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Szatmáry Kristófnak 
a Kertváros az első
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Kedves 

Olvasó!
Büszkeséggel tölt el, hogy 
mostani lapszámunk épp 
a költészet napján jelenik 
meg, mivel kislány korom 
óta nagyon szeretem a verse-
ket. Sokszor ugyanis néhány 
hasonlattal vagy metaforá-
val mélyebb gondolatokat 
lehet közölni, mint hosszú 
leírásokkal. Mindezek meg-
fejtése pedig az elmét is se-
gít karbantartani, különösen 
akkor, ha nem kész sablo-
nokkal kell őket összevetni, 
mint egy-egy iskolai vers- 
elemzés órán. József Attila 
egy különleges tehetségű 
poéta volt, születésnapján 
pedig tőle illik idézni. Álljon 
most itt annak a költemé-
nyének néhány sora, amely 
számomra a legkedvesebb: 
„Amióta megláttalak, Illato-
sabb a mező És azóta tövis 
nélkül Áll a büszke rózsatő. 
Csak a lelked lett fagyosabb, 
Csak a szíved lett büszke S 
szerelmemtől lobbant láng-
ra A kétségb’esés üszke. 
Amióta megláttalak, Örök 
tavasz ég virul És azóta kis 
madarat Kis leány nem tart 
rabul. Csak te tartasz foglyul 
engem S csak a szívem csu-
pa seb; A neveddel ajkaimon 
Halok meg! – úgy édesebb.”

Megjelenik 34 500 példányban
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jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
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A 2018-as évi országgyűlési 
választások eredménye 

Budapest 13. választókerületében

A SZAVAZÁSRA JOGOSULT LAKÓK TIZENKÉT JELÖLT KÖZÜL VÁLASZTHATTAK, 
A VOKSOK 98,99 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZOTTSÁGA UTÁN 

A KÖVETKEZŐ EREDMÉNY SZÜLETETT:
Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP) 22 432 szavazattal nyert, a második Vajda  
Zoltán (EGYÜTT) lett 21 223 vokssal, a harmadik helyen pedig Tokody Marcell Gergely  
(JOBBIK) végzett 4 851 szavazattal. Mizsei László (LMP) 3 823, Koch János (MUN-
KÁSPÁRT) 301, Derecskei Anita (KÖZÖS NEVEZŐ) 173, Tóthné Farkas Anita (MIÉP) 
132, Molnár Mikeás (LENDÜLETTEL) 80, Csomor Judit (NP) 67, Szántai Péter (REND 
PÁRT) 63, Schiller Katalin (IRÁNYTŰ) 51, Tánczos Tamás (NEMZET ÉS BÉKE) pedig 
49 voksot kapott. 

Szatmáry Kristóf

Vajda Zoltán

Tokody Marcell Gergely

Mizsei László
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Folytatás a címlapról

Tájékoztató ada-
tok az országgyű-
lés összetételéről. 
Forrás: 
www.valasztas.hu
..........................
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Szatmáry Kristófnak a Kertváros az első

Ancsin László jegyző, a helyi választási iroda ve-
zetője elmondta: Budapest 13-as számú válasz-
tókerületében 71 szavazókör található. A vokso-
lásra jogosult 67 062 polgár közül 53 840 járult 
az urnákhoz, amely 80,28 százalékos részvételt 
jelent. A leadott szavazatok közül 53 245 volt ér-
vényes.
A jegyző külön említést tett a 17-es szavazó-

körről, ahol azokat fogadták, akik a voksolás 
időpontjában nem lakóhelyükön tartózkodtak, 
ezért a XVI. kerületben szerették volna lead-
ni szavazatukat. Mivel az átjelentkezők száma 
most majdnem kétszer annyi (2114 fő) volt, 
mint négy évvel ezelőtt, két bizottság is dolgo-
zott aznap. Közülük az egyik csak az átjelent-
kezőket fogadta, de többeknek még így is hosz-
szabb ideig kellett sorban állniuk. 
Miután azoknak a kerületieknek a szavazatait 

is feldolgozzák, akik külföldön éltek választó-
jogukkal, végleges eredmény előreláthatólag 
április 14-re várható. A határon túli magyarok 
szavazatai a kertvárosi eredményeket nem befo-
lyásolják, mivel ők csak pártlistára szavazhattak.

A XVI. KERÜLET LAKÓI ÚGY GONDOLJÁK, HOGY SZATMÁRY 
KRISTÓF JÓL VÉGZI A MUNKÁJÁT, EZÉRT 2014 UTÁN ISMÉT 
MEGVÁLASZTOTTÁK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNEK.

– Köszönöm a kertvárosiaknak, hogy megértették: a FIDESZ- 
KDNP pártszövetségnek Magyarország az első. Április 8-án a hit győ-
zött a gyűlölet felett. Tősgyökeres XVI. kerületi polgárként számomra 
pártállástól függetlenül minden lakótársam ugyanolyan fontos, ezért 
továbbra is a Kertváros fejlődéséért fogok dolgozni a Parlamentben. 
Fogadóórámon ezentúl is állok mindenki rendelkezésére, mert csak 
összefogással lehet még szebb és élhetőbb lakóhelyünk.
...............................................................................................

– Felhívnám a tisztelt választópolgárok figyelmét: munkatársaim-
mal együtt szeptember óta dolgoztunk azon, hogy a szavazás során 
minden a jogszabályoknak megfelelően történjen a 13-as választó-
kerületben. A voksolás napján a szavazatszámláló bizottságok ha-
tóságként működnek, vagyis amellett, hogy mindegyikben vannak 
pártdelegáltak, elsősorban a törvényi feltételek betartása a feladatuk. 
Éppen ezért a Kertvárosban nagyon fegyelmezetten és szakszerűen 
működött a szavazás, csalásnak 
a gyanúja sem merülhetett fel. A 
voksolás menetét egyébként kül-
földi megfigyelők is figyelemmel 
kísérték az egész országban – 
hangsúlyozta Ancsin László.

Mozgóurnát ezúttal annyian 
igényeltek, hogy a választási bi-
zottság tagjai sajnos nem tud-
tak mindenkihez eljutni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szatmáry Kristóf feleségével és legkisebb 
fiával együtt adta le a voksát
.........................................................
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Modernebb kórház a város szélén

Dr. Kiss Marianna, a XVI. Kerület Kert-
városi Egészségügyi Szolgálat vezető-
je, köszöntője után hangsúlyozta: azért 
örülnek, hogy az intézmény ad otthont 
a sajtótájékoztatónak, mert 2012 óta a 
kertvárosiak fekvőbeteg-ellátását szinte 
teljes mértékben az a kistarcsai kórház 
végzi, amit most 20 milliárd forintból 
újítanak fel.

Szatmáry Kristóf elmondta: azért szer-
vezték a találkozót, hogy dr. Trombitás 
Zoltán a kórház modernizálásának azon 
részleteiről is tájékoztathassa a kerüle-
tieket, amelyek kifejezetten bennünket 
érintenek.

Dr. Trombitás Zoltán 2011 óta vezeti 
a kistarcsai egészségügyi intézményt. 
Ez az egyetlen kórház, amely jelentős 
számban lát el budapesti betegeket is. 
Közülük tavaly 48 ezer kertvárosi polgár 
vette igénybe az ottani járóbeteg-ellátást, 
vagyis gyakorlatilag minden nyolcadik 
páciens a XVI. kerületből érkezett. Az 
aktív fekvőbeteg-ellátásban 6000, míg 

a krónikus fekvőbeteg-ellátásban 400 
kertvárosi részesült tavaly. 

Önerő és kormányzati támogatás fel-
használásával összesen 1,1 milliárd 
forintból kisebb beruházásokat – mű-
tőfelújítás, ultrahangvásárlás, a sürgős-
ségi osztály bővítése – hajtottak végre 
az elmúlt hét évben, illetve némi uniós 
forrás felhasználásával elvégezték a nő-
vérszálló energetikai korszerűsítését, 
és két napelemet is vásároltak. Mindez 
azonban elenyésző ahhoz képest, hogy 
az Egészséges Budapest Program ke-

retében idén 500 millió forint értékű 
informatikai fejlesztést hajtanak vég-
re a kórházban, és 700 millió forintért 
egészségügyi gépeket is beszereznek a 
jelenleg működő szárnyakba. Ezeken 
felül újabb 700 millió forintból valósít-
ják meg annak a beruházásnak a terveit, 

amelynek részeként a kórház és a be-
járat között építenek egy szakrendelőt, 
ahol az első két szinten járóbeteg- és 
fizioterápiás-ellátás működik majd, a 
második emeleten pedig egy 65 ágyas 
mozgásszervi rehabilitációs osztály kap 
helyet. Létrehoznak ugyanakkor egy bel-
gyógyászati tömböt is, ahol a jelenleg 
meglévő 242 ágyat helyezik el 2-3 sze-
mélyes kórtermekben, valamint korsze-
rű vizsgálókat és olyan helyiségeket is 
kialakítanak, ahol az orvosok és a nővé-
rek pihenőidejükben tartózkodhatnak. 

Mindkét épületet összekötik a jelenlegi 
főépülettel, amelynek korszerűsítése 
ezután valósul meg. A munkálatok so-
rán a hatágyasakból vizesblokkal ellátott 
négyágyas kórtermek lesznek. A Flór 
Ferenc Kórház energetikai korszerűsíté-
se (homlokzat- és tetőszigetelés, nyílás-
záró- és kazán csere) is elindul tavasszal, 
de ehhez már az Európai Unió is hozzá-
járul 2,5 milliárd forinttal.

Kovács Péter a kerületi Szakrendelő 
bővítésével kapcsolatban kiemelte: bí-
zik abban, hogy idén szeptemberben 
elkezdődhetnek a munkálatok, amelyek 
egy évnél többet nem vesznek igény-
be. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az 
újonnan létesítendő, kétszintes parkoló 
ingyenes lesz, vagyis továbbra sem kell 
sem itt, sem máshol a kerületben fizetni 
a parkolásért. Emellett a Jókai lakótelep 
felújítását is jövőre tervezi az Önkor-
mányzat, vagyis az utak és a parkok is 
megszépülnek majd.

A polgármester elmondta: az Egy or-
vosi rendelő felújítási program sem áll 
meg, így a Rádió utcai elavult épület 
helyett egy újat építenek a Vidámvásár 
és a Szabadföld út sarkán a jelenlegi 
szolgáltatóház helyén. Ez a beruházás 
már az engedélyezési szakaszban van, a 
közbeszerzést pedig egy hónapon belül 
kiírják, ami azt jelenti, hogy a kivitelezés 
idén ősszel elkezdődik és jövő tavaszra 
remélhetőleg befejeződik. 2019-re tehát 
már csak a rákosszentmihályi szakren-
delő felújítása marad.

SZ.R.ZS.

TAVALY NOVEMBERBEN ADTUNK HÍRT ARRÓL, HOGY 2026-IG TELJES MÉRTÉKBEN MEGÚJUL A KISTARCSAI 
FLÓR FERENC KÓRHÁZ. AKKOR SZATMÁRY KRISTÓF XVI. KERÜLETI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ AZT ÍGÉRTE, 
HOGY DR. TROMBITÁS ZOLTÁN FŐIGAZGATÓVAL KÖZÖSEN TÁJÉKOZTATJÁK A KERTVÁROSIAKAT A RÉSZLE-
TEKRŐL. AZ ESEMÉNYRE MÁRCIUS 27-ÉN KERÜLT SOR A JÓKAI UTCAI SZAKRENDELŐBEN.
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A 25 millió forint értékű beruházást Szat-
máry Kristóf országgyűlési képviselőnek, 
a BVSC elnökének közbenjárására a klub 
TAO támogatásból finanszírozta és az 
Everling Kft. kivitezte. Az Észak-Pesti Tan-
kerület költségvetéséből pedig mindehhez 
azzal járult hozzá, hogy térkő burkolatot 
kapott az a terület, ahol a ballagásokat, il-
letve az évnyitó és évzáró ünnepségeket 
tartják. 

Vámos Tibor igazgató beszédében hálá-
ját fejezte ki azért, hogy a vezetése alatt 
álló iskolában ilyen sok fejlesztést hajtot-
tak végre, amelyeknek köszönhetően a 
diákok ezentúl remélhetőleg minél többet 
fognak mozogni.

Kovács Péter polgármester kiemelte: az 
eddigi aszfaltos pálya veszélyes volt, ha va-
laki elesett, a gumi burkolat azonban job-
ban kíméli a sportolók térdét és bokáját, 
akik kézilabdázni és kosarazni is tudnak 
majd rajta. A kerület vezetője megköszönte 

a BVSC-nek és Szatmáry Kristófnak, hogy 
zuglói klub lévén egy XVI. kerületi iskola 
pályáját is felújították.

Szatmáry Kristóf arról beszélt, hogy a 
BVSC szívesen működik együtt oktatá-
si intézményekkel, ezért a jövőben van 

esély arra, hogy más kerületi iskolában 
is hasonló beruházásokat hajtsanak vég-
re. A TAO támogatás tehát jó helyre ke-
rült, az Önkormányzatot pedig köszönet 
illeti azért, mert biztosította az önrészt.

SZ.R.ZS. 

MIUTÁN TAVALY SZEPTEMBERRE ELKÉSZÜLT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 
ÁLTAL KÖZÖSEN ÉPÍTETT KIS MŰFÜVES PÁLYA, ÉS AZ UDVAR EGY RÉSZÉT IS FELÚJÍTOTTÁK, IDÉN ÁPRILIS 
5-ÉN ÁTADTÁK A TÁNCSINCS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÚJ KÉZILABDAPÁLYÁJÁT IS. 

Kézilabda pályával gazdagodtak
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A kerület első politikus díszpolgára

– MEGLEPŐDÖTT, AMIKOR ÉRTESÜLT 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSÉ-
RŐL?
– Nem számítottam rá, mert akik ko-
rábban megkapták ezt a címet, azok kö-
zül többen országosan ismert emberek 
voltak, én viszont csak a Hivatalban és 
a választókörzetemben működtem. Azt 
mondanám, hogy kerületszerte sem is-
mernek.

– EZT SZERETNÉM CÁFOLNI, HISZEN 
AMIKOR AZ INTERJÚ KAPCSÁN TA-
LÁLKOZTUNK, TÖBBEN KÖSZÖNTEK 
ÖNRE AZ UTCÁN.
– Természetesen a szűkebb környeze-
temben többen ismernek, és sok a jó 
szomszéd, tehát van kinek köszönni. Ez 
jó dolog.

– KINEK KÖSZÖNI?
– Hálás vagyok a jelölésért a Műszaki 
Ügyosztály Kerületfejlesztési Irodájá-
nak, a Beszerzési Irodának és Vincze 
Ágnes képviselő asszonynak, aki a kör-
zetemet is átvette 2014-ben. A leghálá-
sabb viszont azoknak vagyok, akik négy 
választáson önzetlenül segítették a mun-
kámat, hiszen ők közvetítették felém a 
lakossági igényeket is.

„Én csak a hazámat szeretem. Az nem igaz, hogy negyven évig dolgoztam. Én csak mulattam negyven évig. 
Méltóztassanak hazaoszolni azzal a tudattal, hogy láttak ma végre egy boldog embert.”

(Részlet Mikszáth Kálmán írói munkásságának 40. évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepségen elmondott beszédéből.)

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKKÉNT CSARNOKOKAT TERVEZETT, MEGALAKULÁSA 
ÓTA TAGJA A HELYI TERVTANÁCSNAK, SZERETŐ NAGYPAPA, HÍVŐ KE-
RESZTÉNY, A POLITIKÁBAN PEDIG CSAK AZÉRT VETT RÉSZT, HOGY A 
KERTVÁROS ARCULATÁT FORMÁLHASSA. RITKA, AMIKOR EGY POLITI-
KUST MINDENKI SZERET. RITKA, AMIKOR EGY POLITIKUS NEM IS PO-
LITIKUS. GILYÉN INCÉT NEMCSAK LAKÓHELYÜNKÉRT FOLYTATOTT TE-
VÉKENYSÉGE, HANEM EGÉSZ SZEMÉLYE TETTE MÉLTÓVÁ ARRA, HOGY 
PÉLDAKÉP ÉS A KERÜLET DÍSZPOLGÁRA LEGYEN. 

– ÖN SZERINT MIÉRT KAPTA MEG EZT 
A CÍMET?
– Úgy látom, hogy a képviselői munkám 
miatt, és büszkeséggel tölt el, hogy az 
első önkormányzati képviselő vagyok, 
aki kiérdemelte ezt az elismerést. Úgy 
tűnik, hogy a Testületen és a Hivatalon 
belül is értékelték azt a munkát, amit 
kötelességtudatból végez-
tem. Még Kovács Attila 
egykori polgármes-
ter jelölt engem a 
Kerületfejlesz-
tési Bizottság 
élére, amely-
nek 1994 és 
1998, illet-
ve 2002 és 
2014 között 
voltam az 
elnöke. A 
bizottságot 
igyekeztem 
a szakszerű 
munka tere-
pévé tenni, a ta-
nácskozásra nem 
sajnáltam az időt, és 
mindig a megegyezésre 
törekedtem. Valószínűleg ennek 
is köszönhető, hogy a Testület többnyire 
elfogadta a javaslatainkat a városrende-
zési, a közmű és az útépítési kérdések-
kel kapcsolatban.

– MIÉRT DÖNTÖTT ÚGY, HOGY KÉP-
VISELŐ LESZ?
– Lebontották Rákosfalva családi házas 
részét és egy lakótelep került a helyére. 
Attól tartottam, hogy ez az erőszakos vá-
rosrendezés folytatódni fog, és az egyet-
len hely, ahol akadályt lehet ez elé gördí-
teni, az a Képviselő-testület. De a véletlen 

is közrejátszott, mert akkor az MDF-nek 
nem volt kellő számú alkalmas jelöltje, 
és épp a lakóhelyemre jelöltek, ahol na-
gyon sok ismerősöm volt. Először tehát 
az MDF, majd az MDF-Fidesz, végül a 
Fidesz színeiben indultam. Leginkább 
egyébként Kovács Péter jelenlegi polgár-
mester támogatta a jelöltségemet, hiszen 

ő is mérnökember, vagyis na-
gyon hamar szót értettünk 

már 1994-ben, amikor 
megismerkedtünk. A 

barátságunk azóta 
is tart.

– AMIKOR 
P O L I T I Z Á L -
NI KEZDETT, 
MÉG AKTÍ-
VAN DOLGO-
ZOTT. MIVEL 
F O G L A L K O -

ZOTT?
– 1968-ban kezd-

tem az aktív pá-
lyafutásomat és 

2006-ban mentem 
nyugdíjba. Az Iparterv 

Rt.-nél voltam először tervező, 
majd vezető építésztervező. Általában 

nagyméretű csarnokokat és raktártele-
peket terveztem, de a KSH informatikai 
központja is az én terveim alapján ké-
szült, mert akkor még óriási hely kel-
lett a számítástechnikai eszközöknek. 
A Mahart vezérigazgatósági épületének 
kialakítása is az én nevemhez köthető. 
Miután ugyanis a cég több mint száz 
éve használt székházát privatizálták, a 
berendezés nagy részét és a Mahart házi 
múzeumát el kellett helyezni egy lepusz-
tult épületben, annak korszerűsítése és 
emeletráépítés után. Ezek nagyon szép 

1944-ben szüle-
tett Komáromban. 1948-ban 

költözött családja a kerületbe, 1984 
óta él Sashalmon. Édesapja általános 

mérnök, egyik nagybátyja építész, másik 
kettő építész és statikus volt, az öccse és a 

keresztfia is statikus. 1963-ban érettségizett a 
Corvin Mátyás Gimnáziumban. 1968-ban  
szerzett diplomát a Budapesti Műszaki  
Egyetem Építészmérnöki Karán, ahol  

később gyakorlatvezető is volt. Feleségé-
vel 1976 óta élnek boldog házasság-

ban. Két fia, egy lánya és öt 
unokája van.
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A Dénes Hilda vezette Gye-
rekkuckó Óvoda Hermina ut-
cai telephelyén dr. Környeiné 
Rátz Katalin önkormányzati 
képviselő és a kicsik a palán-
tákat az óvónők által kiásott 
gödrökbe helyezték, majd 
meglocsolták őket. Itt egyéb-
ként a tagintézmények min-
den évben versenyeznek egy-
mással, hogy kiérdemeljék a 
Gyerekkuckó Óvoda legszebb 
kertje feliratú vándorserleget.

A HŐMÉRŐ UGYAN MÉG NEM AZT MUTATTA, HOGY MEGÉRKEZETT A TAVASZ, 
DE MIUTÁN AZ ÖNKORMÁNYZAT VEZETŐI SZÁMTALAN ÖNKÉNTES ÉS A ME-
ZŐŐRÖK SEGÍTSÉGÉVEL KITAKARÍTOTTÁK A KERTVÁROST, A KERÜLETI ÓVO-
DÁK KERTJEIBEN A GYEREKEK AZ ÓVÓNŐK SEGÍTSÉGÉVEL ELÜLTETTÉK A KE-
RÜLETGAZDÁK ÁLTAL VÁSÁROLT VIRÁGOKAT.

A Cinkotai Huncutka Óvo-
da Jövendő utcai telephelyén 
Szász József alpolgármester 
segített a kis kertészeknek. 
Ott a palánták nem ágyásokba 
kerültek, hanem virágládákba 
és óriáscserepekbe, hogy moz-
gathatók legyenek, és szükség 
esetén el lehessen bújtatni 
azokat a perzselő nap sugarai 
elől. A gyerekek ott is hasonló 
lelkesedéssel palántáztak, és 
alig várták, hogy kézbe vehes-
sék a mini öntözőkannákat, 
mert a locsolás ebben a kor-
ban bizony nem kis élmény.   

Ingyenes tavaszi 
nyesedékgyűjtő akció

Ezúton értesítjük a kertvárosi polgárokat, 
hogy az Önkormányzat idén tavasszal is 
meghirdeti nyesedékgyűjtő akcióját. Az ak-
ció időtartama alatt a tavasszal keletkezett 
nyesedéket helyezhetik ki a lakosok, amely-
nek elszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet munkatársai gondoskodnak. 

Az utolsó kihelyezés időpontja: 
május 2. szerda 

Kérjük, hogy az összekötözött, egy méternél nem hosszabb 
nyesedéket és gallyakat az ingatlanjuk elé helyezzék ki. A kötegelt 

faágak mérete és súlya egy ember által is mozgatható legyen. 

Bővebb információt a 403-2928-as 
telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

feladatok voltak, de a tervezőiroda egy idő 
után taposómalommá vált, a képviselő-
ség viszont egy szélesebb látókört igénylő 
tevékenység volt, ezért mindig örömmel 
végeztem. A Tervtanácsban olyan kerü-
leti létesítmények tervezését kísérhettem 
figyelemmel, mint az MLTC pálya, az 
Ikarus Sportcentrum új épülete, a Sas-
halmi Piac, vagy az új bölcsőde. Üdítő do-
log egyébként, hogy a Tervtanácsnak még 
most is tagja vagyok, mert így közel ma-
radhattam a szakmámhoz, és továbbra is 
együtt dolgozhatok Tóth Miklós főépítész 
barátommal, illetve Furdan Máriával, a 
Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
vezetőjével, aki kiváló szakemberként a 
kerületet egészében látja, és ehhez átfogó 
fejlesztési koncepcióval rendelkezik.

– AZ ÖN SZEMÉLYISÉGÉT LEGINKÁBB 
A SZERÉNYSÉG, AZ ALÁZAT ÉS A KIVÁ-
LÓ HUMORÉRZÉK JELLEMZI. KITŐL 
ÖRÖKÖLTE MINDEZT?
– Édesapám katonatiszt volt 1945 előtt, és 
bennünket mindig a kötelességteljesítésre 
nevelt, mert őt is erre nevelték a katonai 
középiskolában. A II. világháború teljesen 
tönkretette a karrierjét, de a testvérei jó-
voltából el tudta végezni a Műszaki Egye-
temet, és a földalatti vasútnál dolgozott 
tanácsadóként. Ő egy nagyon jó szakem-
ber volt, és mint mérnök is példaképem a 
széles látóköre és a felkészültsége miatt. 
Amikor középiskolás és egyetemista vol-
tam, minden nyáron elmentünk két hét-
re kirándulni, és míg bejártuk a Bükköt, 
illetve a Zemplént, nagyon sokat beszél-
gettünk mérnöki dolgokról, vagyis amit 
általánosságban meg lehetett tanulni, azt 
tőle tudom. Édesanyám pedig egy nagyon 
jó kedélyű asszony volt, úgyhogy a humo-
rérzékem valószínűleg tőle örököltem.

– AMIKOR MEGKÖSZÖNTE A DÍSZ-
POLGÁRI CÍMET, BESZÉDÉT MIK-
SZÁTH KÁLMÁN SZAVAIVAL ZÁRTA. 
MIÉRT BOLDOG EMBER ÖN?
– Engem a Jóisten úgy vezetett, hogy 
szinte különösebb erőfeszítés nélkül 
mindig olyan helyre rakott, ahol előre 
tudtam jutni. Nem annyira anyagilag, 
mert a tervezőirodában nem lehetett 
jól keresni, viszont szép munkáim és jó 
kollégáim voltak. A házasságom is bol-
dog, a feleségem – aki egyébként ker-
tészmérnök – is mindig sokat segített 
a pályafutásom alatt, a képviselőségem 
pedig szinte magától jött. Voltak beteg-
ségeim, de mindegyikből felépültem, 
mert a Gondviselés mindig gondolt rám, 
amiért, remélem, elég hálát mondok. 
Egyszóval, szerencsés ember vagyok. 

SZ.R.ZS. 
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Az intézmény új vezetője, Hanuláné Kur-
di Ágnes köszöntője után személyi válto-
zásokat jelentett be: a nyugdíjba vonult 
Sapszon István helyett Matolcsi Ildikó lett 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szak-
mai vezetője, a Központ szakmai vezeté-
sét pedig a jövőben Simon Gábor látja el. 

Szász József alpolgármester elismerését 
fejezte ki mindazoknak, akik a családsegí-
tő és szociális területen vállalnak munkát, 
hiszen feladatuk igen nehéz, nagy szakér-
telmet és sok türelmet igényel, az esetek 
egy részében pedig komoly konfliktusok 
vállalásával jár. Különösen így van ez, ami-
kor sokszor egészen kicsi gyerekek esnek 
áldozatul szexuális visszaéléseknek. Ez 
minden ép érzésű emberben indulatokat 
ébreszt, a gyermekvédelem dolgozóinak 
viszont épp az indulatokat félretéve, a jog-
szabályokban előírt út végigjárásával kell 
segíteniük a kiszolgáltatottaknak.

Hanuláné Kurdi Ágnes elmondta, hogy 
az a sajnálatos tény tette az idei konferen-
cia kiemelt témájává a gyermekek elleni 
szexuális visszaéléseket, hogy ezek száma 
az elmúlt évben jelentősen emelkedett. 
Több olyan eset jutott ugyanis a tudomá-
sukra, amelyben óvodás korúaknál vagy 
annál kisebbeknél merült fel az érintett-
ség. 

Arról, hogy ilyen esetekben mit lehet 
tenni, a téma egyik legismertebb hazai 
szakértője, dr. Gyurkó Szilvia gyermek-
jogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány 
munkatársa tartott előadást. Beszélt arról, 
hogy milyen tévhitek élnek a köztudatban 
az elkövetőkkel kapcsolatban, valamint 
arról a jogszabályról is, amely kimond-
ja: minden olyan cselekmény, amely egy 
felnőtt nemi vágyainak kielégítését szol-
gálja kiskorúakkal, gyerekkel szemben, 
szexuális erőszaknak minősül. 2012 óta 
pedig ezek a cselekmények nem évülnek 
el, bármikor is derül rájuk fény. Hangsú-
lyozta ugyanakkor, hogy eredményt csak 
rendkívül körültekintő intézkedésekkel 

lehet elérni, hiszen a bizonyítás igen ne-
héz. Éppen ezért van kiemelt szerepe a 
megelőzésnek. 

Matolcsi Ildikó a 2017-es év tapasztala-
tait foglalta össze. Különösen értékesnek 
minősítette az évközi esetkonferenciákat, 
amelyeken az egyes történetek szakmai 
elemzése vihet közelebb a megoldáshoz. 
Emellett fontos adatokhoz jutottak az éves 
szakmai tanácskozásra beérkezett írásos 
beszámolókból is. 83 felkérést küldtek ki 
– a háziorvosoknak, a Területi Szociális 
Szolgálatnak, a Vöröskeresztnek, az isko-
láknak, a bölcsődéknek és a jelzőrendszer 
más tagjainak – akiktől a látókörükben 
tapasztalható leggyakoribb problémákról 
kértek tájékoztatást. A beszámolók olyan 
új jelenségekre is kitértek, mint az isko-
láskorú dohányzók növekvő száma és az 
energiaital-fogyasztás káros hatása, emel-
lett kiemelték a lakhatási és az életfeltéte-
lek hiányosságával kapcsolatos problémá-
kat is.

Ezután Huszka Andrea, az Önkormány-
zat Szociális Irodájának vezetője számolt 
be arról, hogy a szociálisan rászoruló, fel-
sőoktatásban tanulni kívánó diákok 2000 
óta vehetnek részt a Bursa Hungarica 
pályázaton – ahol hároméves ösztöndíjat 
kaphatnak –, ám ezt a lehetőséget nagyon 
kevesen használják ki. Jelentkezni októ-
berben és novemberben lehet, a részle-
tekről pedig a XVI. Kerületi Újságból, az 
Önkormányzat honlapjáról és a 4011-432-
es telefonszámon tudhatnak meg többet 
az érdeklődők.

Simon Gábor és Frecska Veronika a ta-
valyi év legtanulságosabb eseteit mutat-
ta be a megjelenteknek, rávilágítva azok 
problémáira és a megoldási lehetőségek-
re.

Végül Hanuláné Kurdi Ágnes és Hor-
váth Andrea családsegítő ismertette azt 
az új rendelkezést, amely ősztől előírja 
óvodai és iskolai szociális munkás oktatá-
si intézményekben való kötelező jelenlét.

A gyerekek
védelmében
A NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYER-
MEKJÓLÉTI KÖZPONT JANUÁR 22-ÉN 
TARTOTTA ÉVES SZAKMAI TANÁCSKO-
ZÁSÁT, AMELYNEK KIEMELT TÉMÁJA A 
GYERMEKEK ELLENI SZEXUÁLIS VISZ-
SZAÉLÉSEK KÉRDÉSKÖRE VOLT.

A vendégeket Varga György, a Zeneis-
kola egykori igazgatója üdvözölte, és a 
műsorvezető szerepét is vállalta. Majd 
Zólyomi Árpád, a jelenlegi intézményve-
zető elmondta: megtiszteltetésnek érzi, 
hogy éppen az ő vezetése alatt érkezett 
el a Zeneiskola történetének ezen ki-
emelkedő állomásához. Szerinte annak 
az értéknek a létrehozásában, amit ma a 
Rácz Aladár Zeneiskola képvisel, benne 
van minden elődjének – Takács István-
nénak, az azóta elhunyt Tóth Mátyás La-
josnak, Varga Györgynek és Eisenbacher 
Zoltánnak – a munkája, és nagyban hoz-

zájárult a sikerhez az a lelkes tanári kar 
is, amely az elmúlt 50 évben a zenesze-
rető növendékeket a hangszeres játék, 
vagy az éneklés művészetére tanította. 
Zólyomi Árpád megköszönte az oktatók 
áldozatos munkáját, amit az is nehezít, 
hogy eredménye olykor csak évekkel ké-
sőbb válik hallhatóvá, mégis hivatástu-
dattal és kitartással végzik.

Szatmáry Kristóf megnyitóbeszédében 
azt emelte ki, hogy egyes vélemények 
szerint az emberiség számára két olyan 
„köldökzsinór” létezik, amelyeket önma-
ga hozott létre azzal a céllal, hogy kap-
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nyul embertársaihoz és érzelmi világa is 
gazdagabb. Ehhez a lehetőséghez segíti 
hozzá a Rácz Aladár Zeneiskola tanítvá-
nyait. Végül a honatya meggyújtotta az 
50 évet jelképező gyertyát, amely az ál-
tala ajándékba hozott 50 szeletes tortát 
díszítette.

Takács Istvánné, a Zeneiskola alapító 
igazgatója nemcsak az intézmény törté-
netét idézte fel, hanem szívesen lapoz-
gatta azokat a színes borítékokat is, ame-
lyekre azoknak a kollégáknak a nevét írta 
fel, akikre úgy gondol vissza, mint fon-
tos partnerekre a zeneoktatásban. A bo-
rítékok egy-egy közös élményt, epizódot 
megörökítő pár soros feljegyzést tartal-
maztak, és erre az alkalomra készültek. 
Végül ő is gyújtott egy gyertyát azoknak 
a kollégáknak az emlékére, akik a meg-
jelentekhez hasonlóan fontos szerepet 

játszottak az intézmény életében, de már 
nem lehettek jelen az 50. évfordulón.

Ezután az ünnepi alkalomra összeállí-
tott műsorukat mutatták be a a Zeneis-
kola különböző együttesei és szólistái, 
akik közül néhányan már jelentős hazai 
és külföldi színpadokon is sikerrel sze-
repeltek. Varga György a műsorszámok 
bejelentése mellett beszélt a zeneoktatás 
céljáról is, vagyis arról a folyamatról, ho-
gyan képes a művészeteknek ez az ága 
nemesebbé, emberibbé, gazdagabbá, 
értékesebb emberré tenni művelőit. A 
produkciók között pedig a kivetítőn egy 
visszatekintő válogatás foglalta össze a 
Zeneiskola legfontosabb és legszebb pil-
lanatait idéző eseményeket.

A színpadi program utolsó száma előtt 
Nemes László, a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövetségének alapító 
elnöke méltatta a Rácz Aladár Zeneisko-
la tevékenységét.

MÉSZÁROS TIBOR

csolatot teremtsen az ember és az uni-
verzum között: a matematika és a zene. 
A matematika az értelem, a racionális 
világ bizonyításon alapuló törvényeinek 
a színtere. A zene pedig nem az érthető, 
hanem az érezhető élményeket kínálja 
az embereknek, amely szinte nélkülöz-
hetetlen támasza mindennapjainknak. 
A zenélő, vagy a zenét szerető ember 
másképp látja a világot, másképp viszo-

Ötven éves a Rácz Aladár 
Zeneiskola
ALAPÍTÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE A XVI. KERÜLET ZENEI 
OKTATÁSÁNAK LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYE, A RÁCZ ALADÁR ZENEIS-
KOLA. A JUBILEUMI GÁLAMŰSORT MÁRCIUS 28-ÁN TARTOTTÁK AZ ER-
ZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN.
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Döbrentei Kornél a konzervatív, bibli-
ai alapú erkölcsi rend elkötelezett híve. 
Erről már akkor könyvet írt, amikor az 
egész kontinensünket sújtó értékválság 
még csak kialakulóban volt. Kötetének 
címe sokat sejtetően Júdás, mint erköl-
csi etalon? A kiadvány azoknak a keresz-
tény értékeknek az évszázadokon átívelő 
érvényességét erősíti meg, amelyeket 
minden európai ország történelmi koro-
kig visszanyúlóan elfogadott. Ha pedig 
adódtak is politikai, gazdasági és hatalmi 
konfliktusok az egyes államok között, az 
erkölcsi normák mindenhol közel azo-
nosak voltak. 

Döbrentei Kornél szerint az árulás az 
egyik legaljasabb emberi cselekedet. 
Megbocsáthatatlan barátok, házastársak, 
testvérek, népek és honfitársak között is. 
Most mégis azt tapasztaljuk, hogy Euró-
pa több országában megingott a közös 
erkölcsi alap, és a legtöbb állam élére 
olyan elit került, amely hamis ideológia 
alapján képes saját honfitársai ellen for-
dulni, annak érdekeit semmibe véve az 
egész kontinens gazdasági eredményeit, 
évezredes vallási, kulturális örökségét, 
és a túlnyomó többség meggyőződésével 
szemben egész nemzetek sorsát kockáz-
tatni. Nem szabad tehát hagyni, hogy az 

emberek letérjenek az évezredes keresz-
tény kultúra által kijelölt útról.

Az előadást a szülőföldje, Bákó megye 
moldvai csángó Diószén település kör-
nyéki viseletében megjelenő Petrás Má-
ria népdalai színesítették, akihez néhány 
dal erejéig csatlakozott kerületünk ifjú 
tehetsége, Varga Laura is. 

MÉSZÁROS TIBOR

„Meglelni ösvényét a kiútnak”

Szentmihályi Esték

Április 14., szombat 16.00

RÉGI KOROK EMLÉKEI 
MAI KÉPEKEN 

Borbély László 
festőművész 
kiállításának 
megnyitója 

EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ISZLÁM
dr. Török József egyháztörténész, 

egyetemi tanár előadása

Közreműködik: Varga Laura népi énekes.

Helyszín: rákosszentmihályi plébánia (Templom tér 3.)

A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Házigazda: Kovász Egyesület

(A kiállítás vasárnap a szentmisék után, illetve hétfőn, 
szerdán, csütörtökön 10.00-13.00 között, és kedden, pénteken 

16.00-18.00 között látogatható.)

DÖBRENTEI KORNÉL KÖLCSEY-, JÓZSEF ATTILA- ÉS ALTERNATÍV KOS-
SUTH-DÍJAS ÍRÓ, KÖLTŐ, ÚJSÁGÍRÓ ÉS FELESÉGE, PETRÁS MÁRIA PRIMA 
PRIMISSIMA- ÉS MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS NÉPDALÉNEKES, KERAMIKUS 
VOLT A VENDÉGE A KÖZELMÚLTBAN A SZENTMIHÁLYI ESTÉK ELNEVE-
ZÉSŰ RENDEZVÉNYSOROZATNAK A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA 
KÖZÖSSÉGI TERMÉBEN.
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KURCZVEIL SÁNDORNÉT 90. születésnap-
ja alkalmából Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte. Anna néni Kerecsenden született és 
60 éves koráig ott élt. Ezalatt három helyen is 
dolgozott, de sosem fordult elő, hogy elkésett 
volna. Egész eddigi életében nagyon pontos 
volt, és nagyon tervszerűen élt. Lefekvéskor 
mindig megtervezte a másnapi teendőket, és 
azokhoz ragaszkodott is. Családja szerint ma-
ximalista volt, bármibe fogott, azt igyekezett 
a lehető legjobban elvégezni. Szerette maga 
körül a rendet, ha úgy érezte nincs minden a 
helyén, aludni sem tudott. Ezt a szemléletet 
örökölték családtagjai is.

Az ünnepelt 1949-ben ment férjhez, házas-
ságukból egy lányuk született. Két unokája 

már felnőtt, felelős beosztásban dolgoznak.
Anna néni 1998-ban vesztette el a férjét. Lá-

nya szerette volna maga mellé venni, de egy 
ideig erősebb volt a kötődése szülőhelyéhez. 
Végül mégis úgy döntött, hogy Budapestre 
költözik. Ma már nem kell dolgoznia, hiszen 
a család mindent elvégez helyette. A téli idő-
szakban tévét néz, és sokat olvas. Aztán, ha 
megjön a jó idő, néha kimegy a kertbe friss 
levegőt szívni.

Úgy gondolja, hogy a hosszú élet titka az ér-
telmes tevékenység, a békés családi légkör, a 
biztonságérzet, és ha mindez megvan, akkor 
még idős korban is sok oka van az embernek 
a mosolygásra. Isten éltesse még nagyon so-
káig! 

Kovács Péter polgármester és Abonyi János 
önkormányzati képviselő köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából FEHÉR ÁDÁMOT, 
aki Budapesten született. Küzdelmes gyer-
mekkora volt, mert 10 éves kora óta dolgozott, 
és nemcsak saját életfeltételeit kellett biztosí-
tania, hanem az egész családjáét. 12 testvére 
közül csak öten érték meg a felnőttkort. 

Az általános iskola elvégzése után a többi kö-
zött volt újságkihordó, kertészsegéd, festő- és 
mázolósegéd, fűtő, darukezelő, majd rátalált a 
mai EGYS Gyógyszergyár elődjére, ahol már 
komolyabb, gépészeti feladatok vártak rá, és 
ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Mun-
káját mindig nagyon pontosan és lelkiisme-
retesen végezte. Kevésbé szorgalmas kollégái 
gyakran meg is jegyezték, hogy úgy viselke-
dik, mintha az övé lenne a gyár. Teljesítmé-

nyét sokszor ismerték el oklevéllel, pénzjuta-
lommal, kiváló dolgozói kitüntetéssel. 

1952-ben nősült meg, házasságukból két fiú-
gyermek született, és a három unoka mellett 
ma már egy dédunokája is van. Feleségét 60 
év házasság után, három évvel ezelőtt vesz-
tette el. Hosszú közös életük eredményeként 
tudták megvenni azt a lakást, ahol Ádám bácsi 
ma is lakik, sőt még egy balatoni nyaralóra is 
futotta a keresetükből. Lakóhelyét nagyon sze-
reti, ablakai szép nagy fákra, zöld növényekre 
és egy játszótérre néznek.

A helyváltoztatás ma már nehézkes számára, 
ezért inkább csak a lakásban tartózkodik. Ol-
vasni mindig nagyon szeretett, és ezt a szen-
vedélyét máig megtartotta. Ha segítségre van 
szüksége, családtagjaira mindig számíthat. 
Isten éltesse még nagyon sokáig! 

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György    Tel.: 06-20/395-3537

A LEGYŐZHETETLEN HADVEZÉR, HUNYADI MÁTYÁS 
NYOMÁBAN Dél-Lengyelországban, legbravúrosabb hadi-
sikereinek helyszínére látogatunk, miután Gyöngyöspatá-
tól északra bejárjuk a huszitákat kitakarító, sikeres, gyer-
mekkori várvívásainak területeit és meglátogatjuk Bécset 
is, amit nagy elődei, Árpád fejedelem, Szent István és IV. 
Béla után Mátyás ismételten birtokba vett.

Július 6-9. (P-H) 6.00 
Czestochowa, az ország lelki fővárosa (Nagy Lajos és Má-
tyás pálosainak székhelye), Wroclaw, a száz híd városa, a 
lengyel Velence (azaz Boroszló, Mátyás legendás haditettei-
nek színtere), Olmütz (Alamóc, Mátyás cseh királlyá válasz-
tásának színhelye). Szerény szállás a pálos központ Szent 
II. János Pál zarándokházában és Olesnica kastélyában. Há-
rom éjszaka félpanzióval: 44 ezer forint/fő (előleg 20 ezer 
forint).

Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy 
a 0630-582-7600-as telefonszámon. 
Indulás Mátyásföldről, Pilóta u. 1.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirde-
tett Hónap babája elnevezésű versenyre egy olyan fo-
tóval lehet nevezni, amelyen az apróság a XVI. Kerü-
leti Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben 
látható. Ez annak a babakelengyének a része, amit ja-
nuár óta minden kertvárosi újszülött ajándékba kap né-
hány babaápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján a ja-
nuári nyertes Goldstein Gréta lett. Az ajándékcsomagot, 
amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.



XVI.  Kerület i  Újság14

A „Budapesti Hirlap“ eredeti tárcája.
„Hős vértől pirosult gyásztér, sóhajtva kö-
szöntlek!

Cinkota ma-holnap híjával lesz minden vi-
lágtörténeti nevezetességnek. Híres kántora 
már a mohácsi vész előtt elköltözött az örök 
világosság országába; még híresebb nagy itcé-
jét elnyomta a prózai liter, a mely mindenütt 
egyforma kicsiny; leghíresebb erdeje pedig a 
tavasszal meghosszabbított Budapestté válik. 
Vasút fog arra fütyölni, a hol eddig csak go-
lyó fütyölt; ama harminc vagy huszonöt 
lépés kimérésére olyan alkalmas tisztá-
sokon indzsellér fog ja mérni a parcel-
lákat; a vértől oly gyakran piros gyepet 
felszaggatja a házépítő tótok ásója ; a 
nagy szilfa alatt, a hol a segédek szok-
tak állani kezökben az órával, nyájas kis 
lakok emelkednek és ablakaikból majd 
menyecskenevetés, zongorahang hallik 
ki; a pisztolylövéseknek pedig vidám 
paródiáját adja a pirospozsgás gyerekek 
bodzafapuskája. 

Cinkota romantikája megszűnik. Kora 
reggeli órákban nem fog többé a poros 
kerepesi országúton robogni az a bizonyos két 
bérkocsi. Az elsőben egy fekete kabátos úr, a ki 
izgatottságát elpalástolandó, erősen szívja szi-
varát és, igyekszik könnyed hangon társalogni 
komolyan néző segédével. A másodikban ismét 
egy komoly úr s mellette egy még komolyabb; 
az egyiknek térdén hosszúkás fekete láda: a 
pisztoly-etűi (doboz), a másiknál sötét bőrtok: 
a sebész- szerszámok. Tíz perc múlva ismét 
két bérkocsi; még jobban robogó, mint az előb-
biek. Bennök az előbbi négy úrnak második 
kiadása. Egy óra és a négy kocsi együtt veri 
a port a varos fele visszatérőben. Ha mind a 
nyolc úr benne ül, sebaj. De ha csak heten ma-
radtak, két óra múltán egy hosszú lajtos sze-
kérrel baktat végig az országúton két jó igásló. 
Kalapját szemére húzva, kocsis ember tartja a 
gyeplőt, egy szóval se nógatja a „Forgács“-ot, 
meg a „Vandor“-t; nem sietős az útjok, hiszen 
csak egy kis szalma van a szekéren s a szalma 
alatt valami. A két jó vén állat mar tudja az 
utat, akár az omnibusz-ló s magától áll meg 
az előtt a nagy ház előtt, a mellyel szemben 
egy kő szűz Mária szomorkodik magányos 
oszlopán. Az ódon kapu alól emberek jönnek 

ki, a publikum csődül, újságírók nőnek elő a 
földből s öt perc múlva a halottas-terem aszta-
lán megint elfoglaltak egy helyet. 

Az ötvenes-hatvanas években a budai hegyek 
magányosságát keresték föl a párbajszaktekin-
télyek. Akkoriban még kardra is ott verekedtek. 
Megtartották azt a francia szokást, hogy a be-
csület ügyeit mindig szabad ég alatt kell elin-
tézni, mint a hogy a középkor leventéi vívtak 
az ordáliákon. Nem egyszer csikorgott a hó a 
verekedők lábai alatt, míg a kardok pengettek. 

Okos dolog volt ez nagyon, legalább a sebe-
sült félnek is meg lehetett az a vigasztalása, 
hogy győztes ellenfele derekas hurutot kapott 
a decemberi pőreségben. Később a romanti-
kát vesztő emberelme rájött, hogy kardpárbajt 
vívni, mikor az ember övig hajadonfőt van, 
okosabb dolog jó fűtött teremben, a hol a hó, 
a gyöp se csúszik a talp alatt, hanem gyantát 
lehet hinteni a padlóra. Kitalálta a tereptant 
segítségül hívó párbajtudomány azt is, hogy 
görbe helyen sokkal kevésbé sikeresen lehet az 
embernek egymást főbe lődözni, mint kedve-
ző síkságon. A Normafa, Disznófő, meg Szép 
Ilona helyett így lepett a párbajtérség örökébe 
a cinkotai erdő, ez a kellemes és hasznos kis 
liget, a mely szép tisztásokkal kínálkozik s bár 
közel van a fővaroshoz, madár se járja. 

Az az egy öreg csősz, a ki ott őrizte a nagy 
szilfákat, hogy lábuk ne keljen, mar egész pár-
baj-tekintéllyé nőtte ki magát. Mikor megérke-
zett a négy kocsi, sohasem feledte el kedvező 
ómenképen jó egészséget kívánni, s aztán meg-
vonult valami vén fa törzse mögött, s műértőn 
hallgatta a lövéseket: vajon lesz-e baj? Ha sza-
porán egymásután és nagy öblöset dördültek 

a pisztolyok, azt mondta a jó öreg: „No hála 
istennek, itt legalább emberben nem esett kár. 
Bizonyosan megint a nagyságos Komjáthy úr 
adta kölcsön azt az áldott két mordályát.“ Ha 
azonban rövid, száraz volt a lövés, s utána 
hosszú csönd, az öreg egyet rántott a tarisz-
nyáján, s befele indult a tanyára, megmonda-
ni, hogy alkalmasint mindjárt be köll fogni a 
„Forgács”-ot, meg a „Vándor“-t.

Élő szegény szívek viviszekciója volna sorra 
mondanom azt a tizenkét éves krónikát, a 

melyben meg van írva a cinkotai erdő 
története. Krónikában csak akkor szabad 
lapozni, ha mar megsárgultak benne a 
levelek; ezekről pedig talán meg föl se 
száradt a piros írás. Vidámabbak lesz-
nek a cinkotai erdő jövendő annalesei, 
inkább is kevésbé keresetten szólva, azok 
a kereskedelmi könyvek, melyeket az új 
házépítő szövetkezet fog vezetni kis ko-
lóniájának gyarapodásáról. A számok 
mellett az is bele lesz itt írva a rovatokba, 
hogy a tüdő jó levegőt követel, s az ember 
azt tartozik neki megadni. Mikor abla-
kom alatt gyerekek játszanak az utca 

kövén, mindig elszoruló szívvel nézem ezeket 
a kis rabokat, a kiket egy vastag trachyt-réteg 
zár el az anyaföldtől. Menynyivel boldogabb a 
verébfiú; legalább megfürödhetik a porban. De 
a nagyváros kis foglyainak nem bölcsője ez a 
föld, a hol élniük és halniok kell, hanem csak 
sírjuk, mikor kint a rákosi pusztán szaporítják 
az apró keresztek erdejét.

A tisztviselők telepére, saját fészekbe költözött 
ki a tavaszon egy kedves ismerős családom. 
A legkisebb fiú, a ki eddig csak a szűk udvar 
négyszögében látott naponta egy szürke vagy 
kék foltot a mennyboltozatból, első nap nem 
győzött csodálkozni: „Nini, mennyi itt az ég!“ 
Hát nem megható ennek a szabad szárnyra 
eresztett madárfiúnak a felujongása? Több, 
mélyebb panasz van benne, mint egy szép, 
bölcs könyvben, a mely közegészségtani alapo-
kon a fővárosi gyermekek sorsáról kesereg.

A cinkotai erdő szomorú, gyűlöletes múltját 
nem fog ja semmi szebben expiálni, (jóváten-
ni) mint ha üde levegőjében, friss gyepen bol-
dog családok, boldog gyermekek fognak hálás 
szívvel örülni az isten napjának. G”

SZÉMAN RICHÁRD

A cinkotai erdő elégiája
1887. SZEPTEMBER 21. MÁR TERVEZIK A KELETI PÁLYAUDVART CINKOTÁVAL ÖSSZEKÖTŐ HÉV ÉPÍTÉSÉT. KUNKEL 
IMRE ÉS BENICZKY GÁBOR MÁR MEGKÖTÖTTÉK AZ EGYEZSÉGET A CINKOTAI KISERDŐ KÖRNYÉKÉNEK PAR-
CELLÁZÁSÁRÓL. MÁSFÉL HÓNAP MÚLVA 60 TAGGAL ÉS 100 HÁZHELLYEL HIVATALOSAN MEGALAKUL A MÁTYÁSFÖL-
DI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE. A FENTI NAPON MEGJELENIK A BUDAPESTI HIRLAP „EREDETI TÁRCÁJA”, 
AMELYBEN EGY ÚJABB ANONIM ÚJSÁGÍRÓ, G MONOGRAMMAL AZ ALÁBBI ELÉGIÁT ÍRJA LE. ÉRDEKES, HOGY JÓ 
HÚSZ ÉV MÚLVA PESTI FIATALOK IDŐNKÉNT MÉG MINDIG PÁRBAJJAL OLDOTTÁK MEG VITÁS KÉRDÉSEIKET. LÁSD A 
MELLÉKELT KÉP KÉZÍRÁSOS FELIRATÁT: „1908. JANUÁR 22-ÉN E FASOR VÉGÉN DR. GAÁL ENDRÉVEL PISTOLYPÁRBA-
JOM VOLT. DR.VARSÁGH ZOLTÁN”

Helytörténet
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Széman Richárd a Helytörténeti Gyűj-
temény munkatársaként erősen kötődik 
az elődeinktől ránk maradt tárgyi em-
lékekhez. Talán ebből is adódik, hogy 
művészi képei alapjául szívesen használ 
olyan üvegnegatívokat, filmeket, ame-
lyek magukon viselik az elmúlt 50 vagy 
100 év karcait, sérüléseit, vegyszerfoltjait 
és elszíneződéseit. Erre ülteti rá a digi-

tális technika lehetőségeit kihasználva 
az őt körülvevő világból kimetszett rész-
leteket, amelyek hol emlékeket idéznek 
vagy megörökítenek, olykor meg csak 
egyszerűen szépek. Az így megalkotott 
művek egy kissé szürreális, titokzatos vi-

lág üzenetét közvetítik, és valamilyen is-
meretlen erőt hordoznak, mert vonzzák 
a tekintetünket.

A most kiállított képeknek az alkotó 
nem címeket adott, hanem haikukkal, a 
japán irodalomból ismert ősi versformá-
ban íródott háromsoros miniatűrökkel 
gazdagította őket. Ezáltal egy-egy alko-
tás kifejező erejét a kép és a gondolat 

együtt adja. Az így létrejött montázsok 
művészi színvonalát mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy a Mai Manó 
Házban a legtöbb kiállító évekig vár 
a bemutatkozásra, Száman Richárdot 
viszont annak idején felkérték első ki-
állításának megrendezésére, most pe-
dig ismét örömmel fogadták.

A Haszontalan Univerzum elne-
vezésű tárlatot Kiscsatári Marianna, 
a Nemzeti Múzeum fotótárának fő-
muzeológusa nyitotta meg. A berende-
zés különös színfoltja egy lábakon álló 
óriási kaleidoszkóp, amit Mach And-
rás asztalosmester készített diófából. 
Ebben nem színes üvegcserepek alkal-
mi kombinációit lehet megcsodálni, 
ha megforgatjuk, hanem a művekről 
készült miniatűröket.

A kiállítás április 15-ig tekinthető meg 
a Mai Manó császári és királyi udvari 
fényképészmester egykori otthonául és 
műterméül szolgáló épületben, a Nagy-
mező utca 20. szám alatt, a Könyvtár Ga-
lériában.

MÉSZÁROS TIBOR

Haszontalan Univerzum
SZÉMAN RICHÁRD FOTÓMŰVÉSZNEK, LAPUNK, VALAMINT A KERTVÁ-
ROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT MUNKATÁRSÁNAK, 
MÁSODIK ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA NYÍLT MEG MÁRCIUS 14-ÉN A MAI MANÓ 
HÁZBAN, A FOTOGRÁFIA HAZAI KÖZPONTJÁBAN.

Széman Richárd fotográfus, A Kertvá-
rosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont munkatársa. Számos helytörté-
neti és két fotótörténeti mű szerzője, 
illusztrátora, képszerkesztője. A nyír-
bátori Szárnyas Sárkány Utcaszínhá-
zi Fesztivál hivatalos fotósa huszon-
három éve. A fesztiválokon készített 
fotókból összeállított kiállítási anyag 
másfél év alatt megfordult Magyar-
ország minden nagyobb városában, 
majd a bemutató körút végállomása 
az Erzsébetligeti Színház volt.

Képei megtalálhatók a Magyar Nem-
zeti Múzeumban, a Magyar Fotográfi-
ai Múzeumban és magángyűjtőknél 
külföldön is. Tagja a MÚOSZ-nak és a 
Magyar Fotóriporterek Társaságának.

A Nyugdíjasok
 Segítő Szolgálata 

ingyenesen szállítja a 

kerületi betegeket a 

kertvárosi szakorvosi 

rendelőkbe és a kistarcsai 

kórházba. 

Bejelentkezni a 

06-40/200-801 
üzenetrögzítős 

telefonon lehet.
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1929. december 30-án szü-
letett a Vörösmarty utcában. 
Utolsó kórházba szállításáig 
itt élt. Édesapja, dr. Lantos 
Antal – Lyka Károly művé-
szettörténész unokatestvére 
– banktisztviselő jogászként 
dolgozott egy pénzintézet-
ben. A mama egy középpa-
raszti család tizenharmadik, 
utolsóként született gyerme-
keként nevelkedett, majd ta-
nítónő lett. 

Az ifjú Lantos Antal már 
1944 tavaszán, tizenöt éve-
sen munkába állt a Dunai 
repülőgépgyárban. Édesapja 
betegsége, majd korai halála 
miatt a gimnáziumot félbe 
kellett szakítania. 1945 után 
egy rákosszentmihályi kertészetben dolgozott, majd hamaro-
san tiszti iskolába jelentkezett, részben tanulásvágytól hajtva, 
részben pedig a biztos megélhetés reményében. Így, mint 
műszaki tiszt, a déli határvédelem erődítési munkálatainak 
részese lett. A műszaki határzár építésében vett részt. 1950 
szeptemberében leszerelt, az Ikarus gyárba került, esztergá-
lyosként dolgozott. Következett a cinkotai Autóalkatrész gyár, 
majd huszonkét nagyiccei év az Elektronikus Mérőműszerek 
Gyárában (EMG), ahol az alkatrészgyártás műszaki vezetője 
lett. Végül pedig az akkori tanács építőipari vállalatának ve-
zetését bízták rá. Több mint 15 évig, esti iskolákban, munka 
mellett képezve magát középfokú műszaki, majd felsőfokú 
gazdaságpolitikai végzettséget szerzett.

1950. júniusában megnősült. A választást az idő igazolta, fe-
lesége Jolika a mai napig hű társa volt Tóni bácsinak, jóban 
rosszban. Három gyermekük született, közülük Klárika 22 
évesen egy pusztító influenzajárvány áldozata lett, másik két 
gyermeke Antal és Jolán. 

Az EMG-ben, többek között a piezokristályok szeletelésével 
kapcsolatos, jelentős műszaki előrelépést hozó találmánya 
és számtalan más újítás és műszaki ötlet fűződik a nevéhez, 

Lantos 
Antal

TÓNI BÁCSI VÉGTELENNEK 
TŰNŐ ENERGIÁI ELFOGYTAK. 
2018. MÁRCIUS 27-ÉN MEGADTA 
MAGÁT A SORSNAK: NEM LESZ 
MÁR TÖBB TENNIVALÓJA.

amelyekre oklevelek és kitüntetések sora emlékeztet. Ezek kö-
zött van Kiváló feltaláló arany fokozata is. 

Vezetése idején épített a tanács építőipari és létesítmény-kar-
bantartó vállalata több közintézményt, iskolát, óvodát, ABC-t.

A rendszerváltáskor az MSZP politikusaként kerületi képvi-
selő lett, elkötelezetten vállalta baloldaliságát egészen addig, 
amíg pártjának egyes tetteivel meghasonlott, ekkor kilépett a 
pártból. 

1979-ben egészségügyi problémák miatt leszázalékolták. Ek-
kor kezdett foglalkozni lakóhelye történetével. Egyre mélyebb-
re ásta magát a múlt kutatásában, nyugdíjasként több ideje 
jutott erre az új szerelemre. Összefogta a már addig is jelen-
tős, de szerteágazó helytörténet-kutatást. Helyi újságokban és 
a helytörténeti füzetekben rendszeresen jelentek meg a tuda-
tosan szerkesztett helytörténeti írások, az adott témát bemu-
tató kiállításokkal kísérve. A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 
szerkesztését átvéve munkatársaival megsokszorozta a kiadott 
művek számát. Ezek a kiadványok valójában önálló könyvek, 
amelyek a fellelhető levéltári és sajtódokumentumok alapján 
állítják össze a XVI. kerületet alkotó öt településrész történe-
tét. Sok más téma mellett öt kötetben megírta Cinkota, Má-

tyásföld és Sashalom összefoglaló történetét. Munka-
társait koordinálva megjelentette az elődtelepülések 
egyház-, sport-, kultúr- és fotótörténetét is. Az ő küz-
delmének is köszönhető, hogy a Helytörténeti Gyűjte-
mény méltó helyet kapott a Veres Péter úton. Ő lett a 
XVI. Kerületi Újság állandó Helytörténeti Rovatának 
szerkesztője. Kollégáitól sokat követelt, de ő maga a 
többszörösét is elvégezte. A helytörténet lett az élete. 
Munkásságáért megkapta a Budapest XVI. kerületért 
kitüntetést, a Rákosszentmihályért emlékplakettet és 
az országos Podmaniczky-díjat. Szeretett szülőhelye, 
Rákosszentmihály történetét már nem tudta befejez-
ni. Sokáig nem adta fel, betegen is próbált dolgozni a 
második köteten, de az utolsó hetekben már szomo-
rúan ült ki az ágya szélére: „jobb lenne már elmenni” 
mondta.

Ránk, utódokra hárul a feladat, hogy befejezzük e 
kivételes személyiség életművét.

SZÉMAN RICHÁRD

Lantos Antal temetésének időpontja: április 17., kedd 
13.30, Rákospalotai Köztemető.
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Öcsi bácsi családja több mint 110 évvel 
ezelőtt költözött Mátyásföldre, tehát már 
ők is őslakói voltak kerületünk talán leg-
szebb villanegyedének. Szeme előtt épült 
föl és vált híres nyaralóhellyé ifjúságá-
nak helyszíne, a szeretett Ó-Mátyásföld, 
és a szeme előtt indult visszafejlődésnek 
a szovjet megszállás következtében. Fájó 
szívvel nézte e folyamatot, és nem csak 
hitte, de tudta is, hogy egyszer vége sza-
kad ennek a gyalázatos elnyomásnak. 
Így a nyolcvanas évek végén, amikor már 
látni lehetett, hogy a változás nincs elér-
hetetlen távolságban, érlelődött benne 
az elhatározás, hogy minden épületért, 
fáért, bokorért harcolni fog, amit még 
meg lehet menteni. Ennek érdekében 
elindult az első szabad választásokon, és 
10 jelöltet legyőzve, a lakosság teljes bi-
zalmát élvezve Ó-mátyásföld képviselője 
lett. Ekkor ismerték meg őt a kerület la-
kói szélesebb körben. Legfőbb törekvése 
volt Mátyásföld szívének, az Erzsébetli-
getnek a helyreállítása, a szovjet pusztí-
tás nyomainak eltüntetése, az uszoda és 
a klubház ügyének felkarolása. E célok 
elérésében nem ismert akadályt: szer-
vezett, kilincselt, lobbizott, intézkedett, 
konfliktusokat vállalt, képviselte a lakos-
ság érdekeit. Öcsi bácsi igazi lokálpatri-
óta volt. Nem véletlen, hogy neki jutott 
eszébe az 1887-ben alakult és jogilag 
soha meg nem szűnt Mátyásföldi Nyara-
lótulajdonosok Egyesületének újjászer-
vezése. Az ülést, amelyen kimondták a 
jogfolytonosságot, 1991. november 21-én 
tartották, és a jogutód a Corvini Domini 
Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete 
nevet kapta. Az 56 lelkes taggal induló 
csoport hamarosan a kerület egyik leg-

ismertebb civil szervezetévé nőtte ki 
magát. Ennek mintájára, és Öcsi bácsi 
ösztönzésére alakult meg a Sashalmi 
Ingatlantulajdonosok Egyesülete, a Rá-
kosszentmihályi és Árpádföldi Ház- és 
Lakástulajdonosok Egyesülete, valamint 
a rákosszentmihályiak és a cinkotaiak 
egy-egy civil szervezete, amelyekből az 
eredeti terv szerint szeretett volna egy 
erős egyesületi szövetséget létrehozni. 
Talán ez volt az egyetlen próbálkozása, 
amely – rajta kívül álló okok miatt – nem 
járt sikerrel.  Szerteágazó tevékenysége 
az egyszerű ruhaosztástól az élvonalbeli 
művészeket felvonultató, évente ismét-
lődő Sztárvarázs című gálaműsorig ter-
jedt. Emellett népszerűek voltak a Mi-
kulás-estek, a Mindenki Karácsonyfája, 
a Gulyáspartik, a Mátyás napi bálok, a 
nyári kerékpárversenyek, Corvini Domi-
ni Gyereknapok és még sok egyéb ren-
dezvény, amelyeknek lelkes segítői élén 
mindig ő volt a fő mozgatórugója. Az 
ő nevéhez fűződik a Paulheim téri em-
lékműnek ünnepélyes külsőt kölcsönző 
öntöttvas oszlopok és a díszlánc elké-
szíttetése és felállíttatása, vagy – a kör-
nyéken lakók legnagyobb örömére – a 
kisposta újbóli megnyittatása. Elévülhe-
tetlen érdemei vannak abban is, hogy az 
évekig zárva tartó Imre utcai ABC épü-
letében megnyílhatott a ma is üzemelő, 

és Ó-Mátyásföld lakosságának jelentős 
részét ellátó CBA élelmiszerüzlet és ab-
ban is, hogy az Imre utca visszakapta 
hagyományos bazaltkockákból kirakott 
útburkolatát. Ám a nagy és látványos 
eredményeken kívül egyéni problémák 
megoldásában is bárki kérhette segítsé-
gét. Öcsi bácsi mindenkit ismert, előtte 
minden ajtó megnyílt, mindent el tudott 
intézni. Szívéhez legközelebb mégis 
Ó-Mátyásföld hagyományainak és érté-
keinek megőrzése és a Corvini Domini 
Egyesület állt. Tevékenységének jutal-
mául megérdemelten nyerte el a Buda-
pest Főváros XVI. Kerület Díszpolgára 
címet.

A barátok, ismerősök, rokonok, most 
együttérzéssel gondolnak feleségére, 
Etelkára és fiára, Viktorra, akik a legkö-
zelebb álltak hozzá, és az utolsó pilla-
natig mellette voltak. Ám az is egészen 
bizonyos, hogy rajtuk kívül még nagyon 
sok XVI. kerületi lakótársunk megőrzi 
Mátyásföld szerelmesének emlékét, és 
tiszta szívből kívánja: Öcsi bácsi, nyu-
godj békében!  

MÉSZÁROS TIBOR

Az elhunyt végakarata szerint a rokonok, 
barátok és ismerősök a mátyásföldi katoli-
kus templomban április 13-án 16.30-kor ve-
hetnek végső búcsút Kázmér Józseftől.

ÉLETÉNEK 93. ÉVÉBEN ELHUNYT KÁZMÉR JÓZSEF, 
MÁTYÁSFÖLD LOKÁLPATRIÓTÁJA. 

Kázmér József
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Remekül szerepelt Tano 
Leonardo, aki 2017-ben 110 
méteres gátfutásban ezüst- 
érmes lett a felnőttek kö-
zött. Ezt most saját korosz-
tályában is megismételte 
két egyéni csúcs kíséreté-
ben. Ifjabb Tomhauser Ist-
ván tanítványa egyébként 
fő versenyszáma mellé 
még magasugrásban is begyűjtött egy második helyet úgy, 
hogy több mint egy éve volt a lábán utoljára magasugró cipő.

A korosztály éremkollekci-
óját Rapai Fanni egészítette 
ki, aki 400 méteren, javu-
ló formát mutatva szerzett  
bronzérmet.

Az ifjúságiaknál két érem-
duplázónk is volt. Urbán Zita 
az első nap 1500 méteren ara-
tott fölényes győzelme után 
800 méteren csupán három 
századmásodperccel maradt 
le a dobogó legfelső fokáról.

Pap Márk 60 méteren, egy 
rendkívül szoros és kiélezett 
döntőben lett harmadik, majd 
ezt követően már nem is volt 
olyan meglepő, hogy maga-
biztosan hódította el a 60 mé-
teres gátfutás bajnoki címét.

Ebben a korosztályban még 
egy bronzérem született: Sző-
ke-Kiss Anna 800 méteren 
épp edzőtársa mögött ért célba, egyéni csúcsot futva.

A középtávfutók edzője idősebb Tomhauser István, a gátfutó-
ké ifjabb Tomhauser István.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a dobószámok 
versenyére ezúttal is Szombathelyen került sor. Ez alkalommal 
a felnőttek mellett a serdülők és az újoncok küzdhettek meg 
egymással.

A felnőttek között Detrik Balázs 
már fedett pályán és szabadtéren is 
állt dobogón. Ezúttal sem tett más-
ként, idei legjobb (16,62 méteres) 
lökésével bronzérmet szerzett.

Az újonc fiúk mezőnyében kettős 
győzelemnek örülhettünk. Barta 
Zoltán és Csintalan Dániel egymás 
között osztoztak az arany illetve 
ezüstérmen, fölényesen maguk 

mögé utasítva a mezőny többi részét. Valamennyi indulónk 
edzője Kovács Gyula.

Atlétaérmek
FEDETT PÁLYÁN RENDSZERINT AZONOS IDŐBEN RENDEZIK AZ IFJÚ-
SÁGIAK (16-17 ÉVESEK), VALAMINT A JUNIOROK (18-19 ÉVESEK) BAJ-
NOKSÁGÁT. ATLÉTÁINK A SZEZON LEGSIKERESEBB MEGMÉRETTETÉ-
SÉN VANNAK TÚL, UGYANIS A KÉT NAP SORÁN ÖSSZESEN KILENC 
ÉRMET SZEREZTEK. AZ IDŐSEBB KOROSZTÁLY LEGFÉNYESEBB ÉR-
MÉT FINTA SÁRA NYERTE 800 MÉTEREN, AHOL VÉGIG JÓL VERSENY-
ZETT, ÉS ÚJ EGYÉNI CSÚCCSAL SZEREZTE MEG A BAJNOKI CÍMET.

Hajós Gyula, az úszóiskola vezetője üdvözölte a versenyzők család-
tagjaiból álló közönséget, és örömmel állapította meg, hogy szinte 
már kicsinek bizonyult a lelátó, olyan sokan jöttek szurkolni a le-
endő úszóbajnokoknak.

Kovács Péter polgármester arra kérte a jelenlévőket, árulják el, 
hányadik alkalommal vesznek részt az eseményen. A legtöbb kéz 
akkor emelkedett a magasba, amikor azoknak kellett jelezniük, 
akik először jöttek szurkolni gyermeküknek. Ez arra utal, hogy az 
Aligátor Úszóiskolában magas színvonalú munka folyik, amely-
nek hatására egyre többen indulnak ezen a házi bajnokságon, és 
bizonyítja azt is, hogy a szülők felismerik az úszás egészségmeg-
őrző szerepét, illetve tudatában vannak annak, hogy ez a sport egy 
vízparti nyaraláskor akár életet is menthet. 

Idén 162 növendék nevezett a versenyre, a gyerekek korcsopor-
tonként mérték össze tudásukat. A legkisebbek biztonsági okokból 

TIZEDIK ALKALOMMAL RENDEZETT NYUSZI-KUPÁT 
AZ ALIGÁTOR ÚSZÓISKOLA ÁPRILIS 7-ÉN AZ ERZSÉ-
BETLIGETI USZODÁBAN. 

még edzői kísérettel teljesítették a 25 méteres távot, a nagyobbak 
azonban már a felnőtteket megszégyenítő sebességgel hasították 
a medence vizét.

Korosztályonként történt az eredményhirdetés is. Az ajándéktár-
gyakat és a fényesen csillogó, nemzetiszínű szalagon függő érme-
ket Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 
Kft. vezetője és az edzők nyújtották át az újdonsült bajnokoknak.    
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Habár álltak már magyarok téli olimpi-
án is dobogón – eddig két ezüst- és négy 
bronzérmet szereztek sportolóink –, a 
legutóbbi második helyezés óta is eltelt 
38 év. Igaz, azóta is a legtöbben úgy gon-
dolják, hogy a Regőczy Krisztina és Sal-
lay András jégtánc páros megnyerte az 
olimpiát, a legfényesebb medált mégsem 
az ő nyakukba akasztották. Szerencsére 
ez most nem így történt, hiszen a téli 
ötkarikás játékok történetében először 
csendült fel a magyar himnusz annak a 
csapatnak a tiszteletére, amely a tavalyi 
világ- és az idei Európa-bajnokságon is 
bronzérmet szerzett, most pedig Kínát 
és Kanadát megelőzve történelmet írt.

Knoch Viktor a maga 28 évével a csa-
pat legidősebb tagja, aki nem álmodha-
tott ilyen sikerekről, amikor a válogatott 
tagja lett. Elmondása szerint akkor még 
egy Európa-bajnoki arany is elérhetet-
lennek tűnt. Azóta azonban a sportág 
bekerült egy kiemelt programba, a szö-
vetség költségvetése több mint tízszere-
sére nőtt, így már egy kínai szakember, 
Lina Zhang hat éve segítheti a munká-
jukat, elmehetnek edzőtáborba és a kor-
csolyapengéket sem a versenyzőknek 
kell megvásárolniuk.

A rövidpályás gyorskorcsolya-váltó 
minden tagja erős egyéniség, mégis na-
gyon összetartók, Knoch Viktor szavá-
ra pedig mindig hallgatnak.  A Pécsen 
született kiválóság azonban elképzelhe-
tőnek tartja, hogy nyáron visszavonul 
és sportdiplomataként folytatja pályafu-
tását, hiszen a Magyar Olimpiai Bizott-
ság és a nemzetközi szövetség sportolói 
bizottságának is tagja. Tevékenységét 
egyébként már eddig is siker koronáz-
ta, sokat dolgozott ugyanis azért, hogy 
a gyorskorcsolya világversenyeken ne 
legyen hoki palánk a szivacs mögött, így 
jobban vigyázhatnak a sportolók testi 
épségére.

Habár a gyorskorcsolya még erősen 
Budapesthez kötődik, vidékről is szár-
maznak olyan sportolók, mint a szin-

tén pécsi Burján Csaba, aki először 
jégkorongozott, de abban nem ért el 
kimagasló eredményeket, ezért váltott 
gyorskorcsolyára, ami meg is hozta az 
eredményt, és amiért Knoch Viktorral 
együtt megkapták a város Pro Urbe dí-
ját. Saját bevallása szerint nincs olyan 
kabalája, mint Liu Shaolin Sándornak 

a szemöldöksimogatás, de a versenyek 
előtt a könnyűételek helyett a pizzaevés 
már többször meghozta a várt sikert.

Liu Shaolin Sándor az olimpia után 
összetettben ezüstérmet nyert a montre-
áli világbajnokságon, ami azért volt szá-
mára is meglepetés, mert a versenyt az 
olimpia utáni levezetőnek szánta. Öccsé-
vel, Liu Shaoanggal – aki Ádó becenevét 
egy császárról kapta – együtt Magyaror-
szágon született, de Kínában töltöttek 
egy évet, ott találkoztak Linával is.

Bánhidi Ákos – aki rockzenekarával 
egy erzsébetligeti majálison is fellépett 
már – megerősítette, hogy az olimpia 
és a világbajnokság között eltelt ki-
lenc nap alatt milyen nehezen mentek 

az edzések, ezért is örültek nagyon az 
eredménynek. Beszélt a 2006 óta eltelt 
időszakról, amikor feltűnt Knoch Vik-
tor és bátyja, Knoch Balázs (aki most a 
csapat mellett technikusként dolgozik), 
vagy Kövér Balázs és Szántó Kornél, hi-
szen onnantól vált egyre népszerűbbé 
ez a sportág Magyarországon. Kiemelte 

ugyanakkor azt az alázatot, amivel a ha-
zai sportvezetők viszonyulnak egymás-
hoz és a versenyzőkhöz. 

A tréner kulisszatitkokat is elárult: a 
csapat videósa ugyanis nemcsak a saját 
edzéseiket rögzíti, hanem az ellenfelek 
taktikáját is, valamint megtudhattuk, 
hogy az a speciális korcsolyacipő és pen-
ge, amit a fiúk használnak, Amerikában 
készül, század milliméter pontossággal 
állítják be és közel egymillió forintba ke-
rül.

A fiúkat manapság már mindenhol fel-
ismerik, ami talán még inkább hozzájá-
rul majd ahhoz, hogy a gyorskorcsolya 
még népszerűbb legyen hazánkban. 

PIROS CECIL

Egy összetartó csapat
A NYÁRI OLIMPIÁK IDEJÉN SOKAN OTTHONRÓL FIGYELIK A KÖZVETÍTÉSEKET ÉS AZ UBORKASZEZONBAN A MUNKA-
HELYEKEN SEM RITKA, AMIKOR A KOLLÉGÁK EGYÜTT NÉZIK AZ ÖSSZECSAPÁSOKAT. A TÉLI OLIMPIÁK TÖRTÉNETÉBEN 
AZONBAN FELTEHETŐEN MÉG NEM VOLT ILYEN EGÉSZEN FEBRUÁR 22-IG, AMIKOR A KÖZÉPISKOLAI ÓRÁKAT FÉLBE-
SZAKÍTVA OKOSTELEFONON, AZ EGYETEMI ELŐADÁSOKON PEDIG KIVETÍTŐN NÉZTÉK A MAGYAR RÖVIDPÁLYÁS GYOR-
SKORCSOLYA-VÁLTÓ SZEREPLÉSÉT.  BURJÁN CSABA, KNOCH VIKTOR, LIU SHAOANG ÉS LIU SHAOLIN SÁNDOR MINDEN 
BIZONNYAL ÉREZTE EZT A SZERETETET ÉS MEG IS HÁLÁLTA, UGYANIS 5000 MÉTEREN, OLIMPIAI REKORDDAL ARANYÉR-
MET SZEREZTEK HAZÁNKNAK PHJONGCSHANGBAN. ÉLMÉNYEIKET EDZŐJÜKKEL, BÁNHIDI ÁKOSSAL EGYÜTT A VARJÚ 
VILMOS OLIMPIAI BARÁTI KÖR LEGUTÓBBI ÖSSZEJÖVETELÉN OSZTOTTÁK MEG A KERTVÁROSI KÖZÖNSÉGGEL.
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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.

Április 14. szombat 18:00 
VARIDANCE: MONTÁZS

A Varidance  műsorainak koreográfi-
ája egyedi, speciális és mindig az al-
kalomhoz illő, a művek alkalmasak 
kultúránk megismertetésére, népsze-
rűsítésére hazánkban és határainkon 
túl is. A Montázs című előadás ebbe a 
csodálatos világba enged bepillantást a 
nézők számára.
Jegyár: 2500 Ft, 3500 Ft

Április 15. vasárnap 18:00 
Élet.történetek.hu: 
LEVÉL APÁMHOZ, A NŐVÉREK

Egri Márta és Egri Kati előadásában.
Lengyel Nagy Anna igaz történetei a 
közelmúltból, színpadra alkalmazva.
Két nő ugyanazt a férfit szereti. A férfi 
meg mindkét nőt. Összepárosítható-e 
bűn és bűnhődés, árulás, megbocsátás 
a feltétlen szeretettel? Három szemé-
lyes  szenvedély, ami a halállal se ér 
véget.
Jegyár: 2800 Ft

Április 14. szombat 11:00 
A NYÚL ÉS A RÓKA, ÚJABB HÁROM 
MÓKA
Élőzenés, interak-
tív mesejáték Ré-
musz bácsi meséje 
alapján a Gardrób 
Művészeti Csoport 
előadásában.
Jegyár: 1100 Ft, 1300 
Ft, családi: 4200 Ft (2 felnőtt + 2 gyerek)

Április 22. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Belépő: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 fel-
nőtt+2 gyerek)

Április 21. szombat 10:00 
XXVII. ORSZÁGOS JUNIOR TÁNCMŰ-
VÉSZETI FESZTIVÁL
A program a nagyközönség számára 
is látványos és izgalmas élmény, amit 
a XVI. kerületi lakosok (lakcímkártyával 
igazoltan) díjmentesen, más kerületekből 
érkező felnőttek 1000 Ft-os, gyerekek 500 
Ft-os belépőjegy vásárlása után tekinthet-
nek meg.

Április 24. kedd 18:00
ÉLETMŰ - NYUJTÓ LÁSZLÓ FES-
TŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEG-
NYITÓJA.
Megtekinthető: május 27-ig a Kamara 
Galériában.

(János utca 141-153.)

Április 20. péntek 20:00  
HÁZIBULI A MADARAK HÁZIBULI-
ZENEKARRAL
A MADARAK évek óta az egyik legis-
mertebb retro zenét játszó együttes, 
akikkel garantált a fergeteges hangulat. 
Asztalfoglalási igényét kérjük, jelezze 
a 401-3060-as telefonszámon vagy az  
info@kulturliget.hu e-mail címen.
Jegyár: 1500 Ft

Április 22. vasárnap 
A FÖLD NAPJA
„KERTVÁROSOM” 
FOTÓPÁLYÁZAT KI-
ÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
ÉS DÍJÁTADÓ
Kutya szépségver-
seny, örökbefogadói 
nap, tombola, ado-
mánygyűjtés.

Április 28. szombat 9:00-12:30 
BABA- ÉS GYERMEKRUHA BÖRZE 
Bővebb információért figyeljék honla-
punkat: www.kulturliget.hu

05.01. 
k e d d

Majális
Ízelítő a programokból:
10:00 Fabók Mancsi 
 bábszínháza
11:00 Búgócsiga Zenede
12:10 Májusfaállítás
13:00 Mátyásföldi Sztárzenekar
14:00 Soltész Rezső
15:00 Kerényi Miklós Máté 
 operett egyveleg
17:00 Sipos F. Tamás
18:40 Jammal&GrooveTroop
20:00 Nagy Feró és a Beatrice

Artista- és bohócműsor, ingyenes 
gyerekjátszók, előadások, kirakodóvásár, 
finom falatok, vidámpark várja Önöket a 
Kertváros majálisán az Erzsébetligetben.

JÖN-JÖN-JÖN
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ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN 
TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vadgesztenyefák 
komplex védelme 

Munkavégzés időtartama: 04. 23. – 05. 11.
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan 
megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett 
időintervallum betartására. A leggondosabb munkavégzés közben is elő-
fordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer az 
autóban semmilyen kárt nem okoz, és az első autómosáskor – pluszkölt-
séget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 

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

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Dimilin 25 W P 0,05 %
14 0

Nem
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  Tazer 250 SC  0,1 %

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, 
*nk: nincs korlátozás

A MINDEN SZÜLETENDŐ GYERMEKNEK ÜLTESSÜNK EGY FÁT 
ELNEVEZÉSŰ PROGRAMOT 2016 TAVASZÁN INDÍTOTTA EL AZ 
ÖNKORMÁNYZAT. ENNEK KERETÉBEN A XVI. KERÜLETI SZÜLŐK 
ÉS NAGYSZÜLŐK A CSALÁDJUKBA ÉRKEZŐ ÚJSZÜLÖTTEK TISZ-
TELETÉRE EGY-EGY FÁT ÜLTETHETNEK SAJÁT KERTJÜKBEN, AZ 
INGATLANJUK ELŐTTI ZÖLD SÁVBAN, VAGY A CENTENÁRIUMI 
LAKÓTELEPEN TALÁLHATÓ GYERMEKLIGETBEN.
A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján idén 
tavasszal 8 gyümölcsfát és 21 díszfát osztottak ki a jelentkezőknek, 
akiknek a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai mellett 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Szász József alpolgár-
mester is tevőlegesen segített a facsemeték elültetésében március 26-
án. Babafát egész évben lehet igényelni az újszülöttek hat hónapos 
koráig. A következő ültetés ősszel lesz. 

Gyarapodó 
Gyermekliget

A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület az ifjúság évében 
ZARÁNDOKUTAT SZERVEZ A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA

Természeti szépségek, amelyeket jó idő esetén felkeresünk: 
Tordai hasadék, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, Békás-szoros.

Jellegzetességek, ahova ellátogatunk: Csíki Sörgyár, sajtkészítő műhely. 
Értékek, amelyeket megtekintünk: Benedek Elek Emlékház, Mikó vár. 

A ZARÁNDOKÚT LEGFONTOSABB ESEMÉNYE  
A MÁJUS 19-I SZENTMISE 

A KIS- ÉS NAGYSOMLYÓ KÖZÖTTI NYEREGBEN,  
AHOVA EGY 16 KILOMÉTERES GYALOGÚT VEZET.

A szállás a XVI. kerület testvértelepülésén, Csíkszentmihályon lesz, ahol a családok 
igazi székely vendégszeretettel várják a kertvárosiakat. Az útiköltség 50 ezer forint, 
amely tartalmazza a szállás, a reggeli és a vacsora díját is. Jelentkezni 25 ezer forint 
előleg befizetésével április 30-ig lehet. Bővebb felvilágosítást Horváth Ildikó (tel.: 

0630-340-5030) vagy Szabó Réka (tel.: 0620-316-9337) nyújt. 
Szeretettel várjuk jelentkezését!

Rossz idő esetén a szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

MÁJUS 17-21. MÁJUS 17-21. 
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KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 30-680-6814

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

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, antik 
órát és bútort, ezüst tárgya-
kat, porcelánokat, bronzokat, 
régi katonai tárgyakat stb. és 
teljes hagyatékot. 20-280-
0151 herendi77@gmail.com

INGATLAN
Eladó 1-2 félszobás, erkélyes, 
ebédlős, konvektoros, II. eme-
lei öröklakás a Centenáriumi 
lakótelepen. 30-582-5471

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

Kiadó garázst keresek rövid, 
vagy hosszú távra. lucfalva@
freemail.hu  ; 30-747-1067

Tulajdonostól új parcellázású, 
zöld övezetben 20x58m építési 
telek eladó. Gáz, víz, csatorna 
telken belül. Építési engedély 
kérhető már rá. Két lakásos 
ikerház építhető 34,5M Ft. 30-
482-0700

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

Sashalom központjában eladó 
95 nm-es, összkomfortos csa-
ládi ház. irány ár: 39,9 M Ft. 
30-202-4309

Leinformálható közös képvi-
selőt keres XVI. kerületi társas-
ház. 70-544-4579

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

Kehidakustánban, a Termál 
fürdővel szemben 44 nm-es, 
erkélyes lakás eladó. 400-
0440; 70-299-3400

Eladó 90 nm-es családi ház 
610 nm-es sarok telken, vagy 
50 nm-ig lakásra cserélném ér-
tékegyeztetéssel. 20-323-9609

2248nm szántóföld cinkotán 
990E Ft. 70-232-9165

Eladnám kistolmácsi (Zala) há-
zamat nagy kerttel. I.ár: 4M Ft. 
20-627-7515

Eladó tulajdonostól 1082nm 
telken 120nm-es 4 szobás ház 
Mátyásföldön. 30-940-0494

Ó-Mátyásföldön 3 generációs 
kertes ház eladó, telek 300 nöl. 
20-913-4783

VEGYES
Gurulós, három forgatható fió-
kos, szétszedhető  tárolókocsi,

kifogástalan állapotban eladó 
8,5E F. 30-949-6332

Tea és kávéfőző, német villany-
gép, nagyméretű jénai kiöntő-
vel eladó 7E Ft. 30-949-6332

SHARLETT  gőzfőző, vadonat-
új, 25 féle funkcióval, haszná-
lati utasítással eladó 8,5E Ft. 
30-949-6332

Textime altin gyorsvarró 30E 
Ft; Rimoldi 3 szálas szedőző 
50E Ft. 20-926-4353

1000l-es tartály, HWK 46/42 
550W-os kerti szivattyú, új ven-
dégágy, mosógép motor, 42 
V-os biztonsági trafó, fénycső 
armatúra, 32 cm-es TV, kerti 
szerszámok, polcok eladók. 
409-2240

Ruhaüzlet komplett árukész-
lete (női-férfi-gyerek) betegség 
miatt eladó. 403-9223

2 db ágyrács és ágybetét 
(160x200) eladó. Ár megegye-
zés szerint. 403-9223

Férfi gyöngyházgombos far-
mer ing, távirányítós autók el-
adók. 403-9223

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

Alig használt 3 funkciós baba-
kocsi eladó. 30-921-8393

37-es női műkorcsolya és 44-es 
férfi sportkorcsolya eladó. Ár 
megegyezés szerint. 405-2548

Nagyméretű olasz bőrdzseki, 
új erősítő 2 db hangfallal; ve-
zeték nélküli telefon (kis hibá-
val) dobozában; régi szovjet 1 
rubelosok eladók. 70-426-8677 

Eladó régi táska írógép, var-
rógép asztallal, autós rádiók, 
teher gépkocsihoz olajemelő, 
könyvek, díszpárnák, festett 
kerámia tányérok. 30-4515582

Könnyűzenei bakelit lemezek 
eladók. 403-1090

Lucznik varrógép állványostól 
olcsón elvihető. 405-1913

Eladó propánbután gázpalack 
3 db 3E Ft/db. Olajradiátor 15E 
Ft, és gáztűzhely 5E Ft. 405-
0810

3 db jó állapotú szekrény, egy 
Zanussi fagyasztó szekrény, 
hordozható cserépkályha, var-
rógép eladók. Ár megegyezés 
szerint. 30-246-7545

Sharlett gőzfőző teljesen új 25 
funkcióval, használati utasítás-
sal eladó 8,5E Ft-ért. 30-949-
6322

Számítógép szék bézs színű, 
gurulós, állítható 8E Ft; Dem-
ko Feder ágybetét mágnesszá-
las, 100%-os gyapjú, fájdalom-
csillapító hatású eladó 8E Ft. 
30-949-6332

Gyulai várfürdő hőforrás üdü-
lőben 5 személyes, kétszintes 
összkomfortos üdülési jog évi 
2x kétheti használattal eladó. 
20-349-5173

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék 35 m2-ig, vagy 34 
m2-es öröklakásomat cserél-
ném 1 szobás önkormányzati-
ra. 20/327-7398

2 db műanyag hordó, 8 db 
üvegballon kosárral 30 l, 1 db 
szőlődaráló, 1 db HÉRA he-
gesztő eladó. 403-2156

Eladó Zanussi fagyasztószek-
rény. 30/246-7545

VILLANYSZERELÉS javítás 
és kivitelezés, HAJDU boj-
ler vízkőtelenítés és csere 
garanciával. Tóth Balázs 30-
294-8045; 406-5775
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Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info19-20. századi magyar és kül-

földi művészek festményeit 
keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024.

Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696 

Mobil: 06-30-949-29-00

Családra, gyerekre vágyó, 
magányos PÓTNAGYIT ke-
res egyedülálló anyuka 2 lá-
nyával (10,11) 30-915-9538

ASZTALOSMUNKÁK. Vál-
laljuk konyhák, beépített 
bútorok, galériák, bejárati aj-
tók. előtetők és kocsibeállók 
készítését. Régi bútorok ren-
oválását, kópiák készítését, 
illetve fafaragást. 30-401-1633; 
szeteyzoltan@gmail.com

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

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




