XVI. KERÜLETI
ÚJSÁG

AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu
XXVII. évfolyam 8. szám • 2018. április 25.

A láb mindig kéznél van
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MEGVALÓSULT A FEJLŐDŐ KERTVÁROS III. 23. PROGRAMPONTJA IS, UGYANIS ÁPRILIS 16-ÁN SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER
ÉS ÁCS ANIKÓ, A KÖRZET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJE
ÁTADTA AZ MLTC NÉGYSÁVOS, REKORTÁN BURKOLATTAL
ELLÁTOTT FUTÓKÖRÉT. A NEMZETISZÍNŰ SZALAG ÁTVÁGÁSÁBAN IDŐSEBB SZEMLER ISTVÁN, AZ MLTC ELNÖKSÉGI
TAGJA, BÍBOK TAMÁS, AZ MLTC KLUBTITKÁRA ÉS LÖFFLER
LÁSZLÓ, A KIVITELEZŐ TÜNDÉRKERT '97 KFT. ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓJA IS SEGÉDKEZETT.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK AZ
ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN

MŰSZAKI TECHNIKAI ALKALMAZOTT
(berendező, karbantartó feladatok)

MŰSZAKI TECHNIKAI ALKALMAZOTT
(hang-, fénytechnikus, berendező feladatok)

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

2

XVI. Kerületi Újság

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

Az utolsó kihelyezés időpontja:
május 2. szerda

Kérjük, hogy az összekötözött, egy méternél nem
hosszabb nyesedéket és gallyakat az ingatlanjuk
elé helyezzék ki. A kötegelt faágak mérete és
súlya egy ember által is mozgatható legyen.

Bővebb információt a 403-2928-as
telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

A láb mindig kéznél van
Kedves

Olvasó!

Folytatás a címlapról
Kovács Péter elmondta: a háromról négy sávosra bővített futókör közel 50 millió forintba
került, de megérte, mert a fiataloktól az idősekig nagyon sok kerületi használja. Amellett
pedig, hogy a kivitelező nagyon szép munkát
végzett, kevesebb lesz a por, így nagyobb tisztaságot lehet tartani az MLTC területén.

Szatmáry Kristóf, a Kertváros régi-új parlamenti képviselője mindenkit arra biztatott,
hogy mozogjon, majd Bíbok Tamás megköszönte az Önkormányzat beruházását, és
megerősítette, hogy nagyon sokan kísérték
figyelemmel az építkezést, mivel minél előbb
szerették volna birtokba venni az új pályát.
SZ.R.ZS.

ÁLLÁSOK
A XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE PÁLYÁZATOT HIRDET

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR,
ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR ÉS
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE.
Bővebb információ a www.bp16.hu honlapon található.
A pályázatot a kiírásban megadott feltételek szerint kell benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) vagy elektronikus úton
Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu e-mail címre.

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

Nem tudom, más hogy van
vele, de én tavasszal mindig
intenzívebben élek. Mintha
sokszoros energiával töltenének fel az egyre erősebb
napsugarak, a színesedni
látszó táj és azok a jellegzetes illatok, amiket csak
ilyenkor lehet érezni. Ahogy
éledezik a természet, úgy
lesz az embereknek is egyre jobb a hangulata. Végre
magunk mögött hagytuk a
szürkeséget, több időt töltünk a szabadban, és újult
erővel tekintünk az előttünk
álló kihívások elé. Hálát persze ilyenkor se felejtsünk
el adni! „Köszönöm, hogy
hervadva is tavaszi halk
mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a
főtéri aranykereszten. (…)
Köszönöm a szél jóízét, aromáját a barka-szagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon
ibolyászó lányok kacagnak.
(…) Köszönöm, hogy napos
gyepen fehér fénnyel vakít
a vászon. Köszönöm, hogy
friss fák alatt szelíd szívvel
megint halászom.” Áprily
Lajos versével kívánok csodás tavaszt mindenkinek!

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.

Az Önkormányzat lapja
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Lámpást gyújtottak a Napraforgóban
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DÖNTÖTT ARRÓL, HOGY A VAKOK
ÉS GYENGÉNLÁTÓK KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK
JAVASLATÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖT AZ EGYESÜLET LÁTÁSSÉRÜLT KÖZÖSSÉGEKET SZERVEZŐ HÁLÓZATÁVAL, A LÁMPÁSSAL. A MEGNYITÓ
A NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTBAN VOLT MÉG MÁRCIUSBAN, AZÓTA PEDIG MÁR EGY ÚJABB
ÖSSZEJÖVETELT IS TARTOTTAK.
Kollárszky Boglárka és Aranyiné Knett Olga közösen vezetik a
XVI. kerületi Lámpás klubot. Az összejövetelekre elsősorban
a látásproblémákkal élőket várják bármely korosztályból, de
szívesen fogadják az ő ismerőseiket, más fogyatékkal élőket és
a lelkes önkénteseket is. Színes kulturális programok is szerepelnek a kínálatukban, bár elsősorban a látássérültek esélyegyenlőségének elősegítésében és egyéni problémáik megoldásában tudnak tanácsot adni, megoldást keresni.
Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi
Regionális Egyesületének elnöke elmondta: egy uniós pályázaton nyert támogatás segítségével kezdték meg a helyi közösségek
kiépítését. A Napraforgóban megalakult klub a 14. láncszeme a
hálózatnak. Küldetésüknek érzik a látássérültek életminőségének javítását, amelyhez elsősorban a közösségek aktivizáló ere-

jét tekintik kiindulópontnak. Szeretnék elérni, hogy klubtagjaik,
akik különleges élethelyzetük miatt általában gyorsan elszigetelődnek, ne otthonülő, megtűrt állampolgároknak, hanem a társadalom aktív, hasznos tagjainak érezhessék magukat. Ezt minden
esetben a helyi önkormányzatok közreműködésével képzelik el.
Hanuláné Kurdi Ágnes, a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője szerint azért hasznos a Lámpás klub
megalakulása, mert törekvéseik egybevágnak a Központéval:
segítő kezet nyújtanak a hátrányos helyzetű emberek számára.
A XVI. Kerületi Önkormányzatot Müller Kinga Intézményi
irodavezető képviselte, aki hangsúlyozta, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg a klub létrehozását és annak
támogatását.
MÉSZÁROS TIBOR

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából NAGY FERENCNÉT, aki Mátyásföldön született,
és egész életében hűséges maradt hozzá. Iskoláit az egykori
Baross Gábor utcai általános iskolában kezdte, majd szülei
egy esztergomi zárdába
íratták be. Ott azonban
annyira nem érezte jól
magát, hogy átiratkozott
a budapesti Sacre Coeur
Sophianum Leánygimnáziumba, az érettségi
vizsga után pedig joghallgató lett. Hamar kiderült viszont, hogy az
életvidám fiatal lánynak
nem valók a paragrafusok és jogszabályok,
ezért valami érdekesebb
foglalkozás után nézett.
A BKK elődjénél, a Budapest
Székesfőváros
Közlekedési Részvénytársaságánál (Beszkárt)
gyors- és gépíró tanfolyamot hirdettek, amit sikeresen el is végezett. Először mégis kalauzként

alkalmazták, majd miután nagybátyja javaslatára műszaki rajzot is tanult, megtalálta azt a foglalkozást, amelyben igazán
otthon érezte magát. A Beszkárttól került az Ikarus gyárba,
ahol egészen nyugdíjazásáig, 55 éves koráig volt az autóbuszüzem megbecsült műszaki
rajzolója.
Edit néni 1953-ban ment
férjhez, majd másfél év múlva megszületett a fiuk, akit
féltő gonddal, nagy egyetértésben neveltek, és aki egy
lányunokával örvendeztette
meg őket.
Gyöngyike – mert a családja és a barátai így szólítják
Edit nénit – lakását maga
tartja rendben, sőt, ahogy
jön a jó idő, erejéhez mérten kertészkedik is. Családja
mindig a rendelkezésére áll,
de ő még nem nagyon veszi
igénybe a segítségüket, önálló életet él. Ebbe beletartozik
az is, hogy még 90 évesen
is heti két alkalommal jár a
Széchenyi fürdőbe. Isten éltesse még nagyon sokáig!

4

XVI. Kerületi Újság

ISMÉT KÖZÖSEN RENDEZETT
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A XVI.
KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA EGÉSZSÉGNAPOT A SZAKRENDELŐBEN ÁPRILIS 14-ÉN.
Kovács Péter polgármester megköszönte az intézmény dolgozóinak, hogy a szabadnapjukon is a páciensek rendelkezésére állnak.
Ezután felhívta a figyelmet azokra a szűrővizsgálatokra, amelyekkel a kerületiek fel tudják mérni az egészségi állapotukat, illetve
beszélt az olyan sportokról, mint például a nordic walking, amelyekkel minden korosztály tehet az egészsége megőrzésének érdekében.
Dr. Csomor Ervin egészségügyért is felelős alpolgármester hangsúlyozta: ősszel elindul az a program, amelynek keretében átalakul
és bővül is a Szakrendelő, így még modernebb formában tudják
majd fogadni a kertvárosi polgárokat.
Dr. Kiss Marianna kiemelte: évről évre egyre többeknek fontos
az egészség és a megelőzés, amelyhez az intézmény egyre bővülő szolgáltatásokkal járul hozzá. Ilyen volt idén az az új eljárás,
amellyel a neurológusok a Parkinson-kór tüneteit szűrték, egy alapítvány pedig a mellrák időben történő felismerésének fontosságában nyújtott fontos segítséget. A parkolóban állt egy busz is, ahol
az egészséges életmóddal és az emberi test működésével kapcsolatban kaphattak információkat az érdeklődők.
SZ.R.ZS.

A Szakrendelő kollektívája
...........................................

Az Önkormányzat lapja
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Kerületi Építési Szabályzat
A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2000-BEN
JÓVÁHAGYOTT ÉS TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: KVSZ) A 314/2012. (XI. 8.)
SZ. KORM. RENDELET ALAPJÁN LEGFELJEBB 2018. DECEMBER 31-IG ALKALMAZHATÓ. EZÉRT A KERÜLET EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN:
KÉSZ) KÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES, MINT AHOGY MÁRCIUS 12-I LAPSZÁMUNKBAN IS TÁJÉKOZTATTUK OLVASÓINKAT. AZ ELKÉSZÜLT KÉSZ TARTALMÁT ALÁBB ISMERTETJÜK.
A Képviselő-testület által meghatározott
építési övezetek csak a Fővárosi Közgyűlés által, a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban:
TSZT) rögzített kategóriákon belül alakíthatók ki. A KVSZ-ben eddig meghatározott keretövezetek (L3; L4; I; M;
MZ) helyett az ezeknek megfelelő – az
országos előírásokat követő – területfelhasználási egységek jelei szerepelnek a
KÉSZ-tervezet övezeti térképén. Mivel a
Képviselő-testület korábban jóváhagyta a
szemléletformáló Településképi Arculati
Kézikönyvet és a Településkép védelméről szóló rendeletet, a KÉSZ kifejezetten
az építés feltételeit szabályozza, illetve
határozza meg.
A KÉSZ – a KVSZ-hez hasonlóan – továbbra is rögzíti a közterület alakítására,
a táj- és a természetes környezet védelmére, valamint a veszélyeztetett területekre, a közművesítésre és az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásokat. A
KÉSZ-ben a kerület nagy részét lefedő
L4 keretövezet jele helyett a TSZT-ben
szereplő Lke-1 (kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület) területfelhasználás
szerepel, ahol a KVSZ-ben az L4-es övezetek előírásai jelennek meg.
Legnagyobb újdonság a KÉSZ-ben,
hogy csökken az egy telekre építhető
lakásszám. A már beépített területeken
egy telekre a korábbi 300 m2 telekterü-

let/lakás arányszámot a duplájára emeli.
Vagyis 600 m2-nél kisebb telken csak
egy lakás építhető, az ennél nagyobb
telkeken is csak maximum két lakás. A
KVSZ-ben a lakóterületeken, az egyes
lakótelkeken az építési telek területéhez
viszonyítottan elhelyezhető lakások száma korlátozott, de a kisméretű lakások
miatt egy telken a környezetben kialakult beépítésnél intenzívebb terhelés jelentkezett, amely kedvezőtlenül hatott a
kertvárosias beépítésre, és hátrányos az
itt elvárt életvitelre.
Az ómátyásföldi (korábbi L3 jelű) lakóterület TSZT szerinti területfelhasználása Lk-2 (kisvárosias, jellemzően szabadon álló lakóterület). A lakóterületekre
vonatkozó előírások alapvetően változatlanul megmaradnak (beépítés 20-25 százalék, zöldfelület 50-60 százalék, építménymagasság övezet szerint változó).
A KVSZ szerinti intézményi övezet területei a TSZT szerint Vt-H jelű, kiemelt

Május 3., csütörtök 16.00
LAKOSSÁGI FÓRUM

a kerület területére vonatkozó szabályozás

A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ)

TÁJÉKOZTATÓ ANYAGÁRÓL.
Helyszín:
a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) házasságkötő terme.

Május 5., szombat 16.00

Szentmihályi Esték

Dr. KÁSLER MIKLÓS,

az Országos Onkológiai Intézet
főigazgatója, egyetemi tanár
TART ELŐADÁST

ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYAINKRÓL
ÉS CSONTJAIK
GÉNKUTATÁSÁRÓL
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jelentőségű helyi központ területeként
vagy Vi-2 jelű, intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű területként, a
munkahelyi területek egységesen Gkszjelű gazdasági területként jelennek meg,
amelyek a helyi adottságoknak megfelelően további övezetekre bontottak. A beépítési paraméterek jellemzően a KVSZ-ben
korábban rögzítettek szerint alakulnak.
A KÉSZ előírásai kiterjednek a különleges területekre (rekreációs, honvédelmi, közlekedési, temető, vízkezelés),
valamint az alapvetően beépítésre nem
szánt zöldterületekre, erdőterületekre,
mezőgazdasági területekre is.
A készülő KÉSZ a kerületben történő
építést 17 évig meghatározó KVSZ-t váltja fel. A KÉSZ az Önkormányzat szándéka szerint biztosítani tudja a kertvárosi
jelleg megőrzését és az adott területeken
a szolgáltatások biztosítását, a természeti környezet védelmét.
Kovács Péter polgármester

A rendezvény háziasszonya:
Kossuth Eszter
Helyszín: RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA
(Templom tér 3.)

A SZERETET ÉS HŰSÉG NAPJÁN AZOKAT ÜNNEPELJÜK,
AKIK TÖBB ÉVTIZEDE ÉLNEK BOLDOG HÁZASSÁGBAN,
PÉLDÁT MUTATVA EZZEL MÁSOKNAK. A RENDEZVÉNYT
IDÉN A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TARTOTTÁK ÁPRILIS 13-ÁN.
Kovács Péter polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: a hosszú házasság
titka minden bizonnyal az, ha a párok
együtt oldják meg a felmerülő nehézségeket, és kitartanak a másik mellett

Kátai Andrea anyakönyvvezető közreműködésével a
jubiláló párok megújították
házassági esküjüket, majd
Kovács Péter és Baloghné
Szabó Olga, a Területi Szociális Szolgálat vezetője átadta
nekik az ezt jelképező emléklapot.
..............................

a buktatók ellenére is. Hiszen ez a kötelék azt jelenti, hogy az „én”-t felváltja
a „mi”, és két ember már közösen akar
végigmenni azon az úton, amit együtt
választottak. A kerület vezetője szerint

a megjelent házaspárok mutatnak példát saját gyerekeiknek és másoknak is
azzal, hogy elhatározással, kitartással
és szeretettel össze lehet tartani a magyar jövő zálogát, a családot.

Az ünnepeltek névsora: Vanyó István és Ivanics Erzsébet 68 éve házasodtak össze. 52 éve kelt egybe Nyitrai László és Nyitrai Lászlóné, 50 éve
Barta Mihály és Barta Mihályné, Sánta István és Molnár Irén, valamint
Boros Jenő és Gál Mária. 45 éve társai egymásnak dr. Valentini Ödön és
Gombai Éva, 35 éve Hegedűs István és Rendes Mária, 30 éve Balogh Gábor és Weidinger Krisztina, 25 éve pedig Simon Gábor és Simon Mariann.

A Liget Táncegyüttes bemutatója után Csongrádi Kata,
majd a Picnic Band szórakoztatta az ünneplőket.
................................................................
Az Önkormányzat lapja

7

Föld napi
tudáspróba

CSODÁLATOS TAVASZI NAPSÜTÉS FOGADTA
IDÉN AZT A 325 DIÁKOT, AKIK A KERÜLET 13 ISKOLÁJÁBÓL ÉREZTEK A HERMINA SPORTPARKBA,
HOGY RÉSZT VEGYENEK AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTAL SZERVEZETT FÖLD NAPI VETÉLKEDŐN.

Először Kovács Péter polgármester üdvözölte a fiatalokat,
akiknek elmondta: az Önkormányzat 2016-ban csatlakozott
az Áder János köztársasági elnök által elindított, Élő bolygónk
elnevezésű kezdeményezéshez, amelynek keretében több feladatot is vállalt a környezet védelme érdekében. Az egyik ilyen
a Föld napi vetélkedő, amelynek megszervezésért köszönetet
mondott a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak.

a Magyar Kerékpárosklub, a XVI. kerületi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, az Agyklub, az Erdőmentők Alapítvány,
valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tevékenységével. A résztvevőknek ezután egy 13+1 kérdéses totót kellett kitölteniük. Az alsósok közül a Jókai Mór, a
Göllesz és a Móra Ferenc Általános Iskola csapatai érték el
a legjobb eredményt, a felsőbb évfolyamokból a Szerb Antal
Gimnázium, a Batthyány Ilona és a Centenáriumi Általános
Iskola tanulói diadalmaskodtak.
A legfőbb támogató most is a Decathlon Sportáruház Csömör volt.
SZ.R.ZS.
Ezután Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő arra hívta
fel a diákok figyelmét, hogy a Kertváros, ahol élnek, Magyarország egyik legszebb települése, ami kötelezi az itt lakókat
arra, hogy megvédjék a természeti értékeit és tovább örökítsük azokat.
Szász József alpolgármester a verseny környezetvédelmi
jellegével kapcsolatban arra kérte a diákokat, hogy semmiképpen se szemeteljenek a helyszínen, inkább használják a
kihelyezett palackpréseket.
A technikai részletekről ifjabb Mizsei László, a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta az
iskolásokat, akik ezúttal hét állomáson ismerkedhettek meg
a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület,
a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság,
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Forgalmi változás!
Április 23-án (hétfőn) a reggeli üzemkezdettől a XVI. kerület, Mátyás király utcai útépítési munkálatok
részleges befejezésével a Szent Imre utca és a Szent Korona utca közötti útszakaszt megnyitották, ezért a
144-es autóbuszok útvonala módosul.

144-es autóbuszok

Rákosszentmihály,
Csömöri út, ill.
Örs vezér tere M+H felé

Útvonal:

A Szent Korona utca – Mátyás király utca kereszteződéséig a terelt útvonalán
– majd balra Mátyás király
utca, tovább a menetrendszerinti útvonalán.
Kimaradó megállóhely:
Mátyás király utca
A 144-es autóbuszok újra
érintik az eredeti Rákosszentmihály, Csömöri út
végállomást.

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete

Rákosi út 71., Gerberné Balogh Jenoveffa elnök

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

Május 8., kedd 18.00
(Rákosi út 71., civil ház)
PÁSZTOR ERZSÉBET A TERÁPIÁS AROMAOLAJOK
CSODÁLATOS VILÁGA: TESTI-LELKI MEGÚJULÁS,
TERMÉSZETES MEGOLDÁSOKKAL címmel tart előadást. Amiről szó lesz: hogyan működnek a terápiás olajok,
hogyan tudják átalakítani a negatív érzelmeket, miben tudnak nekünk segíteni fizikai betegségek esetén? Az olajok
bemutatása, kipróbálása.

Május 9., szerda 18.00
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház
(Sasvár u. 23., templom mögötti épület)
EHETŐ VIRÁGOK A KERTBEN ÉS A KONYHÁN.
AZ ÍZEK ÉS A DÍSZÍTÉS MŰVÉSZETE.
Előadó: Halmos Mónika, az ehető virágok szakértője.
LEGSZEBB KONYHAKERTEK VERSENY célja, kiemelt
témája, elvárások, bírálati szempontok. Iskolakertek,
óvodakertek. Előadó: Bányi Gyuláné.
Belépés: az egyesület és a KALOT tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit adományként a Közösségi Ház
nagytermének igénybevételére fordítunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FERENCZ ANDRÁS: 8 BROKÁTTEKERCS
– csikung bemutató az egészséges életért.
A KALOT tagok és A Kertvárosi Kertbarátok Egyesületének
tagjai sokszorosított anyagot kapnak ajándékba.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Helyreigazítás
Március 22-i számunkban adtunk hírt arról, hogy a Göllesz
Viktor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI tanulói kakaóztak
a polgármesterrel. A diákok viszont a Szabadföld úti tagintézményből érkeztek, nem a Szent Imre utcából. A tévedésért elnézést kérünk.

JOGI TANÁCSADÁS
Május 2., szerda 10-12 óráig és és május 16., szerda 13-15 óráig
A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont-egyeztetés szükséges. Az
időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy a
06-70-933-8705 telefonszámon lehet megbeszélni, illetve
a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

Az Önkormányzat lapja
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Hősképző alapismeretek
A KERÜLETBEN TÖBB MINT 20 ÉVE TARTANAK KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁSI VETÉLKEDŐT FELSŐ TAGOZATOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA AZZAL A CÉLLAL, HOGY A FIATALOKNAK LEGYENEK
ALAPVETŐ ISMERETEIK ARRÓL, MIT KELL TENNI, HA BEKÖVETKEZIK EGY TŰZESET, ÁRVÍZ, KÖRNYEZETI KATASZTRÓFA VAGY EGY EGYSZERŰ KÖZÚTI BALESET. A RÉSZTVEVŐKNEK A JÁNOS UTCAI TÁBORBAN ÁPRILIS
6-ÁN HÉT KÜLÖNBÖZŐ TÉMAKÖRBEN KELLETT SZÁMOT ADNI ISMERETEIKRŐL.

A diákoknak a tesztlapok kitöltése után
veszélyhelyzeti csomagot kellett összeállítaniuk, amelynek tartalmaznia kellett
az ilyenkor legszükségesebb tárgyakat,
eszközöket. A tűzvédelmi állomáson
azok szerepelhettek jól, akiknek volt elég
erejük a súlyos tűzoltó tömlő célba gurításához, és jól ismerték a tűz eloltásának
szabályait. A radiológiai-biológiai-vegyi
ellenőrzőponton úgynevezett WAX-katalógus segítségével veszélyes anyagok
azonosítását végezték a versenyzők,
majd a vegyvédelmi védőeszköz szakszerű fel- és levételét mutatták be. A híradó
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állomáson a különféle riadóztató szirénajelek felismerése volt a feladat, majd
minden résztvevő leragasztott gázálarcüveggel végigment egy szalagokkal
kijelölt pályán, úgy, hogy egyik társa rádión irányította. A kerékpáros ügyességi
pálya homokos talaja is próbára tette a
fiatalokat, és tudniuk kellett a bicikli kötelező felszerelési eszközeit is. Ezután a
Vöröskereszt és az Országos Mentőszolgálat munkatársai azt ellenőrizték, ki
mennyit tud az elsősegélynyújtásról, az
újraélesztésről és a sebkötözésről. Végül
az árvizekkel kapcsolatban azt kellett

bemutatniuk a tanulóknak, hogyan kell
beindítani egy szivattyút, és hogyan kell
homokzsákokból nyúlgátat építeni.
A verseny első három helyezettje érmet,
oklevelet és ajándéktárgyat kapott, a legjobban teljesítő iskola csapata pedig egy
kupát is hazavihetett. Az általános iskolák közül a Móra Ferenc, a középiskolák
közül pedig a Szerb Antal Gimnázium
végzett az első helyen, ezért ők vehettek
részt április 18-án a Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen, amit a Hajógyári-szigeten rendeztek meg.
MÉSZÁROS TIBOR

A XVI. KERÜLETI 929-ES SZÁMÚ SZENT MIHÁLY ÉS A 412-ES SZÁMÚ KALAZANTI SZENT JÓZSEF CSERKÉSZCSAPAT A HAVASHALOM PARKBAN
TARTOTTA MÁSODIK, EGÉSZ NAPOS RENDEZVÉNYÉT ÁPRILIS 14-ÉN. A
RÉSZLETEKRŐL JÁRÓ ZOLTÁN, A SZENTMIHÁLYIAK JAGUÁR ŐRSÉNEK
VEZETŐJE ÉS PÁKOZDI GERGELY, A LEOPÁRD ŐRS TAGJA TÁJÉKOZTATTA LAPUNKAT.
A programot úgy állították össze, hogy minden résztvevő találjon kedvére való elfoglaltságot. Volt akadálypálya, rekeszmászás, számháború, sportbajnokság, frizbifoci, kézműves
foglalkozás, nyakkendőgyűrű készítés, detektívjáték, nyakkendőharc, quiz, emlékfal, lelki-sarok, gyereksátor, bohóc, bűvész, bábjáték
és még sok egyéb szórakozási lehetőség.
A legkisebbeket az ugrálóvár kötötte le a legjobban, aki pedig az aktivitásokban megéhezett, beugorhatott a lakomasátorba egy szendvicsre és egy limonádéra. A szellemi kalandok
kedvelőit sakksátor és robotikai bemutató
várta. Az ifjúság ízlésének megfelelő zenéről
a Dere Dura együttes, később pedig Csótány
Dzsó gondoskodott.
MÉSZÁROS TIBOR

A Dere Dura együttes
..............................

Az izgalmas és tartalmas napot
tábortűz melletti közös éneklés zárta.
..............................................
Az Önkormányzat lapja
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115 éves tavaszvárás

Helytörténet

1903. május 3-án jelent meg az alábbi cikk a Rákos Vidéke folyóiratban. A címoldalon közölt írást minden
bizonnyal Farkas Elek főszerkesztő és laptulajdonos jegyezte le. A család visszaemlékezései szerint jól vitázó,
logikus észjárású főszerkesztő írásaiból (ebből is) árad a pátosz, de lehántva azt, érdekes belelátni a kor
problémáiba (amik a gyanúm szerint máig hasonlóak). Farkas Elek 1902-től 1903-ig szerkesztette az újságot,
ennek hasábjain így írt arról, miért is vállalta el a főszerkesztői munkát: „…És ha mindezek tudatában mégis
vállalkoztam erre a nehéz, felelősséges feladatra, tettem ezt azért, mert szívemmel, lelkemmel hozzánőttem
ehhez a mi vidékünkhöz. Szeretem a szép fasorait, a hűs vizét, a jó levegőjét és megtanultam szeretni, tisztelni
az ittkünn (sic.) lakókat azalatt a másfél évtized alatt, a mióta velök (sic.) megismerkedtem. És mert szeretem
ezt a vidéket minden érdekét igyekszem előmozdítani ott, ahol erre éppen alkalmam nyílik.(…) Most csak arról
biztosítom újból a lapok mélyen tisztelt olvasó közönségét, hogy részrehajlást, pártosságot, személyi kultuszt vagy támadást ezeken a hasábokon találni nem fog. Álljon itt tehát a Rákos Vidéke címlap írása: a tavaszi
zsongás könnyedségét némileg megzavarják a szerkesztőt foglalkoztató közéleti problémák, de a hitét nem.

„Itt a virágfakasztó tavasz, telve reményeink gyümölcsöt ígérő bimbajával. A hosszú
tél zsarnokságán végre győzedelmeskedett
az élet szabadsága. Újra lomb fakad a fákon. Megnépesül erdő, mező. Életre kél minden újra. S a tavasz enyhe szellője nyomán
feléled szunnyadó reményünk is, hogy képzeletünk gyors szárnyára kapva tova repítse
lelkünket a titkos jövendő felé. Bölcs rendelése ez az Istennek. Ez ad alakot és életet
gondolatainknak, ez vezeti lelki világunkat,
a melynek erejével bírjuk csak leküzdeni az
élet nagy háborúját. Óriási harc ez. Sokan
maradnak a csatatéren, s nap-nap után
halljuk ezrek és ezrek jajkiáltásait.
Tudjuk, hogy a kétségbeesetteknek erőt kell
adni az életküzdelem nehéz, nagy harcához. De ehhez nem a társadalom és egyesek
legnagyobb és legerőfeszítőbb anyagi áldozatkészsége kell, — hisz az mint a csepp a
tenger vizében tűnik el; -— hanem lelkierőre van szükség, mely megacélozza a csüggedő kart, s a remény sugarával bevilágítja a
titkos, de szebb jövendő veszélyes utait.
Előttünk áll nagy példájával a természet,
mely a tavasz jöttével nem a lombokat
akasztja a fákra, sem a virágot a mező liliomára, de enyhe szellőjének fuvallatával
lehántja a dermesztő jégcsapot és első meleg
sugarával a szunnyadó életerőt mozdítja
meg, melynek nyomán kell, hogy lomb és
virág fakadjon.
Lelkierő nélkül ember nem lehet. Nem pótolhatja azt se pénz, se gazdagság. Szakítsd
csak le a virágot, s akaszd fel ékül a száraz
ágra, nemde elhervad a virág, nem éled fel a
száraz ág és gyümölcsöt sem terem soha. A
pénz és gazdagság magában csak ilyen száraz ágra kötött leszakított virág.
Nap-nap után látjuk és halljuk a bűn
tobzódását hitestársával a nyomorral. A
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művészeteknek szentelt hajlékokban az erkölcstelenség ül orgiákat. A kincs utáni vágy
a legalávalóbb eszközöket is szentesíti. A
lapok hasábjait az elesettek gyászseregének
névsora és rémtetteiknek hymnusa tölti be.
A becsülés és becsültetés, a tisztelet és tisztesség ma csak fogalmakká törpültek. Az
ifjú utasítja az öreget, a gyermek neveli a
szülőt, a felebaráti szeretet ott kezdődik, a
hol az érdek. Testvér testvér ellen, barát barát ellen tör, ha az érdek úgy kívánja. Ma az
csodálatot kelt, a mi azelőtt természetes volt.
Hozsannákat zengünk annak, s valóságos
bálványként fordulunk felé, a ki mint becsületes és mint becsült talál meghalni. Pedig ez
azelőtt természetes volt. Azelőtt félve ejtették
ki a „becsület“ szent nevét és azt, mint egy
szentséget hordták kebleikben az emberek.

Ma az unokák szájából nap-nap után hallhatjátok, dobálják, mint gyermek a labdát.
A becsületet ma ruhazsebben hordják, papirosra írva, s annál becsületesebb valaki, minél többször írták azt neki papirosra. Egy
rongy papír és ez a becsületük.
Restellünk elmenni az istenházába és szégyelljük magunkra vetni a hitélet kereszt jelvényét. Kinevetjük és gúnnyal illetjük az Isten szolgáját, midőn az az örök igazságról
beszél — mondván „vizet prédikál és bort
iszik“. Az Isten csak akkor jut eszünkbe,
mikor már veszni érezzük magunk alól a
talajt, vagy midőn már teljesen kivetkőzve
erkölcsi és lelki világunkból tehetetlenül vergődünk az élet súlya alatt. És sokan még ekkor is nem magukat, hanem a Mindenhatót
és hatalmat átkozva hunyják be szemüket.
Itt nem anyagi segítségre van szükség. A
társadalom a legnagyobb megerőltetés dacára
sem fog ja arannyal bekötözhetni a jajveszéklők sebeit, sem megóvni őket az elpusztulástól.
Egyedül a hit és a remény Istentől adott véghetetlen hatalma ébresztheti fel a csüggedőkben
a szunnyadó lelki erőt, s azok éltető sugarának melegénél el fog hallgatni a zokszó, és elnémul a harcban elesettek átkozódása.
Istenbe vetett erős hitünk lehántja az életküzdelem dermesztő zúzmaráját, felszabadul rabságából az életerő, s nyomán fakad a
boldogság, a megelégedés örök szép virága.
Most midőn mindnyájan örömmel futunk
a szabadba üdvözölni a természet újjáébredését, ne csak virágot szakítani menjünk
oda, hanem templommá avassuk fel a természetet is, s a kis madár csicsergésével
együtt szálljon fel fohászunk az Istenhez, s
kérjük, hogy ébressze fel bennünk is a hit,
remény és szeretet erejével azt a lelki erőt, a
mely nekünk is meghozza a virágfakasztó
tavaszt.”

Megnyílt az Írás-Kép
Galéria
A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT VERES PÉTER ÚTI ÉPÜLETÉNEK NAGYTERMÉT
KIÁLLÍTÁSOK RENDEZÉSÉRE ALKALMAS HELYISÉGGÉ
ALAKÍTOTTÁK A MUNKATÁRSAK. AZ ÍRÁS-KÉP GALÉRIA
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL A CORVIN
GIMNÁZIUM EGYKORI TANÁRA, JENEY ZOLTÁN TISZTELETÉRE RENDEZTEK EMLÉKKIÁLLÍTÁST ÁPRILIS 18-ÁN.
Villányi Péter intézményvezető köszöntője után Kovács Péter polgármester
üdvözölte a megjelenteket, méltatta az
Emlékezet Központ eddigi munkáját, és
megnyitotta az intézmény Írás-Kép Galériáját.
Ádámffy Pál művésztanár, miután megemlékezett a közelmúltban elhunyt Lantos Antalról, ismertetőjében elmondta:
Jeney Zoltán 1899-ben Kolozsváron született. Részt vett az I. és a II. világháborúban
is, utóbbiból embert próbáló orosz fogság
után került haza. Közben 1920 és 1925
között a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként Bori Jenőtől (a Bori vár
megálmodójától) és Strobl Alajostól megtanulta a szobrászat mesterfogásait. A mai
Kertváros elődtelepülései közül Cinkotán
és Mátyásföldön is tanított alsóbb iskolák-

ban, de dolgozott vidéki középiskolákban, végül pedig a
Corvin Mátyás Gimnázium
rajztanára lett. Szabadidejében sem tétlenkedett, szervezett és vezetett képzőművész-, fotó-, repülőmodellező
szakkört, önképzőkört, és
helyettes vezetője volt a helyi
cserkészcsapatnak. 1933-ban
vizsgázott vitorlázó repülésből, rendszeres résztvevője
volt a balatoni vitorláshajó-versenyeknek,
télen pedig gyors- és műkorcsolyában
jeleskedett, utóbbiban nemzetközi versenyek pontozóbírájaként is.
Központi figurája volt a kerület képzőművészeti életének. Az ezzel kapcsolatos tevékenységét Zsuráffy Mária festőművész

2018 A CSALÁDOK ÉVE, A TAVASZ PEDIG A
MEGÚJULÁS, A SZÜLETÉS IDŐSZAKA, NEM
CSAK A TERMÉSZETBEN, HANEM AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN IS. IDÉN ÁPRILIS 19-ÉN ÉS 20-ÁN A TAVASZI BABA-MAMA
NAPOK RENDEZVÉNYRE A LEENDŐ SZÜLŐKET ÉS A KISGYERMEKES CSALÁDOKAT
VÁRTÁK.
A Ligeti Baba Klub segítségével szervezett előadásokon a többi között bába, dúla, szoptatási tanácsadó, természetgyógyász, perinatális szaktanácsadó, dietetikus és Kriston Intim Torna tréner
osztotta meg ismereteit az érdeklődőkkel. A nyelvtanulást nem lehet elég korán elkezdeni, erről két
kerületi nyelviskola képviselői is gondoskodtak.
A kicsiket pénteken Hazay Annamária Ringató
foglalkozásvezető, szombaton pedig a Málna zenekar és a Harmónia Csellóegyüttes szórakoztatta minőségi zenei előadásaival. A rendezvényt a
már megszokott jótékonysági tombola zárta, ahol
a sorsolásban idén Kovács Péter polgármester segédkezett. Az összegyűlt több mint hetvenezer
forintot egy kertvárosi rászoruló kisgyermekes
család kapta.

személyes élményei alapján idézte fel, majd ugyanezt tette Jeney Zoltán egyik
tanítványa is.
A polihisztor életrajzát
ismerve, az emlékkiállítás
aligha kaphatott volna találóbb címet, mint Földön,
vízen, levegőben. A megnyitó családias hangulatához nagyban hozzájárult a
Rácz Aladár Zeneiskola öt
lelkes növendéke, akik egy fuvolatriót és
egy hegedűduót alkotva szórakoztatták a
megjelenteket.
Az esemény végén az ünnepelt lánya,
Jeney Hubáné a család nevében köszönte
meg a szép megemlékezést.
MÉSZÁROS TIBOR

Tavaszi
baba-mama napok

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

Május 6. vasárnap 15:00
TAVASZKÖSZÖNTŐ NÓTAMŰSOR
Magyar nóták, operettek és cigánydalok, a 100 tagú Cigányzenekar virtuóz szólistáival.
Jegyár: 1400 Ft
Május 10.
csütörtök 18:00
P. BAK JÁNOS
KIÁLLÍTÁSA
az Art 16.
Művész Csoport
szervezésében
a Corvin
Galériában.

Május 11. péntek 20:00
GEMINI HÁZIBULI
Havonta egy alkalommal, pénteken 20:00 órától hamisítatlan retro házibuli-hangulat várja Önöket, ahol a Gemini
együttes örökzöld slágerei biztosítják a talpalávalót.
Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)
Előzetes asztalfoglalás szükséges a 0630-6575-896-os telefonszámon.
Május 12. szombat 10:00
XXVII. ORSZÁGOS GYERMEK TÁNCMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL

A program a nagyközönség számára is látványos és izgalmas
élmény, amit XVI. kerületi lakosok (lakcímkártyával igazoltan) díjmentesen, más kerületekből érkező felnőttek 1000
Ft-os, gyermekek 500 Ft-os belépőjegy vásárlása mellett tekinthetnek meg.
Május 13. vasárnap 17:00
TÁNCOLTAM, ALKOTTAM IN MEMORIAM KRICSKOVICS
ANTAL
Nagyszabású emlékest az Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, kiváló művész, a XVI. kerület díszpolgára emlékére.
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Fellépnek:
Garai
Bunyevác Hagyományőrző Együttes,
Fáklya Horvát Művészegyüttes, „Régi
Fáklya Együttes”,
Tököli
Délszláv
Táncegyüttes, Tököli Hagyományőrző Együttes, Tököli
Rác Férfikórus, Kolo Zenekar, Közép-Európai Táncszínház,
BM Duna Művészegyüttes
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az
info@kulturliget.hu e-mail címen várunk név, darabszám és elérhetőség meg jelölésével.

(János utca 141-153.)

Április 28. szombat
9:00-12:30
BABA- ÉS
GYERMEKRUHA
BÖRZE

Kép-Vers-Zene
IDÉN JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN, A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL
A FOTÓ, A ZENE ÉS A SZAVAK MŰVÉSZETÉNEK
KIFEJEZŐ EREJÉT EGYESÍTETTE AZ A RENDEZVÉNY, AMELY A FOTO ART FOTÓSISKOLA, JOE
FRITZ KLARINÉTMŰVÉSZ ÉS A VERSSZERETŐ
ALKOTÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBŐL JÖTT LÉTRE AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ NAPFÉNY
GALÉRIÁJÁBAN.
A Sashalmon működő Foto Art Fotóiskola végzősei minden kurzus végén kiállítják legjobb
képeiket a kerület kulturális központjában. A
rendezők ezeket a műveket vették alapul, amikor
kiírtak egy verspályázatot. A jelentkezőknek egyegy fénykép nyomán keletkezett érzéseikről kellett költeményt írniuk.
A felhívásra 20 poéta több mint 50 alkotást küldött, ezek közül 30 került a műsorba. Pályaművek nemcsak a Kertvárosból érkeztek, hanem
a többi között Piliscsabáról, Siófokról, de még
Brassóból is. A költeményeket Cap Júlia és Krajnik-Balogh Gábor színész az aktuális fotó előtt
megállva olvasta fel, és Joe Fritz, a Magyarország
legjobb klarinétművésze cím birtokosa kísérte
improvizációival.
MÉSZÁROS TIBOR
A legtöbb versírót Szél Johanna
Törés című képe ihlette meg.
....................................................

Függöny

A pályázaton munkatársunk, Varga Tibor is részt vett.
Alább az ő versét olvashatják.

Házak üveges tekinteteiben örökíti meg az est családok néma idilljét,
kötelék és magány elegye szűrődik ki a félrehúzott firhang árterében,
kéjes sóhajok pulzálnak falak között mámortól remegő ablakok viszonyán,
hörgő agónia kíséri át a lét végső percén a kimerült lelket a nirvánába.
Most vakablakon keresztül figyelem, ahogy vakolatként pereg az idő.
Frivol barátságok, halott szerelmek elevenednek fel a keret belsejében;
rájövök, hogy a múlandóság is múlandó, és a világ csak puszta ármány,
s minden mi van, illékony és jelentéktelen.
Majd meglátom magam az ablakon túl, az üveg ismeretlen túloldalán,
a jövőt neszelem, mialatt hátam mögött a függöny összemegy.
Fotó:
Dr. Renner-Kurdi Krisztina - Függöny

VARGA TIBOR

Az Önkormányzat lapja
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Váltakozó
sikerrel
Az Ikarus teljesítménye az utóbbi öt fordulóban: két győzelem, egy döntetlen és két vereség. Az még érthető, hogy a bajnokesélyes REAC ellen kikaptak, de a Vízművek elleni vereség
már fájt. (Érdekesség, hogy az utóbbi csapat új edzője Véber
György, az egykori nagy újpesti kedvenc lett).
Az IKA nem titkoltan nagy reményekkel indult ennek a bajnokságnak, sajnos azonban a várt feljutás elillanni látszik (15, illetve 16 pont a hátránya az első kettő mögött) és még a harmadik
helyért is meg kell küzdeni a szorosan tapadó Gázgyár és 43. sz.
Építők csapatával. (IKA 44 p, Gázgyár 43 p, 43. sz. Építők 41 p)
Eredmények:
REAC – Ikarus 3-1 (1-1) G.: Horváth K.
Ikarus – Pestszentimre 4-1 (2-0) G.: Balogh Bence B.(2),
Orosz J., Ferkel M.
Budafok II. – Ikarus 2-3 (1-1) G.: Orosz J. (2), Balogh Bence B.
Ikarus – TFSE 0-0
Vízművek – Ikarus 2-1 (1-1) G.: Horváth K.
A RAFC javított a helyzetén: az első három forduló három
veresége után két bravúros győzelemmel és két döntetlennel
távolodni kezdett a kiesőzónától, és bár utána „hazai” pályán
elég csúnya vereségbe szaladt bele, a 10. helyen áll, tisztes távolságban a kiesőjelöltektől. A hazai pálya azért került idézőjelbe, mert úgy néz ki, hogy a bürokratikus huzavona miatt a

15. csángó nyár Budapesten
Fogadj be egy csángó gyereket egy hétre!
A Kovász Egyesület és segítői
15. alkalommal teszik lehetővé, hogy
csángó gyerekek egy hétig
– augusztus 16-23-ig –
Magyarországon nyaralhassanak.
Elszállásolásukhoz befogadó
családok jelentkezését várjuk.
Napközbeni programokról a
szervezők gondoskodnak.
Információ és jelentkezés: Petrovics Sándornál
tel.: 0630/655-9271, e-mail: petrovics.sandor1@t-online.hu,
www.rakosszentmihaly.hu
Főtámogató:

Nótakör Kossuth Eszter 06-20/805-8857
A NÓTAKÖR KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELE
május 9-én 17.00-kor
lesz a szokott helyen, a Rákosi út 71. szám alatti civil házban. Várják a nótázni szerető régi és új klubtagokat.
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ELŐZŐ CIKKÜNKBEN MEGÍRTUK, HOGY A BUDAPEST
I. OSZTÁLYBAN SZEREPLŐ EGYÜTTESEINK RAJTJA
NEM IGAZÁN SIKERÜLT. NOS, AZÓTA NÉMI JAVULÁS
KÖVETKEZETT BE, DE MÉGSEM TELJES AZ ÖRÖM.

tavaszi mérkőzéseit nem tudja a Pirosrózsa utcában lejátszani,
így az Ikarus műfüvén kénytelen ellenfeleit fogadni.
Eredmények:
Újbuda-Voyage – RAFC 1-2 (0-1) G.: Bánhídi B., Benke K.
Union – RAFC 0-2 (0-1) G.: Ébenhardt T. (2)
RAFC – II. Kerület 1-1 (0-0) G.: Derda D.
Testvériség – RAFC 0-0
RAFC – Kelen 0-4 (0-1)
Folytatja viszont remek menetelését a MLTC. Már 19 fordulón van
túl úgy, hogy még pontot sem vesztett. Kimagaslik a mezőnyből,
általában 5, 6, 7 góllal terheli meg ellenfelei kapuját (gólkülönbsége
96-17!), és már 25 ponttal vezet a második, Csillaghegy mögött. Érdekes, hogy az utolsó helyezett Budai XI. SE ellen volt a legközelebb
a pontvesztéshez: félidőben 0-2-re álltak, és csak a 91. percben szerezték meg a győztes gólt. Az MLTC több kiváló góllövő csatára közül kiemelkedik Nagy Ádám, aki a 19 mérkőzésen 32 gólt szerzett.
Változatlanul gyengélkedik azonban a jobb sorsra érdemes
Rákosszentmihályi SC, amely a tavaszi öt mérkőzésén négy
vereség mellett mindössze egy pontot kapart össze. A másodosztályba való visszakerülés reménye már elszállt, egyre lejjebb csúsznak a tabellán, jelenleg a tizedikek a 14-es csoportban. Jó lesz vigyázni!
Jó szurkolást! VARGA FERENC

Sokasodó érmek, saját szervezésű versenyek
A KERTVÁROSI SPORT EGYESÜLETNÉL (KSE) JAVÁBAN ZAJLANAK A BIRKÓZÓEDZÉSEK, HISZEN SZÁMTALAN
MEGMÉRETTETÉS KÖVETI EGYMÁST. A BEFEKTETETT MUNKÁNAK EGYRE TÖBB EREDMÉNYE VAN, HISZEN
AZ ÉREMKOLLEKCIÓ FOLYAMATOSAN GYARAPSZIK, ÉS A FIATAL KERÜLETI KLUB MÁR SAJÁT VERSENYEKET IS
RENDEZ MÁJUSBAN. A RÉSZLETEKRŐL FORRAY ATTILA VEZETŐEDZŐ SZÁMOLT BE LAPUNKNAK.
A közelmúltban Tatabányán megtartott
országos bajnokságon diák I-es kategóriában a 2005-ös születésű Majer Viktor
– aki az utóbbi fél évben sokat fejlődött
– nagy meglepetésre második lett.
Közben a szabadfogásban induló 48 kilogrammos Rein Vilmos, a kötött fogásban küzdő 57 kilogrammos Kiss Krisztián, illetve a 75 kilogrammos Kisberdó
Balázs a válogatottba való bekerülésért
küzd úgy, hogy biztos másodikként állnak a rangsorban, tudásukat pedig a júniusban Győrben megrendezendő serdülő Európa-bajnokságon mutathatják
majd meg.
A nemzetközi Fekete gyémánt kupát
március utolsó hétvégéjén Tokodon rendezték meg 10 ország csapatainak részvételével. Közülük a KSE birkózója, Rein

Miklós az ötödik helyen végzett. Április
elején Poznanban tartottak nemzetközi bajnokságot, ahol öt ország sportolói
közül Rein Miklós kadet korosztályban
bronzérmet szerzett, Kiss Krisztián és
Kisberdó Balázs pedig az eggyel magasabb korosztályban ötödik lett. A hónap
közepén a Kék Duna elnevezésű versenyt hét ország serdülő korú sportolóinak részvételével rendezték meg, közülük Kisberdó Balázs ezüst, Kiss Krisztián
pedig bronzérmet szerzett.
A szezon a diák I-es és a serdülő szabadfogású küzdelmekkel folytatódik,
majd május 5-én a KSE serdülő kötöttfogású bajnokságot, másnap pedig nemzetközi diák I-es és gyerek birkózóversenyt rendez.
PIROS CECIL

Kisberdó Balázs,
Forray Attila és Kis Krisztián

Az alapoktól a kupagyőzelemig

Kiss László ettől az évtől kezdve már az U9-es fiú csapatot is irányítja, amelynek legtöbb tagja
csak most kezdett ismerkedni ennek a játéknak a szépségeivel, ezért ők még nem bőr, hanem
szivacskézilabda segítségével sajátítják el a sportág alapjait. Ezért is volt szép teljesítmény, hogy
Győrben a korcsoportjukban a harmadik helyet szerezték meg.
A csapatmunka és a közös sikerek pedig azt eredményezik, hogy egyre többen szeretnének
kézilabdázni a kerületi gyerekek közül, amit természetesen meg is tehetnek a KMSE Centenáriumi lakótelepen található bázisán.

RÉGÓTA NEM HALLOTTUNK A KMSE-RŐL, PEDIG A KÉZILABDA KERÜLETI
FELLEGVÁRÁBAN
GŐZERŐVEL FOLYIK A
MUNKA. A NÉGY ÉVE
KISS LÁSZLÓ EDZŐVEL
KÉSZÜLŐ, U10-ES KOROSZTÁLYÚ FIÚK PÉLDÁUL
ANNYIRA
JÓL
SZEREPELNEK A BAJNOKSÁGBAN, HOGY TAVALY
VERETLENÜL NYERTÉK A
SAJÁTJUKAT, DE DIADALMASKODTAK AZ EGY ÉVVEL IDŐSEBBEK KÖZÖTT
IS. IDÉN IS TÖBB KUPÁN
VANNAK MÁR TÚL, LEGUTÓBB GYŐRBEN 12 GÓLOS FÖLÉNNYEL NYERTEK, ÉS MEGVÉDTÉK
BAJNOKI CÍMÜKET.

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

MÁJUS HAVI PROGRAMOK:
Női torna:
hétfőnként 17.00-20.00
Klasszikus pilates:
szerdánként 19.00-20.00
Angol, számítógép:
csütörtökönként 9.00-12.00
Meridián torna:
csütörtökönként 9.00-9.45

INGATLAN
Önkormányzati emeleti lakást
vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34
nm-es öröklakásomat cserélném 1 szobás önkormányzatira. 20-327-7398

Kézműves foglalkozás szervezés alatt.
Vásár és fogadóóra:
pénteken 11., 18.. 8.00-14.00
Kis vásár péntekenként: 8.00-12.00
Tánctanítás gyerekeknek:
szerda, péntek 17.00-18.00,
csütörtök 16.45-17.45
Művészetek percei: 18. 15.30
Tavaszi versek, elbeszélések

Eladnám kistolmácsi (Zala) házamat nagy kerttel. I.ár: 4M Ft.
20-627-7515
Eladó tulajdonostól 1082nm
telken 120nm-es 4 szobás ház
Mátyásföldön. 30-940-0494

Eladó 1-2 félszobás, erkélyes,
ebédlős, konvektoros, II. emelei öröklakás a Centenáriumi
lakótelepen. 30-582-5471

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

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

VEGYES

Kiadó garázst keresek rövid,
vagy hosszú távra. lucfalva@
freemail.hu ; 30-747-1067
Tulajdonostól új parcellázású,
zöld övezetben 20x58m építési
telek eladó. Gáz, víz, csatorna
telken belül. Építési engedély
kérhető már rá. Két lakásos
ikerház építhető 34,5M Ft. 30482-0700
Csömöri szántó 2172 nm-es
1M Ft-ért eladó. 409-2240
Sashalom központjában eladó
95 nm-es, összkomfortos családi ház. irány ár: 39,9 M Ft.
30-202-4309
Leinformálható közös képviselőt keres XVI. kerületi társasház. 70-544-4579
Cinkotán, a Nagytarcsai út
mellett 4954nm-es szántó eladó. 400-0440; 70-299-3400
Kehidakustánban, a Termál
fürdővel szemben 44 nm-es,
erkélyes lakás eladó. 4000440; 70-299-3400
2248nm szántóföld cinkotán
990E Ft. 70-232-9165
Eladó 90 nm-es családi ház
610 nm-es sarok telken, vagy
50 nm-ig lakásra cserélném értékegyeztetéssel. 20-323-9609
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Dr. Boda László ügyvéd, polgári, társasági, családi jog.
30-200-1526

Jó állapotban lévő Textima
gyorsvarrógép eladó. 4000440; 70-299-3400
20-as, csillagküllős, felújított
BMX kerékpár eladó 13E Ft-ért.
70-360-6420

Ruhaüzlet komplett árukészlete (női-férfi-gyerek) betegség
miatt eladó. 403-9223

Eladó 2 db fehér beltéri fa ajtó
tokkal 2000x500 mm, WC csésze kerámia öblítőtartály Geberit
belső garnitúrával. 20-807-7891

2 db ágyrács és ágybetét
(160x200) eladó. Ár megegyezés szerint. 403-9223

Gurulós, három forgatható fiókos, szétszedhető tárolókocsi,kifogástalan állapotban eladó
8,5E F. 30-949-6332
Tea és kávéfőző, német villanygép, nagyméretű jénai kiöntővel eladó 7E Ft. 30-949-6332
SHARLETT gőzfőző, vadonatúj, 25 féle funkcióval, használati utasítással eladó 8,5E Ft.
30-949-6332
Textima altin gyorsvarró 30E
Ft; Rimoldi 3 szálas szedőző
50E Ft. 20-926-4353
HWK 46/42 550W-os kerti szivattyú, új vendégágy, mosógép
motor, 42 V-os biztonsági trafó, fénycső armatúra, 32 cm-es
képcsöves TV, mobil komposztáló, kerti szerszámok, polcok
eladók. 409-2240
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Férfi gyöngyházgombos farmer ing, távirányítós autók eladók. 403-9223
Alig használt 3 funkciós babakocsi eladó. 30-921-8393
37-es női műkorcsolya és 44-es
férfi sportkorcsolya eladó. Ár
megegyezés szerint. 405-2548
Eladó régi táska írógép, varrógép asztallal, autós rádiók,
teher gépkocsihoz olajemelő,
könyvek, díszpárnák, festett
kerámia tányérok. 30-4515582
Lucznik varrógép állványostól
olcsón elvihető. 405-1913
Eladó propánbután gázpalack 3
db 3E Ft/db. Olajradiátor 15E Ft,
és gáztűzhely 5E Ft. 405-0810
3 db jó állapotú szekrény, egy
Zanussi fagyasztó szekrény,
hordozható cserépkályha, var-

rógép eladók. Ár megegyezés
szerint. 30-246-7545
Nagyméretű olasz bőrdzseki,
új erősítő 2 db hangfallal; vezeték nélküli telefon (kis hibával)
dobozában; régi szovjet 1 rubelosok eladók. 70-426-8677
Számítógép szék bézs színű,
gurulós, állítható 8E Ft; Demko Feder ágybetét mágnesszálas, 100%-os gyapjú, fájdalomcsillapító hatású eladó 8E Ft.
30-949-6332
Gyulai várfürdő hőforrás üdülőben 5 személyes, kétszintes
összkomfortos üdülési jog évi
2x kétheti használattal eladó.
20-349-5173

Gyógypedikür házhoz megy
akár hétvégén is!
70-518-0720
Kastélyok
berendezéséhez
vásárolok festményeket, antik
órát és bútort, ezüst tárgyakat, porcelánokat, bronzokat,
régi katonai tárgyakat stb. és
teljes hagyatékot. 20-2800151 herendi77@gmail.com

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

19-20. századi magyar és külföldi művészek festményeit
keressük megvételre készpénzért gyűjtők, befektetők
részére. Nemes Galéria 1024.
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696
Mobil: 06-30-949-29-00

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
bekötése, szerelt kémény
építés, szakvélemény ügyintézés. 30-680-6814

ASZTALOSMUNKÁK. Vállaljuk konyhák, beépített
bútorok, galériák, bejárati ajtók. előtetők és kocsibeállók
készítését. Régi bútorok renoválását, kópiák készítését,
illetve fafaragást. 30-401-1633;
szeteyzoltan@gmail.com

Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven
felüli személlyel havi fix ös�szegű fizetéssel. 30-941-4533

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

Lakóépület tervezés egyszerű bejelentéssel vagy építési
engedélyezési eljárással, teljes ügyintézéssel, megbízható szakmai háttérrel és
gyakorlattal.
Tel.: +3620-345-18-95
Az Önkormányzat lapja
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