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KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER GYÚJTOTTA MEG AZ ELSŐ GYER-
TYÁT A CENTENÁRIUMI LAKÓTELEPEN TALÁLHATÓ ADVENTI KO-
SZORÚN, ÉS AZT KÍVÁNTA A POLGÁROKNAK, HOGY MINDENKI 
SZERETŐ CSALÁDJA KÖRÉBEN TÖLTHESSE A KARÁCSONYT. NAGY 
ZOLTÁN SASHALMI PLÉBÁNOS ARRÓL BESZÉLT, HOGY A KÖR AZ 
ÖRÖKKÉVALÓSÁG JELKÉPE, ÉS CSAK RAJTUNK MÚLIK, HOGY CSAT-
LAKOZUNK-E JÉZUSHOZ. AZ ESEMÉNYT – AHOL A CORVIN KÓRUS 
IS ÉNEKELT – DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ SZERVEZTE.

Már pislákol 
a láng
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Karelné Máté Orsolya, a KEK intézményvezető-helyettese elmondta: szerettek vol-
na alkalmat biztosítani arra, hogy a cinkotai szülők gyermekeikkel együtt alkot-
hassanak olyan tárgyakat, amelyeket haza vihetnek és részét képezhetik az ünnep-
nek. Éppen ezért lehetett gyertyát önteni, csuhéjból betlehemet kötni, kerámiákat 
formázni, adventi koszorút készíteni, sőt mézeskalácsot is sütni. 

A helyszín eredetileg a Cinkotai Tájház lett volna, de mivel az időjárás már nem 
teszi lehetővé a kinti program megvalósítását, ezért a Cinkotáért Közhasznú Egye-
sület felajánlotta az épületet, ahol kerületi képzőművészek és népi iparművészek 
alkotásait is meg lehetett vásárolni. A programon összesen legalább ötszázan 

vettek részt, a 
szerencsések pe-
dig még a Rácz 
Aladár Zeneis-
kola népi ének-
tanárának, Ki-
rály Györgyinek 
a daloló csoport-
ját is meghall-
gathatták.

SZ.R.ZS. 

Adventi készülődés Cinkotán
A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZETKÖZPONT (KEK) ÖT-
LETE ALAPJÁN A CINKOTAI KULTÚRHÁZBAN A DR. KRESZ MÁRIA ALA-
PÍTVÁNY TEREMTETT KARÁCSONYI HANGULATOT ADVENT ELSŐ VA-
SÁRNAPJÁN. 
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Kedves 

Olvasó!
A karácsony a legszebb és a 
legfeszültebb ünnepünk. A leg-
többen szenteste hullafáradtan 
rogynak le az asztalhoz, és már 
nem képesek örülni az ajándé-
koknak sem, a gyerekek pedig 
ideges felnőtteket látnak, és ké-
sőbb ugyanezt a példát fogják 
követni. A karácsony valójában 
nem erről szól. A várakozás ré-
sze, hogy áhítattal tudunk meg-
hallgatni egy templomi koncer-
tet, együtt készítünk díszeket, 
és azokra is figyelünk, akikkel 
nap mint nap találkozunk. Szép 
dolog ugyanis az adományozás 
idegen rászorulóknak, de még 
értékesebb, amikor olyanokkal 
vagyunk irgalmasok, akiknek 
ismerjük a jó és rossz tulajdon-
ságait is. A karácsony nem a 
„muszáj” ünnepe, hanem a sze-
reteté. Nem ebben a három nap-
ban kell pótolni azt, amit egész 
évben elmulasztottunk, de nem 
árt elkezdeni, és ha megértjük, 
mit üzen Puszta Sándor verse, 
minden napunk karácsony lehet: 
„Kaptál egy arcot, apád anyád 
arca, kaptál egy nevet, hordozd 
becsülettel, kaptál egy kezet, ne 
ereszd el ne ereszd el, kaptál 
egy szívet, igazíts rajta ha tudsz, 
kaptál egy világot, javíts rajta ha 
tudsz, kaptál egy életet, viseld el 
ha tudod, kaptál egy napot, még 
mindent jóvátehetsz.”

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 je-
lentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéz-
iratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
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SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOKAT KERESÜNK
Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők álta-
lános választását az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május 

hónapjában kell megtartani. A választás időpontját a köztársasági elnök tűzi ki.  
A rendelkezésnek megfelelően az országgyűlési képviselők következő általános választására 

2018 áprilisában vagy májusában kerül sor. 
A XVI. kerületi választási iroda a szavazás sikeres lebonyolítása érdekében 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK jelentkezését várja.

A szavazatszámláló bizottság tagja az lehet, aki:
• a 18. életévét betöltötte,
• magyar állampolgár,
• XVI. kerületi lakcímmel rendelkezik,
• szerepel a központi névjegyzékben és
• nem tartozik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. §-ában meghatá-
rozott kizáró okok hatálya alá.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni – akár a kizáró okokkal kapcsolatban is – 
Elek Bálint Mátétól a 4011-638 és Laluska Ibolyától a 4011-555 telefonszámon, vagy 

a hvi@bp16.hu e-mail címen lehet 2017. december 15-ig. 
Ancsin László

HVI vezető
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Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából DR. NAGY PÁLT, akinek édesapja 
géplakatos volt, majd az Erdélyi Bank gondnoka 
lett, édesanyja pedig polgári családoknál szolgált. 
Fiuk életére különösen az utóbbi volt nagy hatás-
sal, mert az édesanya valósággal családtagnak szá-
mított utolsó munkaadójánál, ahol nagyon sokáig 
dolgozott, és ahol megszerettették vele a színházat, 
az irodalmat, megtanulta az illő viselkedés szabá-
lyait is, és mindezt továbbadta két gyermekének. 

Pali bácsi, édesapja kívánságára, gépipari középiskolába járt. 
Kitűnően tanult, és hamarosan az ottani műszaki egyetem 
hallgatója lett. A diploma megszerzése után kimagasló ered-
ményei alapján Moszkvában tanulhatott tovább, onnan pedig 
kandidátusi diplomával tért haza. Ezután a Brassói Műszaki 
Egyetemen kapott tanári állást. Onnan azonban alaptalan vá-

dakkal – belekeverték az 1956-os eseményekbe 
– elüldözték. Átköltözött Kolozsvárra, ahol hama-
rosan egy élelmiszeripari gépeket és hűtőberen-
dezéseket gyártó üzem kutatólaboratóriumának a 
vezetője lett. 1972-ben végre sikerült áttelepülniük 
Magyarországra, és a Hűtőgépgyár gyártmány-
fejlesztőjeként, majd egy kft. tagjaként dolgozott 
nyugdíjazásáig. 

1953-ban kötött házasságot, de felesége 59 együtt 
töltött boldog év után sajnos elhunyt. Az ünnepelt 
mégsincs egyedül, mert egy házban él két fiával. 

Szívesen mesélt szakmai eredményeiről, fiatalkoráról, amikor 
atletizált, műugrásban országos második is volt, és a szenvedé-
lyei közé tartozott a repülés is. Ezüstkoszorús „C” kategóriájú 
vitorlázórepülő-pilóta jelvénye is van, és legtöbbször idősebb 
Rubik Ernő Vöcsök típusú gépével ostromolta a felhőket. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!

Kriszti nénit kitüntették
A FŐVÁROSI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT AZ ÉV NÉMETTANÁRA 2017 KI-
TÜNTETŐ CÍMET ADOMÁNYOZTA VARGA ISTVÁNNÉNAK, A SZENTMI-
HÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA PEDAGÓGUSÁNAK. KRISZTI NÉNI A NAPI 
MUNKÁJA MELLETT BEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOKAT IS SZOKOTT TAR-
TANI, A TÖBBI KÖZÖTT EZÉRT IS KAPTA AZ ELISMERÉST.

– A Kertvárosban születtem, de hosz-
szú ideig éltem Zuglóban, majd újra 
XVI. kerületi lakos lettem. A Béla utcai 
általános iskolába jártam, majd annak 
elvégzése után a Bem József Óvónőkép-
ző Szakközépiskolába iratkoztam be, és 
óvónői végzettséget szereztem. Mégsem 
helyezkedtem el a szakmában, mert volt 
egy családi vállalkozásunk, és egy ide-
ig ott volt rám szükség. A lelkem mé-
lyén azonban mindig szerettem volna 
óvónőként dolgozni. Ez az érzés akkor 
erősödött fel bennem, amikor édesanya 
lettem. Láttam, hogyan cseperedik a sa-
ját gyermekem, és rajta próbáltam ki az 
óvónőképzőben tanultakat. Amint lehe-
tőségem nyílt rá, elvégeztem a szarvasi 
Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolát. 
Először a XIV. kerületben helyezkedtem 
el, de dolgoztam a XVII. kerületben is. 

– A NÉMET NYELVVEL HOGYAN TA-
LÁLKOZOTT? 
– A fiam tanult németül és vele együtt ta-
nultam, majd 2010-ben kezdődött el or-
szágosan a nemzetiségi nevelési program, 
amely nemcsak nyelvtanulást jelentett, de 
a legfőbb tárgya mégiscsak ez volt. Akkor 
lehetett kiegészítő képzésre jelentkezni az 
Apor Vilmos Katolikus Főiskolára, ahol el-
indult a nemzetiségi óvodapedagógus-kép-
zés. Ott tökéletesítettem a nyelvtudásomat, 
majd 2014-ben kaptam meg a Szentmihá-
lyi Játszókert Óvoda német csoportját. 

– EGY NEMZETISÉGI CSOPORT NAPI 
PROGRAMJA MENNYIBEN KÜLÖNBÖ- 
ZIK A TÖBBIÉTŐL? 
– A tevékenység nem sokban különbö-
zik, csak a csoportfoglalkozások egy ré-
szében a gyerekek német beszédet hal-
lanak. 

– ÖN CSAK NÉMETÜL BESZÉL VELÜK? 
– Nem, ezt ebben a korban nem is lehet-
ne megtenni, mert például a beszokta-
tási időszakban még az anyanyelvükön 
is nehéz megvigasztalni némelyiküket, 
olyan szavakkal pedig, amelyeket nem is 
értenek, biztosan nem járnánk sikerrel. 
Ezért azt a módszert alkalmazzuk, hogy 
amit magyarul mondok, azt következe-
tesen megismétlem németül is. Ugyan-
azokban a helyzetekben ugyanazokat a 
mondatokat igyekszem mondani. Így 
van ez kézmosásnál, étkezésnél, játék 
közben, öltözésnél, vetkőzésnél, és így 
előbb-utóbb minden élethelyzethez hoz-
zákapcsolódnak az oda tartozó német 
szavak és kifejezések. 

– KÖNNYEN TANULNAK AZ ÓVODÁ- 
SOK? 
– A többségük igen, és tudjuk, hogy ami 
ilyen kis korban berögzül az emlékeze-
tükbe, azt soha nem felejtik el. Így, ha 
majd iskolába kerülnek, és ott tanulják 
a német nyelvet, bizonyára sokkal köny-
nyebb dolguk lesz, mint azoknak, akik-

nek minden idegen szó új. Előfordul, 
hogy egymásnak fordítanak, ha valame-
lyikük nem ért valamit, és az is, hogy né-
metül szólnak egymáshoz. 

– MIKOR ÉRDEMES ELKEZDENI AZ 
IDEGENNYELV- TANULÁST? 
– A hároméves kor szerintem már al-
kalmas rá, csak arra kell vigyázni, hogy 
párhuzamosan történjen az anyanyelv 
elsajátításával. 

– HOGYAN ZAJLOTT AZ ÉV NÉMETTA-
NÁRA 2017 KITÜNTETÉS ÁTADÁSA? 
– Nagyon meglepődtem, mert a kollégá-
im azt mondták, a csoportomból néhány 
gyerekkel a XX. kerületben a Fővárosi 
Német Önkormányzat rendezvényén 
tartsunk egy bemutató foglalkozást. Gya-
nútlanul mentem oda, és igencsak meg-
lepődtem, amikor a díjazottak között en-
gem is kiszólítottak. 

MÉSZÁROS TIBOR
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A tehetség felelősség

AHOGY NŐ A KERÜLETI LAKOSSÁG LÉLEKSZÁMA, ÚGY BŐVÜL A 
TEHETSÉGES TANULÓK NÉVSORA IS. ENNEK KÖSZÖNHETŐEN 
IDÉN MÁR 101 DIÁKNAK ÍTÉLT TÁMOGATÁST AZ ÖNKORMÁNYZAT. 
AZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÓT AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ NAGYTER-
MÉBEN TARTOTTÁK NOVEMBER 22-ÉN.

A DÍJAKAT SZÁSZ JÓZSEF ÉS ÁCS ANI-
KÓ, AZ OKTATÁSI, IFJÚSÁG ÉS KÖZNE-
VELÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE ADTA ÁT 
A KÖVETKEZŐ DIÁKOKNAK:

Bácskay Csenge Mária, Balogh Emma Nóra, 
Balogh Imola Réka, Balogh Zita Anna, Bara-
bás Bence Milán, Barki Zsófia Réka, Barna 
Zsombor István, Becker Dóra, Becker Kata, 
Beniczky Márton, Beniczky Tamás, Budavá-
ri Csongor, Budavári Levente, Csige Bence 
Gergő, Csordás Dániel, Dajka Lili, Dobra 
Bernadette, Eggenhofer Liza, Egri Zsófia, 
Forgács Bernát, Forgács Janka, Forgács Jo-
natán, Forsthoffer Péter Bence, Forsthoffer 
Réka Flóra, Frizzi Borbála, Gálpál Zsó-
fia, Gálpál Zsombor, Geönczeöl Botond, 
Göndöcs Gabriella, Göndör Jakab, Hegyi Pé-
ter, Hegyi Tamás, Hortobágyi Eszter, Hudák 
Fanni Vivien, Jánni Petra, Jutasi Marcell, 
Karna Rebeka, Karna Réka, Kelemen Ádám, 
Kertész Domokos Bodó, Kovács Gábor Etele, 
Kovács Kinga, Kovács Kristóf Attila, Kovács 
Rita Anna, Kőszegváry Lili, Krstulovic Alex, 
Krstulovic Vladimir, Lakatos Valter Kornél, 
Magasföldi Réka Anna, Major Adrienn, Mar-
tin Eszter, Mészáros Jázmin, Molnár Ádám, 
Molnár Csaba Levente, Molnár Csongor Se-
bestyén, Molnár Eszter, Molnár Martin Lé-
nárd, Nagy Lora Szonja, Nagy Noémi, Nagy 
Panka Zina, Nagy Rita Laura, Pálvölgyi Le-
vente, Pataki Patrik, Peresztegi Hanna Dori-
na, Perlei Anna, Pesti Bianka Anna, Radics 
Márk, Rádosi Regina, Regényi Ákos, Rein 
Péter László, Rozmán Bence, Sajósi Bene-
dek, Sajósi Márton, Seres Dániel, Seres Pé-
ter, Simon Petra Anna, Szabó Eszter Vilma, 
Szabó Johanna Beáta, Szabó Márton, Szabó 
Tamás, Szatmári Gergő, Szegedi Csongor, 
Szegedi Kamilla Zsuzsanna, Szekér Gréta, 
Szemerkényi Lelle Kinga, Szénás Anna Lil-
la, Szénás Emma Csenge, Tanoss Gergely 
Mátyás, Tárkányi Damján Péter, Tóth Eme-
se, Tubics Fanni, Tubics Milán, Turi Bo-
tond László, Turi Vivien Ágnes, Vágó Virág 
Dalma, Vámos Kincső, Varga Zita, Várnagy 
Borbála, Világhy Zoltán, Zahorecz Réka Vik-
tória, Zéman Péter István.

Szász József alpolgármester köszöntőjé-
ben elmondta: négy évvel ezelőtt még el-
fértek a házasságkötő teremben, hiszen 
csak 53 díjazott volt, egy évvel később 
már 67, tavaly 97, most pedig 101 kerü-
leti diák között osztották ki az összesen 
6,5 millió forintra megnövelt támogatási 
összeget. Mivel ilyen sokan vannak azok, 
akik jól tanulnak és jól is sportolnak, 
már a Zeneiskola dísztermében sem fér-
tek el, ezért esett a választás a Kertváros 
kulturális központjára. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő szerint a tehetséget nem csak dí-
jazni kell, hanem kamatoztatni is. Az 
mindenképp motivációt jelent, hogy a 
XVI. Kerületi Önkormányzat elismeri a 
diákok munkáját, hiszen a tehetség ki-
bontakoztatásának szempontjából nem-
csak a gének fontosak, hanem a környe-
zet pozitív hatása is. A honatya végül 
felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy 
a tehetség felelősség, amit a fiataloknak 

kamatoztatniuk kell saját maguk, a kör-
nyezetük és a hazájuk javára. 

Kovács Péter polgármester a hasonló díj-
átadókon nem győzi hangsúlyozni, hogy 
a jelenlévő fiatalok a kerület elitjéhez 
tartoznak, akik nemcsak tehetségesek, 
de tesznek is azért, hogy ezt kibontakoz-
tassák. Természetesen most is arra kérte 
a diákokat, hogy igyekezzenek ebben az 
elitben maradni. Megköszönte ugyanak-
kor a szülőknek, hogy mindezt segítik. 

Az eseményen részt vett Horváth Já-
nos, dr. Környeiné Rátz Katalin és ifj. Mi-
zsei László önkormányzati képviselő is, 
a tehetséges tanulók közül pedig Kertész 
Domokos Bodó szavalt németül, illetve 
Mészáros Jázmin fuvolázott. 

Különdíjban részesült Barki Zsófia 
Réka, Egri Zsófia, Göndör Jakab, Sajósi 
Benedek és Sajósi Márton, akik a támo-
gatás mellé könyvutalványt is kaptak az 
országgyűlési képviselőtől. 

SZ.R.ZS.

Corvin Karriernap Újságunk munkatársa-
inak abban a megtisz-
teltetésben volt részük, 
hogy meghívást kaptak 
a Corvin Mátyás Gim-
náziumba, ahol novem-
ber 24-én karriernapot 
tartottak. Az esemé-
nyen számtalan szakma 
képviselői mutatták be a 
diákoknak, hogy mivel 
foglalkoznak. Mészáros 
Tibor kollégámmal mi 
az újságírás és a fotózás 
rejtelmeibe avattuk be a 
fiatalokat, akik közül a 
bátrabbak kérdeztek is 
tőlünk.
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1956 diákszemmel
NEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZTE MEG A KÖL-
CSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA AZT AZ ÉVEN-
TE ISMÉTLŐDŐ VETÉLKEDŐT, AMELY AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉNEK 
MEGŐRZÉSÉT ÉS TOVÁBBADÁSÁT TŰZTE KI CÉLUL. 
AZ ÖNKORMÁNYZAT HÁZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN 
NOVEMBER 17-ÉN MEGTARTOTT RENDEZVÉNY DÍSZ-
VENDÉGE WITTNER MÁRIA VOLT.

A vetélkedő már nyolc éves múltra tekint vissza, hiszen a Köl-
csey mellett minden második évben a Szent-Györgyi Albert Ál-
talános Iskola szervezi az eseményt. Rajtuk kívül idén azonban 
már a Néri Szent Fülöp és a Móra Iskola is két-két csapatot indí-
tott, illetve egy-egy trió képviselte a Batthyány Ilona, a Jókai Mór 
és az Arany János Általános Iskolát. 

Dobre Lajosnak, a Kölcsey igazgatójának köszöntője után 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő elmondta: mindig 
örömmel és büszkeséggel gon-
dol arra, hogy bár nem a XVI. 
kerületben voltak 1956 legfonto-
sabb eseményei, az elmúlt 15 év-
ben a kertvárosiak mégis sokat 
tettek azért, hogy az áldozatok 
és a hősök emléke ne merüljön 
feledésbe. Szerinte a globalizá-
ció egyforma világában bennün-
ket, magyarokat a hitünk, a nyel-
vünk és a történelmünk fontos 
eseményei különböztetnek meg 
másoktól. Utóbbiak egyike éppen 1956, amelynek élő tanúi még 
maguk mesélhetnek az önfeláldozás és a szabadságvágy forra-
dalmáról. Ők éppen olyan hősök, mint az 1848-as forradalom 
főszereplői, a márciusi ifjak. A velük való találkozás nemcsak 
különleges élmény, de általuk a fiatalok személyes kapcsolatba 
kerülhetnek közelmúltunk történelmével is. 

Wittner Mária először az Árpádföldön született, később kivég-
zett Tóth Ilona 14 éves korában írt, Ébresztő című versét olvasta 
fel, amelyben az iskoláskorú lány cselekvést és fellépést sürge-
tett az elnyomás, a szabadság korlátozása és az idegen hatalom 
jelenléte ellen. Tíz évvel később a magyarság – ha csak rövid 
időre is – megvalósította mindazt, amiről írt. Igaz, a küzdelem 
súlyos véráldozattal járt, de nem volt hiábavaló. Az 1956-os el-
ítélt szerint ezt a szellemiséget azért kell mindenképpen ébren 
tartani, mert ma talán nagyobb szükség van rá, mint 61 évvel 

ezelőtt, hiszen akkor „csak” hazánk szabadsága volt a tét, ma 
viszont a keresztény Európa egésze került veszélybe. 

Ezután a diákok – egyéb feladatok mellett – először egy rész-
letes tudást igénylő tesztlapot töltöttek ki, amit Povázsay Zsu-
zsanna tanárnő állított össze, majd bemutatták az erre az alka-
lomra készített tablóikat is. 

Végül a zsűri – Horváth János és Szatmáry László önkor-
mányzati képviselő, Wittner Mária, valamint a kerület díszpol-

gárai, vitéz lovag Palla László, 
a POFOSZ XVI. kerületi szer-
vezetének vezetője és vitéz lo-
vag Máriási György, a Kossuth 
Nemzetőrség Corvin Tagoza-
tának parancsnoka, illetve Égi 
Pál, a Magyar 1956-os Szövet-
ség elnöke, Schrötter Tibor, az 
1956-os Szabadságharcosok 
Világszövetségének alelnöke, 
Marosvári Imre, pesti srác és 
Petrovics Sándor, a Tóth Ilon-

ka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke – az első 
helyet a Kölcsey Ferenc Általános Iskola egyik csapatának ítél-
te, amelynek tagjai Betlen Kata Klára, Szalócy Réka Csenge és 
Sipos András Dániel voltak. Egyetlen ponttal szorult a második 
helyre a Huszár Attila, Nagy Kristóf, Solti Máté alkotta mórás 
csapat. A harmadik helyet is a kölcseysek szerezték meg, ami 
azért volt figyelemre méltó, mert Gálpál Zsombor és Sós Ti-
bor társa az utolsó pillanatban megbetegedett, így ők ketten 
küzdöttek meg a többiekkel. A kölcseyseket Herédiné Szegedi 
Zita, a mórásokat pedig Kopcsándi Ilona készítette fel. 

A vetélkedő zárásaként Wittner Mária Székely Kornél Plakát-
könyv című kötetét különdíjként ajánlotta fel a győztes csapat 
iskolai könyvtárának. A mű 1956 magyarországi és európai 
eseményeit dolgozza fel.

MÉSZÁROS TIBOR
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Különleges este, különleges program, 
különleges vacsora: ez Az Estély. 
ISMÉT MEGRENDEZTÉK A KERTVÁROS BÁLJÁT, AHOL NO-
VEMBER 25-ÉN KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ERZSÉBET ÉS A KATALIN  
NEVET VISELŐ HÖLGYEKET IS.

A vendégeket Kovács Péter polgármester, 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és 
Szabó Csilla, az Erzsébetligeti Színház igaz-
gatója üdvözölte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A palotást ezúttal a 
Liget Táncakadémia 
növendékei járták
. . . . . . . . . . . . . . . . .

A Crème de la pop együttes 
instrumentális muzsikája kivá-
ló bevezetőnek bizonyult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tűzvarázs még 
jobban feltüzelte a 
hangulatot
.............................

A Pesti Party 
Showband igazi 
báli hangulatot 
teremtett
...........................

Mező Misivel 
együtt énekelte a 
közönség legis-
mertebb dalait
.............................

A legtöbb szék üresen maradt, hi-
szen a vacsora után mindenki a 
táncparketten ropta hajnalig
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete
Bányi Gyuláné elnök 409-1208 banyigy@t-online.hu

December 13., szerda 18.00
FEHÉRASZTALOS ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY

Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház
(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület).

Program: év végi hangulat megidézése, versek, vetítés, 
visszatekintés 2017-re. A következő évre tervezett program 

megtárgyalása. Közben: karácsonyi hangulatú terített asztal, 
baráti társaság, vidámság, hangulatos zenei összeállítás, 

tombolasorsolás, nyeremények. Belépés: az Egyesület tagja-
inak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit adományként 
a Közösségi Ház nagytermének igénybevételére fordítunk. 

Tisztelettel meghívunk minden kertbarátot, szeretettel
várunk minden szép és hasznos kert iránt érdeklődőt!

A Maconkaiban elkezdődött az advent
A MOHÁCSI REGŐS FERENC ASZTALTÁRSASÁG (MAT) HAGYOMÁNYA-
INAK EGYIKE, HOGY KIÁLLÍTÁSSAL KÖSZÖNTIK AZ ADVENTET. EZÉRT 
MÁR NOVEMBER 21-ÉN FELDÍSZÍTETTÉK A KARÁCSONYFÁT A MACONKAI 
OROSZ LÁSZLÓ GALÉRIÁBAN, HOGY AZ ÜNNEP HANGULATA IS JELEN 
LEGYEN AZ ADVENTI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN.

A rendezvényre három polgármester 
is elfogadta a meghívást. Kovács Péter 
mellett megjelent Palotás község első 
embere, Szabó Mihály is, illetve dr. Sza-
bó Lajos Mátyás, a XVI. kerület korábbi 
vezetője. 

Szabó Mihály elmondta, hogy községe 
több szállal is kapcsolódik a XVI. kerület-
hez. Kilenc évvel ezelőtt a kertvárosban 
élő Török Tivadar telket vásárolt a dél-
nógrádi településen, és felvetette a cse-
rekiállítások gondolatát, ami azóta több-
ször megvalósult. Közben pedig az ottani 
művészek közül Ambrus József és Illés 
Győző tagja lett a MAT-nak. 

Ezután Kovács Péter köszönte meg a 
Szabó házaspárnak és a kiállítóknak, 
hogy helyet biztosítanak az adventi kiállí-
tásnak, és elismerően szólt arról is, hogy 
a MAT tagjai milyen fontosnak tartják ezt 
az eseményt, hiszen mindig új anyagot 

mutatnak be. Szabó Mihályhoz csatla-
kozva pedig felvetette egy önkormányza-
ti szintű kapcsolatfelvétel lehetőségét is a 
Kertváros és Palotás község között. 

A tárlat anyagát 18 kiállító művei, fest-
mények, gobelinek, fából készült szob-
rok, grafikák és kovácsoltvas dísztárgyak 
alkották. Takár Emőke, a MAT vezetője 
köszöntőjében a német filozófus, Hegel 
egyik művészettel kapcsolatos mondatát 
idézte, amely akár a MAT ars poeticajának 
is tekinthető: „A műalkotás nem a műér-
tők és tudósok kedvéért létezik, hanem a 
közönség élvezetére és javára…”. 

A műsorban Hegedűs Valér zongora-
művész először elmondta, hogyan lett 
a Beethoven által írt Egmont nyitány – 
amit el is játszott – az 1956-os magyar 
forradalom zenei jelképe, majd elsza-
valta Márai Sándor Mennyből az angyal 
című költeményét. 

Idén a faszobrász Andreé László és a 
díszműkovács Ambrus József kapott 
életműdíjat, mivel mindketten évtizedek 
óta magas színvonalon végzik művé-
szi munkájukat. A MAT működéséhez 
azonban szükség van a tagok önkéntes 
tevékenységére is, közülük a legszorgal-
masabbakat minden évben elismerésben 
részesítik. A Segítők díját ezúttal Varga 
Éva Mária és Burcsa Emerencia kapta. 

Ezután Ambrus József saját novellája fel-
olvasásával bizonyította, hogy az irodalom 
területén is megállja a helyét. A műsor to-
vábbi részében Várkonyi Szilvia Nívó-dí-
jas énekművész és Csák József, a Magyar 
Állami Operaház tenoristája a közelgő 
karácsonyhoz, az emberi- és a hazasze-
retethez kapcsolódó dalokat, slágerekket, 
operett részleteket és népdalokat énekelt, 
Kemény János előadóművész-költő pedig 
gazdag humorral átitatott jelenetekkel és 
hasonlóan szórakoztató saját versekkel 
nevettette meg a közönséget. 

Aki mellé a szerencse odaszegődött, 
értékes műtárgyakat nyerhetett a tombo-
lán, és zárásként terített asztal is várta a 
résztvevőket. MÉSZÁROS TIBOR

Jobaházi Jenő: Flamand tél
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI REFERENS 

munkakör betöltésére.

Bővebb információ a 
www.bp16.hu honlapon található.

A pályázatot a kiírásban megadott feltételek szerint, a 
benyújtandó iratokkal együtt kell eljuttatni postai úton a 

Polgármesteri Hivatal címére 
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 

vagy elektronikusan Tóth Valéria részére a 
joka@bp16.hu e-mail címre.

A feladattal kapcsolatos információt 
Nyíriné Kovács Ildikó

Költségvetési és Pénzügyi irodavezető nyújt a 
4011-663-as telefonszámon.
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Két nő – egy szenvedély 
Ha egyszerűen akarnánk fogalmazni, minden bizonnyal 
csak ennyit írnánk ajánlásként. Mi viszont túl izgágák, cser-
fesek és göndör hajúak vagyunk ehhez.

Egy hivatal folyosóján találkoztunk először, aztán dolgoz-
tunk együtt újságcikken és divatbemutatón, majd a szám-
talan beszélgetés és a közös érdeklődés barátnőkké formált 
bennünket. Ezek nyomán született meg ez a szakácskönyv, 
amelynek különlegessége az, hogy kertvárosiak készítették 
kertvárosiaknak.

(…)
Mi ugyanis itt, a XVI. kerületben – éljünk akár Árpádföldön, 

Cinkotán, Mátyásföldön, Sashalmon vagy Rákosszentmihá-
lyon – lokálpatrióták vagyunk. Miközben megemlékezünk 
hőseinkről, őrizzük hagyományainkat, nagyokat sétálunk 
az Erzsébetligetben, vásárolunk a Sashalmi Piacon vagy fel-
idézzük a János utcai nyári táborok emlékeit, szeretünk jó-
kat enni is. Éppen ezért indítottuk el közösen az Ebédszünet 
című rovatot a XVI. Kerületi Újságban, amit most továbbfűz-
ve, kibővítve és személyessé téve tárunk a Kedves Olvasók 
elé. 

(…)
Étkezés persze nincs barátok nélkül, ezért felkértünk né-

hány ismert kerületi hölgyet, hogy ők is járuljanak hozzá né-
hány fogással az általunk tálalt lokálpatrióta menühöz.

Végezetül azt kívánjuk, teljék ugyanannyi örömük a re-
ceptek elkészítésében, mint amennyi nekünk jutott a közös 
munka során, és ne feledjék: nem lehet rossz az étel, ha az 
ember szereti azt, akinek készíti!

Jó étvágyat kívánunk!
Antónia és Réka

Szemünknek kedves
APOSTOL ÁGNES KERAMIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA NOVEMBER 21-E ÓTA 
LÁTHATÓ A KOVÁCS ATTILA GALÉRIÁBAN.

Jankovics Júlia művészet-
történész megnyitójában ki-
emelte: a vitrinben sorakozó 
„kerámialények” és dísztár-
gyak arról tanúskodnak, hogy 
alkotójuk jókedvében hozta 
létre őket, és mindig arra ke-
resi a választ, mire képes az 
anyag. Műveiben a népi ha-
gyományokból és a művészi 
fantáziából egymást erősít-
ve adódik össze az a stílus, 
amelyből a szemünknek oly kedves szobrok, mada-
rak, halak, gyertyatartók és kerámiavirágok születnek. 
Ezek nem élettelen tárgyak, hiszen szinte megmoz-
dulnak és így teremtenek művészi élményt a nézőben. 

Az eseményen közreműködött Hervay Tamás, az ős-
magyar kultúra ápolója, aki néhány dal előadásán kí-
vül a megnyitó alatt egy alkalmi verset is írt, amelyben 

Apostol Ágnes és édesapja, 
Apostol Péter
.............................................

a kiállított művek által kiváltott érzéseit 
rögzítette. 

A tárlat még január elején is látható lesz 
az Önkormányzat első emeletén ügyfélfo-
gadási időben, de aki karácsonykor kerá-
miaangyallal díszítené a fát vagy szép és 
minőségi ajándékkal lepné meg szeretteit, 
keresse Apostol Ágnest a 0630/473-2774-
es telefonszámon. 

MÉSZÁROS TIBOR

Almával és 
fokhagymával 

sült kacsa 
.............................
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A toll mesterei (Móricz Pál)
FIATALABB OLVASÓIMHOZ SZÓLOK ELŐSZÖR, A KÉPET MUTATÓ BILLENTYŰZETEK ÉS ÉRINTŐKÉPERNYŐK VILÁGÁBAN MOST 
NEM AZ ÉGI SZÁRNYASOKRÓL ÉS MÉG CSAK NEM IS A PAPLANKÉSZÍTŐKRŐL (LASSAN EZ UTÓBBIAK VILÁGA IS A MÚLTBA 
VÉSZ) SZÓL EZ AZ ÍRÁS, HANEM A SZÁZADFORDULÓN ÉS AZ ÚJ SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN TELEPÜLÉSEINKEN ÉLŐ, AL-
KOTÓ, ÍRÁSSAL FOGLALKOZÓ MŰVÉSZEKRŐL, MESTEREKRŐL. ARRÓL A KORSZAKRÓL LESZ SZÓ, AMELYBEN AZ IHLETET 
ÉRZŐ KÖLTŐK, ÚJSÁG- ÉS TÁRCAÍRÓK TINTÁBA MÁRTOGATOTT HOSSZÚ, ESETLEG FARAGOTT SZÁRÚ, CIZELLÁLT RÉZHEGYŰ 
TOLLAL, KÉSŐBB TÖLTŐTOLLAL, (NÉHA MEGRÁGOTT VÉGŰ KOH-I-NOOR CERUZÁVAL IS) PAPÍRCETLIKRE, FÜZETEKBE ÍRTÁK 
LE GONDOLATAIKAT, S CSAK A GAZDAGABBAKNAK ADATOTT MEG, HOGY A SZÉP MÍVŰ REMINGTONBA CSAVARJÁK A MÉRET-
RE VÁGOTT VÍZJELES PAPÍRT, S HANGOS CSATTOGÁSSAL PÜFÖLJÉK RÁ AKTUÁLIS MONDATAIKAT.

Móricz Pál, miután elszármazott 
szülőhelyéről, a Hajdúságból, egy 
ideig Sashalmon lakott a Magyar 
utcában, majd átköltözött Szentmi-
hályra, az Ilona utcába, innen küldte 
Balázsovich Zoltánnak, a Rákos Vi-
déke főszerkesztőjének Szentmihály 
alapítóiról írt portréit. A szentmihályi 
polgárokról 25 írása jelent meg, bíró, 
postamester, főjegyző, orvos, tanító, 
cukrász, építőmester stb.: mindenki 
bekerült arcképcsarnokába, aki vala-
mit tett Szentmihályért.

Móricz Pál Hajdúnánáson, neme-
si családba született. 1870. október 
4-én. Budapesten hunyt el, 1936. 
március 30-án. Édesapja Móricz Pál, 
édesanyja Daróczi Julianna. Alsó 
gimnáziumi tanulmányait Hajdúná-
náson végezte, majd Debrecenben 
kezdte el a kereskedelmi akadémiát, 
de nem fejezte be. Harmadévesen új-
ságírónak állt.  A fiatal újságíró Deb-
recenben, Szegeden, majd Aradon ta-
nulta a szakmát, végül visszatért első 
újságjához, a Debreczenhez. 1901-
től az újság felelős szerkesztője lett. 
1907-ig még szerkesztője volt a Deb-
reczeni Független Újságnak is, majd 
Budapestre került, és több lapnak is 
dolgozott. 1916-ban a Petőfi Társaság 
rendes tagjai közé választotta. Meg-
jelent cikkeit összeválogatva kötetek-
ben is kiadta. Dankó Imre, Móricz Pál 
munkásságának kutatója 1970-ben az 
Alföld hasábjain (nem éppen Móricz 
stílusának kedvező időben, ezért te-
kintsünk el a kor ideológiájának rej-
tett jelenlététől), de mégis jó szemmel 
meglátta az író erényeit és korlátait 
is. „Erőteljesen érvényesült benne a 
millennium önfeledt öröme, prob-
lémátlansága. Központi gondolata a 
magyar táj, a magyar ember, a magyar 
életmód, a magyar szokásrend, a ma-
gyar viselet, a magyar kiválóság, egyet-
lenség, tökéletesség - meg megannyi 

elvonatkoztatott, konkrét tartalommal 
alig bíró fogalom. Móricz Pál nem 
vett tudomást a társadalom fejlődésé-
ről, nem érzékelte differenciáltságát. 
A figyelmet el nem kerülhető prob-
lémák, gondok egyetlen, kizárólagos 
okának a békés, a rendes, a mindent 
jól helyéntartó múlttól való elfordulást 
tartja. Igen szépen fejezi ki ezt, a múlt 
idealizálását, nosztalgikus visszakívá-
nását néhány könyvcíme is: Emlékez-
zünk régiekről..., Régi magyar élet. 
Pusztuló világ. Magyar sirató stb. De 
beszédesebben, egyértelműbben is 
kinyilatkoztatja ezt a Rejtelmes Alföld 
című könyve előszavában. „Az én írói 
hitem – írja –, irányom nem változott. 
Még mindig a régi szembenéző ma-
gyar vagyok. Hanem a haza ! a nép !... 
Mivé lettek? Mivé lettek?!... Példákat 
mutatni, a sírokból kell felidéznem az 
ősöket".

Ugyanebből az írásból: „Mariay 
Ödön 1939-ben, amikor a Petőfi Tár-
saságban helyére lépett, így jellemez-
te: „Nem tehetek róla, én nem tudok 
nagyobb dicséretet mondani Móricz 
Pálra, mint mikor azt mondom, hogy 
munkáiban egy darab magyar életet 

mentett meg az elmúlástól! Móricz 
Pál örök értékű lelki filmre fotogra-
fálta az egész Hajdúság, a Hortobágy 
életét.” 

Innen a XXI. századból hozzáte-
szem, amit még nem jegyzett fel az 
irodalomtörténet, hogy az önálló Rá-
kosszentmihály kezdeti éveinek a tör-
ténetét is e filmek közé sorolhatjuk.

Móricz Pál tehát miközben visz-
szasírta e régi világot, írói vénájával, 
aprólékos, mindenre kiterjedő figyel-
mével írásaiban meg is őrizte azt az 
egyébként tűnőben lévő világot az utó-
kornak. Ahogy Ortutay Gyula mond-
ta róla: „a magyar vidék lokálpatrióta 
történelemlátása” jellemzi. Dankó 
Imre Móricz írói erényeit Krúdyéval 
rokonítja, azzal a kitétellel, hogy Mó-
ricz nem másolja Krúdyt, sőt annál 
„tárgyiasabb, dokumentatívabb” író-
nak tartja. Ezt a következtetést Móricz 
néprajzi írásainak nyelvi gazdagságá-
ból vonja le, nem Krúdy mindenekfe-
lett álló zsenijét kapirgálja. 

A fentiek szerint Móricznál kiválóbb 
múlt megidézőt nem kaphatott volna 
Szentmihály. Meg is becsülték, halála-
kor a Rákos Vidéke egész oldalas cím-
lapján búcsúztatták: „(…) Igen sokszor 
díszítette lapunkat a szívének mindég 
kedves Rákos Vidékét cikkeivel, sok 
közügyünkben segített csendes es 
soha fel nem hánytorgatott közbenjá-
rásaival. A református egyház ügyeit 
is szívén viselte. Felejthetetlen előadá-
sokkal mozdította elő érdekeit; ő hoz-
ta Rákosszentmihályra Molnár Imrét, 
Hir Sárit, Zilahy Gyulát, Imaókát, a vi-
lágjáró Zajthyt és közéletünk sok más 
kiválóságát. Érzékeny lelke, könnyen 
sértődő természete azonban a legki-
sebb gyöngédtelenségre reagált s így 
sokszor csalódottan vonult vissza a 
közszereplésből forrón szeretett csa-
ládja köreibe.(…)”

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

Móricz Pál portréja 
a Tolnai Világ lapjából
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Rákosszentmihály története
– még részletesebben
MEGJELENT A HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK SOROZAT 45. KÖTETE, AMIT 
NOVEMBER 22-ÉN MUTATTAK BE A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZ-
PONTBAN. EZZEL EGYIDŐBEN KIÁLLÍTÁS IS NYÍLT A TELEPÜLÉSRÉSZ 
TÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ FOTÓKBÓL.

Mivel Lantos Antal decemberben 30-án lesz 
88 éves, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlé-
kezetközpont munkatársai egy két részből 
álló, százszeletes tortával lepték meg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karelné Máté Orsolya, a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezetközpont in-
tézményvezető-helyettesének köszön-
tője után Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő méltatta a Helytörténeti 
Füzetek sorozatot, amely ma már le-
hetővé teszi, hogy kerületünk bármely 
polgára leemelhesse a könyvespolcról 
közvetlen lakóhelyének hiteles és rész-
letes történetét, illetve megismerhesse 
annak múltját a kezdetektől egészen 
az ötvenes évekig. Ugyanakkor segít 
annak, az önérzetes lokálpatrióták kö-
zött mindig is létező vetélkedésnek az 
eldöntésében, amelynek fő kérdése: 
melyik a legrégebbi településrészünk. 
Eddig úgy tudtuk, hogy ezeréves múlt-
jával Cinkotáé az elsőség, de a Csömöri 
út alól a közelmúltban előkerült szar-
mata sírok Rákosszentmihály javára 
döntötték el ezt a versengést, hiszen a 
szarmaták már akkor itt éltek, amikor a 

Dunántúl Pannonia Provincia néven a 
Római Birodalom része volt. 

Kovács Péter polgármester arra emlé-
keztetett, hogy a Helytörténeti Füzetek 
sorozatban megjelent már egy hasonló 
című kötet, de az azóta előkerült doku-
mentumok és a régészeti feltárások min-
denképpen indokolttá tették az eddig 
ismert adatok kiegészítését. Így 1902-ig 
Rákosszentmihály története már feldol-
gozottnak tekinthető. A polgármester 
elismeréssel szólt Lantos Antal többi 
munkájáról is, amelyeknek köszönhe-
tően ismertté vált egész kerületünk rég-
múltja. 

A könyv részletes ismertetését 
Szatmáry László önkormányzati kép-
viselő vállalta, aki elmondta: amikor 
megválasztották, feladatának tekintette, 
hogy megismerkedjen választókörzete 
történetével, és ő is a helytörténeti mun-
kákat vette alapul. Azóta is figyelemmel 

kíséri a sorozatot, és mindig megveszi a 
legújabb kiadványt, így mind a 45 kötet a 
birtokában van. 

Az ünnepi könyvbemutatón gitáron 
közreműködött a szerző fia, Lantos-Ly-
ka Antal, aki zenészbarátai, Angelidisz 
Vaszilisz Zeys buzukiművész és Molnár 
Gábor gitárművész segítségével vará-
zsolt mediterrán hangulatot a terembe, 
utalva ezzel a Lantos-Lyka család görög 
gyökereire. A mozgásművészetet pedig 
a Teszák Mariann által vezetett Mazotti 
Fitness legügyesebb növendékei képvi-
selték. 

MÉSZÁROS TIBOR

A KERÜLETI NÉMET ÖNKORMÁNY-
ZAT ÉS A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉ-
NETI ÉS EMLÉKEZETKÖZPONT MEG-
HÍVÁST KAPOTT SZIGETÚJFALURA, A 
KINCS, AMI VAN CÍMŰ ÉRTÉKMEG-
ŐRZŐ KONFERENCIÁRA. 

A kicsi, de lelkes csapatot Paulheim 
Vilmos polgármester (a mátyásföldi 
Paulheim építész dinasztia oldalági le-

származottja) fogadta. Megtekintették a 
falu nevezetességeit, a bőséges ebéden 
megismerkedhettek a német konyha 
ízeivel, majd délután részt vettek az ér-
tékmegőrző konferencián, ahol a többi 
előadás között Széman Richárd, a Kert-
városi Helytörténeti Gyűjtemény mun-
katársa készülő könyvéből olvasott fel a 
mátyásföldi villanegyed arculatát kiala-
kító Paulheim építészekről.

Lantos Antal, Szatmáry Kristóf, Szatmáry László, Kovács Péter, Villányi Péter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ezüstérem az országos bajnokságon
A VÍVÓK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁT A GEREVICH ALADÁR SPORTCSARNOKBAN RENDEZTÉK MEG 
NOVEMBER 25-ÉN ÉS 26-ÁN. A DÖNTŐT A KERTVÁROSI VÍVÓ SPORT EGYESÜLET CSAPATA (DECSI TAMÁS, FE-
KETE KOVÁCS BENEDEK, HEGEDŰS MÁRTON, BAAKEN MÁTYÁS) A VASAS EGYÜTTESÉVEL VÍVTA, AMELYNEK 
TAGJAI KÖZÖTT OTT VOLT A KÉTSZERES OLIMPIAI BAJNOK SZILÁGYI ÁRON IS.

A verseny papírformát meghazudtoló 
módon elképesztő meglepetéseket ho-
zott. Az egyéni megmérettetés során 
Decsi Tamás végzett az ötödik helyen, 
csapatban a nyolc közé jutásért a KVSE 
a Törökbálint ellen könnyed vívással, 
sportszerű küzdelemben vette az aka-
dályt. A következő körben a Gödöllővel 
folytatott összecsapásban az ellenfél tűnt 
jobbnak, ám az utolsó mérkőzésen De-
csi Tamás, válogatott társa, Gémesi Csa-
nád ellen vívott, és végül 11:3-as győze-
lemmel, összesítésben 45:43-ra nyertek 
a mieink. 

Az elődöntőben az MTK következett, 
ezúttal pedig a még csak 16 éves Baaken 
Mátyás, illetve a húszéves Hegedűs Már-
ton remeklésével a KVSE 45:36-ra dia-
dalmaskodott, és bejutott a döntőbe. 

Az aranyért vívott harcban Baaken Má-
tyás 2:1-re vezetett Szilágyi Áron ellen, Fe-
kete Kovács Benedek pedig még 5:4-re is 
Szatmári Andrással szemben. Végül Decsi 
Tamás – ha egyéniben nem is – csapatban 
legyőzte Szilágyi Áront, a Vasas azonban 
mégis jobbnak bizonyult, így a kerületi ví-
vók a dobogó második fokára állhattak fel.

VARGA TIBOR

A jelenlévők énekszóval csalogatták ki 
az épületből a nagy, zöld zsákot cipelő 
Mikulást, aki elmondta, hogy örül, mert 
sokan hoztak ajándékokat, amelyek rá-
szoruló gyerekekhez kerülnek. Majd 
miután mindenki kapott egy tűzvörös 
mikulássapkát, rajthoz álltak, és elindult 
a futás. Volt, aki babakocsit tolva teljesí-
tette a távot, más a gyermekével a nya-
kában, de olyan is akadt, aki csak azért 
kocogott, hogy részese legyen az élmény-
nek. Ezúttal sem a gyorsaság volt a cél, 
így mindenki kényelmesen körbefutotta 
a Ligetet, végül a rendezők – az Öt Falu 
Egyesület és az Erzsébetligeti Színház 
munkatársai – forró teával, a Mikulás 
pedig a zsákjában rejlő ajándékokkal ju-
talmazta meg a résztvevőket.

KILENCEDIK ALKALOMMAL RENDEZTE MEG A MIKULÁS KUPÁT AZ 
ERZSÉBETLIGETI USZODÁBAN AZ ALIGÁTOR ÚSZÓISKOLA. 
Az eseményen a szülők meggyőződhettek arról, hogy csemetéik milyen otthonosan 
mozognak a medencében. A lelátó ilyenkor mindig zsúfolásig megtelik, de idén a 
jelentkezők is rekordot döntöttek, ugyanis a versenyre 170 nevezés érkezett.

Kovács Péter polgármester megnyitó beszédében elmondta, hogy Hajós Gyula és 
edzőtársai irányításával a kerületi iskolások már nemcsak pancsolni járnak az uszo-
dába, hanem kivétel nélkül meg is tanulnak biztonságosan úszni.

A versenyt a leg-
kisebbek kezdték, 
őket még az okta-
tók úszva kísérték 
a medencében, 
majd korosztályon-
ként sorra kerültek 
a nagyobbak is, és 
minden győztes a 
Mikulástól vehette 
át a díjat. 

VERŐFÉNYES TÉLI NAPSÜTÉSBEN 
VÁRTÁK A MIKULÁS-FUTÁS RÉSZT-
VEVŐI A NAGYSZAKÁLLÚT AZ 
ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ FŐBE-
JÁRATA ELŐTT DECEMBER 2-ÁN. 

A KÖZELMÚLTBAN SZÁMOLTUNK BE ARRÓL, HOGY 
RÁTONYI GÁBORT ZUGLÓ DÍSZPOLGÁRÁVÁ VÁLASZ-
TOTTÁK. A KERTVÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET ÜZE-
MELTETŐ KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA MOST ÚJABB 
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT, UGYANIS A FŐVÁROS NAP-
JA ALKALMÁBÓL BUDAPESTÉRT-DÍJAT VEHETETT ÁT 
TARLÓS ISTVÁN FŐPOLGÁRMESTERTŐL. AZ INDOKLÁS 
SZERINT KIEMELKEDŐ EDZŐI, SPORTVEZETŐI ÉS TÁR-
SADALMI SZEREPVÁLLALÁSÁVAL ÉRDEMELTE KI A RAN-
GOS KITÜNTETÉST.
Mint ismeretes, Rátonyi Gábor sikeres sportolói pályafutását 
követően a BVSC úszószakosztályának vezetőedzője, majd a 
Honvéd szakosztály igazgatója és vezetőedzője volt. Tanítvá-
nyai 19 világbajnoki és 21 Európa-bajnoki érmet szereztek, 
Balogh Gábor öttusázó pedig világbajnoki ezüstérmet nyert. 

Rátonyi Gábort ismét kitüntették

Az ezüstös csapat Decsi Istvánnal
...................................................................
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A IKARUS BSE ATLÉTIKAI SZAKOSZTÁLYA NOVEM-
BER 23-ÁN TARTOTTA ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGÉT AZ 
ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN, AMELYNEK NAGYTER-
MÉT ZSÚFOLÁSIG MEGTÖLTÖTTÉK A SPORTOLÓK, 
AKIK KÖZÜL TÖBBEN RÉSZESÜLTEK ELISMERÉSBEN. 
AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT TÖBBEK KÖZÖTT HOR-
VÁTH JÁNOS, A KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG EL-
NÖKE, LOCK FERENC, A KLUB TÁRSADALMI ELNÖKE, 
NAGYNÉ PETRIK ÉVA, A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG 
VERSENYIRODÁJÁNAK VEZETŐJE, KAMEN-JUHOS ILDI-
KÓ, A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG MUNKATÁRSA, 
PINNYEY RICHÁRD, A BUDAPESTI DIÁKSPORT SZÖVET-
SÉG FŐTITKÁRA, ILLETVE KISSNÉ KÖRMENDY KATALIN 
ÉS MÁTÉ ALPÁR, A GEAC EDZŐI.

Adorján István szakosztályvezető meg-
erősítette, hogy a közeljövőben utánpót-
lás akadémiává szeretnék fejleszteni az 
Egyesületet. Ehhez hozzájárul az Önkor-
mányzat anyagi támogatása és a létesít-
mények fejlesztése, az Ikarus elnökségi 
tagjainak munkája, a GEAC-cal való 
együttműködés, a kerületi Atlétika Ba-
rátok Klubjának tevékenysége, valamint 
a szülők és az edzők áldozat-
vállalása, illetve a pályázati 
források, amiket edzőtábo-
rozásra és új sporteszközök 
vásárlására fordítanak. 

Ifjabb Tomhauser István ve-
zetőedző ezúttal is a szakmai 
részleteket foglalta össze. 
Szerinte az Ikarus sikerének 
igazi letéteményese az után-
pótlás korosztály, amelynek 
jelenleg 351 tagja van. Rajtuk kívül ter-
mészetesen idősebb diákok és felnőttek 
is versenyeznek a klub színeiben. Közü-
lük kiemelkedik a saját nevelésű Gyürkés 
Viktória, aki nyáron ezüstérmet szerzett 
a tajpei-i universiadén. Az Ikarus ugyan-
akkor azzal is büszkélkedhet, hogy a Bá-
tony utcai pályán készül Baji Balázs, aki 
az idei londoni világbajnokságon bronz-
érmet szerzett, az universiadén pedig 
aranyérmes lett. 

Köszönet illeti az edzőket – id. 
Tomhauser Istvánt, ifj. Tomhauser Ist-
vánt, Nagy Józsefet, Vékony Juditot, 
Schőnvinszky Ágnest, Etédi Endrét, 
Melkvi Lilit, Körös Andrást, Budai Ta-
mást, Kovács Gyulát, Soltész Renátát, Lő-
rincz Milánt, Szabó Gábort, Nagy Rékát 
–, akik mindent megtesznek a sportolók 
fejlődése érdekében. 

Kovács Péter polgármester, az Ikarus 
atlétikai szakosztályának tiszteletbeli el-
nöke most is megfogalmazta a jövőbeli 
célokat: azt kérte a fiataloktól, hogy 2018-

ban is legalább 102 érmet szerezzenek, 
illetve a felnőtt országos bajnokságon is 
érjenek el dobogós helyezést. Emellett 
azt kívánta az atlétáknak, hogy mindenki 
el tudja érni legalább azt az eredményt, 
amit idén, de inkább egy kicsivel jobbat. 

Ezután Orosz Zsuzsanna, a Magyar 
Atlétikai Szövetség elnökségi tagja kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd Svantner 

István, az Ikarus elnöke 
beszélt arról az 1981 óta 
eltelt időszakról, amikor 
elkezdett a klubnál dolgoz-
ni. Kiemelte, hogy az igazi 
fejlődés akkor indult el, 
amikor az Önkormányzat 

felújította a létesítményt, így a fiatalok 
nemcsak egy kiválóan felszerelt sportpá-
lyán edzhetnek, de példát is kapnak ah-
hoz, hogy tisztességes felnőtté váljanak. 
Az Ikarus elnöke emellett szólt arról is, 
hogy ha nyernek egy most beadandó pá-
lyázaton, akkor január 1-jétől a klub fogja 
üzemeltetni az egész sporttelepet. Végül 
megköszönte az atlétikai szakosztálynak 
azt az együttműködő hozzáállást, ahogy 
a focistákkal dolgoznak együtt. 

Sátor László, a Budapesti Atlétika Szö-
vetség főtitkára szerint a Testnevelési 
Egyetem diákjainak is példaként szol-
gálhat az Ikarus összetartó edzői és 
sportolói gárdája miatt, a Bátony utcai 
sportcentrum pedig kiváló helyszín a 
versenyek megtartására, így jövőre is ott 
rendezik majd meg azokat. 

Téglássy Tímea régiós koordinátor az 
ifjúsági korosztály tagjait arra biztatta, 
hogy igyekezzenek bekerülni azok közé, 
akik jövőre Cataniaban fognak rajthoz 
állni. 

Az Egyesület legfőbb támogatóját, a 
Dochler Holdingot ezúttal Madarász 
Imre képviselte, aki Gattyán György ne-
vében fejezte ki elismerését a klubban 
folyó munka iránt. 

PIROS CECIL
Baji Balázs edzőjével, 
ifj. Tomhauser Istvánnal
........................................................

Gyürkés Viktória 
...............................
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Ancsin László jegyző, a Magyar Szumó Szakszövetség elnöke
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Viszontlátásra
tavasszal!

VÉGET ÉRT A BUDAPESTI AMATŐR LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2017/18-AS ÉVADÁNAK ŐSZI IDÉNYE. KERÜLE-
TÜNK CSAPATAI VEGYES TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTTAK. A KÉT MÁTYÁSFÖLDI EGYÜTTES KIVÁLÓAN SZERE-
PELT, A KÉT SZENTMIHÁLYI ALAKULAT VISZONT KEVÉSBÉ.

A Budapest I. osztályában az Ikarus minden dicséretet megér-
demel. A 15 mérkőzésből mindössze egyet vesztett el, a nagy 
favorit éllovas REAC ellen (0-1). Négy döntetlen mellett tízszer 
győzött, és 34 pontot szerezve a 4. helyen áll, az első REAC-tól 
4, a másik esélyes Újpest II-től mindössze 1 ponttal lemaradva. 
A vezetőség szisztematikus, jó munkát végez, mindig jól 
igazolnak és saját nevelésű fiatalokat is tervszerűen épí-
tenek be a felnőtt csapatba. Borgulya István vezetőedző 
segítőivel együtt olyan együttest alakított ki, amely akár 
a bajnoki címet, és ezzel az NB III-at is megcélozhatja. 
Másik I. osztályú csapatunk, a RAFC sajnos kevésbé 
szerepelt jól. Még a vártnál is nagyobb gondot jelent 
Vörös Péter játékos-edző nyári távozása. Amellett, hogy 
tekintélyével, jó pedagógiai érzékkel egységes társasá-
got kovácsolt össze, „mellesleg” szerzett 25 gólt (az őszi 
szezonban Vass Gábor szerezte a legtöbb gólt, szám sze-
rint négyet). Pedig úgy nézett ki, nem lesz nagy baj. A 
rutinos kapus, Skravanek László (aki ha nincs, még lej-
jebb lenne a csapat) mellett négy tehetséges fiatal is a 
RAFC-hoz került, akik biztatóan mutatkoztak be. Idővel 
azonban kiderült, hogy különböző okokból nem sikerült 
a beépülésük. Érdekes, hogy a régiek pont a legnagyobb 
ellenféltől, az Ikarustól érkezőket (Skravanek, Krucsó) 
fogadták be a csapatba. Nehéz eldönteni, kinek van iga-

za, mindenesetre Czinege László vezetőedzőnek lesz dolga a 
téli szünetben a morálisan szétesőnek tűnő gárdánál. A 7. for-
duló után még 5. helyen álló kék-sárgák egyre lejjebb csúsztak, 
és ha nem lesz rend és nyugalom, akár a veszélyes zónába is 
kerülhetnek.

Két csapatunk indult a Budapest III. osz-
tályban. A 2. csoportban az MLTC szen-
zációsan szerepelt. A 14 fős mezőnyben 
13 meccsből 13-at megnyertek, gólkü-
lönbségük 65-10, így 10 pontos előnnyel 
állnak a második Csillaghegy előtt, és 
várhatják a tavaszi folytatást. Az előző évi 
bajnokság után ezt írtuk: „Az MLTC-nek 
a 2017/18. évi bajnokságban esélye lesz 
a bajnoki cím, a feljutás elérésére.” Nos, 
Zséli László három éve tartó kiváló mun-
kája, úgy néz ki, beérett. Ezt az előnyt 

már nem szabad kiengedni a kezükből, a 
legnehezebb dolog ugyanis bajnokságot 
nyerni bármelyik osztályban. Az MLTC 
a legjobb úton halad efelé, és ehhez csak 
gratulálni tudunk. 
A Budapest III. osztályban kieső RSC-
től jobb szereplést vártunk. Elképzelhető 
volt (ez még most sincs kizárva), hogy 
azonnal visszakerül a II. osztályba. Jól is 
kezdett: az első 5 fordulóban 4 győzelmet 
és 1 döntetlent harcolt ki. A következő 8 
találkozón viszont 5 vereség, 1 döntetlen 

és mindössze 2 győzelem jutott a csapat-
nak. Az így megszerzett 20 ponttal az 5. 
helyen zárta az őszt, és nagyon össze kell 
szednie magát, hogy a végelszámolásnál 
ott legyen az élmezőnyben. 

Lapunk minden kedves olvasójának, a csa-
patoknak és a szurkolóknak jó pihenést, 
áldott karácsonyt, boldog újévet kíván a 
Focikörkép szerkesztője! Viszontlátásra ta-
vasszal! 

VARGA FERENC

A SUMÓÉ VOLT A FŐSZEREP ÉRDEN 
NOVEMBER 18-ÁN. 
A Kertvárosi SE versenyzői közül Mayer Viktor (50 kg) a 
diák II-es kategóriában bronzérmes lett, Vucskovics Vanda 
(80 kg) a felnőtt felkészülési versenyen és open kategóriá-
ban aranyérmet szerzett, Ferencz Sándor (85 kg) a felnőtt 
felkészülési versenyen harmadik lett, az open kategóriában 
pedig az 5. helyen végzett. Ferencz Brigitta (60 kg) ugyan-
akkor az U18-as korosztály országos bajnoka lett, és a fel-
nőtt felkészülési versenyen is megszerezte az aranyérmet 
65 kilogrammban.
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Mindig a kékbegy hangja jut eszembe 
elsőként, mikor a múltba vetem magam. 
Nem temetkezem belé, csak átutazóként 
járom sűrűjét. Mert sűrű; legalábbis sű-
rűvé lett. Lankás tópart, vízre hajoló fűz, 
s annak a tetején csivitelő pittyogás. Én 
a padon ülök, gyenge kísérletet teszek, 
hátha rájövök, ki a lárma forrása. Hamar 
félbeszakítja vizslatásom, inkább leszáll a 
partra, a közelbe. Apró, szürke hátú ma-
dár, mellén kék folttal, minek közepe vö-
rös pont. A természet esztétikuma ez a pa-
rányi tünemény. A reggel épp akkor fakadt 
ki harsogva a hajnalból, cipőm orra gyön-
gyözött, ahogyan azt később a szemem 
tette. Aztán ő megmutatta, mi, hogyan 
működik, beültetett a csónakba, majdan 
én, mint elsőtiszt, elkötöttem a ladikot. Ki-
futottunk. Ahogy én is mostanra az idővel. 
Pedig akkor, ott minden volt, csak elmúlás 
nem. És nézd, most mivé lett. Habzó csí-
kot húztunk magunk után, morajló dúst, 
hullámverést, mi elhalt a folyó oldalán. 
Bakcsó, szürkegém, bölömbika hevenyé-
szett a sűrű nád rejtekén, mögöttük szép 
szál égeresek fogták közre a vizet. Ő tudta, 
hova kell menni. Mindig tudta. A máso-
dik mellékágnál jobbra, a bedőlt fűz után 
kicsivel. Ott sok a csuka. Mint rutinos ten-
geri medvék, ő kormányzott, befarolt, én 
a tatnál leengedtem a vasmacskát, kikö-
töttem magunkat, miképpen ő is kikötött 
máskor, valahol…

Katonákat vágott az ülődeszkán, rúd sza-
lámit kínált hozzá, öblítőnek kakaót. Récék 
somfordáltak el a csónak mellett, illedel-
mesen, már-már úriasan néztek felénk, 
tán még biccentettek is egyet, aztán elnyel-
te őket a sűrű. A múlt. Mikor is volt, kopott 
naptár, sárga idő, elmúlt rég. 

Jártunk bozótba, terelni, várni. Télvíz ide-
jén kereplőmmel sétáltam a nálam fél fej-
jel magasabb gazosban. Csenderesbe bók-
lásztam, mikor nem volt meg a disznó a 
rálövés helyén. Zsigerelésnél lábat fogtam, 
azt mondta, ez szükséges a férfivá érésem-
hez. Nekem sem kellett több, fogtam hát 
a lábat. 

Hogy engesztel ki?
Cigarettafüstben ittam almalevelemet, 

amíg ő a pultosnővel diskurált. Semmi tét, 
inkább a flört iskolapéldája. Öreg bútordara-
bok támasztották minden irányba a falakat, 
harsány és szótlan egyveleg vett körül, de va-
lahogy romlott volt. Érezni lehetett a tekinte-
tükben. Rajta is. 

Ó, mennyi makett, puzzle és festés. A pe-
pecselés és aprólékosság nagymestere. Azt 
tudta. Parányi ujjaimmal fogtam az ecsetet, s 
kényem-kedvemnek eleget téve tettem, amit 
művészetem akkor diktált. Kaptam a kezem-
re. Sosem vert, csak a szavaival. De azoktól 
féltem. Mint eredendően mérnökember, el-
kerülhetetlenül erőltette a számmisztika va-
rázslatos világát, ami számomra épp annyira 
volt idegen, mint őneki a család. Ha most 
jellemezni kellene, azt mondanám: a magá-
nyos farkas. De talán csak egy elveszett lélek, 
akit útvesztőkbe csalt a sikerrel járó naivitás. 
Nem tudom, de azt igen, hogy szerelmes 
volt. Az italba és belém. Mi voltunk neki. De 
ezek szerint a másikat mégis valamennyivel 
jobban szerette nálam. 

Megismertette velem első szerelmemet, mi 
máig húzódik pelenkás korom óta. Família 
hotel, Balatonboglár. Az üdülő parti kövein 
ücsörögve a spiccbotommal, pirospaprikába 
gyúrt megnedvesített kenyérbéllel a horgo-
mon, megfogtam életem első halát. Aznap 
este másodmagammal fogtunk az üdülőnek 
annyit, hogy megtudtuk volna őket vacsoráz-
tatni, kóstoltatni biztosan. 

Robogón robogtunk kisutcákat szelve, 
megtanított irányítani, csak ő mindeközben 
elvesztette önmaga felett az irányítást. Egyik 
délután megálltunk az egyik utcában. Leál-
lította a motort, felém fordult, és éreztem, 
hogy olyat akar mondani, amire még ő sem 
áll készen. Nemigen láttam félni, akkor a 
szemében mégis megtompult az élet fénye. 
Azt kérdezte, fogom-e szeretni, ha ő nem 
lesz. Nem értettem. Vagy nem akartam ér-
teni. Azt feleltem ő mindig itt lesz nekem. 
Megszorította apró praclim, leejtette a fejét, 
és olyat láttam, amit még őtőle sohasem. Sírt. 
Zokogott. Azt hiszem ott döbbent rá hova ju-
tott. Soha nem beszéltünk erről többé.

Elemiből való elballagásomon úgy bandu-
koltam, akár egy gebe szamár. Talmin vol-
tam boldog, valamiért nem tudtam örülni. 
Ő nem volt ott. Nem tudott eljönni, mond-
ták. Én természetesen azon nyomban ma-
gamra vettem a sértődöttség dolmányát. 
Napokkal később hívnak, hogy kórházba 
került. Gyenge az idegrendszerem, ezt jól 
tettetem, akkor azonban nem tudtam. 

Róna utca, Uzsoki. Ő kókadtan fekszik 
a kórházi ágyon, vidám, igaz kissé sárgá-
san sápadt, de hát a kórházi koszt…tudjuk. 
Megborzolta fejem, leültetett maga mel-
lé. Kórház szaga volt, utólag rájöttem az 
nem kórházszag. Négy nap múlva jöttem 
látogatóba ismét. Aludt. Nem volt szívem 
felébreszteni, tudtam, hogy az alvás a min-
dene. Mikor felálltam, székem nyikorgása 
keltette fel. Rám nézett bőrözött koponyá-
jával. Nem tudott beszélni, csak magához 
intett, arra volt ereje. Kérdeztem, hogy van, 
de ő csak ingatta a fejét. Hosszasan nézett, 
opálos, üres szemekkel, amik álmatlan es-
téimen szürkülnek elő a sötétből. Nyitotta 
a száját, de szó nem hagyta el azt. Akartam 
tudni, tudok-e segíteni valamit, hogy jobb 
kedvre derítsem őt. Nem reagált. Akkora 
már nem láttam semmit. Mindent elmo-
sott a könny, utólag ezt köszönöm is ma-
gamnak. Jobb így. Megsimította kézfeje-
met és lehunyta a szemét. 

Első csörrenésre felvettem a telefont. Egy 
idegen hang szólt bele, ettől felálltam a ka-
napéról. Nem szóltam, aztán kinyomtam. 
Lassan visszaültem a kanapéra. Leeresz-
tettem mindkét kezem, mint két élettelen 
rongyot. 

Búcsúzni kellett, de nem volt mit kisír-
nom. Körülöttem mindenki engem figyelt, 
hogy én miképpen érzem az érezhetetlent 
és hogyan dolgozom fel a felfoghatatlant. 
Nem értettem, hisz’ nem történt semmi. 
Ez csak átmenet. Rövidke utazás, ami épp-
oly jó, mint amiket mi együtt átéltünk. 
Kissé haragudtam rá, hogy engem nem 
vitt magával, de tudtam, ha visszajön, ki-
engesztel. Nem engesztelt ki. Nem jött 
vissza. 

BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY OLYAN MUNKATÁRSAKKAL DOL-
GOZHATUNK EGYÜTT, AKIK A NAPI FELADATAIK MELLETT MŰVÉ-
SZI TEVÉKENYSÉGET IS VÉGEZNEK. KÖZÜLÜK AZ EGYIK VARGA 
TIBOR, AKINEK NOVELLÁI RENDSZERESEN MEGJELENNEK AZ 
APOSZTRÓF KIADÓ KÖTETEIBEN. KARÁCSONY KÖZELEDTÉVEL 
TALÁN GONDOLATÉBRESZTŐ LEHET SOKAK SZÁMÁRA.
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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.

December 10. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS KARÁCSONYI MŰSOR

3-8 éves korig ajánljuk.
Jegyárak: 1100 Ft (gyerek, felnőtt), csalá-
di: 3300 Ft

December 11. hétfő 19:00
A BUNKERRAJZOLÓ

Zenés életrekonstrukció. A produkció az 
Anthenaeum Kiadó és a Pannon Vár-
színház együttműködésével jön létre.
A rendszerváltás óta elmúlt negyedszá-
zad „terméke” az a nemzedék, amely 
Likó Marcell vallomásában és a Vad 
Fruttik dalaiban szólal meg.  
Az előadásban elhangzik Horváth Jenő-
Rákosi János: Gyere ülj kedves mellém c. 
dala az UMPA ügynökség engedélyével.
Jegyárak: 2500 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft

December 15. péntek 19:00
JAZZKARÁCSONY
Igazi karácsonyi hangulat swing és jazz 
slágerekkel. Fellép a Jazzmania Big 
Band és sztárvendégei: Malek Andrea 
és Mujahid Zoltán
Jegyár: 1800 Ft

December 16. szombat 19:00
SZÉP ERNŐ: A VŐLEGÉNY 
Víg játék
A Szentendrei Teátrum és az Orlai Pro-
dukciós Iroda közös előadása.

Szép Ernő a legnagyobb zsonglőr, kö-
téltáncos, illuzionista a magyar iroda-
lomban. A Vőlegény pedig az egyik fő 
attrakció. Az első felvonás szédítően ka-
vargó burleszk, a második krimiszerű-
en izgalmas szerelmi párbaj, amely egy-
szerre gyöngéd és tébolyultan erotikus, 
és mindennek tetejében egy fogorvosi 
székben játszódik. Vigyázat, az érzéste-
lenítés elmarad!
Jegyár: 2900 Ft, 3500 Ft, 4000 Ft

December 17. vasárnap 11:00 és 17:00
A PADLÁS
Félig mese, félig musical

A Padláson "Ég és Föld között" minden 
megtörténhet, akárcsak a mesékben. 
Egy fiatal tudós megszállottan dolgozik 
szuperintelligens számítógépén, és kü-
lönféle titokzatos számításokat végez, 
de nyugalmát és munkáját állandóan 
megzavarják különféle halandó és hal-
hatatlan lények.
8 éves kor felett ajánljuk.
Jegyár: 1800 Ft, 2300 Ft

JÖN-JÖN-JÖN
2018. január 6.szombat 10:00 
BUMBA
5-12 éves gyerekeknek szóló előadás af-
rikai népmesék alapján.
Kalandos történet állatokról, növények-
ről, varázslókról, emberekről. Bumba 
történetét Nyugat-Afrika izgalmas vilá-
ga, a Száhel övezet népeinek kultúrája, 
zenéje, tánca, szokásai, mondái, meséi 

inspirálták. A ritmus, a tánc és a törté-
netmesélés hasonlóan kapcsolódik ösz-
sze az Apró Színház előadásában, aho-
gyan az ősi afrikai színházban.
Jegyár: 1600 Ft, 1800 Ft

2018. január 7. vasárnap 17:00 
LILI BÁRÓNŐ
Operett két felvonásban

Huszka Jenő nagysikerű örökzöld 
műve ezúttal a szarvasi Cervinus Teát-
rum művészeinek előadásában látható 
az Erzsébetligeti Színház színpadán. 
Nagyszabású előadás látványos jelme-
zekkel, remek színészekkel.
Jegyár: 2800 Ft, 3400 Ft

Kedves Látogatóink! A Corvin Művelődési 
Ház - Erzsébetligeti Színház 

2017. december 20. és 2018. január 3. 
között zárva tart. 

2018. január 4-én 10:00 órától 
visszavárjuk Önöket! 

Áldott, békés karácsonyt és kulturális 
élményekben gazdag új esztendőt kíván 
az intézmény valamennyi munkatársa!
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INGATLAN
Tulajdonostól Fürge u. sík épí-
tési telek eladó. Kb.19.6ox58 
m. 2 lakásos Ikerház építhető. 
Építési engedély már kérhető. 
1082 m2, közművek bekötve,Ír.
ár: 34M 30-482-0700

Domonyban nagyméretű csa-
ládi ház külön műhellyel 17M 
Ft-ért tulajdonostól eladó. 30-
929-2622

Árpádföldön tulajdonostól 1082 
nm közműves, új parcellázás 
eladó. Építési engedély már kér-
hető. 34 M Ft-ért. 30482-0700

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

Ómátyásföldön 3 generációs, 2 
utcai bejárattal 103nm családi 
ház pincével cserével eladó. 20-
913-4783

Eladó 800 nm-es telken 
120nm-es, 4 szobás, felújítan-
dó ház 47,5M Ft-os irányáron. 
30940-0494

Eladó dupla telek Bagon 
2x900nm. 70-368-3067

Nagytarcsa határában 12E nm 
szántó eladó. 70-286-3716

Eladó Mátyásföldön 120nm-es, 
felújítandó ház 800nm telken. 
30-940-0494

Tisza tó mellett, Dinnyésháton 
1 szoba összkomfortos nyaraló 
eladó. I.ár: 3M Ft. 30-921-8393

Közvetlen a ráckevei Duna par-
ton –Dömsödön- 120nm csalá-
di ház + szuterén 270 nöl-ön el-
adó. Vállalkozásra is alkalmas. 
20M Ft. 405-3432

Nagytarcsa határában délnyu-
gati 12000nm földterület el-
adó. 407-2312

Sashalmi 40nm kertkapcsola-
tos házrészemet eladnám vagy 
elcserélném. 70-419-5424

Önkormányzati lakást vásá-
rolnék 35nm-ig, vagy 34nm-es 
öröklakásomat cserélném egy 
szobás önkormányzatira. 20-
327-7398

ELADÓ    tulajdonostól  MÁ-
TYÁSFÖLDÖN  ,  4 szobás ház,   
800 nm telken. 06 309400494

VEGYES
Bakelit lemezek, kazetták, le-
mezjátszó, könyvek olcsón el-
adók. 407-5483

Újszerű, 4 éves Indesit WILT 
1051 mosógép 35E Ft, franciaágy 
160x220 25E Ft-ért eladó. 20-
918-7317; 403-4606

Magnater ágybetét és 
Magnapress XM családi mág-
nes készülék olcsón eladó. 20-
951-0591

Eladó 1000W-os, garanciális 
textil porzsákos Hauser porszí-
vó 8E Ft; fél áron női kerékpár 
42E Ft. 30-328-3352

Eladó modern, nemesacél evő-
eszköz készlet 12 személyes, 
asztali fűszertartó körbeforgat-
ható. 403-1335

Csak 1-2 alkalommal használt 
női elegáns és estélyi ruhák 
kedvező áron eladók. 38-44 mé-
retűek. Képet kérésre küldök. 
70-945-1705

Alig használt KIKA babaágy és 
járóka kedvező áron eladó. 70-
945-1705

200Ft darabáron eladók kony-
hai eszközök, evőeszközök, por-
celánok, tányérok. 30-526-4262

Kecses szép női ruhák olcsón 
eladók. Inkább kis méret. Érde-
mes megnézni. 30-853-5167

Old Hifi hangsugárzók, erősítők 
a 90es évekből eladók. 30-847-
8294

Kifogástalan állapotú használt 
Whirpool felül töltős mosó-
gép 35E Ft-ért, Gorenje hűtő 
fagyasztóval 30E Ft-ért eladó. 
70313-3733

8nm szállítható kerti tárolót ke-
resek. 20-588-8048

Jó állapotú Hajdú mosógép el-
adó. 30-391-3346

2db nem digitális fényképező 
gyűjtőknek eladó. 405-3287

2 személyes ágymatrac ágyrács-
csal, + mágneses lepedő, szá-
mítógép asztal, férfi és női irha 
bunda eladók. 403-9223

Kert gondozáshoz, sövény és 
fűnyírásoz értő embert keresek 
elfogadható áron. 70-544-4579

Ablakrács eladó 170*125 4 db 
20E Ft/db  0630-567-0042

Eladó 2 db 135 x 205 cm-es új 
pehelypaplan. 15E Ft/2db. 408-
69-59; 20-971-3411

Lakásfelújítás, építkezés. 
Minden munka egy kézben, 
ács,- kőműves,- burkoló,- vil-
lanyszerelő. 30-479-2776

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 
Falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
FÁBIÁN ISTVÁN 
20-317-0843

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

Angol nyelvoktatást, vizs-
gafelkészítést, társalgási 
gyakorlatot, nyelvtani rend-
szerezést vállalok a XVI. ke-
rületben. Céges és Skype-os 
online nyelvtanítás is lehet-
séges!  Hívjon bátran a 06-
20-320-3001-es számon!

LIgeti BAba Klub
facebook.com/ligetibabaklub

Áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet 

kívánunk!  

2018-ban az első klubalka-
lom január 10-én lesz 

10 órától a szokott helyen, 
az Erzsébetligeti Színház 

Harmónia termében. 
(1165 Budapest, 

Hunyadvár utca 43/C.)
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KASTÉLYOK berendezésé-
hez vásárolok festménye-
ket, antik órát és bútort, 
ezüst tárgyakat porceláno-
kat, bronzokat, régi katonai 
kitüntetéseket,stb., teljes 
hagyatékot. 20-280-0151; 
herendi77@gmail.com

Gyógypedikűrös, pedikűrt, 
manikürt vállal, reális ára-
kon.  Csak házhoz megyek 
akár hétvégén is.70-518-0720

Online logikai játékok tan-
folyam indul nyugdíjasok-
nak, felnőtteknek, középis-
kolásoknak. 20-575-2805

ASZTALOS vállal: meglévő 
ajtók, ablakok, tetőtéri ab-
lakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre átalakítását, elörege-
dett szigetelő gumik cseré-
jét. 30-265-9477

A KSB Szivattyú és Ar-
matúra Kft. nagytarcsai 
szekszervízébe szerelő mun-
katársat keres! Elvárások: kö-
zépfokú gépész/technikusi 
végzettség, B kategóriás jo-
gosítvány. Bővebb informá-
ciók: www.ksb.hu Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: 
hr.hungary@ksb.hu

MEGNYITOTTUNK A XIV. 
KERÜLET THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben. HUNGÁRIA 
GALÉRIA ANTIKVITÁS 
vásárol festményeket, an-
tik bútorokat, asztali-, fali-, 
zseb-,és karórákat, He-
rendi, Zsolnay, Meisseni..
stb., porcelánokat. Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka 
kerámiákat, bronz és ezüst 
tárgyakat 100-600 Ft/gr, 
háború előtti katonai kitün-
tetéseket, levelezőlapokat, 
képeslapokat, hagyatékokat, 
borostyán és korall ékszere-
ket 10E-től akár 300E forin-
tig. Tört arany 6E forinttól, 
fazonarany 22E forintig. 
Értékbecslés és kiszállás díj-
talan! A Hungária körúttól 1 
percre. 20-358-8217

Zuglói régiségbolt magas 
áron vásárol festményeket, 
bútorokat, porcelán tárgya-
kat, ezüst tárgyakat, órá-
kat-karórákat, aranyórát, 
zsebórát, kitüntetéseket, rég 
pénzeket, papír pénzt is, bo-
rostyán nyakláncot, hagyaté-
kot stb.  Bp. XVI.ker Thökö-
ly út 114/b. 70-425-5669
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