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Aztán elmentünk szavazni. Valószínűleg az egész ország feszült vá-
rakozással várta az estét. Majd ki lelkesedéssel, ki szitkozódva vette 
tudomásul, hogy az országos rendszerváltó hangulatról terjesztett 
hírek nem terjedtek túl egy-egy baráti társaság igényein, és az ország 
elsöprő többsége nem kért az önbüntetésnek számító olaj- és gázcsa-
pok elzárásából, a fegyverszállításból, a gazdasági eredmények idegen 
célokért történő föláldozásából, és a háborúba keveredés veszélyéből. 
A józan többség átlátta, hogy melyek a hazai érdekek, és melyek azok, 
amelyeket külföldről akar ránk erőltetni egy ebből a célból működte-
tett gépezet.

Így negyedszer is Orbán Viktor alakíthat kormányt. 
Ez a számok tükrében is fölényesnek számító győzelem, nem csak 

a hazai ellenzéknek nagy vereség, hanem a hazánkat minden fóru-
mon támadó Nyugatnak is. Hiszen a választás tisztaságának ellenőr-
zésére hazánkba vezényelt hadsereg semmilyen kivetnivalót nem ta-

lált a választások menetében. A német küldött azt nyilatkozta, hogy 
meglepően szervezetten, gördülékenyen történt a voksolás, ami a 
brit választások színvonalára emlékeztette őt. Egy holland kollégája 
pedig még a „példás” szót sem találta túlzónak a látottakra.

A nemzetközi sajtó nehezen barátkozik a kialakult helyzettel, nyil-
ván érzik, hogy offenzívájuk Magyarország ellen visszafelé sült el: a 
külföldi rágalomhadjárat inkább csatasorba állította a magyarokat. 
Legtöbbjük azért a kényszerű elismerés mellé odabiggyeszt valami 
kritikát, például, hogy a magyarok a múltra szavaztak, de valószínű-
leg a jövőben szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy ez bizony 
nem a múlt, hanem a mindennapi élettől elrugaszkodott, életidegen 
és természetellenes elveikkel szemben maga az európai jövő. A gyer-
mekek szexuális „érzékenyítésével” kapcsolatos népszavazás nem 
érte el az érvényesség szintjét, de aki szavazott, szinte kivétel nélkül 
elutasította a kiskorúak szülői engedély nélküli befolyásolását.

Orbán-kormány negyedszer

Az országban szinte mindenhol a kormánypártok nyertek, ehhez ké-
pest erős kontrasztot jelent a főváros, ahol kerületünk országgyűlési 
képviselője, Szatmáry Kristóf is igen szoros küzdelemben nyert Vajda 
Zoltán ellen. 
(Ez az eredmény még a levélben és a nem lakóhelyükön szavazók adata-
inak beérkezése után mindkét irányba változhat.) 

A szavazáson a választásra jogosultak 
69,47 százaléka vett részt. 

ORSZÁGOS LISTÁS SZAVAZATOK 
(feldolgozottság: 98,96%)

Fidesz–KDNP  ................................... 53,29 százalék, 
Egységben Magyarországért  ............ 34,89 százalék, 
Mi Hazánk Mozgalom:  .................... 6,15 százalék.

AZ EGYÉNI MANDÁTUMOK 88–18 arányban alakultak 
a Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért között. 

Az április 3-i országgyűlési képviselő-választás előtti napok tele voltak bizonytalansággal. A voksolás 
előtti napon a közvélemény-kutatók teljes bizonytalanságban voltak, a nagyok közül hárman is azt 
nyilatkozták, hogy megjósolhatatlan a választás kimenetele.

Kerületünkben igen magas volt a részvétel, valóságos népvándorlás 
indult a szavazóhelyiségek felé. Volt olyan szavazókör, ahol már kora 
délután műanyagvonalzóval gyömöszölték az urnába a szavazólapo-
kat. A választás rendkívüli esemény nélkül zajlott. 

Az adatok forrása: valasztas.hu
2022. április 4. 15:56:45-kor érvényes adatok alapján

A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 
(MNOÖ) kedvezményes mandátumot szerzett

Az Országgyűlés összetétele
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Az alábbi adatok 98,63%-os feldolgozottság mellett mutatják válasz-
tókerületünkben a szavazás eredményét. A Nemzeti Választási Iroda 
által hitelesített eredmények csak április 10-e, 11-e környékén lesznek, 
jelentős változás azonban nem várható: 

Szatmáry Kristóf (Fidesz-KDNP)  ............................. 45.06%
Vajda Zoltán (Egységben Magyarországért)  ............44.99% 
Nagyné Hollósi Éva (Mi Hazánk)  ............................... 3.37% 
Bojti Bence (MKKP)  ..................................................... 3.12% 
Schaffer Viktor (Független)  ......................................... 1.21% 
dr. Stelli-Kiss Sándor (MeMo)  ..................................... 1.14% 
dr. Szanyi Tibor (ISZOMM – Magyar Munkáspárt) ....0,71% 
dr. Zsidró László (Normális Párt)  ..............................0.40%

Ellátogattunk néhány szavazóhelyiségbe, és az érintettek hozzájáru-
lásával megörökítettük, amint bedobják szavazólapjaikat az urnába.

Akik nem állandó lakóhelyü-
kön szavaztak, a Sashalmi Ta-
nodában adhatták le voksu-
kat, és zöld borítékot kaptak:

30. vk. 
Mészáros Zoltán

24. vk. 
Szénási Károly

24. vk. 
Szénásiné Mazur Katalin

Mozgóurnát kért kerületünk egyik legidősebb, mégis örökvi-
dám szavazója, Paor Éva, a Helytörténeti Klub örökös tiszte-
letbeli elnöke, több könyv szerzője, a Kertváros elkötelezett lo-
kálpatriótája. Éva néni egy hónap múlva lesz 100 éves, de még 
mindig érdekli a haza sorsa.

62. vk. 
Keszei Szilvia

És végül az urnabontás pillanatai:

MÉSZÁROS TIBOR
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Kedves 

Olvasó!
Szedték a szemetet
 Nyakunkon a tavasz, és ettől az érzéstől vezérelve a Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezet és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat közös szemétsze-
dést szervezett március 26-án a Naplás-tó melletti természetvédelmi te-
rületen. Oláh Csabának, a mezőőrök vezetőjének és Bácsi Gergelynek, a 
Kerületgazdák vezető-helyettesének – ők a GECSA Kft. – közös gondolata, 

hogy talán jobban vigyáznak az emberek a környezetükre, ha első tavaszi 
kirándulásukon egy megtisztított tópart várja őket. Ha ugyanis van már a 
fűben három-négy eldobott sörösdoboz, papírzsebkendő vagy műanyag-
zacskó, könnyebb közéjük dobni még egyet, ám, ha teljesen szemétmen-
tes a környezet, talán nagyobb szégyen elsőként szemetelni.
 Törekvésük annál is tiszteletreméltóbb, mert ami-
kor a tópart felé igyekeztem, a Simongát úttól a 
tópartig egyetlen autó állt csak a több száz méter 
hosszú parkolóban. Mire visszafelé jöttem, a he-
lyén csak utasainak a névjegye volt látható. Ahogy 
mondani szokták, nyomdafestéket nem tűrő sza-
vak jutottak eszembe, még pedig nagy mennyiség-
ben. Majd amikor kicsit lehiggadtam, már csak az 
a mondat fogalmazódott meg bennem, hogy nem 
csodálkoztam volna, ha a szemetelőtől kérdezi 
meg Laczfi nádor, hogy „Hé, …! melyik út megyen 
itt Budára?” Aki olvasta Arany Toldijának első énekét, tudja, mire gon-
dolok. És nagyon sajnálom, hogy amíg a kerületgazdák és a mezőőrök 
szombati szabadidejüket áldozzák a tiszta környezet megteremtésére, az 
ilyen alakok mindent tönkretesznek. Mindenkinek.

MÉSZÁROS TIBOR

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.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Az első régésznő előtt  
tiszteleg az utcatábla
Március 30-án hivatalosan is nevet kapott a Pósa 
Lajos utca és a Hősök fasora találkozásánál talál-
ható útszakasz. A köznyelvben eddig – utalva a 
Hang-Villa Zeneiskolának a Hősök fasora és az új 
sétány találkozásánál álló épületére – Kottaköz né-
ven ismert kerékpárútnak most már hivatalosan is 
Torma Zsófia sétány a neve. 

A sétány alatt található az a csatornavezeték, mely a Jókai lakó-
telep esővizét vezeti el, ezért a közelmúltban az Önkormányzat 
az így felszabadult területen kerékpárutat alakított ki. Az egy-
begyűlteket és a sajtó képviselőit Kovács Péter polgármester és 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő köszöntötte.

A névadás ötlete Szakács Gábortól és Friedrich Klárától szár-
mazik, akik ismertették az egykor élt tudós hölgy életét. A há-
zaspárnak régóta szenvedélye a rovásírás kutatása és a magyar 
őstörténet, melynek Torma Zsófia kiváló szakembere volt.

Torma Zsófia Magyarország első régészasszonya, de egyes 
források szerint nemzetközileg is ő tekinthető az első női ar- 
cheológusnak. A róla elkeresztelt sétány az egyetlen a Kár-
pát-medencében, mely a régésznő nevét viseli. Testvére, Torma 
Károly országgyűlési képviselői munkája mellett szintén folyta-
tott régészeti ásatásokat.

A nemzeti színű 
szalagokat 
Szatmáry Kristóf, 
Friedrich Klára, 
Szakács Gábor 
és Kovács Péter 
közösen vágta át. 

GUETH ÁDÁM  
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Először dr. Környe-
iné Rátz Katalin, a 
körzet önkormány-
zati képviselője 
mondott köszönetet 
mindazoknak, akik 
lehetővé tették a 
felújítási munkála-
tokat, és előterem-
tették a szükséges 
anyagi forrásokat. 
Ebben döntő szerep 
jut az államnak, hi-
szen a többi útfelújításhoz hasonlóan itt is a 
Budapesti Útfelújítási Programból származó 
263,7 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kapott a kerület erre az útszakasz-
ra.

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy 
a Hermina út munkálatainak a költsége meg-
haladta a pályázatban elnyert pénzösszeget, 
ezért az önkormányzat még közel 60 millió 
forinttal járult hozzá a kivitelezéshez. Így a 
kerékpáros park felől meredek lejtőn érke-
zők számára három helyen is tudtak biztosí-
tani pihenőt, továbbá a zöldfelületek megújí-
tására is maradt pénz. A Hermina út esete jó 
példa az önkormányzat és a kormány össze-
fogására, amelynek így a lakosság a haszon- 
élvezője.

Szatmáry Kristóf azt emelte ki, hogy a 
Hermina út a felújítottak közül az egyik leg-
hosszabb és legszélesebb út, és nem csak a 
helyi lakosok közlekedését szolgálja, hiszen 
egy olyan zöld folyosó, amelyen keresztül 
a kerékpárosok megközelíthetik a Hermi-

na kerékpárparkot és a Szilas-patak menti 
kerékpárutat, az ellenkező irányban pedig 
a Reformátorok terét. Országgyűlési kép-
viselőnk azonban nem csak ezért mondott 
köszönetet Gulyás Gergelynek, hanem az 
elmúlt négy évben tapasztalt támogató hoz-
záállásért is, amellyel a minisztériuma koor- 
dinálta és biztosította a forrásokat a Buda-
pesti Útépítési Program megvalósításához. 
Ez azonban nem csak a XVI. kerület lakossá-
gát érinti, hanem a főváros összes kerületét. 
Ezalatt az idő alatt 25 milliárd forintot biz-
tosított a kormányzat – elsősorban a külső 
kerületek – úthálózatának fejlesztésére. 56 
önkormányzat pályázott, és összesen 396 
utca esetében született döntés. Ez mintegy 
100 kilométer szilárd útburkolatot jelent. A 
program pedig folytatódik, kerületünkben 
újabb 13 utca kapott támogatást az útfelület 
korszerűsítésére.

Gulyás Gergely 
megerősítette a 
program folytatá-
sát, elmondta, hogy 
a 2022. évre már 
a XVI. kerületi ön-
kormányzat számlá-
ján van 900 millió 
forint, amelyekből 
szintén XXI. száza-
di színvonalú utak 
épülnek a Kertvá-
rosban, összesen 13. 
A miniszter hang-
súlyozta, hogy nem 
követték a Főváro-

Új ruhában a Hermina út is
A XVI. kerület utcáinak felújítása folytatódik. A Hermina út János utca és 
Komáromi utca közötti szakaszát március 28-án Gulyás Gergely minisz-
terelnökséget vezető miniszter jelenlétében adták át.

si Önkormányzat 
gyakorlatát, nem az 
önkormányzatok po-
litikai hovatartozása 
alapján bírálták el a 
pályázatokat, így az 
ellenzéki vezetésű 
kerületek is része-
sülnek az útépítési 
program forrásaiból.

Végül a nemzeti 
színű szalag átvágása következett, amellyel 
átadták az utat a lakosságnak.  

MÉSZÁROS TIBOR 

dr. Környeiné Rátz 
Katalin

Gulyás Gergely

Tovább szépült a Petőfikert
Március 24-én tartotta útátadóját az Önkormányzat a Pe-
tőfikertben. Ez alkalommal három utca újulhatott meg a 
Budapesti Útépítési Program keretében: a Farkasfa, a Far-
kashalom és a Zselic utca. 

A környék lakóit Kovács Péter polgármester köszöntötte, aki ismertette a be-
ruházás paramétereit. A három felújított útszakasz teljes hossza több mint 2 
kilométer, mely több mint 570 millió forintból épülhetett meg. Mindhárom 
utcában korszerűsítették a csapadékvíz-elvezetést, a járdákat, rövidesen pe-
dig a zöldfelületeket is füvesítik. Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, 
a Program miniszteri biztosa a Petőfikert takaros környezetét az amerikai 
TV-sorozatok kisvárosi hangulatához hasonlította. Budapesten belül a XVI. 
kerület tekinthető a Program legsikeresebb pályázójának, a Kertvároson be-
lül pedig a Petőfikertben újulhatott meg a legtöbb utca.

Az átadó után a lakosok is lehetőséget kaptak arra, hogy feltegyék kérdé-
seiket és megfogalmazzák észrevételeiket, javaslataikat a Petőfikert további 
szépülése és gyarapodása érdekében. 

GUETH ÁDÁM
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A polgármester elmondta, hogy a munká-
latok akár már azonnal megkezdődhetné-
nek, de nem szeretnék megzavarni a piac 
működését a húsvét előtti időszakban. Csak 
apróbb munkák lesznek az ünnep előtt, 
olyan nem, amely a buszjárat elterelésével 
jár. Merthogy ezt az utat is a Főváros helyett 
csinálja meg a XVI. kerületi Önkormányzat. 
Több mint 600 millió forintot fordítanak 
a munkálatokra, amely – amint azt a többi 
útfelújítás esetében már megszokhattuk –, 
„faltól falig” értendő, azaz újak lesznek a jár-
dák is, és a csapadékvíz elvezető rendszer is. 
Utóbbi ezen a környéken mindig nagy prob-
lémát jelentett. Nagyobb esőkor rengeteg víz 
zúdult a kertekbe, néhol a házakba is. Most 
ez a probléma végleg megoldódik.

 Szatmáry Kristóf arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a Thököly út a harmadik olyan utca, 
amelyet a Főváros helyett építünk meg. Ez 
az út Sashalom egyik főutcája, nagy forga-
lommal, nagy terheléssel. A felújítás azért 
is fontos, mert jövőre lesz Sashalom önálló 
településsé nyilvánításának 100. évforduló-
ja. Erre tekintettel szeretnék egy kicsit a fi-
gyelem középpontjába helyezni Sashalmot, 
szeretnének néhány olyan fejlesztést véghez 
vinni, amelyek felkészülést jelentenek az 
évfordulóra. Miközben ezt a célt kívánják 
megvalósítani, egyúttal azt a célkitűzést is 
szolgálják, hogy a Kertváros Budapest egyik 
legélhetőbb kerülete legyen.  

M.T.

Kovács Péter elmondta, hogy a Baross Gábor 
utcai épület valamikor elemi iskolaként mű-
ködött. Majd később általános iskolának hív-
ták, végül pedig a gyereklétszám csökkenésé-
vel már nem volt rá szükség, mint oktatási 
intézményre. Így ide költözhetett a kerületi 
Okmányiroda. Erre a célra azonban csak az 
épület felét újították fel, a másik szárny- 
ban egy ideig egy nyomda működött, majd 
az utóbbi években üresen állt. A felújított 
részben azonban az akkor Kormányablak-
nak nevezett hivatalnak csak egy része fért 
el, így voltak olyan ügyek, amelyeket csak az 
önkormányzat melletti Karát utcai részleg-
ben lehetett elintézni. Ez most megszűnik. A 
Kormány támogatásával – Szatmáry Kristóf 

hathatós közbenjárására – nem csak felújít-
ják az eddig használaton kívüli épületrészt, 
hanem egy emeletet is húznak rá. Így a Karát 
utcai részleg is elfér majd az épületben, és 
ősztől már minden okmányokkal kapcsolatos 
ügyet a Baross Gábor utcában lehet intézni.  

  Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
kifejtette, hogy az okmányokkal kapcsola-
tos ügyintézés egy kicsit annak lenyomata, 
hogy miként bánik a kormány az állampol-
gárokkal. Ha a lakosság kedves, ügyfélbarát 
légkört talál ügyeinek intézése közben, úgy 
érzi, hogy az állam megbecsüli polgárait. Ám 
ahhoz, hogy az ügyintézők kedvesen, udva-
riasan bánjanak az ügyfelekkel, az államnak 
biztosítania kell az ehhez szükséges feltéte-

leket. Most éppen ennek lehetünk majd ta-
núi, hiszen a megnövekedett térben kényel-
mesebben, korszerűbb körülmények között 
folyhat majd a munka, mint korábban. Már 
régen esedékes volt ez a bővítés, és a közel 20 
éve működő rész felújítása is, de csak most 
kerültünk olyan helyzetbe, hogy a munká-
latokhoz szükséges, több, mint 400 millió 
forint rendelkezésünkre áll. A tervek szerint 
az egész beruházás nyár végére, ősz elejére 
készülhet el. Már csak ezt a néhány hónapot 
kell kivárni. 

A munkaterület-átadáson megjelent Ács 
Péter, Budapest Főváros Kormányhivatalának 
igazgatója is.

MÉSZÁROS TIBOR 

Felújítják a Baross Gábor utcai Kormányhivatalt
Amint azt bizonyára minden XVI. kerületi lakos tudja, a mátyásföldi Baross Gábor utcában található 
Budapest Főváros Kormányhivatalának XVI. kerületi kirendeltsége, ahol okmányainkkal kapcsolatos 
ügyeinket intézhetjük. 

                                A felújításra váró épület kívül…                                                                                   … és belül

Útfelújítás „faltól falig”
Nemsokára megkezdődik a Sashalmi Thököly út felújítása is. Erről 
tartott sajtótájékoztatót Kovács Péter polgármester és Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő.
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– Ezen a telken két, látszólag egyforma épület 
áll. Ha szembe állunk az épületekkel, akkor a 
jobboldaliban működött az Idősek Klubja, de ott 
volt a Gondozási Központ, a Nyugdíjasok Segí-
tőszolgálata, a Nyugdíjasok Szállítószolgálata 
és az étkeztetés is. A másik épület azonban nem 
volt az Önkormányzat tulajdona. A klub 80 
férőhelyes, és 76 tag ja már csak igen szűkösen 
fért el, pláne úgy, hogy még az említett szolgál-
tatásoknak is szükségük volt egy-egy helyiségre. 
Szerencsére azonban az Önkormányzat meg 
tudta vásárolni az addig üresen álló másik épü-
letet, és megszületett a terv, hogy felújítás után 
kerüljön át oda a Gondozási Központ, a Segítő 
és Szállító Szolgálat, és csak a klub, az étkezte-
tés és a konyha maradjon az eredeti helyén. Ta-
valy októberben el is kezdődött a második épület 
felújítása, és a terv meg is valósult. Ezzel azon-
ban lehetőség nyílt arra, hogy az addig hasz-
nált épületben az egyik átköltöztetett iroda falát 

lebontsák, és az iroda területével megnöveljék a 
társalgót. A mögötte lévő mosókonyhából pedig 
leválasztottak egy darabot egy kézműves terem 
céljaira. Ezen kívül volt egy teljes körű fűtés- és 
elektromoshálózat-felújítás, hőszigetelés vala-
mint nyílászárócsere. Két kisebb irodát egybe-
nyitottak, ahol a klubvezető és a két gondozónő 
tartózkodhat. Mellette jutott még hely egy „fek-

tető” helyiségre is, arra az esetre, ha valaki az 
idősek közül esetleg rosszul lesz, de ide lehet egy 
kicsit félrevonulni, vagy számítógépezni, amire 
korábban nem volt lehetőség, és természetesen 
megújult az étkeztető helyiség is. Így, hogy most 
mindkét épületet használhatjuk, jelentősen ja-
vultak a lehetőségeink.

MÉSZÁROS TIBOR 

Az ünnepélyes alkalmon megjelent Bodoki József, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség Versenybizottságának tagja, Kovács Kálmán, egy-
kori ötvenhatszoros válogatott labdarúgó, megjelentek az Ikarus 
BSE elnökségi tagjai és az Ikarus ifjú futballistái. Az egybegyűlte-
ket Svantner István ügyvezető elnök köszöntötte, aki ismertette a 
beruházás történetét, hangsúlyozta fontosságát, Kovács Péter pol-
gármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő pedig támo-
gatásáról biztosította az Egyesületet.

A közelmúltban a sporttelep egy új konditeremmel és napelemek-
kel gyarapodhatott. Az új pálya a jövőben az Ikarus BSE immáron 
800 sportolóját fogja kiszolgálni, hisz a telepen tizenhat labdarú-

gócsapatnak kell elférnie. A pálya 40-szer 60 méteren terül majd 
el, tartós műfű borítással. Emellett bővülnek a telep öltözőhelyisé-
gei, korszerű világítás segíti majd, hogy a sportolók az esti órákban 
is megfelelő körülmények között edzhessenek. Az ügyvezető elnök 
hangsúlyozta, hogy a sportos nevelés az élet egyéb területein is se-
gítséget nyújt a fiataloknak abban, hogy értékes tagjai legyenek kö-
zösségünknek. Az Ikarus most már több élvonalbeli játékost adott a 
magyar labdarúgásnak, például Hidi Patrikot, aki a Budapest Hon-
védban folytatja karrierjét.

A beruházás várhatóan a 2022-es év végére készülhet el. 
GUETH ÁDÁM 

A János utca 49. szám alatt mű-
ködik a Területi Szociális Szolgá-
lat egyik tagintézménye, ahol a 
kerület egyik legnépesebb Idősek 
Klubja működik. Az épület azon-
ban egyrészt megérett a felújítás-
ra, másrészt pedig a klubtagok 
létszáma már a férőhely határait 
feszegette. Ezért az épületet az 
Önkormányzat felújíttatta, és 
célszerűbb belső elrendezéssel a 
férőhelyet is sikerült bővíteni. A 
részletekről Hudra Lászlónét, az 
intézmény vezetőjét kérdeztük. 

Több hely, szebb környezet

Új pályával 
bővül 
az Ikarus
Március 30-án kezdődött a kivi-
telezés, melynek során az Ikarus 
BSE egy vadonatúj műfüves pá-
lyával bővül a közeljövőben.
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Ezért tüntették ki őket 
Az előző lapszámunkban csak a március 15-én kitüntetettek neveit tudtuk felsorolni. Most közzétesz-
szük kitüntetéseik indoklását is.

A Képviselő-testület a „BUDA-
PEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET 
POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA” 
címet adományozta NYOLCZAS 
PÉTERNEK, a Kölcsey Iskola le-
gendás testnevelő tanárának.

Nyolczas Péter 1950-ben született Jász-
ladányban. Érdeklődése a Corvin Mátyás 
Híradástechnikai Szakközép Iskolába (mai 
nevén a Corvin Mátyás Gimnáziumba) ve-

zette, ahol egy hozzá hasonló legendás testnevelőtanár, Szunyi bácsi, 
azaz Keszthelyi Rudolf, jelentősen befolyásolta további pályáját. Ő 
fedezte fel, hogy több sportágban is nagyon ügyes, hogy az ő útja 
a sportpályák környékén keresendő. Először szertornában remekelt, 
de a labdajátékokban is kiválóan szerepelt. Szunyi bácsi hatására 
iratkozott be a Testnevelési Főiskolára, ahol 1973-ban szerzett dip-
lomát. Amikor egyetemi szintre emelték a Testnevelési Főiskolát, 
1997-től 1999-ig elvégzett még két kiegészítő évet. Egész életében 
egy munkahelye volt, akkori nevén Geisler Eta, mai nevén Budapest 
XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola. 43 éves munkássága 
alatt megszámlálhatatlan érmet, kupát, elismerést, dicsőséget szer-
zett a gyerekekkel és az iskolának. Egyéniségében volt valami nem 
tanítható kisugárzás, amellyel még azokat a diákokat is magával ra-
gadta, akiknek nem volt alapvető igényük a sport, a testmozgás. Nem 
csak tanította a sportot, magas szinten művelte is. Minden sportá-
gat kedvelt. Évekig teniszezett a felnőtt 3. osztályban, de a mozgás 
egyik formája sem volt idegen számára a sakktól a korcsolyán át, az 
asztaliteniszig terjedően. Imádott versenyezni, de leginkább győzni. 
Szenvedélyes pedagógusként, a sport elkötelezett szolgájaként ezt a 
szemléletet adta át tanítványainak is, akik ennek birtokában szinte 
legyőzhetetlenek voltak. Az élete volt a sport, amitől nyugdíjba vonu-
lása után sem szakadt el, tovább edzősködött, folytatta az óvodások 
és kisiskolások tornáját. Életműve nem csak családjában él majd to-
vább, hanem abban a sok száz, talán ezernél is több tanítványában, 
akiket „Péter bá” vezetett be a sport örömteli világába.

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete „BUDAPEST FŐVÁROS 
XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” 
elismerő címet adományozott 
TARNAI KISS LÁSZLÓ részére.

Tarnai Kiss László a Kertváros kiváló ze-
neművésze, aki hosszú évek óta öregbíti 
a XVI. kerület hírnevét. Budapesten szü-

letett 1955-ben. Hat éves korától a nóták szerelmese. Folyamatosan 
képezte magát, már fiatalon elismert zongorista volt. Az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanári Karán gyógypedagógiai szaktanár 
képesítést szerzett. Tanított a Cinkotai Kisegítő Iskolában, mai ne-
vén Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézményben, majd a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskolába került, ahol elmondása szerint élete talán legbol-
dogabb 8 évét töltötte. Énektanárként magánórákat adott, kialakított 
egy csapatot, akiket a jótékonysági koncerteikről jól ismerhetnek a 
XVI. kerületi lakosok. 

1986-tól 1990-ig a Magyar Televízió szerkesztője volt, majd onnan 
került át a Magyar Rádióba szerkesztő-műsorvezetőnek, ahol több 
mint két évtizede szerkeszt népzenei, magyar nóta és cigányzenei 
műsorokat. Nevéhez fűződik a többi között a Jó ebédhez szól a nóta, 
a Nótakalendárium és a Nótakavalkád. 2012 decemberében mega-
lapította a Dankó Rádiót, melynek művészeti vezetője, felelős szer-
kesztője, népszerű műsorvezetője. 2017 novemberében valóra vált 
negyvenéves álma, megalakult a „Tarnai Rock Band”. 

Fontos számára a hagyományőrzés, a fiatalság hazaszeretetre ne-
velése, a polgári lakosság védelme. 2011-től a Magyar Nemzetőrség 
főtisztje, 2014-től pedig tábornoka. 2018-ban megalakult a Fráter Ló-
ránd Nemzetőrség, amelynek alapító elnök-parancsnoka, nemzetőr 
altábornagy rendfokozatban. 

Munkája elismeréseként számos díjat vehetett át, ezek közül a 
legfontosabbak a Cselényi-díj, az eMeRToN-díj, a kétszer is neki 
ítélt Magyar Rádió Nívó-díj, a Best Sound díj a legjobb hangzásért, 
a kétszeres Életmű-díj, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 
kitüntetés, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje és a Magyar Kultúra 
Lovagja díj.

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 
KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elis-
merő címet adományozta VÉGH 
ALADÁR építész részére.

Végh Aladár 1942-ben született, születésé-
től kezdve abban a mátyásföldi villában él, 
amelyet a nagyapja vásárolt a múlt század 

elején. Nagyapja alapító tagja volt a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok 
Egyesületének, amely működésével olyan örökséget hagyott az utó-
korra és az utódokra, ami máig csodálatra és védelemre méltó. 

Ezt az örökséget vitte és viszi tovább Végh Aladár, aki diplomáját a 
Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Tanulmányait először a Ve-
gyészmérnöki Karon kezdte, majd az Építészmérnöki Kar hallgatója 
lett. Munkáját tervezőmérnökként kezdte, közben műemlékvédelmi 
szakmérnöki oklevelet szerzett. 

A rendszerváltás után az Önkormányzattal együttműködve segéd-
kezett a régi, értékes épületek és a terület védelméről szóló helyi ren-
delet megalkotásában. Az elsők között létrehozott Corvini Domini 
Egyesület elnökségi tagjaként eredményesen működött közre a XVI. 
kerületi lakókörnyezet fejlesztése érdekében. Jelenleg is munkálko-
dik az Önkormányzat Építészeti Tervtanácsában. 

Hivatali munkája mellett folyamatosan végzett magántervezői te-
vékenységet is az építkezni vágyó kerületi lakosok kérésére. Szemé-
lye, és műemlékvédelmi szakképzettsége garancia volt arra, hogy 
Mátyásföld arculata, az egyes épületek a megváltozott családi igé-
nyek miatti átalakítások során se veszítsenek értékükből. A kerület 
középületeit érintő munkák közül ő tervezte a Mátyásföldi Római 
Katolikus Plébánia új épületét, a templom bővítéseit, valamint ve-
zette a templombelső felújítását, amely során az eredeti belső festést 
állították vissza. Építészmérnökként közreműködött R. Törley Má-
ria szobrászművész több kerületi szobra építészeti munkarészének 
megtervezésében, mint pl.: a Reformáció Emlékműve. 

Élete teljes mértékben összefonódik a XVI. kerület életével, fejlő-
désével. Szívügye, hogy kerületünk az átalakult korszellem és di-
vathullámok ellenére se veszítse el a múltban gyökerező értékeit és 
arculatát.
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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KE-
RÜLETÉÉRT díjat vehetett át 
BAUMHOLCZER TAMÁS EDE 
vállalkozó, a Kerületi BKIK volt 
elnöke is.

Baumholczer Tamás 45 éve kerületünk 
lokálpatriótája, aktívan, sokrétűen vesz 
részt a XVI. kerület gazdasági, társadalmi 
és sportéletében. 35 éve vállalkozó.  Ke-
rületünkben alapította meg és működteti 

cégét, mellyel évtizedek óta a kerület lakói, cégei és intézményei köz-
szolgálatában áll. Vállalkozóként 30 éve önkéntes tagja a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamarának, melynek sok éven át vezetőségi 
tagja volt, majd több cikluson át elnökként vezette a BKIK szintjén is 
elismerten működő XVI. kerületi tagcsoportot. Vezetése idején a tag-
csoport felívelő tevékenységet folytatott, amely intenzíven képviselte 
a kerületi vállalkozók érdekeit, és gyümölcsöző, tartósan magas szín-
vonalú kapcsolatot épített ki a kerületi önkormányzattal. Tevékeny-
sége elismeréseként több kamarai kitüntetésén túl megválasztották 
a BKIK XVI. kerületi tagcsoportja tiszteletbeli elnökének. A BKIK 
delegáltjaként éveken át aktívan részt vett az Önkormányzat bizottsá-
gainak munkájában. Jelenleg a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bi-
zottság külsős szakértője. A kerületi hátrányos helyzetű gyermekek 
életének jobbá tételét is segítette jótékonysági támogatásával.

A XVI. kerületi sportélet aktív szereplője: az Ikarus BSE Labdarúgó 
Szakosztályát szponzorálta, valamint részt vett a RAFC és az Árpád-
földi Tenisz Club tevékenységében, annak vezetőségi munkáiban. 
Az elmúlt évben 6. alkalommal rendezte meg sikeresen a BKIK-XVI. 
kerületi Önkormányzati Sportnapot, melyre sok kerületből nagy 
számban érkeztek résztvevők. 

A Képviselő-testület BUDAPEST 
FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT 
elismerő díjat adományozott 
CSILLIK KRISTÓFNAK, a Kerü-
letgazda Szolgáltató Szervezet 
vezetőjének.

Csillik Kristóf 1978-ban született Buda-
pesten. 1997-ben került a XVI. kerületbe, 
felesége révén. 2004-től az Ágoston Péter 

utcai Óvodában dolgozott, majd 2011-ben pályázat útján elnyerte a 
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intézményvezetői megbízását. 
Szakmai munkája alapján a Képviselő-testület bizalmát élvezve, több 
mint 10 éve a kerület legnagyobb szervezetének a vezetője. Munkája 
elején a rendkívül nagy létszámú, oktatással egybekötött közmun-
ka-program elindulásakor, és a kerületi iskolák étkeztetésének átvé-
telekor rengeteg kihívás várta. Ezeket a feladatokat kiválóan megold-
va méltán szerzett elismerést. 

Vezetői tevékenysége során sok sikeres fejlesztést vitt véghez, kü-
lönböző eszköz- és gépjárműbeszerzésekkel segítette az optimális 
feladatellátást. Munkája során megszervezte a kerületi zöldhulla-
dék-gyűjtést, a szociális tűzifaosztást, a János utcai nyári gyermek-
tábort, a parkőri szolgálatot. Irányítja a zöldfelületek fenntartási 
munkáit, a parkok és játszóterek üzemeltetését, az időseket segítő 
szolgálatot. Megszervezte és beindította a kátyúzást a kerület útja-
in. Munkatársaival részt vesznek a fasorfenntartási munkákban, le-
hetőséget teremtettek a lakossági komposztálásra, és részt vesznek 
a köztisztaság biztosításában. Számíthat rá a katasztrófavédelem 
tűzeseteknél, viharkárok és az újabban jelentkező villámárvizek el-
hárításában. A koronavírus járvány ideje alatt csapatával, a Deme-
ter utcából koordinálta és szervezte a védekezésben való részvételt. 
Jelenleg az Ukrajnában dúló háború miatt Magyarországra érkező 
menekültek ellátásához felajánlott adományok gyűjtését végzi a Ke-
rületgazdák telephelyén. 

A kerületi közfeladatok ellátásában megmutatkozott nagyfokú koor- 
dinációs készsége, emellett rugalmassága és szociális érzékenysége 
is kiemelkedő. Munkatársai bizalommal fordulhatnak hozzá, igyek-
szik azonnal segítséget nyújtani, intézkedni, bármiről is legyen szó. 
Az általa vezetett intézmény 2015-ben elnyerte a „Családbarát mun-
kahely” címet. 

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 
KERÜLETÉÉRT díjat adományoz-
ta DR. BÁNHEGYI ESZTER dok-
tornőnek.

Dr. Bánhegyi Eszter a XVI. kerületben 
született, és azóta is itt él. Tanulmányait a 
Semmelweis Egyetemen végezte, a ’90-es 

évek közepén vette át diplomáját. Kezdetben mentőorvosként, majd 
10 éven át a budapesti éjszakai ügyeletben szolgált, ahol sok értékes 
tapasztalatot szerzett, majd később a szakvizsgázó orvosokat is taní-
totta. Tanulmányait folytatva háziorvosi szakvizsgát tett. 

14 éve praktizál kerületünkben, a Margit utcai rendelőben felnőttek 
háziorvosaként. Nagyon sokan szeretik, gondos, odafigyelő, lelkiis-
meretes munkáját páciensei nagyra értékelik. Minden körülmények 
között a betegek érdekét tartja szem előtt. Bármilyen problémáról, 
betegségről legyen szó, alapos tájékoztatással megnyugtatja betege-
it. A betegség kezdetétől, a gyógyulásig tartó folyamatot végigkíséri. 
Meghallgatja a panaszokat, szakrendelésre küld, annak eredményét 
gondosan elemzi, megmagyarázza a gyógyulás folyamatát, amit a 
laikus beteg nem tudhat. A pandémia idején különösen megsokszo-
rozódott a munkája, amit fáradhatatlanul végzett a rendelési időn túl 
is. Ebben az időszakban nagyon sok páciense tőle kapta meg a vé-
dőoltást, sőt, új betegek is megkeresték, akiket átvett, és azóta is ellát-
ja, gyógyítja őket. A koronavírus őt sem kímélte, de ekkor sem hagyta 
magára betegeit. Otthon, betegen, továbbra is rendelt, intézkedett, 
túlórában, telefonon, e-mailen keresztül, emberfeletti munkával. 

Számára a páciensek neve mögött sokszor több évtizede ismert 
EMBEREK állnak, akiknek az ellátását előbbre helyezi saját egész-
ségénél is. Páciensei így vallanak róla: „Ő a mi orvosunk! Ismerjük, 
szeretjük!”

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 
KERÜLETÉÉRT POSZTUMUSZ 
elismerő díjat adományozott 
DR. ERDŐKÖZI GYÖRGYNEK, 
kerületünk váratlanul elhunyt al-
jegyzőjének.

1964-ben született Erdélyben, 1989-ben 
települt át Magyarországra, a XVI. kerü-

letbe. Rövid ideig az egyik kerületi bölcsődében dolgozott, azt köve-
tően 1991-től a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal kiváló 
munkatársa volt, főként szociális területen tevékenykedett.

Kamatadó ügyintézőként kezdett dolgozni az Önkormányzatnál 
Treer András alpolgármester közvetlen irányítása alatt. Akkoriban a 
kamatemelések miatt munkájával több száz nehéz helyzetben lévő 
családnak segített. Szakértelme és hozzáállása elismeréseként 2003-
ban a Gyámhivatal vezetőjévé nevezték ki, 2005-ben pedig a Szociá-
lis- és Egészségügyi Ügyosztály irányításával bízták meg. Folyamato-
san képezte magát, előbb igazgatásszervezői, majd jogász diplomát 
szerzett, valamint szabadidejében idegen nyelveket is tanult. Az al-
jegyzői poszt megüresedése után 2011. március 11. napjától a Képvi-
selő-testület aljegyzővé nevezte ki. Ezt a tisztséget a haláláig töltötte 

Folytatás a következő oldalon!
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be. Aljegyzőként kiemelkedő szerepet vállalt a választások előkészí-
tésében, lebonyolításában, valamint felügyelte a Képviselő-testület 
üléseinek előkészítését is. 

Munkáját hivatástudat jellemezte, naprakész szakmai ismeretekkel 
rendelkezett. Tapasztalatával és éleslátásával a felmerült problémák-
ra mindig talált megoldást. Kiváló, olykor szarkasztikus humorát so-
kan kedvelték, páratlan személyisége miatt oly’ sokan szerették.

Életének 57. évében, tragikus hirtelenséggel ragadta el a koronavírus.

A XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete BUDAPEST 
FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT 
elismerő díjat adományozott DR. 
ZÁBORSZKY FERENC, kerüle-
tünk közismert orvosa részére.

Záborszky doktor 1933-ban született Bu-
dapesten. Nehéz gyermekkora volt, 2 éves 
korában elvesztette édesanyját, édesapja 

pedig a fronton harcolt, ezért rokonai nevelték. A háború után Nagy-
szalontán, majd Nagyváradon éltek nagy szegénységben. Nagyvára-
don érettségizett, majd ott ismerte meg feleségét is, akivel 56 évig 
éltek együtt. 1956-ban a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen szerezett orvosi diplomát, ahol a legjobbak kö-
zött végzett. 

Orvosi pályafutását Máramaroson kezdte, ahol az akut eseteket is 
neki kellett ellátnia, mivel a település messze esett a nagyobb váro-
soktól. Innen szerezte rendkívül jó diagnosztikai készségét. 1976-
ban költözött családjával Budapestre, ahol munkásságát a MÁV 
Kórházban kezdte, majd a XVI. kerületi Rendelőintézet röntgen 
osztályának vezető főorvosa volt 30 éven keresztül. Szakvizsgájának 
köszönhetően másodállásként nagyon sok ügyeleti műszakot vállalt 
a XVI. kerületi orvosi ügyeletben, sok kerületi lakos neki köszönheti 
a gyógyulást. Számára az orvoslás jelenti az életet. Szerinte ez a leg-
szebb szakma a világon. Szakmai elhivatottsága, a másokért tenni 
akarása segítette betegségéből való gyors felépülését, gyógyulását. 

A munka mellett két másik nagy szenvedélye volt, a tenisz és a síe-
lés. 80 éves koráig napi rendszerességgel teniszezett, 86 éves korá-
ig síelt. 2017-ben vette át gyémánt diplomáját, ami azt jelenti, hogy 
immár 65 éve megállás nélkül dolgozik. Az egészségügyi ellátásban 
végzett kiemelkedő szakmai munkásságával, megbízhatóságával, 
példaértékű tenni akarásával, terhelhetőségével, emberi magatartá-
sával nagy megbecsülésnek örvend mind kollégái, mind a betegek 
körében. Magyarországi munkássága során szinte mindvégig a XVI. 
kerületben tevékenykedett. 

A XVI. kerületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Magyar kultúra és 
irodalom, hagyományőrzés kategóri-
ában BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KE-
RÜLET IFJÚ TEHETSÉGE címet ado-
mányozott SZAUER LILLA részére az 
irodalom területén végzett kimagasló 
munkájának elismeréseként.

Szauer Lilla középiskolás kora óta foglal-
kozik irodalommal, színházzal. Tanul-
mányait társadalomtudományi területen kezdte meg és szociológia 
szakon szerezte első diplomáját, de közép- és felsőfokú tanulmányai 
közben is a színház, az irodalom vonzotta. Ezt követően felvételt 
nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházi dramaturg sza-
kára, ahol alkotói tevékenysége kiteljesedhetett. 

Műveiben a művészi érzékenység olyanfajta éleslátással és realiz-
mussal keveredik, amelytől versei, adaptált színházi művei különle-
ges, egyedi élményt nyújtanak az olvasók, nézők számára. Rendsze-
resen publikál irodalmi lapokban, darabokat ír és rendez, legutóbb 

pedig elkészítette első kisfilmjét. Több területen is kipróbálva magát 
nem csak színházi dramaturg munkáját láthattuk, hanem megrázó 
dokumentumfilmjét is, melyben egy kortársa halálát dolgozta fel. 
Készülő darabját, egy jazz operát a Tavaszi fesztiválon mutatnak be 
ebben az évben, valamint készül egy másik darabbal is, amelyet a 
Kassák Múzeumban mutatnak be májusban. Főszerkesztőként mű-
ködtet egy életmódmagazint, amely színvonalas kulturális portál, 
könyvismertetőkkel, színházi- és filmajánlókkal. 

A XVI. kerületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Magyar tudomány 
kategóriában BUDAPEST FŐVÁ-
ROS XVI. KERÜLET IFJÚ TEHET-
SÉGE címet adományozott TOL-
LÁR VINCE LEVENTE részére, a 
történelemtudomány területén vég-
zett kimagasló munkájának elisme-
réseként.

Tollár Vince a Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola 8. osztályos tanulója. A történelem iránti szeretete már kiskorá-
ban megmutatkozott, szeretett idősekkel beszélgetni, magyar törté-
nelemről szóló könyveket olvasni. Szívesen tart történelmi előadást 
korosztályában, és idősebb korosztálynak egyaránt. Felkészültsége, 
tényanyagtudása tanárai szerint egészen rendkívüli.  Előadásai, me-
lyeket több osztályban előadott: „A Nyugat-Római Birodalom pénzve-
rése a köztársaságtól a császárkorig”; „Az 1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc”; „Jókai Mór élete”; „Az I. világháború története és a trianoni 
békeszerződés”; „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc”; „Tóth Ilona 
és Mansfeld Péter élete”; „Jurij Gagarin és Neil Armstrong űrrepüléseinek 
története”.

2019-től írásban is kifejtve gondolatait, több közleményt írt, me-
lyekért több ízben jutalmat is kapott. Közleményei, melyekkel I. 
helyezést ért el: „A Maderspach család története”; „Mátyás Király, a 
legnagyobb magyar király - Jankovich Ferenc trilógiája alapján”. „A csa-
tatértől a vesztőhelyig - Damjanich János élete és halála” című közle-
ményével Megyei döntőben II. helyezést ért el. Különdíjjal elismert 
közleményének címe: „Vasdényey István, a kistarcsai internálótábor 
embermentő parancsnoka”.

A XVI. kerületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Magyar kultúra és 
irodalom, hagyományőrzés kategó-
riában BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 
KERÜLET IFJÚ TEHETSÉGE címet 
adományozott VARGA LEVENTE 
PÉTER részére a hagyományápolás 
területén végzett kimagasló munká-
jának elismeréseként.

Varga Levente a néptáncot a Kistarcsai Pannónia Néptáncegyüt-
tesben kezdte. Pannóniás sikerei csoportban: a Fölszállott a páva 
népzenei verseny TV-s előválogatója, területi, országos versenyek 
ezüst minősítései. Szólótáncosként több országos verseny „Arany-
pitykés”, „Aranyfényes” díjazottja.  Tanulmányait a Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium néptánc szakán végzi, tudatosan készülve a néptánc 
és népi hagyományőrzés tanári pályára. Ifjú kora ellenére a magyar 
népzenekincs különleges képviselője, törekvése népi hagyománya-
ink megőrzésére példaértékű. A néptánc mellett nővérével, Laurá-
val (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Ifjú Tehetsége 
2019-ben) zenés, táncos fellépésekre járnak, ahol Levente a néptánc 
mellett megszólaltatja ősi hangszerünket, a kobozt is. Rendszeresen 
meghívott szereplők a Művészetek Palotájában és a Hagyományok 
Házában. Sokszor láthattuk őket, kerületi rendezvények fellépőiként, 
többször szerepeltek a Cinkotai Tájházban megrendezésre kerülő 
Népi forgatag rendezvényen is.
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Klinka Katalin, a XVI. kerületi tagcsoport elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő tekintette 
át a válság által befolyásolt gazdasági folyamatokat, amelyek az egész 
világra kihatnak. Elmondta, hogy a vírus támadása és a háború ki-
törése is váratlanul érte a világot, de a magyar kormány gyorsan és 
jól reagált a vállalkozókat sújtó nehézségek enyhíté-
se érdekében. Azonban ennek ellenére nem minden 
piaci szereplő élte túl a válságot, és sajnos eddigi ki-
emelkedő gazdasági eredményeink egy része is áldo-
zatul esett az új helyzetnek. Kitért az energiafüggőség 
problémájára is, ami érzékenyen érintheti Magyaror-
szágot, hiszen gázellátásunk 80-82 százaléka, a kő-
olajnak pedig mintegy 60 százaléka érkezik Oroszor-
szágból. Ennek más forrásokból történő helyettesítése 
csak hosszú távon oldható meg, gyors megoldás je-
lenleg nem létezik. Ha a világ összes, cseppfolyós gáz 
szállítására alkalmas tartályhajóját üzembe állítanák, 
és azok egyszerre érkeznének meg szállítmányukkal, 
mindössze Európa egy heti gázigényét tudnák kielé-
gíteni. Szatmáry Kristóf kitért a vendéglátó ipar hely-
zetére is, amely részben az állami támogatásoknak köszönhetően a 
vártnál kisebb veszteségekkel vészelte át a legkritikusabb időszakot.

Kovács Péter polgármester az Önkormányzat szempontjából világí-
totta meg a válság által kikényszerített intézkedéseket, majd kitért a 

Vállalkozói fórum

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a 
környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és ér-
dekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő 
egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint megindít-
ja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányza-
ti rendelet módosítását a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút 
nyomvonala által határolt tervezési területre vonatkozóan. A tervezési terüle-
tet a Képviselő-testület 69/2022.(III.02.) Kt. számú határozatával kiemelt fej-
lesztési területté nyilvánította. A tárgyalásos eljárásban a széles körű társadal-
mi bevonás és a nyilvánosság biztosításával a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2017.(V.19.) számú önkormányza-
ti rendeletében foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelent-
kezett partnerek a munkaközi tájékoztató szakaszba, kérésükre bekerülnek.

A partnerségi körbe való felvételi kéréseiket és a tervezési területre vonatko-
zó véleményüket, javaslatukat e-mail útján vagy postai úton legkésőbb 2022. 
április 15-ig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy a Bu-
dapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) cí-
mére.

Módosul a Kerületi Építési Szabályzat a 
Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti 
körút nyomvonala által határolt területen

KATTINTS NAGYI PROGRAM: 
Bevezetés a számítógép és internet világába.

Egy kurzus időtartama 3 hét, heti 3 alkalommal 
(hétfő, szerda és csütörtök 15:00-17:00 óráig)

Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola
JELENTKEZÉS: 400-3198

SZENIORTORNA: 
Egészségmegőrző, aktivizáló torna, kifejezetten az 

idősebb generációnak. Helyszín: János utca 51.
Alkalmak: kedd 10:30-11:30 vagy csütörtök 9:30-10:30

JELENTKEZÉS: 400-3198

NYUGDÍJASOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
Kisbuszos személyszállítás heti beosztás szerint.

HÉTFŐ: vásárlás a LIDL áruházban
KEDD: vásárlás az ALDI áruházban

SZERDA: TEMETŐLÁTOGATÁS  
(igény szerint Cinkotai vagy Rákospalotai temető)

CSÜTÖRTÖK: vásárlás az AUCHAN áruházban
PÉNTEK: vásárlás a BOSNYÁK TÉRI PIACON

JELENTKEZÉS: 407-2812 (üzenetrögzítős telefon)

TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
 Ingyenes, régi és új programok indulnak áprilistól 

a kerületi nyugdíjas lakosok részére. 
A programokra előzetes jelentkezés szükséges 

az alábbiak szerint:

Március 23-án vállalkozói fórumot szervezett a Buda-
pesti Kereskedelmi- és Iparkamara XVI. kerületi tag-
csoportja azzal a céllal, hogy elemezze a vállalkozók 
számára a koronavírus és az ukrán-orosz háború által 
előidézett válság várható gazdasági és társadalmi ha-
tásait, majd egy jövőkutató szakértő segítségével egy 
kicsit betekintsen a távolabbi jövőbe is.

választások lehetséges eredményére is, összehasonlít-
va a vállalkozók esélyeit a választás lehetséges kétféle 
eredménye esetén.

Azért, hogy a vállalkozók felkészülhessenek a világ 
jelenleg legerőteljesebben ható fejlődési és változási 
tendenciáira, meghívták dr. Rab Árpádot, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Ku-
tatóintézet tudományos főmunkatársát. Rab Árpád a 
legerősebb befolyásoló tényezőkként a mostanihoz 
képest is robbanásszerű elektronikai forradalmat, az 
információs társadalom drasztikus előretörését, és a 
kissé aggasztó klímaváltozásokat említette. Elmondta 
például, hogy 10 év múlva arra lehet számítani, hogy 
nyáron az átlaghőmérséklet 43 °C lesz, ami robbanás-
szerűen növeli majd a klímaberendezések számát, az 

égig szökik az elektromos áram iránti igényt, és ha ehhez még hozzá 
adódik az elektromos autók várható tömeges elterjedése, nem is le-
het kérdés, hogy Paks II.-re szükség van-e.

MÉSZÁROS TIBOR

Dr. Rab Árpád
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Miután már elkísérték utolsó útjára a 
köztiszteletnek örvendő, mai határa-
inkon túl is ismert és elismert tanítót, 
még egyszer összejöttek mindazok, 
akik nagyra tartották őt, hogy emlékez-
zenek példaképükre. Az eseményről Si-
pos Kata számolt be lapunknak.

Március 17-én, Molnár V. József föl-
di születésnapján szerető tanítványok, 
őszinte tisztelők, hűséges barátok töl-
tötték meg a Magyarok Világszövetsége 
székháza dísztermét.  Ezen az estén Jós-
ka bácsiról szólt minden a színpadon, a 
bejátszott filmrészleteken, a többszáz 
torokból egyszerre felcsendülő imád-
ságokban, fohászokban, nótákban. Tör-
ténetek, emlékek, hála és ígéret, hogy 
folytatjuk, amit Jóska bácsi életében el-
kezdett. Könnyes, mosolygós arcok, öle-

Március 20-án hirdette ki az Irodalmi Rádió 
annak a pályázatnak az eredményét, amely 
Az év jogász, mérnök, orvos és pedagógus 
írója és költője 2022 címet viselte. A pályáza-
ton kerületünk közismert cinkotai háziorvosa, 
egykori önkormányzati képviselő, DR. VARGA 
JÁNOS neve is felbukkant a díjazottak között.
 
Varga doktortól soha-
sem állt távol a toll-
forgatás, korábban 
újságunk rendszeres 
szerzője volt, közér-
dekű, sokakat érintő 
egészségügyi témák-
ról adott tájékoztatást, 
szakvéleményt. Úgy 
látszik ez a készteté-
se nyugdíjas éveire 
is vele maradt. Igaz, 
most nem az egész-
ségügy volt írásának 
témája, hanem egy 
kedves családi törté-
net, amely annyira el-
nyerte a döntnökök tetszését, hogy szépirodalmi művé-
vel ő lett a 2022-es év orvos írója.

A legvégső búcsú

lések, ragyogó szempárok a teremben 
és a kerengőben egyaránt. Jóska bácsi 
érezhetően köztünk volt!

Az estet házigazdaként Patrubány 
Miklós nyitotta meg, majd hosszú sor-
ban következtek, a tanítványok, barátok, 
művészek a Kárpát-Hazából. Többek 
között Ambrus Károly, Csabay Árpád 
atya, Egyszólam együttes, Gergely Ist-
ván, Harangozó Imre, Horváth Szilárd, 
Petrás Mária, Pitti Katalin, Rózsa Péter, 
Vesztergám Miklós.

2022. április 4-én hétfőn este 6 óra-
kor Molnár V. József lelki üdvéért misét 
mondattunk a Mátyásföldi Szent Jó-
zsef Plébániatemplomban. Ugyanezen 
a napon Székelyföld több településé-
nek templomában érte ajánlották fel a 
szentmisét.

Amint arról lapunk március 9-i lapszámá-
ban beszámoltunk, életének 92. évében 
elhunyt vitéz Molnár V. József, kerületünk 
díszpolgára, 1956-os szabadságharcos, 
néplélektan- és néprajzkutató, grafikus-
művész. 

Az év orvos írója

Fotó: Zsoldos Adrienn
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Kovács Péter polgármes-
ter köszöntötte a 90. 
születésnapját ünneplő 
AMBRUS VILMOSNÉT.

Ilonka néni Szegeden született. 
Ott telt gyermekkora és fiatal-
ságának első fele. Változást az 
hozott életében, hogy 22 évesen 
férjhez ment. Előtte azonban 
már öt évig állami gazdaságban 
dolgozott Zugoron. Férje föld-
művelésből élt, így beállt ő is 
a családi gazdaságba dolgozni 
Deszken. Majd egy hosszabb 
életszakasz következett Szőre-
gen, ahol 42 évet töltöttek meg-

szakítás nélkül. Ebből 20 évig rózsakertészettel foglalkoztak, de mel-
lette állataik is voltak. Végül 2005-ben egy dolgos életet hátrahagyva 
felköltöztek a fővárosba fiukhoz. Ilonka néni ugyanis megbetege-
dett, súlyos csontritkulásban szenvedett. Rá egy évre férje elhunyt, 
azóta egyedül, de nem magányosan él. Két gyermeke, öt unokája és 
tizenegy dédunokája közül mindig van valaki körülötte.

A bevásárláson kívül mindent maga csinál, teljesen önellátó, nem 
szorul gondoskodásra. Vitatkozni nem szeret, könnyen alkalmazko-
dik a család többi tagjához. A hosszú élet titkát ezúttal sem tudtuk 
meg, de Ilonka néni szerint jelentősen meghosszabbítja az életet, ha 
valaki nem hagyja abba idő előtt a lélegzetvételt. Isten éltesse őt még 
nagyon sokáig!

TORDAI JÁNOS is pol-
gármesteri köszöntésben 
részesült 90. születés-
napján.

János bácsi a Brassó megyei 
Alsórákoson született. Ott élt 
16 éves koráig. Kitanulta a hen-
tes mesterséget, és ebben a 
szakmában dolgozott egészen 
nyugdíjazásáig. Amíg lehetett, 
magánvállalkozóként dolgozott, 
majd a kommunizmus érkezé-
sekor állami vállalatnál folytatta 
a szakmát. Élettörténetéhez hoz-
zá tartozik négy év katonaság is, 
amelyet a román hadiflotta ten-

gerészeként töltött el. A tiszti konyhán dolgozott. 
1956-ban Baróton kötött házasságot, amelyből egy fiuk született. Fe-
leségét 1996-ban veszítette el, azóta egyedül él. Már nyugdíjas volt, 
amikor fia és annak felesége áttelepült Magyarországra. Őket követte 
János bácsi is. Az állampolgárságot 2005-ben kapta meg, és 2008-
ban költözött mai lakóhelyére.
Nosztalgiával gondol a Kovászna megyei Uzonkafürdőre, ahol saját 
nyaralója volt. Fia tavasszal, a jobb idők beálltával kivitte őt oda, és 
az egész nyarat ott töltötte. Önellátóan élt és nagyon szerette ezt a 
gondtalan életet. Jól kijött a szomszédokkal, jól érezte magát.
János bácsi jó egészségnek örvend. Tele van jó emlékekkel, és jóked-
vűen morzsolgatja napjait. Isten éltesse őt még nagyon sokáig! 
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KLUBEST
2022. ÁPRILIS 11. (HÉTFŐ) 17 ÓRA
Figyelem: 1 órával korábban kezdünk!
Helyszín: Önkormányzati Civilház

1161 Budapest, Rákosi út 71. volt Posta épülete
TÉMÁK:
• Gyümölcsbor, likőr és borpárlat készítése a közelgő Húsvéti 
ünnepekhez. Borkóstolás, könyv vásárlási lehetőség
Előadó: Székely András borász, a Kertészek és Kertbarátok Or-
szágos Szövetségének elnökségi tagja.
• Rugós ásó bemutatása, hozzájutási lehetőségek ismertetése.
Előadó: Földházi Pál, Puzder Tamás egyesületi tagok
• Szaporítóanyagok cseréje, saját kertjeinkből gumók, hagymák, 
gyökeres, cserepes dísznövények cseréje. Aki hoz, vihet is.

Minden érdeklődőt szeretettel vár az Egyesület vezetősége!

Az Egyesület működését a Nemzeti Együttműködési Alap és a
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat támogatja.

KERTVÁROSI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET 
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ
Kedves Kórustagok! Kedves Társalgók! Kedves Érdeklődők!
A XVI. Kerületi Német Önkormányzat szeretettel várja a 

német kultúrát kedvelőket, ill. a német nemzetiségi 
hagyományok iránt érdeklődőket a német társalgási klubba, 

ill. a német énekkar próbáira.
Íme a már jól ismert és kedvelt programok időpontjai:

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Az ingyenes német nyelvápoló klubot két heti rendszerességgel 

folytatjuk, elsősorban azokra számítva, akik társalgási 
szinten beszélik a német nyelvet. A klub vezetője: Karolin Sztehlo

Időpontok: 
március 25., május 9., május 23. (hétfői napok), 

A társalgás 17 30-18 30-ig tart.

KÓRUS
A sváb- és német dalkincset 20 éve kerületi kórusunk ápolja. 

Várjuk sorainkba azokat, akik szívesen énekelnek német nyelven.
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Kórusvezető: CsővárinéGurubi Judit

Próbák ideje: 
április 12., április 19., április 26. (keddi napok) 18 00-19 00-ig,

MÁJUS 13.  INTERPEDAGOGICA 
pedagógiai/szakmai találkozó, kiállítás és vásár Bécsben

A 16. kerületi Német Önkormányzat szakmai utat szervez Bécsbe 
óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára.

(A kiállítás témái: IT, digitális oktatás, utazás, szállás, események, 
fitnesz, sport, egészséges táplálkozás, óvodai kellékek, természet-

tudomány, technológia, média, oktatás, zenei kellékek, felnőtt-
képzés, pedagógia, építés, oktatás átalakítása és berendezése 

intézmények, szakképzés, taneszközök, tananyagok.)
A bérelt busz költségét a NNÖ fizeti.

Jelentkezni Péteri Ildikónál lehet április 12-ig.
peteriildiko16@gmail.com; +36 20 9567 014

Telefonon érdeklődni a programok felől a +3620 956 7014-es 
számon lehet Péteri Ildikó NÖ elnöknél.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
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Utóbbi különös jelentőséggel bír az intézmény 
számára, hiszen joggal érdemelték ki az ökois-
kola címet. A rendezvény a korábbi évékben a 
világjárvány miatt elmaradt, ez alkalommal vi-
szont végre korlátozások nélkül rendezhették 
meg újra. A program egy közös tánccal vette 
kezdetét, majd a tantermek szolgáltak változatos helyszínként a leg-
különbözőbb foglalkozások számára. A gyermekek kipróbálhatták 
magukat az egészséges ételek elkészítésében éppúgy, mint a prog-
ramozott legó-robotok megalkotásában. A MAL-nap fő attrakcióját 

idén egy közös élőkép megalkotása jelentette. A 
tanulók és tanáraik együttesen a "MÓRA"-szót 
megformálva helyezkedtek el az udvaron, a for-
mációról pedig drónfelvétel készült. A rendez-
vény végül egy divatbemutatóval zárult, ahol a 

kifutót a diákok uralták.
Bánkiné Kiss Anikó, az iskola igazgatója bízik benne, hogy a 

MAL-napot a jövőben is megrendezhetik és hozzájárulhatnak a kör-
nyezettudatos, egészséges neveléshez.  

GUETH ÁDÁM

A Corvin Mátyás Gimnázium 1932-es indulásának 90. évfordulójára 2022 februárja és októbere 
között ünnepségsorozattal emlékezünk. 

A kerek évfordulót szeretnénk a kerület lakóival közösen ünnepelni, ezért 
JUBILEUMI VERSENYT HIRDETÜNK. 

A többfordulós verseny feladatait minden hónap első számában találhatják meg. 
A helyes megoldást beküldők között fordulónként sorsolunk ki egy páros jegyet a Kertvárosi Időutazó egyik kerületi 
sétájára a Kertvárosi Időutazó felajánlásából, továbbá a Corvin Diákalapítvány felajánlásából kisorsolunk egy értékes 

könyvet és a gimnázium címeres pólóját. Az összes fordulóra helyesen válaszolók között a Habcsók Cukrászda  
5000 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki. 

A megfejtéseket a megfejtes.corvin@gmail.com email címre vagy az iskola postacímére (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) várjuk. 
A második forduló leadási határideje 2022. április 19. 

JÁTSSZANAK VELÜNK!
Az első forduló nyertesei: Radócz Réka, a Corvinos póló nyertese, Pintér Erika a könyv nyertese, Giczy Dóra a páros kertvárosi séta 

nyertese. Gratulálunk! Az iskola fogja felvenni a kapcsolatot a nyertesekkel a nyeremények átvételének megbeszéléséhez.

II. FORDULÓ:

Mozdulj, Alkoss, Lazíts!
Március 26-án, harmadik alkalom-
mal tartották meg a Móra Ferenc 
Általános Iskolában az immáron 
hagyománnyá vált Mozdulj, Alkoss, 
Lazíts- napot. A MAL mozaikszót 
az iskola kreatív diákjai adták a ren-
dezvénynek, melynek elsődleges 
célja, hogy felhívja a figyelmet a 
szabadidő tartalmas eltöltésére, az 
egészséges életmódra, valamint a 
fenntartható fejlődés fontosságára. 

1, MILYEN NYELVET NEM TANÍTOTTAK AZ ISKOLÁBAN?
A, latin C, olasz
B, orosz D, német

2, MELYIK GYÁRBAN VOLT A CORVINOS DIÁKOK GYAKORLATI 
    OKTATÁSA?

A, Elektromos Mérőkészülékek Gyára
B, Tungsram
C, Finommechanikai Vállalat 
D, Láng Gépgyár

3, MI VOLT AZ ISKOLA NEVE A MEGALAPÍTÁSKOR?
A, Corvin Mátyás Gimnázium
B, Corvin Mátyás Szakközépiskola
C, Mátyásföldi Egyesületi Corvin Mátyás Gimnázium
D, Mátyásföldi Gimnázium

4, AZ ISKOLA MELY VOLT TANÁRÁRA LEHET RÁISMERNI AZ 
   ALÁBBI BEMUTATÁS ALAPJÁN?

1970 és 2013 között volt az iskola tanára. Igazi polihisztor, 
aki filozófia-esztétika, biológia és földrajz szakokat végzett. 

A Corvinban is kamatoztatta sokoldalúságát, hiszen folya-
matos természettudományos szaktanári munkája mellett 
volt iskolai könyvtáros, osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, 
és megingathatatlan lelkesedéssel szervezte kisebb-nagyobb 
csoportok színházlátogatását. Elsősegélynyújtó és katasztró-
favédelmi versenyekre, a Kárpát-medence földrajzi és a Csa-
pody Vera természetvédelmi versenyekre évtizedeken keresz-
tül sikeresen készítette fel csapatait, tanulóit. 

5, AZ ISKOLA MELY VOLT DIÁKJÁRA LEHET RÁISMERNI AZ 
   ALÁBBI BEMUTATÁS ALAPJÁN? 

Jászai Mari- és Tolnay Klári-díjas magyar színművész volt. 
2018-ban Szinkronszakma életműdíjat kapott. Az 1956-os 
forradalom idején gimnazistaként jelen volt a Sztálin-szo-
bor ledöntésénél. 1965-ben kapott oklevelet a Színiaka-
démián. Jellegzetes hangja miatt évtizedek óta szinkro-
nizált, nagyon gyakran például William Shatner magyar 
hangja volt, a Star Trek mozifilmekben és a T. J. Hooker 
krimisorozatban, de 23 filmben ő szinkronizálta Charles 
Bronsont is. Számtalan ismeretterjesztő film szinkron-
hangja is volt.
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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

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.

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

Április 8.  péntek 18:00 
„Egy képre gondolok, tudod…” 
- CSEH TAMÁS KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓJA
Grafikák és fényké-
pek, válogatás a PIM 
Cseh Tamás Archí-
vum gyűjteményéből.
A kiállítást megnyitja:
Molnár Eszter művészettörténész
Zenei közreműködő: Acsády-Pongyor Áron 
és Kabdebó Mátyás (Caesar's Bread)
A kiállítás megtekinthető 2022. június 2-ig a 
Corvin Galériában.

Április 8. péntek 19:30 
KÁVÉSZÜNET ZENEKAR
A koncerten a legismertebb klasszikus és 
kortárs költők művei, valamint saját szö-
vegű versátiratok szólalnak meg modern, 
dinamikus hangzással.
Zenéjük hidat képez a fiatal korosztályok 
és az irodalom között. Az együttes minden 
korosztályhoz szól, így klubokban, fesztiválo-
kon is találkozhatnak velük, ahol lendületes 
koncertjeikkel garantálják a kiváló partihan-
gulatot.
Jegyár élővételben: 2500 Ft, a helyszínen: 
2900 Ft

Április 9. szombat 19:30 
LADÁNYBENE 27
csendes, ülős, elbeszélős koncert
Vendég: Sin Seekas

Április 10. vasárnap 16:00
VERS-KÉP-VERS gyermekrajzpályá-
zat díjátadó, kiállításmegnyitó

Április 10. vasárnap 17:00 
BÉRHÁZTÖRTÉNETEK 
Tárlat - irodalmi felolvasóest - verskoncert 
- elmélkedés

A programon a részvétel az info@kulturliget.
hu címen regisztrációt követően ingyenes!

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Április 10. vasárnap 16:00
VERS-KÉP-VERS
A Magyar Költészet Napja alkalmából meg-
hirdetett Gyermekrajz pályázat kiállítás-
megnyitója és díjátadója
A kiállítás a Folyosó Galérián lesz látható má-
jus 2-ig.

Április 13. szerda 16:00 és 19:00
999

A Vadász Esélye és a Szerb Antal Színház
közös előadása.
A közösségi alkotás útján, improvizatív 
technikákkal megvalósuló projekt célja, 
hogy napjaink legégetőbb témáját, a klíma-
válságot, és annak lehetséges hozadékait 
olyan kontextusba helyezze, amely egyszer-
re képes rámutatni a helyzet komolyságára 
és abszurditására.
16 éven aluliaknak nem ajánlott!

Április 21., csütörtök 18:00
Nyitott Akadémia: A te döntésed
Az élet meghatározó választásai

DR. ALMÁSI KITTI klinikai szakpszicho-
lógus és PÁL FERENC (Feri atya) római 
katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó 
előadása

Április 22. péntek 20:00 
MADARAK IDŐKAPSZULA PARTY
Jegyár elővételben 2000 Ft, a helyszínen 
2500 Ft

Április 22. péntek 19:30 
GRECSÓ KRISZTIÁN & HRUTKA 
RÓBERT:  ELSŐ ÉVRE FECSKE

A Grecsó-Hrutka Tandem több, mint 
egy koncert, és személyesebb, mint egy 
klasszikus színházi est. Megrázó, felemelő 
és könnyed családi történetek szólítják 
meg egymást és a dalokat. Mint egy olyan 
családi asztalnál, ahol három-négy gene-
ráció élvezi az együttlét örömét, és a régi 
adomák után dalt kíván a szív. 
Jegyár elővételben: 2500 Ft, a helyszínen: 
2900 Ft

Április 22. péntek 18:00 
KERTVÁROSOM 2022 FOTÓPÁ-
LYÁZAT KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA

Április 24. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ ÉS 
GYEREKMULATSÁG

Április 24. vasárnap 19:00
Bocs, félrement!

Egy nagy lebukás szimfóniája, emailek-
ben, telefonokon és csevegőprogramokon 
előadva. 
18 éven aluliaknak nem ajánlott!

A MAGYAR KÖLTÉSZET 
NAPJA 2022
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Csendes Apa-forradalom
Március 17-én újra összegyűlt a Családban az erő elneve-
zésű rendezvénysorozat közönsége az Erzsébetligeti Szín-
házban. Ez alkalommal Léder László pszichológus tartott 
előadást Csendes Apa-forradalom címmel. 

A szakember ismertette az apai 
minta fontosságát a gyermekneve-
lésben, de kitért az apátlanság káros 
következményeire is. Statisztikailag 
igazolható, hogy az apa nélkül fel-
nőtt gyerekek nagyobb valószínűség-
gel válnak erőszakossá, mint azok, 
akik teljes családokban élnek. Léder 
nagy hangsújt helyezett arra, hogy a 
gondoskodás és a gyöngédség nem 
csupán a hölgyek, de a férfiak tulaj-
donsága is. Az apaság során a férfi-
ak szervezetében fontos hormonális 
változások történnek, melyek felké-
szítik őket a kicsikkel való harmonikus kapcsolatra. A pszichológus 
ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az apai szerep hangsúlyozása csak-
is a nőkkel történő együttműködésben valósulhat meg. Léder László 
egy rövid kérdőívet is kitöltetett közönségével, melyben az apasággal 
kapcsolatos kérdéseket tett fel, a válaszok pedig igencsak szembe-
mentek az általános előítéletekkel. Ezeket a sztereotípiákat sajnos a 
reklámipar és a média építi tovább, hiszen a családdal való foglala-
toskodást elsősorban a nőkhöz köti.

Léder László az általa alapított Apa Akadémiában igyekszik népsze-
rűsíteni tapasztalatait és segítséget adni a családos férfiak számára.

GUETH ÁDÁM

Az űrfarkas kerületünkben
Március 31-én újabb neves vendég tisztelte meg az 
Erzsébetligeti Színház Világjárók sorozatát. A mosta-
ni meghívott Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós 
tartalmas és érdekfeszítő előadást tartott életéről és vi-
lágűrbe tett utazásának történetéről. A beszélgetést Ko-
saras Renáta vezette, amelyre sokan voltak kíváncsiak.

Farkas Bertalan vadászpilótaként kezdte meg eget hódító karrierjét, 
majd a '70-es évek vége felé válogatták az Interkozmosz program-
ba, melynek célja a világűr békés, nemzetközi keretekben folyó ku-
tatása volt.  Történelmi repülését századosi rendfokozatban 1980. 
május 26-án hajtotta végre a Szojuz-36 űrhajóval, Valerij Kubaszov 
parancsnoksága mellett. Tartalékja, Magyari Béla ugyan soha nem 
járhatott a világűrben, de végigcsinálta ugyanazt a felkészülési prog-
ramot és haláláig szoros barátságot ápolt Farkas Bertalannal.

Az első magyar űrhajós végül 8 napot, 20 órát és 45 percet töltött 
a világűrben, ez idő alatt pedig értékes tudományos kísérleteket 
végzett. Ekkor próbálták ki először a magyar fejlesztésű Pille su-
gárdózis-mérőt, mely kis méreténél fogva alkalmas volt arra, hogy 
a kozmonautákat ért sugárzást a fedélzeten is mérni tudta. Farkas 
Bertalan jóvoltából még a TV Maci is látogatást tehetett az űrállomá-
son, ezt a relikviát azóta is őrzi.

Közönségében a legkisebb korosztály is képviseltette magát, akik 
talán egy kis bíztatást kaptak arra, hogy felnőve ők is űrhajóssá vál-
janak. GUETH ÁDÁM
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Helytörténet
Családi képregény Cinkotáról (A Képeslap-történet folytatódik)
A világháló üzenőfala elvesztette szolid elődje, a képeslapírás intim báját. Sorozatunkkal ebbe a csendes világba 
kalauzoljuk el a régmúlt hangulatokat kedvelő olvasóinkat. Ma a Klimasevszky-Kőhalmi család néhány évtizedes 
múltjának képeslapjai, képei idézik meg a múltat.                                                                           SZÉMAN RICHÁRD

Családi kép

Háborús képeslap. 
Őnagysága Ifj. Klimasefszky Antalné úrnőnek 
Árpádtelep Szent Mihály mellett via Bpest. Kli-

masefszky Antal tizedes 
I.T.P. 55 Bataillon Tauffer. Schick század. 

Drága Anyukám!
Ezen levelel küldök neked 20 Kát, mert jelenleg nincs 

szükségem reá, majd ha fog kelleni, majd kérni 
fogom. Nekem van még 10 koronám. Írjál mi újság 

otthon. Ölel csókol hű férjed Toncsi.

Képeslap. 
Nagy és Szépreményű Striczly 
Etuska kisasszonynak Czinkota 
Bpest melett (Állomás) 
Piliscsaba 1911. X. 22-én. 
Kedves Etuska Kisasszony! 
Megmutatom, hogy hogy viszik 
a rossz katonákat a börtönbe, 
de engem nem visznek odda, 
mert én jól viselkedek mindig. 
Tisztelem üdvözlöm a távolból és 
maradok Mély Tisztelője. Toncsi

Esküvői fényképük. 

Képeslap. 
Szépreményű Striczly Etuska kisasszonynak 

Czinkota Budapest mellett. 
Piliscsaba 1911. X. 19-én 
Kedves Etuska kisasszony! 

Ezen pár sorommal a legszívélyesebb 
üdvözletemet küldöm Kegyednek és nővéreinek

 és kedves szüleinek. 
Maradok mély Tisztelője: Toncsi

Képeslap. 
Rózsareményű Striczli Etuska kisasszonynak 
Czinkota (Állomás) Budapest 1911. II. 7. 
Igen tisztelt Etuska Kisasszony! 
itt küldöm a legszívélyessebb üdvözletemet a 
szakaszból, nem tudom, jó vagyok-e eltalálva. 
Maradok igaz híve: Klimasefszky Antal

Személyazonossági 
igazolójegy. 

Striczl Béla kalauz úr 
Etelka nevű leánya

Személyazonossági 
igazolójegy. 

Klimasefszky Antal 
Pályafelvigyázó
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Egy rövid leírásban említi Apicius 
szakácskönyve is, az ókori Rómá-
ból: Retek borsmártással: A borsot 
törd össze garummal. (és forgasd 
bele a retket. A szerző.)

A középkorban a retek vesztett 
népszerűségéből egy hiedelem 
miatt, mely szerint a retek viszályt 
szít, és kapcsolatban áll a gonosz-
szal. Ezért, ha volt rá lehetőség, 
szentelés után fogyasztották. 

Lippay János 1664-ben megje-
lent könyvében, a Posoni kertben 
így nyilatkozik a növényről: a retek jó puha, és 
porhanyós földet kéván, az kit szántszándékkal jó 
mélyen ástanak, és kitisztitottanak, hogy alá nöl-
hesen, és könnyebben táplálást vehessen. 

Eleink körében szokás volt az is, hogy étkezés 
után sózott retket fogyasztottak, melyet Lippay 
is említ: nem szokták főzni, hanem nyersen enni, 
és közönségessen sóval, noha lépes mézzel is Ma-
gyar Országban. 

A növényt a népi gyógyászat emésztési pa-
naszok, epekő, megfázás és májbetegség ellen 
alkalmazta. A retek gyógyhatásáról 1664-ben 

az alábbiakat írja kertészünk: A 
retek igen hasznos az ember gyomrá-
nak, segiti azt az emésztésre, főkép-
pen ha sóval eszik étel után; noha a 
ki sokat eszik benne, böffentéseket és 
szeleket chinál… Ha valaki éhomra 
retket eszik, avagy csak a héját is, 
semmi méreg nem áthat aznap néki.

Eleink a növényt nem csak nyer-
sen fogyasztották, melyről e két re-
cept is tanúskodik: 

Szakácskönyvtöredék 
a 16. század végéről

Lúd zöld sásával
Szedj gyermökded búzát, ha penig az nincs 
az árpa is jó, mikor gyermökded, ehhöz szedj 
retöklevelet, turbolya levelet, tárkonyt, ispená-
czot, petrezselyömlevelet, fokhagymát, czipót, 
zsályát, boldogasszony mentáját öt avagy hat 
levelet, kakukkfüvet, czéklát, ezeket törd jól 
erősen meg, és az lúd levével, borral eczettel 
szürd meg szépön, hogy megszűröd aztán 
az lúdat is vevőkönkint tisztitsd meg szépön, 
aztán tödd az lében és tödd az tűzhöz hadd 

főjjön, vess nádmézet, borsot belé, de sáfrányt 
keveset, add meg savát, aztán add fel.

Czifray István szakács mester Magyar nem-
zeti szakácskönyve, magyar gazda asszonyok 

szükségeihez alkalmaztatva, 1840. 

Hónapos retek
Jól megmosván és tisztitván a hónapos retket, 
olvaszsz el egy darab czukrot zsirban geszte-
nye színűre; tedd bele a már előbb megforrá-
zott retket; fojtsd be puhára, hintsd be liszttel, 
önts reá levest, vagy barna sűrű levest, főzd 
el jól s kolbászszal vagy más sültel megrakva 
add fel az asztalra.

Szómagyarázat:
add meg a savát: az étel sóssága megfelelő 
legyen; garum: erjeszett halszósz; ispenácz: 
spenót; nádméz: cukornádból előállított cu-
kor; vevőkönkint: darabonként; boldogasz-
szony mentája: balzsammenta, lapos vagy 
széles menta, banyafű, boldogasszony tenyere 
(régen használt gyógynövény, a magyarok fő-
ként imádságoskönyveikben tartották).

A káposztafélék családjába tartozó, eurázsiai származású retek már az ókorban ismert 
volt, az egyiptomiak már fogyaszthatták, az ókori görögök nagy becsben tartották, a 
rómaiak pedig már több változatát termesztették, és igen elterjedt volt a birodalomban. 

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

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́
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A gyász érzése 
nem csak halál-
esetből adódhat. 
Előidézheti biza-
lomvesztés, az 
életben beálló 
nagy változás, pél-

dául lakóhely-változtatás, betegség, válás, bármi-
lyen veszteség, amelyek közül a legmegrázóbb 
természetesen a haláleset. Előbb utóbb minden-
ki életében elérkezik a gyász érzése. A gyászolók 
száma az elmúlt két évben az ismert okok miatt 
sajnálatosan megemelkedett. A kiadvány párbe-
szédes formában választ ad az olvasónak a gyász 
közben fölmerülő kérdésekre, igyekszik kapaszko-
dót nyújtani a vívódásokban, és erőt adni az élet 
folytatásához. A könyv 12 éves kortól olvasható, így 
a gyermekek gyászát is segíti feldolgozni.

A kötet szövege alapján Tagai Péter, az ala-
pítvány munkatársa filmet készített, amely a  
www.csillaggyertyafeny.hu oldalra kattintva látható.

BÖRÖNTE MÁRTA 
evangélikus lelkész beszámolója alapján

A Gömör vármegyében gyönyörű, vadregé-
nyes környezetben majd' kilométeres magas-
ságban épült erősség a tatárjárás után már állt. 
„Az ágyúgolyó is félúton leszédül. S szárnya-sze-
getten hull le égi ösvényérül.” Megannyi tulajdo-
nosa igen kedvelte ezt a biztonságot is nyújtó 
várat. Története során sokszor cserélt gazdát 
vásárlás, csel, ármány, vagy erőszakos foglalás 
útján. Legrégebbi birtokosai, építtetői az Ilos-
vayak és a Bebekek voltak. Úgy esett, hogy egy-
szer két garázdaságra hajlamos főúr nagyon 
szerette volna megkaparintani, akár fegyver-
rel, de akkor az 1540-es években a kincstár 
volt a gazdája és eladó lett a vár. Így kényte-
len-kelletlen csak a vétel volt lehetséges. Ame-
lyikük előbb ér Bécsbe, azé lehet az uradalom 
– gondolták – és siettek, habosra hajszolva a 
lovaikat. Balassa volt a gyorsabb, ő járulhatott 
Habsburg Ferdinánd színe elé, akinek a min-
den hájjal (meg arannyal) megkent udvaron-
cai már megmondták, milyen járatban van az 
akkor éppen királypárti barsi főispán. „Kedvelt 
hívünk, Balassi Menyus, hallom Murányra fáj a 
fogad. Tegyél a jobb zsebembe 60 000 aranyat és 
békességben bírhatod.” Kisvártatva jött a másik, 
az akkor éppen királypárti gömöri főispán, 
akinek sürgős jöveteléről szintén tájékoztatva 
lett a felséges király a – soron kívüli – audi-
enciát a már bevált módon kieszközlő élelmes 
cselédektől. De nem jött zavarba: „Kedvelt hí-
vünk, Bebek Ferkó, hallom, Murányra fáj a fo-
gad. Tegyél a bal zsebembe 60000 aranyat és bé-
kességben bírhatod.” Így igazságos, mindketten 
megkaptátok, amit akartatok, békességben 
bírhatjátok – vagy, majd elrendezitek egymás 
között – gondolta magában a bölcs király.

A kedvelt uradalom jussolásának érvényesí-
tése, birtoklása többnyire nehézségekbe ütkö-
zött. Az 1600- as évek elejétől a Széchyek jó 50 

évig magukénak mondhatták. Ekkor kezdő-
dött Murány fénykora, amikor Széchy György 
és felesége Homonnay Mária a protestáns 
szellem és művelődés felvidéki központjává 
tették. Az addig királypárti uradalom  egyik 
birtokosa, Mária döntésére, az apa György 
halála után, áttért I.Rákóczi György hűségére. 
Ez pedig lokális stratégiai zavart okozott a ki-
rályi konstellációban. Mária biztosítani akarta 
uradalmát minden irányból, így a hadi sike-
reket arató fejedelem felől is. Döntései, korát 
meghaladó erkölcsi megnyilvánulásai miatt 
Máriát, a mértékadó főúri asszonyok (főleg 
férjeik védelmében) éles kritikával, ellen-
szenvvel kezelték. Felrótták, hogy nem törő-
dött a szokásban lévő szigorú konvenciókkal, 
három férjet „fogyasztott”, férfiruhában járt, 
és a korban szinte elsőként, férfi módra ülte 
meg a lovat. (Balassi Bálint biztos kiállt volna 
mellette) Ez az amazon, egyedül, két „lányöcs-
csével” és férjeikkel szemben, akik módot 
kerestek Mária kisemmizésére, nem hagyta 
magát. Kapóra jött neki  a szomszédvár Wes-
selényi Ferenc, Fülek királyi várkapitányának 
érdeklődése Murány iránt, aki akkor még ta-
lán kis túlzással, azt sem tudta, hogy Mária a 
világon van. Az ötlet a kapitány fejében fogant. 
Milyen hasznos és kecsegtető megoldás lenne 
Murányt királyi pártra vinni? Puhatolódzásba 
kezdett. Hűséges emberével romantikus talál-
kára hívta Máriát, aki elfogódottan, kétségek 
közt, de igent mondott. Szerelem volt első lá-
tásra, bár az éjféli fáklyafény csalóka sugarával 
kellett beérniük. Azon mód készen lett a terv, 
Mária lebocsát hágcsót, létrát enged, és már 
jöhetnek is a várhódítók – ő már meg volt hó-
dítva. Így történt. Mária várbeli praktikáinak 
eredményeként és a támadók gyorsaságának 
köszönhetően az egyébként jelentős létszámú 

Magyar szépmesék

A Murányi Vénusz 
– Murány ostroma és meghódítása

őrség letette a fegyvert. Hadadi Wesselényi Fe-
renc és rimaszécsi Széchy Mária egybekeltek, 
örök hűséget fogadtak egymásnak. A király 
egyebek mellett nekik ajándékozta Murányt 
és birtokrészeit. 

A kalandos szerelmi történet ihletet adott 
irodalmunk kiválóságainak. Elsőnek a kortárs, 
Gyöngyösi István ragadott tollat, papírt: Márs-
sal társalkodó Murányi Vénus. A szerzőnek pár 
év múlva azt mondja Szécsi Mária: „– Édes 
Gyöngyösim, midőn nékem a Murányi Vénust 
írtad, nem valál ilyen töpörtő. Erre Gyöngyösi 
hamarjában azt felelé: – Bizonyára nagyságod is 
akkor Vénus volt, nem pedig (mint mostanában) 
vén hús.” 

Gyöngyösi nyomán jöttek a XIX. század 
költői. Arany János (aki különösen kedvelte 
Gyöngyösit): Murány ostroma, Tompa Mihály: 
Szécsi Mária, Kisfaludy Károly: Szécsi Mária 
vagy Murány ostromlása, végül Petőfi Sándor: 
Szécsi Mária. 
Részlet Petőfi művéből:
Az elhagyott, az elpusztult Murányvárban
Vadrózsa - bokrok közt halk szellők susogtak.
Letörtem egy rózsát s magammal hoztam őt...
Talán a szép asszony szíve porábul nőtt...- 

A férj, Wesselényi Ferenc hűen szolgálta Bé-
cset, fontos hivatalokat viselt, nádorispán lett 
Zrínyi Miklóssal szemben. Végül, szembesül-
ve az ország sanyargatott helyzetével, esküvel 
vezette az elégedetleneket, akik ugyan a nevét 
tartva, de már csak nélküle állhattak a pataki 
vár lodzsájának rózsája alá, titkos kötéseik tör-
ténelmi helyszínén. (sub rosa: titkon)

A „szépasszony szíve porából” sajnos nem 
nőhetett vadrózsa a szeretett murányi bokrok 
között. Az I. Lipót féle könyörtelen megtorlás 
őt sem hagyta figyelmen kívül. A „rebellis” 
nádor özvegyét öt éven át fogság, őrizet alatt 
tartották. Végül a királyi kegy Kőszeg váro-
sát jelölte ki végső lakhelyéül, ahol 1679-ben 
elhunyt, temetését a jezsuiták Szent Jakab 
templomában engedélyezték.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

Segítség a 
gyászolóknak
2021-ben a rákosszentmihályi evan-
gélikus gyülekezet Csillaggyertyafény 
Alapítványa gondozásában megjelent 
a Veled vagyok, fogom a kezed című 
könyv, amely most már finn, német és 
spanyol nyelven is olvasható. Tavaly, 
amikor Ferenc pápa Budapesten járt, 
az Alapítvány megajándékozta őt egy 
spanyol nyelvű példánnyal. Egy an-
gol és magyar változatot eljuttattak 
Magyarország Szentszék mellett mű-
ködő nagykövetségére is, amelyre az 
alábbi válasz érkezett: 
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Gólok az utolsó utáni 
percekben

VEGYES
Kitűnő állapotú franciaágy mat-
raccal 140x200 cm eladó 30E Ft. 
20-596-4600

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

Grundig színes TV, női kék bé-
lelt hosszú bőrkabát, étkező asz-
tal barna kerek asztallap, elekt-
romos lábfürdető, Whirlpool 
szagelszívó eladók. 20-559-8756

XVI. kerületi családi házunkba 
heti, illetve 2 heti rendszeres-
séggel takarítónőt keresek. Meg-
bízható, fiatal, leinformálható le-
gyen, hosszú távra. 20-935-2473

Napellenző – fekete, könyökka-
ros, 3x2m 2 hónapot használt 
90E Ft-ért eladó. 30-325-8815

Két gyerek rácsos ágy pelenkázó-
val eladó. Ár megegyezéssel. 70-
243-8446

Eladó fekete perzsa láb és nyúl-
bunda. 30-689-2892

Eladó 3 éves barna Opel Astra F 
Hatchback 17.500 km 3,5M Ft. 
30-816-9089

Eladó 2 db elektromos fűnyíró 
8E Ft/db áron. 30-294-8049

Vennék / vagy ajándékba kérnék 
Matáv telefonkönyvet 2019-20-
21 évekből, újat vagy használtat. 
30-218-7367

Vegyestüzelésű kazán 70E Ft-ért 
eladó. Automata mosógép mo-
tor, balta, hólapát, csákány nyél-
lel Neumann táska varrógép, új 
zománcos lábas fedővel eladók. 
409-2240

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

Spéter Erzsébet kisméretű kü-
lönleges selyem estélyi ruhája 
eladó. 403-6024

ELADÓ AL-KO BC-4535 (benzin-
motoros) fűkasza. 20-416-7444

Zinger előtti Pfaff varrógép mű-
ködőképes állapotban eladó 10E 
Ft. 259-0405

Felültöltős Whirpool mosógép – 
működő – eladó 12E Ft-ért. 409-
2420

Eladó VW Golf kombi autó vo-
nóhoroggal, tolatóradarral jó ál-
lapotban. 20-282-8163

VW Bora 1,6-os highlight meg-
kímélt, garázsban tartott első 
tulajdonostól 130E km-el 790E 
Ft-ért eladó. 30-913-1031

Eladók: férfi ingek, pizsamák 
44-46-os, téliesített dzsekik, au-
tós kabátok L-es, cipők 42-43-as, 
öltönyök, nyakkendők új állapot-
ban. 403-1022

Zokni felhúzó, WC magasító, Cos-
modisc derék védő, izom stimulá-
tor, Samsung TV, Hot-Plan elekt-
romos sütőtál eladók. 409-0366

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

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

Eladó 325 db kétszer égetett ké-
mény tégla, 6 db csőoszlop kerí-
tésnek, kazánba való vegyes tűzi-
fa. 30-413-5678

Házi lekvárok többféle ízben 
többféle gyümölcsből eladók. 
405-4651

Eladó 30l-es 10E, 17l-es 8E Ft, 
cserép savanyító edény. 20-323-
4265

Eladó 2db 30l és 50l-es boros 
ballon. 30-169-2138

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

Ingyen elvihető a XVI. Kerület-
ből egy használt, de megkímélt 
állapotú 70x165cm, nem ágy-
neműtartós heverő és használt, 
fatetős zongora. Ár megegyezés 
szerint. 20-482-4878

Eladó: DVD, hifi torony, képmag-
nó, horgászfelszerelés, könyvek. 
20-318-8284

Elektrolux kombi hűtő 25E Ft, 
benzines fűkasza 15E Ft, 3 égős 
gáztűzhely 16E Ft-ért eladók. 20-
595-3901

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú 
ERIKA táskaírógép plusz szalag-
gal jelképes összegért. 30-528-
2040

Eladó: nagyméretű, masszív 
EMINEO nevű kerekesszék, 
kerék távolság 75 cm, ülőpárna 
52cm széles. 30-528-2040

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

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

Redőnyvas 3 szál (6m), zártszel-
vény 20x20-as 4 szál, 20x40-es 
2 szál, PAG860 Bioptron lámpa 
eladó. 405-2211

A Budapest I. osztályban induló Ikarus már öt 
mérkőzésen van túl a 2021/22-es bajnokság 
tavaszi idényében. Az első fordulóban a baj-
noki cím egyik legesélyesebb csapata, a Pénz-
ügyőr látogatott a piros-kékek otthonába. Nem 
az IKA volt az esélyes, a 0-5 azonban kicsit 
fájó. A következő négy meccsen ugyan nem 
kaptak ki, viszont az egy győzelem melletti 
három döntetlen nem annyira megnyugtató, 
hiszen a bennmaradásért folyó küzdelem-
ben szükség lenne a 3 pontos győzelmekre. 
A második fordulóban, idegenben a MUN SE 
ellen a 88. percben még 3-2-re vezettek, de a 
vége 3-3 lett. Az ötödik fordulóban viszont az 
Ikarust segítette a sors (és a csapat dicséretes 
küzdőszelleme), hazai pályán a vendég SZAC 
(az egyik nagy rivális) már 3-0-ra vezetett, vé-
gén az Ika a 96. percben (!) egyenlített. 

Mindenesetre a csapat elmozdult a 15. hely-
ről, de még szükség lesz pár győzelemre a biz-
tos bennmaradás érdekében.

Másik három együttesünk három fordulón 
van túl. Az őszi idényt 4. helyen záró RAFC 
bravúros győzelemmel kezdte a tavaszt: az igen 
jó képességű Duna SK otthonában szerzett 3 
pontot, miután 2-0-ra nyertek. Érdekesség: a 
65. percben 0-0-nál pályára lépett a RAFC egy-

kori „ikonja”, Gálosi Csongor és a 78. és 88. 
percben szerzett góljaival eldöntötte a meccset, 
nagyon értékes 3 ponthoz juttatva csapatát. A 
második fordulóban ismét szerepet kapott a 
sors. A csoport egyik legjobbja, a Flotta (3. hely) 
látogatott a RAFC „otthonába” (Ikarus pálya…), 
a hazaiak félidőben 2-0-ra vezettek, a Flotta 
azonban – miután a bíró a 92. percben kiállí-
totta a RAFC egyik legjobbját, Balatoni Balázst 
– a 94. percben kiegyenlített (2-2).

A sorsolás szeszélye folytán következett a 
csoport kimagasló esélyese, az ISSIMO ide-
genben. A RAFC egyáltalán nem játszott alá-
rendelt szerepet, de jobb támadójátékuk miatt 
a bajnokjelölt nyert 2-0-ra. (A második gólt a 
góllövőlista éllovasa, a RAFC egykori gólkirá-
lya, Berndt András szerezte).

A kék-sárgák tartják 4. helyüket, de kell a 
további jó helytállás, mert roppant szoros a 
középmezőny, a 4. és a 9. között mindössze 3 
pont a különbség.

Másik II. osztályú csapatunk a Mátyásföl-
di LTC a 14 csapatos csoportban az őszt a 11. 
helyen zárta. A tavaszi rajt nem mondható 
különösen jónak: a Goldballtól (9.) vereség, 
utána két 2-2-es döntetlen a Szent Pál Akadé-
mia (10.) és a Műegyetem (13.) ellen. Utóbbi 

két eredmény azért is fájó, mert az MLTC két 
közvetlen riválisa ellen született, az alsóház-
ban. Hogy a mátyásföldiek se maradjanak ki 
a sorból, a Szent Pál ellen a 80. percben még 
2-0-ra vezettek, de a Hit-Gyülekezet csapata a 
92. percben egyenlített. 

Az MLTC jelenleg a 12. helyen áll, 5 ponttal 
előzi meg a kieső helyen lévő 13., Műegyetem 
csapatát. Ennél azért jobb teljesítésre lesz 
szükség, hogy ne kelljen idegeskedni a hátra-
lévő tíz fordulóban.

Kertvárosunk negyedik csapata a Rákosz-
szentmihályi SC az ősszel a 13 csapatos III. 
osztályban a 10. helyen végzett, a 13., kiesőtől 
10 pontnyi távolságra. A jóval szebb múlttal 
rendelkező RSC győzelemmel kezdte a ta-
vaszt (a 7. Büske ellen 2-1), utána viszont két 
súlyos vereség következett. A 2. fordulóban 
a II. Kerület II (3.) ellen 1-5, utána az éllovas 
Zuglói Medvék SE ellen 0-4. Ennek ellenére 
tartják a 10. helyet, változatlanul 10 ponttal a 
kieső helytől.

Az egyesület igencsak nehéz időszakot él át. 
Nincs irigylésre méltó helyzetben az elnök 
Lohn János, aki próbál mindent megtenni a 
fennmaradásért. 
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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

XVI. kerületi állateledel bolt-
ba, talpraesett, szakmai ta-
pasztalattal rendelkező eladót 
keresünk. Dinamikusan fej-
lődő csapat, akár előrelépés 
lehetőség. Önéletrajzát, vagy 
amit fontosnak tart magáról az 
állás betöltése szempontjából 
várjuk az angelklara7708@
gmail.com email címen.

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

Kertépítés, öntöző rendszer, 
térkő lerakását, fakivágást, 
bokrok irtását és szállítását 
vállaljuk. Fűnyírást és sövé-
nyek telepítését. Szőcsi Dénes 
20-348-8753

Régiségek-hagyaték, örök-
ség felvásárlása készpénzért. 
www.antikbudapest.hu e-mail: 
antik@antikbudapest.hu Tele-
fon: 20-932-6495

Lakásfelújítást vállalunk! Hi-
degburkolás, homlokzatszige-
telés stb. Fekete Dániel, 20-
493-0390

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

Kertrendezést, sövény vágást, 
fakivágást, tavaszi kert tisztí-
tást, kerti hulladék elszállítását 
vállaljuk profi gépekkel. Szabó 
András 30-287-4348

Készpénzért veszek értékbecs-
léssel bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, könyveket, írógépeket, 
varrógépet, szőnyeget, csipké-
ket, kristályt, bizsukat, ezüstöt, 
borostyánt, régiséget, kitünte-
tést, bakelit lemezeket, teljes 
hagyatékot. Díjtalan kiszállás! 
Németh Dániel 20-294-9205

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

Tetődoktor. Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhá-
rítás, bádogozás, Lindab tető, 
új tető cserepezése, kisebb ja-
vítások, SOS munkák. 30-622-
5805, 20-492-4619

Gábor Eszmeralda becsüs, 
műgyűjtőnő, legmagasabb 
áron, készpénzért vásárol fest-
ményeket, aranyakat, ezüst-
tárgyakat, órákat Herendiket, 
hagyatékot, gyűjteményeket. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 30-
400-3645, zsolnay08@gmail.
com

Minden, ami villanyszerelés, 
akár hétvégén is, ünnepnap is. 
Molnár László villanyszerelő. 
www.turulvilltech.hu 70-619-
0711

INGATLAN
Különálló 36nm-es ház fix 135E 
Ft/hó idősebb hölgynek kiadó. 
30-937-1150 

Eladnám vagy cserélném 
62nm-es panorámás, amerikai 
konyhás Jókai lakótelepi laká-
somat kisebbre, csak a telepen. 
407-4927, 30-779-1522

Hosszú távra kiadó Mátyásföld 
környékén /Atlasz – Zsarnó u./ 
140nm, 4 szobás dupla komfor-
tos, dupla garázsos családi ház, 
pincével terasszal nagy kerttel. 
30-989-2470

Ómátyásföldön különálló egy 
szoba, összkomfortos kis ház 
kiadó egy nem dohányzó hölgy 
részére. 20-925-5910

Árpádföldön a HÉV állomáshoz 
közel 60nm-es, önálló ház nagy 
kerttel 1 vagy 2 fő részére kiadó. 
30-607-2776

Sashalmon 1 szobás házrész ki-
adó 80E Ft + rezsi. 30-269-2655

Kiadó a Centin első emeleti la-
kás. 130 E Ft+ rezsi. 20345-4882

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

VEGYES
Műanyag, kék színű, vastag 
falú, erős hordók eladók: 200 
l-es 10 E Ft/db, 100 l-es 5E Ft/
db.  20/498-6812

Építésnél használt pallók el-
adók. 409-2240

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

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

Eladó keveset használt masszív 
kukorica daráló 15E Ft-ért. 30-
294-8049

Szobakerékpár, elektromos fű-
rész, koloniál lámpa. 20-913-
4783

Festmények, lámpabúrák, 
Rüszter lámpa eladó. 20-242-
0576

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



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

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

Nyugdíjasok vállalnak kisebb 
munkákat, vízvezetékek, csa-
pok, bojlerek vízkőtelenítése, 
villanyszerelési munkák, zá-
rak cseréje. 20-402-5638

Kazán, cirkó, gáz-vízmelegítő 
felújítás, csere, javítás, karban-
tartás. Kazáncsere kémény-
béleléssel, teljeskörű ügyin-
tézéssel. Gázbojler cseréje 
villanybojlerre. Fábián Zsolt 
épületgépész, 30-943-4372




