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Ismét megszólalt
a csengő

A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szent Imre utcai Beszédjavító
Általános Iskolában tartották a kerület ünnepélyes tanévnyitóját szeptember
1-jén. Az eseményt Tarnai Klára megbízott intézményvezető-helyettes nyitotta
meg, majd Kovács Péter polgármester köszöntötte a diákokat. Ezután Ruskóné
Galánfi Klára, az általános iskola tagintézmény vezetője ismertette a tanítási
évvel kapcsolatos tudnivalókat, az elsősök megkapták az iskola kendőjét, végül
pedig a nebulók szavaltak verseket, sőt, ízelítőt adtak ének-, valamint zongoraés furulyatudásukból is.
Folytatás a 3. oldalon
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önkormányzat

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket az október 2-ra (vasárnap) kitűzött
országos népszavazással kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
A választás napján lakóhelyétől távol tartózkodó, Magyarországon
bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát, ha előzetesen kéri felvételét
az általa megjelölt település szavazóköri névjegyzékébe, illetőleg a
külképviseleti névjegyzékbe.
A fentiek alapján tehát a Magyarországon bejelentett lakóhellyel
rendelkező, de a voksolás napján külföldön tartózkodó választópolgárnak a hatályos jogszabályok alapján nincs lehetősége levélben szavazni.
Átjelentkezést szeptember 30-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt szeptember 24-én 16.00 óráig lehet kérni
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a
lakóhely szerint illetékes választási irodától (XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8., tel.:
401-1473).
Ha Ön mozgásában korlátozott, és emiatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság
vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető a

szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján pedig 15.00 óráig a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól.
A népszavazással kapcsolatban bővebb információ található a
www.valasztas.hu oldalon.
***
A választási iroda tudomására jutott, hogy a népszavazáshoz
kipostázott értesítőket kerületünk egyes részein – főként Rákosszentmihályon – nem kapták meg a választópolgárok.
Ezért tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) a lakcím alapján kikereshető, hogy mely
szavazókörben adhatják le a szavazatukat.
Akinek nincs internet hozzáférése, illetve további segítségre
van szüksége, mert nem kapott értesítőt, kérjük, keresse fel
a választási irodát személyesen a Polgármesteri Hivatalban
(Havashalom utca 43. fszt. 8.) vagy telefonon (4011-473) vagy
e-mailben a hvi@bp16.hu címen.
Ancsin László,
a XVI. kerületi választási iroda vezetője

Tisztelt XVI.kerületi lakosok!

A 2016 II. félévi helyi adók
(építmény-, telekadó) és a gépjárműadó
pótlékmentes befizetésének határideje
szeptember 15-e.

A befizetések teljesítésére szolgáló készpénz-átutalási
megbízásokat (csekkeket) az önkormányzati adóhatóság
2016 tavaszán már kiküldte, ezért kérjük azon adózókat,
akik jelenleg nem rendelkeznek ilyennel, annak
beszerzése érdekében szíveskedjenek ügyfélfogadási
időben az önkormányzati adóhatóságot felkeresni.
A végrehajtási eljárásból adódó kellemetlenségek
elkerülése érdekében kérjük, szíveskedjenek
az esedékes adót határidőben befizetni!
A XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője

pályázatot hirdet

magasépítési és mélyépítési ügyintézői
munkakör betöltésére
A munkakörrel kapcsolatos információt Búr Csilla
Építésügyi irodavezető nyújt a 4011-502-es telefonszámon.
költségvetési és pénzügyi referens
(főkönyvi könyvelő)
munkakör betöltésére
A munkakörrel kapcsolatos információt Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési és Pénzügyi irodavezető nyújt a
0620-2150-398-as telefonszámon.
Bővebb információ az álláspályázatokról a
www.bp16.hu honlapon található.
A jelentkezések benyújtása elektronikus úton lehetséges
Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu e-mail címre.

»

Az Önkormányzat minden évben vendégül lát olyan gyerekeket, akik testvértelepüléseink valamelyikén laknak. Idén
negyven, 9 és 14 év közötti fiatal és négy kísérőjük érkezett a kárpátaljai Zápszonyból, és öt napig laktak a János utcai
tábor faházaiban.

A programok során strandoltak az Erzsébetligeti létesítményben,
majd ellátogattak a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, amely épp akkor
ünnepelte alapításának 150. évfordulóját, ezért a gyerekek hallhattak
katonazenekart és más koncerteket, valamint kipróbálhattak népi játékokat. A színes kavalkád után átsétáltak a Vajdahunyad várába és a
Hősök terére. Az Orczy Kalandparkban kipróbálták a különböző nehézségű kötélpályákat, a lábbal hajtós gokartot és a trambulint, majd
a Természettudományi Múzeumban megtekintették a dinókertet. A
Csodák Palotája a kárpátaljaiakat is elvarázsolta, az élményt pedig
csak erősítette a Budai Vár, a Mátyás templom és a Halászbástya látványa. A tartalmas magyarországi látogatás zárásaként a diákok a Naplás
tóhoz kirándultak, ahol a mezőőrök vezetésével megismerhették az
ottani növény- és állatvilágot.
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Folytatás a címlapról
Kovács Péter arra hívta fel a kicsik figyelmét,
hogy az iskola már komolyabb hely, mint az
óvoda, hiszen ott sokat kell dolgozni, de a
kemény munkának egészen biztosan meglesz
az eredménye. Emellett pedig új barátságokat
is köthetnek. A polgármester a szülőknek elmondta: a kerület bármelyik iskolájában jó
kezekben lennének gyermekeik, Tarnai Klára
személye azonban garancia a legfelkészültebb
pedagógiai munkára, hiszen az intézményvezető-helyettest a közelmúltban kitüntették a pedagógusoknak adható legmagasabb
elismeréssel, a Bárczy István-díjjal. A kerület
vezetője a tanárokkal kapcsolatban kiemelte:
a 2016/2017-es év abból a szempontból lesz
különleges, hogy január 1-jétől az iskolák működtetési feladatait átveszi az állam, illetve a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Kovács Péter hangsúlyozta: nem örül ennek a
változásnak, de azon fog dolgozni, hogy se a
diákok, se a szülők, se a pedagógusok ne érezzenek ebből semmit. Ennek érdekében pedig
Kovács Katalin tankerületi igazgató és a Képviselő-testület is mindent megtesz majd, illetve remélhetőleg a már elkezdett programok is
folytatódni fognak, sőt, újak is indulnak.
Tarnai Klára megköszönte Kovács Péternek,
valamint dr. Csomor Ervin és Szász József al-

polgármesternek, hogy az Önkormányzat gondos gazda módjára foglalkozott az iskolával,
és kifestette a folyosót, illetve két tantermet.
Emellett köszönetet mondott azért is, hogy
hathatósan támogatták a második alkalommal
megrendezett Göllesz jótékonysági estet is.
Ruskóné Galánfi Klára elmondta: régen a
magyar falvakban ősszel kipakoltak mindent
a házból, kimeszelték és kijavították a vakolat
hibáit. A gazda számot vetett arról, hogy mit
tett jól és mit fog másként csinálni a következő esztendőben. Az iskola pedagógusai is
így tettek, hiszen feldíszítették a kitakarított
osztálytermeket, bekészítették az új tankönyveket, az Önkormányzatnak köszönhetően
megérkeztek az igényesen elkészített, ingyenes
füzetcsomagok és megtervezték a tanulók számára a szabadidős foglalkozásokat. Ilyenkor a
szülők nehéz szívvel engedik útra csemetéiket,
de a Gölleszben biztosan öröm lesz számukra
a tanulás a gyógypedagógusok és a pedagógiai
munkát segítő alkalmazottak közreműködésével.
A kerületben egyébként 12 általános iskolában összesen 700 diák kezdi meg tanulmányait. A legtöbb intézményben két-két első osztályt indítanak, öt helyen azonban a gyerekek
létszáma miatt szükség van egy harmadikra is.
» Sz. R. Zs.

A Budapesti Békéltető Testület munkatársa, dr. Kolyvek Antónia
a XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
épületében (1163 Budapest Havashalom u. 43.)
havonta egy alkalommal,
minden hónap 3. szerdáján 14.00 és 16.00 óra között
INGYENES FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSADÁSSAL várja az érdeklődőket.
Előzetes egyeztetés szükséges a jegyzői titkárság 4011-555-ös telefonszámán.
Következő időpont: szeptember 21.

Kedves

Olvasó!

Elkezdődött az új tanév. Ilyenkor a felnőttek mindig kijelölik a gyerek számára az utat: tanulj sokat, viselkedj jól,
tarts rendet, segíts másoknak! A kicsik
azonban ösztönösen érzik, mi a helyes,
éppen ezért csak azt a példát fogják követni, ami hiteles. Roth Mária azt mondja: „Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem
az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet,
keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard
be az árván fázót! Kezedbe teszem
a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen,
és várjon az otthon. Indulj hát, s hívd
magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe
tehesd a szeretetet.” A boldog ember
ugyanis szereti önmagát és szeretettel
fordul mások felé is. Saját sorsának jobbításán fáradozik, és nem mások felett
ítélkezik. Tud hálát adni és tud elengedni. Ha tehát gyerekként ismerjük a
helyes utat, kövessük azt felnőttként is!

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
A Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat kétheti lapja
Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Telefon: 407-1732
Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
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.
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A JÁN LÓ

Beszédes
helyek
Fotópályázat
amatőr fotósoknak
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából

Kulturális Örökség Napjai
2016
a Szerb Antal Gimnáziumban
(Batthyány Ilona utca 12.)
12.00 és 14.00 óra között Irodalmi és történelmi
séta a Kulturális Örökség Napjai 2016 programsorozathoz csatlakozva a Gimnázium parkjában
és épületében. A tárlatvezetés időtartama 45 perc,
amelynek keretében megismerhetik az ősparkban
álló patinás épületet és a hozzá kapcsolódó történelmi és irodalmi vonatkozásokat.
Tárlatvezetők: Vigh Hajnalka és Bajczi Tünde pedagógusok
A Szerb Antal Nosztalgiadélutánra
szertettel várjuk iskolánk régi és jelenlegi diákjait,
tanárait, valamint minden kedves érdeklődőt.
16.00: Inotai István igazgató köszöntője
Hanula Judit festőművész kiállításának megnyitója
16.45: Gáncs Kristóf egykori diák előadása a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet tevékenységéről
17.30: Orbán Adorján, az iskola egykori tanára
emléktáblájának avatása
Régi diákok osztálytalálkozói
tárlat tanítványaink ráktanyai
alkotótáborban készült munkáiból
A 2015-ös végzősök a rendezvény alatt átvehetik
írásbeli érettségi dolgozataikat a 111-es teremben.
A rendezvény ideje alatt
büfé várja a kedves vendégeket.

án

SZEPTEMBER 17. SZOMBAT

ló

nés csak a szerző feltüntetésével lehetséges.
• A pályázaton nincs kor-, nem- és technikabeli megkötés vagy kategorizálás.
• Minden beküldött pályázathoz kérünk
elérhetőséget (telefon, email).
• A zsűrizés vége és az eredményhirdetés
szeptember 28-án várható. A kiállító alkotókat ezután e-mailben értesítjük és szeretettel várjuk a kiállítás megnyitójára.
• A kiállítótérbe ki nem kerülő képeket a
www.kulturliget.hu honlapon jelentetjük
meg az összes pályázati anyaggal együtt.
További információ: Fodor Balázs (fodor.
balazs@kulturliget.hu)

aj

A PÁLYÁZAT TOVÁBBI SZABÁLYAI:
• A pályázó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a képnek és a szerzői jogokkal is ő rendelkezik a beküldött alkotás felett (amenynyiben a beküldött fotó mégis megsérti
valakinek a jogait, akkor az ebből fakadó
felelősséget teljes egészében a pályázó vállalja magára és ezt a pályázati anyag beküldésével elfogadja).
• A beküldött anyagból szakmai zsűrizés
után válogatjuk ki a kiállítandó képeket.
• Az előhívott alkotások ezután a Corvin
Művelődési Ház tulajdonában maradnak,
azzal a kikötéssel, hogy bármilyen megjele-

2016-ban az újkori magyar történelem
egyik legfontosabb eseményének kerek
évfordulójára emlékezünk. A jeles alkalomból
a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti
Színház fotópályázatot hirdet:
olyan felvételeket várunk, amelyek
megjelenítik, újragondolják a forradalom
budapesti helyszíneit, amelyeket a
forradalom eszmeisége ihletett.
A pályázatra maximum három képet várunk .tiﬀ
formátumban és 300dpi felbontásban, amely
30x45 cm méretű kidolgozásra alkalmas.
A legjobb alkotásokat az 56-os forradalomra
emlékező, „60 év tükrében” című kiállítás
részeként mutatjuk be.
A tárlat megnyitója
október 18-án, kedden 18.00 órakor lesz
a Harmónia Szalonban.
A képeket szeptember 18-ig várjuk
a FotopalyazatCMH@gmail.com email
címre „Beszédes helyek-1956” tárggyal.
Kérjük, hogy a képeket olyan címmel
ellátva és az alkotót feltüntetve küldjék,
amelyet a kiállításon megjelentethetünk!

Szentmihályi
esték

----------------------------------------------------

Szeptember 17., szombat 16.00 óra
Schrötter Tibor Széna téri harcos
1956-os vándorkiállítását
dr. Horváth Attila jogtörténész nyitja meg.
Az október 23-án megnyíló
Tóth Ilona Emlékközpontról
Kovács Péter polgármester beszél.
A néma talp, Tóth Ilona
az orvosi kar mártírja címmel
dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár
tart előadást
Helyszín: Templom tér 3.,
a Szent Mihály plébánia közösségi terme

A Szívvel-Lélekkel
Polgári Egyesület
szeptember 17-én
szombaton
15.00 és 18.00 óra között
rendezi meg
a hagyományos
nyárzáró ünnepségét
a Centenáriumi
lakótelepen.
Fellép a
Quo Vadis együttes.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat közleménye
TAN S Z E RTÁM O G ATÁS
Ezúton értesítjük a kertvárosi roma lakosságot,
hogy tanszertámogatást nyújtunk az iskolakezdéshez.
Támogatást kizárólag rászorultsági alapon tudunk nyújtani
(gyermekvédelmi kedvezmény bemutatása).
A tanszertámogatási igényt a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és
Családsegítő Szolgálatnál (1163 Budapest, Cziráki utca 22.)
lehet benyújtani szeptember 15-ig.
Elszámolható költségek: tanszer, füzet, íróeszköz, iskolatáska, tornacipő,
tornaruha, tornazsák, ünneplőruha és cipő, tisztasági csomag.
A program kiemelt támogatója Kovács Péter polgármester és Horváth János, a
Kulturális és Sport Bizottság elnöke, valamint Szendrei Gyula, a Kertvárosi
Roma-Magyar Kerekasztal és a Roma Önkormányzat társadalmi kapcsolatok
koordinátora. Külön köszönet Sapszon Istvánnak, a családsegítő
szolgálatvezetőjének, hogy idén is segíti a program lebonyolítását.
Számlacímünk:
Roma Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
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Elsőbbségadás
kötelező!

»

Mit kell tennünk, ha stoptáblához érkezünk? Hogyan
kell közlekednünk a körforgalomban? A gyalogosnak,
a biciklisnek vagy az autósnak van-e elsőbbsége? Ilyen
és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ szeptember 6-án azok a kicsik, akik a Gyerekkuckó Óvoda
Hermina utcai telephelyéről érkeztek, hogy kipróbálják
az új KRESZ-pályát, amit a Hermina Sportparkban alakított ki az Önkormányzat 4,5 millió forintból.

Kovács Péter polgármester elmondta: a Műszaki Ügyosztály munkatársai a pálya létrehozásánál ügyeltek arra, hogy az minden fontosabb
közlekedési elemet és szituációt megmutasson.
Ezért a gyerekek a zebránál megtanulhatják,
hogy a gyalogosnak elsőbbséget kell adni, a
körforgalomnál feltérképezhetik a közlekedési
irányokat és az elsőbbségadási szabályokat, sőt,

az egyirányú utca behajtási rendjét és a behajtani tilos táblát is megismerhetik.
Szász József alpolgármester kiemelte: az Önkormányzat a hosszú távú kerékpáros stratégiájának keretében több pályázaton is indul. Így
nyerték meg az óvodások által használt bicikliket és rollereket, illetve egy mobil KRESZpályát, amely ötletet adott Furdan Máriának,

a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetőjének a Hermina Sportparkban található
létesítmény kialakításához.
Az új ismeretek elsajátításában Pichler Róbert
volt a gyerekek segítségére. A pályát pedig
természetesen mindenki használhatja, sőt,
az Önkormányzat kéri is a szülőket, hogy
gyermekeikkel minél többször látogassanak
el ide. A közlekedési táblák és a közlekedési
szituációk ismerete ugyanis segíthet abban,
hogy az iskolások már egyedül is biztonságosan közlekedjenek.
» Sz. R. Zs.
A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én
döntött arról, hogy indul egy VEKOPpályázaton. Ha sikerrel jár, akkor 2017 és
2019 között 700 millió forintot juttatna
a Kertvárosnak a többi között annak érdekében, hogy megvalósuljon a Kertvárosban található kerékpárút összekötése
Kistarcsával, valamint a XV. és a XVII.
kerülettel. Ezt pedig a XVI. kerületi Képviselő-testület is támogatja.

Sportból a legtöbbet

A rákosszentmihályi Kölcsey Ferenc Általános Iskola mint»
egy 1,7 millió forintot nyert a Decathlon Sportból a legtöbbet elnevezésű pályázatán. Az összegből a távolugrópályát
újítják fel az intézmény udvarán. Ennek ünnepélyes átadójára a közeljövőben kerül sor.
A támogatást jelképező táblát
Szász József alpolgármester
és Dobre Lajos igazgató vette
át az üzletközpont budaörsi
székhelyén szeptember 2-án.

A Kölcseyt 222 pályázó közül, egyetlen budapesti iskolaként választotta ki a Decathlon, amelynek vezetősége elkötelezett híve a szabadidősport
támogatásának. Éppen ezért részesítik előnyben
az olyan intézményeket, amelyek a kerületihez

Dobre Lajos, Nagy Norbert, a csömöri Decathlon vezetője, Szász József,
Pósfai Gábor ügyvezető igazgató és Gulyás Marianna koordinátor
hasonlóan fontosnak tarják, hogy a gyerekek az
egészséges életmód jegyében sokat mozogjanak. Az
Önkormányzat által tavaly teljes körűen felújított
rákosszentmihályi iskola 100 éves épületében az
1960-as évek óta folyik oktatás, idén szeptember-

től 19 osztályban, ahova összesen több mint 480
diák jár. Az aszfaltos udvar rekonstrukciója szintén
a tervek között szerepel, de eddig sem futókörrel,
sem távolugró pályával nem rendelkezett.
» Sz. R. Zs.
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Tovább forog a korong

Jövőre lesz 25 éve annak, hogy a dr. Kresz Mária Alapítvány
»
Fazekas Központja megkezdte működését a kerületben. Az
Alapítvány vezetésében - amely létrehozásakor a Kárpát-medence gazdag fazekas és kézműves hagyományainak megőrzését és továbbadását tűzte ki céljául - ebben az évben személyi
változások voltak, ezért felkerestük a Fazekas Központ új vezetőjét, Csupor Bernát Abát, hogy a terveikről érdeklődjünk.

aj

án

ló

– Mivel foglalkozik ma a dr. Kresz Mária Alapítvány?
– Jelenleg arra törekszünk, hogy maradéktalanul megvalósuljon, amit dr. Kresz Mária
életében szeretett volna elérni. Az volt a célja,
hogy legyen egy olyan központi intézmény,
amely szervezett formában, képzett oktatókkal, gyűjteményi és könyvtári háttérrel egy helyen összpontosítva gondoskodik valamennyi
kézműves, főként a fazekas tevékenység hagyományainak megőrzéséről és továbbadásáról
minden korosztály részére.
– Kik járnak Önökhöz?
– Manapság az államilag akkreditált OKJ-s
tanfolyamaink miatt a felnőttek vannak többségben. Őket a fazekas képzésre várjuk. Emellett a Hagyományok Házával karöltve népi
játszóház-vezető tanfolyamot is szervezünk,
amelynek keretében olyan szakembereket és
pedagógusokat képezünk, akik a tanfolyam elvégzése után 13 népi mesterség alapjaival tudják megismertetni majd a fiatalokat. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan élő
népművészetet taníthatunk az érdeklődőknek,
mint a bőrművesség, a nemezelés, a népi ékszerkészítés, a fajáték- és népi hangszer-készítés,
a kosárfonás, a gyékényszövés, a hagyományos
ünnepkörökhöz tartozó mézeskalács-készítés,
vagy éppen a népi konyha alapjai és ételeinek
elkészítése. Azért adunk ilyen átfogó képet az
elmúlt évszázadok népi életéről, hogy a gyerekek megismerjék és megértsék, milyen hatalmas kulturális érték halmozódott fel történelmünk során, amit nem szabad veszni hagyni.
– Hogyan értesülhetnek a tevékenységükről a
kertvárosiak?
– Az év folyamán számtalan mesterség-bemutatót és nyílt napot tartunk. Lehetőség szerint

kitelepülünk a nagy kerületi rendezvényekre, illetve
rendszeresen látogatnak el
hozzánk az óvodákból és az
iskolákból tanórakiegészítő-foglalkozásokra. Talán ennek is köszönhető,
hogy teltházasak a nyári kézműves táboraink
is. Jelenleg 17 szakemberünk tart foglalkozásokat a Centenáriumi Általános Iskolában
működő műhelyünkben. A legtöbb tanfolyamunk éves szinten 36 alkalmas, a jelentkezőket pedig szeretettel várjuk, hiszen most zajlik
a beiratkozás.
– Miért volt szükség a vezetés megújítására?
– Szerencsére nem a manapság oly gyakori
személyi ellentétek miatt, hanem egyszerűen
azért, mert az alapítás óta eltelt 24 év, és a kuratórium átlag életkora már meghaladta a 80
évet. Ezért ők maguk kérték, hogy a további
eredményes működés érdekében fiatalítsunk a
vezetésen.
– Ön hogyan került az Alapítványhoz?
– Én együtt nőttem fel vele, hiszen a szüleim
az alapítói. Édesapám, Csupor István a Néprajzi Múzeum egykori főmúzeológusa, gyűjteményvezetője és számos szakmai köny szerzőjeként szolgálja a népművészetet. Édesanyám,
Csuporné Angyal Zsuzsa pedig Csokonai-díjas
fazekas és mézesbábos népi iparművész. Szerencsésnek mondhatom magam, mert ahogy
növekedtem, egyre inkább beleláttam a Fazekas Központ tevékenységébe. Egy éve már
programszervezőként segítem a munkát, mostantól pedig vezetőként is.
– A megfiatalodott vezetés mennyiben szeretne
mást, mint elődei?
– Szeretnénk kiterjeszteni tevékenységünket, ezért már Székesfehérváron is indítunk

játszóházvezetői komplex kézműves tanfolyamot. Ez a kerületben is inkább a pedagógusok
körében népszerű, mert elvégzéséért kreditpontok járnak. Nem akarjuk szélnek ereszteni
egykori tanítványainkat sem, ezért nekik egy
közösségi csoportot kezdtünk szervezni. Munkájukhoz felszerelést, szerszámokat és helyet
szeretnénk biztosítani, illetve bemutató foglalkozásainkon is számítunk rájuk. Emellett az
eddiginél sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk
a tanórakiegészítő-foglalkozásokra, amelyekhez az óvodák önkormányzati támogatást is
kapnak. Célunk, hogy az okostelefonok bűvköréből néhány órára kilépjenek a gyerekek,
és megismerkedjenek a kézi alkotás örömével.
Ugyanezt a célt szolgálja, hogy az eddigi egygyel szemben két fazekas szakkört indítottunk
számukra. Még szervezés alatt állnak a Vagány
Fiúk és a Cserfes Lányok elnevezésű szakköreink, amelyekben az alapvető újdonság, hogy
szeretnénk, ha az alkotásban a szülők is részt
vennének a gyerekekkel együtt, ami a közösségépítés és az élmény szempontjából is sokat
jelent. Végül pedig terveink között szerepel
a jövőre esedékes 25 éves évfordulónk méltó
megünneplése. A Fazekas Központ 1992-ben
indult, és erre emlékezve megkezdtük annak
a kiadványnak az előkészítését, amelyben névadónk gyűjtéséből, illetve tanítványaink és
mestereink alkotásaiból mutatunk be egy válogatást, valamint áttekintjük az Alapítvány
történetét is. A kiadvány anyagából pedig kiállítást is szeretnénk rendezni.
» Mészáros Tibor

Cinkotáért Közhasznú Egyesület

(1164 Bp., Vidámvásár u. 72. Tel.: 4000-129)
-------------------------------------------------------------------------------

VÁROM A PÁROM! Zenés péntek esti randevú
a Cinkotai Kultúrház Mátyás termében. Az örökzöld dallamokat a Gurubi Károly Várhegyi Mátyás duó szolgáltatja. Az első randevú szeptember 16-án 17.00-20.00
óráig lesz. A következők minden hónap harmadik péntekén.
Asztalfoglalás: 0620/9763-874
Szeptember 24. szombat – KIRÁNDULÁS Pécs, Orfű és Abaliget környékére
Orfűn felkeressük a kemencés udvart és a tájházat. Abaligeten megtekintjük a
cseppkőbarlangot és a denevér-múzeumot, illetve a Pajtamúzeumot is. Hazafelé séta
Pécs belvárosában. Indulás: 6.30 órakor a Szerb Antal Gimnázium parkolójából.
Részvételi díj: 4400 forint/fő, amely tartalmazza az utazás, a belépők és az idegenvezetés
költségeit. Jelentkezés Dernovics Mihálynál a 0620/9763-874-es mobilszámon.

Az egyéves Noémi egy kerületi kislány. Koraszülöttként
nagyon kis súllyal született, amelynek következtében
folyamatos orvosi kezelésre és fejlesztésre van szüksége.
A kupakokból befolyt összeget a család gyógyszerek vásárlására fordítaná.
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Borfesztivál a ligetben

Hagyományteremtő szándékkal rendezett borfesztivált az Erzsébetligeti Színház és a Harsányi Pincészet szeptember 2-a és 3-a között. Az Erzsébetligetbe látogató felnőttek 30 borászat különleges nedűit ízlelhették meg, de a szervezők gondoltak azokra is, akik inkább a
sört szeretik. Az ételek között volt a többi között házi sonka, szittya pita, számtalan sajt és még
rétes is. A ﬁnom nedűk és az ínyenc falatok kóstolása közben borkurzuson is részt vehettek az
érdeklődők, akik igénybe vehették az Ikarus nosztalgiajáratot, illetve megcsodálhatták a fényfestéseket és a fotófalat. A családiasság jegyében pedig a kicsiket is számtalan aktivitás várta.

Sapszon Orsi Qartett

Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési
képviselő köszöntötte a Vingardium Borliget közönségét, akik
az Erzsébetligeti Színház előtti téren foglaltak helyett, ahol
első nap meghallgathatták Sena, a Sapszon Orsi Qartett és a

Bohemian Betyars koncertjét. A második nap fellépőire is sokan voltak kíváncsiak, hiszen a The Acoustic Loops, a Creme
De La Pop, Járai Márk és Tóth Vera manapság igen népszerű a
fiatalok körében.

Bohemian Betyars

Tóth Vera

Az Önkormányzat is készült a borfesztiválra, hiszen Kovács Péter és
Szatmáry Kristóf a rendezvény keretében adták át az Erzsébetligeti
Színház Harmónia terme előtti
felújított teraszt. A közel 39 millió forint értékű beruházás keretében új előtető és vakolat készült,
kicserélték a főhomlokzati portálokat, sőt, a járólapokat is, a park
és a terasz közé pedig új kerítést
építettek.
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Áhítat a Hargitán
»

A kerületünkben élő
nyugdíjas
pedagógus,
Szalki Bernáth Attila 80.
születésnapján a Magyar
Újságírók
Közösségétől
több évtizedes pedagógiai
és publicisztikai munkásságáért, valamint műfordításaiért, az irodalom és az
újságírás példás együtt-műveléséért Petőfi Sándor Sajtószabadság Díjat kapott.
Szalki Bernáth Attila már nem először részesül elismerésben. Amikor
Az év fordítója 2012 címet megkapta, már beszélgettünk vele. Akkor elmondta, hogy kulák édesapja
miatt csak nehézségek árán folytathatott felsőfokú tanulmányokat,
de kitartással – hol esti, hol levelező tagozaton – mégiscsak elvégezte az ELTE magyar-történelem
szakát, és tanári diplomát kapott,
sőt, még a kisdoktori címet is megszerezte.
Németül azért tanult meg, mert
szerelmes lett egy német anyanyelvű hölgybe, aki ugyan már

Lélekemelő és különleges augusztus 20-i áhítatra hívott a harangszó idén Erdélyben, a Hargita alatt, Apostol Péter református missziójának táborában. A Szekerescsalád nem először járt ott, hiszen egykori tanáruk, Péter
bácsi és felesége, Éva néni – aki haláláig hűséges társa
volt – mindig olyan szeretettel fogadta őket, hogy alig várták a visszatérést „A szeretet és békesség hajlékába”.

nem része az életének, de a nyelv
ismerete megmaradt. Majd amikor nyugdíjba vonulásakor hirtelen megnövekedett szabadidejének
kitöltéséhez hasznos és értelmes
elfoglaltságot keresett, felfrissítette
nyelvtudását, és elkezdett verseket
fordítani. Elsősorban a nagy német klasszikusok, Goethe, Schiller
és Heine műveivel foglalkozott.
Mindezeket Napraforgó című kötetében jelentette meg, amelyben
élvonalbeli műfordítóink közismert munkái mellé helyezte egyéni
hangvételű, és az eredetihez talán
még közelebb álló műfordításait.

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés
Munkavégzés időtartama:
szeptember 9 - 23.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni
a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum
betartására. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy
a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen kárt
nem okoz, és az első mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján
közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős
dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platánfák 10
m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa, illetve zöldségfélék
találhatók, legyenek szívesek azt jelezni, lehetőség szerint írásban az
info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-0258, 06-20/219-54-08
telefonszámokon, hogy fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne
kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.
Fe l h a s z n á l á s r a
kerülő szerek

Dózis

Runner 2F

0,05%

Vektafid A 1

1%

Decis Mega

0,03%

Topas 100 EC

0,05%

Wuxál általános
lombtrágya

-

ÉVI*
(nap)

14

MVI*
(nap)

Méhekre
veszélyesség

Vizekre
veszélyesség

0

Mérsékelten
kockázatos

Kifejezetten
veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 2016. 09.
30-ig, DECIS MEGA 0,25l/ha ill.MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen
engedélyezett készítményekkel. ÉVI: 14 nap, MVI: 0 nap

További információk:
Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu

Az idei ünnepnek külön értéke
volt Gede Sándor tiszteletes ünnepi prédikációja a kis fatemplomban, amelyben Éva néni és Péter
bácsi 1956-os bátor tettére, majd
máig tartó áldozatos, segítő munkájára, missziójára és a tábor építésére, a libáni gyülekezet összetartására emlékezett. Ezután Péter
bácsi beszédében párhuzamot
vont Salamon király cselekedetei
és bölcsessége, illetve Szent István
király államalapító munkája és a
magyarság Kárpát-medencében
való megmaradása érdekében a
keresztény hitre való térítése között. Az ünnep különlegességét
fokozta annak az 1956-os, azóta is
féltve őrzött zászlónak a felvonása
a templom mellett, amit még Éva néni kapott egy fegyveres forradalmártól. Az esemény 60. évfordulójára készülve mindez csak fokozta az
emelkedett, ünnepi hangulatot.
Ezúton is kívánjuk Apostol Péter keramikus- és fafaragó művésznek,
hogy még sokáig élvezhesse a Súgó-patak és a hatalmas fenyők susogásának békéjét, a két keze munkájával létrehozott tábornak pedig legyen
sok vendége, akik még sokszor hallhassák, hogy „…hát megérkeztetek
lelkeim, szeretettel fogadlak benneteket!”.

Őszi

fotópályázat
A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
a "Kerület természeti szépségeiről" szezonális
fotópályázatot hirdet a kerület lakosai számára!

Jelentkezni csak kerületi lakosként,
a kerületben készült természetfotóval lehet.
Az őszi témájú alkotásokat
a fenykep16@gmail.com email címre várjuk
névvel, címmel és pontos helyszínleírással együtt
október 31-ig.
A legjobban sikerült 10 kép felkerül
a Környezetvédelmi Iroda facebook oldalára.
A legtöbb "like-ot" kapott fotó gazdája
20 000 forint jutalomban részesül.
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Szeptember 24. szombat 9.00-14.00 óra között

EGÉSZSÉG és SPORT NAP
az ERZSÉBETLIGETI USZODÁBAN
a Xiii. Kertvárosi Vigasságok keretében

Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok és tanácsadás
a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat közreműködésével.
A Magyar Vöröskereszt XVI. kerületi munkatársai
kreatív foglalkozásokat, a XVI ker. Mentőállomás szakemberei
pedig elsősegélynyújtásról, újraélesztésről tartanak
ismertetőt, bemutatót.
AZ USZODA SÓSZOBA HASZNÁLATA
EGÉSZ NAP INGYENES!

Őszi Tárlat

ÉRTESÍTJÜK A XVI. KERÜLETBEN ÉLŐ ÉS ALKOTÓ MŰVÉSZEKET, hogy a
Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház és a Corvin Művészklub az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
tiszteletére tematikus kiállítást rendez. Ezért az Őszi Tárlatra kizárólag ebben a témakörben várjuk a történelmi eseményt, annak dokumentumait, fontos személyiségeit vagy relikviáit megjelenítő képzőművészeti alkotásokat. A stílus lehet természetelvű és szimbolikus is.
A műtárgyak leadhatók a Színházban szeptember 12-én
hétfőn 13-tól 19 óráig, és 13-án, kedden 10-től 14 óráig.
Ha bármilyen kérdés merül fel, forduljanak Koltayné Zolder
Klárához, a művészklub vezetőjéhez. Tel.: 406-8529.
*****************************************************************
A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁT
szeptember 15-én 18 órakor tartjuk az
Erzsébetligeti Színház Corvin Galériájában.
A rendezvény háziasszonya:
Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művészklub vezetője
A kiállítás megtekinthető október 18-ig.

PROGRAMAJÁNLÓ
1165 bUdAPEsT, HUNYAdVÁR UTCA 43/b.
TELEFON: 401-3060.

C s a l á di

Szeptember 10. szombat 9:00

LIGETI BABABÖRZE
Kinőttétek, meguntátok, feleslegessé
vált? Gyere és add el, szerezz be helyette
másikat: kedvező áron, családoktól családoknak.
Szeptember 10. szombat 20:00

LIGETI MOZI
Nyárbúcsúztató kertmozi az Erzsébetligeti Színház előtti téren: a Csak
szex és más semmi című magyar vígjátékot láthatják Schell Judit, Dobó Kata és
Csányi Sándor főszereplésével.
A részvétel ingyenes, 16 éven felülieknek
ajánljuk.

Kiállítások

Szeptember 19. hétfő 18:00

DR. SZANDTNER GÁBORNÉ Magyar

Kézműves Remek-díjas népi iparművész „GYÖNGYSZEMEM VILÁGA” című
kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Koltayné Zolder Klára, a
Corvin Művészklub vezetője.
Szakmai előadó: Ganevné Székely Katalin, Magyar Kézműves Remek-díjas
népi iparművész, a Magyar Gyöngyegyesület vezetője.
A kiállítás megtekinthető október 13-ig a
Kovács Attila Galériában.
Szeptember 20. kedd 17:00

A VARJÚ VILMOS OLIMPIAI BARÁTI
KÖR
VENDÉGE
SZÁSZ
EMESE
PÁ R B A J T Ő RV Í VÓ
(a riói olimpia első
aranyérmese) és mestere: Kulcsár Győző.
A részvétel ingyenes.
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Ami kimaradt Rákosszentmihály
történetéből 8.

A Szentmihályon kialakult telepek szerepéről írt sorozatunk folytatásaként a Rákos Vidéke 1919. november 30-i cikkét
idézzük tovább. Emlékeztetőül: az írást szerzője a 30. évfordulóját ünneplő Almásy Pál telep addigi történetéről írta
meg, az előző részben a telep kialakulását követhettük. Íme, itt a folytatás:

De a legszebb volt a telep társadalmi élete. Mintha jókedvű emberek
gyülekező helye lett volna, olyan intim, családias életben forrtak egybe
az itt képviselt különböző társadalmi osztályok A telep polgársága a
legkülönfélébb szórakozásokról gondoskodott és mindent elkövetett,
hogy a kedves helyet fejlessze, vonzóvá, kellemesebbé tegye. A mai
ember el sem tudja képzelni, milyen összejövetelek színhelye volt
az újváry Náczi bátyánk forrásfürdője. Micsoda társas-lubickolások, mókák és mindenféle
szórakozások estek az úszómedencében és kioszk helyiségben
és milyen felejthetetlenek voltak
a vasárnap délelőttök és szerdai
esték a Wittek-parkban!
A telepítés munkájának oroszlánrésze, a telep igazgatása, a
társadalmi élet vezetése PaulusPálfi János nevéhez fűződik. Kötetre terjedne, ha az ő önzetlen,
ingyen munkáját, kimeríthetetlen buzgólkodását, fáradhatatlan
buzgalmát leírni akarnánk. Lelkesedése kifogyhatatlan volt, szeretete a
hely iránt olthatatlan mindenkor. Apja, testvére és önfeláldozó barátja
volt a telep minden lakosának. Minden, ami a közjót szolgálja, neki
tartozik hálával, valmennyi fűszál, mely itt nőtt, munkálkodására emlékeztet. Már 1891-ben igaz elismeréssel emlékezett meg érdemeiről a
telep közönsége, midőn Csömör község képviselőtestülete az egyesület
közgyűlésének határozata alapján a kihasított közteret „Paulus János
térnek” nevezte el. A példátlan népszerűségű elnök akkor már a Pálfi
nevet viselte. Az ő indítványa volt, hogy a 2046 négyszögölnyi telket
köztérré nyilvánítsák. E czélból abból 1200 négyszögölet az egyesület

A XVI. Kerületi Önkormányzat, a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ és
a Corvin Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt
szeptember 19-én, hétfőn 18.00 órára
Bechtold Ágnes – Pálinkás Réka
A mátyásföldi nyaralótelep. Villák és kertek
című könyvbemutatójára és kiállítására.
Köszöntőt mond és a tárlatot megnyitja Kovács Péter
polgármester. A könyvet bemutatja: Győr Attila művészettörténész. Beszédet mond továbbá: Lantos Antal,
a Corvin Helytörténeti Klub elnöke, Villányi Péter, a
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ igazgatója. Műsorvezető: Szabó Réka Zsuzsanna, a XVI.
Kerületi Újság főszerkesztője. Közreműködik: a Rácz
Aladár Zeneiskola Harmónia Csellóegyüttese. A bemutatón a könyvet 20 százalékos árengedménnyel árusítjuk!

vett meg, 846 négyszögölet pedig özv. Almásy Pálné az elnöknek ajánlott fel szolgálatai elismeréséül, de ő az egyesületnek engedte át, hogy a
telep középpontjában megfelelő tér létesülhessen.
Csömör község képviselő-testületének 1900. március 22-én felvett
közgyűlési jegyzőkönyve tartalmazza azt a határozatot, hogy az Almásy
Pál telep utczái: József, Mária, Sándor, Ilona, Lajos, János,
Géza, Ida, Miklós, Béla, Jenő és
Imre nevet viseljenek és a község
területén hasonló utczaneveket
másutt ne alkalmazhassanak.
Majd pedig szó szerint így hangzik a jegyzőkönyv szövege: „Miután a pusztaszentmihályi Almásy
Pál telep létesítésében a legnagyobb
érdeme Paulus (most Pálfi) János
úrnak van és a nevéről elnevezni szándékolt térnek megszerzése
ugyancsak az ő munkásságának köszönhető, de nevezett úr tevékenysége kell, hogy Pusztaszentmihály
történetében megörökítve legyen,
a legmelegebben ajánlja, hogy a szándékolt elnevezéshez a községi képviselőtestület hozzájáruljon… A képviselőtestület a községi jegyző (Bitskey
Gyula) előterjesztését tudomásul veszi és készségesen hozzájárul.”
A közgyűlésen Szirotek Mátyás bíró elnökölt és jelen voltak: Farkas
Ignácz, Pálfi János, Mátrai Ferencz József, Zselló Pál, Wittek Vilmos,
Schmidlechner Nándor, dr. Csillag Szilárd, Opitz Flórián, Bátovszky
Pál, Kratochvill József, Szuhai Mihály és Bátovszky György községi
képviselők és elöljárók.
Folytatjuk
» Lantos Antal

A hagyományokhoz híven az idei Kertvárosi Vigasságokon is kedvezményes vásárral örvendeztetjük meg a helytörténet
iránt érdeklődő olvasóinkat. Akciónkon
átlag 20 százalékos engedménnyel áruljuk 500 forinton felüli könyveinket.(pl.:
a Kerületünk épített világa 6300 helyett
5000 forint, a Kerületünk története térképeken 4000 helyett 3400 forintért lesz
kapható.) Ha valaki nem tudna eljönni
a beharangozott könyvbemutatóra, legújabb könyvünket is engedménnyel
vásárolhatja meg az Erzsébetligetben
szeptember 24-25-én, szombaton és vasárnap 10.00 és 17.00 óra között.
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Továbbra is az országos élvonalban
»

A Jó Szívért Közhasznú Egyesület minden évben helytáll azon a bajnokságon,
amit az ország különböző pontjain működő, szívbetegek egészségét szolgáló egyesületeknek rendeznek meg. Az idei eredményekről Réthy András, az egyik alelnök
számolt be lapunknak.

– A Magyar Szívegyesületek Országos Sporttalálkozóját idén
Miskolcon 12 sportágban rendezték meg augusztus 12-e és 14-e
között. Ez már a 27. ilyen seregszemle, idén azonban újjáalakult
az országos szövetség, így közös
megegyezéssel a mostanit újból
első sporttalálkozónak neveztük.
– Korábban igen eredményesek
voltak. Hogyan sikerült az idei szereplés?
– Idén be kellett érnünk egy
ezüst- és egy bronzéremmel.
Az ezüstöt a vegyes csapatunk,
a bronzot pedig a csak férfiakból álló együttesünk hozta el.

Természetesen erre is büszkék
vagyunk, hiszen az ország 14 városából érkeztek az ellenfelek.
Úgy gondolom, hogy nem mi
lettünk gyengébbek, hanem nagyon megerősödtek a szívbetegek
sportjának vidéki fellegvárai. Így a
mezőny kiegyenlítődött, és sokkal
magasabb színvonalúak voltak az
összecsapások is.
– Milyen presztízse van az egyéb
sportesemények között ennek a rendezvénynek?
– Nem lehet panaszunk a miskolci rendezésre, mert a város
polgármestere és vezetősége is jelen volt a megnyitón, valamint az

eredményhirdetésen
is. Emellett nemcsak a meccseink
gördülékeny lebonyolítására ügyeltek, hanem még
ismerkedési estet is
rendeztek számunkra, ahol táncolhattunk is. Komolyan vesznek bennünket, ahogy a
XVI. Kerületi Önkormányzat is,
hiszen Kovács Péter polgármester
közbenjárására a nevezési díjat a
Kulturális és Sport Bizottság bocsátotta rendelkezésünkre.
– Hogyan tovább?
– Természetesen jövőre nem lehet
kisebb célunk, mint az aranyérem.
Annak ellenére sem, hogy esetünkben talán még fokozottabban érvényes az olimpiai alapelv: nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel.
Ám mi nagyon szeretünk győzni.
» Mészáros Tibor
Rajt a Budapest Bajnokságban

Az MLTC nyerte a XXIII. Kovács Gábor Emléktornát

A RAFC 23. alkalommal rendezte meg fiatalon elhunyt játékosának
tiszteletére a Kovács Gábor Emléktornát a Pirosrózsa utcában. Az egy
első osztályú (RAFC), két másodosztályú (RSC, Mogyoród) és egy
harmadosztályú (MLTC) csapat közül némi meglepetésre, ám teljesen
megérdemelten a mátyásföldiek nyerték a győztesnek járó kupát. Az
első napon 1-1-es döntetlent játszottak a RAFC-cal és 11-esekkel jutottak a döntőbe, ahol az RSC ellen diadalmaskodtak 3-0-ra. Zséli László
fiatal csapata minden dicséretet megérdemel, és bizakodva várhatják a
bajnokságot. A torna legjobb játékosa Zubonyai Viktor (MLTC), a legjobb kapusa Perlmutter Botond (RSC) lett.

Az Egyesület elsősorban szervi
szívbetegséggel élők, infarktuson, szív-, illetve bypass műtéten (koszorúér áthidalás – a
szerk.) átesettek egészségének
fenntartására alakult meg.
A csapat gerincét az idősebb
korosztály alkotja, de ma már
fiatalok is vannak közöttük,
mert céljuk nemcsak az egészségi állapot fenntartása és a
rehabilitáció, hanem a megelőzés is. Ezért várják azokat is,
akik vérnyomás-problémákkal
küzdenek, és rendszeres mozgással szeretnék megelőzni az
infarktust vagy a szívműtétet.
A röplabda pedig kiválóan segít ebben. Az Egyesület tagjai
zömmel kertvárosiak, jó hírük
azonban már a szomszéd kerületekből is idevonzotta néhány
sorstársukat, de természetesen
várják újak jelentkezését is.

Augusztus 21-én megkezdődött a Budapest Bajnokság 2016/17. évi
idénye. Az első fordulóban mindhárom kerületi csapatunk elhalasztotta mérkőzéseit, sőt az Ikarus a második fordulóban sem lépett pályára.
Az első osztályban az Ikarus szeptember 7-én hazai pályán fogadja a
MAFC-ot, majd szeptember 14-én a Testvériség vendégeként játsza le
az elhalasztott meccseket.
A szintén első osztályú RAFC szeptember 7-én pótolja első fordulóbeli halasztását a Kelen SC ellen. A sok problémával küzdő kék-sárgák
a második fordulóban viszont már pályára léptek, és bravúros győzelmet arattak a bajnokságot győzelemmel kezdő FFC ellen.
Ferencvárosi FC – RAFC 1-2 (1-0) G.: Vörös I., Bánhegyi B.
A Budapest II. osztályban induló Rákosszentmihályi SC is elhalasztotta
az első fordulóbeli mérkőzését, a másodikban pedig a Kelen SC tartalék
csapatát fogadták a Pirosrózsa utcában. (Az eltávozott THSE Sashalom
után visszaköltöztek régi helyükre.) 60 percig jól játszottak, vezettek is,
ám a végén elég volt egy 10 perces rövidzárlat, és elment a meccs.
RSC – Kelen SC II 1-2 (1-0) G.: Bodnár M.
A Budapest III. osztályban szereplő MLTC szeptember 4-én kezdte a
szezont, első hazai mérkőzését szeptember 11-én játssza a Rákosliget ellen.
Kerületi csapatainknak sikeres szereplést, sérülésmentes, színvonalas mérkőzéseket kívánunk a 2016/17. évi idényre!
» Varga Ferenc
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Rázzuk az öklünket II.

»

Kerületünknek van néhány olyan pontja, ahol az autósok gyakran kerülnek egymással konfliktusba, rendszerint azért, mert nem ismerik
pontosan az arra a helyre vonatkozó közlekedési szabályokat. Előző számunkban bemutattunk három ilyen helyszínt, amit most kiegészítünk
még néhánnyal.
Mindennapos
közlekedési
konfliktusok forrása a Cziráki
utca mindkét kereszteződése,
a Pirosrózsával és az Egyenes
utcával való találkozása is. Ez
azért meglepő, mert mindkét
kereszteződésben egyértelmű a
helyzet: a Pirosrózsa utcánál (1.
ábra) semelyik utat nem védi
tábla a másikkal szemben, így
előnye annak van, aki jobbról
jön vagy szemből kisívben kanyarodik. Ha az okát keressük,
miért gondolják sokan, hogy
az erdő mellett a Veres Péter
út irányából érkezve befordulhatnak a szemből jövők előtt
a Cziráki utcába, maximum érzelmi okokat találunk. Azt a közismert dalból tudjuk, hogy „erdő
mellett nem jó lakni”, de arról, hogy az erdő mellett ne kellene betartani a közlekedés szabályait, a
KRESZ-könyvben nincs külön rendelkezés.
Ugyanilyen meglepőek a Cziráki és az Egyenes
utca kereszteződésében (2. ábra) kialakuló nézeteltérések, hiszen itt mindkét irányból elsőbbségadás kötelező tábla védi az Egyenes utcát,
kiegészítve a 30 kilométeres sebességkorlátozás

feloldásával. Itt legtöbbször a rossz beidegződés az
ok, mert néhány éve még ez is jobbkezes hely volt,
akik pedig ritkábban járnak erre, rutinból vezetnek, és néhány másodpercig nem is értik, miért
dudálnak rájuk. Aztán amikor horpad a lemez,
már késő.

Helyreigazítás
Előző számunkban Árpádföld
régmúltja és közelmúltja címmel megjelent cikkünkben
Eőry Dénes tanító nevét helytelenül írtuk. A tévedésért elnézést kérünk.

Az előző számunkban megjelent példák közül a kanyarodó
főútvonallal (3. ábra) kapcsolatban több veszélyforrást megemlítettünk. Nem foglalkoztunk
azonban még azzal, amikor nem
követjük a kanyarodó főút vonalvezetését, hanem egyenesen
megyünk tovább. Ezt kötelesek
vagyunk a főútvonal kanyarodási irányával ellentétes indexeléssel jelezni (piros autó). Igen ám,
csakhogy az indexelés alapvetően a bekanyarodás jele. Ezért aki
a főútvonalba torkolló alárendelt útvonalon várakozik (kék
autó), nemcsak arra gondolhat,
hogy elszakadva a főúttól egyenesen haladunk tovább, hanem arra is, hogy éppen abba az utcába
akarunk befordulni, amelyikben ő várakozik. Ebben az esetben nem keresztezné utunkat, és gyanútlanul elindul. A csattanás ilyenkor szinte el-

kerülhetetlen. Ezért ha olyan sarkon várakozunk,
ahol a kanyarodó főutat elhagyó, indexelő jármű
közeledik, mindenképpen várjuk meg míg eldől,
hogy irányjelzésével egyenes továbbhaladási, vagy
befordulási szándékát jelzi!
Mostanában megfigyelhető az a jelenség is, hogy
egyesek abban a tévhitben élnek, ha minél nagyobb autót vezetnek, rájuk kevésbé vagy egyáltalán nem vonatkoznak a közlekedési szabályok.
E sorok írója az alábbi párbeszédbe keveredett a
János utca egyirányú szakaszán a forgalommal

szembe beforduló terepjáró vezetőjével, miután
puszta jóindulatból figyelmeztetni próbálta:
– Mi a kérdés?
– Egyirányú az utca, de nem arra, amerre maga
halad rajta.
– Ja, apukám, ha mindig arra mész, amerre szabad, sose lesz terepjáród – mondta, és a többiek integetése és villogtatása ellenére is zavartalanul továbbment.
Végül pedig beszéljünk a mobiltelefonról. A törvény tiltása ellenére mindenki mobilozik vezetés
közben. Nem ritka, hogy a buszvezetők és a HÉV
pilótái is a fülükhöz telefont szorítva vezetnek. A
tisztánlátás érdekében álljon itt a KRESZ ide vonatkozó szabálya:
„A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott
mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű,
továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű
jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi
okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont szintén nem használhat.“
Egészítsük ki ezt azzal, hogy a rendőr akkor is
jogosan büntet, ha nem a kezünkben, hanem a
vállunkhoz szorítva tartjuk a mobilt. Nem egy
balesetet okozott ugyanis már, hogy a vállgödörbe
szorított telefon leesett, és a vezető reflexszerűen

utánakapott, miközben akaratlanul is elrántotta
a kormányt vagy a fékbe taposott. Fontos tudni,
hogy a piros lámpánál várakozva, álló helyzetben
sem lehet mobilozni, sőt, a törvény szerint még
dugóban állva sem, mert nem lehet tudni, mikor
indul meg a sor. Fülhallgatóval lehet használni telefonunkat, de ajánlatos inkább csak a bejövő hívásokat fogadni, mert ezt egyetlen gombnyomással megtehetjük, viszont ha mi hívunk valakit, a
tárcsázás hosszú időre eltereli a figyelmünket. Autónk 50 kilométeres sebesség mellett több mint
13 métert, autópályán pedig 120 kilométeres
sebesség mellett már 33,3 métert halad egyetlen
másodperc alatt. Természetesen a korszerűbb és
drágább gépkocsikban már vannak olyan rendszerek, amelyek automatikusan kihangosítják a telefonhívást, ezek használata értelemszerűen szintén
nem ütközik törvénybe. A beszélgetés azonban
mindenképpen megosztja a figyelmünket, ezért
kerüljük a telefonálást vezetés közben!
Következő számunkban a közlekedési konfliktusforrások közül a parkolással kapcsolatos jelenségeket elemezzük.
» Mészáros Tibor

Bernáth Lajosné Kovács Péter polgármesternek címzett köszönő levelét
szerkesztőségünkbe juttatta el.
"Köszönöm, Polgármester Úr!
Augusztus 27-én szombaton nagy öröm ért. Reggel elindultam a szokásos tevékenységemre. Azt hittem, hogy
esett az eső, de nem. Az utak gyönyörűen felfrissítve. A Szent Korona utcai lakótelep parkjainak füvei lenyírva,
szépen összetakarítva. Leültem egy padra, olyan szép és tiszta volt minden. Szeretném megköszönni a munkásoknak, hogy ilyen szép reggelre ébredhettem, nem csak én, de minden lakótársam és az a boldog sok gyerek."
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10. HAGYOMÁNYŐRZŐ IKARUS NAP

SZEPTEMBER 10. IKARUS SPORTPÁLYA

---------------------------------------------------------------

JOGI TANÁCSADÁS
Szeptember 21., szerda 10-12 óráig
A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont-egyeztetés szükséges. Az időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy a 403-5562-es telefonszámon lehet
megbeszélni, illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

Ingatlan
Sashalmon másfél szobás I. emeleti lakás
zöldövezetben, csendes helyen, jó közlekedéssel hosszú távra kiadó. 1hó+ 2 hó kaució + rezsi. 30-734-9904

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új munkákat és felújítást is
vállal. 409-2069, 20-510-0013

Lándzsa utcai lakótelepen 2. emelti
32nm-es lakás eladó. Irányár 12,8M Ft.
30-730-9661
1 vagy 1,5 szobás, bútorozatlan, kiadó lakást keresek hosszú távra 55E Ft+ rezsiig.
30-482-6656
XV. Rákos úton zárt udvarban másfélszobás + terasz teljesen felújított, fiatalos,
tehermentes lakás azonnal költözhetően
eladó. 17,5M Ft. 30-515-5533

Kifogástalan állapotú Vivamax univerzális masszírozó 16E Ft-ért eladó. 70248-7579

Otthonra talál, amíg építkezik. - Kiadó 2
szintes ház alsó szintje. (80nm) 20- 4477681

1 db konyhaszekrény 5E Ft-ér,
TwinTurbo 3,3m pályás autókilövő
szett 5E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Csömörön a haranglábnál 804nm telek faházzal eladó. I.ár.: 9,8M Ft. 20-483-0787

Grillező asztal (fém), faszenes 40x80
cm 75 cm magas és kb. 15 kg faszén
eladó 6E Ft-ért. 403-0093

Önkormányzati lakást vásárolnék 35nm-ig,
vagy öröklakásomat cserélném értékkülönbözettel önkormányzatira. 20-327-7398

Eladó Candy Aqumatic A++-os mosógép, elöltöltős, leveset használt. 30952-0675

Nagytarcsa határában 12000nm szántó
eladó. 70-286-3716

2 üvegajtós könyvszekrény 1x1,5m, 2
barna karosszék 4E Ft-ért eladó. 4030919

Vegyes
Konyhaszekrény 12 000 Ft, fehér kályhacsövek, 120 l-es hűtőszekrény, mosógépmotor eladó T.: 409-2240
Eladó egy 230l-es Priveleg fagyasztó
szekrény 38E Ft-ért. 30-952-0675

ló

Nótaklub

Rákosi út 71. (volt kisposta)
Kossuth Eszter 06-20/805-8857
---------------------------------------------------------------------------------

Szeptember 14-én, szerdán 17.00 órakor a nyári szünet után
újra elindul a Nótaklub. Kossuth Eszter, a Nótaklub vezetője
szeretettel vár minden régi és új nótakedvelő XVI. kerületi lakost.

ASZTALOS vállal: meglévő ajtók, ablakok, tetőtéri ablakok
szigetelését, javítását, régi ablakszárnyak thermo üvegre átalakítását, elöregedett szigetelő
gumik cseréjét. 30-265-9477
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás. Aradi Zoltán 70-5192470; szerviz@szerviz.info
Lakásfelújítás, építkezés. Minden munka egy kézben. Ács,kőműves,- burkoló,- villanyszerelő, -stb. 30/479-2776

Philips 50cm –es TV 5E FT-ért eladó.
403-0093

Cinkotán a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 400-0440; 70299-3400

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,2 M Ftért eladó. T.: 409-2240

A büfében meleg ételek és hűtött italok kaphatók.

án

XVI. kerületi Vöröskereszt

Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt

14.30 A főzőverseny eredményhirdetése
15.00-19.00 óráig kötetlen beszélgetés
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A szervezőbizottság nevében: Szabó Zsóka
Rendezvényünk főtámogatója
a XVI. Kerületi Önkormányzat

aj

aj

án

ló

10.00 Megnyitó: Kovács Péter polgármester, Adamis Gábor egykori vezérigazgató-helyettes
10.30 Főzőversennyel egybekötött bográcsparti
A főzéshez bejelentkezés szükséges szeptember 4-ig az
otthonunk.ikarus@gmail.com e-mail címen vagy a
0630-9868-822-es telefonszámon.
• Óránként filmvetítés, majd élőzene
• Nosztalgiajáratok indítása, tombolasorsolás

Az Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület
Ikarus klubjának baráti találkozója

Eladó női, hosszú műszőrme bunda,
férfi műbőr dzseki és nadrág, takarítógép, Doxa zsebóra. 259-4005
Eladó üvegpoharak, férfi kerékpár,
6személyes teás készlet. 259-0405
Háti permetező 7E Ft-ért, acél marmon
kanna 20l-es 1E Ft-ért eladó. 70-2284872

Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, társalgási gyakorlatot, nyelvtani rendszerezést vállalok a XVI. kerületben. Céges
és Skype-os online nyelvtanítás
is lehetséges! Hívjon bátram a
06-20-320-3001-es számon!

D U G U L Á S E L H Á R Í TÁ S .
Falbontás nélkül, szakszerű,
géptisztítás. FÁBIÁN ISTVÁN
20-317-0843

Szakképzett kertészek vállalnak
FAKIVÁGÁST elszállítással is,
SÖVÉNYNYÍRÁST,
KERTRENDEZÉST / ÉPÍTÉST,
GYEPSZŐNYEG telepítést, füvesítést. INGYENES FELMÉRÉS! Profi gépekkel, szakszerűen, megbízhatóan. 30-287-4348

NÉMET kezdő, haladó nyelvoktatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, hétvégén is
szaktanárnőnél. 407-2047; 20368-7284

» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Csempézést, padló burkolást, díszkövezést vállalok. 20-558-3240
Csontkovácsolás, gyógy mas�százs, nyirokmasszázs, talpreflexológia, gerinc problémák kezelése a XVI. kerületben. Törődjön
az egészségével! 70-347-5077

ÜVEGEZÉS, ajtó,- ablak,thermo,- tükör,- képkeret biztonsági üvegezés, biztosításra, közületeknek átutalással!
Nyitva: 8-20-ig, Szo.: 9-14-ig.
407-0410, XVI. Ijász u. 3/A

Villanyszerelés,
hibakeresés,
villanybojlerek vizkőtelenítése,
javítása, cseréje. Rácz Mihály
30-296-5590; 260-7090

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a
nemzetközi és hazai nyelvvizsgáig. Érettségire felkészítés profi
nyelvtanárnál, nagy gyakorlattal. 20-596-4600; 405-2950
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