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szoborcsoport pedig a Csíkszentmihály téren.
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– A KORMÁNY MÁJUS 18-
ÁVAL MEGSZÜNTETTE A KI-
JÁRÁSI KORLÁTOZÁST BU-
DAPESTEN IS. KÉT HÓNAP 
UTÁN EZ MINDENKÉPPEN JÓ 
HÍR NEKÜNK, KERTVÁROSI-
AKNAK IS. 

– Valóban, hiszen az elmúlt hetekben szigorú, és ahogy a hely-
zet mutatja, eredményes intézkedéseket kellett nap mint nap 
betartanunk. A megfelelő időben hozott szigorítások, és ezek 
betartása azt eredményezte, hogy alacsony szinten tudtuk tarta-
ni a fertőzések számát. Jól vizsgáztunk összefogásból az egész 
országban, és itt a kerületben is, ahol a vidékhez képest tovább 
kellett kitartanunk. A kormány a döntés előtt alaposan mérlegelt, 
és kikérte a fővárosi kerületek véleményét is. A XVI. kerület is azt 
a véleményt fogalmazta meg – és ebben teljes mértékben egyet-
értettem Kovács Péter polgármesterrel –, hogy az idő megérett az 
enyhítésekhez. 

– EZEK SZERINT MÉG NEM TARTUNK A TELJES ÚJRANYITÁS-
NÁL?
– Részleges újranyitásról van most szó, mert a járványhelyzetet si-
került elkerülnünk, illetve visszaszorítanunk, de a járványveszély 
azért még nem múlt el. Éppen ezért vannak még szabályok, ami-
ket be kell tartanunk, mint például a másfél méteres védőtávol-
ság, az üzletekben és a tömegközlekedésben a maszk használata, 
vagy az időseknek fenntartott idősáv további érvényben maradá-
sa. De például a fővárosban is megnyílhatnak a kerthelyiségek, 
nyithatnak a strandok, szabadtéri fürdők is. És valamennyi üzlet 
nyitva lehet. Ezek pedig az egyéni komfortunk mellett a gazdaság 
szempontjából is fontosak. Eddig is tettünk lépéseket az elmúlt 
10 évben elért eredményeink megvédéséért, most pedig még na-
gyobb hangsúlyt tudunk helyezni az újraindításra.

– MILYEN SEGÍTSÉGET KAPHAT EBBEN A HELYZETBEN A 
GAZDASÁG, A GAZDASÁGI SZEREPLŐK?
– Az egészségünk megóvása után a legfontosabb célunk a ha-
zai vállalkozások megsegítése, ezáltal pedig a munkahelyek 
védelme, illetve újak teremtése. Ebben bizakodó vagyok, van 
tapasztalatunk ezen a téren, hiszen munkahelyteremtésben az 
elmúlt években történelmi léptékben is kiemelkedően teljesí-
tettünk. Már áprilisban útjára indítottunk egy bértámogatási 
programot, amelyben az állam állja a kieső munkaidőre járó 
bér 70 százalékát. Létezik már ennek egy speciális fajtája is, 
a kutatásfejlesztési bértámogatás. Az eddigi adókönnyítések 
mellett újabbra is lehet számítani. Július 1-jével a szociális 
hozzájárulási adó csökken, ezzel több tízmilliárd maradhat a 
vállalkozásoknál. Ez is segíteni fogja a gazdasági szereplőket a 
munkahelyek megtartásában. Amiről pedig mindeközben nem 
feledkezhetünk meg, az az arányos teherviselés. Az elmúlt évek 
sikeres gazdasági növekedésének mások mellett a legnagyobb 
haszonélvezői itthon a nagy kereskedelmi láncok voltak, ame-

Újraindítjuk Budapestet is! 
Május 18-ával újabb szakaszához érkeztünk a koronavírus járvánnyal szem-
beni küzdelemnek, amely számos enyhítéssel jár a fővárosra nézve. Szat-
máry Kristófot, kerületünk országgyűlési képviselőjét kérdeztük ezekről, 
valamint arról, hogy mi az, amit a továbbiakban is be kell tartanunk egész-
ségünk védelme érdekében.

lyek jelentős osztalékot vittek ki az országból. Az elmúlt na-
pokban vezérszónokként jómagam kezdhettem meg a vitáját 
annak kiskereskedelmi különadó törvénynek, amellyel a mul-
tikat is be szeretnénk vonni a jelenlegi helyzet kezelésébe. Ha-
sonlóra már volt példa, amely miatt rengeteg támadás érte ak-
kor Magyarországot, de végül az Európai Bíróság nekünk adott 
igazat. Azt gondolom tehát, hogy összefogással, szolidaritással 
nemcsak a járványhelyzetet tudjuk leküzdeni, de a felmerülő 
gazdasági problémákat is.

– ÖN IS EMLÍTETTE, ÉS MÁSHOL IS SOK SZÓ ESIK ARRÓL, 
HOGY A TÁRSADALOM JÓL VIZSGÁZOTT EBBEN A NEHÉZ 
HELYZETBEN. HOGYAN ÉLTE MEG EZT SZEMÉLYESEN?
– Ennek egyik eleme, amit már említettünk, hogy szinte zökke-
nőmentesen alkalmazkodtunk az új szabályokhoz. A másik ilyen 
fontos dolog az összefogás, amit itt a kerületben is megtapasz-
taltam. Sokan voltunk és vagyunk, akik önkéntes feladatokat 
vállaltunk, gyógyszereket váltottunk ki, vagy épp bevásároltunk 
azoknak, akik a veszélyeztetett korcsoportba tartoznak. Megmoz-
dultak a vállalkozók is, és sok felajánlás érkezett. Több helyre 
ajánlottam fel és vittem én is maszkokat, egészségügyi köpenye-
ket, és jó volt megtapasztalni, hogy az egymásra való odafigyelés 
mennyire tudja fokozni a közösségi erőnket. Az elvégzett munkát 
köszönöm mindenkinek azzal a reménnyel, hogy hamarosan tel-
jes módon normalizálódhat az életünk!

MUNKATÁRSUNKTÓL
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés miatt 
vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. Kérjük, 
hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
MÁJUS 18-I TÁJÉKOZTATÓJA

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN

A Magyar Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a március 11-én 15 órától hatályba lépett 40/2020. 
(III.11.) számú rendeletével. Önkormányzatunk saját hatáskörében a koronavírus terjedését meg-
előzendő, az eddig elrendelt intézkedéseken kívül a következő újabb intézkedéseket vezeti be, 
valamint az alábbi ellátásokat biztosította:

BÖLCSŐDE, ÓVODA:
Május 20-tól a bölcsődék és az óvodák 
minden telephelyét megnyitjuk.
Az intézményeket csak egészséges 
gyermekek látogathatják.
Amennyiben a gyermek felügyelete 
más módon is megoldható, a veszély-
helyzet idején nem kötelező a gyerme-
ket bölcsődébe, óvodába járatni.
A gyermekeket létszámtól függően le-
hetőség szerint legfeljebb 10 fős cso-
portokba osztjuk be.

JÁTSZÓTÉR:
Megnyitottuk a kerületi játszótereket. 
A játszótereken is be kell tartani a 1,5 
méteres védőtávolságot a szülők között.

NYÁRI TÁBOR:
Idén is lesz XVI. kerületi önkormány-
zati nyári tábor június 15-től.
A koronavírus járvány miatt munká-
jukat elvesztő szülők gyermekei leg-
feljebb 3 hétig ingyen vehetnek részt a 
nyári táborban, erre az időre csupán az 
étkezési költséget kell megtéríteni.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS:
A háziorvosok változatlanul előzetes 
telefonos bejelentkezéshez kötötten 
fogadják az embereket.
A Szakrendelőben telefonos konzultá-
ciót és bejelentkezést követően törté-
nik a járóbetegellátás és a szűrővizsgá-
latok lefolytatása.

A sürgősségi ellátásra a háziorvos je-
lenti be a beteget, akit időpontra hív-
nak be a Szakrendelőbe.
Fokozatosan újraindul a fizikoterápia 
és a gyógytorna.

STRAND:
Az Erzsébetligeti strand nyitása, szo-
kás szerint, az időjárás alakulásától 
függően, június elején, Pünkösd körül 
várható.

VENDÉGLÁTÓEGYSÉGEK 
KERTHELYISÉGEI: 

A helyi vállalkozások támogatásaként 
a kerületi vendéglátóhelyek teraszai 
után fizetendő közterülethasználati dí-
jat az Önkormányzat a veszélyhelyzet 
végéig elengedi.

NYUGDÍJASKLUBOK:
A kerületi nyugdíjasklubok továbbra is 
zárva tartanak.

HITÉLET:
A biztonságos vallásgyakorlás érdeké-
ben az Önkormányzat egyszerhaszná-
latos egészségügyi maszkokat oszt ki a 
kerületi templomoknak.

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS:
A Polgármesteri Hivatalban szemé-
lyes megjelenéssel járó ügyintézésre 
továbbra is előzetes bejelentkezés után 
van lehetőség.

EGÉSZSÉGÜGYI MASZKOK:
Bevásárláshoz, tömegközlekedéshez 
továbbra is ingyenesen igényelhető 
egészségügyi maszk az Önkormányza-
tunktól a bkkmaszk@bp16.hu e-ma-
il címen név, lakcím és telefonszám 
megadásával. 
 
A fenti intézkedések visszavonásig, il-
letve a jelzett időpontig érvényesek.

Jelenleg kerületünkben 5 fertőzöttről 
van tudomásunk, 1 ember elhunyt, 13 
pedig felgyógyult a betegségből. 46 ke-
rületi lakos hatósági házi karanténban 
van, míg 176 főnek tünetmentesen le-
járt a karantén időszaka.

Az eddigi intézkedéseket a kerület 
vezetése megelőző jelleggel hozta 
meg. A XVI. kerületi Önkormányzat 
és intézményei mindent megtesznek 
a koronavírus elleni védekezésben 
az Operatív Törzs iránymutatásainak 
megfelelően, azonban az eredmények-
hez szükség van a lakosság együttmű-
ködésére is.
Megkérek minden Kertvárosban élő 
polgárt, hogy kövesse az előírásokat és 
vigyázzon saját maga, szerettei és kü-
lönösen az idősek egészségére!
2020. május 18.  

KOVÁCS PÉTER
polgármester
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2 fő biztonsági őrt keresünk a Polgármesteri Hivatalba.
A munkakör határozatlan idejű, 8 órás munkaviszony, hivata-
li munkaidővel, a Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó jogvi-
szonyban
Ellátandó feladatok:
• elsősorban a hivatalon belüli rendfenntartás, illetve az ügyfélfoga-
dási időben  beérkező ügyfelek igény szerinti tájékoztatása
• megelőzendő, elhárítandó esetek pl.: erőszakos behatolás; lopás, 
egyéb vagyon elleni cselekmények, közrend elleni cselekmények, 
valamint a hivatali irodák rendeltetésszerű működődésének, az 
alkalmazottak munkavégzésének akadályoztatásának megelőzése;
• rendkívüli események esetén (bűncselekmény, tűzeset, baleset, 
katasztrófa helyzet stb.) a szükséges intézkedések megtétele: hely-
szín biztosítása, a kármegelőzési, elhárítási feladatok ellátása, ille-
tékes hatóság értesítése;

Elvárás: kulturált, igényes megjelenés és viselkedés, udvarias, jó 
kommunikáció, közigazgatási eljárások ismerete az ügyfél tájékoz-
tatáshoz.
A kiválasztás folyamatosan történik.
Bérezés: bruttó 250.000 Ft + cafetéria. Stabil, hosszú távú munka, 
biztos jövedelem.
A jelentkezéshez csatolni kell: • önéletrajz • iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány • erkölcsi bizonyítvány
A jelentkezések benyújtása: 
• Személyesen: Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu e-mail címre a benyújtandó iratokkal együtt
• Feladattal, munkakörrel kapcsolatban érdeklődni: Katáné Pergel 
Ágnes Beszerzési Irodavezetőnél: 06-1/20-533-1131 telefonszámon 
lehet.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője 
állást hirdet BIZTONSÁGI ŐR munkakör betöltésére

Társaságunk,  a TRIMAN Építőipari Kft. a 
MÁV-HÉV Zrt. megbízásából 

az Önök kerületében 
vágányátépítési munkálatokat 

fog végezni.
Munkaterület: Ilonatelep megállóhely és 

az M0 híd alatti terület.
Munkavégzés ideje: 

2020.06.13-tól 2020.07.12-ig.

A szűk vágányzári keret és a HÉV egyvágányú 
közlekedésének fenntartása miatt a munka-
végzésünket minden nap (tehát szombaton 
és vasárnap is) kb. 07:00-tól (néhány napon 
bizonyos munkafolyamatokat már 5:00-kor el 
kell kezdenünk) maximum 19:00-ig tervez-
zük.

Esetenként a munka elkerülhetetlenül zajjal 
járhat, amiért szíves türelmüket és megérté-
süket kérjük.
A munkaterület és az építőanyagok tárolási 
helye között teherautók és munkagépek köz-
lekedése várható. Természetesen a szükséges 
behajtási engedélyeket megkérjük.
Kérem, hogy a munkavégzést szíveskedjenek 
tudomásul venni. Az esetleges kellemetlensé-
gekért szíves elnézésüket kérem.
Bármilyen kérdéssel vagy kéréssel, nyugodtan 
forduljanak hozzám. Jómagam az átépítés tel-
jes ideje alatt a munkaterületen tartózkodom.
 

Üdvözlettel és köszönettel:
Szujó Balázs vezető mérnök

Mobil: +36 (20) 625 94 58
http://www.triman.hu

A kijárási korlátozás megszűnése nem azt 
jelenti, hogy már nincs szükség a védőesz-
közökre. A szakemberek arra figyelmeztetnek 
mindenkit, hogy a vírus még jelen van, csak 
egyre csökkenő mértékben. Most még vigyáz-
nunk kell egy ideig, hogy ne semmisüljenek 
meg az eddigi eredmények! 

Még ne dobjuk el a maszkot!

Pályamunkák a HÉV vonalán
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– A XVI. KERÜLETI ALAPSZERVEZETÜK MI-
LYEN SEGÍTSÉGET NYÚJTOTT A KERÜLET-
BEN ÉLŐKNEK A MÁRCIUS ÓTA FENNÁL-
LÓ HELYZETBEN? 
– A járvány kezdete óta folyamatosan fi-
gyeljük, hogyan változnak a kerületben a 
támogatási igények. Tekintettel arra, hogy 
rendkívül jó a kapcsolatunk a kerületi ön-
kormányzat Humán Ügyosztályával, velük 
egyeztetve tudunk segíteni. Nem csak azok-
nak, akik eddig is a látókörünkben voltak, 
de kiemelten azoknak is, akik most kerül-
tek nehéz helyzetbe. Tapasztalataink azt 
mutatják, hogy megnövekedett az igény a 
tartós élelmiszerek iránt, ezért az elmúlt 
hónapokban 260 csomagot osztottunk ki. A 
támogatottak névsorát a Családsegítő Szol-
gálat segítségével állítottuk össze, akik a 
kiosztásban is segédkeztek. Ez a rendkívüli 
helyzet új megoldásokat hívott életre, példá-
ul az eddigi gyakorlattal ellentétben néhány 
idős rászoruló számára házhoz is visszük 
az adományokat. Támogatóink segítségével 
nagy mennyiségű édességet is adhattunk az 
időseknek, nagycsaládosoknak, de jutott a 
Mátyásföldi Mentőállomás dolgozóinak, és 
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet mun-
katársainak is.

– A XVI. KERÜLETBEN HÁNY ÖNKÉNTES 
TEVÉKENYKEDIK?
– Nagyon aktív a kerületi Vöröskeresztes ön-
kéntes csapat, 20-30 fő közötti létszámban 
dolgoznak velünk, de jellemzően az idősebb 
generáció tagjai. A járvány kezdete óta – 
azért, hogy megvédjük őket az esetleges fer-
tőzésektől –, megkértük ezt a csapatot, hogy 
maradjanak otthon. A kerületi szervező tart-
ja velük a kapcsolatot telefonon, e-mailen, 
és ha bármelyiküknek segítségre van szük-
sége, természetesen kiemelt figyelemmel 
segítünk nekik. Jelenlegi munkákba tehát 
új önkénteseket kellett bevonni, és egy a 
vizsgaszervezésben dolgozó kerületi lakos is 
igen aktívan bevonódott a jelenlegi segélye-
zési munkálatokba. Azok a Vöröskeresztes 
munkavállalók, akik most a saját területü-
kön nem tudnak dolgozni, a kerületi felada-
tokban vesznek részt, például szállítják az 
adományokat, vagy lenyírják a füvet.

– A VESZÉLYHELYZET KEZDETE ÓTA 
TÖBBEN KERESIK MEG ÖNÖKET AZZAL, 
HOGY SEGÍTENI SZERETNÉNEK?
– Igen, de sajnos a középkorú és a fiatal ge-
nerációból kevesebben, mint amennyit fog-
lalkoztatni tudnánk. 

– MILYEN FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KE-
RESNEK ÖNKÉNTESEKET? 
– Elsősorban fizikai munkavégzésre, illetve 
az adományok rendszerezésére és szállításra 
keresünk önkénteseket.

– AZ UTÓBBI KÉT HÓNAPBAN MI VOLT A 
MUNKÁJÁBAN A LEGFELEMELŐBB PILLA-
NAT? 
– Május 8-án van a Vöröskereszt Világnap-
ja. 1881-ben született Henry Dunant, aki 
elképzelte és megalapította szervezetünket. 
Megfogalmazta azt a hét alapelvet, melynek 
nyomán ma is végezzük tevékenységeinket. 
Ezen a napon általában elgondolkozunk 
azon, hogy ez az eszme napi munkánkban 
hogyan jelenik meg. Most a koronavírus jár-
vány idején megtapasztalhatjuk, hogy a Vö-
röskeresztre 140 éve ugyan úgy szükség van, 
mint a kezdetekkor. Tudunk úgy segíteni, 
ahogy alapítónk ezt elképzelte. Pártatlanság, 
semlegesség, emberiesség, függetlenség, 
egyetemesség, egység, önkéntesség, azt gon-
dolom, hogy ezt magyarázni sem kell.

A legfelemelőbb az, amikor a Vöröske-
reszt bármilyen segítő munkájához partne-
reket keresünk, és egyértelműen támogató 
a fogadtatás. Különösen igaz ez például az 
önkormányzattal való együttműködésre, hi-
szen mindannyian segíteni akarunk. 

– A KORONAVÍRUS MIATT KIALAKULT 
VESZÉLYHELYZETBEN SOK TERVEZETT 
VÉRADÓHELYSZÍNEN (MUNKAHELYEK, 
KÖZINTÉZMÉNYEK, NYILVÁNOS KITELE-
PÜLÉSEK) FOLYAMATOSAN MONDJÁK LE 
A KISZÁLLÁSOS VÉRADÁSOKAT. 
– Általában ez igaz, kivéve a XVI. kerületet. 
Fővárosi viszonylatban is kiemelkedő, ahogy 
a véradást itt a kerületben felkarolják és tá-
mogatják.

– A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT FO-
LYAMATOSAN BIZTOSÍTJA A HELYSZÍNT. 
HOGYAN LÁTJA, MENNYIRE EREDMÉ-
NYES A VÉRADÁS TÉRSÉGÜNKBEN? 
– A véradás szervezők szerint a XVI. kerü-
leti házasságkötő terem, ami befogadja vé-
radásainkat, a legjobb helyszín! Általában 
30 körüli véradó jeleik meg egy-egy esemé-
nyünkön, és most ebbe a nehéz koronaví-
rusos időszakban ez a szám fölszaladt 60-
70 főre. Az első köszönet természetesen 
az önkormányzaté, akik ilyen kiemelt hely-
színt biztosítanak a véradások számára, és 
minden fórumon tájékoztatja a lakosságot 
a véradásokról. A második köszönet, pedig 

A rendkívüli helyzetben is helytállnak
A Vöröskereszt aktivistáira is nagy nyomás nehezedik a mostani 
helyzetben. Megkérdeztük Buncsik Ildikót, a Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi Szervezetének igazgatóját, hogyan tudtak alkal-
mazkodni a megváltozott igényekhez. 

a kerületi lakosokat illeti, aki ebben a nehéz 
helyzetben is fontosnak tartják a segítség-
nyújtást.

– A VÉRADÓK IGAZI HŐSÖK! AZONBAN 
SOKAN NEM MERNEK MOST VÉRT  ADNI.  
MIVEL BÁTORÍTANÁ ŐKET A SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁSRA? 

– A fenti adatokból egyértelműen látható, 
hogy ebben a kerületben nincs baj a bátor-
sággal. Ám természetesen mindent megte-
szünk azért, hogy ez egy veszélytelen dolog 
legyen és megerősítjük azt, hogy ebben a 
járványos időszakban is dolgozik az egész-
ségügy, nagy szükség van vérre. Tekintettel 
arra, hogy a véradó helyszínek nagy része 
most nem elérhető, ezért mind a helyszínt 
biztosító, mind a véradóknak több kényel-
metlenséget is le kell győzniük ahhoz, hogy 
vért adhassanak. 

 VALAHOVITS SZILVIA
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Valóban ellentmondások között 
kellett valamiféle járható utat 
találnunk: a szociális munka 
maximálisan az ember és ember 

közti, személyes kapcsolatra épül, de most úgy kellett újra fogalmaz-
nunk a mindennapjainkat, hogy se a munkatársaink, se a velünk 
kapcsolatba kerülők egészségét ne veszélyeztessük, és ne segítsük 
a vírus terjedését. Az intézmény nem zárt be egy napra sem, hiszen 
pontosan tudtuk, hogy a szakmát ez a helyzet új kihívások elé állítja.

– HOGYAN MŰKÖDIK A CSALÁDOK SEGÍTÉSE, HOGYAN KERES-
HETIK ÖNÖKET, HA GOND VAN?
– Intézményünk minden nap nyitva van, habár átmenetileg kicsit 
szűkítettük a nyitvatartási időt. Így továbbra is be lehet kopogtatni 
hozzánk, és fogadjuk a jelzéseket is, ha intézmények, magánszemé-
lyek írásban tájékoztatnak minket bajban lévő kiskorúakról, vagy fel-
nőttekről. A változás annyi, hogy egy fogadóhelységet használunk, 
ahol el tudjuk végezni a fertőtlenítést az ügyfelek fogadása után, és 
a szükséges négyzetméter is adott, hogy egymástól távolabb üljenek 
le a konzultáció során. A várakozóhelységben is egyszerre csak egy 
személy, vagy egy család tartózkodhat, így előfordult, hogy az udva-
ron kellett várakozni, ha ennél többen futottak be egyszerre. Ezért 
most ajánlatos telefonon előre időpontot egyeztetni, már csak azért 
is, mert munkatársaink szigorú ügyeleti rendben vannak beosztva, 
hogy az irodákban is elkerüljük a zsúfoltságot. Egyáltalán nem biz-
tos, hogy adott családsegítő vagy esetmenedzser az eddig megszo-
kott időben bent található. A munkatársaink maszkban dolgoznak, 
és kézfertőtlenítőt helyeztünk az ügyfélfogadó terekbe.

A családlátogatásokat sem függesztettük fel teljesen, bár igyek-
szünk rangsorolni, hogy milyen esetben nem hagyható ki a szemé-
lyes találkozás. Az első kapcsolatfelvételnél biztosan nem, de akkor 
sem, ha környezettanulmányt kér tőlünk a gyámhatóság. Továbbá a 
családon belüli bántalmazás eseteiben sem szabad elengednünk a 
rendszeres találkozásokat. 

Szerencsére pontosan a járványhelyzet elején érkeztek meg a csa-
ládsegítők és esetmenedzserek szolgálati telefonjai, ami ennek az 
évnek a jelentős fejlesztése volt, így a telefonos kapcsolattartás lehe-
tősége most már adott, élnek is vele ügyfeleink.

– HOGYAN MŰKÖDIK A GYERMEKJÓLÉTI RÉSZLEG, ÉS HOGYAN 
JELENTKEZHETNEK OTT AZ ÜGYFELEK?
– Telefonon várjuk a jelentkezésüket, de nem küldünk el senkit, ha 
nyitvatartási időben személyesen keresi meg intézményünket, csak a 
csökkentett kapacitás miatt esetleg várakozni kényszerül. 

– TUDNAK-E ANYAGI TÁMOGATÁST NYÚJTANI AZOKNAK, AKIK 
ELVESZTETTÉK A MUNKÁJUKAT?
– Mi anyagi támogatást közvetlenül nem adunk, de segítünk hozzá-
jutni az állam, vagy az önkormányzat által biztosított lehetőségekhez. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük, mikor milyen lehetőség nyílik. 
Várható a közüzemi tartozások felhalmozódása olyan családoknál, 
ahol a járvány miatt munkahelyvesztés történt. Adósságkezelő mun-
katársaink ismerik az alapítványok és helyi támogatások rendszerét, 
az ő segítségükkel van rá esély, hogy az adósságok ne duzzadjanak 
kezelhetetlen mértékűvé. Ezt a folyamatot végig is kísérik tanács-
adással, beadványok szerkesztésével.

Ha valaki olyan anyagi helyzetbe került, hogy már az élelmiszer 
előteremtése is gondot okoz, rendelkezésére áll a krízisélelmiszer 
intézményünk. Ez egyébként nem újdonság, létezett korábban is. 
Most azonban érezhetően több ilyen igény fut be hozzánk, ezért a 
szokásosnál nagyobb készletet halmoztunk fel. Adományozók is 
jelentkeztek, volt aki tisztítószerekkel, volt aki tartós élelmiszerrel 
segített, de laptop adományokat is közvetítettünk már a digitális ok-
tatás megkönnyítésére.

– HOGYAN BEFOLYÁSOLTÁK A SZOLGÁLTATÁSAIKAT A MEGVÁL-
TOZOTT KÖRÜLMÉNYEK?
– A járványhelyzet elején felfüggesztettük pszichológiai, jogi és fej-
lesztőpedagógiai tanácsadásainkat. Azonban gyorsan rájöttünk, hogy 
ezt gyorsan vissza kell állítani, mert az emberek talán még jobban 
igénylik, mint korábban. Ezért megszerveztük a telefonos és online 
konzultációs lehetőségeket. Jogászaink e-mailben is fogadják a kér-
déseket. Minden tiszteletem a tanácsadóinké, akik nagyon gyorsan 
és rugalmasan, sokféle eszközzel teremtették meg és tartják fenn a 
kapcsolatot az azt igénylő ügyfeleinkkel. Zajlik már online családte-
rápia is, de a mediáció sem szűnt meg, csak átkerült a virtuális térbe.

Az önkormányzat igen profi módon szervezi meg az időseknek 
történő bevásárlást, gyógyszerellátást. Ehhez mi is csatlakoztunk. 
Minden nap két munkatárssal megy intézményünk gépkocsija Ka-
táné Pergel Ágneshez, az Önkormányzat beszerzési irodájának ve-
zetőjéhez a napi feladatokért. Új együttműködések születtek a ve-
szélyhelyzet kapcsán, amiből hiszem, hogy ha visszatérnek a békés 
hétköznapok, akkor is sok mindent magunkkal viszünk, és később 
is hasznosítunk.

– MI LETT A SORSUK A NÉPSZERŰ RENDEZVÉNYEIKNEK?
– Sajnos, ami a veszélyhelyzetnek áldozatul esett, az a széles pre-
venciós kínálatunk. Be kellett zárnunk a klubjainkat, az iskolák 
bezárásával az óvodai és iskolai szociális segítőink foglalkozásai is 
megszűntek. Persze, ez egy belevaló csapat, így az óvodai és iskolai 
szociális segítőink többféle módot is kitaláltak, hogy ne veszítsék el 
a kapcsolatot a gyerekekkel és a pedagógusokkal. Már a járványhely-
zet elején Facebook-oldalt indítottak (Megálló – XVI. ker óvodai és 
iskolai közösségi háló), ahol rengeteg vidám és hasznos tartalmat 
osztottak meg a bezártság enyhítésére. Megszervezték a chat ügye-
letet, és már Instagram oldaluk is van. Büszke vagyok az alzheimer 
betegek hozzátartozói csoportjára is, mert ők is tartották egymással a 
kapcsolatot az internet lehetőségeit kihasználva. 

Ezen kívül tervezzük a táborainkat is, Erre reményt ad az az óvatos 
nyitás, amelynek éppen napjainkban vagyunk tanúi. A táborokra ko-
moly igény van, hiszen sok esetben a szülőknek sok fizetett és fizetés 
nélküli szabadsága ment rá a veszélyhelyzetre, így bajban lesznek a 
gyerekek nyári felügyeletének megoldásával. 

Ennek az évnek az újdonsága, hogy a Napraforgós Napokat kor-
osztály szerint megosztjuk. Külön hetet rendezünk a kamaszoknak, 
rájuk szabott programokkal. A 12 év alatti iskolásokat pedig idén is 
sok féle lehetőséggel várjuk. A tábor pontos időpontja még bizonyta-
lan, ehhez látnunk kell, milyen ütemben áll vissza az élet a járvány 
előtti kerékvágásba. Addig is minden érdeklődőnek ajánlom a honla-
punkat, ahol az intézménnyel kapcsolatos tudnivalók folyamatosan 
frissülnek: www.napraforgo16.hu

HANULÁNÉ KURDI ÁGNES

Most még inkább kell a segítség!
A Napraforgó Család és Gyermekjóléti Központ munkájának fontos része az 
ügyfeleikkel, támogatottjaikkal történő személyes találkozás. Most azonban 
ők is arra kényszerültek, hogy ezt más módon oldják meg. Hanuláné Kurdi 
Ágnest, az intézmény vezetőjét kérdeztük arról, hogyan tudják munkájukat 
végezni, amíg a személyes találkozást korlátozó rendelet hatályban van – 
ami egy darabig még változatlan lesz.



Az Önkormányzat  lapja      7

– MILYEN MUNKÁLATOKAT VÉGEZNEK A 
KÖZELGŐ STRANDSZEZONRA KÉSZÜL-
VE? MIRE SZÁMÍT, LESZ-E EGYÁLTALÁN 
STRANDSZEZON?
Strandszezon véleményem szerint lesz, júni-
us elejére vártam a feloldást, hogy a strandot 
megnyithassuk. Ezt el is találtam. Az uszo-
dák megnyitása még kétséges, a zárt térben 
lévő medencék használatára vonatkozó tiltás 
feloldása még várat magára. A nyitásig elvég-
zendő – és részben már folyamatban lévő – 
munkákról van egy elég tartalmas listám:

1./ Strandi medencék körüli felfagyások 
kijavítása, mosdók WC-k zuhanyzók 
csempééinek kijavítása, szigetelések 
pótlása, leszerelt eszközök visszarakása. 

2./ Kültéri medencék kitakarítása, algátla-
nítsa, szigetelési hiányosságok pótlása.

3./ Sodrófolyosós medence korlátjának 
rozsdátlanítása, javítása, festése.

4./ Strand II. gépházakban 
vezérlő programozá-
sa-karbantartása.

5./ Hullámlabda vezérlés 
karbantartása.

6./ Homokszűrökhöz ho-
moktöltet pótlása (6 db) 
kb. 1500 kg. szállítással.

7./ Csúszdák éves bizton-
sági felülvizsgálata, 
túlfolyó rácsok cseréje 
(3db)

8./ Klórkockás adagoló 
karbantartása.

9./ Használati 300 literes 
melegvíztárolók felül-
vizsgálata, szivárgások javítása, bekötési 
csonkok felülvizsgálata.

10./ Padlófűtési rendszer tisztítása, karban-
tartása.

11./ Belső, külső tisztasági és javító festések 
elvégzése.

12./ Belső fapadok csiszolása, festése.
13./ Kazánok karbantartása, éves szerződés 

alapján (mindkét kazán kijelzője kar-
bantartás elvégzését írja ki, valamint a 
kémlelő nyílások hőszigetelése sérült.

14./ Külső erkély faszerkezet javítása, 
festése.

15./ Gyepszőnyeg karbantartási kertészeti 
munkák (tavaszi)

16./ Fertőtlenítőszer adagolók, kéztörlő-
papír tartók felszerelése az uszodák és 
Strand területére, fertőtlenítőszerrel 

feltöltése. A beléptetéshez 3 db infra 
érintésmentes hőmérő beszerzése.

17./ A strand nyitáshoz személyzeti terve-
zési-szervezési feladatok, beosztások 
elkészítése.

18./ medencék feltöltése, klórszintjének 
előírás szerinti beállítása, felfűtése.

19/ Berendezések próbája
20./ Nyitási előtti végső takarítás elvégzése.

• A korábban jelzett elkorrodálódott csőköté-
sek cseréjét új csavarokkal saját szereléssel 
megoldottuk.
• Elvégeztük az uszodák kazán és egyéb üze-
mi helyiségének évek óta elhalasztott kitaka-
rítását.
• A Rátonyi Gábor uszoda kerítését teljes 
egészében lefestettük.
• Szintén lefestettük az összes kopott kültéri 
kerékpártárolót és közlekedést határoló bó-
ját.

– VÁRHATÓAK-E KIEMELT JÁRVÁNYVÉDEL-
MI INTÉZKEDÉSEKE A NYITÁS ESETÉN 
(LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS PÉLDÁUL)?
– Igen várhatóak, megkaptuk a népegész-
ségügyi szolgálat előírásait:
A beléptetéshez a lehető legtöbb pénztárt 
üzemeltetni kell, hogy ne legyen tömeg. 
Meg kell jelölni a várakozási helyeket a kel-
lő távolságtartáshoz a sorban állók számára. 
Mi kontakt nélküli testhőmérséklet-mérést 
fogunk végezni a pénztárak előtt, mert a 
létesítményt, csak egészséges ember veheti 
igénybe. A Strand öltözőit, zuhanyzóit, fo-
lyosóit, illemhelyeit, a medencék korlátait 
óránként a megfelelő fertőtlenítőszeres 
takarítással  kell üzemeltetni. A csúszdák 
korlátait 30 percenként fertőtleníteni kell. 

Szabad területen 16, a medencékben pedig 
4 négyzetmétert kell biztosítani, így a be-
léptethető személyek száma kb. a felére fog 
csökkenni, így az árbevételünk is csökken 
majd, a kiadásaink pedig nőni fognak. Az 
élményelemek közül amelyek gőzképződést 
okoznak, nem lehet üzemeltetni, a hullám, 
a sodrófolyosós medence és a csúszdák üze-
melhetnek.

– ÁLTALÁBAN A TANÉVZÁRÁSHOZ IGAZÍT-
JÁK A NYITÁST. IDÉN EZ HOGY ALAKUL?
A nyitásunk, a járványügyi előírásoktól fog 
függeni az idén, illetve a nyitás előtti ható-
sági engedély megérkezésétől, melyet június 
2-ára, pünkösd utánra tervezünk.

– HATÁSSAL LEHET-E A VESZÉLYHELYZET 
A JEGYÁRAKRA?
A vészhelyzet a jegyárakra nem lesz hatással, 
egyelőre az üzleti tervben szereplő, minimá-

lis, 4 százalékos emelést fogunk 
eszközölni.

– MEGVALÓSULHATNAK-E A 
TERVEZETT FEJLESZTÉSEK, PL. 
A SZENTMIHÁLYI KONRÁD 
FERENC USZODA KÜLTÉRI ME-
DENCÉJE?
Az üzleti tervben szereplő fej-
lesztéseinket az uszodákban vég-
re fogjuk hajtani. A Szentmihá-
lyi Konrád Ferenc uszoda kültéri 
medencéjével kapcsolatban nem 
tudok érdemben állást foglalni, 
hiszen a beruházó az Önkor-
mányzat, de a kialakult helyzet 

miatt, az  idei strandszezonban nem látom 
esélyét ennek.

Az Erzsébetligeti Strandot igyekszünk idő-
ben megnyitni oly módon, hogy az a járvá-
nyügyi előírásoknak megfeleljen és minden 
látogató biztonságosan vehesse azt igénybe. 
Kérem a tisztelt látogató közönséget, hogy 
a megváltozott rendet tartsa be, vigyázzunk 
egymásra! A korlátozások feloldása után is 
tartsuk be a biztonságos távolságot, felelős 
magatartás mellett élvezzük az újrainduló 
közösségi életet. 

VÁRUNK MINDENKIT 
SZERETETTEL: 

Cserna Sándor ügyvezető
A beszámolót 

GUETH ÁDÁM jegyezte le.

Karantén után újra vár a víz
Interjú Cserna Sándorral
A karantén idején a kertvárosiaknak az uszodák szolgáltatásait is mellőzniük kellett. Az 
enyhítésekkel és a korlátozások feloldásával a Konrád Ferenc és a Rátonyi Gábor uszoda 
is igyekszik kielégíteni a vízimádók igényeit, miközben a járványügyi előírásoknak is eleget 
kívánnak tenni. A nyitásról, az esetleges óvintézkedésekről és a jövőbeli tervekről Cserna 
Sándort, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. igazgatóját kérdeztük.
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– Nálunk március 18-ával jöttek a gyöke-
res változások. Egyik napról a másikra 
kellett megértetnünk idős emberekkel, 
hogy bizonytalan ideig nem látogathatják 
a klubot, nem fogyaszthatják el nálunk az 
ebédjüket, haza kell vinniük az ételt, vagy 
ha nem tudják megoldani, mi kiszállítjuk a 
lakásukra. Ez a korosztály már nehezen vi-
seli, ha változtatni kell kialakult szokásain, 
így volt, akit hosszasan kellett győzködni, 
hogy most nem tehetünk mást. A szállítási 
feladataink ettől függetlenül is jelentősen 
megnövekedtek, mert az Önkormányzat 
meghirdette, hogy a 70 év felettiek rendel-
hetnek nálunk ebédet, amit ki is szállítunk 
nekik. Ezt a feladatot csak a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet segítségével, és más 
területről átirányított kollégákkal tudtuk 
megoldani, hiszen napi átlagban 150-160 
adag ételt szállítottunk házhoz. Ez csak az 
általunk főzött ételekre vonatkozó szám-
adat, ezen kívül még máshol készült, dobo-
zos ételt is szállítottunk címekre.

– KERÜLETÜNKBEN NÉGY TELEPHELYE 
VAN A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT-
NAK. MINDEGYIKBEN MŰKÖDIK IDŐ-
SEK KLUBJA. HÁNYAN VETTÉK IGÉNYBE 
A MOSTANI RENDKÍVÜLI SZOLGÁLTATÁ-
SAIKAT?

– A Veres Péter úti központunkban 50 fő, a Já-
nos utcaiban 80, az Érsekújvár utcaiban 40 és 
a Vidámvásár utcaiban szintén 40 körül van a 
klubtagok száma, tehát az összlétszám köze-
líti a 200 főt. Ezek nappali klubok, bentlakás 
nincs, de a klubtagok szívesen töltik kortársa-
ik társaságában az idejüket, és számítanak az 
általunk főzött ebédre is. Mi az elsők között 
tettük meg a fertőzésellenes biztonsági intéz-
kedéseket, így azok nagyon eredményesnek 
bizonyultak. Persze ez sem volt könnyű, a sta-
tisztikák azonban minket igazoltak.

Mint említettem, az ételszállítás eléggé le-
terhelte a kollégáimat, ráadásul azoknak a 
munkatársaknak, akik maguk is a veszélyez-
tetett korosztályhoz tartoztak, olyan feladatot 
kellett adnom, ahol nincsenek kitéve a fer-
tőzésveszélynek. Szóval mindent át kellett 
szervezni, leginkább egy felbolydult méh-
kasra emlékeztetett az intézmény, és arra 
számítunk, hogy ez még egy jó darabig így 
is marad.

– AZ ÖNÖK ALAPFELADATA AZONBAN 
NEM AZ ÉTELSZÁLLÍTÁS, HANEM A RÁ-
SZORULÓK GONDOZÁSA. VELÜK MÉG-
ISCSAK SZEMÉLYESEN KELLETT TALÁL-
KOZNI.
– Igen, ez sem egyszerű terület, hiszen az 
idősek érdekei szem előtt tartva gondos-

kodnom kell a munkatársaim biztonságá-
ról is. A helyzetet bonyolította, hogy a fő-
város kórházaiból hazaküldtek jónéhány 
beteget, akik már nem szorultak kórházi 
ápolásra, de gondozásra igen. Az ő átvéte-
lük törvényi kötelezettségünk, de ebben az 
esetben ragaszkodtam ahhoz, hogy csak azt 
látjuk el otthonában, aki rendelkezik nega-
tív koronateszttel. Területi gondozónőink 
között vannak kisgyerekes, családos kollé-
gák, nekik is jár a biztonság, nem várható 
el, hogy családjuk egészségét tegyék kocká-
ra a munkájuk miatt. Ebben sikerült meg-
állapodnunk.

– A KORÁBBI GONDOZOTTAKAT HOGY 
TUDTÁK, TUDJÁK TOVÁBBRA IS ELLÁTNI?
– Ebben kivételesen a családjaik segítségét 
kértük. A családtagok közül sokan egyéb-
ként sem jártak, járnak be a munkahelyük-
re, így marad idejük a rászoruló idősek 
gondozására. Ebbe a gondozottjaink csalá-
doktól kaptunk némi segítséget. Azoknál 
azonban, akiknél ez nem volt megoldható, 
a gondozói csapatunk tagjai a korábban 
megszokott gyakorisággal megjelennek 
a nyilvánvaló kockázat ellenére is. Ott va-
gyunk a frontvonalban, és nagyon várjuk, 
hogy vége legyen ennek a vesszőfutásnak.

MÉSZÁROS TIBOR

A Területi Szociális Szolgálat 
munkatársai a frontvonalban
Kerületünk idős, egyedül élő, vagy alapellátást igénylő lakóinak gondozása a Terü-
leti Szociális Szolgálat feladatkörébe tartozik. Ennek a munkának hosszú évek alatt 
kialakult rendje volt a XVI. kerületben. A koronavírus azonban alaposan felforgatta 
az eddigi rendet. Baloghné Szabó Olgát, a Szolgálat vezetőjét kérdeztük, milyen új 
feladatokat jelentett az új helyzet, és hogyan tudtak alkalmazkodni hozzá.

Szépen halad a 
Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ tetőfelújítása 
A kivitelezők versenyt futottak az idővel, hiszen egy 
nappal a meteorológiai előrejelzés által ígért eső 
érkezése előtt már a tel-
jes tetőfelületet fólia bo-
rította, így már azokon a 
részeken sem tudott be-
ázni az épület, ahol még 
folyamatban volt a csere-
pek fölrakása.
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– TANÁRKÉNT MI A VÉLEMÉ-
NYE A TÁVOKTATÁSRÓL? 
– Ez egy rendkívüli helyzet, 
nem a szokásos hétköznapi kö-
rülmények, és így semmi nem 
általános. Szembesülni kell az-
zal, hogy ami a mindennapi ok-
tatásban megszokott, a tanulói 
találkozások, az azonnali szak-
mai, tanulói visszajelzések, a 

gyors véleménycserék lelassulnak. A videós órák – főleg azoknál a 
többgyerekes családoknál, ahol egyszerre több gép kell, a régebbi, 
lassúbb gépek használata miatt a szakadozó internet –, nem úgy 
működik, ahogy azt korábban elképzeltük. A digitális oktatásra úgy 
tekintettünk, mint a pedagógia piedesztálja, az oktatás csúcsa. Aki 
így gondolkodott annak egyelőre óriásit kellett csalódnia. El kell 
felejteni a hagyományos oktatás nyújtotta előnyöket, lehetőségeket. 
Hiányoznak a csillogó gyerekszemek, amiből megállapítja a tanár, 
hogy mi érdekli a gyereket. Fel lehet olvasni, készíthetsz magad-
ról videót, amint olvasod, magyarázod az anyagot, de nem látod a 
gyereket. Nincsenek szociális kompetenciák, mintha mindenki egy 
külön űrállomáson lakna, messze távol egymástól és onnan üzen-
getnénk. Persze meg lesz az előnye is, hogy mire ez befejeződik, 
mindenki profi internet és számítógép kezelő lesz.

Hiányzik a tudás elmélyítése, a számonkérés. Amikor felad a 
tanár egy feladatot, otthon melyik az a gyerek, aki nem használ 
segédanyagot a feladat megoldásához, ha egyszer lehetősége van 
rá. Ezért mondom, hogy el kell felejteni a korábbi oktatási mód-
szereket. Ebben a helyzetben egyetlen esélye van a tanárnak, ha 
olyan feladatokat, videókat keres vagy készít, és ad tovább a tanu-
lók számára, amelyekkel fel tudja kelteni az érdeklődésüket a tan-
anyag iránt. Nincsenek általános normatívák, nincsenek központi 
irányelvek, teljesen úttörők vagyunk a digitális oktatásban. Ilyet 
még senki nem csinált előttünk. Majd meglátjuk mi sül ki belőle. 
A legfontosabb, hogy mindenki megtalálja a saját habitusához illő 
oktatási módszereket, amivel a tudást a gyerekek számára tovább 
tudja adni.

A legfontosabb a türelem, ebben a helyzetben nagyon megértőnek, 
elfogadónak kell lennünk tanítványainkkal szemben.

– HOGY MŰKÖDIK EZ ÖNÖKNÉL?
– Nálunk a classroomot használjuk, ez egy ingyenesen használható 
gmail-es oktatási rendszer, ezen keresztül kommunikálnak a tanu-
lók, tanárok. 

– ÖN A KÉSZ KERÜLETI ELNÖKEKÉNT A CIVIL ÉLETBEN IS NA-
GYON AKTÍV. HOGYAN ÉRINTETTE AZ EUCHARISZTIKUS KONG-
RESSZUS ELHALASZTÁSA?

„El kell felejteni a hagyományos oktatás 
nyújtotta előnyöket”

Szőke István, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanára, a XVI. kerületi 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) vezetője. Iskolai kötelezettségein 
kívül aktívan és példamutatóan vesz részt a Kertváros civil életének szervezésében 
is. Tevékenységéért 2019-ben a Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetést ve-
hette át az Önkormányzattól. Újságunk a távoktatásról, az elmaradt Eucharisztikus 
Kongresszusról és Trianon 100. évfordulójáról kérdezte kerületünk pedagógusát.

– Az Eucharisztikus Kongresszusra építettük fel a félév programját, 
így a változás, hogy elmarad, hát… Ezt úgy fogom fel, hogy kaptunk 
még egy évet, a jövő évi kongresszus még jobb előkészítésére. A 
helyzet megerősít bennünket abban, hogy jövőre újra kezdjük újabb 
programokkal, előadókkal. 

– MIKÉNT FOG ÖSSZE A KÉSZ EBBEN A NEHÉZ IDŐSZAKBAN? 
– Ugyanúgy, mint az oktatásnál, keressük az utat, hogyan juthatunk 
el a hallgatósághoz, hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot, például 
előadások elküldésével, KÉSZ Hírlevél a Jelujsag.hu továbbításával. 
Természetesen továbbra is marad az e-mail-es tájékoztatás, vannak 
Facebook- csoportok, ahol jó dolgokat tudunk továbbítani és meg-
osztani egymással.

– TÖRTÉNELEMTANÁRKÉNT FONTOS AZ ÖN SZÁMÁRA A MA-
GYAR TÖRTÉNELEM OKTATÁSA. MIKÉNT FOG MEGEMLÉKEZNI 
TRIANON 100. ÉVFORDULÓJÁRÓL?
– Sok tervem van ezzel kapcsolatban. Lesz június 4-én egy Trianon 
emlékfelvonulás – Sashalmon a dombon felállított Trianon-emlék-
műhöz, – jelképesen az öt falú irányából, különböző társadalmi 
szervezetekkel karöltve. Gyalogosan egyszerre érkezünk, és ott egy 
műsor keretében megemlékezünk a 100 éves évfordulóról. 
A KÉSZ országos szervezésében ebben az időpontban, délután fél 
ötkor az ország templomainak harangjai egyszerre megszólalnak.
Tervezek a tavalyi nagysikerű ’56-os kongresszushoz hasonlóan egy 
Trianon 100 kongresszust a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagy-
termében, valamint egy Trianon történelmi, vetélkedőt. Látom a sze-
mében a kérdést: Na de járvány van, mikor? Válaszom: Amikor a 
járvány elmúlik.

– MIKÉNT TERVEZI A KÉSZ BEPÓTOLNI AZ ELMARADT ALKAL-
MAKAT?
– Furcsán hangzik, de nem pótolunk semmit, mert nem marad el 
semmi, bejött egy rendkívüli járványhelyzet, amihez alkalmazko-
dunk, és amint lehet, folytatjuk. A témáink a környezetvédelem, 
gazdaság, politika, szociális érzékenység, vallás, tudomány, filozófia.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége továbbra is nyitott, ökume-
nikus szervezet. Továbbra is tartjuk magunkat az alapítók szándé-
kához. Tagjaink, hallgatóságunk közé szívesen látunk mindenkit, 
bárhonnét jött, bárhol született, nevelkedett. Mindenki felteheti a 
kérdését előadóinknak. Nem teszünk különbséget kor, nem, vallásos 
és nem vallásos, alacsony vagy magasabb iskolai végzettségű között. 
Alkalmaink – amennyiben a járvány elmúlik és a hivatalos szervek, 
elöljáróink engedélyezik – minden hónap, első hétfő este 18-tól19.30 
óráig a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagytermében (1163 Bp. 
Sasvár u. 23., templom mögött) tartjuk az előadásokat. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit!

GUETH ÁDÁM
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Különös alkalom ez a bemutatkozó: önök ugyanis ezeken a lapokon 
eltorzítva olvashattak rólam és képviselői munkámról. Nem olvas-
hattak arról, hogy a költségvetéshez milyen javaslatokat nyújtottam 

be, nem olvashattak arról, hogy az 
iskoláink államosítása ellen milyen 
előterjesztéseim voltak, nem olvas-
hattak arról sem, hogy a kerületi in-
gatlanvagyon védelmében milyen 
lépéseket javasoltam.

Egy, az adófizetők pénzéből fenn-
tartott kerületi újság azonban nem 
lehet az aktuális többség propagan-
da-felülete. Az lenne a dolga, hogy 
teret adjon és ütköztesse az eltérő 
véleményeket. Egy ideális világban 
nem maradhatna következmények 
nélkül, ha korábban az újságról 
jogerősen kimondták, hogy az esé-

lyegyenlőséget sértő módon jeleníti meg a választókerületben induló 
jelölteket, megállapítják a súlyos elfogultságot és bírságot rónak ki. 
Ma azonban itt, a Kertvárosban nem ideális világban élünk, így azt 
csak remélhetjük, hogy a korábbi főszerkesztő legalább azt a bírságot 
nem közpénzből fizettette ki.

Öt évente egyszer kapok ennyi (ezt a szabályt kaptam: „szóközökkel 
együtt 1300 karakter szöveget tartalmazhat”) lehetőséget, hogy a saját 
szavaimmal megjelenjek. Addig is, amíg a nyilvánosság is valóban 
szabad lesz, kérem kövessenek engem a facebookon itt: https://www.
facebook.com/vajda.zoltan.tamas/

VAJDA ZOLTÁN TAMÁS

CSIZMAZIA FERENC vagyok, 31 éves. Jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetem politológia szakos hallgatója vagyok. Több mint 20 
éve élek itt, Budapest e csodálatos kerületében, a Kertvárosban. 

Képviselőként minden erőmmel 
és tudásommal azon fogok dol-
gozni, hogy segítsem a Kertváros 
fejlődését. 

Örömömre szolgál, hogy leg-
alább a ciklus elején egy bemu-
tatkozás erejéig, fényképpel is 
megjelenhetek a kerületi lakosok 
adóforintjaiból finanszírozott 
újságban. Bánatom fejezem ki 
amiatt, hogy Kertvárosunk lakói 
sajnos egyoldalú információkat 
kapnak a kerületünket érintő 
ügyekről. Az elmúlt önkormány-
zati ciklusokhoz hasonlóan az 

általunk kidolgozott, a kerületünk érdekeit szolgáló ötletek és el-
képzelések nem fognak teret kapni. Az viszont teljességgel kizárt, 
hogy mi, a Közösen a Kertvárosért frakció tagjai, bármikor is meg-
jelenjünk a kerületi újságban. Szerencsére azonban még léteznek 
független hírforrások is. 

Szeretném, ha ezt az egyoldalú tájékoztatást megszüntetnénk, de 
addig is arra kérem a Kertvárosban élő polgárokat, hogy ha tehetik, 
több helyről informálódjanak, és kövessék a Közösen a Kertváro-
sért frakció tagjainak facebook oldalait. Szeretném, ha a kerület-
ben ténylegesen is megvalósulna az, hogy senki sincs ellenzékben, 
mindenki kormányon van.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINK 
Ebben a lapszámban Csizmazia Ferenc és Vajda Zoltán Tamás bemutatkozóját olvashatják

Kedves Olvasó!

A XVI. Kerületi Újság írásban rögzített feladata – amelyet nem a mos-
tani vezetés ideje alatt fogalmaztak meg, hanem jóval korábban –, hogy 
beszámoljon az Önkormányzat, a polgármester és az alpolgármesterek 
tevékenységéről, tájékoztasson a képviselő-testület fontosabb döntése-
iről, a kerületi fejlesztésekről, beruházásokról, a kerület életéről, sport 
és kulturális tevékenységekről, a civil szervezetek munkájáról. Az in-
ternet előtti időkben keletkezett dokumentum még a rendeletek köz-
lését is előírta, ezt azonban már a mindennapi gyakorlat meghaladta. 
Minden önkormányzat a honlapján teszi közzé a rendeleteket. 

Három területet ki is emelnék azok közül, amelyekkel kapcsolatban 
olykor támadás ér minket:

1. Nem dolga az újságnak politikai nézetek ütköztetése, és végtelen 
politikai viták közlése. Ez jobb- és baloldali önkormányzati vezetés alatt 
is hagyományos elvárás volt újságunkkal szemben. Ezek lebonyolítá-
sára ma már ott vannak a közösségi oldalak, napjainkban ez már az 
egész világon ott zajlik, ott teszik közzé véleményüket államelnökök, 
vezető politikusok és az egyszerű átlagpolgárok is. Évtizedekre vissza-
menőleg elvárás volt továbbá az is, hogy lapunkban politikai hirdetése-
ket ne közöljünk.

2. Amikor a polgármester és alpolgármesterei tevékenységéről számo-
lunk be, nem pártpolitikusként, hanem a Polgármesteri Hivatal tiszt-
ségviselőiként tudósítunk róluk. Ezt a két dolgot sokan összemossák. 
Soha nincs a nevük mellett, hogy melyik párt tagjai, mert a munkájuk 

és a közéleti tevékenységük két külön dolog. Az pedig, hogy ők törté-
netesen a FIDESZ tagjai, a választók túlnyomó többségének akaratából 
van így, de tudósításainkban erre soha nem emlékeztetünk senkit. Pozí-
ciójukból, munkakörükből adódik, hogy ők avatnak fel, ők tüntetnek ki, 
ők nyitnak meg, és ők adnak át díjakat, ők állnak a figyelem középpont-
jában, tehát természetes, hogy ők többet szerepelnek az újságban, mint 
mások. De nem párthovatartozásuk miatt, hanem hivatali munkakö-
rükből adódóan.  Ez mind a 23 fővárosi kerületi újság esetében így van.

3. Ezt az elvet követjük akkor is, amikor a testületi ülésről szóló tu-
dósításainkban csak a testületi döntést közöljük, az előterjesztőt nem, 
hiszen a kerület polgárait nem az érdekli, hogy ki az előterjesztő, ha-
nem a rájuk vonatkozó rendelet. Hogy melyik javaslatot ki nyújtotta 
be, arról képviselői beszámolójukban szoktak számot adni a kerületi 
politikusok a választóiknak.

Az önéletrajzra mindenkinek 1300 karakternyi terjedelemet biztosí-
tottunk, és nem csak a Kertvárosért Frakció tagjainak politikai vélemé-
nye nem szerepel az újságban, hanem a többi képviselőé sem. Éppen 
a politikai szócsaták elkerülése érdekében, amelyeknek továbbra sem 
kívánunk helyet adni a lap hasábjain.

Az idén 29. évfolyamába lépett XVI. Kerületi Újság továbbra is a kö-
zel három évtized alatt kialakult hagyományok alapján kíván az Önkor-
mányzat lapja maradni.

MÉSZÁROS TIBOR

Végére értünk a képviselők bemutatásának. A sorozatban nem szerepelt minden képviselő, mert nem mindenki 
kívánt élni a lehetőséggel. Hollai Gábor és Kovács Raymund írásban közölte, hogy nem szeretne részt venni a 
bemutatkozásban, Nemes Gábor pedig nem válaszolt a felkérésre. Így hát Csizmazia Ferenccel és Vajda Zoltánnal 
zárul a képviselői portrék sora. Ők azért maradtak a végére, mert három alkalommal is próbáltam egyértelműsí-
teni, hogy mindenkitől önéletrajzot kértem, amit ők így értelmeztek, ahogy itt olvasható. Ezek az „önéletrajzok” 
világítottak rá arra, hogy szükséges lenne eloszlatni néhány tévhitet lapunkkal kapcsolatban:
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Veszélyes, hiszen akár fél évig is lappanghat az állatban tü-
netmentesen. Leginkább a nagy tavaink és folyóink mellett, azok 
árterületei mentén fordul elő, de az ország sok településén kimu-
tatták már. Hazánk észak-keleti és déli régiójában, Budapesten és 
Pest megyében valamint az Észak-Dunántúli megyékben gyakoribb 
az előfordulása. Az első esetet, amely itthon okozott fertőzést, 2009-
ben írták le. Azóta egyre gyakrabban akad fenn egy-egy kutya az ál-
latorvosok szűrővizsgálatain ezzel a kórokozóval. A laboratóriumba 
küldött vérminták esetében 2009 és 2014 között 17%-os gyakorisá-
got találtak, ami ahhoz képest, hogy korábban itthon ismeretlen volt 
ez a megbetegedés igen gyors növekedést és terjedést mutat. A jelen-
ség hátterében a globális felmelegedést feltételezhetjük. Klímakuta-
tók szerint 10 évente valamivel több, mint 6 km a területi eltolódás 
mértéke. Egyes kutatók szerint az utazási szokások megváltozása is 
szerepet játszhat a terjedésében.

Mi okozza? 
Ahogy jó idő lesz, egyre aktívabbak a szúnyogok, így a szívférgesség 
kialakulásának esélye is növekszik. A hazai vizsgálatok megállapítot-
ták, hogy három szúnyogfaj is hordozhatja a szívféreg lárváit. Ismert 
az úgynevezett egyhetes szabály, mely szerint egy kiadós esőt köve-
tően nagyjából 7 nap múlva kelnek ki lárváikból a szúnyogok. Ezek 
aztán hatalmas rajokban támadják meg a melegvérű élőlényeket, el-
sősorban a reggeli és koraesti időszakokban, leginkább az árnyékos, 
szélmentes területeken. A szúnyogok egyébként nem csak fonálfér-
geket, hanem más kórokozókat is terjeszthetnek, ezért a kullancsok-
hoz hasonlóan egyre nagyobb figyelmet követel a szúnyogok elleni 
védelem, és a szúnyogcsípés elkerülése, megakadályozása.

Hogyan lehet kimutatni? 
Állatorvosi vizsgálat során egy erre a célra szolgáló gyorsteszttel. 
Ezekre a tünetekre figyeljenek a gazdik: 
1. Köhögés (már akkor elkezdődhet, amikor az elvégzett teszt még nega-
tív), 2. Fáradtság, 3. Légzési nehézségek, 4. Súlyvesztés, 5. Felduz-
zadt mellkas, 6. Összeomlás.

Fontos!
Ha látod ezeket a tüneteket, ne kezdd saját kezűleg kezelni kedven-
cedet! Néhány otthoni beavatkozás ezen a ponton halált okozhat, ha 
a kutya már megfertőződött. Fordulj az állatorvosodhoz, akármelyik 
tünetet tapasztalod! A megelőző gyógyszerek és az éves vizsgálat a 
legjobb módja annak, hogy megelőzzük a szívférgességet.

VALAHOVITS SZILVIA

Tudjunk róla!
Néhány évvel ezelőtt még azt hitték, hogy csak a me-
diterrán országokban élő kutyákat veszélyezteti ez a 
betegség, de nagyon hamar elterjedt egész Európá-
ban. Ezért a hazai kutyatulajdonosoknak is tudniuk 
kell róla. Ez a nagyon barátsagtalan nevű kór a szív-
férgesség.

Figyeljünk rájuk, hogy ilyen 
büszkék és egészségesek 

maradjanak!

RÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS
A NYARITABOR@KERULETGAZDA.HU E-MAIL CÍMEN,

A 06/20-286-5406 ÉS A 403-29-28 
TELEFONSZÁMOKON, A SZÓRÓLAPOKON ÉS 

A KERULETGAZDA.HU WEBOLDALON!
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A KORÁBBAN ELHALASZTOTT 
ELŐADÁSOK ÚJ IDŐPONTJAI:

 
A 2020. március 13-án elhalasztott
JAZZ LIGET: VÁCZI ESZTER 
című programunk 
2020. december 12. szombat 19:00 órakor 
kerül bemutatásra.

A 2020. március 21-én elhalasztott
HAIR című előadás 
2020. október 11-én vasárnap kerül bemu-
tatásra. Az eredetileg 14:30 órára tervezett 
előadás 15:00 órakor, a 18:00 órára terve-
zett előadás 19:00 órakor kezdődik.

A 2020. március 27-én elhalasztott
MADARAK IDŐKAPSZULA PARTY
2020. október 30. péntek 20:00 órakor 
lesz a Szentmihályi Kulturális Központban

A 2020. március 29-én elhalasztott
KOLOMPOS TÁNCHÁZ programunk
2020. október 25. vasárnap 10:30 órakor 
kerül megrendezésre.

A 2020. április 17-én elhalasztott
JAZZ LIGET - 
GYÁRFÁS-PREMECZ-ORGAN TRIO
2020. november 13. péntek 19.30 órakor 
kerül bemutatásra
 
A felsorolásban nem szereplő, de érintett 
produkciókkal kapcsolatban keresse fel 
honlapunkat (www.kulturliget.hu). 

Amennyiben megfelel Önöknek az időpont, 
a belépőjegyük automatikusan érvényes az 
új előadásra, azzal egyéb teendőjük nincs. 
Köszönjük, ha ezzel támogatja munkánkat!

 Amennyiben az időpont nem felel meg, 
* és jegyét online vásárolta akkor a je-
gyek árát visszautaljuk, ehhez kérjük, 
hogy visszatérítési igényét 2020. május 
31-ig jelezze az űrlapunkon. Az űrlapot itt 
találja: https://www.jegy.hu/onlinejegy-
visszavalatas?lang=hu/

*  Amennyiben jegyirodán keresztül vásá-
rolta meg jegyét, az alábbi űrlapot kell kitöl-
tenie: https://www.jegy.hu/jegyirodaivisz-
szavaltas
Ezt követően az Interticket, a vásárláskor 
használt bankkártyára utalja vissza az ösz-
szeget.  A visszaváltás az igényfelmérési ha-
táridő után, folyamatosan történik, kérjük 
türelmüket.
Amennyiben az űrlapon nem találja a ke-
resett produkciót, kérjük, tájékozódjon a 
www.kulturliget.hu honlapon.
 
*  Amennyiben nem online, hanem a Cor-
vin Művelődési Ház jegypénztárában vásá-
rolta jegyét, a visszaváltásra az újranyitás 
után tud sort keríteni, az info@kulturliget.
hu címen, kérjük, hogy ebben az esetben is 
vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal 
2020. május 31-ig. 
Amennyiben SZÉP kártyával történt a jegy-
vásárlás, abban az esetben készpénzben 
tudjuk visszatéríteni a jegy árát.

A 2020. március 22-én elhalasztott
SÜSÜ KALANDJAI című előadás 
2020. szeptember 13-án vasárnap, 16 órai
kezdettel kerül bemutatásra.
Amennyiben megfelel Önöknek az időpont, 
a belépőjegyük automatikusan érvényes az 
új előadásra, azzal egyéb teendőjük nincs.

Amennyiben az új időpont nem felel meg, 
azt május 15-ig jelezhették a tixa oldalán 
vagy elérhetőségeinken.

ELMARADÓ előadásaink:
A 2020. április 5-én, vasárnap 11:00 órára 
tervezett MAMLASZ KIRÁLYSÁG KRÓNI-
KÁJA című előadásunk távoli időpontban 
kerül megrendezésre, ezért az online vásá-
rolt jegyek árát automatikusan visszautalja 
az Interticket a vásárláskor használt bank-
számlaszámra.
Abban az esetben, ha Ön a pénztárunkban 
vásárolta meg a belépőt, akkor a járványhely-
zet alakulásához igazodva, munkatársaink 
jelezni fogják Önnek, hogy mikor lesz lehe-
tőségünk a pénztár nyitására és a jegyár visz-
szatérítésére. Arra kérjük Önöket, ebben az 
esetben jelezzék (info@kulturliget.hu), hogy 
a jegyár visszatérítését személyesen kérik.

A 2020. április 5-én, vasárnap 16:00 órára 
a Szentmihályi Kulturális Központba meg-
hirdetett SZENTMIHÁLYI DALLAMOK: 
Tóth Éva és Leblanc Győző előadás távoli 
időpontban kerül megrendezésre, ezért 
az online vásárolt jegyek árát automatiku-
san visszautalja az Interticket a vásárláskor 
használt bankszámlaszámra.
Abban az esetben, ha Ön a pénztárunkban 
vásárolta meg a belépőt, akkor a járványhely-
zet alakulásához igazodva, munkatársaink 
jelezni fogják Önnek, hogy mikor lesz lehe-
tőségünk a pénztár nyitására és a jegyár visz-
szatérítésére. Arra kérjük Önöket, ebben az 
esetben jelezzék (info@kulturliget.hu), hogy 
a jegyár visszatérítését személyesen kérik.

Reméljük mihamarabb 
személyesen találkozhatunk!

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu 
facebook.com/kulturliget

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.

Köszönjük megértő türelmüket és támogató hozzáállásukat a 
2020. március 11-én kihirdetett és érvényben levő 

veszélyhelyzet idejére vonatkozó rend alapján elhalasztott 
előadásokkal kapcsolatban.

Kérjük, hogy a honlapon és a Facebook oldalunkon figyeljék az 
információkat, amelyek előadások szerint eltérőek lehetnek.

Személyes segítség, információ esetén kérjük, az 
info@kulturliget.hu címre írja meg pontosan, hogy mely előadás 
elhalasztásában érintett, és miben segíthetnek munkatársaink.

A megvásárolt jegyeiket őrizzék meg! 

Az Erzsébetligeti Színház és a jegypénztár a vonatkozó rendelet 
alapján – annak visszavonásáig – a közönség előtt zárva tart.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy május 31-ig 
várjuk visszajelzéseiket az esetleges visszaváltással 
kapcsolatban, a határidő után sajnos nem tudunk 

Önöknek segíteni.

Erzsébetligeti Színház 
facebook.com/kulturliget/

erzsebetligetiszinhaz 
instagram.com/erzsebetligetiszinhaz/

E-mai l :  info@kultur l iget .hu  •   Honlapunk:  www.kultur l iget .hu
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– MELYIK ISKOLÁBA JÁRSZ JELEN-
LEG, ÉS HOVÁ FELVÉTELIZTÉL? 
– A Budapesti Ward Mária Gim-
náziumban érettségiztem. Idén 
kihagyok egy évet, mert még nem 
vagyok biztos, melyik irány az iga-
zán nekem való. Ebben az évben 
dolgozom, lehetőség szerint ki 
szeretném próbálni magam olyan 
helyeken, amiben el tudom ma-
gam képzelni. Szeretnék nyelv-
tanfolyamra járni, hogy németből 
megszerezhessem a középfokú 
nyelvvizsgát. Rajzolni, zenélni és 
sportolni is több időm lesz.

– MIK A TAPASZTALATAID A TÁVOKTATÁSRÓL?
– A tanáraink minden igyekezettel próbálták leadni az anyagot, 
feladatokkal, dolgozatokkal is elláttak minket. Változó, hogy kinek 
mennyire volt nehezebb így tanulnia. Sok osztálytársamnak hatáso-
sabb volt így felkészülni. Nekem kissé nehézkesebben ment, hiány-
zott a tanár jobban kifejtett magyarázata, mert így magamtól néha 
kissé bizonytalan voltam, több elakadásom volt. Közben meg kellett 
tanulnunk jól beosztani az időnket, mert azon is állt vagy bukott a 

tanulás hatékonysága. 
– MILYENNEK TALÁLTAD AZ ÉRETTSÉGIT ILYEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT? 
– A portán lábtörlés és kézfertőtlenítés után engedtek fel minket a 
beosztás szerinti termekbe, természetesen maszkban. Mikor meg-
láttuk egymást az osztálytársakkal, nagyon megörültünk egymásnak. 
Ez egyébként sokat oldott a vizsgadrukkon. Pozitív csalódás volt, 
mert nehezebbre számítottunk.  

– HOGYAN TARTOTTAD BARÁTAIDDAL A KAPCSOLATOT? 
– Szerencsére az interneten könnyű. Sokat csetelünk, és heti 1-2 
hosszabb videóhívást is be szoktunk iktatni, bár nagyon hiányoznak 
a személyes találkozások. 

– MIKÉNT GYAKOROLTAD A NÉPZENÉT EZEKBEN AZ IDŐKBEN? 
VOLT-E TÁVOKTATÁS A RÁCZ ALADÁRBAN?
– Énektanárommal, Király Györgyi nénivel Skype-on továbbra is 
megtartjuk az órákat.  Sajnos a videóhívás néha akadozik, így néha 
nevetésbe fullad egy-egy próbálkozás. Most érettségi után még több 
időm van gyakorolni és új dalokat tanulni. 

– SZÁMÍTHATUNK E TOVÁBBI FELLÉPÉSEIDRE A JÁRVÁNY UTÁN? 
– Természetesen, ha hívnak, szívesen megyek.

GUETH ÁDÁM

Népdaléneklés Skype-on 
Interjú Varga Laurával
Varga Laura a tavalyi évben nyerte el a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége 
díjat Magyar zeneművészet kategóriában. A Kertváros számos rendezvényén talál-
kozhattunk vele, ahol autentikus népdalok magas színvonalú előadásával hívta fel 
magára a közönség figyelmét. Ám nem csak a zenéről beszélgettünk vele.
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Helytörténet
A kezdet

Ez hát a XVIII. század közepének helyi metszete. Néhány majorsági 
épület, megművelt és ligetes, vizenyős földek, sok homok, egy több 
ezer éves legendát magához igazító hatvan éves vendégfogadó, és 
egy másik, a faluszéli; és nadrágszíj-telkes parasztházak, malmok, 
magtár a két templom és egy szerény, provinciális barokk kastély. 
Nagyjából ennyit láthatott Petőfi is, amikor korábban erre gyalogol-
ván Cinkotán meglátogatta Hrúz felmenőit. 
A táj néhány évtized alatt gyökeresen megváltozott. Az első mon-
datban említett pesti 
úri huncutok vadászat, 
vagy kirándulás során 
beleszagoltak az itteni 
levegőbe, és utána már 
nehezen váltak meg a 
helytől.

De maradjunk egyelőre 
csak Szent Mihály Pusz-
tánál. Minden ténynél 
jobban bemutatja a kor 
szellemét az alábbi visz-
szaemlékezés. Nézzük, 
mit is írt dr. Farkas Elek, 
nagyapja, Farkas Ignác 
és a későbbi Rákosszent-
mihály első találkozá-
sáról és a következmé-
nyeiről. (Ember a XX. 
században Farkas Elek feljegyzései magánkiadás 2015. 19-20. old.) 
„A családi hagyomány szerint nagyapám, Wolf Ignác, később Farkas 
Ignác fiatal kőművesmester korában fejébe vette, hogy valahol Pest kö-
zelében üdülőhelyet fog alapítani. Besétálta Pest környékét, hogy a leg-
jobb helyet válassza ki. Akkoriban a mai Rákosszentmihály és Sashalom 
határában volt egy Szent Mihály nevű puszta. A vidék dombos volt, a 
kopár vidéken ház még alig állt. Amikor nagyapám azt a vidéket kereste 
föl, ragyogó idő volt, tehát magával vitte menyasszonyát, Csukay Laurát, 
akiből később az én nagyanyám lett. Laurával együtt elgyönyörködött 
az akkor még szinte érintetlen vidékben. Laura egyszer csak megszólalt:

– Mi az a kis domb a távolban? – Nagyapám megnevezte a Gellérthe-
gyet, talán még a történetét is elmondta, mire Laura újabb kérdést tett 
föl:

– Akkor mi magasabban vagyunk, mint a Gellérthegy? – Nagyapám 
nem tudta erre a helyes választ, de nem akarta kedvét szegni Laurának.

– Bizony, bizony, magasabban vagyunk – így szólt. Közben elgondol-
kodott: „Ha Laura elhiszi, akkor mások is el fog ják hinni, hogy a Szent 
Mihály puszta melletti dombocska magasabb a Gellérthegynél. Mi lenne, 
ha a kis megtakarított pénzemet itt fektetném be és itt építkeznék? 

Nagyapám elhíresztelte, hogy az a hely, ahol építkezik, magasabban 
van, mint a Gellérthegy. Lassan-lassan maga is elhitte. Az érdeklődés 
nagyapám várakozását is meghaladta, azok pedig, akik egyszer már 

„lépre mentek”, bolondok lettek volna kételkedni abban, hogy az ő kedves 
vityillójuk – később már villájuk – magasabban van a Gellérthegynél. 
Ebből értettem meg, hogy a hosszú életem folyamán sosem találkoztam 
olyan szentmihályival, aki ezt ne állította volna. Nagyapám pedig, 
aki a reklámnak sem az elméletével, sem a gyakorlatával soha életében 
nem foglalkozott, ezen a reklámon kapva kapott. Pár év alatt meggaz-
dagodott. Nem telt bele húsz év, mikor a nagyközség képviselőtestülete 
nagyszerű fiáról utcát nevezett el. Rajta kívül akkor még egy élő ember 

volt, akiről elnevezett utca létezett 
Szentmihályon. Harminc évvel 
később azonban a képviselőtestü-
letben már nem tudták, ki volt az 
a Farkas Ignác.”

A Szent Mihály pusztai Al-
másy birodalom majorsági épü-
letei körül sorban épültek fel a 
magányos villák, (Vadász, Dor-
schung, Meskál, Lohr, Mlado-
vics, Kormos, Marschalko) majd 
telepeket kezdtek felparcellázni: 
Almásy Pál-, József főherceg-, 
Vida-, Erőss-, György-, Kisszent-
mihály, Anna és Árpád-telep. És 
hamarosan a már nem csak né-
met nyelvű térképrajzolóknak 
egyre több munkájuk akadt a 
terület pontos megrajzolásá-

nál. A Hatvani út mellé 1888-ban lefektették a HÉV síneket, az úri 
huncutok immár a zötyögős gőzös, a Muki vontatta vagonokban 
jöhettek ki a városból jó levegőt szippantani. (Először egész Cin-
kotáig mehettek, a Muki két percre a még mindig nád „süveget” 
viselő faluvégi fogadótól állt meg, amit át is kereszteltek A Vasúthoz 
vendéglőre.) De térjünk vissza az út bal oldalára.

Egy ideig jó kis sétába került elérni a Nagyitcze fogadó melletti 
állomásról (amit ekkor még Rákosszentmihálynak hívtak) a József 
főherceg telepre, de hamarosan elindult (a mai szemmel romanti-
kusnak tűnő) lóvasút is. (A Nagyitcze vendéglő környékéről, a ké-
sőbbi Sashalomról utóbb még szólunk.)

A szétszórt telepek lassan összeértek, az úri huncutok közül sokan 
végleg kiköltöztek a jó levegőre, és a kor jó szokása szerint időnként 
összejöttek a vendéglőkben (volt néhány), hogy társasági életet él-
jenek. (Valamely furcsa okból akkoriban még nagy szükséglet volt 
ez iránt a társas lét iránt az emberek között.) Az egyik vendéglőben 
(hogy melyikben, talán csak Varga Ferenc, a korabeli vendéglők sza-
kavatott ismerője tudná megmondani), de az is lehet, hogy mind-
egyikben, felmerült a kérdés: miért ne egyesüljön a sok kis telep egy 
nagy, virágzó településsé, Rákosszentmihállyá, miért ne építsenek 
templomot, a korán meglévő kicsi mellé újabb, nagyobb iskolát? (…)

SZÉMAN RICHÁRD

Rákosszentmihály alapító polgárai az egyik kedvelt vendéglőjükben

(…) Mondhatnánk azt is, hogy a mai XVI. kerület megléte a pesti polgárok úri huncutságán múlott. A XVIII. század hatva-
nas éveiben a pestről induló Hatvani úton (a viszonylag pontos osztrák katonai felmérés térképe szerint is) Pest és Cin-
kota határát átlépve a Nagyitcze fogadó köszöntött, jobbra a Lucskamajor, balra, a Határi hegytől (ma Sashalom domb) 
északra, Szent Mihály Puszta néhány épületét rejtették a ligetes halmok. A legendával erősített látogatottságú fogadó és 
Czinkota között félúton, az Új Erdő mellett (nagyjából a mai Imre utca környékén) állt a Hatvan, sőt Kassa felé tartó út 
első útkaparó háza. Fontos poszt lehetett ez akkoriban, a térképen az épületet körbevevő csinos fasorral ábrázolták. A 
Szilas partján (a német felmérők így írták: Szillas Bach) az út két oldalán két vízimalom. A folyásiránynak megfelelő első 
a Felsőmalom, az út túloldalán, a Palota felőli, az Alsómalom. A czinkotai faluszélen újabb fogadó nádfedelén fújt át 
akkoriban a homoki szél. Aki Czinkotára jött, a fogadónál jobbra kellett fordulnia, ott kezdődött a falu főutcája. 

Részlet a szerző új, Műkedvelők vademecuma, 
avagy játék és jótékonyság című helytörténeti füzetéből
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– Amint azt őszi beszélgetésünkkor el-
mondtam, a nem családi házas, hanem 
annál nagyobb területet érintő építke-
zések földmunkáinál régészeti megfi-
gyelőnek kell jelen lennie. Így lettünk 
figyelmesek erre a területre is, ahol a 
földben a környezetétől eltérő színű, 
egyenes vonalú sávokra, mint kiderült 
árkokra találtunk. A földnek az a része, 
amelyet egyszer megbolygattak, többé 
már soha nem lesz a korábbi állapot-
tal megegyező színű. Akár ezer évig is 
őrzi elődeink keze nyomát. Az árkok 
alapján elindulva találtunk egy épületet, 
két darab őrlőkövet, egy áldozati edényt, 
benne késpengéket, mellette pedig több 
kerámiatárgyat. Ezekből, a hasonló lele-
tek tapasztalatai alapján arra következ-

tettünk, hogy egy Árpád-kori falu került 
elő a föld alól, amelyet a tatárjárás tett a 
földdel egyenlővé.

– A TÉL ELMÚLTÁVAL FOLYTATTÁK A 
KUTATÁST. MENNYIVEL BŐVÜLT A LE-
LETEK SORA?
– Megtaláltuk még egy veremház ma-
radványait, mellette pedig egy kisebbét, 

amelynek valószínűleg valamilyen táro-
ló funkciója lehetett. További árkokra 
is rábukkantunk, amelyek most már 
kezdenek rendszerré összeállni. Több-
ségük kelet-nyugati irányban húzódik, 
de néhány helyen vannak rájuk merő-
legesek is. Ezeknek több rendeltetésük 
lehetett. Ástak ilyeneket vízelvezetés 
céljából, vagy telekhatár kijelölésére, 
de alkalmaztak árkokat az állatok elkó-
borlásának megakadályozására is. Ta-

láltunk továbbá kemencemaradványo-
kat, elszenesedett égésmaradványokat, 
és vörösre égett földmaradványokat is. 
Ezek mind a kemence folyamatos hasz-
nálatára utalnak.

– MENNYIRE GYAKORIAK A XVI. KE-
RÜLETBEN A RÉGÉSZETI LELETEK?
– Budapesten és környékén általában 
mindenfelé lehet találni középkori, de 
annál régebbi leleteket is. Itt a XVI. ke-
rületben a cinkotai evangélikus temp-

lom alatti elődtemplom maradványai 
számítanak kiemelkedő leletnek. A 
Timúr és Fertály utca által közrezárt te-
rületen is egy nagy középkori temetőre 
épültek az ottani családi házak. A Csö-
möri út felújításánál előkerült szarmata 
temető is érdekes lelet. Ott valószínű-
leg csak egy nagyobb temető peremé-
be kaptak bele a munkagépek, hiszen 
tudjuk, hogy például a Diófa, és a vele 
párhuzamos utcák házainak alapozása-
kor több helyen is előkerültek már ókori 
leletek. Szarmata emlékeket egyébként 
a Dunától keletre egészen Szada köz-
ségig elég szép számmal lehet talál-
ni, és nagy számuk miatt már nem is 
számítanak olyan különlegesnek. A 
Szilas-patak medrében is több őskori 
és népvándorlás kori leletet ismerünk. 
Volt még Rákosszentmihályon egy régi 
templom, amelyet Kovács Eszter kollé-
ganőm azonosított, neki voltak sejtései, 
hogy merre érdemes keresni a további 
maradványokat, de korai halála véget ve-
tett ennek a próbálkozásnak, ma pedig 
már nincs is meg ez a lelőhely.

– MI LESZ A SORSA AZ ÖN ÁLTAL FEL-
TÁRT, FELTEHETŐEN FALUMARAD-
VÁNYNAK?
– Minden adatot rögzítünk, lefotózunk, 
majd a múltnak ezt a darabját is elnyeli 
az utókor, jelen esetben ez az építkezés. 
Ezeknek a leleteknek ez a sorsuk. A lelő-
helyet azonban nem engedjük el, mert 
további nagy területet érintő építkezés 
lesz a mostani szomszédságában, és azt 
reméljük, hogy majd az ottani feltárás 
döntheti el végleg, hogy valóban tele-
pülésre bukkantunk-e, vagy csak egy 
tanyára, netán valamilyen más feladatot 
ellátó veremházakra.

MÉSZÁROS TIBOR

Az ásatás lezárult, de kérdések maradtak
Tavaly novemberben számoltunk be arról, hogy ke-
rületünk peremén, a Honfoglalás park szomszéd-
ságában, a Budapesti út, Levedi utca és Etelköz 
utca által határolt területen nagy valószínűséggel 
Árpád-kori településre bukkantak a munkagépek. 
A 2019 augusztusában kezdődött ásatás most be-
fejeződött, melynek eredményéről, és arról, hogy 
kerületünkben mennyire gyakoriak a régészeti 
leletek, az ásatás vezetőjét, Takács Ágoston ré-
gész-muzeológust, a Budapesti Történeti Múze-
um munkatársát kérdeztük.  
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Ebben az időszakban már egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk 
a növényvédelemre. Amennyiben azt vesszük észre, hogy láthatatlan 
tettes fogyasztja az újonnan kihelyezett palántáink lombozatát, való-
színűleg csigák garázdálkodnak a környéken, akiket nappal már igen 
nehéz tetten érni, hiszen árnyékos rejtekhelyük mélyére húzódnak 
a tűző nap elől. Érdemes ebben az esetben a tövek köré fahamut 
szórni, mert annak lúgos kémhatása kellemetlen 
érzést okoz a csigák bőrén, így továbbállnak. 

Egyes kertészeknek sajnos igen sok gondja akad 
a kertek leghírhedtebb rémével, a lótetűvel, vagy 
lótücsökkel. A jó meleget nemcsak ifjú növendé-
keink, hanem ezek a rovarok is nagyon kedvelik, 
mert rendszerint május vége felé jönnek elő az 
akár 1 méter mélyen lévő téli fészkükből, hogy 
farkaséhségüket a zsenge palánták föld alatti szá-
rával és gyökerével csillapíthassák. Ha évről évre 
ezzel az ellenséggel találjuk szembe magunkat, 
nem árt, ha a kiselejtezett csepegtetőcsővel, vagy 
egyéb kemény anyaggal védjük a palántáink tövét. 
Ahelyett, hogy kertünk talaját mérgezve erősebb 
vegyszerekhez fordulnánk, érdemes néhány tővel többet készíteni, 
hogy az áldozatok esetén legyen pótlásra esély. Amikor kitör az igazi 
nyári forróság és a palántákból erős növény fejlődik, már kevésbé 
kell aggódnunk e kerti kártevő falásrohamaitól. 

Amennyiben a katicabogarak nem tudtak kellőképpen elbánni a 
nagy mennyiségű levéltetűvel, érdemes csalánleves permettel kezelni 
az érintett felületet, de csak ha erősebb vízpermetetet vetünk be elle-
nük, már akkor is jó eséllyel megszabadulhatunk jelentős részüktől. 

Befőzés, feldolgozás
Ez a hónap már a befőzésről is szól, hiszen ekkor szüretelhető a 

szamóca, a korai cseresznye, 
a rebarbara is. Feldolgozás-
nál kerüljük a tartósítószerek 
használatát, inkább citrom-
savval és a kicsit több idő rá-
fordítását igénylő dunsztolás-
sal előzzük meg a befőttek, 
lekvárok romlását. 

Már most érdemes gondolni 
a téli időszakra, mert ilyenkor 
számos gyógynövény gyűjthe-
tő, úgy mint a citromfű, csa-

lán, kamilla, árnika vagy bodzavirág. Az út porától mentes helyen 
begyűjtött növényeket árnyékos, szellős helyen érdemes szárítani, 
majd papírzacskókban vagy befőttes üvegben tárolni felhasználásig. 
 
Mire jó a fahamu?
A kerti sütögetésből visszamaradt, 
kezeletlen fából készült fahamut 
értékes segédanyagként használ-
hatjuk fel kertünkben. Erős lúgos 
kémhatása (pH 10-13) miatt mód-
jával ugyan, de mindenképpen 
keverhetünk belőle a komposztba 
és a talajba. Az elégetett fa típusá-
tól függően számos nyomelemet 
tartalmaz és kiváló káliumforrás, így segíti a növények fejlődését. 
Riasztólag hat a puhatestűekre, krumplibogarakra, káposztalégyre, 
levéltetvekre, pajzstetvekre, hangyákra, ezért érdemes vele beszórni 
vékony rétegben a talajt, illetve szükség esetén egy szita segítségével 
az óvni kívánt növény levelét.  

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL
Vadgesztenyefák komplex védelme

  Munkavégzés időtartama: 06. 08. – 06. 30.
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan meg-
adni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett idő-
intervallum 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 engedé-
lyezési 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 vadgesztenyefák 10 
m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, 
legyenek szívesek felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu 
e-mailcímre vagy munkanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258 tele-
fonszámon, hogy a jelzett címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal 
vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyasztha-
tóságának érdekében.
Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken június 30-
ig, MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen engedélyezett készítményekkel.
ÉVI:14 nap, MVI:0 nap.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Runner 2F 0,05 %
14 0

Nem
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  Topas 100EC 0,05 %

Wuxal Super 0,5 %
*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Hogyan védjük 
növényeinket?

Miért takarjuk mulccsal a talajt?
A rendezett kert képe a köztudatban egyet jelent a kapálással gyom-
mentesített, egyenletesen elgereblyézett tiszta talajfelülettel. A talaj 
takarásával azonban számos 
olyan előnyhöz juthatunk, ami 
kevesebb energia-befektetés-
sel is jár. Az összefüggő mulcs-
réteggel megakadályozhatjuk 
a talaj nedvességtartalmának 
elpárolgását, így sokkal keve-
sebbet kell öntözni. A fedett ta-
lajból a gazok nehezebben tör-
nek elő, ami pedig megjelenik, 
akár két ujjal is el tudjuk távo-
lítani, ezáltal kapálásra, ásásra 
nem lesz szükségünk, mind-
amellett, hogy ezzel az apró praktikával a talaj laza és morzsalékos 
marad. A szerves mulcs táplálékul szolgál a talajlakó élőlényeknek, 
továbbá a lebomlás során a humuszréteg is gyarapszik. A takarás 
további erénye, hogy megakadályozza az esőcseppek felverődését a 
levelekre a kórokozókat tartalmazó földdel együtt. Nyáron nem enge-
di a talaj túlzott felmelegedését, ősszel pedig véd a gyors lehűléstől.  

WEIMPER-HORVÁTH ANETT
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Focikörkép helyett

– A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY A MAGYAR 
SPORTÉLETET IS MEGBÉNÍTOTTA. AZ 
EDZÉSEK LEÁLLTAK. MIT TEHET ILYEN 
HELYZETBEN A TÁJFUTÓ, AKI FORMÁ-
BAN AKARJA TARTANI MAGÁT? 
– Idén nyáron sprint távú világbajnokság 
lett volna (városban, parkokban rendezett, 
rövidebb távú versenyek), így a gyorsaságra 
fektettük volna a hangsúlyt, sok atlétikapá-
lyán elvégzett résztávos edzéssel. Szeren-
csére a szabadban sportolás nincs tiltva, 
úgyhogy a futásaimat  rendesen meg tu-
dom csinálni. Persze hiányoznak az edzőm 
lelkesítő szavai a pálya széléről, és az edzés-
társaim. Sokkal nehezebb a kemény edzé-
seken egyedül kihajtani magam, mintha 
loholnának a sarkamban, vagy húznának a 
többiek. Nagy szerencsémre a Szilas-patak 
közelében lakunk, úgyhogy oda járok min-
den nap. Az erősítést a kertben végzem. 
Néha kicsit kreatívnak kell lenni, például 
súlyok helyett két féktárcsával szoktam 
guggolni, amit öcsém a sufniból varázsolt 
nekem. Pár hete rászoktam, hogy szomba-
tonként hosszút biciklizem országutakon, 
így felfedezhetem Budapest környékének 
olyan részeit is, ahol még sose jártam. És 
ezzel valamennyire teljesül a kalandvá-
gyam is, amit normális esetben a versenye-
ken élek ki. 

– VANNAK, AKIK ELEVE AZÉRT VÁGNAK 
BELE VALAMIBE, MERT A LEGJOBBAK 
AKARNAK LENNI, MÍG MÁSOKNÁL EGY 
HOBBI NÖVI KI MAGÁT  ÉLETHIVATÁS-
SÁ. TE HOGYAN KEZDTÉL A TÁJFUTÁS-
HOZ?

– A szüleink is aktív tájfutók, így már 4-5 
évesen a gyermekeknek megrendezett né-
hány száz méteres szalagozott pályákon 
futkostunk, míg szüleink az erdőben ver-
senyeztek. Gyakorlatilag beleszülettünk 
ebbe a sportba, ebbe az életformába. Tehát 
sokkal hamarabb része volt az életünknek, 
minthogy élsportról, világbajnokságról 
álmodoztam volna. 14 éves koromig öt-
tusáztam, de akkoriban kezdett sok lenni 
az öttusa 4 sportágát és a tanulást egy elit-
gimnáziummal összeegyeztetni. Tudtam, 
hogy kemény egyetemre szeretnék majd 
menni, úgyhogy kezdtem egyre inkább a 
tájfutás felé hajlani. Akkor, 14 évesen már 
ki is jutottam az ifjúsági EB-re az eggyel 
magasabb korcsoportban, de az sose for-
dult meg a fejemben, hogy valaha világbaj-
nok leszek. Nem tartottam reális célnak, 
így nem is álmodoztam róla. Úgyhogy 
csak alázatosan tettem bele a munkát, egy-
re többet és többet, és ez egy idő után az 
eredményeimen is elkezdett látszani, egy-
re előrébb végeztem.

– VOLTAK A SZÜLEIDEN KÍVÜL OLYA-
NOK, AKIK KÜLÖNÖSEN MOTIVÁLTAK, 
TÁMOGATTAK A SPORTBAN?
– A tájfutó egyesületem, a Tabáni Spartacus 
minden szempontból nagyban hozzájárult 
a sikereimhez. A legtöbb barátom is az ot-
tani társaságból került ki. Az edzőmnek, 
Kárai Kázmérnak köszönhetem a gyorsa-
ságomat, azt, hogy hosszabb távokon az at-
léták között is megállom a helyemet, illet-
ve, hogy akkor is hisz bennem, amikor én 
nem, hogy akkor is türelmes velem, ami-

kor én már nem vagyok az magammal, és 
hogy bármiféle problémával fordulhatok 
hozzá. A XVI. kerületi Önkormányzatnak 
nagy hálával tartozom mind a versenyeim-
re való felkészüléshez nyújtott anyagi tá-
mogatásért, mind a környezetemben lévő 
rengeteg szuper edzőhely fenntartásáért, 
a bicikliutak megépítéséért. Az Ifjú Sport-
tehetségek pályázaton elnyert pénzösszeg 
nagy segítséget jelent az edzőtáborokba és 
a külföldi versenyekre való eljutásomhoz, 
ami nélkül képtelenség lenne technikailag 
felkészülnöm a világversenyekre.

– A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK MI-
ATT AZ IDEI TÁJFUTÓ VILÁGBAJNOKSÁG 
IS ELMARADT. TUDSZ MÁR VALAMIT 
ARRÓL, MIKOR ÉS HOGYAN TUDOD 
FOLYTATNI A VERSENYZÉST? 
– Augusztus 15-ig Magyarországon nem 
rendezhetnek tájfutó versenyt. A világ-
bajnokságot júliusban tartották volna, 
de októberre halasztották a vírus miatt. 
Nekem ez most nagyon jól jött, mert ta-
valy augusztusban kiment a bokám, és 
ezt azóta se sikerült teljesen rendbe hoz-
ni, novembertől januárig teljes pihenőre 
kényszerültem. Ilyen sokat még sosem 
hagytam ki. Viszont azt tudtam, hogy a 
VB-re mindenképp jó formában szeretnék 
lenni. Ez azért is volt különösen fontos 
nekem, mert a VB-ről lehet kijutni az ere-
detileg 2021-re tervezett Világjátékokra, 
amit szintén elhalasztottak. Szóval, most 
nyertem plusz jó néhány hónapot a felké-
szülésemhez.

NAGY ÁRON

Mostani lapszámunkban következett volna Varga Ferenc kollégánk beszámolója a RAFC pálya jelenlegi helyzetéről. 
A szerző már el is küldte szerkesztőségünknek a cikket, amikor üzenet érkezett a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 
(MLSZ) és a Nemzeti Sport Központtól (NSK) –, hogy jelentős fejlemények vannak a pálya sorsával kapcsolatban. 
Ezért, – mivel az új helyzet felülírhatja a cikkben leírtakat – egyelőre a szerzővel egyetértésben várunk a történet folyta-
tásával. Amint pontos információink lesznek – reméljük hamarosan –, folytatjuk a sorozatot.

„Beleszülettem 
ebbe a sportba”
A rendkívüli helyzet miatt féktárcsákból barká-
csolt súlyzókkal és a Szilas-patak környékén futva 
készül következő nagy megmérettetésére Weiler 
Virág világbajnok és EB-ezüstérmes tájfutó. A ke-
rület ifjú sporttehetségével a kitartásról, céljairól 
és a „home office”-ról beszélgettünk.
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INGATLAN

Tóalmáson, a fürdőnél 7,3M Ft-
ért nyaraló eladó berendezve, 
felszerelve. 20-510-6878

Felsőmalom utcában teremga-
rázs, beállóhely és tárolóhelyiség 
kiadó.  20-886-1450

Eladó Parádsasvár, Petőfi udvar-
ban 540nm-es építési telek. 20-
542-3561

Mogyoród, Tölgyesen eladó lak-
ható házzal, gondozott fák, sző-
lővel, nyári pihenő, kemencével. 
20-942-7656

Jókai lakótelepen 4. emeleti 
68nm-es, beépített erkélyes, 
K-Ny fekvésű lakás eladó 34M 
Ft. 20-585-0195

540nm-es telekrész művelésre 
kiadó a XVI. kerületben. 20-465-
9834

Kiadó szobát, vagy albérletet ke-
resek havi 60E Ft+ rezsiért max. 
összegért. 30-851-3137

Abádszalókhoz közel, Ti-
szagyendán eladnám ingatla-
nomat. Öregház + gyümölcsös. 
30-581-8945

Albérletet keresek hosszú távra 
a XVI. kerületben, Csömör, Kis-
tarcsa, Gödöllő 65E Ft rezsivel/
hó. 20-252-0255

Cinkotán a temető mellett a Si-
mongát utcában 4700 nm szán-
tóföld eladó. Osztatlan közös tu-
lajdon. Kiválló befektetés! Ár 1,5 
E Ft/nm. 30-940-7606

Szent-Korona utcában, -lakóte-
lepen- eladó 52 nm-es 2 szobás, 
panorámás IV. emeleti lakás. 
20-806-3534

34 nm-es öröklakásomat cserél-
ném 30-35 nm emeleti önkor-
mányzatira ráfizetéssel. 20-327-
7398

Rákosszentmihályon 220 nm-
es családi ház működő üzlettel 
együtt eladó. 20-545-9267

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

Kiadó garázst keresek a Pálya 
utcai lakótelep környékén. 30-
932-5654

Bökényföldi úti (24ha) földtu-
lajdonosok jelentkezését várom, 
akik el akarják adni részüket. 
Tulajdonosoknak kell össze fog-
ni, a TSZ nem foglalkozik az el-
adással. 30-482-0700

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es 
házamat kis telekkel hasonlóra a 
XV.; XVI; XIV. kerületben – ráfi-
zetéssel! 30-599-0677

VEGYES

Eladó olcsón 72 cm-es síkképer-
nyős Sony színes TV. 20-327-
7398

Eladó: férfi kerékpár, kovácsolt-
vas virágállvány, 5 tábla új dró-
tüveg táblánkként 64x115cm-es 
méretben, turistagázpalack fő-
zőfelülettel, több retró régiség. 
70-526-3043

Eladó: Brokát bevonatú papla-
nok, 5kg toll anginban, Klöpli 
függönyök, ággyá alakítható 
rekamié + fotel, gurulós bézs 
darázsfészek benyomott mintá-
zattal, 60l-es rozsfamentes üst. 
70-526-3043

Eladó: 2m-es leanderek, 900W-
os fűnyíró + szegélynyíró 10E 
38-as Western csizma, XXXL-es 
női szabadidő ruha. 30-451-5582

Fürdő mosdó szekrénnyel, ven-
dégágy, fénycső armatúra, mo-
sógép motor, 32 cm-es TV el-
adók. 409-2240

Bajai termoplan fa ablakok el-
adók 85x150 cm. 30-322-3226

3 éve nem használt poly Mobil 
Elektromos kerékpár eladó. Ak-
kumulátor cserére szorul. 407-
6079

0,5dl ülvegek (2-3 ezer db) 8Ft/
db áron elvihetők. 20-527-8342

Eladó Canon fénymásoló, para-
bola antenna, mpsdókagyló, nyá-
ri gumiabroncs dísztárcsával, 2 
db 205/55/16. 20-588-8048

Eladó: férfi kerékpár, hordók, 
villanyszerelési anyagok, turista 
gézpalack főző felülettel, perlit, 
gőzölős új vasaló, villanyszerelő-
nek új védőbakancs. 407-2038

Olajkályhához vadonat új adago-
ló eladó 5E Ft. 20-581-0601

Eladó: 2 m3 tüzifa mélyen ár 
alatt, fügefák, babérfák, dísznö-
vény különlegességek olcsón. 
70-544-4579

Eladó: 4 db Suzuki felni gumi-
val, XXL női alsó-felső melegítő, 
38-as western csizma. 30-451-
5582

Eladó kukorica morzsoló, kézi 
daráló, rakéta porszívó gyűjtők-
nek, 1945 előtti kemény szárú 
tiszti csizma. 407-2038

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752

Vízszerelés. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC tartályok, 
mosdók, zuhanytálcák stb. 
cseréje., mosógép, mosoga-
tógép bekötése. Új vízveze-
ték kiépítése, régiek cseré-

je. 20-412-0524 
Hétvégén is hívható!

Eladó: villanyszerelési anyagok, 4 
eres kábel, televíziók, rádiók, Oli-
vetti írógép, kerékpárok, bakelit 
lemezek, 10 zsák perlit, lemezját-
szó, hűtőtáska. 407-2038

Nem használt elektromos lánc-
fűrész 2000 W-os Goldenstar 
20E Ft-ért eladó. 259-0405

Vendégágy 10E Ft, légtisztító, 
mélyhűtő 230l-es, kerti szivaty-
tyú, komposztáló gép eladók. 
409-2240

Mailbach Silver 16 db-os edény-
készlet eladó. 25E Ft. 30-862-
7673

Csepel női kerékpár, üzemképes 
színes TV-k eladók. 20-588-8048

Eltolós üvegajtós coca-cola hűtő 
eladó. Ir.ár: 30 E Ft. 20-325-7729

30-33-as méretű korcsolya eladó 
3 E Ft-ért. 20-928-4680

Eladó új porszívó garanciával 
29E Ft, új mixer 20E Ft. 30-851-
3137

Eladó új Future board. 30-851-
3137

Kétrészes lemez mosogató 1,5E 
Ft, fém vasaló állvány 1,5E Ft, fe-
hér porcelán mosdó 1,5E Ft, férfi 
kerékpár 2,5E Ft-ért eladók. 403-
3065

Eladó 380V-os körfűrész 4,5 
lóerős villanymotorral, működő 
300-as vidia lappal. Ár 30 E Ft. 
70-427-9113

Eladó egy szófa háttámlás ülő-
garnitúra, egy Grundig TV, egy 
Whirpool szagelszívó (fehér). 
20-559-8756

Parabola antenna fejjel együtt 
jelképes összegért eladó. 20-
934-7476

Eladó 72 cm-es sík képernyős 
Sony Tv. 20-327-7398

Kerti halastó 15l-es medence el-
adó. 30-950-8050

Eladó egy női, kék, bélelt hosz-
szított bőrkabát, egy étkezőasztal 
és külön kerek asztallap (barna). 
20-559-8756

Családi ház havi,- és alkalman-
kénti nagytakarítására keresek 
megbízható hölgyet, 30-313-9916

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

ELADÓ, KIADÓ 1163. Bp. 
Veres Péter út 23/B céges 
ingatlan, akár céggel együtt 
is! Az ingatlan a 3-as főút 
mellett van, kb. 360m2, 
2szintes épülettel és 
602m2-es összközműves 
telekkel. 20-332-6181; e-ma-
il: info@megyaszaicipo.hu

Életjáradéki, eltartási szer-
ződést kötnék olyan idős 
beteg személlyel vagy há-
zaspárral, akinek se fia se 
lánya nincsen. Ha van tar-
tozása azt is kifizetem és a 
rezsijét is. Ha meggondol-
ja, legyen szíves hívjon. Be-
széljük meg! 30-420-22-38

Cég megszűnése miatt 
50%-os VÉGKIÁRUSÍTÁS 
a készlet erejéig, a Gyógy-
centrum üzletében, 1163. 
Veres Péter út 23/B alatt. 
AZ INGATLANI is ELADÓ, 
KIADÓ! Nyitva: Hétfő, Csü-
törtök: 9-18; Kedd, Szerda: 
9-17; Péntek: 9-13. 407-
2026



FAKIVÁGÁST, SÖVÉN�-
N�ÍRÁST vállal kerületi 
KERTÉSZ. Zöldhulladék el-
szállítással is, anyagi FELE-
LŐSSÉG vállalással, profi 
gépekkel. 30-287-4348

Ereszcsatorna javítása, tisz-
títása, széldeszka, oromsze-
gély javítása- festése, kerí-
tés festése javítása. Borbély 
Tamás 30-721-3165

PAPÍR – és fémpénzt, bé-
lyeget, képeslapot, papír 
régiséget, régiségeket vásá-
rolnék és árverésre átvesz-
szük. VI. ker. Andrássy út 
16. 266-4154 nyitva: H-SZ 
10-17 h, CS 10-19 h

SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozga-
tással. Parketta csiszolás, 
aljzat kiegyenlítés, PVC,- 
szőnyegpadló lerakás. 
Minőségi, precíz munka, 
mérsékelt áron. (Alapítva: 
1998.) Csapó György 31-
780-6430; 780-3732 
festesma.iwk.hu

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, terep-
rendezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöld hulladék elszál-
lítás. Farkas György 30-685-
9502

Kertépítés, fakivágás,- 
metszés, permetezés, te-
reprendezés, fűnyírás, sö-
vény nyírás, zöld hulladék 
elszállítás. Farkas Norbert 
30-550-7761

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

Hímzőgép mellé gyakor-
lott, egyedül dolgozni tudó 
munkatársat keresek. Akár 
részmunkaidőben is. Ver-
senyképes fizetés. Jelent-
kezni telefonon: 30-200-
1166 vagy e-mailen: allas.
himzes@gmail.com

Nyugdíjas kerti munkát, 
fűnyírást vállal. 1500Ft/óra. 
20-264-8490




