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Kedves 

Olvasó!
Kálvária. Vallási értelemben 
Jézus kereszthalálának színhe-
lye, átvitt értelemben viszont 
az emberek által megélt testi 
és lelki szenvedések összessé-
ge. Krisztus az olajfák hegyén 
vérrel verejtékezett, mégsem 
tudta elkerülni, ami rá várt, 
pedig ő sosem vétkezett. Mi 
ugyan bűnösök vagyunk, de 
sokszor a legőszintébb szere-
tet és minden erőfeszítésünk 
ellenére sem tudjuk elkerülni 
azt, hogy mások önzősége, 
hazugsága vagy rosszindulata 
miatt feszítsenek bennünket 
keresztre. Az ég mindig pirka-
dat előtt a legsötétebb, de a 
feltámadás világossága örök 
életre szól, ugyanis „Ha tervei 
igen magasak, s irgalma kútja 
mély nekem... ha a támaszok 
mind inognak, ha nincs erő, 
nincs türelem, s tekintetem 
sehol célt nem látsz vaksötét, 
könnyes éjen át... egy szikrács-
ka hit vallja mégis, hogy Isten 
sosem ejt hibát. És ha szívem 
megoldhatatlan kérdések bete-
ge lett, mert elkezd kételkedni 
abban, hogy Isten útja szere-
tet... minden elfáradt sóvárgá-
som békén kezébe tehetem, s 
elsuttoghatom könnyek közt 
is: Ő nem ejt hibát sohasem.” 
Munkatársaim nevében Túrme-
zei Erzsébet gondolataival kí-
vánok áldott húsvétot minden 
kedves olvasónknak!

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

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

A parlamenti képviselővel és 
a polgármesterrel kakaóztak

A Göllesz iskola Szent Imre ut-
cai Beszédjavító Általános Isko-
lájának tanulói március 22-én 
látogattak el az Önkormányzat-
ba, ahol a Kovács Attila Galéri-
ában megtekintették a március 
15-i kiállítást, majd a díszpolgá-
rok tábláját, megnézték a polgár-
mester irodáját, ahol nemcsak 
lakóhelyünkről tudtak meg töb-
bet, de még a kerület vezetőjé-
nek székébe is beleülhettek, sőt 
az épület pincéjének titkaiba is 
beleshettek. A látogatás végén 
ezúttal is habos kakaó mellett 
kérdezhettek Kovács Pétertől és 
Szatmáry Kristóftól, akik beavat-
ták őket munkájuk részleteibe. 

A KERÜLETI DIÁKOK KÖRÉBEN ÉVEK ÓTA NAGY SIKERE VAN ANNAK A PROG-
RAMNAK, AMELYNEK KERETÉBEN KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER VEZETI ŐKET 
KÖRBE A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN, MAJD KAKAÓZÁS KÖZBEN VÁLASZOL 
KÉRDÉSEIRE. MIVEL A FIATALOKAT ÉRDEKLI A PARLAMENTBEN FOLYÓ MUNKA 
IS, EZÉRT SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ IS RÉSZT VESZ A TA-
LÁLKOZÓKON.

Ingyenes tavaszi nyesedékgyűjtő akció
Ezúton értesítjük a kertvárosi polgárokat, hogy az Önkormányzat idén 
tavasszal is meghirdeti nyesedékgyűjtő akcióját. Az akció időtarta-
ma alatt a tavasszal keletkezett nyesedéket helyezhetik ki a lakosok, 
amelynek elszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munka-
társai gondoskodnak. 

Az akció időtartama: április 3. - május 2. 
Kérjük, hogy az összekötözött, egy méternél nem hosszabb nyesedéket 

és gallyakat az ingatlanjuk elé helyezzék ki. A kötegelt faágak 
mérete és súlya egy ember által is mozgatható legyen. 

Az utolsó kihelyezés időpontja: május 2. szerda
Bővebb információt a 403-2928-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
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Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák 
elsőbbséget élveznek: hagyományőrzéssel kapcsolatos kerüle-
ti rendezvények, vetélkedők, kiállítások szervezése, történelmi 
emlékhelyekre szervezett kirándulások, nemzetiségi, kulturális, 
amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók 
és egyéb programok, rendezvények szervezése, a nemzetiségi kul-
túra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos programok szerve-
zése, nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.
A támogatásra olyan Nemzetiségi Önkormányzatok pályázhatnak, 
amelyek megfelelnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának, azaz a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint 
átlátható szervezetek.
A rendelkezésre álló pályázati forrás összege: 2 millió forint
Benyújtandó példányszám: 1db
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység meg-
valósítására használható fel.
Tartalmi és formai követelmények: Pályázni kizárólag jelen pályá-
zati felhívás mellékletét képező pályázati adatlappal, az ott felsorolt 
mellékletek egyidejű csatolásával lehet (1. sz. melléklet: Átláthatósá-
gi nyilatkozat, 2. sz. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat, 3. 
sz. melléklet: Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének 
teljesüléséről, valamint az adólevonási jogáról szóló nyilatkozat).
Az adatlap a felhívás közzétételének napjától szerezhető be a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint letölthető 
az Önkormányzat honlapjáról (www.bp16.hu). 
Csatolni szükséges a nemzetiségi önkormányzat 2017-es nemzeti-
ségi közszolgáltatási tevékenységéről, kiemelten megvalósult prog-
ramjairól szóló rövid tájékoztatást.
A pályázatok a Polgármesteri Kabinetben (110. szoba) adhatók le 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.), elektronikus úton nem nyújt-
hatók be. Több pályázat egyidejű beadása esetén a pályázatokat kü-
lön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott időre 
a Kulturális és Sport Bizottságnak. A jogszabály szerinti befogadó 
nyilatkozat kiadására, illetve az érdemi elutasításról szóló döntés 

meghozatalára - a pályázat benyújtását követő hetedik napig - a Pol-
gármester jogosult. A pályázatokról a döntéshozó a pályázati hatá-
ridő leteltét követő 60 napon belül dönt.

Benyújtási határidő: április 16. 16.00 
Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, a pályázat benyújtási határ-
idejétől számított 11 naptári napon belül van lehetőség: április 27. 
13.00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
A pályázat kiírásáról, a benyújtott kérelmek elbírálásáról és a pá-
lyázat értékeléséről e rendelet figyelembevételével a Kulturális és 
Sport Bizottság dönt.
Nem részesülnek támogatásban azok a nemzetiségi önkormányza-
tok, amelyek a 2017-es támogatással nem a szerződésben foglaltak-
nak megfelelően számoltak el.
A támogatáshoz minimum 10% önerő szükséges, amit százalékos 
formában is meg kell adni. A kötelező önrész összege a pályázat 
megvalósításának teljes költség igényének 10 %-a. A pályázat elbí-
rálásakor a minimum mértéknél nagyobb összegű önrész vállalása 
előnyt jelent. A támogatás kifizetése egy részletben történik és visz-
sza nem térítendő. 
A pályázattal kapcsolatban jogorvoslati lehetőség vagy kifogás kizárt.
A pályázók írásban kapnak értesítést az eredményről a támogatás-
ról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül.
Az Önkormányzat a támogatásról, valamint a támogatott célokról a 
döntését követő 30 napon belül tájékoztatja a nyilvánosságot a hely-
ben szokásos, valamint az államháztartásra vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályban meghatározott módon.
Elszámolható költségek: személyi kiadások, dologi kiadások, fej-
lesztési kiadások. Jövedéki termék vásárlására nem számolható el.
A támogatási összeg felhasználásáról a Kulturális és Sport Bizott-
ság felé kell elszámolni legkésőbb 2019. január 31-ig.
Felvilágosítás kérhető a 401-1680-as telefonszámon, valamint 
elektronikus úton a czegledi.beata@bp16.hu e-mail címen.

Horváth János, 
a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2018-ban a kerületben 
működő Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására pályázatot ír ki, amellyel anyagi lehetőségeihez mérten hozzájárul a 

kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok programjainak megvalósításához.

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 
Rákosi út 71., Gerberné Balogh Jenoveffa elnök 

Rákosi út 71., önkormányzati civil házban

Április 3., kedd 18.00
Gerberné Balogh Jenoveffa: „A Hold, mint az emberiség 

és az élő természet segítője”. Szépség-jó közérzet, kert-ház-
tartás. Beszámoló a március 10-én a NÖDIK által megren-

dezett I. Magbörze eseményeiről.
A KALOT tagok és A Kertvárosi Kertbarátok egyesületének 

tagjai sokszorosított anyagot kapnak ajándékba.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László

Április 9., hétfő 14.00-16.30 új időpont! 
Napirend: az első negyedév értékelése, a második 

negyedév programjának megbeszélése.

Az esemény nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és 
hagyományőrző tag jainkat, valamint minden nem POFOSZ tagot 
is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt 
üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, 
megaláztak, vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 

Nótakör 
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A NÓTAKÖR 
következő összejövetele 

április 11-én 17 órakor lesz a szokott 
helyen, a Rákosi út 71. szám alatti 

civil házban. 
Szeretettel várják a nótázni kívánó 

régi és új klubtagokat.

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)

ÁPRILIS HAVI PROGRAMOK:
Felnőtt torna: 

hétfőnként 19.00-20.00
Klasszikus pilates: 

szerdánként 19.00-20.00
Angol, számítógép: 

csütörtökönként 9.00-12.00
Meridián torna, senior tánc: 
csütörtökönként 9.00-10.00

Kézműves foglalkozás szervezés alatt.
Vásár és fogadóóra: 

pénteken 6., 13., 20.  8.00-14.00
Kis vásár péntekenként: 8.00-12.00

Alsó és felső tagozatos iskolások 
részére tánctanítás: szerda, péntek 

17.15-18.15, csütörtök 16.30-17.30
Művészetek percei (Mátyás király) 

27. 16.00-17.00
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Szatmáry Kristóf elmondta: ed-
dig az Önkormányzat sok utat 
épített, és ennek a programnak 
az elindításában még önkor-
mányzati képviselőként ő is részt 
vett. A XVI. kerületben jelenleg  
16 kilométer földes út található, 
az ott lakók életét eddig télen a 
sár, nyáron pedig a por nehezítette meg. A kormány dönté-
sének köszönhetően azonban még komfortosabbá válhat a 
Kertváros – hiszen a 100 milliárd forintból 3 milliárdot lakó-
helyünk kap meg. Így az erre szánt összeget az Önkormány-
zat egyéb fejlesztésre fordíthatja. 
Kovács Péter hangsúlyozta: az ott élők régóta szerették 

volna, hogy leaszfaltozzák a Vecseház utcát. Az Önkor-
mányzat megfelelő forrás hiányában eddig nem is tudott 
volna költeni erre, de a mellette lévő, beépítetlen terület 
tulajdonosa azt ígérte, hogy fejlesztési lehetőség fejében 
megcsináltatja az utat. Most azonban mindkét akadály el-
hárult, ugyanis a Képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy 
döntött, hogy az ott található belterületet nem vonják be, 
vagyis a vállalkozó nem épít utat, Szatmáry Kristóf tevé-
kenységének köszönhetően viszont a forrást megkapja a 
kerület a kormánytól.

A kertvárosi útépítések egyébként olyan jól haladtak, hogy a 
2014 és 2019 közötti időszakra tervezett 40 újabb út megépí-
tését tavaly év végén befejezték. Kovács Péter pedig a Főváro-

si Közgyűlés tagjaként elérte, hogy a budapesti 
fenntartású útvonalak felújítására szánt összeg 
ötödét a kertvárosi szakaszok építésére költsék.

A polgármester kiemelte: 2018-ra három utca 
aszfaltozását tervezték, de a kormány támoga-
tásának köszönhetően kilenc utca kivitelezési 
munkálatai készülhetnek el. Ezért köszönetet 
mondott Szatmáry Kristófnak, akivel személye-

sen helyezték el a jó hírt tartalmazó értesítő levelet a Vecseház 
utcai lakók postaládájában.

SZ.R.ZS.

Nem lesz több belterületi 
földút a Kertvárosban

SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN 
A TÖBBI KÖZÖTT AZÉRT DOLGOZOTT, HOGY ELTŰNJENEK A BELTERÜLE-
TI FÖLDUTAK A KERTVÁROSBÓL. MUNKÁJÁT SIKER KORONÁZTA, MERT A 
KORMÁNY DÖNTÖTT ARRÓL, HOGY MINTEGY 100 MILLIÁRD FORINTBÓL 
2022 VÉGÉIG ASZFALT BURKOLATOT KAP AZ A 325 KILOMÉTERNYI FÖLDÚT, 
AMELY MÉG BUDAPEST KÜLSŐ KERÜLETEIBEN TALÁLHATÓ. A TÉMÁVAL KAP-
CSOLATBAN A HONATYA ÉS KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER TARTOTT SAJ-
TÓTÁJÉKOZTATÓT A VECSEHÁZ UTCÁNÁL MÁRCIUS 26-ÁN.
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Április 8-án Magyarországon, így Budapes-
ten is parlamenti választás lesz. Ennek a 
választásnak sokkal nagyobb a tétje, mint 
ahogy az általában az úgynevezett politikai 
(vagy parlamenti) váltógazdaság szabályai 
szerint lenni szokott. Nem csak azért, mert 
a jelenlegi ellenzék tapasztalatlan, értel-
mezhetetlenül szétszórt, és gyakorlatilag 
integrálhatatlan, de kezdjük talán mégis 
ennek esetleg várható következményeivel. 
Nem kell „kiemelkedő képességű elemző 
újságírónak” lenni ahhoz, hogy e következ-
ményeket átlássa valaki.

Hiába állít fel Karácsony Gergely szak-
értőnek titulált „árnyékkormányt”, és es-
dekel koalícióért, ez semmit nem jelent. 
Alig hihető, hogy Gyurcsány Ferenc, vagy 
Vona Gábor, de akár az LMP is belemen-
ne abba, hogy vezető politikusaik egytől 
– egyig kimaradjanak a kormányból. Ezek-
nek a pártoknak a politikai ideológiái össze-
egyeztethetetlenek. Mi jöhetne ki abból, ha 
formálisan esetleg nem is, de gyakorlatilag 
például Gyurcsány irányítaná a külügye-
ket, Vona Gábor a belügyet, és mondjuk 
Kunhalmi Ágnes az oktatási -, vagy szoci-
ális ügyeket. Arról nem beszélve, hogy Ka-
rácsony Gergely lényegében bejelentette, 
hogy miniszterelnökként figyelmen kívül 
hagyná az Alaptörvényt, ami egyenlő az 
anarchizmus meghirdetésével. Mindez mi 
mást vetít előre, mint a tömény káoszt? Már 
a kormányalakítás maga is nehezen kép-
zelhető el, de ha mégis, hát elég, ha Gyur-
csány, vagy Vona egyszer is „befeszül” már-
is borul az amúgyis egységbe foglalhatatlan 
koalíció. Ez a koalíció úgy nézne ki, mint 
Caligula arca. Össze nem illő darabokból 
állna. Egyedüli közös nevezőjük a FIDESZ 
- és különösen Orbán – gyűlölet. A gyűlölet 
nem jó tanácsadó. 

„Le kell váltani a kormányt” – kérlelik a vá-
lasztókat az ellenzéki politikusok, de azon 
kívül nekik sincs fogalmuk, mit tennének 
ezután. A messzeföldről érkező „tanácso-
kat” sem képesek azonosan értelmezni.

A még nagyobb tét - ne szépítsük a dolgot 
– Magyarország, mint Európa egyik, nem 
is jelentéktelen alkotóelemének kultúrája, 
életformája, szokásjogai, hitélete, ill. az ezt 

Tarlós István főpolgármester 
levele az országgyűlési 
választásokról
befolyásoló tömeges bevándorlás kérdése. 

Ebben a jelenlegi kormány, ill. az ellenzék 
nézetei gyökeresen eltérnek egymástól. 

A nevetségessé vált, de konokul erőltetett 
„politikai korrektség” hangfogója mögül 
kommunikáló, multikulturalizmus szol-
gálatába szegődött ellenzék meghatározó-
an bevándorlás párti. A jelenlegi kormány 
ezzel szemben a nemzetállami értékek, 
életforma, a nálunk is mélyen gyökerező 
kereszténységre épülő kultúra pártján áll, 
igyekszik saját hazájának kulturális közös-
ségét erősíteni. 

Ez a különbség a jövőre nézve döntő kü-
lönbség. John Lukacs világhírű magyar 
származású történész már 1993-ban vizi-
onálta, hogy végveszélybe kerül az Atlanti 
térség főszerepe, a polgári kultúra, a váro-
sias létforma, a magánélet tiszteletben tar-
tása, de még a könyv kora is, a tudományos 
objektivitás eszméjével együtt.

Tíz évvel később elismert baloldali Nyugat 
- európai közéleti személyiségek mutattak 
rá a mostanra kiteljesedő, mára illegálissá 
radikalizálódó bevándorlás veszélyeire. Ki-
emelték, hogy ezek a bevándorlók „semmi 
tiszteletet nem mutatnak a törvényeink, a 
vallásunk, a szokásaink, a kultúránk iránt.” 
Már akkor úgy látták, hogy „a helyzet úgy 
fest, mintha nekünk kellene integrálódnunk 
a saját földünkön”. Azóta a helyzet az utóbbi 
években sokkal rosszabb lett. Az illegális be-
vándorlás szinte kezelhetetlenné vált. 

Az EU által is szorgalmazott „politikai kor-
rektség”, ami elvileg arra hivatott, hogy mi-
nimalizálja a különböző etnikai, kulturális 
közösségek sértegetését, csupán szimulálja 
a gondoskodást. Valójában minden jel sze-
rint – kihasználva a védtelenné vált Nyugat 
- európai mentalitást, kijátszva a jóhisze-
műséget, az „emberi jogok” doktrínáját – a 
multikulturalizmussal párosulva a keresz-
tény kultúrájú Európa maximális legyengí-
tésére törekszik. Már ma ott tartunk, hogy 
lassan vissza kell tanulnunk kultúránkat.

A mai hatalomra törő magyar ellenzék 
meghatározó többsége bagatellizálja a ve-
szélyt, és támogató a teljes európai, ben-
ne magyar kultúrát válságba vezető törek-
véssel, a tömeges bevándorlás pártján áll. 
Szándékosan összekeveri a „menekült”, ill. 
az „illegális bevándorló” fogalmát. Előbbi 
tiszteli a befogadó országot, bebocsátást 
kér, nem randalíroz, nem követelőzik. 
Identitása illő megtartása mellett igyekszik 
alkalmazkodni. 

Utóbbinak eszében sincs tisztelni a be-
fogadó országot, erőszakos, rendszeresen 

veszélyeztet, saját kultúráját iparkodik a 
befogadókra erőltetni és elképesztő követe-
lésekkel áll elő. Velük szemben toleráns és 
támogató az előbb említett magyar ellenzék 
a „politikai korrektség” jegyében. (Számos, 
itt nem részletezett kérdésben is veszedel-
mes a politikai korrektség játszotta szerep, 
pl. családok felbomlásának indirekt bátorí-
tása, házasság intézményének gyengítése, 
szülők és tanárok tekintélyének lejáratása, 
gyűlöletbeszéd értelmezései, stb.) 

Ezt, az utánunk következő nemzedékek 
sorsát, életét alapjaiban veszélyeztető felfo-
gást gerjeszti, építgeti, erősíti az a jelentős, 
külföldről érkező és terjeszkedő erő, amely 
nem kis mértékben a jól ismert magyar 
származású amerikai milliárdos nevével 
hozható összefüggésbe. Ez az erő most 
alig vitathatóan minden igyekezetével és 
pénzével az április 8-i magyar parlamen-
ti választás befolyásolásán mesterkedik. 
Támasza ebben több internetes médium, 
továbbá nem tagadottan általa létrehozott 
és finanszírozott, fondorlatos technikákkal 
dolgozó, de leginkább agymosásra speciali-
zálódott „civil szervezet”.

Komikus, hogy a jelenlegi magyar ellen-
zék (az úniós vezetésnek asszisztálva eb-
ben) nem reklamál például népszavazást 
az úniós országokban a tömeges, illegális 
bevándorlásról, miközben itthon ennél jó-
val kisebb horderejű kérdésekben feltűnő 
gyakorisággal kezdeményez népszavazá-
sokat.

A jelenlegi magyar kormány az egyetlen 
lehetséges helyes utat iparkodik választani. 
Igyekszik védekezni, megteremteni az erős 
nemzetállamot, és felemelni szavát egy 
olyan felfogású Európai Unióért, amelyik 
európai népek alapvető érdekeit képviseli. 

(Az a kormány, amelyik mellesleg együtt-
működve a városvezetéssel – minden hi-
bakereső ellenzéki híresztelés ellenére 
– Budapesten mégiscsak több eredményt 
produkált, mint a mára atomizálódott el-
lenzékiek előtte évtizedeken át.)

A történelemből kiindulva meghatározó, 
így minden egyébnél jelentősebb az a kér-
dés, amiről lényegileg határozni fognak a 
választók április 8-án. Sok generáció élet-
feltételeit megszabhatja ez a döntés. 

Még megelőzhető valami sorsfordítóan 
rossz, amit később elkerülhetetlenként 
magyarázhatnának, ha a jelenleg hatalom-
ra törő, önállótlan ellenzék kezébe kerülne 
az ország. Ezt érdemes mérlegelni azok-
nak is, akik hibát keresnek, vagy találnak 
a FIDESZ-ben.
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Az a választópolgár, aki a XVI. kerületben lakik, a szavazás-
kor két szavazólapot kap: 
- egy egyéni választókerületi jelölt megválasztására szolgá-
ló szavazólapot;
- és egy országos lista megválasztására szolgáló szavazólapot 
(az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált vá-
lasztópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat).

Egyéni képviselőjelöltek a XVI. kerületben 
(a szavazólapon szereplő sorrendben):

Molnár Mikeás ...............Lendülettel Magyarországért Párt 
Vajda Zoltán  ..................Együtt - A Korszakváltók Pártja
 (Együtt)
Nemes Gábor  ................Demokratikus Koalíció (DK)
Derecskei Anita ..............Közös Nevező 2018 
 (Közös Nevező)
Tánczos Tamás ...............Nemzeti Együttműködés és Meg-
 békélés Párt (Nemzet és Béke)
Tokody Marcell Gergely ...Jobbik Magyarországért 
 Mozgalom (Jobbik)
Hollai Gábor ...................Momentum Mozgalom 
 (Momentum)
Koch János  .....................Magyar Munkáspárt 
 (Munkáspárt) 
Schiller Katalin  ..............Iránytű Párt (Iránytű)
Szántai Péter  .................Rend és Elszámoltatás Párt 
 (Rend Párt) 
Mizsei László ..................Lehet Más a Politika (LMP)
Tóthné Farkas Anita ......Magyar Igazság és Élet Pártja
 (MIÉP)
Csomor Judit ..................Net Párt (NP)
Szatmáry Kristóf ............FIDESZ - Magyar Polgári 
 Szövetség – Kereszténydemokrata
 Néppárt (FIDESZ-KDNP)

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választó-
polgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentke-
zéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le 
szavazatát. Átjelentkezést április 6-án 16 óráig, a külképvi-
seleti névjegyzékbe való felvételt március 31-én 16 óráig le-

het kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, illetve 
személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodától 
(XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1163 Budapest Havas-
halom u. 43. fsz. 8. , tel: 401-1473).
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelen-
ni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámlá-
ló bizottság kivigye Önhöz a mozgóurnát. Ilyet a szavazás 
napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján 15 
óráig a lakóhelye szerinti szavazókör szavazatszámláló bi-
zottságától kérhet írásban.
Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét arra, hogy a 
választási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartal-
mazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik szavazókör-
höz tartozik, továbbá, hogy az a szavazókör melyik önkor-
mányzati intézményben (szavazóhelyiség) található!  
A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először 
megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy sze-
repel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím 
vagy személyi azonosító igazolására a következő érvényes 
igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, 
könyvecske formátumú) vagy
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy 
útlevél, vagy vezetői engedély (kártya formátumú) és 
mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány 
(lakcímkártya). 
Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelke-
zik a szavazás napján, vagy azok érvényessége lejárt, nem 
szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét néz-
ze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy ok-
mánya a szavazás napján érvényes legyen.

A Polgármesteri Hivatalban Választási Információs Szol-
gálat működik, ahol munkatársaim készséggel állnak a 
rendelkezésükre. Telefonon: 4011-473, 4011-416, e-mail: 
hvi@bp16.hu.
További információkat találhatnak az országgyűlési képvi-
selők választásával kapcsolatban a www.valasztas.hu, vala-
mint a www.bp16.hu weboldalon is.

Ancsin László sk.
a Helyi Választási Iroda vezetője

Okmányirodák ügyeleti nyitva tartása
Tisztelt Kertvárosiak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy április 6-án (pénteken), április 7-én (szombaton) és április 

8-án (vasárnap) 7-től 19 óráig valamennyi budapesti kormányablakban, továbbá a XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmá-
nyirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.) ügyeleti rendben meghosszabbított nyitva tartást rendeltek el.

A választások zavartalan lebonyolítása, a választójog gyakorlása érdekében kiemeltnek tartjuk az igénylő választópolgárok számára 
az ideiglenes személyi azonosító igazolvány kiállításának, valamint a lakcímkártya pótlásának az ügyintézését. Ehhez hozzá tartozik 
az elkészült és szavazásra jogosító okmányok szükség szerinti kiadása, valamint a személyazonosításra alkalmas okmányok meg-
újítása, kiváltása, cseréje és pótlása.
Az ügyeleti rend mellett, illetve azzal egyidejűleg április 6-án 8 órától 14 óráig a kormányablakok a rendes ügyfélfogadásukat meg-
tartják. A Központi Okmányirodai Főosztály április 6-án 8 órától 20 óráig, illetve a választások hétvégéjén 8 óra és 14 óra közötti 
nyitva tartási időben a megszokott módon működik.

A XVI. kerületi választási iroda tájékoztatója
Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket az április 8-ra (vasárnap) kitűzött 
országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
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Tisztelt Választók! A Magyar Munkáspárt képviselő-
jelöltjeként fél évszázados élő kapcsolat fűz kerüle-
temhez, a Fejlődő Kertvároshoz! Élhetőbb, magyar 
hagyományokkal lépést tartó, fejlődő kerületet aka-
runk! Vegyük vissza állami tulajdonba az Ikarus 
Ipari Parkot és teremtsünk munkalehetőséget a 
választókerületünkben élő munkanélkülieknek. Az 
elöregedő lakótelepek felújítására készüljön program 
állami támogatással, energiahatékonyságot célzó pá-
lyázatokkal, az Önkormányzat segítségével! Tisztelt 
Választók! Bízzanak a Munkáspártban! Mi az Embe-
reknek akarunk adni nettó 200e Ft-os minimálbért, 
100e Ft-os minimál nyugdíjat, a 65 év felettieknek 
ingyenes gyógyszert! Megduplázzuk az oktatásra 
és egészségügyre költött pénzeket! Megadóztatjuk 
egyszeri 45%-os vagyonadóval a milliárdosokat és 
szuper- gazdagokat és odaadjuk a pénzt a szegények-
nek! Magyar ipart, magyar mezőgazdaságot akarunk! 
Tisztességes béreket, biztonságos és kiszámítható 
életet, migránsmentes Európát! Tegyük meg együtt 
az első lépést egy jobb világ felé! A Dolgozókért min-
denkivel, a Dolgozók ellen senkivel! A Népért min-
denkivel, a Nép ellen senkivel! Koch János, a Mun-
káspárt 13. sz. OEVK országgyűlési képviselőjelöltje.

Hollai Gábor
Momentum Mozgalom (Momentum)

Koch János
Magyar Munkáspárt (Munkáspárt)

Hollai Gábor, Momentum
A Centi lakótelepen nőttem fel, jelenleg is a kerületben 
élek. Felsőfokú végzettségem van kögazdaságtanból és 
politikatudományból. Három kontinensen dolgoztam, 
de szeretem a hazámat és a célom, hogy itthon nevel-
hessem fel a kislányomat. Egy élhető, tiszta európai 
országban szeretnék élni, ahol modern oktatásban 
részesül, és méltó egészségügyi ellátáshoz jutunk. So-
sem voltam párt tagja, azért csatlakoztam a Momen-
tumhoz, mert úgy gondolom, hogy politikai generáci-
óváltásra van szükség. Elég az elmúlt évek elhibázott 
és korrupcióval teli kormányzásából. Programunkkal 
– melyet megtalál weboldalunkon – Magyarországot a 
21. századba vezetjük és olyan nemzetet építünk, ame-
lyet nem az ideológiai harcok osztanak meg, hanem 
közös célok tartanak össze. Az ország problémái nem 
várhatnak. Programunk valódi emberek valódi prob-
lémáira ad választ – helyi és külföldről hozott meg-
oldásokkal is. Magyarország története csak korszerű 
megoldásokkal válhat sikertörténetté – és erre csak egy 
új politikai generációval van remény! A részletekről 
szívesen beszélgetek Önnel - megtalál minden szom-
bat délelőtt a Sashalmi Piacon és a Facebookon: holla-
igabor.momentum. Éljen a jogával – szavazzon Ön is!

Mizsei László vagyok, 30 éve kerületi lakos. 29 éve 
nős, ikreink már felnőttek. Szakmám hangmester, ci-
vil lokálpatrióta környezetvédőből lettem önkormány-
zati képviselő, a környezetvédelmi és közbiztonsági 
bizottság elnöke. Kedvenc időtöltéseim a fotózás, ze-
nehallgatás, a kerékpározás és a steampunk-kézmű-
vesség. Szeretem az állatokat, macskapárti vagyok, de 
egy husky-t is elfogadnék. A Fidesz-kormány az or-
szágot nyertesekre és vesztesekre osztotta. Aki velük 
van, munka nélkül is meggazdagodhat, akár lophat 
is a közösből, a korrupció mára mindennapossá vált, 
az uniós pénzeket szétlopják, a haverok, rokonok 
kitömésére használják a közjó helyett. A többségről, 
a kevésbé tehetősekről azonban rég lemondtak. A 
közoktatás és az egészségügy romokban, már több 
magyar gyerek születik külföldön, mint itthon! Ezen 
akarok változtatni, célom egy élhető, fenntartható 
Magyarország!  A kertváros megtelt. Önkormányzati 
segítséggel túlépítik, egyre több az autó, a zaj, a külte-
rületeket ellepi a szemét. Egyre csökken a zöldfelület, 
mindaz, amitől nyugodtabb és egészségesebb itt élni, 
gyereket nevelni. A Mátyásföldi reptér és a Rákosi-ré-
tek beépítésével a kerület tüdejét vennék el, amit nem 
hagyhatunk, amit nem fogok hagyni!

Mizsei László
Lehet Más a Politika (LMP)

Nemes Gábor
Demokratikus Koalíció (DK)

Nem felejtem el, honnan jöttem. Szakszervezeti ve-
zetőként a DK támogatásával indultam az országgyű-
lési képviselőségért. Meggyőződésem, hogy a civilek 
jelenléte a politikában ma mindennél fontosabb. Hi-
szem, hogy megosztottság helyett közös fellépésre van 
szükség. Hiszek a viták erejében, amennyiben nem 
le-, hanem meggyőzni akarjuk egymást. Tiszta lelkiis-
merettel állítom, nincs az a politikai érdek, amelyért 
megváltoztatnám az elveimet. Meggyőződésem, hogy 
a Fidesz csak teljes összefogással győzhető le. Ez a cél 
vezérel engem is a választókörzetemben, ahol néhány 
gyerekkori évet leszámítva mindig is éltem. A mun-
kám is ide köt, hiszen 1984 óta a cinkotai garázsban 
dolgozom, s egykori buszsofőrként kerületiek tömege-
ivel találkoztam nap mint nap. Egyéni képviselőjelölt-
ként is folytatom azt, amit két évtizedes szakszervezeti 
munkám során: harcolok az emberekért, a jobb bére-
kért, a munka- és életkörülmények javításáért. Itt az 
ideje, hogy a dolgozó embereknek is legyen küldötte 
a döntéshozásban. Egy szakszervezeti vezető nem tud 
kilépni önmagából, az Országgyűlésben is garantáltan 
a munkavállalókért küzd. Én nem felejtem el, honnan 
jöttem. Ezért kaptam én ezt a mandátumot, a DK je-
löltjeként az MSZP és a Párbeszéd támogatásával.

Szatmáry Kristóf
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség – Ke-

reszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Szatmáry Kristóf vagyok, gyermekkorom óta ottho-
nom a Kertváros. Az országgyűlési képviselői mun-
kám számomra azt jelenti: mindent meg kell tennem 
azért, hogy a kertvárosiak a legnagyobb kényelemben 
és a legbiztonságosabb környezetben élhessenek. 
Mindig azt tartottam szem előtt, hogy olyan kezde-
ményezéseket támogassak, amelyek igazán fontosak. 
Ennek eredményeként színház, strand, kulturális 
központ, óvodák, utak és egészségügyi intézmények 
épültek, illetve újultak meg, míg a jövőben újabb 
bölcsődei szárnnyal, valamint modern szakorvosi ren-
delővel gazdagodhatunk. A Kertvárosnak járó állami 
támogatások mellett e célokra 1,6 milliárd forint plusz 
kormányzati forrást sikerült szereznem ebben a cik-
lusban. A többi jelölttel szemben nem ígérni akarok. 
Folytatni szeretném mindazt, amit évekkel ezelőtt, 
még önkormányzati képviselőként kezdtem el. Ehhez 
a továbbiakban is együttműködnék a város vezetésé-
vel, illetve Kovács Péter polgármester úrral, akihez 
szoros barátság és kitűnő munkakapcsolat fűz. Arra 
kérek mindenkit, az alapján ítélje meg a tevékenysé-
gemet, hogy milyen változások történtek a kerületben. 
A sikeres munka folytatásához, a Kertváros további 
építéséhez kérem az Ön támogatását.

Tokody Marcell Gergely
Jobbik Magyarországért Mozgalom 

(Jobbik)
Tokody Marcell Gergely vagyok, a Jobbik országgyű-
lési képviselőjelöltje. Több mint egy évtizedes mun-
katapasztalattal a hátam mögött pontosan tudom, 
mit jelent bérből és fizetésből megélni Magyarorszá-
gon. Voltam vendéglátóipari dolgozó, étteremvezető, 
telefonos ügyintéző, banki alkalmazott, minőségbiz-
tosítási munkatárs és vállalati csoportvezető is, majd 
az utóbbi évek során dolgoztam a közszférában köz-
tisztviselőként, 2014-től pedig hivatali adminisztratív 
munkám mellett a Fővárosi Közgyűlés tagja vagyok. 
Diplomáimat a Pécsi Tudományegyetemen szerez-
tem igazságügyi szervező szakon, valamint köz-
igazgatási mesterszakon. Közigazgatási szakvizsgát 
tettem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Három 
idegen nyelven beszélek. A legerősebb ellenzéki párt, 
a Jobbik képviselőjelöltjeként célom minden idők 
legkorruptabb kormányának leváltása. Erős kisvállal-
kozásokban bővelkedő, tiszta, élhető kerületet, amely 
kertvárosi jellegét megtartva végre XXI. századi köz-
lekedést és minőségi úthálózatot kap, így közlekedé-
sével is bekapcsolódik a főváros pezsgő vérkeringé-
sébe! Bármit hangoztasson is a kormánypropaganda 
az adófizetők pénzén, a Fidesz igenis leváltható, és 
ehhez kérem az Ön bizalmát április 8-án.
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A VÁLASZTÁSOK ELŐTT A KÉPVI-
SELŐJELÖLTEK MINDIG BEMUTAT-
KOZHATNAK ÚJSÁGUNK HASÁBJA-
IN. IDÉN 
- CSOMOR JUDIT
- DERECSKEI ANITA
- MOLNÁR MIKEÁS
- SCHILLER KATALIN
- SZÁNTAI PÉTER
- TÁNCZOS TAMÁS
- TÓTHNÉ FARKAS ANITA
NEM KÍVÁNT ÉLNI EZZEL A LEHE-
TŐSÉGGEL. 

Vajda Zoltán vagyok, házas, három gyermek édesap-
ja. Közgazdász, vállalkozó, kerületi önkormányzati 
képviselő. Nem voltam még tagja a parlamentnek, de 
bízom benne, hogy 2018-tól képviselhetem majd önö-
ket az országgyűlésben. A Kertvárosnak ma az kell, 
aki nem fél változtatni, együttműködni mással. Olyan 
ember, aki már a parlamenten kívül is ért el eredmé-
nyeket, aki elég bátor megküzdeni mindannyiunk 
igazáért. Karácsony Gergely, miniszterelnök-jelölt 
szerint Magyarországnak sok Vajda Zoltánra lenne 
szüksége. Számomra a politika közügy. Közös célja-
ink tisztességes szolgálata, közös problémáink meg-
oldása. Kiálltam a magánnyugdíjukat megőrzőkért, 
amikor Orbán a maradék 200 milliárdjukat is álla-
mosítani akarta. Itt, helyben javaslatokat nyújtottam 
be, hogy az önkormányzati gazdálkodás mindig tisz-
tességes maradhasson. Léptem iskolánk visszaszer-
zéséért csakúgy, mint az országos gyűlöletkampány 
ellen. Van programom az egészségügy, az oktatás és 
a nyugdíjrendszer rendbetételére. Csak munkával 
lehet eredményeket elérni! A Kertvárosban a legesé-
lyesebb jelölt cselekszik, dolgozik és nem négyévente 
kerül elő, hogy a szavazatunkat kérje, hanem folya-
matosan bennünket képvisel. Mert változás kell! 

Vajda Zoltán
Együtt - A Korszakváltók Pártja (Együtt)

Csomor Judit
Net Párt (NP)

NEM REAGÁLT MEGKERESÉSÜNKRE.

Derecskei Anita
Közös Nevező 2018 
(Közös Nevező)

NEM REAGÁLT MEGKERESÉSÜNKRE.

Molnár Mikeás
Lendülettel Magyarországért Párt

NEM REAGÁLT MEGKERESÉSÜNKRE.

Fotó: www.valasztas.hu

Schiller Katalin 
Iránytű Párt (Iránytű)

NEM REAGÁLT MEGKERESÉSÜNKRE.

Szántai Péter 
Rend és Elszámoltatás Párt (Rend Párt) 

NEM REAGÁLT MEGKERESÉSÜNKRE.

Tánczos Tamás 
Nemzeti Együttműködés és 
Megbékélés Párt (Nemzet és Béke)

NEM REAGÁLT MEGKERESÉSÜNKRE.

Tóthné Farkas Anita
Magyar Igazság és Élet Pártja
(MIÉP)

NEM REAGÁLT MEGKERESÉSÜNKRE.

ORSZÁGGYŰLÉSI 
VÁLASZTÁS 

2018

Fotó: www.valasztas.hu

Fotó: www.valasztas.hu
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Kovács Péter polgármester elmondta: az 
Önkormányzat gazdálkodása stabil és 
kiegyensúlyozott, ehhez pedig nagyban 
hozzájárul az, hogy már évek óta decem-
berben elfogadják a következő évi költség-
vetést. Emellett mindig jelentős tartalékkal 
terveznek azért, hogy a váratlan esemé-
nyekre is felkészüljenek. Ilyen volt a 2017 
eleji 25-30 százalékos minimálbér-emelés, 
bár ezt részben kompenzálta a társasági 
adócsökkentés. Örömteli hír, hogy a kerü-
letben szinte már nincs munkanélküli és 
kevés a közmunkás is, ugyanakkor a beru-
házások kivitelezésére is nehezebb céget 
találni, mert mindegyik túl van terhelve. 

A kerület vezetője kiemelte: a Fejlődő 
Kertváros III. 2019-ig tervezett 32 prog-
rampontja közül 2017 végéig 22 megva-
lósult. Ezek közül a 40 újabb út építése 
már tavaly befejeződött, ezért a következő 
két évben túl is teljesítik a tervet. Bővült 
az Erzsébetligeti Strand annak köszönhe-
tően, hogy Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő közbenjárására a kormány erre 
biztosított forrást. Emellett az óvodai fé-
rőhelyek számát 73-mal növelték, ugyanis 
tavaly ősszel átadták a Mátyásföldi Fecske-
fészek Óvoda felújított épületét, amit szin-
tén támogatott az állam. Ezeken felül az 
évértékelő helyszínéül szolgáló Szentmi-
hályi Kulturális Központ is a megvalósult 
fejlesztések közé tartozik, hiszen a János 
utcai tábor épületének területét megnövel-
ték és kulturális funkcióval is ellátták. 

Kovács Péter beszélt arról is, hogy a kor-
mány családtámogatási rendszerének is 
köszönhetően nő a XVI. kerület lélekszá-

ma, a megnövekedett lakásigények pedig 
a vállalkozóknak is biztos jövedelmet biz-
tosítanak. Az pedig, hogy fiatal családok 
költöznek a Kertvárosba, azt jelenti, hogy 
hamarosan szükség lesz új óvodára és 
bölcsődére. Éppen ezért szintén Szatmá-
ry Kristóf közbenjárásának köszönhetően 
100 millió forint támogatást kapott a ke-
rület, így még idén bővülhet a Napsugár 
Bölcsőde egy új szárnnyal. 

A polgármester beszámolt a tavalyi év 
pozitív meglepetéseiről is: 2017. decem-
ber 13-án döntött ugyanis a kormány arról, 
hogy közel 1,2 milliárd forinttal támogatja 
a kerületi Szakrendelő bővítését. Ezáltal 
olyan új szolgáltatásokat vezethetnek be, 
mint a mammográfia, vagy a már meglé-
vőknél növelhetik az orvosok létszámát, 
így csökkenhet a várakozási idő. Azért is 
fontos ez a beruházás, mert az Egészséges 
Budapest Program keretében a XVI. kerü-
leti az első olyan támogatott intézmény, 
amely nem állami tulajdonban van. Kará-
csony után pedig egy újabb jó hírt kapott 
az Önkormányzat: a kormány 50 millió fo-
rintot ítélt meg útfelújításra, amelyből az 
Egyenes utcai lakótelepen a Bányai Elemér 
utcát teljes hosszában fel tudják újítani.

Kovács Péter említést tett még a tavalyi 
év legnagyobb kertvárosi beruházásáról, a 
Reformátorok terének kialakításáról, ahol 
az R. Törley Mária által készített emlékmű 
felállítását Szatmáry Kristóf szorgalmazta, 
és az ehhez szükséges támogatás is neki 
köszönhető. Az Önkormányzat mindeh-
hez a tér rendezésével, illetve a kilátó és a 
kávézó megépítésével járult hozzá. 

A Kertváros első embere büszkén beszélt 
arról is, hogy munkájának köszönhetően a 
Fővárosi Közgyűlés tagjaként elérte: a bu-
dapesti útfelújításokra szánt összeg ötödét 
a XVI. kerület kapja meg. Bár a főváros 
ígéreteihez képest folyamatos elmaradás-
ban van, a Rákosi út Mátyás király utca és 
Szlovák út közötti szakasza, illetve a Timúr 
utca-Rákosi út-Szlovák út kereszteződésé-
nél tétesítendő lámpás csomópont idén 
elkészül, és a körforgalmat is kialakítják a 
János utcai S kanyarnál.

Mindezek mellett a kerületiek sportolá-
si lehetőségei is bővülnek, ugyanis az új 
sporttámogatási koncepciónak köszönhe-
tően a 18 év alatti diákok szülei által befize-
tett összeg minden forintjához még egyet 
hozzátesz az Önkormányzat.

Kovács Péter ugyanakkor csalódottságá-
nak is hangot adott, mert szerinte még 
mindig vannak olyan képviselők, akik 
nem értik, hogy a kertvárosi Testületben 
nincs helye a politizálásnak, a választások 
közeledtével pedig még inkább megsza-
porodott azon esetek száma, amelyekkel a 
nagypolitika oda nem illő ügyeiről akarnak 
vitázni a helyi tanácskozásokon. Remé-
nyét fejezte ki, hogy ezek a voksolás után 
befejeződnek.

Dr. Csomor Ervin alpolgármester meg-
erősítette, hogy az Egy óvoda felújítási 
program keretében nagy szükség volt a Má-
tyásföldi Fecskefészek Óvoda 73 férőhellyel 
való bővítésére. Mindez 229 millió forintba 
került, amelyből 64 millió forint volt az ál-
lami támogatás. Ebbe az intézménybe sok 
gyerek jár a Centenáriumi lakótelepről, de 
éppen ilyen fontos volt a Centenáriumi sé-
tányon található felnőtt és gyermek házior-
vosi rendelő rekonstrukciója az Egy rende-
lő felújítási program részeként. Utóbbiban 
egyébként az egészséges- és a betegrende-
lést szétválasztották, a beruházás összkölt-
sége pedig 78 millió forint volt. 

Az alpolgármester beszélt a tüdőgondozó 
modernizálásáról is, ahol a lift beszerelése 
után egy 42 millió forint értékű új tüdő-
szűrő berendezést kapott az intézmény, 
amellyel már a kerekesszékesek számára 
is elérhető a vizsgálat, a sugárterhelés pe-
dig jóval kevesebb lesz mindenki számára. 
Az egészséges életmód része a megelőzés 
mellett a mozgás is, amit már egészen 
kicsi korban el kell kezdeni. Ennek elő-
segítése érdekében az Önkormányzat egy 
tornaszobát alakított ki a Centenáriumi la-

A XVI. kerület fejlődésének kulcsa: 
kevés beszéd, sok munka
TIZENEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZETT ÉVÉRTÉKELŐT A SZÍVVEL-LÉLEKKEL POLGÁRI EGYESÜLET. 
DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ KÖSZÖNTŐJE UTÁN A RÁCZ ALADÁR ZENEIS-
KOLA NÖVENDÉKEI GITÁROZTAK, MAJD A KERÜLET VEZETŐI ÉRTÉKELTÉK A TAVALYI ÉVET.
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kótelepen lévő Gyerekkuckó Óvoda hasz-
nálaton kívüli épületében, amit az ottani 
bölcsődébe járók is használhatnak. 

Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta: szükség 
van a szakmai megújulásra is, ezért tavaly 
szeptember 1-jén létrehoztak egy utazó 
gyógypedagógia hálózatot, amely a sajá-
tos nevelési igényű óvodások fejlesztését 
végzi logopédusok, fejlesztő pedagógusok, 
pszichológus és klinikai szakpszichológus 
segítségével.

Az alpolgármester a Szakrendelő bővíté-
sével kapcsolatban kiemelte: a beruházás 
szakmai felelősséget is jelent a XVI. Ke-
rület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat és 
az Önkormányzat döntéshozói részéről, 
hiszen most határozzák meg a következő 
húsz év járóbeteg ellátásának feltételeit.

Dr. Csomor Ervin újabb ötlete alapján, a 
Nyugdíjasok Szállító Szolgálatának min-
tájára várhatóan nyár végén megkezdi 
működését a Kertvárosi Családi Szállító 
Szolgálat a Napraforgó Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül. Az 
új kezdeményezéssel azoknak a kisgyer-
mekes szülőknek szeretnének segíteni, 
akiknek nincs autójuk és orvoshoz vagy 
fejlesztő foglalkozásra kell vinniük cseme-
téjüket. Bővül a szociális bérlakás és a ne-
velési intézményekben dolgozók képzési 
támogatásának köre is, de ezekről a későb-
biekben adunk hírt.

Szász József alpolgármester felelős a 
bölcsőde, óvoda és iskolaudvarok felújí-
tásáért. Ezek közül tavaly a Kolozs utcai 
bölcsőde 24, a Napsugár Óvoda Ágoston 
Péter utcai és a Szentmihályi Játszókert 
Óvoda Bercsényi utcai tagintézménye ösz-
szesen 48, a Táncsics Mihály Általános Is-
kola és Gimnázium eddig poros és sáros 
udvara 40 millió forintból szépült meg.

A Kertváros tisztaságáért a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet munkatársai dolgoz-
nak, az Önkormányzat pedig különböző 
programokkal segíti azt, hogy környeze-
tünk még élhetőbb legyen. Ilyen például 
a 2016-ban elindított kerti nyesedékgyűjtő 
akció. Mindehhez megfelelő eszközparkra 
van szükség, amelynek fejlesztésével kap-
csolatban az alpolgármester elmondta: ta-
valy 150 millió forintért három teherautót, 
két fűnyíró traktort és két utcaseprő gépet 
vásároltak. Emellett 10 új munkatárssal – 
köztük szakdolgozókkal és kertészmérnö-

kökkel – bővült a kerületgazdák létszáma.
A környezet tisztasága mellett annak 

védelme is fontos az Önkormányzat szá-
mára, ezért 23 millió forint értékű nape-
lemet vásároltak a Polgármesteri Hivatal 
tetejére, amelynek köszönhetően mostan-
tól kezdve az intézménynek gyakorlatilag 
nem kell fizetnie az elektromos áramért. 
Hasonló vállalás, hogy 2016 óta minden 
kerületi beruházásnál alkalmaznak meg-
újuló energiaforrást. Ide tartoznak az olyan 

szemléletformáló akciók 
is, mint az óvodások szá-
mára indított, Szeretjük 
a Naplás tavat elnevezésű 
program, amely tavaly is 
sikerrel folytatódott. En-
nek keretében pályázati 
támogatásból tudnak a 
kerületi apróságok meg-
ismerkedni a tó élővi-
lágával a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat mun-
katársainak segítségével. 
Ők vigyáznak egyébként 
a kerület külterületeinek 

épségére, megakadályozzák a terménylo-
pást, vagy a környezetkárosítást és üldö-
zik az illegális szemétlerakókat. 2017-ben 
egyébként a mezőőrök munkakörülmé-
nyeit is sikerült javítani, ugyanis a főváros 
ingyen az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátott egy, a Sarjú utcában 15 éve üre-

sen álló épületet, amelynek felújítása 23 
millió forintba került. Az új telephely át-
adása hamarosan megtörténik. 

Szász Józsefet humorosan a kerület kül-
ügyminiszterének is nevezhetjük, hiszen 
ő tartja a kapcsolatot a testvértelepülések-
kel, amelyek száma tavaly kettővel gya-
rapodott: az erdélyi Csíkszentmihály és 
az olaszországi Castellammare del Golfo 
vezetőjével is hivatalos megállapodást írt 
alá Kovács Péter. Az Önkormányzat 2016-
ban testvértelepülési találkozót rendezett 
a Kertvárosi Vigasságok keretében, azóta 
pedig határontúli testvéreink már egymás-
sal is keresik a kapcsolatot. Közülük a leg-
inkább rászoruló a kárpátaljai Zápszony, 
ahova az alpolgármester tavaly is elvitte a 
kerületiek adományait, a Kertváros anyagi 
segítséget nyújtott az ottani óvoda felújítá-
sához, sőt onnan érkező fiatalok is nyaral-
tak már nálunk. 

A helyi közbiztonsággal kapcsolatban 

Szász József elmondta: a korábban meg-
kezdett térfigyelő kamerarendszer kiépí-
tése 2017-ben az Egyenes utcai és a Szent 
Korona lakótelepen folytatódott. A kerület 
és a rendőrség vezetése közötti kapcsolat 
továbbra is jó, és a közösen létrehozott 
kerékpáros járőrszolgálat is beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. Talán ennek is 
köszönhető, hogy lakóhelyünk továbbra is 
a legbiztonságosabb kerület a fővárosban.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selőként azért dolgozik, hogy minél több 
állami támogatáshoz jusson a Kertvá-
ros. Tevékenységét siker koronázza, amit 
számtalan kerületi fejlesztés is jól mutat. A 
honatya szerint azonban ehhez nem elég 
csak az ő munkája, hiszen az Önkormány-
zat vezetőivel való kiváló együttműködése 
és a jól előkészített beruházási tervek a 
garancia arra, hogy a kormány támogassa 
ezeket a kezdeményezéseket.

Szatmáry Kristóf sokat tesz azért, hogy 
a Kertváros legyen a legotthonosabb ke-
rület Budapesten. Szerinte az országot 
és lakóhelyünket a stabilitás és a fejlődés 
jellemzi, ami biztonságot is jelent. Ennek 
alapja a kormánynak az a szándéka, hogy 
megerősítse a családokat és a munka be-
csületét, amelynek része a minimálbér és 
a garantált bérminimum emelése. Ezáltal 
az Európai Unióban a legnagyobb reálbér 
növekedés hazánkban volt tavaly, és ezzel 
párhuzamosan csökkentek a munkáltatók 

adóterhei is. Mindezek mellett a 
nyugdíjak reálértéke is megma-
radt, az Erzsébet-utalványok pedig 
további segítséget jelentenek az 
időseknek.

A családok támogatásával kapcso-
latban a honatya beszélt az egyes 
alapvető élelmiszerek áfájának 
csökkentéséről, a háromgyermeke-
sek autóvásárlási kedvezményéről, 
illetve a CSOK rendszeréről, amely 
egyszerre jelent munkalehetőséget 
a vállalkozóknak, és segíti lakáshoz 
jutni a fiatal szülőket. De ide tarto-

zik az is, hogy kormányzati segítséggel tet-
ték le a Napsugár Bölcsőde új épületének 
alapjait.

Szatmáry Kristóf kiemelte: az egészség-
ügyi intézmények vidéken uniós források 
felhasználásával fejlődtek, de erre a köz-
ponti régióban nem volt mód. Ezért a kor-
mány létrehozta az Egészséges Budapest 
Programot. Már határoztak arról, hogy en-
nek keretében mely intézmények kapnak 
támogatást, a kerületi szakemberek kivá-
ló munkájának köszönhetően azonban 
mindössze másfél hónap alatt elkészítet-
ték a Szakrendelő bővítésének terveit, így 
megelőzhetett más beruházásokat. (Nem a 
kerületben van, de az itt lakókat is érinti, 
hogy idén a kistarcsai kórház is megújul.)  
Hasonlóan fontos volt emellett az is, hogy 
az utolsó, szovjetek által használt épület és 
az Erzsébetliget fejlesztésére 300 millió 
forintot kapott a kerület.

SZ.R.ZS.

A Szakrendelő bővítésének látványterve

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 
felújított épületének csoportszobája
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Szász József elmondta: a kerületgazdák a már meglévő utca-
seprő gép mellé vásároltak egy homlokseprűs takarítógépet, 
egy teherautót, egy traktort, illetve egy dobozos tehergépjár-
művet, és kibővült létszámmal segítették megtisztítani a sze-
méttől a Kertvárost. 

Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: a legbiztonságosabb, a leg-
otthonosabb és a legjobban fejlődő fővárosi kerület címet már 
megszerezte lakóhelyünk, a nagytakarítás célja pedig az, hogy 
a legtisztább település is legyen Budapesten. 

Kovács Péter arra kérte a lakosságot, hogy segítsék a kerület-
gazdák, a mezőőrök és a közterület-felügyelők munkáját.

A tavaszi megújulás részeként egyébként 660 tő boglárkát 
is vásárolt az Önkormányzat a kerületi óvodáknak, ahol a vi-
rágokat a kicsik szüleikkel és az óvónőkkel közösen ültetik el, 
amikor beköszönt a jó idő. 

Tavaszi kertvárosi nagytakarítás
ANNAK ELLENÉRE, HOGY EGY KICSIT ELHÚZÓDOTT A TÉL, AZ 
ÖNKORMÁNYZAT TAVASZI NAGYTAKARÍTÁST TARTOTT A KERÜ-
LETBEN MÁRCIUS 24-ÉN, AMELYHEZ KÉRTÉK A POLGÁROK SE-
GÍTSÉGÉT IS. AZ AKCIÓBAN A KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ 
SZERVEZET, A RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT ÉS A KERÜ-
LETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET MUNKATÁRSAI VETTEK RÉSZT. 
ARRÓL, HOGY A KEZDEMÉNYEZÉS SIKERE ÉRDEKÉBEN MILYEN 
ESZKÖZÖKET SZEREZTEK BE, SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁG- 
GYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER ÉS 
SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZ-
TATÓT. 

A tavaszi kertvárosi nagytakarításban résztvevők – így 
Abonyi János önkormányzati képviselő is – egy-egy 
erre emlékeztető pólót kaptak az Önkormányzattól.

A Hermina Sportparknál található erdős részt Antalóczy 
Csaba és Dobre Dániel önkormányzati képviselő, Vass Pál, 
a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tagja, vala-
mint több felnőtt és gyerek tisztította meg.

A Sarjú utcánál a HÉV töltés mellett is 
sok volt a szemét, amelynek eltávolításá-
ban számtalan önkéntes segédkezett.

Szatmáry Kristóf 
és Kovács Péter 

is részt vett a 
takarításban.
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Korábban a megkoronázott királyok a 
kardjukkal a négy égtáj felé vágtak, je-
lezvén, hogy minden ellenségtől megvé-
dik a nemzetet. Mivel Trianon után már 
nem királyság volt Magyarország állam-
formája, az országzászlók szentelésekor 
ezt régi nomád szokás szerint karikás 
ostorral végezték el, hogy minél előbb 
egyesüljön a szétszakított nemzet. Az 
esemény elején ezt a szokást elevenítet-
ték fel, majd Nagy-Magyarország törté-
nelmi zászlaját Pintér András húzta fel.

Dernovicsné Tanács Anna, a Cinkotá-
ért Közhasznú Egyesület tagja elmond-
ta: az akkor még nagyközségként műkö-
dő település országzászlóját a Cinkotai 
Ipartestület kezdeményezésére és az 
Ereklyés Országzászló Nagybizottság 
segédletével 1936 pünkösd vasárnapján 
avatták fel. Cinkota elöljárói a politikai 
váltás után 1948-ban úgy mentették meg 
az emlékművet, hogy a szabadságharc 
századik évfordulója alkalmából 1848-
as emlékművé alakították át. 1961-ben 
ugyan lerombolták, majd benőtte a gaz, 
de a Cinkotai Férfi Kör kezdeményezé-
sére a XVI. Kerületi Önkormányzat ak-
kori vezetőjének, Kovács Attila polgár-
mesternek támogatásával újjáépítették, 
és 1998. március 14-én ismét felavatták. 
Azóta ezen a napon minden évben meg-
emlékezést tart itt a Cinkotért Közhasz-
nú Egyesület. 2016-ban Dernovics Mihály elnök arra kérte Ko-
vács Péter polgármestert, hogy az országzászló felavatásának 
80. évfordulójára az Önkormányzat készíttesse el az eredeti 
turulmadár másolatát. A kérés meghallgatásra talált.

Kovács Péter a mozgalommal kapcsolatban – amit a triano-
ni békediktátum aláírása hívott életre – elmondta: 1928-ban 
a Kossuth téren avatták fel az első országzászlót, majd ezt or-
szágszerte több száz követte, azért, hogy ismét akkora legyen 
az ország, mint az elcsatolás előtt volt. 

A kerület vezetője hangsúlyozta: azért döntött úgy a Képvise-
lő-testület, hogy az eredeti formájában (a Nagy-Magyarország 
képpel és a Nem, nem, soha felirattal) állítják vissza az ország-
zászlót, hogy mindenki emlékezzen arra: összetartozunk. Hi-
szen a ma élők talán el sem tudják képzelni, mekkora traumát 
jelentett az, hogy 1920-ban hazánk elvesztette területének két-
harmadát és a lakosok felét.

– Aki esetleg azzal vádolna engem, az Önkormányzatot vagy 
a cinkotaiakat, hogy egy irredenta emlékművet szeretnénk állíta-
ni, azoknak mondom, hogy nem. Persze követeljük most is, nem 
a területet, de azt, hogy a határon túl, a Kárpát-medencében élő 
magyaroknak legyen autonómiájuk, megtarthassák önazonossá-
gukat, saját nyelvükön beszélhessenek, saját kétnyelvű tábláik le-
hessenek, amikor betérnek a településükre. Ezt mind követeljük, de 

Megújult a cinkotai országzászló
A DERNOVICS MIHÁLY VEZETTE CINKOTÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KEZDEMÉNYEZÉSÉRE AZ 
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTOTTA A CINKOTAI ORSZÁGZÁSZLÓT, AMELYNEK ÜNNEPÉLYES AVATÓJÁRA 
MÁRCIUS 11-ÉN KERÜLT SOR.

amiért létrejött az országzászló-mozgalom, az az, hogy az ország 
fel tudja dolgozni azt a traumát, amit Trianon jelentett. 

Kovács Péter emlékeztetett arra, hogy ha 2001. szeptember 
11-én két toronyház elvesztése miatt minden amerikai kitette a 
saját nemzetiszínű zászlóját, milyen fontos lehetett az ország-
zászló a csonka Magyarország polgárainak. 

Dernovics Mihály elmondta: az országzászló-mozgalom – 
amit Urmánczy Nándor, az örmény származású erdélyi poli-
tikus, országgyűlési képviselő, a „megalkuvás nélküli magyar” 
hirdetett meg 1925-ben – létrehozása azon a felismerésen 
alapult, hogy az ugyanazon nemzet tagjainak összetartozá-
sa megmarad akkor is, ha a közösségeket határok választják 
el egymástól. A nemzeti összetartozás kifejező eszköze így 
a csonka Magyarország városaiban egy-egy olyan oszlop lett, 
amelyeken félárbocra eresztett magyar zászlót helyeztek el. 
1930-ban Molnár Ferenc tarcali pedagógus javasolta, hogy Bu-
dapest nyomán a többi magyarországi település is állítson or-
szágzászlót. Ezeken többnyire a Trianon előtti utolsó hivatalos 
középcímert helyezték el, legtöbbször angyalokkal ékesítve. Az 
árbocrudat általában sávosan piros-fehér-zöldre festették, tete-
jét esküre emelt kéz, turulmadár, kettőskereszt vagy Trianon 
kereszt díszítette. Sok helyen díszes lépcső vezetett a talapzat-
hoz. Különleges válfaja az országzászlóknak az ereklyés or-
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szágzászló, amelynél a történelmi Magyarország 
területéről összegyűjtött földet is elhelyeztek. 

Az elcsatolt országrészek képviselőit (Felvidék, 
Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Őrvidék) a Forgatós 
Kamara Néptáncegyüttes tagjai jelenítették meg, 
majd a felújított cinkotai országzászlót Gödölle 
Márton plébános, illetve Vető István evangélikus, 
Bíró Botond református és Eszes Zoltán baptista 
lelkész áldotta meg. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő Márai 
Sándor versére utalva arról beszélt, hogy Magyar-
ország azért a „népek Krisztusa”, mert az elmúlt 
200 évben négyszer is halálra ítélték: 1848-ban a 
Habsburgok, 1920-ban a franciák és az angolok, 
1944-ben a németek, 1956-ban pedig a szovjetek.

A honatya szerint az, hogy 2018-ban egy felújí-
tott országzászló előtt állhatunk, a túlélést is je-
lenti, hiszen nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is 
el akarták pusztítani a magyarságot, mivel a XX. 
század „izmusai” nem a nemzetre és a hitre akar-
ták alapozni az országokat. A mi államunk alapja 
azonban a nemzet és a keresztény hit volt és ma 
is az. 

– Ne legyenek illúzióink! Nem mindenhol szokás 
ma a világban, még Európában sem egy nemzet túl-
élő erejét, egy nemzet kitartását ünnepelni. Legyünk 
arra büszkék, hogy mi, magyarok ezt megtartottuk. 
Lássuk azt, hogy a lelki Trianon még a mai napig 
is tart. Sokan kétségbe vonták, hogy egy országnak 
szüksége van-e nemzetre és hitre. Én hiszem és val-
lom, hogy igen, mert a magyar nemzet ereje és a 
keresztény hit nélkül ez az ország nem tudott volna 
túlélni, és nem fog tudni túlélni a jövőben sem. 

Szatmáry Kristóf kijelentette: a cinkotaiak meg-
mutatták a világnak, hogy mi magyarok össze 
tudunk tartani, hiszen egy főként szlovákokkal 
újranépesített település felújított országzászlója 
előtt állhatunk, amelyért köszönet illeti a kezde-
ményezőket és az Önkormányzatot is. 

Díszőrséget álltak és a koszorúzásban segédkez-
tek a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár 32. nemzeti honvéd 
díszegységének katonái. A Csömöri Ifjúsági Fú-
vószenekar játszott térzenét, a műsorban közre-
működtek a Cinkotai Huncutka Óvoda apróságai 
és a Batthyány Ilona Általános Iskola diákjai.

SZ.R.ZS.

A POFOSZ XVI. KERÜLETI SZERVEZETE ÉS A CORVIN MŰVÉSZ-
KLUB 12. ALKALOMMAL EMLÉKEZETT KÖZÖSEN AZ 1848-49-ES 
FORRADALOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA AZ ÖNKORMÁNYZAT 
KOVÁCS ATTILA GALÉRIÁJÁBAN. 

AZ ÁRPÁDFÖLDI HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN Nyeste Pál-
né, az Arany János Általános Iskola nyugalmazott tanára köszöntötte a 
megjelenteket, majd a 170 évvel ezelőtti, máig például szolgáló 1848-49-
es forradalom és szabadságharc tanulságai közül azt emelte ki, hogy ha 
egy nemzet összefog, közös akarattal, bátorsággal bármire képes lehet. 
Ugyanis akkor olyan tettet vittek véghez elődeink, amelyre még több mint 
másfél évszázad után is büszkén emlékezhetünk. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő azt a történelmi helyzetet idéz-
te fel, amelyben a forradalom kirobbant. 150 éves török, majd 150 éves 
osztrák elnyomás után – amíg Petőfi szerint „a nemzet szunnyadt” – vé-
gig ott lappangott a szabadság igénye, de hiányzott az egység. 1848 tava-
szán azonban a soknemzetiségű országban nemcsak a magyarok fogtak 
össze, hanem a társadalom szinte minden rétege le akarta vetni az igát. 
A győzelem záloga a 
nemzetté válás volt, 
ami korábban nem 
valósulhatott meg.
Az akkori történése-
ket az Arany János 
Általános Iskola ta-
nulói idézték fel (ké-
pünkön) táncban és 
prózában, majd a je-
lenlévők elhelyezték 
koszorúikat az emlék-
mű talapzatán. 

Miután Kovács Péter polgármester 
köszönetet mondott a rendezőknek 
és a kiállítóknak, Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő azt emelte 
ki, hogy a magyar nép gazdag for-
radalmi hagyományokkal rendelke-
zik, és 1848 emléke bizonyára ha-
tással volt azokra is, akik 1956-ban 
fellázadtak az idegen elnyomók és 
hazai kiszolgálóik ellen. A két di-
csőséges esemény között a legfőbb 
különbség az, hogy míg 1848 csak a 
Monarchia területén hozott nagyon 
jelentős társadalmi változásokat, 
1956 következményei a világpoliti-
kára is hatással voltak.

A 170 évvel ezelőtti legfonto-
sabb történéseket vitéz lovag Palla 
László ismertette, majd felhívta a 
figyelmet arra, hogy napjainkban 
is szabadságharc folyik, csak más 
eszközökkel, mint korábban, a 
haza megvédése azonban most is 
kemény helytállást követel.

A kiállított műveket Koltainé Zol-
der Klára, a Corvin Művészklub ve-
zetője mutatta be a jelenlévőknek. 
A szabadságharc dallamait a Vikol 
Kálmán tanítványaiból álló gyerek-
kórus idézte fel, irodalmi és bibliai 
idézeteket pedig Szentpétery Csa-
báné válogatott.
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Kovács Péter polgár-
mester beszédében ki-
emelte: 170 évvel ezelőtt 
a márciusi ifjak elhatá-
rozták, hogy változtatni 
fognak, mert nem volt 
szabad sem a magyar 
nemzet, sem a sajtó. Ha 
ők akkor nem vívják ki a 
szabadságunkat, mi ma 
nem ünnepelhetnénk, 
hiszen minden más 
nép megmozdulása rö-
vid életű volt. Ennek oka az lehet, hogy 
mi mások vagyunk, mert a magyar em-
bereknek elsősorban a hazáért, a nem-
zetért dobog a szívük  Észre kell tehát 
vennünk, hogy mikor van itt az ideje 
az építkezésnek, a töretlen fejlődésnek, 
a békének és az egyetértésnek. Amikor 
ugyanis veszélyben vagyunk, akkor bé-
kére, szabadságra és egyetértésre van 
szükség, mert már Kölcsey Ferenc is 
megírta: „a haza minden előtt”. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő Petőfi Sándor 
Ismét magyar lett 
a magyar című ver-
sére utalva hangsú-
lyozta: ez a nemzet 
csak akkor lehet 
erős és képes a jövő-
jét építeni ahelyett, 
hogy a sajátjaival 
harcolna, ha függet-
len és szabad. Tud-
niillik nincs másik 
példa a történelem-
ben arra, hogy egy 
nép néhány hét alatt 
lerakta volna 
modern orszá-
gának alapjait, 
megteremtette 
volna az egyén 
szabadságát a 
nemzeten be-
lül, mindezt 
egységben, il-
letve egyetér-
tésben. 1848 
üzenete tehát 
az, hogy ha 
a magyarság 
a saját kezé-
be tudja ven-

ni sorsa irányítását, akkor 
nagyszerű dolgokra képes, 
mindez pedig követendő pél-
daként szolgál Európa népei 
számára. Éppen ezért minél 
nagyszerűbb dolgokat tesz a 
magyar, annál nagyobb erő-
vel lép fel ellene az elnyomó 
hatalom, akárcsak 1956-ban 
vagy 1848-ban, amikor a saját 
nemzetiségeinket fordították 
ellenünk.

A honatya szerint a legfon-
tosabb kérdés az, hogy egy nemzet el-
döntheti-e, a saját országában kivel éljen 
együtt. A Rákóczi-szabadságharc leveré-
se után ugyanis a töröktől visszafoglalt 
területeken a Habsburgok tudatos tele-
pítéspolitikát folytattak: a magyaroknak 
ezekre a helyekre a XIX. század elejéig 
tilos volt betelepülni. Helyettük a hata-
lom számára megbízhatóbb szerbeket, 
románokat és németeket hoztak. Ezál-
tal míg az 1541 előtti Magyarországon a 
lakosság 80 százaléka magyar ajkú volt, 

addig az 1800-as évek elejére 
alig több mint 30 százalékra 
csökkent, onnan pedig már 
egyenes út vezetett Trianon-
hoz.

Szatmáry Kristóf végül kije-
lentette: ha gyermekeinknek 
magyar jövőt szeretnénk, ak-
kor csak nemzetben gondol-
kodhatunk, és nagyon kell 
vigyáznunk a függetlensé-
günkre, hiszen csak ez bizto-
sítja a szabadságunkat, mert 
aki szolga, az nem magyar.

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PÁLFI TÉREN 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő beszédében elmondta: hazánk az 
1848-as eseményekig egy évszázadokon 
keresztül megszállt, önrendelkezését 
vesztett országként érkezett el. A magya-
rok szabadságvágya a török és a Habs-
burg elnyomás alatt lappangott, majd 
1848-ban lángra lobbant, és ez a láng 
170 évvel a forradalom után is világít. 
Legfőbb ereje az egységes nemzet meg-
teremtésében rejlett, közben azonban 
megszületett az a történelmi tapaszta-
lat, hogy nehéz időkben általában csakis 
önmagunkra számíthatunk. Többször 
váltunk irányadó nemzetté, és talán így 
lesz ez most is, amikor napjaink prob-
lémáinak megoldására ismét egyre töb-
ben követik a magyar példát Európában. 
Ezt legjobban talán az az idézet foglalja 
össze, amely a Parlament előtt, a Kos-
suth-szobor talapzatán olvasható Petőfi 
Sándor Élet, vagy halál című költeményé-
ből: „A Kárpátoktul le az Al-Dunáig Egy 
bősz üvöltés, egy vad zivatar! Szétszórt 
hajával, véres homlokával Áll a viharban 
maga a magyar. Ha nem születtem volna 
is magyarnak, E néphez állanék ezennel 
én, Mert elhagyott, mert a legelhagyot-
tabb Minden népek közt a föld kerekén.”
A műsorban közreműködtek a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
diákjai, majd az esemény koszorúzással 
ért véget.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ KÖZÖS 
MEGEMLÉKEZÉSÉT EZÚTTAL IS A PILÓTA ÉS A PRODÁM UTCA 
SARKÁNÁL TALÁLHATÓ, IMMÁR FELÚJÍTOTT HŐSI EMLÉKMŰNÉL 
TARTOTTÁK. AZ ÜNNEPI MŰSORRÓL A KÖRÚTI SZÍNHÁZ TÁRSU-
LATA GONDOSKODOTT.
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A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL MÁRCIUS 15-ÉN EBBEN AZ ÉVBEN IS KITÜNTETTÉK AZOKAT, AKIK SOKAT 
TESZNEK A KERTVÁROS JÓ HÍRNEVÉNEK ÖREGBÍTÉSÉÉRT. EZUTÁN AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN A 
HONVÉD FÉRFIKAR ADOTT ÜNNEPI KONCERTET.

Budapest Főváros XVI. kerület díszpolgára idén Gilyén 
Ince és ifjabb Tomhauser István atlétaedző lett.
.......................................................................................

A Budapest Főváros XVI. kerületéért kitüntetést dr. Tóth Gábor vegyész 
professzor, Nagy József atlétaedző, a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálata, Juhász Istvánné és dr. Stehlich Gábor bőrgyógyász vehette át.
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége a magyar tudomány kate-
góriában Risa Anita környezetmérnök, a magyar zeneművészet kategóri-
ában ifj. Kuti Róbert hegedűművész, a magyar kultúra és irodalom kate-
góriában pedig Szauer Lilla író, szerkesztő, dramaturg lett.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Budapest Főváros XVI. kerület 
Sporttehetsége  címet idén Apagyi 
Levente kajakozó, Baaken Mátyás 
kardvívó, Baaken Solt kardvívó, 
Babos Panna alpesi síző, Barka 
Emese birkózó, Bartha Nikola 
Erika karatés, Biró Roland birkó-
zó, Bodor András birkózó, Bödök 
Bence jégkorongozó, Deményi Xa-
vér Ernő kézilabdázó, Dézsy Klau-
dia Klára versenytáncos, Ducz 
Barbara taekwondos, Egri Viktória 
sportlövő, Egyházas András ta-
ekwondos, Fekete Patrik kajakozó, 
Ferencz Soma kerékpáros, Fröhli-
ch Bálint Benedek kardvívó, Füri 
Márton János kerékpáros, Gajdos 
Dominika Liliána atléta, György 
Dániel karatés, Kállai Balázs Zsolt 
atléta, Kern Bianka Diána kard-
vívó, Kincses Kristóf teniszező, 
Kisberdó Balázs birkózó, Kopcsik 
Laura taekwondos, Kőszegi Re-
beka Rita judos, Krizsán Szabolcs 

judos, Lakatos Levente jégkoron-
gozó, Lovassy Krisztián kerékpá-
ros, Magát Krisztina súlyemelő, 
Maior Mátyás tőrvívó, Majnik Ro-
land László párbajtőröző, Molnár 
Gábor kerékpáros, Németh Atti-
la jégkorongozó, Németh Viktor 
Máté kajakozó, Paluska Botond 
jégkorongozó, Patakfalvy Csenge 
Eleonóra taekwondos, Patakfalvy 

Luca Márta taekwondos, Polgár 
Csillag Virág taekwondos, Polgár 
Zoltán Miklós súlyemelő, Rein 
Miklós Sándor birkózó, Rein Vil-
mos József birkózó, Sebestyén 
Dávid jégkorongozó, Sedlmayer 
Tamás vízilabdázó, Simon Péter 
jégkorongozó, Somogyi Vivien 
jégkorongozó, Szabó Bence láb-
teniszező, Szakos Eszter Márta 

taekwondos, Szatmáry Adrián 
teniszező, Terbócs István Dániel 
jégkorongozó, Tóthpál-Demeter 
Diána párbajtőröző, Turny Bátor 
kardvívó, Urbán Zita atléta, Var-
nyú Alex rövidpályás gyorskorcso-
lyázó, Villás Veronika ökölvívó, 
Weiler Virág atléta, Zánkai Zsófia 
Dorottya atléta és Zs. Tóth Anna 
öttusázó érdemelte ki.

A Honvéd Férfikar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A kertvárosiak 13 évvel ezelőtt látogattak 
először Csíkszentmihályra a Kovász és 
a Rákosszentmihályért Kulturális Egye-
sület közös szervezésében. Később az 
utóbbi egyedül vállalta ezt a feladatot, 
majd Horváth János jelenlegi és Kratofil 
Zita korábbi önkormányzati képviselő-
nek köszönhetően 2013. augusztus 20-
án a településről teret neveztek el a XVI. 
kerületben.  

Szász József alpolgármester elmond-
ta: az Önkormányzat idén is sikeresen 
pályázott, hiszen a Bethlen Gábor Alap- 
kezelő Zrt. 1,6 millió forint támogatást 
nyújt a testvértelepülési kapcsolatok 
ápolásához.

– Mivel a Képviselő-testület fontosnak 
tartja, hogy minden elcsatolt határon túli 

területen legyen egy testvértelepülésünk, 
amelynek lakóival élő kapcsolatot ápolha-
tunk, ezért a támogatás segítségével nyáron 
50 kertvárosi diák utaztatását tervezzük 
Csíkszentmihályra, hogy megismerkedjenek 
ottani társaikkal és a székely kultúrával.  

Izsák-Székely Lóránt missziójának tekin-
ti a Kárpát-medencében található, Szent 
Mihályról elnevezett települések felkuta-
tását. Emellett azt szeretné, ha Csíkszent-
mihály kapcsolata élő lenne nemcsak Rá-
kosszentmihállyal, hanem az egész XVI. 
kerülettel. Reméli, hogy mivel a Kertváro-
sunk Értékeiért Egyesület felkarolta a csík-
somlyói zarándoklat szervezését, illetve  a 
kerületieknek fontos a keresztény hit és 
a Szűzanya tisztelete, ezeket az értékeket 
közösen tovább is tudják adni.  

– Csíkszentmihály mindig tárt kapukkal 
várja a zarándokokat. A testvértelepülési 
szerződésünk alapján az árpádföldiek, a cin-
kotaiak, a mátyásföldiek és a sashalmiak is 
ugyanolyan testvéreink, mint a rákosszent-
mihályiak, ezért őket is szívesen fogadjuk. 
Nagyon felemelő érzés egy keresztaljában 
látni a testvértelepüléseinkről érkezett híve-
ket, akikkel közösen tesszük meg a 16 kilo-
méteres zarándokutat Csíkszentmihályról 
a csíksomlyói Nyeregbe, miközben együtt 
imádkozva és énekelve kérjük Szűzanyánk 
segítségét magunk, családjaink, nemzetünk 
és a világ számára. A kertvárosiak pedig a 
Hármashalom oltárnál tartott búcsús szent-
mise után nemcsak lelki feltöltődéssel, hanem 
a székely vendégszeretettel és a csodálatos táj 
szépségével is gazdagodhatnak.

A kertvárosiak Csíkszentmihályon is 
otthon vannak
CSÍKSZENTMIHÁLY NEVE MÁR NEM ISMERETLEN 
OLVASÓINK ELŐTT, HISZEN TAVALY JÚNIUSBAN AD-
TUNK HÍRT ARRÓL, HOGY KOVÁCS PÉTER XVI. KERÜ-
LETI ÉS IZSÁK-SZÉKELY LÓRÁNT CSÍKSZENTMIHÁLYI 
POLGÁRMESTER TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPO-
DÁST ÍRT ALÁ EGYMÁSSAL, AZÓTA PEDIG TÖBB KUL-
TURÁLIS PROGRAMON IS RÉSZT VETTEK KÖZÖSEN A 
KÉT TELEPÜLÉS LAKÓI. IDÉN A KERTVÁROSUNK ÉRTÉ-
KEIÉRT EGYESÜLET KAPOTT FELKÉRÉST ARRA, HOGY 
EZT A KAPCSOLATOT TOVÁBB MÉLYÍTSE, ÉS MEG-
SZERVEZZE AZT A CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKUTAT, 
AMIT AZ ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BI-
ZOTTSÁGA IS TÁMOGAT.

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

Természeti szépségek, amelyeket jó idő esetén felkeresünk: 
Tordai hasadék, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, Békás-szoros.
Jellegzetességek, ahova ellátogatunk: Csíki Sörgyár, sajtké-

szítő műhely. Értékek, amelyeket megtekintünk: 
Benedek Elek Emlékház, Mikó vár. 

A ZARÁNDOKÚT LEGFONTOSABB ESEMÉNYE  
A MÁJUS 19-I SZENTMISE 

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

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

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

Rossz idő esetén a szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

MÁJUS 17-21. MÁJUS 17-21. 

SZ.R.ZS.
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Lapunkban ritkán jelentetünk meg szemé-
lyes hangvételű írásokat. Széman Richárd 
legújabb könyvéről azonban nem lehet 
másként írni. Kislánykorom egyik ked-
venc története egy vörös hajú árva lányról 
szól, aki író szeretett volna lenni. Kezdeti 
próbálkozásai azért nem hoztak számára 
sikert, mert amolyan „emelkedett halan-
dzsát” használt. Egyik barátja – aki később 
a szerelme lett – azt tanácsolta neki, hogy 
olyan helyről írjon, amit szeret. Ez az ott-
hona volt, így ő is rátalált a saját hangjára. 

Széman Richárd pontosan így ír. Észre-
vette ezt dr. Spannraft Marcellina, a Káro-
li Gáspár Egyetem tanára is, aki betegsé-
ge miatt sajnos nem tudott jelen lenni a 
könyvbemutatón, de szavait műsorveze-
tőként tolmácsolhattam a jelenlévőknek. 

Dr. Spannraft Marcellina szerint a gaz-
dagon illusztrált, igényes kiállítású könyv 

minden lapjáról sugárzik a szeretet. Az 
a szeretet, amellyel a szerző a múlt ese-
ményeit kutatva, egy szerves, összetartó 
közösség meghatározó egyéniségeinek 
életét és munkásságát tárja elénk.

Az oktató hangsúlyozta: őriznünk, 
ápolnunk kell és tovább is szükséges 
adnunk mindazt, amihez még hozzáfé-
rünk a családi, a közösségi, a nemzeti 
emlékezetkutatás során. Gyakran elég, 
ha csupán régi fotókat, iratokat néze-
getve, nagyszülők, szülők és gyermekek 
együtt emlékeznek, ám ha valakiben van 
elegendő elhivatottság, türelmes sze-
retet, szorgalom és nem utolsósorban 
kiváló íráskészség – mint a Ceruza, toll 
és ecset írójában –, akkor az egész helyi 
közösség és a szélesebb olvasóközönség 
számára is hozzáférhetővé válik egy tele-
pülés öröksége.

„Írással persze minden korban rengetegen foglalkoztak – foglalkoznak. A sajtó meg jelenésével a 
fiókból kikerültek az alkalmi versfaragók, fűzfapoéták, az amatőr újságírók, az olvasók írták rovat 
„hivatásos”, mindent tudó levélíróinak mondatai.” Időnként tőlük is lehet találni gyöngyszemeket, 

ha másért nem, a derű perceiért érdemes nem túl gyakran ezekből is, de itt most nem erről lesz szó.”
(Széman Richárd)

Ceruza, toll és ecset
EGY KÜLÖNLEGES KÖNYV KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ-
VAL EGYBEKÖTÖTT BEMUTATÓJÁN VEHETTEK 
RÉSZT AZOK, AKIK MÁRCIUS 8-ÁN ELLÁTOGAT-
TAK A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONTBA. 
MEGJELENT UGYANIS A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉ-
NETI FÜZETEK LEGÚJABB DARABJA, SZÉMAN RI-
CHÁRD CERUZA, TOLL ÉS ECSET CÍMŰ MUNKÁJA.

Kovács Péter polgármester nőnap al-
kalmából először a hölgyeket köszöntöt-
te, majd arról beszélt, hogy a Kertvárosi 
Helytörténeti Füzetek legújabb darabja 
három fejezetből áll, építészek, újság-
írók, valamit fotográfusok és művészek 
XVI. kerületi tevékenységét mutatja be 
olyan olvasmányos formában, amellyel 
mindenkinek érdemes megismerkednie.

 „A zseni felbukkanása megfoghatat-
lan, de itt, a Gödöllői-dombság és a fővá-
ros találkozásánál, mindkettő peremén, 
a nyugodt ligetek, csendes vizek, pata-
kok, kis tavak között, valamiért nem szü-
lettek zsenik.”

Ezúton cáfolnám Széman Richárd sza-
vait. Ő ugyanis egy zseni. Születése óta 
Cinkotán él, a kerület rejtett zugait nem 
csak hallomásból ismeri, több évtizede 
dolgozik a Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársaként, egyedi, sajátos techni-
kával készült fotóival és különleges ér-
zékkel megírt köteteivel pedig az utókor 
számára is maradandót alkot. 

Ceruza, toll és ecset minden háztartás-
ban van, de nem mindegy, hogy milyen. 
Széman Richárd műve megér egy próbát. 
Higgyék el, a legjobb műhelyből való!

SZ.R.ZS.

Húsvétváró a Cinkotai

A Cinkotai Kultúrházban csuhényuszit és vattabárányt készíthettek a 
gyerekek, sőt tojást is díszíthettek írókázós módszerrel.

HÚSVÉTVÁRÓ NAPOT RENDEZETT A KERTVÁROSI 
HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT A CINKOTÁ-
ÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, A XVI. KERÜLETI NAGY-
CSALÁDOSOK EGYESÜLETE ÉS A DR. KRESZ MÁRIA ALA-
PÍTVÁNY EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL MÁRCIUS 24-ÉN.

A Cinkotai Tájházban játszóházzal, 
húsvéti népi játékokkal és állatsi-
mogatóval várták a látogatókat.

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

TELEFON: 401-3060.

Április 5. csütörtök 18:00 
MESÉK ÁLLÓ- ÉS MOZGÓ KÉPEKEN 
GYULAI LÍVIUSZ Kossuth-díjas grafi-
kusművész kiállítása

Köszöntő beszédet mond: Szabó Csilla 
igazgató. Megnyitja: Szemadám György

Április 6. péntek 19:00 
BUDAPEST  JAZZ ORCHESTRA 
SZTÁRVENDÉG: TÓTH VERA
Jegyárak: 2900 Ft elővételben, 3200 Ft a 
helyszínen

Április 6. péntek 20:00 
GEMINI BULI
Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)
Előzetes asztalfoglalás szükséges
a 0630-6575-896-os telefonszámon.

Április 7. szombat 17:00 
ILLÉNYI KATICA & SÁRIK PÉTER 
ÉS ZENEKARA
Könnyű- és jazz zene, hazai- és világslá-
gerek a modern kortárs és fogyasztható 
jazz műfajában.
Jegyár: 1800 Ft-3500 Ft

Április 8. vasárnap 19:00 
LOVE, LOVE, LOVE
az Orlai Produkció előadása
Szabadság, zene, Beatles és világraszó-
ló, nagy tervek. Két fiatalember vagány, 
gátlásokat nem ismerő egymásra találá-
sa, amikor még minden lehetséges.   
Jegyár: 2700 Ft - 3900 Ft

Április 10. kedd 18:00 
Utódainknak őrizzük őseink gazdag 
kulturális hagyatékát – A CORVIN MŰ-
VÉSZKLUB KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Sorki Dala Andor képzőművész, Ní-
vó-díjas költő és Koltayné Zolder Klára, a Corvin 
Művészklub vezetője. Közreműködnek: Csibi László 
és Szabó Péter fafaragók, önvalllomásukkal. Iro-
dalom: Szentpéteryné Sebestyén Gabriella tanár. 
Zene: Vikol Kálmán Toborzó Zenekara, Matus Mi-
hály tárogató, Ramotai Melinda ének, Semes Bogya 
Eszter sámán ének és sámán dob.
Fővédnök: Kovács Péter polgármester

Április 13. péntek 19:30 
JAZZ LIGET - INFUSION TRIÓ
Egyéni hangzás, rendhagyó hangsze-
relés és a világon egyedülálló technikai 
megvalósítás: ez jellemzi az InFusion 
Trió különleges hangzásképét.
Jegyár: 1500 Ft

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

Április 14. szombat 18:00 
VARIDANCE: MONTÁZS
Táncprodukció
A Varidance  műsorainak koreográfiája 
egyedi, a művek alkalmasak kultúránk 
megismertetésére, népszerűsítésére 
hazánkban és határainkon túl is. Az 
előadás ebbe a csodálatos világba enged 
bepillantást.
Jegyár: 2500 Ft, 3500 Ft

Április 15. vasárnap 18:00 
Élet.történetek.hu: LEVÉL APÁMHOZ, 
A NŐVÉREK
Egri Márta és Egri Kati előadásában.
Lengyel Nagy Anna igaz történetei a kö-
zelmúltból, színpadra alkalmazva
Két nő szereti ugyanazt a férfit. A férfi 
meg mindkét nőt. Összerakható-e bűn 

és bűnhődés, árulás, megbocsátás a 
feltétlen szeretettel? Három személyes  
szenvedély, ami a halállal se ér véget.
Jegyár: 2800 Ft

(1161 Budapest, János utca 141-153.)

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

TELJES MUNKAIDŐS TECHNIKAI ALKALMAZOTT (berendező, karbantartó feladatok ellátására)
TELJES MUNKAIDŐS TAKARÍTÓ

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken postai vagy elektronikus úton Erzsébetligeti Színház (1165 Budapest, Hunyadvár utca 
43/c, info@kulturliget.hu). A pályázat személyesen is leadható a recepción hétköznapokon 10-17 óráig.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN

Április 13., péntek 17.00 
Szentmihályi Kulturális Központ 

(1161 Budapest, János utca 141-153.) 

Azokat a házaspárokat köszöntjük, akik ebben 
az évben ünneplik 25., 30., 35., 40., 45., 50. vagy 
50. év feletti házassági évfordulójukat. Kérjük az 
ünneplőket, illetve azokat a családtagokat, baráto-
kat, akik meglepetésként szeretnék szüleiket, ba-
rátaikat meghívni az ünnepségre, jelentkezzenek 
április 6-ig! Részletes információ: Szabó Patrícia 

(401-3060, szabo.patricia@kulturliget.hu)

Jegyár: 3500 Ft/fő az ünneplő pár, 
4500 Ft/fő meghívott vendégeik
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A rajt előtt sajnos nem érkeztek jó hírek a piros-kékek háza tájá-
ról. Négy alapemberükre nem számíthattak: Gillich Máté Ausztri-
ába távozott, Rőthy Martin a Kelenhez igazolt, Horváth Krisztián 
és Kaldenekker Attila, a két „gólfelelős” pedig sérültek (utóbbira 
műtét vár). Így talán érthető, hogy kissé benn ragadtak a rajtnál. 
Az első fordulóban a Kelen vendégeként kaptak ki 3:1-re (g.: Sza-
bó Pál), majd következett egy rangadó a 43. sz. Építők ellen hazai 
pályán. Ezt a meccset az első félidőben eldönthette volna az IKA. 
Valamivel többet birtokolta a labdát az Építők, de az Ikarus kont-
ráiból 3-4 óriási ziccer alakult ki, a helyzetek sajnos kimaradtak, 
és ahogy lenni szokott, a 85. percben az Építők talált egy gólt, így 
elment a meccs… (0:1) 

A harmadik fordulóban sikerült javítani: a szintén a dobogóra 
pályázó Gázgyárra rányitották a csapot, 5:1-gyel küldték haza őket 
(G.: Horváth K. (2), Ferkel M. (2), Orosz J.) és a 3. helyen várják 
a folytatást.

Egészen más a helyzet a RAFC-cal kapcsolatban. Az előző bajnok-
ságban a dobogóról hajszállal lemaradó együttest (ötödikek lettek) 
úgy látszik, a vártnál is jobban megviselte Vörös Péter játékos-edző 
távozása. Az ősz folyamán 9 vereséget szedtek össze, 1 döntetlen 
és 5 győzelem mellett, ezzel a középmezőny végén helyezkedtek el 
(11.). Évek óta pénz hiányában senkit nem tudtak igazolni, ráadásul 
a Pirosrózsa utcai sporttelep körüli huzavona sem tett jót a hangu-
latnak. (Ez utóbbi egyébként már rendeződni látszik.)

A tavasz kétségtelenül két nehéz mérkőzéssel indult, hiszen az 
igen jó erőt képviselő, fent már említett 43. sz. Építők (0-5) ellen, 
majd az Ikarus pályán lejátszott, a bajnoki címre is esélyes Újpest 
II ellen finoman szólva sem ők voltak az esélyesek (2-6, g.: Gálosi 
Cs., Henrik G.). A két mérkőzésen kapott 11 gól azonban min-

denképpen elgondolkodtató, pláne úgy, hogy az Újpest jó néhány 
helyzetet ki is hagyott, Skravanek László, a RAFC kapusa, pedig 
még egy 11-est is kivédett.

A harmadik fordulóban már elvárható lett volna a győzelem a 
mögöttük álló Hegyvidék ellen, ám a rossz sorozat folytatódott: 
1:3 lett a vége (G.:  Bánhegyi B.).

A jelenleg 12. helyen álló gárdának már lefelé is kell tekinteni, 
hiszen a mögöttük álló csapatok is csipegetik a pontokat, nehogy 
nagyobb baj legyen. (A kiírás értelmében két csapat esik ki, de ha 
az NB III-ból több budapesti csapat pottyan ki, akkor több csapat 
is távozhat a Budapest I. osztályból.) Jó lesz tehát vigyázni!

Egyik csapatunk számára sem lesz unalmas a tavasz.
A kertváros másik két csapata a Bp. III osztályban szerepel. Az 

MLTC szenzációs ősz után (13 mérkőzés, pontveszteség nélkül) 
már-már bajnoknak tekinthető, Zséli László edző viszont ugyan-
olyan komolyan készíti fel csapatát, mintha nem is vezetnének 10 
ponttal a második, Csillaghegy előtt.

Tavaszi első mérkőzésükön folytatták menetelésüket: idegen-
ben 3:0-ra nyertek az Inter 04 FC ellen (G.: Nagy Á., Szépe N., 
Papp G.).

Némi csalódás a II. osztályból tavaly kiesett RSC szereplése, a 
III. osztály 3. csoportjában. Jó kezdés után hullámzó teljesítmé-
nyükkel az ötödik helyen állnak, jelentősen lemaradva (14 pont) 
az első helyezettől. 

A folytatás sem sikerült, az első fordulóban: BSE-RSC 2:1 (G.: 
Kálmán G.), és egyre távolabb a feljutás.

Csapatainknak sikeres tavaszt, a szurkolóknak jó szórakozást 
kívánunk!

VARGA FERENC

A rajt nem sikerült…

A Nemzetközi Táncszövetség február 24. és 25. között Üllőn 
tartotta az első versenyét, ahol a horvátországi Pulán megren-
dezendő világbajnokságra való kvalifikáció volt a cél. A Mazot-
ti Fitness Sport Egyesület tagjai 22 kategóriában mérettették 
meg magukat, és hét arany, hét ezüst, illetve hat bronzérmet 
szereztek. Külön érdekesség, hogy a lányok most debütáltak 
egy különböző korú versenyzőkből összeállított, 20 fős fantasy 
formációval. Teszák Mariann vezetőedző a Titanic tragédiáját 
koreografálta színpadra olyan sikerrel, hogy a bírók aranyé-
remmel díjazták a produkciót. A következő verseny április 7-én 
és 8-án lesz, amelyre a mazottis lányok gőzerővel készülnek.

ISMÉT HALLATTAK MAGUKRÓL A KERTVÁROSI VÍVÓ SPORT 
EGYESÜLET (KVSE) TAGJAI, UGYANIS A MÁRCIUS ELEJÉN 
SZOCSIBAN MEGRENDEZETT UTÁNPÓTLÁS EURÓPA-BAJ-
NOKSÁGON A JUNIOR VÁLOGATOTT TAGJAKÉNT KERN 
BIANKA CSAPATBAN BRONZÉRMET SZERZETT, BAAKEN 
MÁTYÁS PEDIG A KVSE TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ UTÁNPÓT-
LÁSKORÚ DÖNTŐSE LETT.

Bianka végig kiválóan teljesített, és utolsó mér-
kőzésén fontos győzelmet aratott régi riválisa, 
Eifler ellen, jelentősen hozzájárulva ezzel a 
magyar csapat (Kern Bianka, 
Pusztai Liza, Nagy Valentina, 
Kelecsényi Mirabella) győzel-
méhez. Baaken Mátyás a 32 kö-
zött német, a 16 között román 

ellenfelét legyőzve jutott a nyolcas döntőbe, 
ahol azonban nem bírt a későbbi győztes orosz 
versenyzővel. 

A következő állomás húsvétkor a veronai világbajnokság lesz, 
és ha ott jól szerepelnek sportolóink, akkor az idei, Buenos 
Aires-ben megrendezendő ifjúsági olimpián is részt vehetnek. 
Mi drukkolunk nekik!

NEM KEZDŐDÖTT JÓL A 2017/18. ÉVI BLSZ I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG KERÜLETÜNK KÉT EGYÜTTESE, AZ IKARUS ÉS A 
RAFC SZÁMÁRA. A KÉT CSAPAT MÁS-MÁS CÉLOKÉRT INDULT A TAVASZI HADJÁRATBA. AZ IKA NAGYON JÓL SZEREPELT 
ŐSSZEL, MINDÖSSZE EGY VERESÉGÜK VOLT (REAC) ÉS AZ ELSŐTŐL 4, A MÁSODIKTÓL MINDÖSSZE 1 PONTTAL LEMA-
RADVA A 4. HELYEN ZÁRTÁK A SZEZONT. JOGGAL BÍZHATTAK A JÓ FOLYTATÁSBAN ÉS A DOBOGÓ BÁRMELYIK FOKÁNAK 
ELÉRÉSÉBEN, ANNAK ELLENÉRE, HOGY AZ ÉLEN ÁLLÓ KÉT CSAPAT (REAC, ÚJPEST II) KIEMELKEDIK A MEZŐNYBŐL. 
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INGATLAN
Tulajdonostól új parcellázá-
sú, zöld övezetben 20x58m 
építési telek eladó. Gáz, víz, 
csatorna telken belül. Építési 
engedély kérhető már rá. Két 
lakásos ikerház építhető. 34 
M Ft. 30-482-0700

Sashalom központjában el-
adó 95 nm-es, összkomfortos 
családi ház. irány ár: 39,9 M 
Ft. 30-202-4309

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

Önkormányzati emeleti la-
kást vásárolnék 35 nm-ig, 
vagy 34 nm-es öröklakásomat 
cserélné 1 szobás önkormány-
zatira. 20-327-7398

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

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

Leinformálható közös képvi-
selőt keres XVI. kerületi tár-
sasház. 70-544-4579

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

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

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

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

VEGYES
3-2-1 személyes ülőgarnitúra 
18E Ft-ért azonnal elvihető. 
20-982-5352

Új tengerimalac ketrec eladó. 
Méretei 80x40x50 cm, itató-
val, szalma tartóval. 30-887-
7851

Nagytakarításhoz segítséget 
keresek nagy családi házba 
Árpádföldön, alkalmanként. 
70-360-9581

Összecsukható vagy csúsz-
tatható mobiltelefont vásárol-
nék. 30-734-9904

Fügefák, bokrok, földicse-
resznye, fásszárú bazsarózsa 
stb. eladók. 70-544-4579

Takarítónőt keresek ablakmo-
sásra és takarításra. 400-2845

Falikarok – csillárok – képke-
retek, székek- asztalok – köny-
vek, villanyszerelési anyagok 
eladók. 30-4711316

Salgó polc, palackozott borok, 
Fi-relé-átemelő szivattyú, ak-
kus fúrógép eladó. 407-4347

1000 l-es tartály, 550 W-os 
kerti szivattyú, új vendégágy, 
mosógép motor eladók. 409-
2240

42 Voltos biztonsági trafó, 
fénycső armatúra, mikrohul-
lámú sütő, 32 cm-es TV, ker-
ti szerszámok eladók. 409-
2240

Alig használt 3 funkciós ba-
bakocsi teljes felszereléssel 
eladó. 30-921-8393

Vadonat új francia ágy 160 
cm ágyráccsal 50E Ft; baba 
rugdalózók 150 Ft/db eladók. 
403-4606; 20-918-7317

Nerc bunda 20 E Ft; nagymé-
retű toll párnák 4E Ft/db el-
adók. 403-4606; 20-918-7317

Házilag készített, különböző 
méretű MADÁRETETŐ el-
adó. 20-934-7476

Jó állapotban lévő Textima 
gyorsvarrógép eladó. 400-
0440; 70-299-3400

Fekete szegecselt női dzseki; 
női fekete krümmel sapka 
muffal eladók. 403-9223

Férfi gyöngyházgombos far-
mer ing, távirányítós autók 
eladók. 403-9223
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Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 30-680-6814 KÖNYVELTESSEN NÁ-

LUNK! Vállaljuk cégek 
teljeskörű könyvelését, 
adóbevallások, mérleg el-
készítését. 25 éves szakmai 
tapasztalatunkkal tudjuk se-
gíteni vállalkozását. 

400-0815; 70-542-8242 
capera@capera.hu

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

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

Pedikűrt, manikűrt vállal 
gyógypedikűrös. Házhoz 
megyek, hétvégén is. 70-
518-0720

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

19-20. századi magyar és kül-
földi művészek festményeit 
keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024.

Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696 

Mobil: 06-30-949-29-00

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

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526




