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Becsengettek!
Szeptember 1-jén Magyarországon mintegy 1 millió 300 ezer általános- és középiskolás diák ült be az is-
kolapadba, hogy megkezdje a 2021/22-es tanévet. Ezúttal – miután a gyerekek végigszenvedték a kényszerű 
bezártságot –, elenyésző kisebbségben voltak azok, akik nem szerettek volna végre ismét az osztálytársakkal, 
haverokkal, sőt, kedvenc tanáraikkal találkozni. A fiatalság lételeme a társaság, így már nagyon hiányoztak 
egymásnak, hiszen bebizonyosodott, hogy az elektronikus lehetőségek, a chatelés, az sms-ezés, az e-maile-
zés, de még a Viberezés és a Skypolás – ahol még láthatják is egymást a felek – sem pótolhatja a személyes 
találkozást. És ne felejtsük ki a tanárokat és a szülőket sem, akik a maguk területén szintén megszenvedték 
a távoktatás nehézségeit. Így most az egész ország abban bízik, hogy a korona vírus negyedik hulláma nem 
hatalmasodik el annyira, hogy ismét be kelljen zárni az intézményeket. Ebben a reményben érkezett el az is-
kolakezdés napja, szeptember 1-je.

A kerület tanévnyitóját minden évben más iskolában tartják. Idén a 
Lemhényi Dezső Általános Iskolába látogatott el Ács Anikó oktatá-
sért is felelős alpolgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő, Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója 
és Sándor Ildikó, a Tankerületi Központ gazdasági vezetője. Középen 
Dienes Anna iskolaigazgató. 

A vendégek két oldalán foglaltak helyet az elsősök, bizony némelyi-
kük kissé megilletődve.

Az elsősöket a nyolcadikosok 
kézen fogva vezették be a terem-
be, majd ruhájukra feltűzték az 
iskola emblémájával ellátott kis 
jelvényt. 

Az új tanévet vidám műsorral köszöntötték, amely a világhírű We 
Are The World című dallal kezdődött az iskola angol énekkarának 
előadásában. A további fellépők között voltak alsós és felsős diákok 
is, és elhangzott egy vers az egyik kis elsős, Szabó Eszter előadásá-
ban.

Szatmáry Kristóf egy kérdéssel kezdte kö-
szöntőjét: Ki szerette volna meghosszab-
bítani a vakációt? Általános derültséget 
keltett, hogy nem csak a gyerekek, de a 
szülők többsége is föltette a kezét. Szat-
máry Kristóf elmondta, hogy kerületünk 
iskoláiban 8 ezer gyerek kezdte meg a tan-
évet, ebből 7 ezer általános iskolában. Az 
elsősök létszáma 823 fő, akik idén 31 osz-
tályt töltöttek meg. A képviselő elmondta 
még azt is, hogy több iskolában folynak 
felújítási munkák, közülük is kiemelkedik 

a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítése és felújítása, amely-
re 2, 6 milliárd forint kormányzati támogatást sikerült szerezni.

Dienes Anna az iskola igazgatója beval-
lotta, hogy az iskola tanárai, de különösen 
az elsős tanító nénik már nagyon várták 
új tanítványaikat. Azzal bíztatta a kicsiket, 
hogy az első tanév a sok-sok élmény miatt 
gyorsan fog eltelni, hamarosan megtanul-
nak olvasni és írni, majd még néhány hó-
nap, és máris a második osztályban talál-
ják magukat. A szülőket arra kérte, hogy 
bármikor keressék meg őt problémáikkal, 
hiszen a vírushelyzet miatt az ismerkedés 
korlátozva volt, így csak telefonon tarthat-

ták a kapcsolatot. Ez azonban nem változtat azon, hogy a Lemhényi 
iskola egy családias intézmény, ahova a gyerekek szívesen járnak, és 
magas színvonalú oktatásban részesülnek. Végül kezében egy pati-
nás kis rézharanggal megejtette az első becsengetést, és ezzel jelké-
pesen megnyitotta a 2021/22-es tanévet. 

Ács Anikó, Szatmáry Kristóf, Dienes Anna, Kovács Katalin, 
Sándor Ildikó, és a szülők közösségének képviselője 

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

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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Kedves Olvasó!
Megváltoztak a szakemberek. Nekem kerti 
csap létesítéséhez kellene egy mester. Ilyen-
kor az ember ismerős szakit próbál hívni, aki 
nem vadidegen. Amikor először dolgoztat-
tam vele – úgy 16-18 éve –, 20 percet késett, 
és nem győzött szabadkozni. Szégyellte ma-
gát. Igaz, akkor úgy 25 éves lehetett. Később 
is hívtam, de most már néhány éve nem volt 
dolgunk egymással. Nagy örömömre fölvette a 
telefont, és megbeszéltük a részleteket. Eljött a 
péntek délelőtt 9:30. De ő nem. Vártam, majd 
dél körül, még ebédidő előtt fölhívtam, hogy 
számíthatok-e még rá ezen a napon. Közölte, 
hogy ne haragudjak, de – és itt a kerület egyik 
általános iskoláját említette – térdig állnak a 
vízben, mert csőrepedés van a pincében, de 
egy hét múlva ugyanebben az időpontban jön a 
segédjével. Eltelt a hét, megint eljött a péntek, 
a 9:30, de ő megint nem. Most már csak egy 
órát vártam, fölhívtam, és legnagyobb megle-
petésemre előadta az egy héttel korábbi mesét 
az iskolai csőrepedésről. Mondom neki, hogy 
ezt a sztorit már egy héttel korábban elsütötte. 
Igen? Akkor nincs anyag – hangzott a meglepő 
válasz. Még a látszatát sem próbálta kerülni, 
hogy hazudik. Nem értem, miért nem mondta, 
hogy nem vállalja, ha nem akar eljönni. Talán 
közben kapott egy nagyobb bevétellel kecsegte-
tő munkát? De a telefon akkor is ott van, hogy 
ne várjam hiába. A baj az, hogy ez nem egyedi 
eset. Szerintem sokan tudnának hasonló tör-
ténetet mesélni. Az adott szó becsülete eltűnt. 
Azért egyszer még fölhívtam, hogy már nem 
tartok igényt a munkájára. Még nem nyomta ki 
a telefont, amikor a háttérből egy női hang ezt 
mondta: ez még visszajön, úgysem talál mást. 
Üzenem, hogy találtam. Igaz, még nem érke-
zett el a megbeszélt nap. Így csak remélhetem, 
hogy semelyik kerületi iskola pincéjében nem 
lesz azon a napon csőrepedés.      

MÉSZÁROS TIBOR

Schultüte 
Szeptember 1-jén a Táncsics Mi-
hály általános Iskola és Gimná-
zium német tagozatos első osz-
tályosai kedves meglepetésben 
részesültek. A XVI. kerületi Né-
met Önkormányzat egy kis aján-
dékosztással próbálta oldani az 
iskolával ismerkedő kicsik első 
napi izgalmait. 

Péteri Ildikó, a kerületi Német Önkormányzat (NÖ) elnöke, és a Budapesti Német Ön-
kormányzat elnökségi tagja elmondta, hogy létezik egy hagyomány, amely Türingiában 
alakult ki, de ma már egyéb német nyelvterületeken, Svájcban és Ausztriában is megho-
nosodott. Szokássá vált, hogy azzal próbálják az iskolakezdő elsőosztályosok első tanítási 
napját megédesíteni, hogy megajándékozzák őket egy, a gyerekek testmagasságával azo-
nos méretű Schultüte-vel, amit magyarra a kicsit sután hangzó iskolazacskóként lehetne 
lefordítani. Nálunk persze a Schultüte mérete annyival kisebb, amennyivel szerényebb a 
pénztárcája az anyaországhoz képest a Német Önkormányzatnak, de azért a fejre állított 
süveg formájú, csúcsban végződő papírzacskókba is elfért a csokoládéknak és a cukorkák-
nak jónéhány fajtája. Ezt azonban a közelgő ebédidő miatt az adományozók kérésére a 
gyerekek csak később bonthatták fel.
Az ajándékokat Péteri Ildikó mellett Ácsné Lázár Mária, a NÖ képviselője, a Kerületi Né-
mettanárok Munkaközösségének vezetője, valamint Karolin Sztehlo, a NÖ képviselője 
nyújtotta át a kissé megilletődött gyerekeknek. A kis újoncok már most is hallhattak né-
met nyelvű dalokat, csillogó szemmel próbálták kitalálni, mit rejthetnek a színes papír-
zacskók, és próbálták megfejteni a németül elhangzó mondatok értelmét.
Bizonyára nehéz út áll előttük, hiszen a jövőben a német órákon kevés magyar szót fog-
nak hallani. Valószínűleg a bőrükön fogják érezni a német közmondás igazságát: Aller 
anfang ist schwer. És az is lehet, hogy egyikük-másikuk úgy fog járni, mint annak a tör-
ténetnek a kis hőse, amelyet egy nagypapa mesélt néhány éve. Hitetlenkedve kérdezte a 
német osztályba járó elsős kisunokáját, hogy a tanító néni tényleg egyetlen szót sem mon-
dott magyarul az órán? Mire a kisunoka rávágta: egyetlen szót sem. Ja, de egyet mégis. 
Egyszer azt mondta, hogy oké.

MÉSZÁROS TIBOR
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– ÜTEMESEN HALAD A KERÜLETI UTAK MEGÚJÍTÁSA, EMIATT 
IS LÁTVÁNYOS AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLŐDÉSE A KERÜLET-
BEN. MENETREND SZERINT TUD-E HALADNI A PROGRAM? 
HISZEN A KORMÁNY MAGÁRA MARADT, A FŐVÁROS NÉLKÜL 
KELL TÁMOGATNIA EZEKET A MUNKÁLATOKAT.
– Ez számomra külön motivációt jelent arra, hogy kerületünket a 
lehető legélhetőbb városrésszé tegyük, és az is motivál, hogy gyer-
mekkorom óta a választókerületben élek, sőt a felmenőimnek is 
több generációra visszamenőleg a XVI. kerület jelenlegi határa-
in belül volt az otthonuk. Ennek a fejlődésnek egyik sarokköve, 
hogy jó utakon tudjunk közlekedni. Amikor felkértek a Budapesti 
Útépítési Program vezetőjének, azért is vállaltam örömmel, mert 
tudtam, hogy ezzel fontos területen tudok segíteni a Kertvárosnak.

A központi költségvetésből finanszírozott Budapesti Útépítési 
Programban folyamatosan megújulnak a kerület utcái: az ez évi 
pályázaton például tizenhét kerületi útszakasz építésére tudtunk 
állami támogatást biztosítani, ez nagyjából hat és fél kilométert 
érint. A Kertváros önkormányzata eddig a program minden fordu-
lójában pályázott kormányzati forrásért. Ennek köszönhetően az 
útfelújítások jórésze már elkészült, de vannak olyan építkezések 
is, amelyek éppen zajlanak. Az állami támogatású programban 
eddig mintegy 24 kilométernyi út újjáépítésére tudtunk forrást 
biztosítani.

A kormány szándéka tehát töretlen, miszerint minden belterületi 
földút kapjon szilárd burkolatot, amihez a források is megvannak. 
Gulyás Gergely miniszter úrral több alkalommal sikerült tárgya-
lóasztalhoz ülni ez ügyben, amelynek eredményeként jelentős 
támogatásokat kaptunk. Sajnálatos módon viszont a Fővárosi Ön-
kormányzat együttműködésére nem számíthatunk, hiszen 2023-
ig a kerületünkben lévő saját fenntartású utak felújítására egyet-
len fillért sem adnak, sőt, lenullázták a már betervezett forrásokat 
is. Sajnos ebben az ügyben az önkormányzat ellenzéki képviselői 
sem álltak ki választóik érdekében. 

– AKAD MÉG HASONLÓAN MEGOLDANDÓ FELADAT, AMELY 
RÁADÁSUL AZ EGÉSZ FŐVÁROSI KÖZLEKEDÉST ÉRINTI. AZ ÉV 
EGYIK KIEMELKEDŐ SIKERE LESZ, HOGY VÉGRE ELINDULHAT 
A HÉV ÉS A 2-ES METRÓ ÖSSZEKÖTÉSÉNEK KIVITELI TERVEZÉ-
SE, AMIT MÁR NAGYON SOKAN VÁRNAK. VISZONT NEM VOLT 
MINDIG ILYEN EGYÉRTELMŰ, HOGY MIKOR KEZDŐDHET 
MEG A BERUHÁZÁS. MI HOZOTT ÁTTÖRÉST?
– A HÉV-metró projekt a Kertváros szempontjából is kiemelkedő 
fejlesztés lesz. Én ígéretet tettem arra, hogy minden körülmények 
között küzdeni fogok azért, hogy ezt megvalósítsuk. Sajnos Buda-
pest 2019 óta regnáló vezetése még abban az évben, ősszel leállí-

totta az előkészületeket. Emiatt másfél évig nem tudtunk előre lép-
ni ebben a fontos kérdésben. Kovács Péter polgármesterrel azon 
voltunk, hogy továbblendítsük a fejlesztést. Sikerült is elérnünk, 
hogy a kormány döntött a beruházás átvállalásáról. Azt is elértük, 
hogy a következő lépésekhez 4.6 milliárd forintot biztosítson kor-
mányzati forrásból. Így elkészülhetnek a kiviteli tervek, vagyis stíl-
szerűen fogalmazva újra „sínen vagyunk”. Így van reális esély arra, 
hogy a 2021 és 2027 közötti európai uniós pénzügyi ciklusban 
megvalósuljon a beruházás, amelynek keretében korszerű jármű-
vekre cseréljük a jelenlegieket, és a metrószerűen működő vonal 
új pályát kapjon új megállókkal. Az Örs vezér térnél történő össze-
kötés miatt nem lesz átszállás, így a menetidőt ezzel is csökkente-
ni tudjuk. A kelet-pestiek számára leginkább jelentős közlekedési 
fejlesztés egészének kiviteli tervei 2023 végére készülnek el, de a 
Cinkotáig tartó első szakasz tervezése már 2022 elejére várható.

Kelet-Pesten nem lesz majd olyan lakos, aki ne élvezné a fejlesz-
tés jótékony hatását. Várható például, hogy sok autós áttér majd a 
közösségi közlekedésre, aki pedig a volán mögött marad, a Kertvá-
rosban nem kell majd bosszankodnia a HÉV elvágó hatása miatt. 
Először lesz egy külső kerületnek metró szintű összeköttetése a 
belvárossal, így a megvalósulás után valóban XXI. századi módon 
tudunk majd nap, mint nap utazni, noha ennek sajnos fővárosi 
szinten akadnak még akadályai.

– AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK MELLETT A KERTVÁROSBAN JELENTŐS 
LÉPÉSEK TÖRTÉNNEK AZ ÓVODÁK, ISKOLÁK KORSZERŰSÍTÉ-
SÉBEN IS. HOGY HALADNAK A KISEBBEKET ÉRINTŐ FELÚJÍTÁ-
SI MUNKÁLATOK?
– Valóban, az is fontos szempont, hogy figyeljünk a kerület legfia-
talabb lakóinak igényeire, a tervezéskor vegyük figyelembe fejlődé-
süket, biztosítsuk színvonalas intézményi elhelyezésüket. Ennek 
fontosságát négygyerekes családapaként hatványozottan átérzem. 
Ezért az oktatási-nevelési intézmények ügyét is kiemelten szív-
ügyemnek tartom.

A Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utca 53-57. szám 
alatti épületében javában zajlanak a munkálatok. Így például a fej-
lesztés második ütemében teljesen megújul a felső emelet, vagyis 
a csoportszobák, a fejlesztő helyiségek, a konyha és a mellékhelyi-
ségek. Emellett az alsó szinten új tornaszoba épül, így majd két he-
lyen mozoghatnak a gyerekek. További jó hír, hogy szeptemberben 
újabb csoportszobával bővül az óvoda, ezzel az intézmény a jövő-
ben több kisgyermeket tud befogadni. A felújítás második üteme 
több mint 138 millió forintból valósul meg. 

Érdemes megemlíteni, hogy kerületünk történetének legnagyobb 
iskola-felújítási programja a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

A vakáció nem jelentett 
munkaszünetet
A Kertvárosban a nyári vakáció idején is folytatódtak az állami tá-
mogatással megvalósuló útfelújítások, illetve a kerületiek számára 
jelentős beruházások, például a Szakrendelő vagy az oktatási in-
tézmények fejlesztése. Az ősz kezdetekor Szatmáry Kristóf országy-
gyűlési képviselő számolt be lapunknak az elmúlt időszak és a jövő 
fontosabb állomásairól.                                      MUNKATÁRSUNKTÓL
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jelenleg folyó bővítése és teljes megújítása. E célra 2,6 milliárd 
forint kormányzati támogatást kaptunk, és várhatóan 2022-re el-
készül a beruházás.

– A XVI. KERÜLET TÖRTÉNETÉNEK EDDIGI LEGNAGYOBB 
EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSA A JÓKAI ÚTI SZAKRENDELŐ 
TELJES FELÚJÍTÁSA, AMELY TAVALY ELKEZDŐDÖTT. HOL TART 
A PROGRAM ÉS EZEN KÍVÜL MILYEN FEJLESZTÉSEKRE SZÁ-
MÍTHATNAK A KERÜLETIEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KOR-
SZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? 
– A kertvárosiak érdekeinek képviseletében számomra az egyik 
legfontosabb a megfelelő egészségügyi infrastruktúra biztosítása. 
Ezért is indítottuk el 2020-ban kerületünk történetének egyik leg-
nagyobb egészségügyi fejlesztését, a Jókai úti Szakrendelő felújítá-
sát és bővítését 1,5 milliárd forint kormányzati támogatással. Ezen 
kívül 2020-ban sikerült 120 millió, majd az Egészséges Budapest 
Program idei keretéből további 850 millió forint támogatást el-
nyernünk. Ez nem uniós, hanem állami forrásból származó pénz. 
Ez azért fontos, mert ekkora forrásból az új épületszárny kialakítá-
sa mellett belefér a régebbi épület jelentős felújítása is, amelynek 
befejezését 2022. március 15-ére tervezzük. Ennek részeként meg-
újul a Szakrendelő teljes gépészeti rendszere és az épület külső 
hőszigetelést kap. Emellett arra is jut pénz, hogy az épület tetején 
egy nagy teljesítményű napelem-parkot létesítsenek. 

Teljesen megújul a Hunyadvár utcai felnőtt háziorvosi rendelő is, 
ehhez 27,6 millió forint állami támogatás érkezett. A 62 millió fo-
rintos felújítási költség fennmaradó részét fedezi az Önkormány-
zat költségvetése, amely összeget arra fordítanak, hogy például 
az épület új nyílászárókat kap, és kicserélik az ereszcsatornákat. 
A rendelőket, a várókat és a közlekedőket új burkolattal látják el, 
kicserélik a szanitereket, és egy teljes festés is belefér a keretbe. 
Megújul a fűtés is, mivel beépítenek három új gázkazánt és lecse-
rélik a radiátorokat. Ha szükséges, a felülvizsgálat után a meglévő 
elektromos hálózatot is átalakítják vagy lecserélik. A kivitelezés 
várhatóan már szeptember 15-ére elkészül. Amíg tart a felújítás, a 
felnőtt háziorvosi rendelések a szomszédos épület földszintjén, a 
bőrgyógyászati gondozó helyén működnek.

A Napraforgó Család- és 
Gyermekjóléti Központtól 
kaptuk a hírt, hogy Szat-
máry Kristóf országgyűlési 
képviselő két, a Naprafor-
gó Központ által javasolt 
családnak adott át az egyik 
legnagyobb sportszereket 
árusító üzletláncba szóló 
vásárlási utalványt. Mivel a 
könyvek, és az alsósok szá-
mára a füzetek is ingyene-
sek, továbbá az egyéb tan-
szerek vásárlásában több 
egyéb akció is segített a 

szükséges eszközök beszerzésében, Szatmáry Kristóf felajánlásával 
az iskolában szükséges sportruházat – tornacipő, tornaruha, torna- 
zsák – beszerzésében kívánt segíteni. Többgyermekes családok ese-
tén a tornaóra kellékeinek beszerzése is komoly kiadást jelent azok-
nak, ahol esetleg egészségügyi problémával, vagy netán munkanél-
küliséggel küzdenek a szülők.

Budapest Főváros XVI. Kerület Német Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom u. 43., tel.:+36 20 9567 014

SZEPTEMBERI ÉS OKTÓBERI  PROGRAMOK

Kedves Kórustagok! Kedves Társalgók! Kedves Érdeklődők!

Reméljük, mindenki pihenéssel és feltöltődéssel tölthette a nyarat. 
Most, az új tanév kezdetén a XVI. Kerületi Német Önkormányzat 
újra indítja a már jól ismert és kedvelt programjait a német kultú-
rát kedvelők, illetve a német nemzetiségi hagyományok iránt ér-
deklődők számára.

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Az ingyenes német nyelvápoló klubot kétheti rendszerességgel 
folytatjuk, elsősorban azokra számítva, akik társalgási szinten 

beszélik a német nyelvet.
A társalgási klub vezetője: Karolin Sztehlo

Időpontok: 
2021. szeptember 15. (szerda) A társalgás 17:30-18:30-ig tart.

Ez az első alkalom kivételesen a XVI. Kerületi Német  
Önkormányzat közmeghallgatásával kezdődik.

2021. szeptember 27. (hétfő) A társalgás 17:30-18:30-ig tart.
2021. október 11. (hétfő) A társalgás 17:30-18:30-ig tart.

NÉMET KÓRUS
A sváb- és német dalkincs ápolására 20 éve kerületi kórusunk van. 
Várjuk sorainkba azokat, akik szívesen énekelnek német nyelven.

Kórusvezető: Csőváriné Gurubi Judit
Próbák ideje: 

2021. szeptember 15. (szerda)17:30-18:30
Az első alkalom kivételesen a XVI. Kerületi Német Önkormányzat 

közmeghallgatásával kezdődik.
szeptember 21. és 28. (kedd)18:00-19:00-ig, 

október 5. és 12. (kedd) 18:00-19:00-ig 
Hely: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 

(1165 Budapest, Veres Péter út 157.)

Telefonon érdeklődni a programok felől Péteri Ildikónál,  
a NÖ elnökénél lehet +3620 956 7014-es számon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Rendezvényeink csak védettségi igazolvány felmutatásával 
látogathatók. Megértésüket előre is köszönöm.
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De abban is egyetértenek a szakembe-
rek, hogy ez a hullám már semmiképpen 
nem lesz olyan erős, mint a korábbiak. A 
felnőtt lakosság közel 66 százaléka már 
másodszor is be van oltva, és közelíti a 
400 ezret azok száma, akik már harma-
dik oltást is kaptak. Ez azt jelenti, hogy ha 
a beoltottak közül valaki meg is kapja a 
vírust, nagy valószínűséggel meg sem be-
tegszik, vagy, ha igen, a betegség lefolyása 
jóval enyhébb, mint a be nem oltottak ese-
tében. Nem kerül kórházba, vagy lélegez-
tető gépre. Ugyanakkor nagy kockázatot 
vállal, aki nem olttatta be magát, mert az ő 
sorsa a szerencsén múlik. Igaz, még meg-
fertőződés esetén is előfordulhat, hogy 
egyeseknél nem fejlődik ki a betegség, 
de bekövetkezhet a legrosszabb forgató-
könyv is. És hogy ki melyikre számíthat, 
azt sajnos nem lehet előre tudni.

A környező országok némelyikében rosz-
szabb a helyzet, mint nálunk. Most min-
denhol a delta variáns tarol, amelyről any-
nyit lehet tudni, hogy a szervezetbe jutva 
nagyon gyorsan szaporodik, és egyik nap-
ról a másikra okozhat súlyos állapotot. Ez 
a változat inkább a fiatalokra veszélyes. 
Ezért az egészségügyi kormányzat még 
az iskolakezdés előtt megszervezett egy 
háromnapos oltási kampányt. Minden 
iskolában oltották a 12 évesnél idősebb 
diákokat. Mi Bohus Mihály igazgató úr jó-
voltából a Jókai Mór Általános Iskolában 
pillanthattunk be az oltási folyamatba.

Az oltás szigorú adminisztráció mellett 
folyt, amelynél a Kormányhivatal képvi-
selője is jelen volt.

A kitöltött beleegyező nyilatkozat elle-
nére minden gyereknek újra feltették a 
nyilatkozat összes kérdését, és szóban is 
válaszolniuk kellett rá. Itt elsősorban kró-
nikus betegségekre, és gyógyszerallergiá-
ra voltak kíváncsiak.

Majd, ha mindent rendben találtak, kö-
vetkezhetett az oltás.

A 12 év felettiek kampányszerű oltása a 
tanév kezdetével lezárult, de elektronikus 
úton továbbra is lehet oltásra jelentkezni. 
A szakemberek mindenkit erre bíztatnak, 
mert egybehangzóan az a véleményük, 
hogy előbb vagy utóbb mindenkit elér a 
vírus.

M. T.   

Már biztosan lesz 
negyedik hullám

– Az én sportpályafutásom története 1993-
ban kezdődött az UTE-ban. Előtte már egy 
évet eltöltöttem ugyan a vívóteremben, de 
versenyezni csak 1993-ban kezdtem. Addig 
inkább a tenisszel barátkoztam, hattól tíz 
éves koromig teniszeztem. De megirigyel-
tem bátyám sikereit, a vele járó serlegeket, 
érmeket és kupákat, így beálltam a vívók 
közé. Hét nagyon eredményes év követke-
zett. Számtalan magyar bajnokságot nyer-
tem, majd 1997-ben bekerültem az után-
pótlás válogatottba, ahol egyéniben Világ- és 
Európa-bajnoki címet szereztem. Három-
szor vívtam aranyéremért junior világbaj-
nokságokon, amire máig nem nagyon van 
példa. Majd 2000-ben átigazoltunk a BSE-
be, mert az UTE mély, akkor megoldhatat-
lannak tűnő válságba került. A BSE viszont 
egy új koncepcióval, komoly anyagi háttér-
rel, a kardvívás egyik új fellegvárává kezdte 
kinőni magát, a jövőt képviselte. Mindenkit 
leigazolt, aki csak számított a kardvívásban. 
Ez számomra újabb nyolc sikeres év kezde-
tét jelentette, hiszen 17 évesen bekerültem a 
felnőtt válogatottba, melynek azóta is tagja 
vagyok.

– EMLÍTENÉL NÉHÁNY EREDMÉNYT EB-
BŐL AZ IDŐSZAKBÓL?
– Sok világverseny érmet nyertünk a válo-
gatottal. 2004-ben egyéni felnőtt Magyar 
Bajnok lettem és a csapattal is megnyertük 
a Magyar Bajnokságot. Ez különösen szép 
élmény volt, mert akkor a Vasas adta a vá-
logatott gerincét, mégis mi nyertük a baj-
nokságot. A legkiemelkedőbb eredményünk 
azonban a 2007-es szentpétervári csapat 
világbajnoki aranyérem, amely révén felnőtt 
világbajnok lettem.

– MELYIK VOLT AZ ELSŐ OLIMPIAI RÉSZ-
VÉTELED?
– 2008-ban a Pekingi olimpián ismertem 
meg a világjátékok légkörét. Erről azonban 
nem a legjobb emlékeket őrzöm. Nagyon 
eredményes év állt mögöttem. Ebben az év-

A szakemberek már biztosra veszik, hogy nem kerülhetjük el a korona-
vírus negyedik támadását. Erre utal a vírus örökítő anyagának enyhe, 
de folyamatos emelkedése a szennyvízben. Ismét a kétszázat közelíti 
a napi fertőzöttek száma, és ismét van naponta több haláleset is. 



Az Önkormányzat  lapja      7

A legkisebb Decsi ismét a 
legnagyobbak között
Előző két lapszámunkban beszélgettünk az „aranyműves” Decsi András-
sal, aki edzőként másodszor segítette hozzá Szilágyi Áront az olimpiai 
aranyéremhez, majd az édesapa, Decsi István mesteredző történetét is-
mertük meg, most pedig a Tokióból bronzéremmel hazatért Decsi Tamást 
kérdeztük a legújabb sikerig vezető útról.                      MÉSZÁROS TIBOR

ben benne voltam abban a trióban, akik a 
legtöbb világkupadöntőt vívták. Így reálisnak 
tűnt egyéniben egy érem, csapatban pedig 
világbajnoki címvédőként, és a világranglis-
ta második helyezettjeként szintén éreme-
sélyesként utaztunk Pekingbe. Egyéniben 
azonban Szilágyi Árontól kaptam ki, csapat-
ban pedig egyetlen találattal szenvedtünk ve-
reséget az amerikaiaktól. Ez azért is nagyon 
fájt, mert 2004-ben is a papírforma szerint 
sokkal esélytelenebb amerikaiak győztek le 
minket, és ez megismétlődött. Nem túlzok, 
ha azt mondom, hogy az előzetes várakozá-
sok és esélyek fényében én ezt az olimpiai 
szereplést személyes tragédiaként éltem 
meg, hiszen érem nélkül kellett hazatér-
nünk. Közben azonban a XVI. kerületben 
felfigyeltek arra, hogy folyamatosan ott va-
gyunk a kardvívás nemzetközi élvonalában, 
és a polgármester, Kovács Péter ötlete alap-
ján fölmerült egy helyi vívóegyesület alapítá-
sának az ötlete, ezzel meghonosítva a kardví-
vást a kerületben.

– NEM VOLT KOCKÁZATOS ÍGY KILÉPNI A 
SORBÓL? HISZEN A NAGY VÍVÓEGYESÜ-
LETEK – A HONVÉD, AZ UTE, A BVSC, A 
VASAS ÉS AZ MTK – ÉRDEKEIT BIZONYÁ-
RA SÉRTETTE EZ AZ ELHATÁROZÁS.
– Bevallom, édesapámnak vol-
tak is fenntartásai, hogy a fel-
sorolt nagy múltú egyesületek 
sorából kiválva lehet-e majd lé-
tezni a sportágban, de megszü-
letett az elhatározás, és belevág-
tunk, amit nem bántunk meg. 
2008-ban nagy érdeklődés mel-
lett, 150 gyerekkel indítottuk el 
az edzéseket a kerületi általános 
iskolákban. Egyesületem, a BSE 
nem nézte jó szemmel, hogy én 
edzősködöm is az új kertvárosi 
egyesületben. A polgármester 
úr ekkor megoldásként azt ja-
vasolta, hogy igazoljak át az ál-
talunk alapított Kertvárosi Vívó 
Sport Egyesületbe, amit nagy 
örömmel meg is tettem. Ez 
egyszerre volt nagy lehetőség, 
és ugrás a sötétben, de ma már 
elmondhatom, hogy egyáltalán 
nem bántam meg, mert ekkor 

sportpályafutásomnak egy újabb nagyon 
szép és eredményes szakasza kezdődött. 

– A KVSE SPORTOLÓJAKÉNT MIKOR JÖT-
TEK AZ EREDMÉNYEK?
– Töretlenül folytatódott az addigi pályám. 
2008 decemberében járt le a szerződésem 
a BSE-ben, és 2009-ben már a KVSE szí-
neiben szereztem egyéni világbajnoki bron-
zérmet, és ugyanez sikerült a csapattal is. 
Közben pedig folyamatosan fejlesztettük az 
egyesületet, és örömmel láttuk a fejlődést. 
Mondhatom, hogy nagyon hamar meghatá-
rozó egyesületté váltunk. Nem csak az egyik 
legnagyobb létszámú utánpótlásbázisként 
működünk, de az egyik legeredményeseb-
bek is mi vagyunk. Szép éremgyűjtemé-
nyünk mellett sok országos bajnokunk is 
van, és már több tanítványunk eljutott az 
utánpótlás válogatottba is, ahol szerepük volt 
Európa-bajnoki címek kiharcolásában.

– HOGYAN FOLYTATÓDOTT A SZEMÉLYES 
VÍVÓKARRIERED?
– A 2012-es Londoni olimpia számomra is-
mét a csalódás olimpiája volt. Az utolsó kva-
lifikációs versenyre nem jelöltek a csapatba. 
Ez váratlanul ért, mert nem gondoltam, hogy 
olimpiai érem nélkül kell búcsúznom a pá-

lyafutásomtól. Azt 
mondták, fiatalíta-
ni akarnak. Csak-
hogy a kardvívás 
nem a tinédzserek 
sportja, rengeteget 
számít a rutin, így 
a fiatalításnak az 
lett az eredménye, 
hogy a magyar csa-
pat ki sem jutott az 
olimpiára. Ráadá-
sul egy buta új sza-
bály miatt (rotációs 
rendszer) tudtuk, 
hogy 2016-ban Ri-
óban nem lesznek 
férfi csapatver-
seny. És mivel az 
egyéni kvalifikáció 
is borzasztó bo-
nyolult volt, úgy 
gondoltam, hogy 

számomra már nincs esély. Mégsem adtam 
fel, és Szilágyi Áron mellett nekem sikerült 
kvalifikálni a rió de janeirói játékokra. Ott a 
sorsolás szeszélye egy orosz világbajnokkal 
hozott össze, aki olyan bírói segédlettel győ-
zött le, hogy utána a győztes bocsánatot kért 
a történtekért. De ez az eredményen nem 
változtatott.

– KÖZBEN AZ ÉVEK SORÁN KIALAKULT 
EGY NAGYON STABIL MAGYAR FÉRFI 
KARDCSAPAT.
– Igen, ebben a külföldről hazatérő Andris 
bátyámnak elévülhetetlen érdemei vannak, 
minden világversenyen ott voltunk az első 
háromban. Nyertünk Európa-bajnokságot és 
három világbajnoki ezüstöt. 

– AZTÁN JÖTT A VÍRUS, ÉS FÖLBORÍTOTT 
MINDENT.
– Igen, de úgy érzem, hogy mi ennek elle-
nére csúcsformában érkeztünk Tokióba. Én 
például a felkészülés jegyében közel 15 kilót 
fogytam. Felkészültek voltunk, így nagyon 
jó vívással győztük le a régi nagy riválist, az 
amerikaiakat. Az olaszoktól –szintén nagy 
vívónemzet – úgy kaptunk ki, hogy az utol-
só pillanatig nem gondoltuk, hogy nem mi 
győzünk. Itt volt az a technikai baki, hogy 
Áron találatánál 43:43-as állásnál egysze-
rűen a találatjelző nem működött. Ez na-
gyon kritikus pillanatban történt, megtörte 
a lendületünket, kikaptunk az olaszoktól. 
Viszont tudtuk, hogy éremért jöttünk, így 
a bronzcsatát mindenképpen meg akartuk 
nyerni. Ez végül sikerült is, így 25 év után 
a magyar kardcsapat ismét ott állhatott az 
olimpiai dobogón.

– MIT GONDOLSZ A FOLYTATÁSRÓL?
– Ha úgy érzem, hogy olyan formában le-
szek három év múlva a párizsi olimpiára, 
hogy esélyesként indulhatok, nem tartom ki-
zártnak ezt a lehetőséget. Ez azonban attól is 
függ, hogy a csapatnak szüksége van-e rám. 
Három év alatt azonban sok minden történ-
het. A csapat tagjai úgy nyilatkoztak, hogy 
velem együtt képzelik el a folytatást. 

– EZ FÖLVETI AZ UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSÉT 
IS. HOGY ÁLLUNK EZZEL?
– Jelenleg az utánpótlásmezőnyben nem 
látszik olyan egyértelmű tehetség, akiből 
sugározna az a lehetőség, hogy felnőtt világ-
versenyen kiemelkedőt alkosson. Ám ez vál-
tozhat, hiszen az elmúlt két évben alig voltak 
olyan versenyek, amelyeken berobbanhatott 
volna egy-egy kiemelkedő képességű fiatal. 
Márpedig ez bármikor megeshet.

– A TE NEVED ELŐTT NÉHA OTT LÁTJUK A 
DR.-T. MIBŐL DOKTORÁLTÁL?
– Jogász vagyok, és a vívás mellett most már 
harmadik éve aktívan dolgozom ügyvédje-
löltként, tárgyalásokra is járok. De 2008-ban 
az edzői oklevelet is megszereztem, mert 
nem tudom elképzelni, hogy valaha is hátat 
fordítsak a vívásnak. Talán megfér egymás 
mellett mindkettő. 
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ÖT FALU VIADALA
a XVII. 

Kertvárosi Vigasságokon!

FELHÍVÁS

A XVI. kerület, a mi Kertvárosunk.
Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, 
Rákosszentmihály, Sashalom.
MI ITT VAGYUNK OTTHON!

Itt mindenki XVI. kerületi, de ezen túl
sashalmi, rákosszentmihályi, mátyásföldi, 

cinkotai, árpádföldi.
Tavaly sajnos nem tudtunk találkozni, így 
az izgalmas versengés is elmaradt. Idén 

végre ismét itt a lehetőség, hogy csapatod-
dal együtt újult erővel belevesd magad a 
viadalba. A falvak összemérhetik tudá-

sukat, ügyességüket, leleményességüket 
és erejüket. Két évvel ezelőtt Mátyásföld 

csapata nyerte el a vándorkupát és az ezzel 
járó jutalmat.

Vegyél részt Te is a VIADALBAN, 
vidd győzelemre csapatod!

Hívjuk és várjuk a gyerekek, szülők, 
iskolák, nyugdíjasok, vállalkozók, intéz-
mények egyéni hősök és csapatok jelent-

kezését és versengését.
Az aktivitásokon résztvevők FABATKÁT 

kapnak, amelyet saját falujuk javára adhat-
nak le a gyűjtőállomáson. 

FABATKÁT többféle 
módon is szerezhettek: 

• Aktivitások • Öt falu 
viadala, erő-és tudás-
próba • Kupakgyűjtés 
• Főzőverseny • Tom-
bola felajánlással extra 

25 fabatka • Lámpaernyő, ami nem töré-
keny!!!! = 10 fabatka

 
Találkozzunk szeptember 17-19-én 

az Erzsébetligetben
a Kertváros ÖT FALU VIADALÁN!

Mi ITT VAGYUNK OTTHON!

A Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház
A XVII. KERTVÁROSI VIGASSÁGOK 

KERETÉBEN
SZEPTEMBER 18. (szombat) 8.30-TÓL 

FŐZŐVERSENYT
hirdet az Erzsébet-ligetben, 

szabadtéri tűzön, minimum 6 személyre 
készülő étellel Budapest XVI. kerületében 
és azon kívül élő „ínyencek”, baráti társa-

ságok és csoportok számára.

Jelentkezési (befizetési) határidő: 
szeptember 15.

Nevezési díj: 4.000 Ft/asztaltársaság (mi-
nimum 6 fő), amit a jelentkezéssel együtt 
kell befizetni a pénztárban, készpénzben.

Jelentkezni a „Jelentkezési lap” kitölté-
sével és a nevezési díj befizetésével lehet 
a Corvin Művelődési Ház–Erzsébetligeti 
Színházban (1165 Bp., Hunyadvár u. 43/c) 

Időpontok: szeptember 8., 15. (sze.), szep-
tember 10. (péntek) 14.00-19.00 és szep-
tember 9. (csüt.) 11.00-17.00 óra között.

Az ételeket a helyi közösség képviselőiből 
álló zsűri értékeli. Az 1-3. helyezett okleve-
let és tárgyjutalmat kap, valamint elnyer-
hető a főzőverseny VÁNDORKUPÁJA is.
A résztvevők az ÖT FALU VIADALÁN 
kertvárosi fabatkát szerezhetnek annak 
a településrésznek, amelyiket támogatni 

szeretnének!
A verseny a közös tűzgyújtás után veszi 

kezdetét, eredményhirdetés kora délután.

További részletes információt és a letölt-
hető jelentkezési lapot megtalálják a 

www.kulturliget.hu honlapon!
Joó Katalin 061 401-3060 / 106; 

joo.katalin@kulturliget.hu
Simon Dóra 061 401-3060 / 120; 

simon.dora@kulturliget.hu

A Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház
A XVII. KERTVÁROSI VIGASSÁGOK 

KERETÉBEN
SZEPTEMBER 18. szombaton 

BARÁTI BOGRÁCSOLÁST
hirdet az Erzsébet-ligetben, 

szabadtéri tűzön, minimum 6 személyre 
készülő étellel Budapest XVI. kerületében 
és azon kívül élő „ínyencek”, baráti társa-

ságok és csoportok számára.

Jelentkezési (befizetési) határidő: 
szeptember 15.

Nevezési díj: 3.000 Ft/asztaltársaság (mi-
nimum 6 fő), amit a jelentkezéssel együtt 
kell befizetni a pénztárban, készpénzben.

Jelentkezni a „Jelentkezési lap” kitölté-
sével és a nevezési díj befizetésével lehet 
a Corvin Művelődési Ház–Erzsébetligeti 
Színházban (1165 Bp., Hunyadvár u. 43/c) 

Időpontok: szeptember 8., 15. (sze.), szep-
tember 10. (péntek) 14.00-19.00 és szep-
tember 9. (csüt.) 11.00-17.00 óra között.

A résztvevők az ÖT FALU VIADALÁN 
kertvárosi fabatkát szerezhetnek annak 
a településrésznek, amelyiket támogatni 

szeretnének!
A főzést a közös tűzgyújtást követően 

(8.30) lehet megkezdeni.

További részletes információt és a letölt-
hető jelentkezési lapot megtalálják a 

www.kulturliget.hu honlapon!
Joó Katalin 061 401-3060 / 106; 

joo.katalin@kulturliget.hu
Simon Dóra 061 401-3060 / 120; 

simon.dora@kulturliget.hu

Tisztelt Látogatóink! Kérjük, védettségi igazolványukat ne felejtsék otthon!
Kulturális rendezvény a hatályos jogszabály alapján (484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet), 18 év felett 

csak védettségi igazolvány birtokában látogatható.
Együttműködésüket köszönjük!

09.10.
péntek 19:30

Wildorf 
zenekar

09.09.
csütörtök 19:30

09.11.
szombat 19:30

Muzsik és 
Volkova
Ez GREENGRASS! 

Csak semmi pánik
magyar akcióvígjáték LIMO

KERTMOZI 
az Erzsébetligetben

09.12. vasárnap 18:00
Gájer Bálint
és zenekara

I ngyenes !
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Augusztus 25-én a kortárs zene 
és az irodalom adott egymás-
nak randevút az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében. 

Pintér Gábor színművész és a Giusto 
Kamarazenekarból alakult vonósnégyes 
– Litván Erika, Pénzes Viktória, Vitáli 
Tímea és Tomhauser Noémi – adta elő 
Dombridisz Imre zeneszerző és Kozma 
László költő Üdvözítőnk utolsó szavai a keresztfán című művét. A 
darab szonettekből és a kortárs zene eszközeivel kifejezett rövid ze-
nei gondolatokból tevődik össze, de mind a szonettek, mind a zenei 
részletek önállóan is megállnák a helyüket. Itt azonban egy olyan 

találkozásról van szó, ahol a két művészeti ág ereje összeadódik és 
egymás mondanivalóját erősítve alkotnak egy új műfajt.
A koncert a „Köszönjük Magyarország” program támogatásával va-
lósult meg. 

M.T.

Augusztus 
26-án TÓTH 
VIKTOR érett, 
kifinomult 
szaxofonjá-
téka okozott 
igen kellemes 
perceket a ligeti 
jazzkedvelő 
közönségnek.

Szabad volt a mikrofon... 
Az Open Mic Budapest sorozat is ellátogatott 
a Ligetbe, pénteken először a kezdőké volt a 
színpad. 

Elsőnek SOMA szárnypróbálgatásainak le-
hettünk tanúi, majd FERENCZI ANDRÁS 
következett. Andrásnak ez volt élete első 
színpadi fellépése.

Utánuk VIKTOR 
SUSAK szemé-
lyében egy már 
sokat látott, profi 
rockzenész elsöprő 
lendületű produkci-
ója következett.

Majd MELIS ANNA 
lepte meg kelle-
mes dallamokkal a 
hallgatóságot. Re-
méljük, nem kriti-
kának, hanem elis-
merésnek veszi, ha 
azt mondjuk, hogy 
olykor, Sinéad ’O 
Connor hangzásvilá-
gát jelenítette meg a 
színpadon. 

A szeptember egy egészen különleges pro-
dukcióval indult. TERNYÁK RICHÁRD és 
alkalmi zenésztársa a PRAYING TREE nevű 
formációval az ausztrál őslakosok ősi idők 
óta használt hangszerét, a didgeridoo-t hozta 
el a hallgatóságnak. 

A hangsúlyozottan kidőlt, élettelen fatör-
zsekből készülő, nagyméretű hangszerek 
megszólaltatása külön művészet. Egy kü-
lönleges, szinte földöntúli atmoszférát tud 
teremteni vele, aki értő kézzel nyúl hozzá. 
A hangszer nem olyan régen indult világ-
hódító útjára, és jó, hogy az Erzsébet-ligeti 
közönség is megismerkedhetett vele.

A szférák zenéje után a LAKHATÓ SÁR 
következett. Az underground-grunge stílust 
képviselő négytagú csapat afféle fergeteges 
„döngölős” zenével szórakoztatta a közönsé-
get.

Lapzártánkig az utolsó koncert a dallamos 
jazz kedvelőinek jelentett igazi cseme-
gét. Szeptember 3-án a JAZZMÁNIA BIG 
BAND szokásos őszi Erzsébet-ligeti fellépé-
sét tartotta, melynek állandó énekes sztárja 
BUJDOSÓ ESZTER. A Jazzmánia esetében 
biztosra mehetünk: remek, összecsiszolt 
hangzás, jó hangú énekes, kitűnő ritmusok,  
garantáltan magas színvonal. Mindezt most 
is szállította Eszter és a J.B.B.

Teljes gőzzel üzemel a Szabad (a) tér zenei 
sorozat az Erzsébet-liget szabadtéri színpadán
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - 
ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ

1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C
+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu 

facebook.com/kulturliget

Hattyúdal az Al-Dunánál

A négynapos délvidéki honismereti kalandozást afféle hattyúdal-
nak, a honismereti túrák lezárásának szántam. Nevünkkel és szel-
lemiségünkkel összhangban Nándorfehérvár környékén tettük le 
a lantot hazánk hosszútávú tragédiájának kiteljesedése 500. évfor-
dulója alkalmából Szent István ünnepén (2021. augusztus 20-23), 
emlékezve a haza védelmében életüket áldozó hösőkre, akik kevés-
bé voltak a szerencse kegyeltjei, mint az 1456-os védők, de így is 
megtették, amit a haza megkövetelt.

Mivel az út oly tartalmas és emlékezésre méltó volt, hogy köve-
tésre érdemes, jó példaként tömören ismertetem. Az első állomá-
sunknak Újvidékkel szemben a csodálatos panorámájú Péterváradi 
erődöt jelöltük ki. Ezt az objektumot a hős védők a tragikus mohá-
csi csatát megelőzően utolsó leheletükig védték. Ezzel jelentősen 
késleltették Szulejmán szultán seregének felvonulását. (Nagy örö-
münkre ott összefutottunk egy üde fiatalokból álló középiskolás 
csoporttal, az Árpád Gimnázium diákjaival, akik a velünk megegye-
ző útvonalon zarándokoltak.) A következő állomás az ősi, 1521-es 
ostromban elesett Zimony vára volt közepén az őrtálló Hunyadi 
toronnyal, ahol a nagy törökverő kilehelte lelkét. Utána átgurultunk 
Nándorfehérvárra, ahol a több mint két hónapos áldozatos küzde-
lemmel a magukra hagyott védők meghiúsították Szulejmán első 
hadjáratát öt évvel késleltetve hazánk vesztét. Estére a Kárpát-ha-
za legdélebbi Szent Istvánnak szentelt templomát is magába fog-
laló Székelykevére érkeztünk. Itt az alkalomnak – augusztus 20-a 
– megfelelően hajnali hat óráig zajlottak a megemlékezések és a 
nagyszabású mulatság. Másnap oda-vissza végigjártuk a csodálatos 
panorámájú Al-Dunát a Vaskapuig, megcsodálva többek között a 
Kis- és Nagy-Kazán-szorost. (Következő napon Keve várának udva-

A Déli Harangszó Baráti Kör Egyesület több mint két évtizedes tevékenységének végéhez érkezett. Dr. Onyestyák 
György elnöknek és barátainak az volt a céljuk, hogy a valódi történelmünk iránt érdeklődő XVI. kerületi lakosok szá-
mára az egész Kárpát-haza minden olyan zegét-zugát bemutassák, ahol történelmünk kiemelkedő eseményei zajlottak. 
Tevékenységüket egy utolsó, összefoglaló kirándulással koronázták meg, amely az  „Akik bátrak és hősök voltak – a fele-
désre ítélt hazafiak (1521-2021)” címet kapta. Az utolsó kalandozásról Onyestyák György a következőket mondta:

rána a jobb megértés kedvéért tanulmányozhattuk ezen Duna-sza-
kasz medrének betonból készült 40-50 méter hosszú méretarányos 
makettjét.) A panoráma megcsodálása mellett órákat töltöttünk a vi-
lágszínvonalúan és csodálatosan felújított Galambóc és Ráma várai-

ban. Galambócon színvonalas körülmények között emlékezhettünk 
az Arany János által is megénekelt hős Rozgonyiné Szentgyörgyi 
Cicellére is. Harmadnapon a Delibláti homoksivatagot, Fehértemp-
lomot és Versec látnivalóit kerestük fel. Negyedik napon hazafelé 
Bánát csodás mezőgazdasági adottságú rónáit szeltük át, számos 
ponton a Dunától eltérő szépségű Tisza látványától lenyűgözve. Ez-
zel az élménnyel feltöltődve néztünk szembe azzal a ténnyel, hogy 
a Déli Harangszó Baráti Kör egyesület története itt véget ért.

Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket a Budapest XVI. kerületi 
Önkormányzatnak és régi utastársunknak, Barta Jánosnak anyagi 
támogatásáért. Köszönet illeti még lelkes közreműködéséért Szuhaj 
Péternét az útitársak irányába mutatott áldozatos gondoskodásáért.

Annyit azért hozzá kell fűznünk még a Déli Harangszó elnöke, 
dr. Onyestyák György tevékenységéhez, hogy missziónak tekintet-
te annak a hősi szemléletnek a bemutatását és emlékének megőr-
zését, amely az akkori embereknek az életüknél is fontosabb volt. 
Missziónak tekintette a hazafias érzés fenntartását, és döbbenten 
állt azok tevékenysége előtt, akik – kis túlzással – az életüket ad-
nák azért, hogy saját hazájuk érdeki ellen dolgozzanak külföldön 
és határainkon belül. A hazafias érzelmű kerületlakók nevében kö-
szönjük.  

Szeptember 24. péntek 19:00
Pál Feri atya: 
A magánytól az összetartozásig
Ismeretterjesztő előadás a párválasztás titkairól
fiatal és idősebb társkeresőknek.

Szeptember 26. vasárnap 11:00
SimorÁg Táncirkusz:
Ma No mese (Manómese)
Humoros-verses előadás manókkal, 
bűvésztrükkökkel,tánccal és 
sok-sok csínytevéssel.

www.kulturliget.hu
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Helytörténet
Kecskeméthy Vince
85. éve, 1936. szeptember 17-én hunyt el az önálló Rákosszentmihály második bírója, első kertésze. 
Azóta híres, saját nevelésű szentmihályi fasorait is elvitte már az idő, pontosabban a világháború. A 
Rákos Vidéke 1936. szeptember 27-i vezércikkében búcsúzott el a település életének egyik legdolgo-
sabb polgárától.                                                                                                             SZÉMAN RICHÁRD

Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42 
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu 

„Hosszú hetek óta lessük félve a szomorú 
pillanatot, amikor az elkerülhetetlen gyász 
reánk szakad, mert hosszú hetek óta vívta a 
döntő harcot a leskelődő halál Rákosszentmi-
hály kedves öreg Vince bácsijával. Hosszú he-
tek óta tehetetlen roncs lett már ez a kemény, 
tetterős, kis mokány magyar ember, akinek 
az emberi kor szerint hosszú élete szakadat-
lan kemény és értékes munkában telt el. A 
szeretetreméltó, mosolygó szemű, jó szándé-
kú és készséges Vince bácsi tehetetlen és türel-
metlen könnyező, öreg gyermek lett a (halál-
lal) folytatott keserves tusája alatt, de még e 
hatalmas úr előtt is nehezen és nagy sokára 
adta csak be a derekát, csak amikor már; úgy 
felőrlődött az életereje, hogy megváltás lett 
számára a megszabadulás pillanata. 

Bars megyei nemes családból származott.  
Rajongója volt a természetnek, elismert szak-
értője a kertészetnek. Ennek az eszményien 
szép munkának szentelte életét. Hivatásos, 
szakképzett kertész lett, egy ideig a méne-
si-úti állami mintakertészet vezetője, majd’ 
a székesfővárosi iskolák kertészeti szakokta-
tója. 

Keveset foglalkozott az elmélettel, annál kitűnőbb gyakorlati ember 
volt. Javakorában, vagy 40 évvel ezelőtt Rákosszentmihályon telepe-
dett meg és itt folytatta, saját kertjében a minta gazdálkodást. Hauser 
Gyula bíró iparos ember volt, nem gazda, Kecskéméthy Vince elége-
detlen volt a gazdasági működésével, többször kifogás tárgyává is tette 
azt, de egyéb községpolitikai okokból nem hallgatták meg, és Kecske-
méthy ellenzékbe vonult, de Hauser bíró elbetegesedésekor Krenedits 
Sándor főjegyző megnyerte a községi pártnak s (ekkor a közbizalom 
egyhangú lelkesedéssel emelte a bárói székbe. Nem is csalódtak benne: 
kitűnő gazdának bizonyult. A faiskolát ő teremtette meg és tette gaz-
daggá. A pusztítás után szakértelemmel és ideális törekvéssel végezte 
a közterületeken a faültetést. Rendbehozta a temetőt, fogatot szerzett 
a községnek és ügyes gazdálkodásával csaknem költség nélkül tartotta 
fenn. Sok szép terve volt még, de azokat pénzügyi okokból, vagy a 
támogatás hiánya miatt nem tudta megvalósítani. Előzékeny, szíves, 
jóindulatú volt mindenkivel. Nem tudott megtagadni semmit senkitől. 
Élete alkonyán vigasztalhatatlan fájdalom érte. Elvesztette hitvesét, 
akivel hosszú emberéletet élt le példás boldogságban és elvesztette köz-
ségi bírói tisztét. A változott körülmények és előrehaladott kora miatt 
elejtették, bár ő görcsösen ragaszkodott hivatalához. Nem tudta megér-
teni a közmondást, hogy sorban megy, mint a falusi bíróság. Még egy 
cikluson szeretett volna bíró lenni utoljára, hogy terveinek legalább egy 
részét valóra váltsa. Nem lehetett, és ekkor összeroppant a lelke. Mog-
orva, elégedetlen, békétlen lett, mindentől visszavonult, szinte önmaga 
emésztette fel életerejét. Nemsokára rajta is ütött a halálos kór, s addig 
fojtogatta, míg prédájává nem tehette. 

Példás családapa volt. Két leánya: Gizella, Windisch Jánosné és 
Margit Földes Jánosné családjával együtt visszatért Rákosszentmi-
hályra, hol annakidején nevelkedett. Valamennyien, mint székesfővá-

rosi igazgatók és tanítók voltak nyugalomba 
vonulásuk előtt a magyar oktatásügy értékes 
munkásai. Gizella leánya egyik első tanára 
volt a rákosszentmihályi – akkor még Trösz-
ter Mária-féle polgári leányiskolának s innen 
távozott a székesfővároshoz. 

Kecskeméthy Vince régi református család-
ból származott s maga is egyik fáradhatat-
lan vezére, – hosszabb ideig gondnoka – volt 
a rákosszentmihályi ref. egyháznak, mely 
végül tiszteletbeli gondnokává választotta. 
Felesége azonban katolikus volt, leányai is 
azok. A nyakas kálvinista Kecskeméthy Vin-
ce családi életében felemelő példáját adta val-
lásos téren is a testvéri megértésnek. 

Egész Rákosszentmihály őszinte szívvel 
gyászolja érdekes és talpig derék Vince bá-
csiját, akinek halála igen nagy fájdalmat 
hozott a Rákos Vidéke szerkesztőségére is. 
Sok-sok éven át ő volt lapunk kertészeti rova-
tának vezetője, Rákosszentmihály-Kiskecs-
kemét címen írta a praktikus tanácsokat; és 
a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó útmu-
tatásokat tartalmazó cikkeit, amelyek igen 

nagy népszerűségnek örvendettek nemcsak községünkben, hanem az 
egész környéken. Népművelői és önálló előadásokban is sok hasznos 
ismeretét és tapasztalatát terjesztette és szívesen állott rendelkezésére 
bárkinek, aki kertészeti tanácsait igénybe akarta venni. 

Jó ember, igazi ember, derék és jó magyar hazafi szállt a sírba, amely-
nek fejfájánál a késő utódok is kalapot emelnek a Kecskeméthy Vince 
neve előtt. Isten adjon néki békés nyugalmat és kárpótlást a földi kí-
nokért, amelyekkel hosszú és boldog földi életéért már itt keservesen 
megfizetett.

Kecskeméthy Vince jóval túl volt már hetvenedik életévén. Halála 
előtt néhány nappal a Szent István kórházba szállították, hol múlt 
szerdán reggel váltotta meg a halál szenvedéseitől. Hazahozták Rá-
kosszentmihályra, a zöldfa-utcai házában ravatalozták fel és onnan 
temették szombaton délután. Rengeteg résztvevő közönség jelent meg 
a végtisztességen. Ott volt az elöljáróság, képviselőtestület, a ref. pres-
bitérium, és mindenki, aki a községben közszerepet tölt be. Hörömpő 
Dezső lelkész kétpapos segédlettel végezte a szertartást, melyen megin-
dító búcsúbeszédet és szárnyaló imát mondott, azután pedig hosszú, 
hosszú gyászmenet kísérte ki szegény, jó Vince bácsit kedves faiskolája 
mellé, a temetőbe. A sírnál a református egyház nevében Réthey Fe-
renc dr. főgondnok mondott mélyen megható búcsúbeszédet, az Ön-
kéntes tűzoltótestület nevében pedig Klier Antal parancsnok vett búcsút 
kegyeletes és hálás szavakkal. A gyász jeléül a községházára és a ref. 
kultúrházra kitűzték a fekete lobogót és ugyanígy rótta le kegyeletét 
egykori alelnöke iránt a Rákosszentmihályi Nagykaszinó is.”
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Magyar szépmesék
Árpádok nyomában III. – A Vazul- fiak
István király halála után két utód, unokaöcs-
cse, a velencei Péter és egy másik rokon, Aba 
Sámuel következett a trónon. Alkalmatlansá-
guk miatt rövid uralmuk alatt a keresztény 
nemzet a fejetlenség, az összeomlás szélén 
állt. A nép egy része újra a pogányságot akar-
ta, lázadások tetézték az anarchiát. A vezető 
réteg, az ispánok, a törzsi főemberek a Tu-
rul-nemzetség sarjainak hazahívásában lát-
ták a megoldást. Levente, Endre, Béla még 
gyerekként szomszédos fejedelmi udvarokba 
menekültek apjuk, Vazul trónkövetelési kí-
sérlete miatt. 

Az Oroszországból hazatérő Endre, aki 
ugyan a bizánci kereszténységet vette fel, de 
aki valószínűleg bátyjával, Leventével és öcs-
csével, Bélával együtt az ősi vallás szellemé-
ben nevelkedett, világosan látta a keresztény 
népek gyűrűjében az ország érdekeit. Seregét 
fejlesztve bölcs diplomáciával és ügyes kato-
nai taktikával enyhítette a válságot és folya-
matosan erősödött, míg végre Péter halálával 
az ország ura lett. Ekkor már elhatárolódott 
a kezdetben eltűrt pogányságot akaró töme-
gektől. Keményen és határozottan lépett fel a 
régi vallás ellen és a kereszténység, az istváni 
eszmék mellett. Megtiltotta a keresztények, 
a papok, üldözését, és parancsba adta a régi 
szokások elhagyását. 1047-ben Fehérváron, 
István sírjánál, az ő műve folytatásának szán-
dékával tett fogadalmat Endre, Vazul fia. Ez-
zel az Árpádok egyenes ági származási rend-
je helyreállt. 

Koronázását az a néhány püspök végezte, 
akiket sikerült a feldühödött pogányságtól 
megmenteni. Reálpolitikusként világosan 
látta, hogy a belső béke megteremtése után 
a külpolitikai dominancia, vagy legalább 
egyensúly kialakítása szükséges. „...három 
esztendő alatt a magyarok adófizetőivé tette a 
lengyeleket, cseheket és osztrákokat...”  Ez ko-
moly eredmény volt, mert közben fejlesztet-
te seregeit, tudta, hogy a nyugati szomszéd 
a „Burgundi Konrád” – akit István csúfosan 
kivert az országból – fia III. Henrik, aki már 
kétszer vonult be diadalmasan Fehérvárra, 
hogy Pétert trónra segítse, mint Európa igaz-
ságosztója, most is támadásra készül.

A német belviszályok és Endre időt nyerő 
alkudozásai, amelyek kilátásba helyezték a 
császárnak fizetendő adót, késleltették a há-
borút. Endre hívására hazatért testvére Béla, 
elfogadva a fővezérséget. Levente, a pogány 
szellemű, legidősebb Vazul-fiú, már néhány 
éve meghalt, nem tudni milyen körülmények 
között. Pogány módra temették a dédapjukról 
elnevezett Taksony faluban, utolsó pogány fe-
jedelmi őse mellé. Béla, a lengyel fejedelem, 
Kázmér udvarában talált menedéket, majd 
rangjának megfelelő vagyont, de elsősorban 
nem a származása, hanem a személyes fellé-
pése okán. Párviadalban győzte le a pomerán 
fejedelmet, ezzel megbecsült tagja lett a krak-

kói udvarnak, elnyerve a herceg húgának 
Richeizának kezét és a „bajnok” nevet. Há-
zasságukból származtak a Turul-nemzetség, 
az Árpádok újabb di-
csőséges sarjai: Géza, 
László és Lambert. 
Endrétől megkapta 
önálló hercegségként 
(később gyakorlattá 
vált dukátus) az ország 
egy részét, és ígéretét a 
trón utódlására. 

III. Henrik császár 
még kétszer támadta 
meg az országot. Baj-
nok Béla herceg ősi 
szokás szerint körül-
hordoztatta az országban a véres kardot, je-
lezve, a haza veszélyben van. A fegyverfogha-
tók tudomást szerezve arról, hogy Ő a vezér, 
a kijelölt helyeken tömegesen gyülekeztek. 
Béla az ősi keleti hadászati taktikát alkalmaz-
ta, a parancsait fegyelmezetten és szívesen 
végrehajtó száguldozó nyilasaival. A nyuga-
ti gyepűk mocsarait árasztással megnövelte. 
A várható támadás irányában a „felperzselt 
föld” taktikája szerint a maradék élelmet, 
takarmányt megsemmisíttette. A nyomuló 
páncélos lovasságból és nehéz gyalogságból 
álló ellenséget nappal és éjjel is nyílzáporok-
kal támadta. Végül a megfogyott, éhező és 
legyengült németek menekülőre fogták pán-
céljaikat, fegyvereiket hátra hagyva. A Vértes 
hegység neve a hagyomány szerint az elhulla-
tott harci eszközök nyomán eredt. 

Az 1051-ben kudarcot vallott császár vak dü-
hében két év múlva újból támadott. Ekkor ro-
kona, IX. Leo pápa tekintélyét igénybe véve, 
de ezúttal is az általa gyűlölt magyar király 
Endre, és Béla herceg győzött. Már szó sem 
volt az esetleges magyar adófizetésről. Hen-
rik örülhetett, hogy épségben elkulloghatott, 
tekintélyének újabb csorbulásától és felbáto-
rodott német vazallus fejedelmeinek intriká-
itól kísérve.  

A végső győzelemmel Szent István királysá-
ga után a Vazul-fiak ismét a nép régi katonai 
erényeit, és a magyar királyeszmének kato-
nás jellegét, ezzel az ország erejét mutatták 
nyugattól-keletig. Endre és Béla a győzelem 
fő részesei, féltékenységtől mentes, szere-
tetteljes testvéri viszonyban, egymást segítve 
folytatták István művét, vitték tovább szel-
lemiségét. Endrének 1053-ban fia született, 
akinek megjelenésével a jó kapcsolatuk meg-
szűnni látszott. A fia jövőjéről való gondos-
kodás késztette Endrét arra, hogy megbánja 
öccsének tett ígéretét, mert már Salamont 
akarta utódjának. Egyre elszántabban, annyi-
ra, hogy akár gyilkos merényletre is képes lett 
volna. Szinte csapdát állított testvérének. Vár-
konyban zajlott az elhíresült jelenet, Bélát vá-
lasztás elé állította, kardot, vagy koronát akar. 

Miklós ispán hallotta Endre könyörtelen pa-
rancsát és megsúgta szeretett vezérének: „Ha 
kedves az életed, válaszd a kardot!”.  Ezek után 
Béla már nem érezte magát biztonságban 
itthon, és lengyel-magyar csapataival szállt 
szembe a német seregeket maga mögött 
tudó, de már nagybeteg és egyre népszerűt-
lenebbé vált Endrével. A testvérharc a nyílt, 

rokonszenves Bajnok 
Béla győzelmével vég-
ződött. A szélütött 
testvére menekülés 
közben leesett lováról, 
súlyosan megsérült. 
Néhány nap múlva 
meghalt Zircen. 

Bélát 1060 decem-
berében királlyá koro-
názták. Rövid, három 
éves uralkodása súlyos 
problémákat hozott, 
amelyeknek megoldá-

sára már nem volt ideje. Dömösi birtokának 
udvarán fából ácsolt emelvény zuhant rá, 
súlyosan megsebesült, és pár nap múltán, 
1063 szeptember 11-én meghalt. Tettei, jel-
leme, daliás termete, vitézsége miatt egyike 
azoknak az Árpád-sarjaknak, akiknek emléke 
mély nyomot hagyott az utódokban.

Hegyi Ákos
id.hegyiakos@gmail.com
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Visszatért a Garmin Futónap a patakpartra

Az első nyugdíjas találkozót 
2021. SZEPTEMBER 30-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN TARTJUK 

a megszokott időben 16:00-kor, a Legenda Sörfőzde Centerben.
(1163 Budapest, Kövirózsa utca 8/c.) 

Belépő: 500 Ft, klubtagoknak ingyenes! Ezután folyamatosan minden 
hónap utolsó csütörtökén megtartjuk találkozóinkat.

A járványhelyzet függvénye minden. Sajnos a vírus sok mindent felülírt, 
el kellett halasztani rendezvényeinket. Természetesen ezután is alkalmaz-
kodunk az aktuális helyzethez és szabályokhoz, így 100%-ra semmit nem 
tudunk ígérni. Ha rajtunk múlik, akkor nem marad el több buli! A 2020. 
évi tagsági könyv idén 2021-ben is használható, mivel elmaradtak a talál-

kozók, nem kell újat váltani.

ŐSZI ÖSSZEJÖVETELEINK:
2021.09.30. (csütörtök) 16:00 - XII. Nyugdíjas találkozó
2021.10.28. (csütörtök) 16:00 - XIII. Nyugdíjas találkozó
2021.11.25. (csütörtök) 16:00 - XIV. Nyugdíjas találkozó

VÁRJUK OLYANOK JELENTKEZÉSÉT, akik szívesen bemutatnák hobbi-
jukat, foglalkozásukat, tudásukat, tehetségüket közönség előtt színpadon 

is! (legyen az: ének, szavalás, vers, hangszer, kézművesség, tudomány, 
stb.) Jelentkezni lehet a +36 20 808 0366-os telefonszámon, majd ezt 

követően műsorszervezőnknél. Várunk mindenkit sok szeretettel! 
Amennyiben kérdése van, nyugodtan keressen minket 

elérhetőségeink bármelyikén. 
www.civil16.hu

                 Támogató: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

A megmérettetés a Hermina úti bringapark-
ból indult a Szilas-patak mentén, melyen 8 
illetve 16 km-es távokon, női és férfi mezőny-
ben indulhattak a versenyzők. A rajt előtt 
megemlékeztek az 
azóta elhunyt kivá-
ló sportolóról, Bíró 
Ádámról. A ver-
seny a Scooter ze-
nekar „Fire” című 
számára vette kez-
detét, melyre Ádám 
is rendszeresen fu-
tott.

A 8 km-es futam 
férfi mezőnyében 
Zsiros Márk, a 
hölgyek között Ma-

kovics Dóra zárt első helyen, a 16 km-es táv 
aranyérmesei pedig Vigh Zoltán és Baghy Il-
dikó lett. Az eredményhirdetésen Ács Anikó 
alpolgármester is segédkezett a díjak kiosz-
tásában.

A gyermekfutamon a jövő nemzedék ifjú 
sportolói vehettek részt 1 km-es távon. Az 
első 30 versenyző az Önkormányzat aján-
dékcsomagjában részesült. A rendezvény 

alatt az érdeklődőket kiállító standokkal és 
egészségmegőrző felmérésekkel várták. A 
futónapot tombolajátékkal zárták, melyen 
értékes ajándékokat sorsoltak ki.

A RUNaway vezetői, Karlovitz-Thurnherr 
Zsófia és Karlovitz Máté bíznak benne, hogy 
rendezvényeikkel tovább népszerűsítik az 
egészséges életmódot és a futás szeretetét, 
nemcsak a profik körében. 

Augusztus 28-án, immár negyedik alkalommal rendezték meg a Garmin 
Patakparti Futónapot a RUNaway Sportszervező Kft. szervezésében, a 
XVI. kerületi Önkormányzat támogatásával. A tavalyi esztendőben a pan-
démia miatt a verseny elmaradt, idén azonban már korlátozások nélkül 
vehettek részt a futni vágyó lelkes sportemberek.               GUETH ÁDÁM

Újra indul a nyugdíjasklub
A Civil16 Egyesület közleménye

  A férfi 16 km-es futam 
  győztesei

  A női 16 km-es futam 
  győztesei
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Egy „aranyos” kislány

– INDULJUNK A KEZDETEKTŐL! HOGYAN 
KERÜLTÉL A KÉZILABDA KÖZELÉBE?
– A Herman Ottó Általános Iskola tanulója-
ként részt vettem egy iskolák közötti sport-
versenyen, ahol a fővárosi utánpótlás-ne-
velés egyik bástyája, a XVI. kerületi KMSE 
vezetője felfigyelt rám. Miután úgy gondol-
ta, hogy a labdajátékokban ügyes vagyok, el-
hívott kézilabdázni. Akkortájt éppen erősö-
dött bennem az érzés, hogy addigi sportom, 
a fitnesz nem az én műfajom, ezért kipró-
báltam a kézilabdát, és ott ragadtam.

– KITŐL TANULTAD A KÉZILABDÁZÁS ALAPJAIT?
– Erre Ilosvainé Pálinkás Henrietta tanított.

– HOGYAN LÉPTÉL TOVÁBB?
– Hét évig játszottam a KMSE csapatában. Azonban Grandpierre Ju-
dit, az edzőm úgy gondolta, hogy egy élvonalbeli csapatban is meg-
állnám a helyemet. Némi családi tanakodás és csapatkeresés után 
az FTC-t választottuk. Ott azt mondták, szükség van rám, jöhetek. 
Először a serdülőbe tettek, de egy év után felkerültem az ifi csapatba. 
Így most már három éve játszom 
a Fradiban, két éve Simics Judit 
edző irányítása alatt.

– HOGYAN JÖTT A VÁLOGA-
TOTTSÁG?
– Én edzéseken és mérkőzése-
ken is igyekszem a maximumot 
nyújtani. Ennek alapján 2019 
szeptemberében behívtak az 
ifjúsági válogatottba, melynek 
azóta is tagja vagyok.

– KERÜLETÜNK TÁMOGATJA 
A KIEMELKEDŐ TEHETSÉGŰ 
SPORTOLÓIT. TE IS KÖZTÜK 
VAGY?
– Én már 5.-es korom óta részesültem a Jó tanuló, jó sportoló elis-
merésben, amire büszke is vagyok. A XVI. kerület Ifjú Tehetsége 
támogatást pedig két éve kapom.

– MILYEN MUNKA ELŐZI MEG AZ ILYEN NAGY MEGMÉRETTETÉ-
SEKET, MINT EGY EURÓPA-BAJNOKSÁG?
– Egész nyáron erre készültünk. Június 21-étől edzőtáborról edzőtá-
borra vándoroltunk, és két hónapon keresztül mindig csak hétvégék-
re mehettünk haza. Voltunk Balatonbogláron, Siófokon, majd egy 
hétre kimentünk Párizsba közösen készülni a francia válogatottal, és 
ilyen előzmények után indultunk Montenegróba.

– AZ ÖRÖK PROBLÉMA, HOGYAN LEHET EZT A SZINTET IDŐ-
BEN ÖSSZEEGYEZTETNI A TANULÁSSAL?
– Nagyon nehéz, de bírni kell valahogy. Jelenleg a Kölcsey Ferenc 
Gimnáziumba járok, ahol szerencsére nagyon megértően kezelik ezt 
a helyzetet. Sőt, még azt is felajánlotta az iskolám, hogy ha már na-
gyon keveset tudnék csak bejárni az órákra, akkor adnak mellém egy 
tanárt, aki segít a felzárkóztatásban.

Simon Petra, kerületünk lakója persze már nem is olyan kislány, hiszen 17 évesen, az 
utánpótlás kézilabda válogatott tagjaként járt a montenegrói Podgoricában, ahol az 
U17 női kézilabda Európa-bajnokságot rendezték, és ahonnan a magyar csapat a legfé-
nyesebb éremmel tért haza. Megkértük, meséljen a történtekről.            MÉSZÁROS TIBOR

– AZ EB HELYSZÍNÉN MÉG „VÍ-
RUSHELYZET” VOLT?
– Abszolút az volt, buborékban 
éltünk, a szállodából csak edzés-
re mehettünk ki, ott azonban le 
sem zuhanyozhattunk, csak a 
szállodában, mindenhol maszkot kellett hordani, és minden meccs 
előtt minden csapat minden játékosát vírustesztnek vetették alá. 

– MI TÖRTÉNT MONTENEGRÓBAN?
– Már a felkészülési meccseken láttuk, hogy nem vagyunk esélytele-
nek, hiszen Ausztriával és Franciaországgal két-két előkészületi mér-
kőzést játszottunk. Éreztük, a csapat erős, nagyon összeszoktunk, és 
egyre jobbak vagyunk, így reális esélyekkel indultunk Podgoricába. 
A szlovákokkal, a portugálokkal és a norvégekkel kerültünk egy 
csoportba. Innen veretlenül jutottunk tovább. Majd a románok és a 
németek következtek. A románokat tíz góllal, a németeket nyolccal 
vertük, majd az elődöntőben a dánok ellen szintén nyolc góllal nyer-
tünk. Ekkor jött a meglepetés. A másik ágon az oroszok hozzánk ha-
sonlóan nagy gólkülönbségekkel nyerték minden meccsüket, ezért 
azt gondoltuk, velük vívjuk majd a döntőt. Azonban az a Németor-

szág, akiket nyolccal vertünk, 
hosszabbítás után legyőzte őket 
az elődöntőben – igaz, az oro-
szok legjobb játékosa megsérült. 
Így a németekkel vívtuk a dön-
tőt. Itt sem volt minden sima, 
mert nagyon rosszul kezdtünk, 
és az elején 4 góllal elhúztak. 
Mi azonban tudtuk, hogy jobbak 
vagyunk, éreztük magunkban az 
erőt, egy pillanatra nem adtuk 
fel, és végül hat találattal mi vol-
tunk a jobbak. A győzelem azért 
is fontos volt, mert ezzel kvalifi-
káltuk magunkat a jövő évi világ-
bajnokságra.

– TE MILYEN POSZTON JÁTSZOL?
– Ez érdekes, mert a Fradiban irányító vagyok, a válogatottban pe-
dig a taktika függvényében több poszton is kipróbáltak már, úgy 
érzem sikerrel. Voltam már bal szélső, bal átlövő, irányító és jobb 
átlövő is. 

– A MAGYAR LÁNYOK AZ ELŐZŐ VÉBÉT IS MEGNYERTÉK. MIBEN 
VAGYUNK JOBBAK, MINT A TÖBBI ORSZÁG 17 ÉVESEI?
– Nagyon fontos az erőnlét, de az is közrejátszik, hogy nálunk még 
az NB I/b bajnokság is nagyon erős, és a csapatunk tagjai közül so-
kan már a felnőtt csapatokban játszanak.

– TÁVLATI TERVEIDBEN MIT GONDOLSZ A KÉZILABDÁRÓL?
– Szeretnék bizalmat kapni, és állandó csapattag lenni a Fradi felnőtt 
csapatában. Természetesen további álmom, hogy eljussak a felnőtt 
válogatottságig is. És ha még ennél is szebbet álmodom, akkor ab-
ban egy távoli, de fényes kis pontként benne van egy olimpiai rész-
vétel. Ez azonban még valóban csak az álmok világa, de talán nem 
lehetetlen.
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– HOGYAN VETTE KEZDETÉT A KÉMIATU-
DOMÁNYOK IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSED?
– Mint mindenki, 7.-ben kezdtem kémiát ta-
nulni. Kevés embert ismertem, aki szerette, 
és eleinte úgy gondoltam, nekem sem fog 
tetszeni, de egész jól teljesítettem az órákon 
és megkedveltem. Még abban az évben részt 
vettem a Hevesy György Kémiaver-
senyen, mivel a tanárunk az egész 
osztályt elküldte az előválogatóra. 
Ezen továbbjutottam és a többi jött 
magától.

– MELY TERÜLETE ÉRDEKEL LEG-
JOBBAN A KÉMIÁNAK?
– Nehéz megmondani, de nagyon 
érdekel a szerves kémia. Jobban 
kell ismerni a kémiai koncepciókat, 
és némi kreativitás is szükséges 
hozzá. De érdekel az analitikai kémia, a fizi-
kai kémia, és hangzatos ágazat a kvantum-
kémia is. Ez utóbbival kapcsolatban a tudo-
mányos-fantasztikus filmek miatt mindenki 
valami nagyon durva dologra gondol, sok 
átfedése van egyébként a kvantumfizikával.

– AZ ELMÉLETI VAGY A GYAKORLATI OL-
DALA ÉRDEKEL JOBBAN?
– Mindkettő érdekel, de az elméleti oldalá-
ba magabiztosabbnak érzem magam, főleg 
mert az online-oktatás miatt kevés gyakorlati 
felkészítést kaptunk.

– MILYEN VERSENYEKEN VETTÉL RÉSZT 
KORÁBBAN?
– A 7. osztály után 8.-ban is indultam a He-
vesy-versenyen, majd az Irinyi János Orszá-
gos Középiskolai Kémiaversenyen 9.-ben és 
10.-ben is. 10.-ben és 11.-ben indultam az 
OKTV-n, illetve ugyanezen években a KÖ-
KÉL levelező versenyen is részt vettem. A 
Diákolimpia előtt még tavasszal indultam a 
Mengyelejev Diákolimpián, ami szintén egy 
ifjúsági verseny, csak kevesebb ország vesz 
részt rajta, elsősorban a volt Szovjetunió te-

rületéről. A pandémia miatt ezt már online 
rendezték meg, de egyébként Budapesten 
lett volna.

– IDÉN NYÁRON, A DIÁKOLIMPIÁN 
BRONZÉREMMEL SZEREPELTÉL. KÉRLEK, 
MESÉLJ ERRŐL!

– Már a felkészítés is online történt, ezért 
nagyobb volt rá a kapacitás, többen indulhat-
tak. A nyári olimpiai játékokhoz hasonlóan 
ez szintén Japánban lett volna, de idén ezt 
online rendezték, ahogy a Mengyelejevet 
is. A felkészítés kétszer egy hét, és mind a 
két hét végén van egy kétszer ötórás válo-
gató verseny. Az ötórás laborforduló most 
a körülmények miatt elmaradt. A négyfős 
olimpiai csapatot tavasszal választották ki. 
A lebonyolítás majdnem teljesen hibátlanul 
működött egy apróságtól eltekintve, amikor 
a rendszer nem engedte, hogy megnézzük 
az eredményhirdetést, de végül küldtek egy 
linket, és megoldódott a probléma. Idén csak 
elméleti rész volt, a gyakorlati feladatok ki-
maradtak. Az elméletben voltak bonyolult 
feladatok, ahol végtelen lehetőség akadt el-
rontani egy egyenletrendszert. Ez kőkemény 
matematika volt. Végül bronzéremmel tá-
voztam.

Köszönettel tartozom tanáraimnak Sebőné 
Bagdi Ágnesnek, Sebő Péternek és Villányi 
Attilának. De kiemelném a csapatvezető-
ink közül a nemzetközi bizottság elnökét 
Magyarfalvi Gábort, illetve Zihné Perényi 

Katalint és Varga Szilárdot. Továbbá hálával 
tartozom az alapokért az általános iskolai 
tanáraimnak a Sashalmi Tanodából, alsós 
tanítómnak Vassné Győri Editnek és a ma-
tematikai szemléletem kialakításáért Nacsa 
Máriának.

– MIK A TERVEID A JÖVŐRE NÉZVE?
– Egyrészt még itt áll előttem egy év, 
amíg fejlődhetek még, és talán jövőre 
még szebb eredményt érhetek el. De 
utána is szeretnék a kémiával foglal-
kozni. Az amerikai Massachusets Ins-
titue of Technology (MIT) egyetemre 
szeretnék felvételezni. Van egy isme-
rősöm, aki most kezdi ott a tanulmá-
nyait, őt most sokat zaklatom, hogy 
megtudjak pár részletet. Szeretném 
kihozni a lehető legjobbat magamból.

– SOKAN FOGALMAZZÁK MEG KRITIKA-
KÉNT, HOGY A KÖZOKTATÁSBAN TÚL-
SÁGOSAN HANGSÚLYOS AZ ELMÉLET A 
MINDENNAPOKBAN HASZNOSÍTHATÓ, 
TAPASZTALATI TUDÁS MELLETT. HOGYAN 
LÁTOD EZT, SZERINTED MI LEHETNE A 
MEGOLDÁS?
– Egyet tudok ezzel érteni. Én elméleti em-
ber vagyok, de azt is látom, hogy sokan job-
ban be tudnák fogadni a kémiát, ha szemlé-
letesebben oktatnák. A gimnáziumban részt 
vettünk egy többéves kísérleti projektben, 
amit az MTA szervezett. Ennek az volt a lé-
nyege, hogy kísérletekkel próbálták felkelte-
ni az érdeklődésünket és utána kérdőíveket 
töltettek ki velünk a tapasztalatainkról. Bár 
a hivatalos publikációt nem ismerem, de azt 
látom, hogy valóban segített felkelteni azok-
nak az érdeklődését is, akiket ez kevésbé fog-
lalkoztat. Mondhatni kevésbé lettünk kémiát 
utáló osztály, mint mások. Kezdetben biztos 
azt kellene mutatni, ami tetszik az emberek-
nek, vagy amiket a hétköznapokban tudnak 
hasznosítani, aztán pedig jöhetnek a nehe-
zebb dolgok.

„Kevés embert ismertem, aki szerette a kémiát” 
– interjú Sajósi Benedekkel
A tokiói olimpiával egyidőben zajlott a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia, amelyen kitűnően 
szerepelt kerületünk egyik ifjú lakója. A tizennyolc éves Sajósi Benedek, az ELTE Apáczai 
Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium tanulója ugyanis bronzéremmel állhatott a 
képzeletbeli dobogóra. A fiatal és ambiciózus kémia olimpikonnal a tantárgy szépségeiről, 
versenyzésről és az oktatásban betöltött helyzetéről beszélgettünk.                     GUETH ÁDÁM

Állítólag…
Ferenc József osztrák csá-
szár és magyar király állí-
tólag egyszer Budapesten 
meglátogatott egy vegyi 
üzemet. El lehet képzelni, 
mekkora suvickolás, sika-mika, lakkozás és 
fényesítés előzte meg a látogatást. A gyár 
már parádéban állt, amikor a felség intézője 

hívatta a gyár programfelelősét, hogy tájé-
koztatást kérjen, milyen menetrend szerint 
képzelik bemutatni a vegyi üzemet őfelsé-
ge Ferenc József császárnak és királynak. A 
programfelelős túlcsorduló tisztelettel sorol-
ta a tervezett programpontokat:
– A király őfelségét a gyárkapuban lesznek 
bátrak fogadni a gyár vezetői. Majd alázatos 
tisztelettel lesznek bátrak végigsétálni őfelségé-
vel az üzem legfontosabb részein. Ezután bá-

torkodnak majd felkérni őfelségét, hogy szíves-
kedjen egy pár szót szólni a munkásokhoz, akik 
lesznek bátrak őt lelkes, alattvalói rajongással, 
szűnni nem akaró tapsban részesíteni. Ezután 
megvendégeljük őfelségét, és az ország legügye-
sebb szakácsai lesznek bátrak a legfinomabb fa-
latokkal őfelsége elé járulni. Végül egy látványos 
kísérletet is be szeretnénk mutatni őfelségének, 
amelyben az oxigén és a hidrogén lesznek bát-
rak vízzé egyesülni.  
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Veterán Kerékpár Túra

VEGYES
Új Kis féldecis szeszes üveg na-
gyobb mennyiségben eladó. 20-
527-8342

Fondü készlet sajthoz-húshoz igé-
nyes tartozékokkal eladó. 403-1335

Fém tollaslabda ütők, darts tábla, 
porcelán játék étkészlet, mese-
könyvek angolul eladók. 403-1335

6-8 éves kislánynak nyári ruhák, 
pólók, rövid nadrágok olcsón el-
adók. 409-0366

Eladó bejárati tele ajtó 100x210-es, 
centrifuga, vegyes tüzelésű kályha, 
láncfűrész. 30-602-8617

Eladó ágyneműtartós heverő 
210x90 cm. 403-1944, 30-689-
2892

Jó állapotú olajzöld bőr sarok ülő-
garnitúra eladó. 28-as férfi kerék-
pár eladó. 20-354-0244

2 db szilva kék bőrönd, húzható 
10E Ft-ért eladó. 403-6344

Elektromos csiszológép 220V 5E 
Ft dekopír gép 3E Ft, férfi kerék-
pár 26-os, 8 sebességes 5E Ft-ért 
eladók. 20-281-3658

Eladó kb. 70 db híres színészek-
ről, sportolókról szóló könyv. 1 db 
gyerekülés 120x90 ablak tokkal, 
elektromos kenyér szeletelő. 30-
451-5582

Különböző színű leanderek el-
adók. 20-5457-598

Eladó Vass László intarzia képe. 
20-559-8756

Sürgősen eladó 42-es új férfi feke-
te-barna cipők, 42-es fekete férfi 
csizma. 30-282-2202

Benzines fém kasza, zárható fém 
hordó, kézi terménydaráló, elekt-
romos terménydaráló, női kerék-
pár kis hibával eladó. 409-1267

Eladó Grundig TV, egy hosszí-
tott bőrkabát, kerek étkező asztal, 
elektromos lábfürdető, Whirlpool 
szagelszívó fehér. 20-599-8756

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

Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés moso-
gató eladók. 409-0366

Eladó felújított Nugabest NM-
5000 turmániumos masszázságy, 
daganatos megbetegedésekre, 
mozgásszervi panaszokra. 20-416-
7990

Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig, 
villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig 
AEG 5l-es vízmelegítő csaptelep-
pel. Rozsdamentes beépíthető 
mosogatók eladók. 403-1335

Légtisztító, csepel 30-as elektro-
mos varrógép, kárpitbevonatos 
szivacs ágy, HWK 46/42 55W-os 
szivattyú, automata mosógép mo-
tor, fénycső armatúra, 560x460-
as mosdó, 2 db új zománcos 4-5 
l-es lábos fedővel eladók. 409-
2240

Eladó gyerekülés gépocsiba 
(Tourago) 6-36 kg-ig megkímélt 
állapotban 15E Ft, napvitorla 
415x415x414 cm 3,5m tartóoszlop-
pal megkímélt állapotban 20E Ft-
ért. 20-383-9030

53 éves mozgássérült hölgy va-
gyok. A XVI. Kerületben szeretnék 
a megváltozott munkaképessége-
ket alkalmazó cégnél dolgozni. Ke-
resek olyan megbízható, leinfor-
málható személyt, aki a munkába 
való bejutásomat segíteni tudná. 
Erzsébetliget és környékéről. 30-
453-3420

Eladó Whirlpool mosógép, ágyne-
mű tartós fotelágy újszerű állapot-
ban féláron. 405-1160

Eladó 155x190-es ágyneműtartós 
dekoratív franciaágy. 30-689-2892

Eladó gázpalackkal működő me-
legítő, hordozható légkondi, lán-
cos emelő, hintaszék. 408-0498 
este

Az első hazai kerékpárverseny évfordulóján a kései utódok minden évben végighaladnak az akkori verseny útvona-
lán a városligeti Millenium Háztól a Gödöllői Királyi Kastélyig. Később a menethez csatlakoztak a veterán autósok 
és motorosok is, de az esemény neve maradt a régi: Veterán Kerékpár Túra – ezúttal már a hetedik –, amelynek ha-
gyományosan állomása az Erzsébet-liget is. Az érdeklődők gyönyörű velocipédeket, régi motorokat és meseszép 
veterán autókat csodálhattak meg a helyszínen. A vonulók üdvözlésére megjelent Szász József alpolgármester is. 
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Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524

Széldeszka festést, kapuk-ke-
rítések festését, kisebb tető 
javításokat, ereszcsatorna 
tisztításokat vállalunk. Farkas 
Norbert 30-550-7761

Festést, mázolást, tapétázást, 
kőművesmunkával, bútor 
mozgatással, takarítással. 
Nagy Sándor 20-321-0601

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

Otthoni munka! Figurák ösz-
szeállítása, csomagolások, 
egyebek elérhetőségei. Érd: 
www.audiopress.nanoweb.hu, 
ügyfélszolgálat: 20-4963980

FAKIVÁGÁS elszállítással is. 
Kertépítés/rendezés, sövény-
nyírás, fűkaszálás, bozót irtás 
profi gépekkel, szakképzetten, 
megbízhatóan. 30-287-4348

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

Kertépítés, fakivágás, metszés, 
permetezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöldhulladék elszállí-
tás. Minden, ami kerti munka. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Kertépítést, öntözőrendszert, 
támfalak építését, térkő lera-
kását, fakivágást, bokrok ir-
tását és szállítását vállaljuk. 
Fűnyírást és növény telepítést. 
Szőcsi Dénes 20-348-8753

Szentmihályi Közérzetjavító 
Stúdió, 1162 Bp. Lajos utca 72. 
Cranio, Bowen, Kineziotape, 
köpöly, fülgyertya. Keress rá 
google-ban vagy facebookon! 
30-432-9092

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

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

INGATLAN
Eladó- vagy csere a Jókai lakótele-
pen 62 nm-es panorámás lakás. 
407-4927

Kétszobás összkomfortos búto-
rozott, kifestett lakás kiadó a VII. 
Kerületben. Azonnal költözhető! 
30-624-0697

Kiadó XVI. Kerület Szolnoki 
úton 2 szobás, felújított, teraszos 
52nm-es lakás. Külön víz, -gá-
zórás 120E Ft/hó + rezsi. 2 havi 
kaució szükséges. 30-482-4092

Albérletet keresek. 20-252-0255

Komfortos lakhelyet bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

Ómátyásföldön különálló kisház 
összkomfortos kiadó egy nem 
dohányzó személy részére. 20-
925-5910

Kiadó 60 nm-es önálló lakóház 
kerttel Árpádföldön a HÉV állo-
máshoz közel 130E Ft/hó/rezsi + 
2 havi kaució. 30-607-2776

ELADÓ lakás a Kolozs utcában 
a Szakrendelő mellett. 49 nm 2 
szobás, 3. emeleti, mérőórás, déli 
fekvésű, új ajtó, ablakok, Hévvel, 
busszal megközelíthető.  Ár:32M 
Ft. 30-607-2776

Pomázi, Mesélő hegyen panorá-
más, 670 nm-es zártkert eladó. T: 
70/338-7786

VEGYES
4 db WV 16”-os lemezfelni eladó. 
20-937-7674 

Eladók vas fürdőkád 10E Ft, új 
Hajdú 30l-es bojler 35E Ft, ápolá-
si szék 30E Ft, szoba WC 3E Ft, 
ágyasztal éjjeli szekrénnyel 5E Ft. 
30-408-0498 este 18.00 után 

Kézzel faragott, 1,40 m hosszú, 
50 cm széles és 25 cm mély jó ál-
lapotú fateknő 10 E Ft-ért eladó. 
20/498-6812

Asztalos által készített, jó állapo-
tú, nyitható tetejű fa terményes 
láda (h:127 cm, sz: 66 cm, m: 100 
cm) 12 E Ft-ért eladó. 20/498-
6812

Új légtisztító, Csepel 30-as elekt-
romos varrógép asztallal, Neu-
mann varrógép asztallal, kárpittal 
bevont szivacságy, új zománcos 
lábosok fedővel, HWK 46/42 
550W-os szivattyú, automata mo-
sógép motor, 560x460-as mosdó 
eladók. 409-2240

Női 44-46-os bőrkabát, télikabát 
és gida bunda eladó. 403-7375

Sony FH7 hifi torony (magnós) 
és hagyományos Grundig TV el-
adók. 403-7375, 30-498-7583

Junkers gázbojler 8l/perc majd-
nem új, eladó. 361-6866

Megkímélt állapotú Siemens 
kombinált hűtőszekrény 25E Ft-
ért eladó. 20-425-0298

Eladó jó állapotú ülőgarnitúra 
és felül töltős mosógép kedvező 
áron. 30-313-9916

Tandem kerékpár 28-as férfi el-
adó. I.ár: 18E Ft. 20-281-3658






