, jelenleg az U15-ös korosztályban, jobbátlövő poszton. 
Sokat köszönhet a magánúton megkeresett erőnléti, rehabilitá-
ciós, koordinációs edzőinek, Cseh Krisztinának és Simon-Bal-
la Istvánnak, valamint a fizioterapeuta Cser Évának is.

A másféléves „kitérő” nagy élmény volt Milán számára, hi-
szen kedvenc egyesületében, a Ferencvárosban sportolhatott. 
Itt kell megjegyezni, hogy kezdetekben óriási dilemmája volt: 
kézilabda vagy futball? Milu ugyanis imád focizni, ráadásul 
szakemberek szerint abban is igen tehetséges. Amikor a Fra-
diba kézilabda edzésre ment, sóvárogva meg-megállt, bámulta 
Gera Zoli, Böde Dani, Dibusz Dénes, Nagy Ádám valamint a 
többiek edzéseit, és a 2016-os EB idején kitört hatalmas fut-

ball-lázat velük együtt élhette 
meg. S ha már a foci, a külföl-
di csapatok közül a Barcelona 
a nagy kedvenc, már kétszer 
is szurkolhatott nekik élőben, 
közvetlen közelről láthatta Messiéket játszani.

Milán szeme előtt a professzionális kézilabda sportkarrier 
lebeg.

Néhány éve – hasonlóan a futballistákhoz – létrehozták a 
Nemzeti Kézilabda Akadémiát. A cél, hogy a fiatalok – szigorú-
an a tanulással összehangoltan – csak a kézilabdára koncent-
rálhassanak. Milán megpróbálta a többfordulós felvételit és 
karácsonykor csodálatos ajándék érkezett: felvették a balaton-
boglári Kézilabda Akadémiára! Szeptemberben már ott kezdi 
a nyolcadik osztályt. Nem lesz könnyű, hiszen alig 14 évesen 
kikerül a biztos családi háttérből, az anyai gondoskodás alól. 
De a korához képest rendkívül komoly, profi gondolkodású 
fiatalember elhatározta, hogy NB I-es játékos lesz. Az Akadé-
mián öt évig kell a tanulás mellett keményen dolgoznia, hogy 
elérje célját. 
– HOGY LÁTJA A JÖVŐT A KIHÍVÁST BÁTRAN VÁLLALÓ TE-
HETSÉG? 

– Tudom, hogy a munka igazán csak most kezdődik. Nagyon 
várom már, motiváltan állok hozzá. Ha megfelelek az Akadé-
mia elvárásainak és kitöltöm a tervezett öt évet, kikerülve on-
nan, szeretnék 60 perces támadó-védekező játékos lenni, aki 
erővel is bírja az iramot és a megfelelő pillanatban bátran és 
jól dönt.  Akkor talán egyszer a barcelonai Camp Nou Stadion 
melletti Palau Blaugrana kézilabda csarnokba is eljuthatok – 
nemcsak nézőként. 

Szívből kívánjuk, legyen így! Manapság ritka, hogy a tehetség 
párosul az akarattal, a szorgalommal, a sok munkával. Milán-
nál ez mind megtalálható. Ezért bízik (és bízunk!) abban, hogy 
eléri céljait.

VARGA FERENC

IKARUS NYÁRI ATLÉTIKAI TÁBOR 
Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően idén is megrendezzük  atlétikai táborunkat 

a nemzetközi színvonalú IKARUS pályán 6-14 évesek számára. 
Helyszín: IKARUS BSE Atlétikai Centrum 
1165, Budapest Bátony utca 1-3.
Edzések: napi két edzés, egy atlétikai és egy játékos sport-
foglalkozás. Koordinációfejlesztés, gyorsaság fejlesztése, 
állóképesség, ügyességfejlesztés, gátfutás, távolugrás, rúdugrás, 
sorverseny, dobások. A játékos edzésen kidobó játék, méta, 
kincsvadász és sok izgalmas játékban vehetsz részt. 
Program: Napi két edzés. Az időjárás függvényében heti 2 
strandolási lehetőség, fagyi, lovarda látogatás, mozi. 
Étkezés: Napi háromszori étkezést biztosítunk melyből az 
ebéd főtt étel. Részvételi díj:  Ikarusos atlétáknak 20 000 Ft, 
külsősöknek: 23 000 Ft

Jelentkezési határidő: minden turnust megelőző hét csü-
törtökéig, 5000 Ft előleg megfizetésével.
Jelentkezés és információ az alábbi e-mail címen: Budai 
Tamás: tamas.budai79@gmail.com vagy az alábbi telefon-
számon: +36 30 160 8825
Turnusok: 
• június 17 - június 21-ig • június 22 - június 28-ig 
• július 01 - július 05-ig • július08 - július 12-ig 
Szeretettel várjuk táborunka minden szakosztályi tagunkat 

és az atlétika iránt  érdeklődő fiatalokat! 
Szép nyarat és örömteli sportolást kíván az Ikarus BSE 

Atlétika Szakosztálya!

Egy fiatal tehetség Szentmihályról
Szűkebb pátriánk sportszerető lakossága az utóbbi évek során megjelenő köny-
vekből, újságcikkekből tájékozódhatott, hogy milyen sok kiváló sportoló kötődött 
(kötődik) elődtelepüléseinkhez, majd a 16. kerülethez. Örömmel nyugtázhatjuk, 
hogy a jövő is biztosítva van, hiszen a kerületben manapság is több tehetséges 
sportoló bontogatja szárnyait – atlétikától a vívásig. Az egyik ilyen ifjú titán a Rá-
kosszentmihályon élő, októberben 14. évét betöltő Schopper Milán, aki az egyik 
legnépszerűbb sportágunk, a kézilabda képviselője.
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XVI. kerület Akácos úti 2018nm 
szántó mobilháznak ipari árammal 
eladó. 30-787-8505

2569nm ipari telek Bökényföl-
di-Cinkotai útnál raktárnak/üzem-
nek eladó. 30-787-8505

Fürge utcában 1090nm-es összköz-
műves telek eladó. Akár 2 lakásos 
társasház is építhető rá. Ár: 37M Ft. 
20-925-2042

Zsemlékes úti mobiltorony közelé-
ben szántót vennék. 20-421-3814

Kertes házat vásárolnék tulajdonos-
tól beköltözéssel, lehet felújításra 
váró is. 70-326-4088

Kiadó garázst keresek „garázsvásár” 
céljára heti 4 alkalommal. 30-949-
6332

Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett 
4954nm-es szántó eladó. 400-
0440; 70-299-3400

Mátyásföldön a Bökényföldi út mel-
lett 4785nm-es belterület eladó. 
400-0440; 70-299-3400

Beköltözhető kertesházat vásárol-
nék TULAJDONOSTÓL reális áron. 
Alaprajzokat, fotókat kérek revaivi-
ra@gmail.com, 30-317-4744

Építési telek 1082nm eladó Árpád-
földön. Fürge utca. Gáz, víz, csator-

INGATLAN

Csömöri szántó 2172 nm-es 1M Ft-
ért eladó. 409-2240

Kiadó garázst keresek a Pálya utcai 
lakótelep környékén. 30-932-5654

Nagytarcsa határában eladó 
12.000nm szántó. 70-286-3716

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 3 
generációs ingatlan eladó. Csere be-
számítással. 20-913-4783

Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek. 
akár azonnali készpénz fizetéssel. 
Tartozással terhelt, felújítandó is ér-
dekel. 20-527-0601

Befektetésként eladó Mátyásföldön 2 
generációs családi ház lakottan, ké-
sőbbi vissza vásárlással. 20-970-6986

Újpesti 47nm-es utcai, földszinti, 
teljesen felújított légkondis tera-
szos lakás garázzsal cserélném ön-
kormányzati kis felújítandó lakásra 
ráfizetek. 20-270-7161

na telken belül. Új parcellázás, már 
lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-482-
0700

Rákosszentmihályon 220 nm-es 
családi ház működő üzlettel együtt 
eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
zamat kis telekkel hasonlóra a XV.; 
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 
30-599-0677

Önkormányzati emeleti lakást vá-
sárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es 
öröklakásomat cserélném 1 szobás 
önkormányzatira. 20-327-7398

Eladó tulajdonostól az Erzsébet-li-
getben 56nm-es IV. emeleti, légkon-
dis, tégla lakás. 30-660-1414

Cinkotai temető mellett kb. 4700 
nm szántóföld eladó. Ár megegye-
zés szerint. Jó befektetés! 30-482-
0700

VEGYES
Sporttáska és új hátizsák, valamint 
két napozó szivacs és két gyékényes 
napozó eladók. 30-895-5868

Vadonat új Happy VBM 7800 béb-
iőr videofelvétellel 15E Ft; új Chicco 
Juju 3in1 babakocsi 35E Ft-ért el-
adó. 403-4606; 20-918-7317

Háztartási segítséget keresek rend-

szeres munkára XVI. kerületi csalá-
di házba. 20-935-2473

Lábfürdő + masszírozógép elektro-
mos, többféle programmal 8E Ft-
ért eladó. 30-949-6332

Univerzális fitnesz gép BS2400 
Fold N Sep taposógép állítható fo-
kozattal olcsón eladó, 30-427-8664

Az előadás előtt a résztvevők rövid sajtó-
tájékoztatót adtak a televízió munkatár-
sainak a 2019-es Európa-bajnokság kap-
csán, melyet első alkalommal rendeznek 
hazánkban. A házigazda, Riersch Tamás 
elmondta, hogy a Baráti Kör az ország 
talán legröplabdásabb olimpiai csopor-
tosulása, mivel jelenlegi elnöke, Hóbor 
Béla világhírű röplabda bíróként tevé-
kenykedett, a Baráti Kör alapító és ma 
már tiszteletbeli elnöke, Borovitz Tamás 
pedig a Magyar Röplabda Szövetség fő-
titkári tisztségét látta el.

Dobi Edina 85-szörös válogatott, két-
szer vett részt Európa-bajnokságon, Eu-
rópa-Liga győztes, magyar bajnok női 
röplabdás, aki a 2019-es Európa Baj-
nokság arca is. Az aktív sporttól ugyan 
egészségügyi okok miatt visszavonult, 
de a háttérből továbbra is segíti a röplab-
dások munkáját. A fiatal követői számá-
ra azt tanácsolta, hogy minél több verse-

nyen és mérkőzésen vegyenek részt, ami 
véleménye szerint többet ér bármilyen 
edzésnél.

Ludvig Zsolt háromszoros magyar baj-
nok és négyszeres kupagyőztes edző, 
akit háromszor választottak meg az év 
edzőjének, a női válogatott korábbi szö-
vetségi kapitánya, a Röplabda Szövet-
ség korábbi megbízott elnöke. Ludvig a 
sportág nagykövetének nevezte Edinát, 
majd saját feladatáról szólva igyekezett 
bemutatni a főtitkári munkát, amely 
nem a közönség szeme előtt zajlik, tehát 
keveset tudnak róla. Úgy gondolja, hogy 
ebben a pozícióban az egyik legfonto-
sabb feladata a sportág további népsze-
rűsítése. 

Az előadást videofelvételek színesí-
tették, amelyek a többi között az ülő 
röplabdába is betekintést engedtek. Az 
elsősorban fogyatékkal élők által űzött 
sportágban rendezett Európa-bajnokság-

Hangolódás a hazai röplabda 
Európa-bajnokságra
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör számára a röplabda sportág min-
dig is kiemelt jelentőséggel bírt. Május 14-én, az Erzsébetligeti Színház 
Harmónia termében rendezett előadáson ezúttal Dobi Edina, 85-szörös 
válogatott női röplabdabajnok és Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szö-
vetség főtitkára, korábbi szövetségi kapitány vendégeskedett. 

nak szintén Magyarország lesz a házi-
gazdája, mely a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság közreműködésével valósul meg.

A rendezvényt az idén 91 esztendős dr. 
Kotsis Attiláné, Gabi néni is megtisztelte 
jelenlétével, aki a magyar női röplabdá-
zás legeredményesebb szövetségi kapitá-
nya volt, és az Egyesült Államokban ta-
lálható röplabda hírességek csarnokába 
is bekerült. További vendégekként jelen 
voltak a Kertvárosi Sportegylet utánpót-
lásának röplabdásai is, és Dobi Edinával 
egy kis bemutatót tartottak a helyes lab-
daérintés fogásairól. Az ehhez használt 
labda megjárta a 2012-es londoni olim-
piát is. Az előadás után Kovács Péter pol-
gármester az Önkormányzat nevében a 
Baráti Körrel együtt ajándékkal kedves-
kedett a vendégeknek.

GUETH ÁDÁM

Duguláselhárítás: mosdó, 
kád, WC 25E Ft-tól, kame-
rás csővizsgálat 25E Ft-tól. 
Festés, tapétázás. 70-250-
9132

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljeskörű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
20-264-7752

XVII. kerületi cukrászda 
munkatársat keres takarítói 
és mosogatói feladatokra. 
Jelentkezni a 06-30/798-
4428 telefonszámon lehet.

Vízszerelés; csapok; szifo-
nok; WC-k; radiátorok stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépí-
tése. 20-412-0524
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Gyógypedikűrösként: női-férfi 
manikürt és pedikürt válla-
lok. Házhoz megyek. Időpont 
egyeztetés: 70-518-0720

Vízszerelés, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás. Családbarát 
áron. Ingyenesfelméréssel, 
kiszállással, precíz munkavég-
zéssel. 30-938-9713

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, an-
tik bútorokat, órákat, ezüst 
tárgyakat, porcelánokat, 
bronzokat, régi katonai ki-
tüntetéseket, stb., teljes ha-
gyatékokat. IX. Ráday u. 6. ; 
20-280-0151; 
herendi77@gmail.com

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

Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásáro-
lunk, ingyenes kiszállás, 06-
20-9220-001, 06-1-266-3277

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 

Aradi Zoltán 70-519-2470
szerviz@szerviz.info

Kertfenntartást, fakivágást, 
bozótirtást, permetezést, fű-
nyírást, nyesedékek és galy-
lyak elszállítását vállalom. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven fe-
lüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vizkő-
telenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090

RUHA-. CIPŐ-, TÁSKAjavítás. 
Ruha és szőnyegtisztítás, zipp-
zárjavítás és csere.
Thököly út 11. - a Sashalmi 
piac oldalán. 06-20-206-3535. 
Nyitva : H-P: 8-17-ig. Szombat: 
8-12-ig






