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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Képviselő-testülete
NYILVÁNOS EGYFORDULÓS PÁLYÁZATOT HIRDET A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
Forrásmajori dűlőút 117510/27 hrsz-ú, 117510/28 hrsz-ú, 117510/29 hrsz-ú, 117510/30 hrsz-ú,
Simonfa utca 117510/31 hrsz-ú és
Gálosfa utca 117510/32 hrsz-ú
INGATLANOK KÜLÖN-KÜLÖN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

Benyújtási határidő: szeptember 14. 9.00 óra

(A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Kedves

Olvasó!
Ismét itt a szeptember, az iskolakezdés ideje. De a felnőttek
közül vajon hányan mondhatják
el, hogy valóban „megtanulták a
leckét”? Sokan vádolják a magyar
oktatási rendszert azzal, hogy az
életre való nevelés helyett túl sok
felesleges lexikális tudást nyújt.
Az igazság minden bizonnyal
félúton van, egy azonban biztos:
mindegy, hogy mit tanultunk az
iskolában és milyen példákat
másoltunk otthon, a saját érdekünkben nekünk kell kiállnunk
magunkért. Persze nem önző,
másokon átgázoló módon, de
határozottan és nyílt szívvel, különben gyermekeinknek sem tudunk jó példát mutatni. Aranyosi
Ervin erről így ír: „Mire nem volt
időd, azt most váltsd valóra!
Mától érted ketyeg, múlik minden óra. Vedd a szépet észre, mi
mellett elmentél, lassíts, – éld
a napot – végre szabad lettél!
Kicsit lassúbb lettél? Fájhat egykét szerved? A betegség jelzés,
könnyebb elviselned, ha megérted azt, mit lelked üzen véle:
– csökken a fájdalom, legyen
bármiféle! Életedben biztos, sok
volt, aki bántott. Bántásért a lelked, vajon megbocsájtott? Elengedted-e már a haragos múltat?
Jó diákhoz méltón, leckéd megtanultad? S volt-e olyan ember,
akit te bántottál? Önmagadnak
ezért meg is bocsátottál? Patyolat tiszta már lelkiismereted? Ha
ez így van, tested nem is lehet
beteg.”

Elbírálási határidő: október 18.
Az elbírálási határidőt a kiíró indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk. Ajánlati kötöttség időpontja: november 15.
A pályázó ajánlatához a felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított
határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.
Az ingatlanok kikiáltási ára: 25 600 forint/m²+áfa.
Telek
Ingatlan nagysága:
Ingatlan értéke:
helyrajzi száma:
117510/27............................ 867 m² .......................... 22 195 200 forint+áfa
117510/28............................ 867 m²........................... 22 195 200 forint+áfa
117510/29............................ 867 m²........................... 22 195 200 forint+áfa
117510/30............................ 867 m²........................... 22 195 200 forint+áfa
117510/31............................ 969 m².........................24 806 400 forint+áfa
117510/32............................969 m²..........................24 806 400 forint+áfa
A pályázatot zárt borítékban, „XVI. kerület, Forrásmajori dűlőút 117510/27 hrsz-ú, 117510/28
hrsz-ú, 117510/29 hrsz-ú, 117510/30 hrsz-ú, Simonfa utca 117510/31 hrsz-ú, Gálosfa utca
117510/32 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére pályázat” jeligével ellátva, az Önkormányzat Polgármesteri Kabinetjében (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) kell benyújtani egy példányban.
A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján térítésmentesen átvehető.
Bővebb információt a www.bp16.hu honlapon az Ingatlanok menüpont alatt, illetve a 4011480-as telefonszámon vagy a vagyoni@bp16.hu e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.

L A K O S S Á G I TÁ J É K O Z TAT Ó
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelme
érdekében településképi arculati kézikönyv készítését írja elő.
Az elkészült arculati kézikönyv az Önkormányzat honlapjának (www.bp16.hu) ÖNKORMÁNYZAT / Településrendezési Eszközök - KVSZ / Településfejlesztési dokumentumok
mappájában érhető el.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
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A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

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.

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.

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

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

Csíkszentmihályiak a Csíkszentmihály téren
Kovács Péter XVI. kerületi és IzsákSzékely Lóránt csíkszentmihályi
polgármester tavasszal írta alá a
testvértelepülési kapcsolat létesítéséről szóló dokumentumot. A mintegy 2600 lelkes erdélyi falu polgárai
rendszeresen felkeresik másik két
testvértelepülésüket, Bőst és Enesét,
augusztus 22-én pedig a Kertvárosba is ellátogattak, ahol Szász József
alpolgármester és Horváth János önkormányzati képviselő fogadta őket.
A csapat a Havashalom park után
megtekintette a Csíkszentmihály teret, majd Villányi Péter, a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ
vezetője tartott számukra tárlatvezetést a Tóth Ilonka Emlékházban és a
Cinkotai Tájházban.
SZ.R.ZS.

Nálunk nyaraltak

A KERTVÁROSBAN MINDEN NYÁRON VENDÉGÜL LÁTJUK VALAMELYIK HATÁRONTÚLI TESTVÉRTELEÜLÉSÜNK DIÁKJAIT. IDÉN A PARTIUMBAN TALÁLHATÓ
ÉRMIHÁLYFALVÁRÓL ÉRKEZETT 35 FIATAL TÁBOROZOTT A
KERÜLETBEN, AKIKET NÉGY TANÁR KÍSÉRT EL.
A Kertvárosban töltött idő minden bizonnyal örök emlék lesz a
12 és 14 év közötti tanulóknak, hiszen az öt nap után élményekkel gazdagon térhettek haza. A változatos programok között
most is volt mozilátogatás és állatkerti séta, a nebulók megtekintették a Hősök terét, a budai várat, a Csodák Palotáját és a
szigethalmi Emese parkban lévő középkori múzeumfalut, sőt
a Lézer Force Arénában egy lézerharcban is részt vehettek. A
kerületben ellátogattak a Tóth Ilonka Emlékházba, a mezőőrök
segítségével megismerhették a Naplás tó csodálatos növény- és
állatvilágát, és kipróbálhatták a kibővített Erzsébetligeti Strand
színes és kanyargós csúszdáit is. Az ellátás és az utazás költségét is az Önkormányzat vállalta a Bethlen Gábor Alap támogatásával.
SZ.R.ZS.

L A K O S S Á G I TÁ J É K O Z TAT Ó

Az agglomeráció területét a fővárosi kerékpárút hálózatába való bekötését
lehetővé tevő területbiztosításhoz a Szabadföld út (Cinkotai temető mellett)
közlekedési övezet szerinti keskeny szakaszának "szélesítése" szükséges. A
mezőgazdasági övezet területéből mintegy öt méter széles sáv közlekedési
területként való kialakítása, az övezet módosítása biztosítja a kerékpárút
megépítését.
A rendelet-tervezet szövege: "A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
30/2000.(VII.14.)sz. ök. rendelet (továbbiakban:
KVSZ) 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz.
melléklete szerint módosul." A teljes rendelettervezet az Önkormányzat honlapjának (www.
bp16.hu) ÖNKORMÁNYZAT / Településrendezési Eszközök - KVSZ / Településfejlesztési
dokumentumok mappájában érhető el.

L A K O S S Á G I TÁ J É K O Z TAT Ó

A településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény a településkép védelme
érdekében TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
készítését írja elő. A rendelet-tervezet az
Önkormányzat honlapjának (www.bp16.hu)
ÖNKORMÁNYZAT / Településrendezési
Eszközök - KVSZ / Településfejlesztési dokumentumok mappájában érhető el szeptember
6-tól. A kerület lakói és a partnerségi egyeztetésben érdekeltek a témával kapcsolatban
észrevételeket, javaslatokat tehetnek szeptember 15-ig a telepuleskep@bp16.hu e-mail
címre, de szeptember 7-én a Polgármesteri
Hivatal házasságkötő termében 16.30 órakor
lakossági fórumot is tartunk.
Az Önkormányzat lapja
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AZ ÜNNEP KERÜLETI HAGYOMÁNYAINAK MEGFELELŐEN A KOVÁCS
ATTILA GALÉRIÁBAN A CORVIN MŰVÉSZKLUB RENDEZETT KIÁLLÍTÁST
SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE.
Kovács Péter polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy ez egy saját
jubileum is a szervezők számára, hiszen Erdei Júlia ötlete alapján már 10. alkalommal emlékeznek meg az államalapításról. A kiállított műveket Koltayné
Zolder Klára, a Művészklub vezetője mutatta be, majd rövid ismertetőt tartott
Szent László királyról is, aki az államalapítóhoz hasonló nagy egyénisége volt
történelmünknek és méltó folytatója volt munkásságának. Ezután Szentpétery
Csabáné nyugdíjas pedagógus olvasta fel Az őshazából őrzött dallam című
mondát, Sorki Dala Andor pedig egy korábbi versével tisztelgett az ünnep előtt.
Az új kenyeret Nagy Zoltán, a sashalmi katolikus templom plébánosa szentelte
meg. Tárogatón közreműködött Matus Mihály.
AZ ÁRPÁDFÖLDI POLGÁROK ÉRDEKKÖZÖSSÉGE
AUGUSZTUS
19-ÉN TARTOTTA SZENT ISTVÁNNAPI ÜNNEPSÉGÉT, ahol Nyeste
Pálné nyugalmazott pedagógus
arról beszélt, hogy első királyunk
törvényei által megszületett a magyar állam, amelynek megvannak
a saját intézményei és határai. Az
uralkodó a keresztény államot a
jövőnek is építette, amely NyugatEurópához kapcsolódva, de függetlenségét és szabadságát megtartva
működik, fenntartásához pedig a
polgároknak is hozzá kell járulniuk munkájukkal és szorgalmukkal.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő szerint azért
különleges ez a nemzeti ünnep, mert az 1017 évvel ezelőtt
megalakult magyar állam még ma is létezik, míg azok a
birodalmak (Bizánc, német-római császárság), amelyek
akkor virágoztak, és azok a népek (vikingek, mórok), akik
akkor éltek, már sehol nincsenek.

A honatya szerint augusztus 20-án valami olyat ünneplünk, amely erősebb
a kőnél, hiszen már azok az épületek
sem állnak, amelyeket akkor emeltek.
Magyarországot azonban az erős államszervezetre és a keresztény hitre
alapozta Szent István, és ugyan többször megpróbálták az államszervezetünket vagy a hitünket megdönteni a
tatárok, a törökök, a Habsburgok vagy
a szovjetek, de senkinek nem sikerült a
Kárpát-medencéből kiirtani a magyarságot. Hinnünk kell tehát abban, hogy
az államalapító királyunk által elkezdett missziót folytatnunk kell.
Miután Szatmáry Kristóf és Antalóczy Csaba, a körzet
önkormányzati képviselője elhelyezte koszorúját az emlékműnél, Novaczek Mariusz katolikus plébános, Vető
István evangélikus és Nyikos András református lelkész
megáldotta az új kenyeret, amelyből minden jelenlévő kapott egy szeletet. A rendezvényen Vikol Kálmán működött közre tárogatón.

A PÁLFI TÉREN RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS ÁRPÁDFÖLD POLGÁRI KÖRE RENDEZETT ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉST AUGUSZTUS
20-ÁN.
A Sarkad Udvarban működő Kézművelők és Hagyományőrzők
Egyesülete műsorában a honfoglalás korát jelenítette meg ősmagyar
jelmezben, ősi magyar dalokat énekelve régi hangszerek kíséretében,
miközben a háttérben egy Árpád
lovasnépét szimbolizáló csoport karikás ostorral csattogtatva idézte a
puszták hangulatát.
Ezután Szatmáry László önkormányzati képviselő (képünkön)
mondott ünnepi beszédet, amelyben felidézte a magyarság történetét, benne a honfoglalást, majd
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a kereszténység felvételét és Szent
István államalapító tevékenységét,
kiemelve azokat a mozzanatokat,
amelyek napjaink problémáinak
megoldásában is például szolgálhatnak. Ezután a pártok, egyesületek és
civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút az emlékművön.
A nemzetiszínű szalaggal díszített
új kenyeret Hernád Sándor diakónus szentelte meg, majd Borsay Jánosné, a Polgári Kör elnöke és segítői szegték meg a friss cipókat, hogy
minden jelenlévőnek átnyújtsanak
belőle egy-egy szeletet.
Az ünnepség lebonyolítását és a
technikai feltételek biztosítását a
929-es Szent Mihály Cserkészcsapat vállalta Téglás Gergely csapatparancsnok vezetésével.

Erősebb
a kőnél

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ EBBEN AZ ÉVBEN IS
A HAVASHALOM PARKBAN TARTOTTA KÖZÖS SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGÉT. A TÉRZENÉT EZÚTTAL A CSÖMÖRI FÚVÓSZENEKAR SZOLGÁLTATTA,
A MŰSORBAN FELLÉPETT A LIGET TÁNCEGYÜTTES, A NÁLUNK VENDÉGESKEDŐ AMERIKAI CRYSTAL THEATRE MŰVÉSZEI AMERIKAI SLÁGEREKET ADTAK ELŐ, A TALPALÁVALÓT A MADARAK ZENEKAR HÚZTA, ÉS PERSZE A TŰZIJÁTÉK SEM MARADT EL.
Az eseményen – amelyen részt
vett Szász József alpolgármester, valamint Abonyi János,
Ács Anikó, Horváth János,
dr. Környeiné Rátz Katalin,
Szatmáry László és Varga Ilona önkormányzati képviselő is
– Börönte Márta evangélikus
lelkész, Balogh Dávid református segédlelkész és Asztalos
Imre nyugalmazott baptista
lelkipásztor áldotta meg az új
kenyeret.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő ünnepi beszédében arra emlékeztetett, hogy augusztus 20-án nemcsak a
magyar állam 1017 éves születésnapját
ünnepeljük, de tisztelgünk azok előtt is,
akik ez alatt az idő alatt azért küzdöttek,
hogy az istváni Magyarország fennmaradhasson. A honatya szerint hatalmas
siker ez az 1017 év, hiszen minden külső ellenség és belső konfliktus ellenére
is folyamatosan működött a magyar állam a Kárpát-medencében, míg például
Burgundia vagy a nagy arab kalifátusok
már nem léteznek. Ez a többiekhez képest kicsiny nép viszont olyan örökséget
kapott Szent Istvántól, amellyel sikerült

túlélnie minden viszontagságot. Ez a hit
és a rend, vagyis az államigazgatás, amit
csak nagyon rövid ideig sikerült megingatni az idegen hatalmaknak.
Szatmáry Kristóf kiemelte: bízik abban, hogy tanultunk a történelemből,
tudjuk azt, mit kaptunk örökül és mit
kell tennünk azért, hogy az elkövetkezendő évszázadokban unokáink is ünnepelhessék Magyarország születésnapját, hiszen István országa nem kő és vas,
mert azok elporladnak. 1000 éve úgy
tűnt, hogy a keresztény Európa Magyarország jövője, most viszont úgy tűnik,
hogy a keresztény Magyarország Európa jövője.

Az Önkormányzat lapja
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A XVI. KERÜLETI SZAKRENDELŐ BŐVÍTÉSÉRE
KERÜL SOR, amelyhez az intézményi építési övezetben
megengedett legnagyobb építménymagasság növelése
teszi lehetővé az épület egy emeleti szinttel való bővítését.
A rendelet-tervezet szövege: A Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló 30/2000.(VII.14.)sz. ök. rendelet
(továbbiakban: KVSZ) 49.§ (3) bekezdése helyébe a következő
bekezdés lép. (3) Az építési övezet területén a beépítés határértékeit a 21. sz. táblázat határozza meg.
Övezet jele:
I-XVI/SZ2
Kialakítható legkisebb telekterület mérete:
2500 m2
Beépítési mód:
szabadonálló
Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:
50%
Legkisebb építménymagasság:
6,0 m
Legnagyobb építménymagasság:
24,0 m
Zöldfelület legkisebb mértéke:
35 %
Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke:
55%
Szintterületi mutató megengedett
legnagyobb mértéke:
3,0

A teljes rendelet-tervezet az Önkormányzat honlapjának
(www.bp16.hu) ÖNKORMÁNYZAT / Településrendezési
Eszközök - KVSZ / Településfejlesztési dokumentumok
mappájában érhető el. A kerület lakói és a partnerségi
egyeztetésben érdekeltek a témával kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehetnek szeptember 15-ig a
telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, de
szeptember 7-én a Polgármesteri Hivatal házasságkötő
termében 16.00 órakor lakossági fórumot is tartunk.

ÁLLÁSBÖRZE

A XVI. KERÜLETBEN

A Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási
Főosztály és a Budapest Főváros Kormányhivatala
XVI. Kerületi Hivatala állásbörzét tart

szeptember 14-én, csütörtökön
10.00 órától 13.00 óráig az
Erzsébetligeti Színházban (Hunyadvár u. 43/c).
Az állásbörze célja, hogy elősegítse a munkaadók és
munkavállalók közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat
biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra.
•Állásajánlatok álláskeresőknek, több száz álláshely
a legkülönbözőbb munkakörökben
•Pálya és munkavállalási tanácsadás.
•A VEKOP-8.1.1-15 projekt támogatási lehetőségei
álláskeresőknek.
•Eures-információs nap
További információért forduljon a Budapest Főváros
Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási
Osztályhoz az fmkvivoutca@lab.hu e-mail címen,
a 403-0002-es telefonszámon vagy személyesen
a Vívó u. 2. szám alatt.
A HATÉKONYABB ELHELYEZKEDÉSE ÉRDEKÉBEN
ÖNÉLETRAJZÁT HOZZA MAGÁVAL!
A rendezvény helyszínét a
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat biztosítja.

Ültessünk fát idén is!
»

Az Önkormányzat idén is meghirdeti a lakossági faültetési akciót, amelynek keretében ingyenesen igényelhetők díszfák a lakóház előtti zöldsávba és közterületre.

• A fa ültetési helyét a Környezetvédelmi
Iroda dolgozóival lehet egyeztetni (telefonon, e-mail-en, a helyszínen, vagy
helyszínrajz segítségével). Az igénylőnek a megbeszélt helyen kell kiásni az
1 x 1 x 1 méteres ültetőgödröt a megadott
határidőig. Amennyiben a helyszínen
nem található kellő méretű ültetőgödör,
akkor a fát nem tudjuk az igénylőnek átadni.
• A kiszállítás napján a Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet munkatársai a kiásott gödörbe állítják a fát és a helyszínen hagyják a támrudat, illetve a törzsvédő hengert. Az ültetés és a beiszapolás
az igénylő feladata, amit a szállítás napján köteles elvégezni.
• Az igényelhető fajták közül választhatnak a lakók, de az Iroda dolgozói indokolt esetben változtathatnak ezen (például vezeték alá túl nagy fa igénylése,
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meglévő egységes fasorba más fajta ültetése, nem elegendő ültetési távolság).
Választható fák:
− hárs, juhar, kőris, szelídgesztenye,
amelyek nagyobbra nőnek, ezért légvezeték alá nem ajánlottak, valamint
− pirosvirágú vadgesztenye, sárga kőris, lepényfa, gömbkőris, csörgőfa,
törökmogyoró, amelyek közepes növekedésűek, ezért magas légvezeték alá
ültethetők, és
− galagonyafa, gömbjuhar, díszkörte,
amelyek kisebb növekedésűek, ezért alacsony légvezeték alá is ültethetők.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 4.
A kérelmek iktatása a jelentkezés sorrendjében történik.
Jelentkezni lehet írásban a Budapest
Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi

Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom
utca 43. címen
vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu.
A jelentkezéskor az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: név, telefonszám, e-mail
cím, értesítési cím, valamint az a cím,
ahova a fát kérik (sarokingatlannál az
utcát kérjük, jelölje). Telefonon történő
jelentkezést nem fogadunk el!
A Környezetvédelmi Iroda a címeket
szeptember-október folyamán ellenőrzi, hogy megfelelnek-e az akció feltételeinek, majd írásban értesíti a jelentkezőket a döntésről.
A facsemeték kiszállítására a lombhullás
után, október végén, november elején, a
fagyok beállta előtt kerül sor. Az időpontról a résztvevőket előzetesen értesítjük.
Az előző évek pozitív tapasztalatai után
reméljük, idén is sok új fával gazdagíthatjuk a kerület állományát!

Első lett Amerikában
TÖMÖRI PÉTER A XVI. KERÜLETBEN LAKIK ÉS A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM TANULÓJA. EGY TANULMÁNYI VERSENYRE SZERETETT VOLNA ELUTAZNI AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOKBA, AMELYHEZ KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTERTŐL KÉRT
SEGÍTSÉGET. MIVEL AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS ANNAK VEZETŐJE IS SZÍVÉN VISELI
A KERTVÁROSI TEHETSÉGEK SORSÁT, ENNEK NEM VOLT AKADÁLYA, A 18 ÉVES
DIÁK PEDIG KIMAGASLÓ EREDMÉNYT ÉRT EL A GENIUS OLIMPIADON.

A versenyt – amelynek célja,
hogy felhívja a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára – hetedik alkalommal

rendezték meg, helyszíne a
New York állambeli Oswego
volt. Hat kategóriában lehetett nevezni, ebből Péter
a kreatív írást választotta,
amelyben egy rövid történettel indult, tömör, de annál tanulságosabb mondanivalóval.
Természetesen a művet angolul írta „A tale from the sea”,

azaz „Egy mese a tengerből”
címmel, amelynek rövid tartalmát egy több tagú zsűrinek
kellett bemutatni.
Írása a korallzátonyok élőlényvilágának
folyamatos
pusztulásáról szól, rávilágítva a vízszennyezés és a globális felmelegedés problémájára.

Az
eredményhirdetésen
kiderült, hogy Péter munkája annyira meghatotta a
zsűrit, hogy első helyezéssel
jutalmazták, emellett különdíjban is részesült, remek
történetét pedig Grand Gold
Medallal (Nagy Arany Érem)
jutalmazták.
VARGA TIBOR

Szomszédfigyelő Szolgálat
A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PÁLFI TÉRRE
NÉZŐ HÁZAKON, VALAMINT AZ ILONA, A BÉLA ÉS A SÁNDOR UTCA EGYES
LAKÓHÁZAIN TÁBLA FIGYELMEZTET
ARRA, HOGY A KÖRNYÉKEN SZOMSZÉDFIGYELŐ SZOLGÁLAT MŰKÖDIK.
AZ ÖTLETGAZDA SCHMIDT JÓZSEFNÉ
VOLT.
– Természetesen nem arra kell gondolni,
hogy kíváncsiságtól vezérelve a kerítés résein
kukucskálva próbáljuk a szomszéd titkait kifigyelni. Ennél sokkal komolyabb cél vezetett,
amikor megszerveztem ezt a szolgálatot. Bevallom, nem is az én ötletem volt, a tévében
láttam hasonlót, csak megpróbáltam átvenni
és elterjeszteni a környéken.
– MI A FELADATUK AZOKNAK, AKIK VÁLLALTÁK A RÉSZVÉTELT?
– Azt kértem mindenkitől, hogy figyeljenek a
szomszédaikra, akiknek általában ismerik az
életritmusukat, a szokásaikat, tudják, mikor
vannak otthon, mikor üres a ház, mikor szoktak munkába menni, vásárolni, kutyát sétáltatni vagy nyaralni. Ha a megszokottól eltérőt
tapasztalnak – például amikor senki nem szokott otthon lenni, és mozgás van a házban, ha
idegen ólálkodik a környéken, ha régen nem
mutatkozott valamelyikük –, akkor értesítsenek, együtt odamegyünk, ha pedig intézkedésre van szükség, azt is megtesszük.
– HÁNYAN VÁLLALTÁK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST?

A Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet
– Jelenleg 19 ingatlanon van kint a táblánk, és
ketten jelezték a csatlakozási szándékukat.
– MIT REMÉLNEK A SZOMSZÉDFIGYELŐ
SZOLGÁLATTÓL?
– Abban a faluban, ahol ezt kitalálták, teljesen
megszűntek a betörések. A táblák elbizonytalanítják a betörőket, mert azt üzenik, hogy az
általuk megszokottnál sokkal nagyobb a lebukás veszélye.
– VOLT MÁR SZÜKSÉG INTÉZKEDÉSRE?
– Szerencsére működik a rendszer, azóta semmilyen törvénysértő cselekmény nem történt
a lakóhelyünkön.
– HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI ÖNÖKHÖZ?
– Elsősorban a Pálfi tér közvetlen környékén
lakókra számítunk. Nálam lehet jelentkezni, a
címemet bármelyik táblával ellátott ház tulajdonosa megmondja az érdeklődőknek. A tagság nem kerül pénzbe, mindössze azt a 2000
forintot kell ráfordítani, amennyiért a táblát
elkészíttetjük.
MÉSZÁROS TIBOR

JÁTSZÓTÉRI
KARBANTARTÓ
és

PARKFENNTARTÓ
kollégákat keres.

Főállás, kiemelt
bruttó 210 000 forintos
bérezés+cafetéria,
azonnali munkakezdés.
Az önéletrajzokat a
racz.timea@keruletgazda.hu
e-mail címre várják.
Érdeklődi személyesen
a Demeter u. 3. címen
vagy telefonon
(403-2928) lehet.

Az Önkormányzat lapja
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Hungarian Nights
KÜLÖNLEGES PRODUKCIÓT TEKINTHETETT MEG AZ ERZSÉBETLIGETI
SZÍNHÁZAT TELJESEN MEGTÖLTŐ KÖZÖNSÉG AUGUSZTUS 19-ÉN. EGY
AMERIKAI TÁRSULAT UGYANIS FELKÉRTE A LIGET TÁNCEGYÜTTES TAGJAIT, HOGY KÖZÖSEN MUTASSÁK BE A HUNGARIAN NIGHTS (MAGYAR ÉJSZAKÁK) CÍMŰ DARABOT.

Szabó Csilla igazgató elmondta: egy
személyes kapcsolatokat sem nélkülöző kulturális csereprogram keretében
felkérés érkezett a Connecticut állambeli Norwalkból egy közös produkció
létrehozására, amelyhez az ott működő
Crystal Theatre az énekeseket, a Liget
Táncegyüttes pedig a táncosokat adta.
Először a magyarok látogattak el Amerikába, hogy egy valóban országhatárokat
átívelő összművészeti előadást hozzanak

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
Önt és családját a
SZEPTEMBER 9-ÉN, 15.00 ÓRAKOR
a CENTENÁRIUMI SÉTÁNYON
tartandó

NYÁRBÚCSÚZTATÓ
MULATSÁGRA.
FELLÉPŐK:
Bahorka Társulat,
civil művészeti csoportok.
A gyerekeket
kézműves foglalkozás várja.

A rendezvény védnöke
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő
és Kovács Péter polgármester.
Az eseményt a Kulturális és Sport
Bizottság támogatja.
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létre, amelyben mindkét fél a saját kulturális értékeit mutathatja fel.
A produkció megszületett, és a csereprogram keretében az államalapítás
ünnepének előestéjén az Erzsébetligeti
Színház közönsége is megnézhette a
Hungarian Nights című kétfelvonásos
musicalt. A mű alapjául a magyar
származású Cheryl Kemény, a Crystal
Theatre vezetője hasonló című zenéstáncos szerzeménye szolgált.

A megjelenteket Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő is üdvözölte és kifejezte reményét, hogy a közös produkció
nem egy egyszeri alkalom volt, hanem
egy együttműködés első lépése. Ezután a
Casablanca című film elhíresült mondatát idézve kívánt jó szórakozást: „This is
the beginning of a beautiful friendship
(Ez egy szép barátság kezdete).”
Szász József alpolgármester a fellépő
fiatalok szüleinek mondott köszönetet,
kiemelve, hogy a Liget Táncegyüttes
rendezvényeire mindig nagy összefogás
alakul ki közöttük, és komoly fizikai, valamint anyagi áldozatokat is vállalva hajlandók segíteni a csapat munkáját.
Az előadás egy meglehetősen bonyolult,
sok szálon futó történetet tárt a közönség
elé. Volt benne szerelem, féltékenység,
gonoszság, rablótámadás, bosszú, jövendőmondó javasasszony, gróf, vándorcigányok, vámpírok és szereplője volt még
Drakula, a hírhedt erdélyi gróf is. Ez a
sokrétű történet kitűnő alkalmat nyújtott
arra, hogy a Liget Táncegyüttes kimagasló tehetségű táncosai és az amerikai vendégek átlagon felüli hangi adottságokkal
rendelkező fiatal művészei megcsillanthassák tudásukat. Annak ellenére, hogy
a darab végén mindenki siratott valakit,
a két főszereplő, Ilona és Drakula mégis vidám párként jelentek meg, mert a
túlvilágon örökké egymáséi lehetnek. A
finálé ennek megfelelően egy fergeteges
csárdással tett pontot a történet végére.
MÉSZÁROS TIBOR

ŐSZI TÁRLAT - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Corvin Művészklub felhívást intéz a XVI. kerület alkotó művészeihez, művészetkedvelő és pártoló lakosaihoz, hogy képző-, ipar- és népművészeti munkáikkal jelentkezzenek a már hagyományosan megrendezendő
2017-ES ŐSZI TÁRLAT CÍMŰ KIÁLLÍTÁSRA.
Beadási határidő: október 2. (hétfő) 10-14 óráig, október 3. (kedd) 14-19 óráig az
Erzsébetligeti Színházban (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/c.)
Feltételek: maximum három alkotás, amelyek festmények esetében ne haladják
meg az 50x70 cm-t. Technikai megkötés nincs. Ettől eltérő esetben kérjük, egyeztessenek a koordinátorral, Koltayné Zolder Klárával, a Corvin Művészklub vezetőjével (tel.: 406-8529). A műveket kiállításra alkalmas állapotban, ép keretben,
akasztóval, névvel, címmel, mérettel, a technika megjelölésével kérjük beadni.
A pályaműveket zsűri bírálja el. A kiállításon résztvevők oklevelet kapnak.
A ki nem állított műveket nem áll módunkban tárolni, ezért október 5-én, 10.0016.00 óra között kérjük elszállítani azokat.
A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA október 5-én, csütörtökön 18.00 órakor lesz az
Erzsébetligeti Színház Harmónia Szalonjában.

„Vár a keleti éj”
A KERTVÁROSI VIGASSÁGOKON SZEPTEMBER
22-ÉN A LEGENDÁS KARTHAGO EGYÜTTES LESZ
A SZTÁRVENDÉG. A ZENEKAR VEZETŐJÉVEL, SZIGETI FERENCCEL A TÖBBI KÖZÖTT ARRÓL BESZÉLGETTÜNK, MIT HALLHAT MAJD A KERTVÁROSI KÖZÖNSÉG.
– HOGYAN TELT A NYÁR?
– Megfeszített munkával. Május 1-jén kezdtük a turnét és csak
szeptember végén fog véget érni. Volt olyan napunk, amikor
két koncertet is kellett adnunk, és még így sem tudtunk minden
felkérésnek eleget tenni. Ezért az Erzsébetligetbe egy csúcsformában lévő, folyamatosan fellépő csapatként érkezünk.
– KIK ALKOTJÁK MA A KARTHAGOT?
– Ugyanaz az öt zenész, akik 1979-ben megalakították a bandát. Ebben nemzetközi összehasonlításban is egyedülállóak
vagyunk, ugyanis ilyenre külföldi példát sem találtam.
– MI A TITKUK?
– Már a kezdetekkor szerencsésen alakult az összeállítás.
Mind az öten tudunk énekelni, ez az ötszólamú vokál zenekarunk egyik védjegye. Mind az öten több hangszeren játszunk,
amelynek az Erzsébetligetben is tanúja lehet a közönség.
Mindegyikünk egyformán erős tagja az együttesünknek, ezért
a csapat összeállítása 38 éve ugyanaz: Gidófalvy Attila billentyűs hangszerek, Kiss Zoltán Zéró basszusgitár, Kocsándi
Miklós dob, Takáts Tamás szólóének, dob, Szigeti Ferenc gitár.
Ezek az alaphangszerek, de például Takács Tamás kitűnően
szájharmonikázik, és a többiek még egyéb hangszercserékkel
is meglepik majd a rajongókat.
– NÉGY ÉVTIZED ALATT VÁLTOZOTT A ZENEI STÍLUSUK?
– Azok a szakírók, akik megpróbálnak minket valamilyen ismert
irányzatba besorolni, a westcoast – az Amerikai Egyesült Államok
nyugati partjáról származó – stílus képviselőjének tartják a Karthagot.
A mi zenénk azonban valójában azoknak a stílusoknak az ötvözete,
amelyeket mindegyikünk magával hozott a korábbi zenei életéből.
Egyesítettük a kemény rockot, a bluest, a jazzt és ehhez színvonalas
szövegek társultak. Próbáltunk ugyan olykor igazodni a divatirányzatokhoz, de ezekről gyorsan lemondtunk. Mivel egyik sem vált be, így
mindig visszatértünk az eredeti hangzás- és stílusvilághoz.

– MELYIK KOROSZTÁLY ALKOTJA A RAJONGÓTÁBORUKAT?
– Természetesen van egy erős kisebbség, amely a világ végére
is követné a zenekart. Ők inkább 40 és 60 év közöttiek, akiknek a fiatalságuk legszebb emlékei kötődnek a Karthagohoz.
Ám legnagyobb örömünkre nagy többségben vannak azok,
akik sokkal fiatalabbak, mégis az élő, jó minőségű rockzenét
szeretik. Ők az ország bármely pontján ott csápolnak a nézők
soraiban.
– MILYEN SZÁMOKKAL ÉRKEZNEK A KERTVÁROSI VIGASSÁGOKRA?
– Minden év tavaszán összeülünk, és igyekszünk új programot ös�szeállítani. Persze vannak olyan számaink, amelyeket kötelezően
el kell játszanunk. Ilyen például az Apáink útján, vagy az együttes
himnuszává vált Requiem. Nem ragadhatunk le azonban a múltnál, újabb lemezeink, például a Valóságrock vagy az Időtörés dalait
is beválogattuk a műsorba. Ez az összeállítás már tavasz óta megy,
így egy kiforrott koncerttel állunk a XVI. kerületi közönség elé.
– HOL SZERETNEK JOBBAN FELLÉPNI: SZABADBAN VAGY
STADIONBAN?
– Mindenképpen a szabadban. A Karthago egy abszolút szabadtéri fesztiválzenekar, mert az ottani színpad sokkal természetesebb közege a zenénknek. A szabadság érzetét kelti a zenészekben és a hallgatóságban is.
– HOGYAN KÉPZELIK EL A JÖVŐT?
– Hosszú távra megvan a menetrendünk. Ennek jegyében a
jövő évi turnénkon például alig lépünk fel a fővárosban. Közben egyre többet foglalkozunk a 2019-ben esedékes, 40 éves
fennállásunkat ünneplő koncertünkkel, amit szeretnénk nagyon emlékezetessé tenni.
A végén már csak egy kérdés maradt: ”Ugye eljössz még, ha
hallod majd az elefántdübörgést…”?
MÉSZÁROS TIBOR

Az Erzsébetligeti Színház

Főzőversenyt és baráti bográcsolást
hirdet a XIV. Kertvárosi Vigasságok keretében

szeptember 27. (szombat) 9.30 órai kezdettel.
Jelentkezési határidő: szeptember 21.
A versenyben részt vehetnek és nevezhetnek a Budapest XVI. kerületben és azon kívül
élő ínyencek, egyének és csoportok, a helyszínen, az Erzsébetligetben, szabadtéri tűzön,
minimum 6 személyre készülő étellel. Akik neveznek, egyben részt vehetnek az Öt falu
csatájában és pontot szerezhetnek annak a településrésznek, amelyet támogatni kívánnak.
Nevezési lap és további információk: www.kulturliget.hu

Az Önkormányzat lapja
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PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

Szeptember 5. kedd 18:00
RUDNAY GYULA, Kossuth-díjas festőművész HALÁLÁNAK 60. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZŐ KIÁLLÍTÁS
Szervező: Rudnay Társaság. Köszöntőt
mond: A. Bak Péter. Megnyitja: dr. Kelényi
István Corvin-díjas festőművész, a Rudnay
Társaság elnöke, művészettörténész.
Megtekinthető: október 1-ig a CORVIN
GALÉRIÁBAN
Szeptember 11. hétfő 18:00
Z. RÉTI MÁRTA FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Megnyitja: Koltayné Zolder Klára, a
Corvin Művészklub vezetője.
Megtekinthető szeptember 28-ig a Kovács Attila Galériában.
Szeptember 12. kedd 18:00
SZEMFÉNYREZGÉS
Veréb Zsuzsa kiállításának megnyitója

a Harmónia Szalonban.
A művészt méltatja: Ambrus Gábor író,
újságíró. Zenei aláfestés: MAO
Szeptember 13. szerda 10:00
LIGETI BABAKLUB - Hogyan neveljünk gyermeket a XXI. században?
Meghívott szakemberekkel, témákkal
a babavárástól az iskolás korig, képzett
hordozási tanácsadókkal, hordozó- és
könyvkölcsönzési lehetőséggel várjuk
az érdeklődőket.
Szeptember 16. szombat 9:00
Ligeti BABABÖRZE az
új Szentmihályi Kulturális Központban
(János utca 141-153.)
Asztaljegyek árusítása az Erzsébetligeti
Színház jegypénztárában, nyitva tartási
időben szeptember 11-től, a készlet erejéig.

Szeptember 16. szombat 15:00

Szabadtéri koncertek, társasjátékok a
Játszóház Projekttel, Gibbon Slaclines,
fényfestés az Erzsébetligetben.
Ingyenes program!

SZEPTEMBERTŐL MEGÚJULT
TANFOLYAMI VÁLASZTÉKKAL
VÁRJUK ÖNÖKET!
Részletes információ:
www.kulturliget.hu/tanfolyamok

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés

Időpont:

szeptember 16.
szombat 9.00 óra

1) Nógrádverőce út - Cinkotai út sarok
2) Sarjú utca - Margit utca sarok
3) Állás utca - Szlovák út sarok
(Hermina Sportpark mellett)
4) Rákospalotai határút - József utca sarok
(Lidl parkoló)

Munkavégzés időtartama:
szeptember 11 - 30.

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

Decis Mega

Topas 100 EC

Dózis

0,03%

0,05%

ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre
veszélyesség

Vizekre
veszélyesség

14

0

Mérsékelten
kockázatos

Kifejezetten
veszélyes

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

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken szeptember
30-ig, DECIS MEGA 0,25l/ha ill. MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen
engedélyezett készítményekkel. ÉVI:14 nap, MVI:0 nap
Munkaterület utcanevei: Ajak, Anilin, Baross, Bekecs, Bény, Blaha Lujza, Bökényföldi,
Centenáriumi ltp, Cibakháza, Csinszka, Csömöri, Csutora, Diósy Lajos, Erzsébet liget,
Farkasfog, Farkashalom, Hunyadvár, Havashalom, Huszár, Irha, Irinyi János, Kerepesi, Kishalom, Kolozs, Koronafürt, Lajos, Lándzsa ltp, Lassú, Madách, Májusfa, Marcell, Margit, Mátyás Király, Mészáros J., Miklós, Mókus, Monoki, Művezető, Papír,
Pirosrózsa, Prodám, Rádió, Rigó, Romhány, Rozsos, Sasfészek, Sashalmi, Sasvár, Sasszem, Szénás, Szilaj, Szlovák, Táncsics, Újszász, Vágás, Zsarnó, Zsélyi Aladár

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu
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„Minden magyar felelős
minden magyarért”
Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki
bármilyen formában hozzájárult ahhoz,
hogy a tőlünk 1000 kilométerre élő magyar
családok gyermekei közül néhányan ismét
ellátogathattak Magyarországra. A befogadók lelkesedése idén sem csökkent, így 38
fiatal és öt tanár élvezte egy hétig a XVI.
kerületiek vendégszeretetét.
A köszönet szavaival kezdte beszédét Horváth Zoltánné, a Keresztszülők a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE)
elnöke is, aki örömmel állapította meg,
hogy biztos bázisként lehet számítani
azokra a rákosszentmihályiakra, akik szívükön viselik távoli nemzettársaink sorsát,
és fontosnak érzik, hogy hagyományaik,
illetve anyanyelvük megőrzésében segítsék
őket. A vendégek mindig számos élmén�nyel térnek haza, amelyek erősítik identitásukat, magyarországi tartózkodásuk alatt
pedig gyakorolhatják a magyar nyelvet.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, a Csángó est fővédnöke arra hívta fel

a figyelmet, hogy amikor a határon túli
magyarokról beszélünk, általában a Kárpát-medence ölelésébe tartozó területekre
gondolunk, de nem szabad elfelejteni azokat sem, akik a tengerentúlon, más kontinenseken vagy éppen, mint a moldvaiak, a
Kárpátok vonulatain túl élnek. A magyar
nemzet nagy családjának a világ minden
táján vannak kisebb-nagyobb közösségei,
akik küzdenek az asszimiláció ellen. A hit
és a hazaszeretet, amit Szent István hagyott
ránk, azért nem lett 1000 év alatt sem áldozata az enyészetnek, mert a szívünkben, az
elménkben őrizzük. Ez esélyt ad arra, hogy
akár újabb 1000 év múlva is magyarul beszéljenek Európának ezen a részén.
Ezután a vendéggyerekek adtak versekből, mondókákból és régi magyar dalokból
álló műsort, majd átvonultak a plébánia
közösségi termébe, ahol vacsora és táncház
várta őket élő zenével.
A Csíkfaluból, Bogdánfalváról és Diószegről érkezett fiatalok itt tartózkodásuk alatt
felfedezték Budapest belvárosát, ellátogat-

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György

Tel.: 06-20/395-3537

KORA ŐSZI CSAVARGÁSOK
A DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖRREL
Szeptember 17. 6.00 óra
BÚVÁR KUND NYOMÁBAN Európa legnagyobb
folyami szigetén, A CSALLÓKÖZBEN, az Aranykertben.
Szeptember 23. 6.00 óra
Az évi rendszerességgel megtartott
HAGYOMÁNYOS TÚRA BOGÁCSRA.
Október 14. 7.00 óra
SÉTÁK AZ ŐSZI FÉNYEK KÖZÖTT
a Balaton déli partján Siófok és Szemes között.
Helyek még korlátozott számban elérhetőek!
Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy a 0630-5827600-as telefonszámon. Indulás Mátyásföldről, Pilóta u. 1.

A
KOVÁSZ
EGYESÜLET
SZERVEZÉSÉBEN 14. ALKALOMMAL ÉRKEZTEK KERÜLETÜNKBE
CSÁNGÓ
GYEREKEK, HOGY MEGISMERKEDJENEK AZ ANYAORSZÁG FŐVÁROSÁVAL. AZ Ő
TISZTELETÜKRE
AUGUSZTUS 19-ÉN AZ ESTI SZENTMISE UTÁN CSÁNGÓ ESTET
RENDEZTEK A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI TERMÉBEN.

tak a Béres Művészeti Egyesületbe, ahol
a János vitézt nézték meg, strandoltak az
Erzsébetligetben, megtekintették a Fővárosi Nagycirkusz Jégvarázs című előadását,
augusztus 20-án pedig részt vettek a Szent
István bazilikában megtartott szentmisén
és az azt követő körmeneten. Felkeresték
az esztergomi várat, ahol hadijátékot nézhettek meg, és a közeli bobpályát is kipróbálták. Felmentek a Gellérthegyre, hogy
gyönyörködjenek a panorámában, majd
imádkoztak a sziklakápolnában, végül hajókirándulással zárták az egyhetes programot, amelynek két kiemelkedő állomása a
Duna Aréna, a vizes világbajnokság egyik
helyszíne, valamint a Margitsziget volt. A
kezdeményezés főtámogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága,
támogatói pedig a KEMCSE, a Rákóczi
Szövetség, a XVI. Kerületi Román Önkormányzat és a XII. Kerületi Örmény Önkormányzat volt.

MÉSZÁROS TIBOR

Cinkotáért Közhasznú Egyesület
Cinkotai Kultúrház (Vidámvásár utca 72.)
A kiegyezés 150 éves évfordulója alkalmából
CINKOTA ÉLETÉNEK BEMUTATÁSA FOTÓKON ÉS
KÉPEKEN 1867-TŐL NAPJAINKIG
SZEPTEMBER 17., VASÁRNAP
15.00 ÓRA
A Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar TÉRZENÉT ad a
Cinkotai Kultúrház udvarán.
Vezényel: Szabó Péter karnagy
16.00 ÓRA
FOTÓKIÁLLÍTÁS és a 2018-as művészeti naptár
bemutatója. Kiállítók: Apostol Ágnes kerámikus,
Terényi István festő és ifj. Terényi István grafikus
Köszöntőt mond:
Szatmáry Kristóf parlamenti képviselő és
Kovács Péter polgármester

Az Önkormányzat lapja
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Rákosszentmihály történetéhez

Helytörténet

RÁKOSSZENTMIHÁLY TÖRTÉNETÉT 15 ÉVVEL EZELŐTT MÁR MEGÍRTAM, AZ AKKORI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN, AMOLYAN ÚJSÁGÍRÓI KÉRDEZZ-FELELEK ‑ STÍLUSBAN, „BESZÉLGETÉSEK FIAMMAL” ALCÍMMEL. AKKOR AZT HITTÜK,
HOGY A KÖNYVÜNK SZÁZ OLDALÁN LEÍRTAKBÓL NAGYON SOKAT TUDUNK MÁR RÁKOSSZENTMIHÁLY TÖRTÉNETÉRŐL. MÁRA VISZONT TUDJUK, HOGY AZ A SZÁZ OLDAL NEM TESZI KI JELENLEGI ISMERETEINK TÍZ SZÁZALÉKÁT SEM.
SZINTE HIHETETLENNEK LÁTSZIK, HOGY A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 43 KÖTETÉBEN, VALAMINT AZ AZOKON KÍVÜL KIADOTT HAT KÖNYV KÖZÜL CSAK KETTŐBEN NINCS SZÓ RÁKOSSZENTMIHÁLY TÖRTÉNETÉNEK EGY-EGY
KICSI SZELETÉRŐL. ÍGY ÉRTHETŐ, HOGY FELMERÜLT AZ AZ IGÉNY, HOGY EZT A RENGETEG ANYAGOT KIEGÉSZÍTVE A
KÜLÖNBÖZŐ FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENTEKKEL EGYSÉGES MUNKÁBAN JELENTESSÜK MEG, TERMÉSZETESEN TÖBB
KÖTETBEN.
Az első Rákosszentmihály-kötet megjelenése (2002) óta eltelt évek folyamán a
digitális és analóg archívumunk is jelentősen bővült. A gyűjtemény tulajdonában lévő eredeti, kötött Rákos Vidéke sorozat mellé az OSZK-tól megvásároltuk
a Közérdek, a Rákosi Szántó, a Corvina
és még néhány rövidebb életű helyi lap
digitális változatát. A Budapest Főváros
Levéltárából szintén vásárlás útján jutottunk hozzá a rákosszentmihályi képviselőtestületi jegyzőkönyvekhez, DVD-re
írva. A Pedagógiai Könyvtárban lefotózhattuk számos iskola éves jegyzőkönyveit. Szintén fotózással kerültek
tulajdonunkba a statisztikai könyvtárból a helyi statisztikai adatok. Ezeken a
nagy tételeken kívül számtalan kisebb
értékes adatot kaptunk, vásároltunk,
fényképeztünk le. Nem győzöm hangsúlyozni a helytörténet iránt érdeklődők segítségét, akik gyakran kerestek
meg minket régi iratokkal, fényképekkel, voltak, akik az eredetit is odaadták,
voltak, akik megtartották, de engedték
beszkennelni, lefotózni. Természetesen fényképanyagunk is megnövekedett, személyes portrékat, óvodai,
iskolai, iparos, egyesületi, egyházi, báli
csoportképeket, épületfotókat és képeslapokat vásároltunk, szkenneltünk, kaptunk vagy cseréltünk. Gyűjteményünk
beszerzett néhány eredeti és digitális
térképet is, köztük több értékes eredetit:
megvásároltuk az Almásy Pál-telep parcellázási térképeit, valamint egy kedves
lokálpatriótától megkaptuk Rákosszentmihály 1913-as községtérképét, Laquer
Sándor munkáját.

2016 októberétől befizettünk az Arcanum
digitális archívumba, ami szintén jelentősen megnövelte a lehetőséget a történelmi
adatok letöltésére, rendszerezésére, beillesztésére a települések történelmébe.
A Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményével kötött egyezségünk eredményeként a tulajdonunkban lévő Rákos
Vidéke sorozat felkerült az internetre, ez
év júliusától bárki névre kutathat belőle.
Ez azon túl, hogy a személyes érdeklődők
is hozzájuthatnak a régmúlt helyi esemé-

Akkor és most

nyeihez, a mi kutatómunkánkat is megkönnyítette.
Munkámban igyekeztem és továbbra is
igyekszem a lehető legteljesebben kihasználni ezeket a lehetőségeket.
A nem történész olvasók igényének
megfelelően, mint az előzőekben, jelen
könyvemben is a forrásokat a szövegbe
beépítve ismertetem, ezzel biztosítva a folyamatos olvasás lehetőségét. Természetesen a saját könyveimben megjelenteket
külön jelzés nélkül írtam le.

Felhívás!

Rákosszentmihály történetének ezen
első kötetében a kezdetektől Rákosszentmihály 1902-1903-ban elért önállóságáig jutunk el. Ez a kötet négy alapvető
munkámra épül fel: Ősi falvaink Mohács
előtt, Rákosszentmihály története, Rákosszentmihály születésének okleveles
emlékei, valamint A rákosszentmihályi
katolikus egyház története. A helytörténeti füzetek közül a legtöbbet Varga
Ferenc Rákosszentmihály sportja, valamint Pánczél Tivadar RákosszentmihálySashalmi református egyházközség
története című munkájából használtam fel. Bár kutatásainak adatait
túlnyomórészt
Rákosszentmihály
történetének második kötetében fogom felhasználni, itt említeném meg
dr. Goldberger Tamás Szilánkok című
kötetét, amelyet a helyi zsidóság történetéről írt sorozatunkba. Az újonnan
fellelt anyagokból jelentős mértékben
bővítettem Szentmihály XVII-XVIII.
századi történetét, valamint a parcellázásokra vonatkozó részt is. Kiemelném, hogy hosszú viták után a fellelt
iratokból teljesen tisztázni tudtuk az
Anna- és Árpád-telepi Családiház Építő
Egyesület történetét. Ugyancsak bő anyagot találtunk a József főherceg-telep Egyesület megalakulásával és működésével
kapcsolatban. Széman Richárd barátom
segítségével jelentős fotóanyagot is sikerült rendszerezni.
Készül tehát Rákosszentmihály történetének első kötete. Kérem, forgassák majd
olyan érdeklődéssel és örömmel, amilyennel én kutattam és írtam!
LANTOS ANTAL

A Rákosszentmihály történetét feldolgozó köteteink illusztrálásához kérjük olvasóink segítségét.
A témával kapcsolatos bármilyen irattal, fényképpel, rajzzal, térképpel rendelkezőket kérjük, hozzák be gyűjteményünkbe,
helyben beszkenneljük, lefényképezzük, és az eredetit visszaadjuk, ha meg szeretnék őrizni. Bármely Rákosszentmihállyal
kapcsolatos képi, írásos információ újabb kockát jelenthet történelmünk kirakós játékában.
Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
(1165 Budapest, Veres Péter út 157., telefon: 630-3435, 0630/484-5264, e-mail: helytortenet16@gmail.com)
Minden kedves adat-adományozó cserébe egy helytörténeti kiadványt kap sorozatunkból.
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SZEPTEMBER 16. SZOMBAT
Kulturális Örökség Napjai 2017
a Szerb Antal Gimnáziumban
(Batthyány Ilona utca 12.)
14.00 és 16.00 óra között Irodalmi és történelmi séta a Kulturális Örökség Napjai 2017 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
szeretettel várjuk iskolánk régi és jelenlegi diákjait, tanárait,
valamint minden kedves érdeklődőt.
Program: • 14.00: Inotai István igazgató köszöntője
•Terényi István festőművész kiállításának megnyitója
Régi diákok osztálytalálkozói
A 2016-os végzősök a rendezvény alatt átvehetik írásbeli
érettségi dolgozataikat a 111-es teremben.
A rendezvény ideje alatt büfé várja a kedves vendégeket.

Nótakör - Kossuth Eszter 06-20/805-8857
A Nótakör első őszi összejövetelét
szeptember 13-án, szerdán tartjuk 17.00 órakor
a szokott helyen (Rákosi út 71.).
Szeretettel várjuk a nótázni szerető régi és új klubtagokat.

Ezüst Taipeiből
A Tajvanban (Kínai
Köztársaság)
zajló
Universiadén a legutóbb a világbajnokságon is résztvevő
Gyürkés Viktóriának
is drukkolhattunk, aki
augusztus 26-án rajthoz állt a 3000 méteres akadályfutás döntőjében. Az Ikarusban jelenleg Berkovics Imre irányításával
készülő tehetség két évvel ezelőtt Dél-Koreában csak nyolcadik
lett, az utóbbi időben azonban minden korábbi egyéni csúcsát
megdöntötte. Viki ezúttal a verseny jelentős részében az élmezőnnyel tartva az ötödik, hatodik helyen futott. Három körrel
a vége előtt már a negyedik pozíciót foglalta el, de a mozgása
továbbra is nagyon biztató volt. Hétszáz méterrel a cél előtt
megelőzte ausztrál vetélytársát, így már dobogós pozícióban
kezdhette meg az utolsó kört. Az utolsó akadályról lelépve
még néhány méter hátránya volt, de elképesztő hajrát produkálva az utolsó métereken megszerezte az ezüstérmet.
A kertvárosi reménységnek ezúton is gratulálunk!
(A megmérettetésen egyébként a Tomhauser Istvánnal készülő Baji Balázs is indult, aki a 110 méteres gátfutás döntőjében aranyérmet szerzett.)

A MAGYAR CSALÁDOKÉRT ÉS HAZÁNKÉRT
SZEPTEMBER 16-ÁN SZOMBATON
Gyülekező 7.00 órától a Városmajorban, indulás 8.00 órakor
A zarándoklatot Bíró László, dr. Székely János püspök és
Lambert Zoltán kanonok vezeti
12.00 órakor Máriaremetén szentmisét mutat be dr. Erdő
Péter bíboros, Magyarország prímása, Esztergom-budapesti érsek. Mindszenty-szobor megáldása.
A zarándoklat előtti megbeszélés szeptember 9-én, szombaton 10.00 órakor lesz a városmajori kistemplomban (1122 Budapest, Csaba utca 5.).

HAGYOMÁNYŐRZŐ IKARUS NAP

SZEPTEMBER 9. IKARUS SPORTPÁLYA 10.00-19.00 ÓRÁIG
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 0630-9868822-es telefonszámon.
• Déli órákban nosztalgiajáratok indítása
14.30 A főzőverseny eredményhirdetése és tombolasorsolás

A büfében meleg ételek és
• Óránként 25 perces filmvetítés
hűtött italok kaphatók.
Egész nap kötetlen beszélgetés és a
veterán buszok megtekintése
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A szervezőbizottság nevében: Szabó Zsóka
A rendezvényt a XVI. Kerületi
Önkormányzat is támogatja.

Az Önkormányzat lapja
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Kertvárosi
Kertbarátok
Egyesülete

Árpádföldi Polgárok
Érdekközössége

Bányi Gyuláné elnök
409-1208 banyigy@t-online.hu

(bejárat a Menyhért utca felől)

Cibakháza utca 45.
SZEPTEMBERI
PROGRAMOK:

KLUBEST
Szeptember 13.
(szerda) 18.00 óra
Helyszín:
Meszlényi Zoltán
Katolikus Közösségi Ház
(Sasvár u. 23., a templom
mögötti épület)
Téma:
Hazai vadállatok fotózása
természetes élőhelyeiken
Ismeretterjesztő élménybeszámoló sok fényképpel
fűszerezve.
Előadó: Orosz György természetfotós, egyetemi oktató
Belépés: az egyesület
tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit
adományként a Közösségi
ház nagytermének igénybevételére fordítunk.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

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

Női torna-pilates interv.:
hétfőnként
19.00-20.00 óra
Női torna-klasszikus
pilates:
szerdánként
19.00-20.00 óra
Angol és számítógép
ismeretek:
csütörtökönként
9.00-12.00 óra
Meridián torna:
csütörtökönként
8.30-9.00 óra
Kézműves foglalkozás:
szervezés alatt
Vásár és fogadóóra:
1., 8., 22., 29. péntek
8.00-14.00 óra
Családi nap: 16-án
Művészetek percei:
22-én 17.00-19.00 óra

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

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

XIV. kerület Szugló utca földszintes társasházában 50 nm ,
2 szobás, felújított hőszigetelt,
40nm kertkapcsolatos lakás 10
nm tárolóval eladó. 21,9M Ft.
30-515-5533

Árpádföldön tulajdonostól eladó
905 nm-es telken 130nm-es betonfödémes, új nyílászárós családi ház. I.ár: 38M Ft. 409-2240

Centenáriumi lakótelepen, az
Olga utcai, 4. emeleti, 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó. 20,9M
Ft. 20-316-9542

Rákosszentmihályon
teljesen
különálló ház bútorozva kiadó.
405-6657; 30-478-6079
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Tisza tó mellett, Dinnyésháton 1
szoba összkomfortos nyaraló eladó. I.ár: 3M Ft. 30-921-8393

KIADÓ garázst keresek a Pálya
utcai lakótelep környékén. 30932-5654

Közvetlen a ráckevei Duna parton –Dömsödön- 120nm családi
ház + szuterén 270 nöl-ön eladó.
Vállalkozásra is alkalmas. 20M
Ft. 405-3432

Eladó Rákospalota-Kertváros Veresegyház utcában kétgenerációs
családi ház 365 nm-es féltelken
38,9M Ft. Ingatlanosok ne hívjanak! 20-952-2922 ALKUKÉPES!

Nagytarcsa határában délnyugati
12000nm földterület eladó. 4072312

VEGYES

Sashalmi 40nm kertkapcsolatos
házrészemet eladnám vagy elcserélném. 70-419-5424
Önkormányzati emeleti lakást
vásárolnék, vagy 34 nm-es öröklakásomat cserélném egy szobásra önkormányzatira. 20-3277398
Eladó Dunakeszi-Alsó Rezeda
utcában 641nm-es hétvégi telek
fa házzal, termő gyümölcsfákkal. Közműves! Tehermentes!
29,9M Ft. 20-244-3456 Ingatlanosok ne hívjanak!
Centi lakótelepen eladó 56nmes 1-2 félszobás lakás 3. emeleti,
jó állapotú. 30-271-9861
Sashalmon kétlakásos családi
ház 220nöles telken eladó 20422-1396
Cinkotán 2248nm szántóföld és
2129nm művelési kötelezettség
alol kivetett zártkert eladó. 70232-9165
Kehidakustányban a termálfürdővel szemben 42nm-es erkélyes lakás eladó. 400-0440; 70299-3400

Lucnik 431 táska varrógép asztallal, jó állapotban eladó. 4031073
Heti rendszerességgel takarítónőt alkalmaznék. 30-596-2369
6 éves, 7 személyes ezüst Ford
S-Max 2.0 TDC automata váltós
2,99 M Ft-ért eladó. 70-248-7579
Bontott cserép eladó. 20-9417780
DOMYOS VE490 elipszs tréner
1 hétig használt 30E Ft-ért eladó.
30-9249-144
Takarítónőt keresek havi 2 alkalommal. 400-2845
Turbó Tv asztal; gépkocsiba való
univerzális üléshuzat, téliesített
autós üléshuzat eladó. 400-2845
Gyöngyház gombos farmeringek különböző méretben eladók.
400-2845
3 funkciós, alig használt babakocsi 80E Ft irányáron eladó. 30921-8393
Láncos emelő 5 tonnás 5E Ft; 12les szőlőprés, mosógép motor,
kerti szerszámok, fénycső armatúra eladók. 409-2240

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

170cm kád, paraván, csaptelep,
zuhanyzó, szappantartó eladó.
400-1593

Mátyásföldön, a Bökényföldi út
mellett 4785nm-es belterület eladó. 400-0440, 70-299-3400

Eladó 120 éves Zinger varrógép,
szétnyitható asztal 4 db székkel.
400-1593

Számítógépek
javítása
helyszínen, hétvégén is.
Vírusírtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán 70-519-2470;
szerviz@szerviz.info

Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést,
társalgási
gyakorlatot, nyelvtani rendszerezést vállalok a XVI. kerületben. Céges és Skype-os
online nyelvtanítás is lehetséges! Hívjon bátran a 0620-320-3001-es számon!
Házi gondozást, idős felügyeletet vállalok a kerületben és környékén. 30-4170476
DUGULÁSELHÁRÍTÁS.
Falbontás nélkül,
szakszerű, géptisztítás.
FÁBIÁN ISTVÁN

20-317-0843

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

ASZTALOS vállal: meglévő
ajtók, ablakok, tetőtéri ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre átalakítását, elöregedett szigetelő gumik cseréjét. 30-265-9477

Angol nyelvoktatást, korrepetálást, társalgási gyakorlatot és vizsgára való
felkészítést vállalok.Hívjon
a 06-30-275 7236-os mobilszámon!
NÉMET kezdő, haladó
nyelvoktatás,
érettségire,
nyelvvizsgára felkészítés,
hétvégén is szaktanárnőnél.
407-2047; 20-368-7284
Vízszerelés, fűtésszerelés
családbarát árakkal, precíz munkavégzéssel, 10%
nyugdíjas kedvezmény. 30938-9713

Kötöttáru gőzölőt, vasalónőt
keresünk kötödei gyakorlattal XV. kerületi munkahelyre. Biztos állás, 25 év múltra
visszatekintő cégnél. 8 órás
bejelentéssel. 30-942-0371
Reklámügynökség csapatába keres értékesítő/marketinges pozícióba agilis
munkatársakat marketing
feladatok ellátására az Örs
vezér térnél. Jelentkezés:
70-213-0765

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi
szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba.
Bejelentkezni a

06-40/200-801

üzenetrögzítős telefonon lehet.
Az Önkormányzat lapja
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