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Eredményekről és a 
választásokról Szatmáry 
Kristóffal 

 

 

– ADJA MAGÁT A KÉRDÉS: ÖN SZERINT MI 
A TÉTJE AZ ÁPRILIS 3-I VÁLASZTÁSOKNAK?
– Nagyon egyszerű: vagy előre haladunk, 
megőrizve a közös munkánk eredményeit 
vagy visszatérnek a régi bukott emberek és 
velük együtt a megszorítások a Gyurcsány- 
és a Bajnai-korszakból, amiből semmi jó 
nem származik sem az országnak, sem 
Budapestnek, sem a Kertvárosnak. De hogy 
csak az utóbbinál maradjunk: a tét az, hogy a 
XVI. kerületben meg tudjuk őrizni azt a nyu-
godt, kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődést, 
amiért rengeteget dolgoztunk, és a jövőben 
is szeretnénk dolgozni. Erre a fejlődésre a 
polgári-nemzeti kormány a biztosíték, de 
erre én magam is garanciát vállalok, főleg 
úgy, hogy másfél évtizede töretlen az együtt-
működésünk Kovács Péter polgármesterrel.

– BESZÉLJÜNK ERRŐL A FEJ-
LŐDÉSRŐL, AZ EDDIG ELÉRT 
EREDMÉNYEKRŐL!
– Egy nemrég készült felmé-
rés szerint a budapesti kerüle-
tek közül az egyik legnagyobb 
arányban a Kertvárosban elége-
dettek a lakosok a kerületi ve-
zetéssel és azzal, ahogy a város-
rész fejlődik. Nem véletlenül:  
2010 és 2021 között új korszak 
kezdődött Budapest külső ke-
rületeinek életében, 60 éves 
hátrányt dolgoztunk le. 

– AZÉRT ITT ÁLLJUNK MEG 
EGY PILLANATRA! HATVAN 
ESZTENDŐS HÁTRÁNYT? 
NEM TÚLZÁS EZ?
– Egyáltalán nem. A külső 
kerületeket, köztük a XVI.-at 
is egy tollvonással Budapesthez csatolták 
1950-ben. Azonban a falusias környezetet az 
európai nagyvároshoz integrálni szándéko-
zó fejlesztések a rendszerváltásig elmarad-
tak. A kommunistáknak egyszerűen nem 

volt fontos a Kertváros. 1990 után lehetett 
volna ezen változtatni, de a húsz évig tartó 
Demszky-korszak alatt a liberális városve-
zetők csak a belső kerületekre fókuszáltak. 
Vagyis pontosan 60 éves hátrányt kezdtünk 
el ledolgozni 2010-ben, amikor nem csak az 
ország, de Budapest külső kerületeinek az 
életében is új korszak kezdődött el. A kor-
mánynak és a Városházának is volt jövőké-
pe, határozott elképzelése arról, hogyan zár-
kóztassák fel a külvárosi részeket. A jövőkép 
tervekben öltött testet, azokhoz pedig pénzt 
is rendeltek. A polgári-nemzeti kormányzat 
többet tett a külső kerületekért az elmúlt tíz 
évben, mint a többiek abban az ominózus 
hatvanban.

– KAPHATNÁNK ÍZELÍTŐT ABBÓL, MI 
MINDEN TÖRTÉNT AZ ELMÚLT TÍZ ÉV-
BEN A KERTVÁROSBAN?
– Megnyitottuk a kerület első uszodáját, 
bölcsődét adtunk át, sporttelepeket újítot-
tunk fel. A Kertváros történetének legna-
gyobb oktatási és egészségügyi fejlesztését 
hajtjuk végre. 

A Szilas-patak mentén az ország egyik 
legszebb rekreációs terét, illetve kerékpárút-
ját hoztuk létre. Rendbe tettük a Naplás-tó 
környékét is, amely a kertvárosiaknak kivá-

ló helyszínt kínál szabadidejük egészséges 
eltöltésére. Építettünk közösségi komposz-
tálót, 2021-ben pedig eddig nem látott er-
dőtelepítési programot indítottunk el, első 
lépésben közel három hektárnyi területen fá-

sítunk, hogy minél inkább zöldebb és egész-
ségesebb legyen otthonunk.

A leglátványosabb fejlesztés a XVI. kerületi 
önkormányzati tulajdonú úthálózat megújí-
tása volt. 2018-tól ezt támogatja a kormány-
zati forrással működő Budapesti Útépítési 
Program is, amelyet miniszteri biztosként 
jómagam koordinálok. Ennek eredménye-
ként 86 utca épült és épül meg a Kertváros-
ban, ami 25,6 km útszakaszt jelent. Nagyon 
fontos, hogy kiharcoltuk a HÉV-metró ösz-
szekötésének folytatását, javaslatunkra a kor-
mány vette át a projektet, amit Karácsonyék 
a kukába dobtak volna. A következő évek leg-
nagyobb feladata lesz ez, ami a fenntartható 
fejlődést szolgálja és forradalmi megújulást 
hoz a Kertváros életébe.

– EZ MÁR A JÖVŐ ZENÉJE. DE BESZÉL-
JÜNK IS A JÖVŐRŐL! HA ÚJRAVÁLASZT-
JÁK, HOGYAN KÉPZELI EL? MILYEN TER-
VEI VANNAK?
– Ahogy említettem is: megyünk előre, foly-
tatjuk a közös munkát. Sok feladat áll még 
előttünk. Mindenekelőtt az, hogy legyen met-
ró a XVI. kerületben, vagyis hozzuk tető alá a 
HÉV és a 2-es metró összekötésének projekt-
jét. De fontos az oktatás és az egészségügy 
folyamatos fejlesztése, a Kertváros földúthá-

lózatának teljes felszámolása, 
a Külső Körvasút fejlesztése, 
ahogy az is, hogy megépüljön 
az Idősek Otthona. De minde-
nekelőtt azt szeretném, ha a 
Kertváros nem csak a legélhe-
tőbb kerülete lenne Budapest-
nek, de a legzöldebb is.

– MÉG ENNÉL IS ZÖLDEBB? 
VANNAK KERÜLETEK, AKIK 
BÁRMIT MEGADNÁNAK, HA 
CSAK EGY RÉSZÉT BÍRNÁK 
ANNAK A ZÖLDFELÜLET-
NEK, AMIVEL A XVI. KERÜLET 
RENDELKEZIK.
– Mindig van feljebb. Komoly-
ra fordítva: még több közössé-
gi zöldfelületet kell kialakíta-
nunk. Úgy, hogy a Kertváros 
minden lakója 8-10 perc alatt 
elérjen egy ilyet. A legújabb 

kezdeményezésem pedig az, hogy annyi fát 
kell ültetnünk a közeljövőben, ahányan a 
kerületet lakják. Mert a Kertváros addig tart, 
ameddig a fák magasabbra nőnek a házaknál.

MUNKATÁRSUNKTÓL



Az Önkormányzat  lapja      3

Kedves Olvasó!
Kellér Dezső, régebbi korok egyik konferanszi-
éja – akkor így hívták a műsorvezetőt – sokszor 
hangsúlyozta, hogy „a téma az utcán hever, 
csak le kell hajolni érte”. Esetemben ugyan nem 
az utcán, hanem egy gyorsétteremben hevert 
a téma – néha be kell érnem a gyorskajával – 
én lehajoltam érte, és most megosztom önök-
kel, hátha elmosolyodnak rajta. A szomszédos 
asztalánál két „kevésbé szabályozott megjele-
nésű” honfitársunk eszegetett és beszélgetett: 
– Neked hány van? – Nekem kettő. – Neked? 
– Nekem már három. – Milyenek? – Két kínai, 
meg egy svájci. – Svájci? Hát olyan nincs is. – De-
hogyis nincs. A kínaiak azt hamisítják. – Higgyé 
nekem, svájci nincs. – Hát akkor te most jötté a 
Marsról. Még a gyerekek is tudják, hogy a svájci a 
legmenőbb. Az egyik legfőbb exportcikkük. – Ittá 
ma már hogy ilyen hülyeségeket beszélsz? Mire 
ideértek a csevegésben, már egy kicsit meg-
emelték a hangjukat is, mire az egyik éttermi 
alkalmazott odajött, és megkérte őket, hogy a 
többiek zavarása nélkül tisztázzák a nézetelté-
résüket. Kissé megcsendesedtek, de a konflik-
tusukban Svájc továbbra is vesztésre állt. 
Közben kiderült, hogy akinek kettő van, annak 
a kettő közül az egyik magyar. Ez bizony elég 
snassz. Ez végleg nagyon távolra tolta tőlük a 
megegyezés reményét. Egy darabig csendben 
dúltak-fúltak, és majszolás közben lopva lesték 
egymás arckifejezését. Majd egyikükből kitört 
az igazságérzet: – Azt utálom benned, hogy azt 
hiszed, csak neked lehet igazad. – Svájci akkor 
sincs, kérdezd meg a Janit, az tuti az ilyesmibe. 
Erre a másik dühödten kirakott az asztalra egy 
igazi, legendás svájci bicskát, és ezt mondta: 
– Hát itt van te nagyokos, mi ez, ha nem svájci? 
Csak nem mutattam, mert a szállón elloptad vol-
na. Mire a másik: – Ja, nem az oltásokról beszé-
lünk? És újra szent volt köztük a béke. 

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
........................................................................................................................

Január 19-én adta át Kovács Péter polgármester, Ács Anikó alpol-
gármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő a felújí-
tott Enikő, Hunyadvár és Borotvás utcát a Jókai-lakótelepen. 

A Fejlődő Kertváros Program keretében az útburkolaton túl a járdákat és a parkolókat 
korszerűsítette az Önkormányzat, melyet a különböző szolgáltatók (gáz és vízművek) 
munkája előzött meg. A felújítás során az alpolgármester tartotta a kapcsolatot a környék 
lakóival, és az ő kérésükre – és engedélyükkel – a már magánterületen lévő térkő-burko-
latokat is renoválhatták. 

A beruházás teljes összege 100 
millió forintot tesz ki. Az elkövet-
kező évben a Jókai-lakótelep la-
kossága még számos fejlesztésre 
számíthat, beleértve a kibővített 
szakrendelő átadását is. Mivel a 
szóban forgó kereszteződések 
korábban is szilárd burkolattal 
rendelkeztek, ezért a Budapesti 
Útépítési Program támogatását –
melynek keretében már közel száz 
útszakasz újulhatott meg Kertvá-
rosunkban – nem lehetett igénybe 
venni. Az Önkormányzat számára 
viszont több forrás áll rendelkezés-
re, melyeket a kerület közterületei-
re fordíthat, köztük a Fejlődő Kert-
város Program.

GUETH ÁDÁM

Megújult az Enikő, a Hunyad-
vár és a Borotvás utca
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Szász József alpolgármester a helyszínen arról tájékoztatta a megje-
lenteket, hogy a kerület vezetése szeretné helyben tartani a Kertvá-
rosban keletkező zöldhulladékot, elegánsabb nevén a zöld javakat. Ez 
az elnevezés már azt sugallja, hogy ezek – lomb, gallyak, nyesedék 
– valójában nem hulladékok, hanem értékes anyagok. Eddig jelentős 
részük kikerült a kerületünkből. A jövőben azonban minden kerü-
leti lakcímmel és fényképes igazolvánnyal rendelkező XVI. kerületi 
polgár havonta összesen 1 köbméter őszi vagy tavaszi levelet, gallyat, 
nyesedéket hozhat az új telepre, amelynek van egy átrakó része, van 
egy csurgalékvíz medencéje és van három közösségi komposztáló 
boxa is. Egy a konyhai zöldhulladéknak, egy a kerti hulladéknak, egy 
pedig a kész komposztnak.

Az Önkormányzat eddig évente 100 millió forintot költött a zöld-
hulladékkal kapcsolatos kiadásokra. A telep létrehozása ennek alig 
több mint harmadába, 36 millió forintba került. Az üzemeltetője, 
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közeljövőben a technológia 
javítása érdekében 10 millió forint értékben egy darálógépet, 8 millió 
forintért pedig egy rostálógépet kíván vásárolni.

Kovács Péter polgármester arról beszélt, hogy mi indította a kerület 
vezetését a telep létrehozására. Röviden: a lakossági igény. A végső 
cél az, hogy a lakosság a zöld javakat idehozhatja a telepre komposz-
tálásra, cserébe komposztot vihet haza. A polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a telep létrehozása nem terhelte a kerület költségvetését, 
mert megtakarított pénzből hozták létre Szőllősi Gábornak, a téma 
szakértőjének tanácsai alapján, Ádám Attila főkertész felügyelete 
mellett.

Szatmáry Kristóf azt hangsúlyozta, hogy a Kertvárosban a környezet-
tudatosság és a természetvédelem nem csak hangzatos mondatokat 
jelent, hanem folyamatosan megvalósuló terveket is. A komposztáló 
telep csak az első lépés volt a fenntartható életforma elősegítéséhez, 
példa arra, hogy a helyi közösség helyben talált megoldást a döntő 
többségében kerttulajdonosok problémájára. Ráadásul ez nem csak 
egy probléma megoldása, hanem értékteremtés, a zöld javak hasz-
nosítása, talán egy új termék létrehozásának kezdete. Jól illik abba a 
folyamatba, amelynek a nemrég megkezdett erdőtelepítési program 
is részét képezi.

Végül Szász József felhívta még a figyelmet arra, hogy a már em-
lített dobrosta és a darálógép már meg van rendelve, de a fejlesztés 
első darabja, egy komposzttea készítő tartály már meg is érkezett a 
telepre. Ez a tea emberi fogyasztásra nem alkalmas, kész komposzt-
ból készül egy szűrési eljárás útján. Viszont tele van tápanyaggal, 
ezért a növények locsolására, táplálására nagyon is alkalmas folyadék 
nyerhető belőle.

MÉSZÁROS TIBOR  

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács 
Péter polgármester, Szász József alpolgármester, 
Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató Szerve-
zet intézményvezetője, Ádám Attila, kerületünk 
főkertésze és Szőllősi Gábor, az Agrofutura Ma-
gyarország Kft. ügyvezetője jelenlétében adták át 
január 11-én a Kertvárosi Közösségi Komposztá-
lótelepet.

Kertvárosi Közösségi 
Komposztáló

Csurgalékvíz medence

Komposztáló boxok
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A belső munkálatok az utolsó fázisba értek. Van olyan tan-
terem, ahol már a tábla is fönt van a falon, van olyan, ahol 
még a földön hever fölszerelésre várva, és van, ahol még lét-
ra, és vödör is van a teremben, de látszik, hogy mindenhol 
az utolsó simításokat végzik. A tornateremben is folynak 
még a szerelési munkálatok, és bebútorozásra vár az épület, 
valamint az udvaron is van még tennivaló, de már lehet sej-
teni, milyen is lesz, amikor birtokba veheti a diákság.
Mellékelt képeink a január 11-i állapotot tükrözik.

M.T.   

Utolsó fázisában a Szent-Györgyi Albert 
általános Iskola felújítása és bővítése
Kovács Péter polgármester, Ács Anikó alpolgármester és Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi 
Központ igazgatója megtekintette a Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. szám alatti 
részlegének felújítási és bővítési munkálatait. A bejárásra – amelyen részt vettek a Beruházási Ügy-
nökség munkatársai is – mi is elkísértük az illetékeseket. 

A felújított régi épület

A lépcsőház

Az új épületszárny

A tornaterem 

Tanterem Tanterem Tanterem
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Emlékmű az elhurcoltak tiszteletére

Az avató ünnepségen megjelent Johannes 
Haindl, a Német Szövetségi Köztársaság 
magyarországi nagykövete, Szalay-Bobrov-
niczky Vince, a Miniszterelnökség civil és 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára, Hans Georg Reichhart, Német-
ország korábbi lakhatási, építési és közleke-
dési ügyekért felelős államminisztere, Balog 
Zoltán, a Magyarországi Református Egyház 
Dunamelléki egyházkerületének püspöke, 
Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püs-
pök, dr. Varga Lajos, a Magyar Katolikus Egy-
ház váci segédpüspöke és Ritter Imre, az Or-
szággyűlés német nemzetiségi képviselője.

A megemlékezés már délelőtt elkezdődött. 
10 órakor a Szentmihályi Játszókert Óvoda 
egy német nyelvű csoportja, 11 órakor pedig 
a Táncsics Mihály Általános iskola 3. b osz-
tálya a téli szürkeségbe süllyedt virágágyást 
teletűzdelte magyar és német nemzeti színű 
papírzászlókkal, amelynek közepébe egy fa-
keresztet állítottak. 

Az avatás délután 15 órakor kezdődött, ami-
kor a kerületi német nemzetiség Rozmaring 
Kórusa elénekelte a magyarországi németek 
himnuszát, majd a Magyar Himnuszt.

Az ünnepi beszédek sorát Kovács Péter 
polgármester kezdte, aki elmondta, hogy 
kerületünkben 1990. január 19-e óta emlé-
kezünk az elhurcoltakra. Ez idáig az egykori 
községháza, ma iskola falán elhelyezett em-

léktábla megkoszorúzását, és a még köztünk 
lévő néhány túlélő élménybeszámolóját je-
lentette. Részt vett benne a POFOSZ, a ke-
rületi és a Német Önkormányzat. Most azon-
ban már egy sokkal méltóbb emlékmű előtt

 

történhet a megemlékezés, amiért köszönet 
jár a kezdeményezőknek, Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselőnek, Péteri Ildikó-
nak, a XVI. kerületi Német Önkormányzat 
elnökének és az alkotónak, R. Törley Mária 
szobrászművésznek. Sajnálatos, hogy ezt az 
ünnepélyes pillanatot a túlélők már nem él-
hették át.

Johannes Haindl, Németország nagyköve-
te azt emelte ki, hogy ártatlanul, csupán né-
met nevük miatt milyen súlyos szenvedést 
és igazságtalanságot kellett elviselniük az 
elhurcoltaknak. Igaz, ez a tragédia a hitleri 
diktatúra rémségeivel kezdődött, de a ma-
gyarországi németeket ártatlanul sújtották 
kollektív büntetéssel. Az emlékmű ugyan 
nem tudja jóvátenni a rémtetteket, de fontos 
gesztus, jól látható kéznyújtás a megbékélés 
érdekében. Azt mutatja, hogy sikerült meg-
szabadulni a múlt démonaitól. Ez fontos, 
hiszen egy minél konfliktus-mentesebb Eu-
rópát kell építenünk, mert ebben van a közös 
jövőnk.

Szatmáry Kristóf, az emlékmű egyik 
kezdeményezője arról beszélt, hogy egy  

emlékmű valódi üzenete főhajtás a múlt 
előtt, ugyanakkor útmutatás a jövő nemzedé-
kek számára. Figyelmeztetés, hogy soha töb-
bet ne kelljen senkinek kollektív megbélyeg-
zést, és diktatúrát elszenvednie. Az emlékmű 
később megépülő elemein pedig ebben a 
szellemben szeretnék bemutatni az ezeréves 
német-magyar együttélés eredményeit. Kik-
ről is szól az emlékmű? Nevezhetjük őket 
magyarországi németeknek, németajkú ma-
gyaroknak is. Még távolabbra visszatekintve 
pedig ők voltak a magyar törzsszövetséghez 
csatlakozott legnépesebb törzs. Az évszáza-
dok során integrálódtak, asszimilálódtak, és 
valódi magyarokká váltak. Ugyanakkor meg-
őrizték identitásukat, értékes hagyománya-
ikat. Mégis kitelepítés, kényszermunka és 
sokaknak halál lett a sorsuk csak azért, mert 
Magyarországot választották hazájuknak, de 
származásukról árulkodott német nevük. A 
XX. század kegyetlen volt a diktatúráknak 
kiszolgáltatott ártatlanokkal. Mindent el kell 
követnünk, hogy ez soha többé ne ismétlőd-
hessen meg. Erre is emlékeztessen ez az em-
lékmű! – mondta Szatmáry Kristóf.

Emlékművet avattak a Sashalmi sétányon annak a 144 német nevű, vagy német származású sashalmi honfitársunknak 
az emlékére, akiket a szovjet katonák 1945. január 19-én hurcoltak el kényszermunkára. A Magyarországi Németajkúak 
Kultúrájáért Alapítvány, a XVI. kerületi Német Önkormányzat, a XVI. kerület Önkormányzata és Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő hívta meg az ünnepségre az érintettek leszármazottait, Németország képviselőit, valamint a tör-
ténelmi egyházak püspökeit. Az emlékmű elkészítésével R. Törley Mária szobrászművészt bízták meg, aki az ütemterv 
szerint az évfordulóra a dombormű-együttes első darabját készítette el. Talapzatán olvasható az elhurcoltak névsora.

Paor Lilla

Az óvodások

Kovács Péter

Johannes Haindl

Szatmáry Kristóf

Ritter Imre
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szági németektől jelentős vagyonokat ko-
boztak el. A kitelepítettek 640 ezer holdnyi 
földbirtokából 500 ezer holdnyit vettek el,  
60 400 német tulajdonú lakóházból pedig   

csak 15 640 maradt az eredeti tulajdonosok-
nál. A rendszerváltás után így nem is lehetett 
más célunk, mint az, hogy a nemzetiségek-
nek biztosítsuk a jogbiztonságot, hagyomá-
nyaik megőrzésének, anyanyelvük ápolásá-

nak lehetőségét. Ez ma, három évtized után 
már természetesnek tűnik, ám azon kell dol-
goznunk, hogy ez a jövőben semmiképpen 
ne változhasson meg.

Ezután Mihály Panka, a Szerb Antal Gim-
názium diákja Rózsás János Keserű, panaszos 
a rabkenyér nékem című versét mondta el, 
akinek felkészülését tanára, Mikecz Tamás-
né segítette.

Majd Balog Zoltán református, dr. Var-
ga Lajos katolikus és a kerületünkben lakó 
Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püs-
pök áldotta illetve szentelte meg az emlék-
művet.

Végül pedig a rendezvény díszvendégei, 
kerületünk vezetői, a Német Önkormányzat 
és számos magánszemély helyezte el koszo-
rúját a gyerekek által zászlókkal teletűzdelt 
virágágyás közepén álló fejfa mellett.

MÉSZÁROS TIBOR

Ritter Imre nemzetiségi képviselő elisme-
réssel szólt arról, hogy ugyan 70 évet kellett 
várni arra, hogy a magyarországi németek 
két nagy tragédiájáért, az elűzettetésért és 
az elhurcolásért a mostani magyar kormány 
hivatalosan bocsánatot kérjen, noha nem is 
ők rendelték el a németek kitelepítését és 
elhurcolását. A képviselő üdvözölte továbbá, 
azt is, hogy az emlékmű további elemekkel 
bővül, és átfogó képet nyújt majd az ezeréves 
német-magyar együttélés legfontosabb moz-
zanatairól.

Hans Georg Reichhart volt államminisz-
ter beszédében január 19-e szimbolikus je-
lentésére utalt. Kívánatosnak tartaná, hogy 
ez a dátum, ne csak emlékeztessen, de fi-
gyelmeztessen is. Meg kell erősítenünk az 
utódnemzedékekben, hogy nemzeteink bé-
kés együttélése alapvető érdekünk. Ahol ba-
rátság van, ott az emberek nem egymásról 
beszélnek, hanem egymással. Ne csak úgy 
gondoljunk tehát erre az emlékhelyre, mint 
az emlékezés jelképére, hanem úgy is mint a 
népeink közti barátság emlékművére!

Szalay-Bobrovniczky Vince a XX. század 
embert próbáló viszonyaira emlékeztetett. 
A két világháborúra, az 56-os forradalomra, 
a diktatúra évtizedeire, amikor a magyaror-

Hans Georg Reichhart

Szalay-Bobrovniczky Vince

Mihály Panka

Dr. Varga Lajos, 
Gáncs Péter és 
Balog Zoltán

A XVI. kerületi Német 
Önkormányzat képviselői
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79 évvel ezelőtt ezen a napon törték át a 
szovjet csapatok a magyar 2. hadsereg állása-
it, mely történelmünk egyik legsúlyosabb ka-
tonai veszteségéhez vezetett. Az egybegyűl-
teket Szatmáry László önkormányzati 
képviselő, a Vitézi Rend tagja köszön-
tötte, a díszőrséget Máriássy György, 
az 1956 Magyar Nemzetőrség tagja biz-
tosította. Kovács Péter polgármester a 
doni katasztrófa történéseit felidézve az 
akkori honvédek és tisztjeik helytállását 
emelte ki, akik a rettenetes hidegben, 
elégtelen felszerelés mellett is hősie-
sen küzdöttek a túlerő ellen. Dr. Kra-
tofil Ottóné szavalattal és az események 
résztvevőinek idézeteivel – köztük Jány 
Gusztáv, a magyar 2. hadsereg parancs-

nokának soraival – elevenítette fel az 1943-as 
állapotokat. Az esemény főszónoka, Szatmá-
ry Kristóf országgyűlési képviselő pedig arról 
beszélt, mennyivel könnyebb győztes csatá-

ink áldozataira, vagy a megtorlások mártír-
jaira emlékezni, mint egy olyan eseményre, 
melyet már az akkor élt katonák sem értet-
tek. Csapataink ugyanis a hazától távol küz-

döttek, egy olyan konfliktusban, melybe 
az akkori politikai helyzet kényszerítette 
őket. A képviselő szerint mindezek a kö-
rülmények csak méginkább felnagyítják 
az egykori hősök egyéni bátorságát. Ha 
rájuk emlékezünk, elkerülhetjük a múlt 
hibáit és biztosíthatjuk, hogy önfeláldo-
zásuk nem volt hiábavaló. 
A főhajtás koszorúzással ért véget, mely-
nek során az Önkormányzat, a pártok és 
civil szervezetek képviselői helyezték el 
virágaikat az emlékmű talapzatán.

GUETH ÁDÁM

Főhajtás a doni 
hősök előtt
Január 12-én, a Cinkotai temetőben található hősi 
emlékműnél tartotta közös megemlékezését a 
XVI. kerületi Önkormányzat, a POFOSZ kerületi 
szervezetei és a Vitézi Rend a doni hadsereg ve-
reségéről és az események kertvárosi halottjairól. 

A XVI. kerület közelében található, de köz-
igazgatásilag már a X. kerülethez tartozó 
magaslat számos középkori magyar ország- 
gyűlésnek adott/adhatott helyszínt. A Patri-
óták javaslatára a Parlament 2020 decem-
berében 169 igen szavazattal, egyhangúlag 
nemzeti emlékhellyé nyilvánította a dombot.
A vándorkiállítást január 19-e és 24-e között 

a kőbányai Szent László téren állítják fel újra.
A Patrióták több alkalommal rendeztek már 
vándorkiállítást a Reformátorok terén. 2020 
őszén a Rongyos Gárdáról, 2021 júniusában 
pedig a Kárpát-medencei összetartozásról 
szerveztek bemutatót. 2021 szeptemberé-
ben a Királydombon nagyszabású középko-
ri fesztivállal emlékeztek meg a történelmi 

Nemzeti emlékhely született! 
Vándorkiállítás a rákosmezei Királydombról
Különleges vándorkiállítást tekinthettek meg azok, akik január 12-e és 17-e kö-
zött a Reformátorok terére látogattak. A Magyar Patrióták Közösségének jó-
voltából Nemzeti emlékhely született! címmel, tizenhat plakátból álló ingyenes, 
szabadtéri vándorkiállítás mutatta be a rákosmezei Királydomb történetét. A 
plakátokon korabeli metszetek, térképek voltak láthatók szakszerű kommen-
tárok kíséretében. 

helyszínről. Erről a közelmúltban rövid 
ismeretterjesztő filmet készítettek, melyet 
Pestre visszatért a magyar középkor címmel te-
kinthetnek meg a legnépszerűbb videómeg-
osztón. A programok az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának támogatásával valósultak 
meg. 

GUETH ÁDÁM
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Dr. Pál Adrián a január 19-i sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy a BRFK Tevékenységirányí-
tási Központjába érkezett a bejelentés, hogy 
a Futórózsa utca 70. számú ház előtt a ko-
raesti órákban egy erősen vérző férfit talált 
egy arra járó gyalogos. A rendőrök és a men-
tők szinte egyszerre indultak a helyszínre. 
Mire odaértek, az áldozat súlyos sokk hatása 
alatt, már válaszolásra képtelen állapotban 
volt. Sok vért vesztett és láthatóan egy szúrt 
sebből eredt a vér. A mentősök stabilizálták 
az állapotát, majd elindultak vele a Honvéd 
Kórház felé. Útközben azonban meg kel-
lett állniuk, mert a sérültnek összeomlott 
a keringése. Ekkor elkeseredett küzdelem 
kezdődött az életéért. Sikerült újraéleszte-
ni, és el is jutottak a Honvéd Kórházig. Ott 
azonban az orvosok minden igyekezete el-
lenére 23 óra 30 perckor életét vesztette. A 
diagnózis szerint a szúrás a szív bal kamrá-
ját roncsolta, így az életét már nem lehetett 
megmenteni. 

Az elkövetés helyszínén tartózkodó beje-
lentő és az áldozat felesége elmondta, hogy 
az elhunyt már csak annyit tudott mondani 
a rendőröknek, hogy „betörőt fogtam, meg-
szúrtak”. Ezek voltak az utolsó szavai.

A rendőrség valóságos hajtóvadászatot 
indított a tettes kézre kerítésére. Az Életvé-
delmi Osztályon létrehoztak egy húsz fős 
nyomozócsoportot, melynek tagjai kizárólag 
ezzel az üggyel foglalkoztak, de mellettük a 
BRFK számos más egysége is bekapcsoló-
dott az adatgyűjtésbe, köztük a kerületi ka-
pitányság munkatársai is. Megkezdődött az 
adatgyűjtés, a kameraképek ellenőrzése és a 
minden részletre kiterjedő helyszíni szem-
le. Ezek közül a kamerakutatás játszott nagy 
szerepet a nyomozásban. Szerencsére ma 
már a lakótelepi térfigyelő rendszert kiegé-
szítve sok magánházban is vannak térfigye-
lő kamerák. A nyomozócsoport tagjai házról 
házra haladva végezték a kamerakutatást. A 
felvételeket értékelve meg tudták állapítani, 
hogy a tettes merre távozott a helyszínről. 
Egy következő kamera látta, hogy a Margit 
utca és Futórózsa utca kereszteződését érint-
ve a Veres Péter út felé haladt tovább. Amint 
egy újabb kamera látóterébe ért, lehetett 
látni, hogy Sashalom felé ment tovább. Az 
utolsó képet egy Havashalom utcai térfigye-
lő közvetítette róla, innen a rendőrök ezen a 
módon már nem tudták tovább követni, így 
feltételezték, hogy valahol ezen a környéken 
próbált meghúzódni. A nyomozók másnap 
újból végigjárták a tettes feltételezett útvo-
nalát. Mivel képet is tudtak mutatni a kör-
nyéken lakóknak, egyikük jellegzetes moz-

gásáról és jellegzetes dzsekijéről felismerni 
vélte az egyik közelben lakó férfit. Így elju-
tottak a gyanúsított munkatársaihoz, akik 
a képek alapján egyértelműen felismerték 
az elkövetőt, és elmondták azt is, hogy erre 
a napra – a bűncselekmény másnapján va-
gyunk – beteget jelentett, nem jött dolgozni. 
A rendőrök ezután már könnyen előállítot-
ták. Bevitték a BRFK Teve utcai székházába, 
ahol nem sokkal később megtört, elsírta ma-
gát, és jogi képviselő jelenlétében részletes 
beismerő vallomást tett.

Ezután a nyomozók kivitték a tetthelyre, 
végigkísérték – természetesen rabszíjra fűz-
ve – az általa megtett útvonalon, és közben 
elmeséltették vele a történteket.

Elmondása szerint az egyik földszinti, 
berácsozott lodzsán megcsillant valami fé-
mes tárgy, azt akarta elemelni. Az egyik 
emeletről azonban már korábban feltűnt 

a későbbi áldozatnak, hogy egy ismeretlen 
férfi gyanúsan viselkedik, a parkoló autók 
között jön-megy, néha leguggol. Amikor a 
tettes megközelítette az egyik földszinti er-
kélyt, ráripakodott, és mondta a feleségének, 
hogy hívja a rendőrséget, ő pedig lement, és 
követni kezdte a gyanús alakot. Többször 
rászólt, hogy álljon meg, de az ismeretlen 
csak ment tovább. Ám egy idő után mégis 
tettlegességre került a sor, az elkövető meg-
fordult, és megszúrta a későbbi áldozatot. 
Ezután végigment a már említett útvona-
lon, és bement a Havashalom utcai laká-
sába. Lemosta véres kezét és a véres kést, 
amelyet egy felül nyitott, vascsőből készült 
kerítésoszlopba dobott. A rendőrségi tech-
nikusok a vallomása alapján a betonlábazat 
megbontása után meg is találták a fekete, 8 
centiméter pengehosszúságú kést.

Végül azért jegyezzük meg, hogy e tragi-
kus esemény leírásának a címe A térfigyelő 
kamerák diadala, ám ezek az eszközök nem 
fogják el a bűnözőket, csak bambán bámul-
nak a semmibe. Viszont, ha értő kezekbe 
kerülnek az általuk rögzített képek, a sziszi-
fuszi munka, a logikus gondolkodás és a ta-
pasztalt nyomozók rutinja meghozhatja az 
eredményt. És ennek a néha egyáltalán nem 
veszélytelen munkának az eredményekép-
pen nyugodhatnak meg a kedélyek, és lesz 
szűkebb pátriánk ismét a béke szigete. A Fu-
tórózsa utcai gyilkost a tett elkövetése után 
38 órával már őrizetbe is vették a rendőrök. 
Ebben – mint láttuk – nagy segítségükre vol-
tak a térfigyelő kamerák. Így mi, kerületla-
kók csak 38 órán át éreztük úgy, hogy egy 
brutális elkövető mászkálhat köztünk, majd 
megnyugodhattunk. De mit érezhetnek az 
áldozat hozzátartozói? 

M. T.  (Fotók: BRFK)

A térfigyelő kamerák diadala
A béke szigetét – ahogy mi, kerületiek szeretjük nevezni a XVI. kerületet – néha megrázza egy-egy 
kisebb nagyobb földrengés. Január 16-ára egy nagyobb megrázkódtatás jutott: emberölés történt a 
Centenáriumi lakótelepen. Dr. Pál Adrián rendőr ezredes, Budapest rendőrkapitányának bűnügyi he-
lyettese jóvoltából egy kicsit bepillanthattunk a nyomozás részleteibe is.

Itt csillogott a fémtárgy

Ekkora volt a kés pengéje Kihúzzák a kést a rejtekhelyről
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A színház dolgozói nyitóeseménynek vala-
mi igazán nagyszabású, emlékezetes kiál-
lítást szerettek volna rendezni. Már két éve 

dolgoztak azon, hogy 
egyszer meghívhassák a 
T-Art Alapítványt, ame-
lyet Tenk László Mun-
kácsy-díjas festőművész 
és felesége, Tenk Zsóka 
gobelinszövő hozott létre 
1990-ben. Céljuk a mai 
magyar képzőművészet 
hazai és külföldi megis-

mertetése, a művészek közötti kapcsolatte-
remtés és a közönség ízlésének a formálása 
volt. Gazdag kiállítási anyaguk megtöltötte a 
Harmónia Szalon, a Corvin Galéria, a Nap-
fény Galéria és a Kamara Galéria falait.

A hétköznapok világából Török-Papp Tí-
mea fuvolaművész és Bernáth Ferenc gitár-
művész duója emelte át a közönséget a mű-
vészetek szférájába. 

Az Corvin Művelődési Ház – Erzsé-
betligeti Színház minden évben ren-
dezvénysorozattal veszi ki részét a 
Magyar Kultúra Napja, január 22-e 
megünnepléséből. Ezért az intéz-
ményben nem csak 22-én, hanem 
már 21-én is voltak események, és 
jutott belőlük még 23-ra is. Idén 
a sorozat a KOR-TÁRS-TÉR kép-
zőművészeti kiállítással kezdődött 
a Színház Harmónia Szalonjában.

Szabó Csilla intézményvezető köszöntője 
után Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-

selő egy Kölcsey-idézettel 
kezdte ünnepi beszédét: 
„Az élet fő célja – tett; s ten-
ni magában vagy másokkal 
együtt senkinek nem lehe-
tetlen. Tehát tégy!” Folytat-
va a Himnusz költőjének 
gondolatát hozzátette, 
hogy az idézett mondat 

nem csak a művészetre, hanem az összes 
más tevékenységre is alkalmazható, hiszen, 
ha van az életnek célja, az nem más, mint 
létrehozni valamit, ami túlél minket. Ezt a 
gondolatot a művészet kitűnően szolgálhatja 
a maga eszközeivel.

A műveket és az alkotókat – akik között 
olyan nagy nevek is szerepelnek, mint Sváby 
Lajos vagy Gyulai Líviusz – dr. Feledy Balázs 
művészettörténész mutatta be. Alapgondo-
latként a kultúra és a művészet viszonyáról 
saját meghatározását osztotta meg a hall-
gatósággal, mely szerint minden művészet 
kultúra, de nem minden kultúra művészet. 
A kultúra egy tágabb kategória, amely az 
anyagi és szellemi javaknak olyan együttes 

megjelenése, amely 
az emberi léthez fel-
tétlenül szükséges. 
Ennek a nagy egy-
ségnek az építőkövei 
az alkotó művészek, 
akik alkotásaikkal 
részeivé válnak en-
nek az évszázadok 
alatt felhalmozódó 
szellemi tőkének.

Feledy Balázs ismertetője csak a Harmónia 
Szalonban kiállított művekre terjedt ki. 

A Napfény, a Covin és a Kamara Galériá-
ban kiállított képeket a T-Artot alapító Tenk 
László és Tenk Zsóka leánya, Tenk Dóra mu-
tatta be. A rendhagyó tárlatvezetésen a Szín-
ház technikusainak jóvoltából Tenk Dóra 
szavai mind a négy helyiségben egy időben 
halhatók voltak. Az épület négy kiállításra 
alkalmas termében igen magas színvonalú 
kiállítási anyag várta az érdeklődőket a Ma-
gyar Kultúra Napjához méltó hangulatot te-
remtve.

Aki szeretné megtekinteni a kiállított mű-
veket, március 26-ig megteheti.

MÉSZÁROS TIBOR 

Török-Papp Tímea 
és Bernáth Ferenc

Dr. Feledy Balázs

Tenk László
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Az első nap programja volt még Török 
Ádám és Barátai a Mini legjobb dalaival.

Török Ádám néhány hónappal ezelőtt ko-
molynak tűnő egészségi problémával küz-
dött. A lábadozó művész hosszú idő után 
nálunk lépett először színpadra Budapesten, 
de ez egyáltalán nem érződött az előadáson. 

A Kultúra napja alkalmából a gyere-
keknek kínált önfeledt szórakozást a 
Szentmihályi Kulturális Központ.
Kárász Eszter Bata István gitárkísérete mel-
lett élőzenés meseműsor keretében keltette 
életre Lázár Ervin legismertebb mesefiguráit. 
A mesefigurák mellett ezúttal azonban volt 
egy másik különlegesség is: Lázár Ervin egy 
elképesztően élethű viaszszobor formájában 
ott ült életnagyságban az előadóterem ajtaja 
mellett. Ezt a meglepő látványt és az ember 
nagyságú, csupaszín mesefigurákat Megyeri 
János szobrászművésznek köszönhettük.

Aki idejében érkezett az Erzsébetligeti Szín-
házba, tanúja lehetett annak, ahogy a Szélki-
rálynő nevű vitorlás Bojtos Benedek kapitány 
irányítása alatt nekivágott a sok izgalmat és 
veszélyt ígérő útnak, hogy áthajózzon Rumi-
nival, a bátor és találékony kisegérrel a Ra-
gacs-tengeren, a Sárkány-szoroson, és elérje 
Pelevárt, a világ legnagyobb kikötőjét. Berg 
Judit regénysorozatának első kötetéből ér-
keztek a történet szereplői, akiket az Inver-
sedance – Fodor Zoltán Társulat művészei 
elevenítettek meg.

 Nemzetközi hírű hegedűművész há-
zaspár. Szólistaként és közös formáci-

ójukkal a világ legrangosabb színpadainak 
állandó vendégei, hegedűversenyek nyer-
tesei. Négy gyermeket nevelnek, húsz éve 
házasok. Legidősebb lányuk nemzetközi 
szinten is sikeres modell, színésznőként 
is bontogatja szárnyait, játékfilmekben és 
színpadon is találkozhattak vele. Középső 
fiuk, Gáspár, szülei nyomdokába lépve he-
gedűversenyek nyertese.

----- KATALIN ÉS ------- BARNABÁS 

A tinisztár mindössze 16 éves volt, 
amikor megismerkedett későbbi férjé-

vel, aki producerként vett részt ötödik albu-
mának munkálataiban. A zenész ekkor már 
a 32. életévében járt, profi pályafutását a 
Beatricében kezdte, majd egyik alapító tag-
ja volt az Első Emelet együttesnek. Később 
nem csupán producere, hanem zeneszer-
zője az énekesnő lemezeinek. A párnak há-
rom gyermeke van, 23 éve boldog házasok.

------ ÉS ------ CSABA

Az énekesnő és zeneszerző férje 45 
éve társai egymásnak, jóban és rossz- 

ban kitartanak a másik mellett. A munka 
hozta össze őket, egy szovjet koncertturnén 
ismerkedtek meg a ’70-es években. Nem 
indult könnyen közös életük, a szülőkkel 
egy lakásban kezdték az együtt töltött éve-
ket, hosszas takarékoskodás után tudtak 
csak közös lakást venni. Egy fiuk született, 
idén ünneplik házasságkötésük 39. évfor-
dulóját.

-------- VIKTÓRIA ÉS ------ GÁBOR

A soron következő népszerű színész-
házaspár idén már a 32. házassági 

évfordulóját ünnepli. Három gyermeket 
neveltek fel: a színésznő első házasságából 
született Flórát (akinek édesapja Quintus 
Konrád színész) és maga is színészi pályára 

lépett, Olivért, aki filmrendező szakra jár a 
Színművészeti Egyetemre, és Szonját, aki a 
Kortárstánc Főiskola után a Színművészeti 
Egyetemre is felvételt nyert. 

---- - ------ ESZTER ÉS ------ PÉTER

A magánéletben és a munkában is tel-
jes összhangban vannak egymással, 

együtt vezetnek műsort egy tévécsatornán, 
és a színpadon is gyakran alkotnak egy párt. 
Március 6-án a Mr. és Mrs. című darabban 
találkozhatnak velük az Erzsébetligeti Szín-
ház színpadán. Három gyermekük van, 
22 éve házasok, a magánéletüket azonban 
gondosan elrejtik a nyilvánosság elől.

------- LINDA ÉS -------- CSABA

 A Barátok közt című tévésorozat for-
gatásán ismerkedett meg a színész 

házaspár, immár 18 éve alkotnak boldog 
párt. Az általánosan megszokottal szemben 
párosukban a feleség az idősebb férjénél, 
ezt kezdetben nehezen fogadta el környe-
zetük. Két lányuk van, akik ma már fiatal 
felnőttek. Nem titkolják, hogy a sok év 
alatt hullámvölgyeket is megélt kapcsola-
tuk, amiken azonban átsegítette őket, hogy 
mindketten keresték a probléma megoldá-
sának lehetőségét. 

------- ANITA ÉS ------- OTTÓ

 A kortárs magyar irodalom és költé-
szet jeles képviselői, mindketten Er-

délyben születtek, és gyermekkorukban, 
családjukkal települtek Magyarországra. A 
feleség költő, műfordító, számtalan egyedi 
hangvételű, különleges stílusú verseskötet 
szerzője. A férj fiatal kora ellenére gazdag 
életművel bíró író és műfordító, A fehér 
király című regényének filmadaptációja 
nemzetközi filmfesztiválokon nagy sikerrel 
bemutatott alkotás. Két gyermekük van, 26 
éve házastársak.

----- -- ANNA ÉS -------- GYÖRGY

Házasság hete kvíz  
az Erzsébetligeti Színházzal
Rohanó mindennapjaink nem kedveznek a hosz-
szú életű kapcsolatoknak. Már nem szokás sok-sok 
éven keresztül kitartani egymás mellett, energiákat 
mozgósítani a házasság fenntartásának érdekében, 
változtatni a berögzült szokásokon. Hol van már a 
holtomiglan-holtodiglan örökérvényű igazsága? Sze-
rencsére vannak kivételek, a kortárs magyar kulturá-
lis élet ismert házaspárjairól szól kvízünk a Házas-
ság hete alkalmából:

A megfejtéseket február 20-ig várjuk az info@kulturliget.hu e-mail címre. 
A helyes válaszolók között kisorsolunk egy 

2 főre szóló színházjegyet a MR. ÉS MRS. című előadásra 
(2022. március 6. vasárnap, 17:00). 

Sorsolás: 2022. február 22-én, a nyertest kiértesítjük.
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A bemutató során a tradicionális japán szál-
fegyver, a „bo”, valamint a háromágú villás 
"szai" használatába vezette be tanítványait. A 
most 48 éves Gorbiljev szenszei érdeklődése 
meglehetősen korán fordult a keleti harcmű-
vészetek felé. Először a dzsúdóval ismerke-
dett meg, majd a szambóval, kempóval és a 
karatéval. A mester egy japán harcművészeti 
szervezet, a Hosokai oroszországi képviselő-
jeként már több alkalommal meglátogatta 
Hazánkat. Magyarországi látogatásai során 

Orosz mester, 
japán szellem, 
magyar virtus
Január 12-én különleges ven-
dég látogatta meg a csömöri úti 
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskolában Ács Károly és a Kyo-
kushin-Bushido Dojo Egyesület 
karate edzését. Alexszej Gorbiljev 
orosz származású nagymester a 
házigazdákkal együttműködve (és 
az ő tolmácsolásukban) pusztake-
zes és fegyveres formagyakorlato-
kat mutatott be a lelkes közönsé-
gének. 

egy itt élő kínai nagymesterrel ápol szak-
mai kapcsolatot. Az edzések január 14-én 
folytatódtak, ahol Gorbiljev kifejezetten a 
kardvívás fortélyaira helyezte a hangsúlyt. 
Kérdésünkre a szenszei elmondta: a magyar 
tanítványok gyorsan tanulnak, jó érzékük 
van a harcművészetekhez és küzdősportok-
hoz. Az iskola igazgatója, Tóth András ma-
gabiztosan csatlakozott az edzésekhez.

Ács Károly bízik benne, hogy a járványhely-
zet okozta nehézségeket az Egyesületnek 
sikerül leküzdenie. A pandémia idején inter-
netes szemináriumok segítségével tartották 
a kapcsolatot a külföldi oktatókkal. Június-
ban Svájcba készülnek, hogy egy ottani sze-
minárium és edzőtábor segítségével mélyít-
sék el tudásukat.

GUETH ÁDÁM

Ezúttal a vírushelyzet miatt nem azokat hívták 
egy közös nagy étkezésre, akiknek erre igényük 
van, hanem tartós élelmiszercsomagokat állítot-
tak össze, és vitték házhoz, amelyek cukrot, ola-
jat, tejet, többfajta tésztát, készételkonzervet, cso-
kit, instant levest és szájmaszkot is tartalmaztak.

31 önkéntes segítségével összesen 231 rászoruló számára szállítottak ki élelmiszercso-
magot, talán kicsit szebbé varázsolva az ünnepeket a nélkülözők számára is! Köszönet 
a felajánlóknak, a XVI. kerületi Önkormányzatnak, az önkénteseknek és a CIVIL16 
Egyesület önkénteseinek, akik Schaffer Viktor, Daróczy Zoltán – sok évvel ezelőtt az ő 
ötlete volt az ételosztás – valamint Vadász Dániel önkormányzati képviselő vezetésével, 
időt és fáradságot nem kímélve cipeltek, csomagoltak és kézbesítették a csomagokat.  

Sikerrel zajlott a CIVIL16 Egyesület 
megszokott év végi ételosztása
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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

Január 30. vasárnap 10:00 
BORIBON ÉS A HÓEMBER

Marék Veronika közkedvelt meséje alapján, 
a Nefelejcs Bábszínház előadása A SZENT-
MIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
Jegyárak: 1400 Ft, 1700 Ft, 5400 Ft

Január 30. vasárnap 18:00  
Daniel Keyes: 
VIRÁGOT ALGERNONNAK

Charlie Gordon csodálatos szellemi föle-
melkedése és méltóságteljes visszatérése 
korábbi énjéhez felemelő példájává válhat 
az emberi kitartásnak, az élni akarásnak, 
az optimizmusnak, a szeretet erejének. A 
világhírű regény színpadi változatát a köz-
ismert színész, Szervét Tibor készítette.
Jegyárak: 3800 Ft, 4200 Ft, 4600 Ft
A produkció Magyarországon a THEATRUM 
MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökséggel 
kötött szerződés alapján kerül színre

Február 5. szombat 16:00 
OZ, A CSODÁK CSODÁJA 
Zenés családi mesejáték két részben, a köz-
ismert mese friss, mai feldolgozása.
a Veres 1 Színház előadása. 
4 éves kor felett ajánljuk!
Jegyárak: 2500 Ft, 2800 Ft, 3500 Ft

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Kedves Vendégeink, felhívjuk figyelmüket, 
hogy ZENÉS, TÁNCOS rendezvényeink 
oltási igazolvány birtokában látogathatók, 
az Erzsébetligeti Színház és a Szentmihályi 
Kulturális Központ közösségi tereiben kö-
telező a maszk viselése!

Február 10. csütörtök 18:00 
A SOKOLDALÚ NŐ: ÉLETRECEP-
TEK SZILY NÓRÁVAL 
Moderátor: Belyó Barbara
Belépő: 1000 Ft

Február 11. péntek 19:30 
JAZZ LIGET 2022 
KOZMA ORSI QUARTET
Jegyár elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2500 Ft 

Február 12. szombat 10:00 
SÍPPAL-DOBBAL
A Vaskakas Bábszínház babaszínházi előa-
dása A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZ-
PONTBAN

Repülnek a hanggombócok, cikáznak a vo-
nalak, száguldoznak a violinkulcsok. A ját-
szók meg zenélnek, mindennel, amit csak 
érnek: síppal, dobbal, nádihegedűvel.
3 éves kor alatt ajánljuk!
Jegyárak: gyerek: 1400 Ft, felnőtt: 1700 Ft, 
családi: 5400 Ft

Február 13. vasárnap 11:00  
MESÉK A TEJÚTON TÚLRÓL

az Aranyszamár Bábszínház előadása, Berg 
Judit és Strausz Tünde története alapján
4 éves kor felett ajánljuk!
Jegyárak: gyerek: 1400 Ft, felnőtt: 1700 Ft, 
családi: 5400 Ft

Február 13. vasárnap 19:00 
KAKTUSZVIRÁG
zenés komédia

Főszerepben: Kovács Patrícia, Ötvös András
Orlai Produkció
Az előadás megtekintését 16 éven felüli néző-
inknek ajánljuk!
Jegyárak: 4500 Ft, 5100 Ft, 5600 Ft

Február 18. péntek 20:00 
MADARAK FARSANGI PARTY 
A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZ-
PONTBAN
Jegyár elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2500 Ft
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Helytörténet
Magyar Kultúra Napja – a mi Móriczunk
Móricz Pálról, az élete utolsó harmadában Rákosszentmihályon élő íróról már többször 
írtunk itt, a rovatban. Lantos Antal kötetbe gyűjtötte Móricz a Rákos Vidéke hasábjain 
megjelent írásait, Varga Ferenc pedig az író életének, írásainak jó ismerője, megírta az 
életrajzát. A Rákos Vidéke oldalain 1910 és 1937 között 172 ezerszer (!) írták le a nevét. 
Nem csoda, ha még mindig találunk érdekes írást vele kapcsolatban. 1911. november 
26-án a hetilap közölte Sipulusz (Rákosi Viktor) előszavát az író Pusztuló Világ, elbeszé-
lések a hajduföldről című kötetéhez. Az írásból plasztikus képet kapunk a „mi Móriczunk” 
alakjáról, művészetéről. Az írótárs pozitív kritikája, ha nem is változtatott Móricz önbi-
zalmán, de írásaiban a szentmihályi életet a maga keresetlen, őszinte stílusában rajzolta 
meg az utókornak. (Szentmihályi írásait olvashatják a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 23. 
kötetében: Móricz – Lantos: A régi Szentmihály)                                SZÉMAN RICHÁRD

„Kopogtatnak az ajtómon. Szabad! Igazi magyar típusú alak áll előt-
tem: mintha egy régi sírból vagy ódon képből pattant volna ki. Közép-
termetű, zömök, széles vállú, gömbölyűségre hajlandó. Beszéde csöndes, 
tekintete szelíd, járása puha, de mindez nem a gyöngeség, hanem az 
erő és szolidság benyomását teszi. Megvan mind a harminczkét foga, 
de ritkásan egymás mellé helyezkedve. Nem szeretnék vele farkas korá-
ban találkozni: akibe ez belekap a két villogó fogsorával, azt addig el 
nem ereszti, amíg széjjel nem marczangolja. Mert ez a szerény fiú tud 
vad lenni, mint egy farkas és hűséges, mint egy szentbernáthegyi kutya. 

Így áll előttem Móricz Pál. E nivelláló, asszimiláló században meg 
tudta tartani a maga egyéniségét úgy külsőleg, mint belsőleg. Ott szü-
letett abban a régi hajdúvárosban, melynek széles utczáiba valósággal 
arany sugárkévében dől be a puszták világossága. Ott született azon 
a széles hajdúportán, melyet még talán a Bocskay kardja hasított ki, 
s bárhol járt- kelt a világban, lelke el nem szakadt attól a földtől, me-
lyen bölcsője ringott. Csöndes nyári estéken hányszor üldögéltem a vén 
hajdúház oszlopos tornáczán apjával, az öreg Móricz Pállal, s a világ 
dolgairól beszélgettünk. Bizony az ifjú Móricz Pál odakünn a nagy vi-
lágban kóborolt, s az öreg úrnak jól esett, ha én tőlem hallott egyet-mást 
bujdosó fiáról. Az öregnek sehogy se fért a fejébe, hogy Palya nem siet 
haza szülővárosába gazdálkodni vagy hivataloskodni. 

— Hajtja a vére, hajtja a vére, — mormogott maga elé s aztán az 
álmos csöndben halkan beszélgettünk tovább. Bevallotta, hogy ő a fiát 
boldogtalan embernek tartja, mert úgy látszik, nem ott fog meghalni, 
ahol született. Szerinte ez a legnagyobb szerencsétlenség, ami egy em-
bert érhet. Azóta magam is rájöttem, hogy alighanem igaza van az 
öreg Móricz Pálnak. 

Ha Móricz Pálnak nem volna olyan passzív vagy még inkább szemér-
mes természete, ha nem volnának neki olyan csökönyös meggyőződései, 
az írásait nagyon könnyen divatba lehetne hozni. Mikszáth a legna-
gyobb sikereit a Jó Palóczokkal és a Tót Atyafiakkal érte el, vagyis az 
úgynevezett etnográfiai novelláival. Hivatott és nem hivatott emberek 
a szépirodalom terén roppant kiaknázták a székelyeket, nem egy író 
sikereket is mutat föl ezen a téren. De az ilyen sikerekhez még nem elég, 
hogy megírja az ember a dolgait, a sikert adminisztrálni is kell. Ehhez 
pedig nagy leleményesség, mozgékonyság, életrevalóság szükséges, ami 
pedig a mi Móricz Pálunkból meglehetősen hiányzik. Ö csak öntudat-
lanul ássa ezt a kincses-bányát, melyet a hajdú nép élete tár elénk és 
szállítja napvilágra az aranyat. Páratlan szeretettel, majdnem rajon-
gással végzi ezt a munkát. Valami erőskezű kritikusnak tarkón kellett 
volna ragadni ezt az álmodozót, jól megnyesegetni itt is, ott is s öntuda-

tossá tenni alkotásaiban. Akkor 
alighanem Móricz Pálnak már 
egy csomó értékes kötete volna a 
magyar irodalomban. Holott pedig 
csak az elején vagyunk annak, hogy a közönséggel megértessük, mit 
kapott eddig és mit várhat még ettől a fiatalembertől. 

Csökönyös meggyőződése pedig arra vonatkozik, hogy fél a művészi 
kidolgozástól. Azt hiszi, hogy ezzel eltávozik az igazságtól és megha-
misítja a népet. Ö nem barátja a stilizált parasztoknak. Így persze a 
dekadens közönség nem kapván meg a novellisztikus hatásokat, morgo-
lódik. Csak ép ízlésű emberek fedezik föl benne az értéket. Nem utolsó 
ezek közül a nyelve, az a debrecenvidéki magyar nyelv, melyet egyedül 
ő használ az egész irodalomban s melynek tisztaságát és egyszerűségét, 
szépségeit a Magyar Nyelvőr már régen fölfedezte. Íme a nyelvtudósok 
már fölfedezték, ideje, hogy az irodalom is messzire kitárja előtte ka-
puit. Ezzel oly forrást nyitunk meg, melyből sok-sok kupa üdítő itallal 
fog juk oltani fáradt lelkünk kínos szomjúságát. 

Szeretném erősen megdicsérni ezt az írótársamat, nem csak azért 
mert megérdemli, hanem azért is, hogy visszaadjam önbizalmát. Mert 
az a hibája, hogy amily öntudatlanul alkot, oly öntudatosan agyon- 
kritizálta önmagát.”

Budapest, október 21. Rákosi Viktor

Idén szeptemberben két évfordulója is lesz a Nagyitcze fogadó-
nak. 1912. szeptember 1-jén nyitották meg a régi, még üzemelő 
fogadó mellett az új, de a régi nevet is tovább vivő kávéházat, és 
1928. szeptember 14-én hunyt el Ehmann Viktor a fogadó bérlő-
je, tulajdonosa, Sashalom alapítója. Országszerte híres a fogadó 
köré szőtt legenda, sok tévedés rakódott a történetére, amely je-
lentős szerepet játszott Sashalom kialakulásában is. 

A két évfordulóra intézményünk nagyszabású kiállítást tervez, 
képekben, tárgyakban, dokumentumokban szeretnénk bemutat-
ni a legendát és a valóságot. Hogy minél összetettebb legyen a 
kép, felhívást, gyűjtőpályázatot hirdetünk a fogadóval, a Mátyás 
legendával kapcsolatos bármilyen – tárgyi, képes, írásos – doku-
mentumra. Szkennelés, kölcsönszerződés, adományozás, eset-
leges vásárlás is szóba kerülhet. 

Kérjük, akinek bármilyen a NAGYITCZE FOGADÓHOZ 
köthető dokumentuma, története van, jelentkezzen a 

helytortenet16@gmail.com email-címen, vagy 
hívjon a +36 30 484 5264-es mobilon.

Móricz Pál édesapjával
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Plinius írta le, hogy a répa eredetileg vé-
kony gyökér volt, melyet a rómaiak kezd-
tek nemesíteni. A cél egy nagyobb répatest 
elérése volt, melyre a fásodás kevésbé jel-
lemző.

A rómaiak igen kedvelték a növényt, Api-
cius szakácskönyvében – mely a legrégibb 
fennmaradt szakácskönyv – több recept-
ben szerepel. Íme az Emésztéskönnyítő 
levesek fejezetben található recept:
Főzz meg apró répákat és kissé fonnyadt pó-
réhagymákat, s helyezd őket tálba. Törj össze borsot, rómaiköményt, önts 
hozzá garumot, és hogy valamelyest megédesítse, aszúbort. Tedd fel főni. 
Mikor megfőtt, tálald.

A növény Európába a mórok közvetítésével került, a 8. század 
környékén már elterjedt volt. A ma ismert narancssárga színét Né- 
metalföldön hozták létre a 17. század környékén. Ezt megelőzően a répa 
vöröses, lila és ritkábban citromsárga variációkban létezett. A Német- 
alföldön nemesített répa édesebb és húsosabb is volt lila társánál, így 
hamar teret nyert.

A magyarok a 9-10. század környékén kezdték el termeszteni a sár-
garépát. Első magyar nyelvű említése Lippay János nevéhez fűződik, 
aki 1664-ben Posoni kert című kertészeti munkájában említi:
Az sárga répa jó és hasznos az étekbe; táplállya is az embert, kiváltkép-
pen a kík az munkában foglalatosok. Az úy földet igen szereti, ha mé-
lyen, az az, térdnyire ássák, vagy szántyák föl, és jól meg-boronállyák. 
Hasonlóképpen, ha az kertben, ágyakban vetik, jó mélyen köll azokat 
meg-ásni…

Lippay könyvében már népszerű konyhanö-
vényként tűnik fel a sárgarépa, példának pedig 
álljon itt két recept régi korok szakácskönyveiből:

Szakács mesterségnek könyvetskéje, 17. század

Sárga lév
Sárga murkot, egy kevés petrezselymet, vagy hat 
jó fő vereshagymát jól meg kell vízben főzni, és 
szitán verd által, azután sáfrányozd meg, és 
nádmézzel vagy egyéb mézzel édesítsd meg; ten-
geri szőlőt, malozsa-szőlőt tégy belé egy fél ma-

rokkal, és a halat, tyúkfiat vagy egyéb húst vízben megfőzvén szűrd le a 
sós vizet róla, és azt a levet reá öntvén forrald fel véle, add fel, tyúkhoz, 
halhoz, húshoz hozzá illik. Jó étek az, aki szereti.

Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv, 1892.

Sárga-répa
Néhány szép szinü sárga-répát megtisztitva vagdaljunk fel csinos las-
kákba, egy lábasba tegyük egy kanál zsirt; ha forró, tegyük bele a sárga 
répát egy pár czikk megtisztitott foghagymával, sóval, és egy pár kanál 
czukor-porral együtt; fedjük be fedővel és figyeljünk reá; nehogy elég jen, 
egy-egy kevés vizet mindég öntsünk reá. Ha levét elfőtte és megpuhult, 
félre tehetjük tálalásig.

Szómagyarázat:
add fel: tálald fel; aszúbor: édes bor; garum: erjesztett halszósz; ma-
lozsa-szőlő: mazsola; nádméz: nádcukor; sárga murok: sárgarépa; 
szitán verd által: szűrd le; tengeri szőlő: ribizli; tyúkfi: csirke

Egyik legfontosabb zöldségünket, a sárgarépát, már ötezer éve fogyaszt-
juk. A vadmurok háziasított alfaja, mely Közép-Ázsiában őshonos. 

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

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

A meghívott művészt és a megjelent klubtagokat 
Zánkai Gabriella klubgondozó köszöntötte egy 
rövid bevezetővel. Néhány szóban emlékeztetett 
arra, hogy a kerüle-
tünkben lakó Poór 
Péter mögött egy 
kiemelkedően sike-
res művészi pálya 
áll, amelyért a Máté 
Péter-díjon kívül 
megkapta a Magyar 
Köztársaság Arany 
Érdemkeresztje ki-
tüntetést is. 

A közismert mű-
vész nem csak az 
énekléshez ért kitű-
nően, hanem a han-

gulatteremtéshez is. Pillanatok alatt olyan közvet-
len kapcsolatot teremtett hallgatóságával, hogy a 
jelenlévők szinte minden dalát vele együtt énekel-

ték. A szövegekre jól 
emlékeztek, hiszen 
ifjúságuk nagy slá-
gereit hallhatták újra 
élő előadásban, és 
40 percre úgy érez-
hették, mintha ismét 
húszévesek lenné-
nek. Szerencsére 
azonban éppen Poór 
Péter egyik kedves 
kollégájától tudjuk, 
hogy „nem csak a  
húszéveseké a világ”.

M.T.

Poór Péter a Fekete vonattal érkezett  
a Borostyánba

Az Érsekújvár utcai Borostyán Idősek Klubjának nagy ér-
deklődéssel várt vendége volt január 19-én. Poór Péter, 

a népszerű táncdalénekes hozta el legismertebb slágere-
it, természetesen elhangzott az egyik legnagyobb, az Ajjaj 

fekete vonat is, de szemezgetett a közismert világslágerek közül is.

Újévi hírek a Sashalmi Piacról

2022-ben néhány újítással 
várjuk vásárlóinkat: 

• Február 4-én a Special Gyros 
megnyitja legújabb boltját, 
aminek a Sashalmi Piac ad 
otthont.
• A Schiller hentes megválto-

zott vezetővel, de a megszo-
kott beszállítótól a megszo-
kott minőséggel nyitja újra 
kapuit.
• Bérbeadásra kínálunk egy áru-

sító faházat a piac legforgal-
masabb részén. A faház dupla, 
kinyitható, könyöklős ablakok-
kal rendelkezik és az áramellá-
tás bevezetésre került.
• A Tiszakécskei zöldséges 

újra megnyitott üzletveze-
tő váltással és bőségesebb 
kínálattal.
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– AZ ÖN KORÁBBI KÖNYVÉT LAPUNK 
2019. FEBRUÁR 13-ÁN MEGJELENT SZÁ-
MÁBAN MUTATTUK BE. EZEK UTÁN TÖBB 
INGERÜLT, ELMARASZTALÓ VÉLEMÉNYT 
KAPOTT AZ OLVASÓKTÓL A FINNUGOR 
SZÁRMAZÁSI ELMÉLETTEL KAPCSOLA-
TOS NÉZETEI MIATT. MA MI ERRŐL A VÉ-
LEMÉNYE?
– A magyar nyelv finnugor eredetéről alko-
tott elmélet ma sem több mint egy elképze-
lés. A már 150 éve bizonyíthatatlan szárma-
zási elmélettel kapcsolatos véleményemet a 
nemzetben gondolkodó nyelvészek és törté-
nészek tudományosan megalapozott állás-
pontja alapján fogalmaztam meg, akik sze-
rint az elmélet célja a magyar nyelv kiirtása, 
és a magyar nép származási és történelmi 
tudatának a megsemmisítése. Kritizálóim 
bizonyára nem ismerik Badiny Jós Ferenc 
véleményét a finnugorizmusról, mely sze-
rint: „a finnugorizmus nem tudomány, a finn-
ugorizmus egy ideológia, amelyet a magyarság 
elpusztítására találtak ki.” 

– HOGYAN SZÜLETETT MEG ÖNBEN MÁ-
SODIK KÖNYVE MEGÍRÁSÁNAK GONDO-
LATA?
– Az előző könyvem megírásához szükséges 
adatok gyűjtésekor olyan, őseinkre vonat-
kozó rágalmakat találtam, miszerint eleink 
tanulatlan barbárok, voltak, őket minden 
nép csak oktatta, mindent mindenkitől csak 
átvettek (például: „a magyar pásztorkodás és 
földművelés terminológiájának jelentős része is 
török”). Őseinknek saját kultúrájuk nem volt, 
és nyelvüket is vándorlásuk közben lopkod-
ták össze.
  A Magyar Értelmező Kéziszótárban a ma-
gyar szó jelentése a következő: „Tömegében 
Magyarországon élő, finnugor nyelvű nép”. 
Eszerint mi magyarok nem magyarul, 
hanem finnugorul beszéltünk. A Ladó 
János – Bíró Ágnes által összeállított Ma-
gyar utónévkönyv-ben utóneveink eredeté-
nek és jelentésének megfogalmazásában 
egyértelműen felismerhető a „hivatalos” 
történetírás diktatúrája, hiszen az említett 
könyvben alig-alig találtam régi magyar, 
vagy magyar eredetű neveket, míg ótörök, 

török és szláv eredetű utónév rengeteg van.
  A finnugoros történelmünk az írott sajtó-
ban is megjelenik. A problémát abban lá-
tom, hogy mivel a cikkeknek több szerzőjük 
van, így a „hivatalos” történelmünk téves 
elméletei, megállapításai, tárgyi tévedései a 
szerzők nagy száma és különbözősége miatt 
megtöbbszöröződik.

  Könyvemben – a valós történészek segítsé-
gével – bemutatom a „hivatalos” történetírás 
káros hatása következtében létrejött, a köztu-
datba bevezetett „eredményeinek” cáfolatait.

– MEGEMLÍTENE NÉHÁNY PÉLDÁT?
Mielőtt rátérnék a példák bemutatására, a 
jobb érthetőség kedvéért történetírásunk 
kialakulásáról kell írnom néhány mondatot.
  Az 1848-49-es szabadságharcunk brutális 
leverése után a szabadságharc előtti ma-
gyar tudományos tevékenység – amely a 
hun-magyar azonosság tételén nyugodott 
–, és annak eredményei indexre kerültek, 
és ma is ott vannak.
  A Habsburgoknak politikai érdekük fűző-
dött ahhoz, hogy a magas őskultúrával 

rendelkező magyarság fogalma helyett egy 
„alacsonyrendű, ázsiai, nomád, barbár, sá-
torozó” magyarság sunyi legendáját ismerje 
meg a világ közvéleménye. Ennek érdeké-
ben az akkori tudományos életben jelentős 
szerepet játszó németek (Hunsdörfer-Hun-
falvy, Budenz, stb.) megalkották a finnugor 
származási elméletet. A Hunfalvy-féle 
történetírás elvette a hiteles krónikáinkat, 
és egy új, korabeli dokumentumokkal alá 
nem támasztott magyar őstörténetet alakí-
tott ki. A „hivatalos” történészeink még ma 
is hűségesen követik Hunfalvy tanításait. 
Történészeink azért, hogy hamis állításai-
kat igazolják, galád módon megfordították 
a magas kultúrával rendelkező őseink, és 
a primitív finnugor népcsoportok közötti 
kultúraátadási irányt. Ez azt jelenti, hogy az 
őseink által birtokolt tudáskincset ellensé-
geink a finnugor nyelvközösségnek tulajdo-
nítják, és hazug módon azt hirdetik, hogy 
őseink a kultúrájukat ezektől a primitív né-
pecskéktől kapták. Ráadásul az akadémiai 
történészeink őstörténetünket feltételezé-
sekre, „valószínűleg úgy volt”, „nem biz-
tos”, „az 1000. év előtt nem létezett” típusú 
hamis magyarázatok mocsarára építették. 
  Vámbéry óta az akadémiai történészek 
közül sokan nagy szerepet tulajdonítanak 
a törököknek népünk kialakulásával kap-
csolatban. Szerintük „a magyar nép mind 
nyelvileg, mind etnikailag különböző ugor 
és török elemek összekeveredéséből született.” 
Nyelvészeink szerint szavaink egyharmada 
török eredetű. A Ladó János – Bíró Ágnes 
által összeállított Magyar utónévkönyv-ben 
az utóneveink eredetének megállapításánál 
a török eredet dominál. Az említett könyv 
szerint vannak török eredetű magyar neve-
ink, régi magyar neveink, amelyek ótörök 
eredetűek, és régi magyar neveink, ame-
lyek török eredetűek. Így török eredetű régi 
magyar név az Álmos és a Tas, régi magyar 
név a török eredetű Csaba, Géza, és ótörök 
eredetű a Zoltán. 
  Vajon kiknek köszönhető, hogy a török 
nyelv a magyar nyelv elé került, hisz ma-
gyar tudósaink szerint a nyelvünk régebbi, 
mint a török. Dr. Gosztonyi szerint: „A ma-
gyar nyelvben a törökkel közös szavak eredete 

Tényleg kultúra nélküli barbárok 
voltak őseink?
Kerületünk lakója, Vitkay László sokáig a magyar kézilabda-válogatott osz-
lopos tagjaként, később okleveles szakmérnökként élte életét. Majd amikor 
nyugdíjba vonult, őstörténetünkkel kapcsolatos könyvek kerültek a kezébe. 
Minél jobban beleásta magát a témába, annál inkább erősödött benne az 
érzés, hogy itt valami nincs rendben. Most második kötete is megjelent, 
hogy további kétségeit ossza meg az olvasókkal a hivatalos állásponttal 
szemben.  
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koránt sincs igazolva. Ellenkezője pedig any-
nyiban, hogy a jelek szerint a magyar nyelv 
az ős-skhyta elődöktől örökölte, a török nyelv 
pedig átvette azokat.” 
  Természetesen figyelemmel kísérem az 
írott médiumokban megjelent írásokat is, 
mert hivatalos történelmünk ellentmon-
dásai, valótlan állításai jól követhetők a na-
pilapok cikkeiben. A Magyar Hírlap 2018. 
augusztus 15-i számában Kísérlet a nemzet-
közi migrációk megtörésére című cikkben ez 
olvasható: „Eredetileg mi, magyarok is pusz-
tító vándor nép voltunk…” Ez az idézet ösz-
szevág A magyarok krónikája című könyv 8. 
oldalán olvasható véleménnyel: „Az ellenség 
teljes elpusztítása, gyermekek, anyák megölé-
se is természetes velejárója a harcoknak.” A 
világtörténelem azonban nem tud arról, 
hogy őseink népeket irtottak volna ki. Azt 
viszont tudjuk, hogy 907-ben az európai 
egyesült hadsereg bennünket ki akart irta-
ni, és az is ismert, hogy a Habsburgoknak 
1619-ben kész tervük volt a magyarok kiir-
tására.  
  És még egy példa. A Magyar Nemzet 2019. 
június 8-i számában megjelent a Genetikai 
káosz című cikk. Szerzője azt írja, hogy ne-
künk, magyaroknak nyelvrokonaink az obi 
ugorok. De azt is írja, hogy egy elismert 
finn szakember finn-sumír etimológiai 
szótárt publikált, melynek az az üzenete, 
hogy a finn a sumírnak rokona. A XIX. 
század első feléből a mezopotámiai ása-
tások során előkerült agyagtáblákon lévő 
ékírások megfejtése után először külföl-
di tudósok hangoztatták a magyar-sumír 
nyelvrokonságot.
  Gordon Childe az 1929-ben kiadott köny-
vében állítja és bizonyítja, hogy „Krisztus 
előtt 3500-ban már egy magasan fejlett sumír 
kultúra létezik a Kárpát-medencében.” Torma 
Zsófia 1870 körül áldozatos munkájával 
10 750 darabból álló sumír-magyar gyűjte-
ményt állított össze. Badiny szerint a „mai 
sumérnak nevezett nyelv volt nyelvünk – te-
hát a magyarok nyelvének – nyelvemlékekkel  

ellenőrizhető és bizonyítható, 5000 év távlatá-
ban megtalált ősi formája”. Dr. Gosztonyi sze-
rint a sumér nyelv 53 nyelvtani jellegzetessé-
géből 51 ma is megvan a magyar nyelvben.
  A sumér kérdésben az a megdöbbentő, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia már 
a kezdetektől fogva elutasította a sumér 
nyelvészeti területet, és teszi ezt ma is. Az 
eddig eltelt 180 évben az MTA még hozzá 
sem fogott a sumér-magyar összehasonlító 
nyelvelemzéshez, sőt mások ilyen irányú 
tevékenységét bojkottálja.

– KÖNYVÉBEN VAN-E OLYAN TÉMAKÖR, 
AMELYNEK KERÜLETI VONATKOZÁSA IS 
VAN?
– Igen, van, mert az Árpád név eredetét ku-
tatva nemcsak e számunkra dicsőséges név 
eredetéről, hanem Árpádfölddel kapcsola-
tosan is értékes információkhoz jutottam. 
Mielőtt azonban ennek tárgyalására rátér-
nék, meg kell említenem, hogy az akadé-
miai történészek Árpád „apánkat” és népét 
az őstörténetünk perifériájára helyezték, és 
azt hirdetik, hogy eleink írni sem tudó po-
gányok és barbárok voltak. Teszik ezt annak 
ellenére, hogy Árpád volt, aki végrehajtotta 
a honvisszafoglalást, és megalapította Ma-
gyarországot. A pozsonyi csatában pedig 
élete árán is megvédte hazánkat, legyőzve a 
háromszoros túlerőben lévő egyesült euró-
pai hadsereget. Azt a hadsereget, amelynek 
zászlóira ez volt írva: „a magyarokat ki kell 
irtani”.
  De térjünk vissza eredeti témánkhoz! Az 
Árpádföld és az Árpád név eredetének vizs-
gálatával Bíró József a Szabirok őstörténete 
című könyvének Arpachiyah és az Árpád 
név eredete című fejezetében foglalkozik. 
A könyv 121. oldalán azt olvashatjuk, hogy 
az Encyclopedia Biblika és a Dictionaire de 
la Bible közlése szerint Árpád a Napisten 
harmadik fia volt, aki a Tigris folyó felső 
vidékét, úgynevezett Arpachi-ta, vagyis Ár-
pád-földet kormányozta. De Árpád önálló 
fejedelemség létezett i.e. az I. évezredben, 

Szíriában is. Bíró szerint az Árpád név a 
szabir néppel és az életet adó árpával elvá-
laszthatatlanul összefügg. Az ős-szabirok-
nak a legfontosabb gabonájuk az árpa volt. 
Ezt a növényt honosították meg először, és 
vad formájából nemesítették az egész em-
beriség javára, mely biztosította számuk-
ra az „életet”. Az ős-szabirok – mint első 
földművelők –, képezték az árpa szót, amit 
tehát nem kellett átvennünk a törököktől, 
mint ahogy azt Hóman Bálint és Szekfű 
Gyula Magyar történet című munkájukban 
állítják.
  Az Árpád névnek a sumír ékírásban két-
féle jelentése is van. Az egyik: dicsőségre 
kiválasztott, a másik: népfej, népfő. Wallis 
E. szerint az Árpád nevet értelmezhetjük 
úgy is, hogy árpát adó, életet adó fő. Bíró 
J. szerint a szabir-magyarság volt az első a 
világon, amelyik az ember által elvetett mag 
után nevezte el vezérét. Így kimondható, 
hogy az Árpád név több ezer éves múlttal 
rendelkezik. Az ősi Árpád-árpa-szabir-ma-
gyar neveket egymástól elválasztani nem 
lehet. Mit tudunk meg a Ladó János – Bíró 
Ágnes által írt Magyar utónévkönyvből az Ár-
pád szó jelentéséről? „Régi magyar név, az 
árpa szó d kicsinyítőképzős származéka”.  
  Gondolom, kevesen tudják, hogy az Ár-
pád-ház negyven boldogot, üdvözültet és 
szentet adott a világnak, a Habsburg-ház 
pedig egyet sem. Szomorú tény, hogy a hu-
szonhárom Árpád-házi királyunk közül hu-
szonkettő gyilkosság áldozata lett. 

– HA VALAKI SZERETNÉ ELOLVASNI A 
KÖNYVET, HOL JUTHAT HOZZÁ?
– A Püski könyvesboltban lehet megvásárol-
ni, ha pedig valaki tájékozódni szeretne, az 
internetes keresőbe írja be: Püski Kiadó, és 
minden információt megtalál. Ott lehetőség 
van online megrendelésre is.

(Tekintettel arra, hogy a cikk állításait nem 
áll módunkban ellenőrizni, azok hitelességéért 
nem vállalunk felelősséget. A szerk.)

A hír hallatára Szász József alpolgármester 
is meglátogatta a kis jövevényeket, sőt kézbe 
is vette a négynapos gidákat. Oláh Csaba, a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Tanyaud-
var vezetője elmondta, hogy január 17-én egy 
vadas színű gidapárral gazdagodott a kecs-
kék állománya. Majd 19-én világra jött egy 
fekete fehér kis újszülött is, de ez még nem 
a vége az év eleji szaporulatnak, hiszen még 
két anya is várandós. Két-három hét múlva 
pedig várhatóan megindul a birkák ellése 
is. Tizenkét anyajuh néz szülői örömök elé, 
viszont a birkák esetében nem ritka az iker-

szülés, így akár 16-18 barika is világra jöhet 
februárban.
  Oláh Csaba elmondta még, hogy március 
21-ig minden hétvégén ingyenesen láto-
gatható a Tanyaudvar. A hétvégi napokon 
a családokat várják, hét közben pedig az 
iskolai csoportokat. Ilyenkor egyéni látoga-
tásra nincs lehetőség. A forgalom már most 
is nagy, szombaton és vasárnap az időjárás 
függvényében 50 és 100 között van az érdek-
lődők száma. Aki gyermekének vagy unoká-
jának kisgidákat akar mutatni, jobb, ha mi-
nél előbb teszi meg ezt, mert a kicsik nagyon 

Gólyahír a Tanyaudvarban
Mint tudjuk, az embergyerekeket a gólya hozza. Nem tudom, így van-e 
a kecskéknél is, hiszen ilyenkor hazánk területén elég kevés a gólya, de 
az biztos, hogy a Tanyaudvarban egymás után érkeznek az újszülöttek. 

gyorsan fejlődnek, és az újszülöttek „cukisá-
gát” gyorsan maguk mögött hagyják. A bárá-
nyoknál ugyanez februárban esedékes.  

M.T. 
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INGATLAN
Eladnám, vagy elcserélném 62 
nm-es panorámás, amerikai 
konyhás Jókai lakótelepi lakáso-
mat kisebbre CSAK a telepen. 
407-4927, 30-779-1522

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. 30-259-2655

Kiadó a Centin első emeleti la-
kás. 130 E Ft + rezsi. 20 345-4882

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

VEGYES
Eladó pilisi kitermelendő szürke 
nyár kb. 40 köbméter. Megegye-
zéssel. 70 338 1613

Két magyar tarka hasas tehén 
eladó Lajosmizsén. Megegyezés-
sel. 70 338 7789

Masszázságy eladó /turmániumos 
Nugabest NM-5000/ és Canon 
nyomtató eladók. 20 416 7990

Vennék 2018-19 évi telefonköny-
vet újat, vagy használtat. 30-218-
7367, 70-218-4463

Modern, szürke üvegpolcos TV áll-
vány 8E Ft-ért eladó. 20-921-6328

Fehér női bőr korcsolya + cipő 37-
38-as 2E Ft-ért eladó. 20-590-5918

Eladók: férfiingek, pizsamák 44-
46-os, téliesített dzsekik, autós 
kabátok L-es, cipők 42-43-as, öltö-
nyök, nyakkendők új állapotban. 
403-1022

Bontott Hajdú automata mosógép 
alkatrésznek eladó. 30-782-9918

Közepes méretű bontott cserép-
kályha ingyen elvihető. 409-0220

Eladó Beko 205 l-es hűtő-fa-
gyasztó újszerű állapotban. 
Irány ár: 60EFt. 407-3341

Születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő nő 
vagyok. Ezek ellenére könnye-
dén mozgok, de néha segítségre 
lenne szükségem. Rendezetten, 
egyedül élek. Várom segítő part-
nerem jelentkezését, aki esetleg 
mozgássérült, de jogosítvánnyal 
is rendelkezik. 30-453-3420

Eladó 2 db gázpalack 11 kg 2E 
Ft/ db, eszpresszó kávéfőző 1E 
Ft. 20-532-7905

Nagyméretű vegyes férfiruházat, 
cipő új és használt állapotú el-
adó. 30-271-7806

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

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

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

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

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

Szerves trágya eladó, szállítást 
vállalok. 20-419-8393

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

Newgarda benzinmotoros fű-
nyíró szervizelt eladó 15E Ft-ért. 
20-383-9030

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

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

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

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

Eladó: gyűjtőknek jó állapo-
tú ERIKA táskaírógép plusz 
szalaggal jelképes összegért.  
30-528-2040

Eladó: nagyméretű, masz-
szív EMINEO nevű kere-
kesszék, kerék távolság 75 
cm, ülőpárna 52cm széles.  
30-528-2040

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

Műanyag hordó 200l-es, 
műanyag rekesz 500Ft/db, fa lé-
cek ingyen. 403-1090

Siemens elől töltős mosógép 
dobcsillag töréssel alkatrésznek 
10E Ft-ért eladó, működőképes. 
20-590-5918

Fém láda bármi tárolásá-
ra kiváló, zománcozott, szi-
getelt. 130x75x65cm eladó.  
403-1335

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

Eladó harmonika ajtó, függöny-
tartó, 160x70cm-es kókusz mat-
rac, epedás ágybetét 2x1,7m-es. 
20-807-7891

Eladó nagy teljesítményű sa-
rokcsiszoló, fúrógép állvány 
és műszer satuk 30-40% ked-
vezmény az eredeti árból.  
30-282-2202

Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés mo-
sogató eladók. 409-0366

Papp István - XVI. kerületi 
szakember. Számítógép és 
laptop javítás, karbantar-
tás helyszíni kiszállással.  
20-418-1813



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

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

Takarítást, idős gondozás vál-
lalok. Hívjanak bizalommal! 
70-415-8217

IDŐSGONDOZÁS a délelőtti 
órákban heti 1-2-3 alkalommal 
is. Kisebb házon belüli- és kí-
vüli munkát vállalok. 20-407-
8178

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

Kerítések, teraszok, mellék-
épületek, széldeszka festését 
vállaljuk. 30-550-7761

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

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

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

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

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.

XVI. kerületi Csömöri úti üz-
lethelyiségbe takarítót kere-
sünk, napi 2 óra munka min-
den nap reggel 9-11-ig vagy 
18-20-ig. Jelentkezését pár 
mondatban várjuk az angel-
klara7708@gmail.com email 
címen.

Redőny, szúnyogháló, napel-
lenző, roletta, szalagfüggöny 
készítés, javítás. Nemeskéri 
Árnyékolás 20-971-9201

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




