XVI. KERÜLETI
ÚJSÁG

AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu
XXIX. évfolyam 14. szám • 2020. július 15.

Kedves Olvasóink! Következő lapszámunk augusztus 12-én jelenik meg.

56 új
férőhely

Átadták a Napsugár
Bölcsőde új szárnyát
Az átadóünnepségen beszédet mondott
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár,
Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos,
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő
és Kovács Péter polgármester is.

Részletes beszámolónkat a 2-3. oldalakon olvashatják!

Kedves

Olvasó!

Mindig szeretnék ezen a helyen könnyed,
szórakoztató, kicsit humoros mondatokat
írni, de egy ideje nem lehet. Úgy érzem, hogy
ezt a tenyérnyi helyet is arra kell felhasználnom, hogy emlékeztessem a Kedves Olvasót arra, amit már kimondani is unalmas,
ám sajnos nagyon is aktuális: a vírus még
mindig itt settenkedik körülöttünk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy körül vagyunk véve,
hiszen a környező országok mindegyikében
rosszabbak a statisztikák, mint nálunk. Nem
kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy ebből arra
következtessünk, hogy veszélyben vagyunk.
Annál is inkább, mert a kedvezőtlen adatok
ellenére egyre több maszk nélküli vásárlóval
lehet találkozni az üzletekben. Ők azt mondják, nem félnek a vírustól. Csakhogy a tájékozatlanok önbizalmával felvértezett „vírusvagányok” nem tudják, hogy a maszkkal nem
magukat védik, ha netán ők is vírushordozók.
Hanem például a pénztárosokat, akik előtt
napi nyolc órában megállás nélkül vonulnak
az emberek, így az ő kitettségük sokszorosa a
vevők veszélyeztetettségének. Persze a maszkot nem viselők az is tudják, hogy ők nem
fertőznek. Csak tudnám honnan. Hiszen ma
már az is köztudott, hogy akikben benne van
a kór, de semmilyen tünetet nem mutatnak,
azok is fertőznek. Ezért nyugodtan mondhatnánk, hogy a rendelet ellenére maszk nélkül
bemenni az üzletekbe pofátlanság, de sajnos
ilyet egy újságban nem lehet leírni, ezért csak
azt mondhatom, hogy aki nem visel maszkot,
megszegi a szabályt, és lehet, hogy veszélybe
sodor másokat. Ha már az üzletek alkalmazottai nem teszik meg, legalább mi szóljunk
rájuk. Mert az üzletekben a maszk viselése
kötelező. Mindenkinek. Még azoknak is, akik
vírussal, törvényekkel, és rendeletekkel szemben is immunisnak képzelik magukat.
MÉSZÁROS TIBOR

A Fejlődő Kertváros újabb programpontja
valósult meg, amikor átadták a Napsugár
Bölcsőde új szárnyát. Tamás Jánosné, a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde vezetője köszöntőjében elmondta, családbarát országban
élünk, és a kormány kiemelten támogatja a
bölcsődei férőhelyek számának növelését. A
Napsugár Bölcsőde fejlesztése nem csak 56
új férőhelyet hozott létre, hanem 12 új munkahelyet is teremtett. A kerületben az Egyesített Bölcsőde öt tagintézménye összesen
430 gyerek befogadására képes. Ezek közül a
Napsugár Bölcsőde a legújabb, ebből adódóan a legkorszerűbb körülményeket biztosítja
a kicsik számára.
Novák Katalin államtitkár először arra tért
ki, hogy a koronavírus által előidézett veszélyhelyzetben a kormány arra fektette a
hangsúlyt, hogy a bölcsődék finanszírozása
folyamatos legyen, ne kelljen senkit elbocsátani, és köszönetet mondott minden bölcsődei dolgozónak azért, hogy közülük sokuknak a megszokottól eltérő munkakörben
kellett helytállnia a rendkívüli helyzetben.
Emlékeztetett arra, hogy az átadóünnepség napján, július 1-jén volt éppen egy éves a
Családvédelmi Akcióterv. Ennek egyik célja
az, hogy hazánkban annyi bölcsődei férőhely
legyen, amennyire szükség van. Mindenhol
legyen lehetőség a gyerekek bölcsődei foga-
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dására, amíg a szülők dolgoznak, ha
egyik szülő sem tud otthon maradni
a gyerekkel, ha nincsenek nagyszülők,
vagy olyan családtag, aki a felügyeletet
elláthatná. Ennek érdekében az ország
egész területén bölcsődéket építenek,
bővítenek, vagy újítanak fel. Erre azért
is van nagy szükség, mert hazánkban
egyre többen vállalnak gyermeket, egyre több édesanya dolgozik, így a bölcsődék iránti igény folyamatosan növekszik. Ezzel a kormány igyekszik lépést
tartani, és amíg 2010-ben 32 ezer
bölcsődei férőhely volt az országban, mára
ez a szám meghaladta az 51 ezret. 2010-ben
326 olyan település volt, amely rendelkezett
saját bölcsődével, most 740-nél tartunk, és
ha a fejlesztési terv megvalósul, lezárásakor
már 1100 településen lesz bölcsődei szolgáltatás. A bölcsődék támogatása is jelentősen
emelkedett. 2010-ben 11 milliárd forint volt
erre a célra, jelenleg pedig 40 milliárd áll a
bölcsődék rendelkezésére. Ugyancsak emelkedett a bölcsődei dolgozók bére is, átlagosan 2,5-szeresére. A 2010-es 137 ezer forintos
átlagszintről 2020-ra már 350 ezer forintra
növekedett. A Családvédelmi Akcióterv folytatásaként 2020-re pedig 70 ezerre növelik
a bölcsődei férőhelyek számát, és ezzel fog
megvalósulni az a cél, hogy minden Magyar-
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4011-400 vagy 4011-408.

56-tal több férőhely
Átadták a Napsugár Bölcsőde
új szárnyát
Jelentősen bővült a Cinkota és Árpádföld határán fekvő Napsugár Bölcsőde befogadóképessége. Az átadó ünnepségen kerületünk vezetőin kívül részt vett és beszédet mondott Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Kovácsné
Bárány Ildikó bölcsődei ügyekért felelős miniszteri biztos.
MÉSZÁROS TIBOR

országon születő gyermek számára jusson
férőhely a bölcsődékben. A finanszírozás
javulása a munkahelyi bölcsődéket is kedvezőbb helyzetbe hozza, és 700 ezerről 758
ezer forintra emelkedik a családi bölcsődék
állami támogatása is. Július 1-jétől pedig 10
százalékos szakmai ágazati pótlékot vezet
be a kormány a pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak számára.
Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos
megerősítette, hogy az országos bölcsődei
hálózat további bővítése a kormány eltökélt
szándéka, de emellett fontosnak tartják a
meglévő bölcsődék fejlesztését is. A bölcsődei dolgozók munkáját azzal szeretnék
könnyíteni, hogy a számukra előírt papírmunkát jelentősen csökkentik, amelyet kivált majd az elektronikus adminisztráció. A
bölcsődék támogatása egy komplex támogatási rendszert jelent, hiszen biztosítják
az önkormányzatok számára az intézmények finanszírozásához szükséges forrásokat, és a dolgozók szakmai továbbképzését
is. Soha ennyi támogatás nem volt még a
gyermekintézmények színvonalas működtetésére, mint amennyi jelenleg a rendelkezésükre áll.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő
három olyan szempontra hívta fel a figyel-

met, amelyek miatt a Napsugár Bölcsőde
átadása több, mint egy szokványos intézményátadó ünnepség. Először is ez a fejlesztés, továbbá a családtámogatási rendszer fontos eszközei a demográfiai válság
kezelésének. Másodszor, az új épületszárny
felavatása azt üzeni a XVI. kerület lakóinak, hogy mindig számíthatnak a kormány
támogatására. Nem csak a gyermekintézmények, de az útépítések, egészségügyi fejlesztések, vagy a Szakrendelő felújítása kapcsán is tapasztalhatjuk, hogy ha olyan célra
kérünk pénzt, amely beleillik az ország felvirágoztatásának folyamatába, és szolgálja
az élet minőségének javítását, mindig megkapjuk a támogatást. Harmadszor pedig elmondhatjuk, hogy kerületünk mindig kicsit
előbbre járt ezekben az ügyekben a többieknél, hiszen amíg az országban 2010 óta
60 százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek
száma, addig a XVI. kerületben majdnem
100 százalékkal. Nálunk ugyanis 2010-ben
kicsit több, mint 200 férőhely volt, mára ez
a szám 430-ra növekedett.
Kovács Péter polgármester a bölcsődebővítés pénzügyi hátterét ismertette. Elmondta, hogy a 450 millió forintos beruházás
kétharmadát, 300 millió forintot a magyar
kormány biztosította, a többit a XVI. kerü-

leti Önkormányzat tette hozzá saját forrásból. Ebben a kivitelezésben most nincs EU
pénz, van viszont kitűnő mesteremberek
munkája, akik a Bau-Trade Kft. színeiben
magas színvonalú, minőségi munkát végeztek – kerületünkben már nem először.
Ráadásul a költségeket sem lépték túl, és
határidő előtt elkészültek a kivitelezéssel.
Ebben viszont része volt az intézmény dolgozóinak, a szülőknek és a polgármesteri
hivatal illetékes munkatársainak is. Végül a
polgármester köszönetet mondott Szatmáry Kristófnak, akiről elmondta, hogy nincs
már a kerületben olyan intézményforma,
amelyhez ne szerzett volna jelentős anyagi
támogatást, hiszen ebben a sorban volt már
bölcsőde, óvoda, iskola, útépítés, játszótér
és egészségügyi intézmény is.
Befejezésül Novák Katalin államtitkár,
Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos,
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő,
Kovács Péter polgármester, Ács Anikó alpolgármester, Tamás Jánosné, a Kertvárosi
Egyesített Bölcsőde vezetője, valamint Antalóczy Csaba, a körzet önkormányzati képviselője közösen vágták át a nemzeti színű
szalagot, és ezzel átadták a bölcsőde új szárnyát későbbi használóiknak, a gyerekeknek
és az óvodapedagógusoknak.
Az Önkormányzat lapja
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KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI

MŰSZAKI ELLENŐR (ÚTÉPÍTÉSI)

munkakör betöltésére

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A munkáltatói jogkör gyakorlója kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, folyamatos vezényléssel
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Állás megnevezése: Műszaki ellenőr (útépítési)
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
– a hatósági engedélyekben, hatósági előírásokban foglaltak, a
határidők, a minőségi előírások és az építési technológia, valamint
a szerződésekben foglaltak betartásának folyamatos ellenőrzése, a
szükséges intézkedések megtétele, építési naplóba történő rögzítése,
– a munkák eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
– felmérési napló ellenőrzése és igazolása, számlák kollaudálása,
– a beruházási adatlapok folyamatos vezetése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet, felsőoktatásban szerzett szakirányú (közlekedésmérnök, építőmérnök), műszaki ellenőri jogosultság megléte, ME-KÉ Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki
ellenőrzése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, B kategóriás jogosítvány, valamint gépkocsivezetési gyakorlatban jártasság.
Elvárt kompetenciák: magas szintű szakmai ismeretek, magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség, kiváló kommunikációs készség írásban és szóban, precíz, önálló munkavégzés.
Előnyt jelent: ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése, köztisztviselői alap,- és szakvizsga.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a
87/2019. IV.23. Korm. rendeletben foglaltak alapján, végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre
jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően
azonnal.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közterületen, egyenruhában gyalogos és gépjárműves szolgálat
keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott
hatósági ellenőrzés végzése, esetenként rendészeti feladatok ellátása a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény valamint a 2012. évi CXX. törvény alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az
irányadók.
Betöltési feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy
ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendész-képző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés
vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés;
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
Szükséges a számítógép felhasználói szintű ismerete, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, B kategóriás jogosítvány, és
folyamatos vezetési gyakorlat.
Előnyt jelent: közigazgatási alapvizsga megléte, a kerület ismerete,
közterület-felügyelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a
87/2019. IV.23. Korm. rendeletben foglaltak alapján, végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre
jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően
azonnal.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2020. JÚLIUS 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
• postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Közterület-felügyelő
• személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
• elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére
a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat részeként
benyújtandó iratokkal együtt
A munkakörrel kapcsolatos további információt Sike Csaba Közterület-felügyeletvezető nyújt, a +36 20 808 9769-es telefonszámon.
A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a
budapest16.hu honlapon az Állások alcímre kattintva.
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A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2020. AUGUSZTUS 18.
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója – fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő
eredménytelenné nyilvánítására.
A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
A jelentkezés benyújtásának módja:
• postai úton: a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műszaki ellenőr (útépítési).
• személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
• elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére
a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat részeként
benyújtandó iratokkal együtt.
A munkakörrel kapcsolatos további információt Furdan
Mária Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető nyújt, a
06/1-4011-674-es telefonszámon.

Átadták a Jókai utcai lakótelep
felújított köztereit
Kovács Péter polgármester és Ács Anikó alpolgármester adta át a 665 millió forintból
megújult Jókai utcai lakótelep első ütemét. A
lakótelep közterületeinek felújítása a Fejlődő
Kertváros program fontos része. A következő
ütemben szintén látványos változásokra számíthatnak a kertvárosiak.

Fontos a környéken élők véleménye

MÉSZÁROS TIBOR

Kovács Péter elmondta, hogy a projekt már
korábban befejeződött, átadását tavaszra tervezték, de mint szinte minden mást, ezt a
tervet is felülírta a koronavírus érkezése.
A rekonstrukció során megújultak az épületek közötti belső utak
és járdák, a külső utak
hibás részeit kijavították,
felfrissítették a zöldfelületeket, korszerűsítették a
játszótereket, bekerítették
és bővítették a kutyafuttatót. A lakótelepet átszelő két fő útvonal közül a
Kolozs utca – Mészáros
József utca útvonal már
új burkolattal rendelkezik, és újak a mellettük
futó járdák és parkolók is.
A következő lépés a Jókai
utca, majd a Borotvás és

Enikő utca, valamint a Hunyadvár utca egy
szakaszának felújítása lesz. Ezeket a munkákat azonban hátráltatja a gázközmű esedékes csővezeték és szerelvénycseréje, amellyel
a kivitelező cég a koronavírus-járvány miatt
csúszásban van. A
lakótelep felújítása
nem
szorítkozott
csak a lakóházak
közvetlen környezetére, hiszen a posta
épülete körüli járófelületek és az oda

Kisebb gyereksereg tette próbára
a színes játékokat.
A kacajokból ítélve
elégedettek voltak.

vezető utak is újak. A posta, az illatszerbolt,
és a gyógyszertár már akadálymentesen, babakocsival, vagy kerekesszékkel is megközelíthető. 45 új parkolóhelyet alakítottak ki,
a Tekla utcai üzletsornál található parkolók
építéséről a Fővárosi Önkormányzat helyett
a kerület vezetése gondoskodott. A Szakrendelő bővítése jó ütemben halad. A beruházás
eddig 665 millió forintba került, de ahhoz,
hogy egy valóban korszerű városközponttá
váljon a Jókai lakótelep, még közel ugyanen�nyit kell ráfordítani. A tervek már a folytatásra is megvannak, amelyről lakossági egyeztető fórumot tartanak majd.
Ács Anikó alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a felújítás mindig a lakosság
véleményének kikérése mellett zajlott. Igyekeztek az itt lakók igényei szerint alakítani
a környezetet, és ha az újdonságok közül valami nem válik be, azon szívesen javítanak.

Korszerűsödtek a belső utak, a parkolók és a kutyafuttató is. (Képeink még kora tavasszal készültek.)

Megújult a Szentkorona utcai szolgáltatóház
Június 29-én adta át Kovács Péter polgármester és Szatmáry
László önkormányzati képviselő a Szentkorona utcai szolgáltatóház részleges felújításon átesett épületét.
A 42 millió forintos beruházást az Euroinvest Group Kft. kivitelezte. A munkálatok keretében elkészült az igencsak romos állapotban lévő tető szigetelése, de
a homlokzat is végre új burkolatot kaphatott. 612 m2 területen távolították el a
falakat csúfító szennyeződéseket és falfirkákat, valamint 21 darab új nyílászárót
helyeztek el. A kivitelezés során összesen 48 m3 törmeléket szállítottak el.
A rövid átadónak a hirtelen leszakadó eső vetett véget, azonban a körzet a jövőben
is további felújításokra számíthat, melyekhez a polgármester a lakosság bizalmát
kérte, valamint megköszönte Szatmáry László kerületért végzett munkáját.
GUETH ÁDÁM
Az Önkormányzat lapja
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Időseket segítő szolgálat
ÚJ SZOLGÁLTATÁST VEHETNEK IGÉNYBE A XVI. KERÜLET NYUGDÍJASAI. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vállalja, hogy az olyan 65
év feletti egyedül élő nyugdíjasoknak, akiknek nincs velük egy háztartásban élő rokonuk, elvégzi azokat a ház körüli teendőket, amelyek ennek
a korosztálynak már komoly nehézséget okoznak. Ehhez a munkához
beszereztek egy új gépkocsit és szerszámokat, valamint szerveztek egy
brigádot, akik házhoz mennek.
A Kerületgazda munkatársai a következő
teendők elvégzésére vállalkoznak:

A csapat első kiszállására
mi is elmentünk, ahol
egy cinkotai ingatlanon
a tetőre boruló akácfa
lombját kellett visszavágni.

• ároktisztítás,
• fűnyírás,
• sövénynyírás, metszés,
• járdatakarítás,
• tűzifa hasogatás, darabolás,
• ágvágás,
• eresztisztítás (utóbbi kettő maximum
létra magasságig), valamint
• szemét összeszedés és kisebb karbantartási, anyagot nem igénylő munkák.
A szolgáltatás legsűrűbben két hetente vehető igénybe, és egy alkalommal nem haladhatja meg a 90 perces időtartamot.

A SZOLGÁLTATÁS INGYENES.
Igénylés az alábbi, munkaidőben
hívható mobilszámon:

+36-20/539-6879

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat idén is bekapcsolódik a „Nyári diákmunka” programba, elősegítve ezzel a kerületben
állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16-25 év közötti, nappali tagozatos diákok adminisztratív vagy könnyű fizikai
munkára történő nyári foglalkoztatását.
A program keretében a diákok
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnál és intézményeinél
2020. augusztus 1. és augusztus 31.
közötti időszakban tudnak munkát végezni.
Kizárólag teljes hónapra,
6 órás munkavégzésre lehet jelentkezni.
A munkabér bruttó 120.750 Ft/fő/hó, szabadság nem jár az 1 hónapos időtartamra.
A munkakezdésre
2020. augusztus 1-jén van lehetőség.

JELENTKEZÉS MENETE:

Azok a nappali tagozatos diákok, akik részt
kívánnak venni a programban:
1) Keressék fel 2020. július 1-től Budapest
Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályát regisztráció
céljából. Címe: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma
Sándor út 53-55. szám, tel.: 403-0002.
2) A regisztrálást követően pedig keressék
fel Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatalban Tóth Valéria humánpolitikai referenst (címe: 1163 Budapest, Havashalom
u. 43.; 103. sz. hivatali helyiség) az egészség-
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ügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban,
valamint a munkaszerződéshez szükséges
adatlap kitöltése miatt.
Szükséges dokumentumok a szerződés
megkötéséhez:
• adatlapot kitölteni (Polgármesteri Hivatal I.
em. 103.)
• személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány,
érvényes diákigazolvány/iskolalátogatási igazolás,
• munkaügyi regisztráció - Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztály (lásd fent)
• számlaszám, (ha nincs saját számlaszám, a
szülő számlaszáma és a szülőtől egy nyilatkozat, hogy hozzájárul a diák bérének saját
számlájára történő folyósításához)
• 16 és 18 év közöttiektől szülői nyilatkozat,
melyben hozzájárul, hogy gyermeke diákmunkát vállaljon,
• minden szükséges, fent felsorolt okirat benyújtását követően az orvosi alkalmassági
vizsgálat beutalóját a Hivatalban, a humánpolitikai referenstől kapják meg a diákok,
ezzel kell jelentkezni a XVI. kerületi Szakrendelőben. A diákoknak a recepción kell

jelentkezniük azzal, hogy diákmunkához
kérik az alkalmassági vizsgálatot, majd az
adott orvoshoz menni vizsgálatra és a papírt
visszahozni a Polgármesteri Hivatalba Tóth
Valéria humánpolitikai referensnek.
A Szakrendelő a diákokat alkalmassági
vizsgálatra kizárólag az előzetesen egyeztetett, megadott időpontokban tudja fogadni.
A tárgyévet követő évben a diákoknak 2021.
május 20. napjáig adóbevallást kell készíteni, vagy a NAV készíti el.
További információ: www.bp16.hu

Semmelweis-nap
Idén június 26-án tartották az egészségügyi dolgozók a fehér köpenyesek kerületi ünnepét Semmelweis Ignácra emlékezve. A veszélyhelyzetre
való tekintettel a szokásosnál rövidebbre tervezték az ünnepi összejövetelt.
MÉSZÁROS TIBOR

Bevezetésképpen Kovács Péter polgármester és Ács Anikó alpolgármester mondott
kiemelt köszönetet mindazoknak a kerületi
egészségügyi dolgozóknak, akik a veszélyhelyzet legnehezebb időszakában is helyt
álltak rendületlen kötelességtudattal, sokszor saját egészségüket is kockára téve. Valószínűleg a lakosság fegyelmezett viselkedése
mellett ennek a helytállásnak is köszönhető,
hogy a Kertvárost alig érintette a vírus, a fertőzöttek száma elhanyagolható volt, hiszen
egy 74 ezer lakosú kerületben mindössze 23
vírusfertőzött, igen jó eredménynek számít.
A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója,
dr.
Kiss Marianna a
rövidített
program ellenére is
adott egy tartalmas
összefoglalót a világhírű
magyar orvos, az
anyák megmentője, Semmelweis
Ignác életútjáról.
Kiss
Marianna
elmondta, hogy
dr. Kiss Marianna
Semmelweis Ig-

nácot a világon mindenhol elismerik. Szobra bekerült a Chicagói Nemzetközi Sebészeti
Múzeumban a Halhatatlanok Csarnokába is,
ahova csak a világ legszűkebb élvonalához
tartozó orvosoknak van esélyük bekerülni.
A főigazgató visszatekintett a Szakrendelő
előző évére és beszélt a várható jövőről, a bővítési munkálatokról, és az ezzel kapcsolatos
nehézségekről is.
A rendezvény hagyományai szerint a
Semmelweis-napon
mutatkozik be az előző év Főnix emlékplakettet nyert csapata. Ezt az elismerést
tavaly a tüdőgondozó
kollektívája
kapta,
így dr. Tót Éva főorvos, a tüdőgondozó
vezetője mutatta be
munkájukat.
dr. Tót Éva
Ezután szintén a
tüdőgondozó orvosa, dr. Nagyné Szabó Erzsébet szórakoztatta a közönséget, akinek
nem csak a gyógyításhoz, de az énekléshez
is átlagon felüli tehetsége van.
Végül az elismerések átadására került sor.

Az Önkormányzat idén is gondoskodott a hivatalban dolgozók gyermekeinek nyári elhelyezéséről. Az
ÖNKORMÁNYZATI TÁBOR helyszíne a házasságkötő
terem, ahol a Mátéfi Erika vezetése alatt álló Varázspont
gondoskodott tartalmas időtöltésről. A mesenézéstől a
rajzolásig, a kézműves foglalkozástól a különböző játékokig sokféle program várta a gyerekeket.

Dr. Kiss Marianna, Ács Anikó és Kovács Péter kezéből a következők vehették át az elismeréseket:
Igazgatói dicséretben részesült Molitorné
Szeifert Éva, dr. Auerné Ungi Erika, Farsang
Tünde, Bán Tünde, Győri Anita és Beke Attiláné.
Az ügyeleti ellátásban való helytállásért
kapott elismerést Ferenczné dr. Salamon
Mónika, dr. Solymos Mónika, dr. Szepesi
Tamás, dr. Berezvai Sándor, dr. Somorjai
Attila és dr. Oláh Tamás.
A gondnokság munkatársai, Szecsődi Gábor, Egervári Ferenc, Honfi Gábor, Szabó
Mátyás és Szeleiné Bakos Anna a
nélkülözhet etlen
háttérfeladatok elvégzésért szintén
igazgatói dicséretben részesültek.
A Főnix emlékplakettet idén áldozatos munkájáért
dr. Csorba József, az
addiktológiai
gondodr. Nagyné
zó
vezető
főorvosa
Szabó Erzsébet
vehette át.

Véradás - július 24. péntek, 13 - 18 óráig

Rákosszentmihályi Közösségi Ház (1161 Budapest, Templom tér 3.)
Fontos tudni:
• Minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges.
• A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya és a TAJ
kártya kötelező!
• Előtte étkezni, és sok folyadékot kell fogyasztani!
• A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő
orvos felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően).

A MÁV-HÉV Zrt.
közleménye
Ezúton értesítjük a kerület lakosságát, hogy a vasútüzem zavartalan fenntartásának biztosítása céljából, a biztonságosabb közlekedés érdekében, a MÁV-HÉV Zrt. a XVI. kerület területét érintő
VEGYSZERES GYOMIRTÁST VÉGEZ. A gyomirtás a HÉV vonalakat, a HÉV üzemi területeit, az állomásokat, megállóhelyeket,
valamint ezek közvetlen környezetét érinti. A gyomirtás során a
kötelező és szokásos óvintézkedéseket megtesszük.
A gyomirtás időpontjai H8/H9-es vonalon: július 22.
Üdvözlettel: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

Az Önkormányzat lapja
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A második negyedévben az ismert okok miatt szinte minden rendezvény elmaradt. A veszélyhelyzetnek áldozatul esett a pedagógusnap is, amikor a hagyományok szerint a díszdiplomákat
is kiosztják. Ezért az Önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy aki elfogadja, annak HÁZHOZ
VISZIK A DÍSZDIPLOMÁJÁT.
HAMBERGER SÁNDORNÉ KÁLMÁN EDIT vas- SUARA RÓBERTNÉ gyémánt díszoklevélben rédiplomáját Kovács Péter polgármester kézbesí- szesült, amelyet Ács Anikó alpolgármester adott
tette, hiszen Edit néni a polgármester osztályfő- át az ünnepeltnek.
nöke volt az általános iskolában.
H. Kálmán Edit ismert alakja
mind a kerületi oktatásnak, mind
a kertvárosi művészvilágnak.
A Szegedi Pedagógiai Főiskola
földrajz-rajz szakán szerezte általános iskolai tanári oklevelét 1955ben. Gyakorló évét Csanyteleken
töltötte, majd okleveles tanérként
1955-ben Csanádpalotán kezdett
dolgozni. 1963 szeptemberétől
Budapesten, a XVI. kerületi Hősök Fasora Általános Iskolában
folytatta a tanítást egészen 1989ig, amikor nyugdíjba vonult.
Számos képzőművészeti szakkört vezetett, diákjait gyakran készítette fel tanulmányi versenyekre, akik ott kiváló eredménnyel szerepeltek.
Kilenc alkalommal volt osztályfőnök, sőt megbízták az osztályfőnöki munkaközösség vezetésével is.
50 éve tagja a Corvin Művészklubnak, amelynek égisze alatt több
kollektív és egyéni kiállítása
volt. Festményein látszik a
rajztanári szakértelem.
Kiemelkedő
pedagógusi
munkája és művészi tevékenysége elismeréseként számos
kitüntetésben részesült, a többi között: „Miniszteri Dicséretet” vehetett át, „Kultúráért
Érdemrendet” kapott, sőt elnyerte a „Csanádpalota Város
Díszpolgára” kitüntető címet
is.
A vasdiplomát 65 évvel a tanári oklevél átvétele után lehet megkapni, de feltétele az is, hogy legyen mögötte az oktatás érdekében
kifejtett magas színvonalú, folyamatos pedagógiai tevékenység.
Kálmán Editről köztudott volt, hogy nem csak tanította, hanem nevelte is tanítványait. Így az ő esetében a vasdiploma minden feltétele adott volt, amelyhez szívből gratulálunk, és további jó egészséget
kívánunk!

Június 30-án köszöntötte Ács Anikó alpolgármester a 90 esztendős BIRBAUER IMRÉT.
Imre bácsi már május 16-án ünnepelte kerek születésnapját, ám a járványhelyzet miatt köszöntése későbbre csúszott. Az alpolgármester egy ajándékcsomagot és Orbán
Viktor miniszterelnök írásos üdvözletét adta
át az idős férfinak, majd egy kellemes hangulatú beszélgetésben idézték fel az Imre
bácsi mögött álló évtizedeket. Imre bácsi a
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Általános iskolai tanítói oklevelét 1959-ben szerezte a Cinkotai
Teleki Blanka Tanítóképzőben,
ahonnan szívesen emlékszik a
nagyszerű Varga tanár úrra, aki
matematikát, Leél-Össy Sándornéra, aki földrajzot, Mohayné
Katanics Marikára, aki éneket,
és Ó. Nagy Gábornéra, aki pedagógiát tanított.
Gyakorló évei alatt Tápiószentmártonban tanított, majd 1960ban tett képesítő vizsgát a Budapesti Felsőfokú Tanítóképzőben.
1971-ben az Egri Tanárképző
Főiskola földrajz szakán szerzett
tanári képesítést, majd 1986-ban az ELTE földrajz szakán, posztgraduális képzés keretében kapott diplomát.
A képesítővizsga után a XIV. kerületi Erzsébet királyné úti, majd
1972-től a Varga Gyula András parki általános iskolákban tanított.
Kiváló munkája elismeréseként 1985-től a Csáktornya parki általános iskolában igazgató-helyettesi megbízást kapott.
1991-től, egészen 1997-ben
történő nyugdíjba vonulásáig
a XIV. kerületi Újvidék téri általános iskolában tanított.
Szakmai munkája elismeréseként számos bemutató-tanításra és új tankönyvek gyakorlati kipróbálására kérték fel.
Egész munkássága alatt a
gyermekszeretet és az egyéni
képességek kibontakoztatása
vezette.
Több évtizedes értékes szakmai tevékenysége eredményeként
1989-ben a Kulturális Minisztérium részesítette elismerésben,
majd 1997-ben „Pedagógus Szolgálati Emlékérmet” vehetett át.
Nyugdíjas éveiben lett lakóhelye a XVI. kerület, ahonnan a pályája
elindult, és 20 éve már, hogy visszatért ide, hiszen a szíve visszahúzta.
Ebben az évben gyémánt díszoklevélre jogosult, melyhez gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk!

mai napig szorgalmasan gondozza kertjét,
melyet az alpolgármester asszonynak is
megmutatott.
Az ünnepelt több mint 70 éve él a kerületben.
60 éves koráig lakatosként, valamint gép- és
kazánkezelőként dolgozott (többek között a
Fővárosi Távfűtő Műveknél), egy gyermeke
és egy unokája van. A hosszú élet titkának a
munkát és a tevékeny életvitelt tartja.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte GERENDÁS FERENCET, aki nemrég ünnepelte 90. születésnapját.
Feri bácsi Bácskában, Felsőszentivánon született.
1951 óta lakik a XVI. kerületben. Első házasságából
született egy fia, de ez a házasság nem bizonyult
tartósnak. Annál inkább a második, hiszen jelenlegi párjával már 46 éve él együtt. Fia három leányunokával ajándékozta meg, és most már a családhoz
tartozik két dédunoka is.
Miután elvégezte a gimnáziumot, beiratkozott
teológiára. Ez nem volt jó ajánlólevél, így a Rákosi
rendszerben csak fizikai munkát végezhetett. Viszont négyszer érettségizett. Rövid megszakítás
után Győrben, a bencés gimnáziumban érettségizett először. Ezt az érettségit azonban sehol nem
fogadták el. Kisebb kitérők után az Ikarus gyárban
lett átképzős lemezlakatos. Viszont szeretett vol-

na tovább tanulni, és magánúton leérettségizett
a mátyásföldi Corvin Gimnáziumban. Majd elvégezte a Közlekedésgépészeti Technikumot, ekkor
érettségizett harmadszor. Végül még beiratkozott
a Közgazdasági Technikumba is, ahol a negyedik
érettségijét szerezte. Azonban diákkorától kezdve
az írás érdekelte igazán. 1963-ban lett munkatársa,
majd később főszerkesztője az Ikarus Újságnak,
ahol a gyár megszűnéséig, 2000-ig dolgozott. De
írt elbeszélést, regényt és színdarabot is, amelyet
elő is adtak. Évtizedek óta naplót vezet, amely majd
egyszer bizonyára értékes kordokumentum lesz.
Közben nem csak művelte, de tanította is az újságírást. Tanítványai közül többen országosan ismert
médiaszemélyiségek lettek.
A hosszú élet titka Feri bácsi szerint egy gondoskodó, jó feleség, és az egyetértés.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

DR. JAKAB SÁNDORNÉ szintén a 90. születésnapját ünnepelte,
akit Kovács Péter polgármester köszöntött.
Hilda néni Bocsárlapujtőn (ma Karancslapujtő) született. Édesapja
bányászként tartotta el a hattagú családot. Miután lánya elvégezte
az elemi iskolát, gondos családfőként beíratta őt a Salgótarjáni Állami Polgári Leányiskolába. Ennek elvégzése után a bocsárlapujtői
községházán közellátási kisegítőként az élelmiszerjegyek kiosztását, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt végezte. Ezután a
Salgótarjáni Kiskereskedelmi Vállalatnál könyvelői munkát vállalt.
Majd több különböző munkahely következett, de közben végig ott
motoszkált a gondolataiban a kisgyerekkorában kialakult vágy: tanító néni szeretett volna lenni. Ennek megvalósulása azonban még
váratott magára.
1951-ben férjhez ment. A házasságból két fiú született. Miután a gyerekek kezdtek felcseperedni, egy óvodában talált munkát. Majd ezzel a háttérrel fölvették a Kecskeméti Óvónőképzőbe, amelyet kitűnő
eredménnyel el is végzett. Férje karrierje ekkor már meredeken emelkedőben volt, 1965-ben a fővárosban kapott állást, Benkei András belügyminiszter helyettesévé nevezték ki. Ezért felköltöztek Budapestre.
Hilda néni közben jelentkezett az Egri Tanárképző Főiskolára, ahol
földrajztanári diplomát szerzett, álma tehát megvalósult.

Pedagógusi pályájának legszebb emlékeit abból az időszakból őrzi, amikor a Sashalmi
Tanoda pedagógusaként a János
utcai napközis táborban töltötte a nyarakat. Úgy érezte, hogy
amíg a szülők dolgoznak, ő a rá
bízott gyerekek anyukáit helyettesíti. Az ottani emlékeit közel
harminc tablón foglalta össze,
és ezeket már többször ki is állította. Korábban helytörténeti
kutatásokkal is foglakozott, jelenleg pedig családja történetét
igyekszik feldolgozni.
Ha marad ereje, még a kertben
is elvégez kisebb munkákat, de
már jól esik, ha a Területi Szociális Szolgálat munkatársa felkeresi őt, hogy segítsen a legfontosabb
teendők elvégzésében.
Isten éltesse Hilda nénit még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester a díszpolgároknak járó kiemelt tisztelettel köszöntötte
MOLNÁR V. JÓZSEFET 90. születésnapja
alkalmából.
Jóska bácsi régi magyar falusi család sarja.
Nagyapja szántóvető ember volt Pankaszon,
és az ott töltött gyermekkori és ifjú évei alatt
ebben a számára csodálatos környezetben ismerkedett a magyar paraszti élet kifinomult
rendjével.
1956-ban az ELTE Bölcsész Karának hallgatójaként részt vett a harcokban. Az Egyetem
Forradalmi Diákbizottságának egyik vezetőjévé választották, majd november 4-e után
„Az október 23” című lap szerkesztője lett. A
forradalom leverése után 3 év börtönre ítélték, ebből egy évet töltött magánzárkában. Kizárták az ország valamennyi magánegyeteméről. Diplomát csak
1999-ben szerezhetett a Miskolci Bölcsész Egyesület magánegyetemén. Még ebben az esztendőben ezen az egyetemen kutató
munkája elismeréseként doktorrá avatták.
Börtönből való szabadulása után nyomdász lett, és az avantgard
festészettel foglalkozott. De hamar rájött, hogy nem ez az ő igazi
útja. Munkásságban akkor következett be nagy fordulat, amikor a

rajzművészet legősibb formájával, a barlangrajzokkal kezdett el foglalkozni. Felismerte az ősképek
rendszerét.
Kutatásaiban fölhasználta az óvodás gyerekek ösztönös kifejező képességét. Meggyőződése, hogy az
iskolával elkezdődik a kisgyerek Istentől kapott és
magával hozott jelrendszerének megsemmisítése.
Rendkívül kitartó munkája során felfedezte a gyerekrajzok igazi világleíró mondandóját. Óvónők,
pedagógusok, szülők százai alkalmazzák nevelési
módszerét.
2010-ben Magyar Örökség díjjal tüntették ki majd
később elnyerte a magyar Kultúra Lovagja kitüntetést is. A Magyar Művészeti Akadémia pedig 2018ban Életműdíjban részesítette. Ezt az elismerést
olyan személyek kaphatják meg, akiknek munkássága, életműve a nemzet felemelkedését, megmaradását szolgálja, és amely személyes bátorságot, a konfliktusok
vállalását, olykor az életük kockáztatását is magába foglalja.
Erősen hisz abban, hogy a Kárpát-hazában élő népek megbékélve, szeretetben is tudnak egymás mellett élni.
Főműve az Ég és föld ölelésében, amiben ősmúltunk kincseit tárja
elénk.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
Az Önkormányzat lapja
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Ács Ankó alpolgármester és dr.
Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő köszöntötte
KAPOSY MIKLÓSNÉT, aki szintén 90. születésnapját ünnepelte.
Kati néni Szentesen született.
Ott járt iskolába, ott telt a gyermek- és ifjúkora, ott élt egészen
18 éves koráig. Akkor megérkezett életébe az „igazi”, és férjhez
ment. Átköltöztek Kunszentmártonra, ahol azonban csak rövid időt töltöttek. Úgy gondolták
jobb esélyek várják őket a fővárosban, ezért felköltöztek Budapestre. Közben megszülettek
gyermekeik, egy lány és egy fiú.
Kati néni egész életében a Fővárosi Patyolat Vállalatnál dolgozott.
Munkaidőn kívül nagyon szeretett varrni. Nagy örömet jelentett számára, ha gyermekeinek valamilyen hasznos ruhadarabot készített.
Ahogy múlt az idő, gyermekei is szülők lettek, sőt már az unokái
is, és ma már a négy unokán kívül hat dédunokára is büszke lehet a
90 éves Kati néni.
Mostanában sokat olvas, nézi a tévét és még mindig nem mondott
le a varrás öröméről sem.
Kiegyensúlyozottan, szerető környezetben tölti napjait. Reméljük,
így lesz ez még a jövőben is. Isten éltesse őt nagyon sokáig!

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.

95. születésnapját ünnepelte
GYÖRFI IMRÉNÉ, akit Kovács
Péter polgármester köszöntött e
jeles alkalomból.
Irén néni Rákospalotán született. Az iskolás évek után gyorsés gépírónőként dolgozott a
rákospalotai tanácsnál. Majd
elvégezte a gépkocsi-előadói
tanfolyamot, és a Rákospalotai
Növényolajgyárnak lett a gépkocsi-előadója. Ebben a munkakörben dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Negyven éve, 1980-ban
ment nyugdíjba.
Irén néninek egy lánya, két
unokája és már egy dédunokája is van.
Napjait olvasgatással, zenehallgatással, rejtvényfejtéssel, sétálgatással tölti. A hosszú élet titkát pedig az optimista világlátásban, a humorban és a kiegyensúlyozott, békés családi életben látja.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
augusztus 10. hétfő 18.00

SZENT ISTVÁN NAPI
TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS

Helyszín: Kovács Attila Galéria
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
Megnyitja: Koltayné Zolder Klára művészeti
író, a Corvin Művészklub vezetője
Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester
Közreműködnek: Szentpéteryné Sebestyén
Gabriella vers, Matus Mihály tárogató
A kiállítás megtekinthető: 2020. szeptember 10-ig.
Erzsébetligeti Színház

erzsebetligetiszinhaz

facebook.com/kulturliget/

instagram.com/erzsebetligetiszinhaz/

E-mail : in fo@ku l tu rl ige t.h u • Hon l apu n k: www.kulturliget.hu
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Szabad (A) tér
Az Erzsébetligeti Színházban kezd beindulni az
élet. Minden héten nagyon hangulatos koncertek
várják az érdeklődőket, akik már nagyon ki vannak
éhezve egy kis szórakozásra. Az óvatosságra sajnos még mindig szükség van, ezért a koncertek
szabad téren zajlanak, de azért a rendezők szeretnék hinni, hogy e vírus által fenyegetett világunkban is van élet, nyár és boldogság. A Színház részt
vesz a Köszönjük Magyarország programban is.
Folyamatosan bővül a kínálat, a produkciók kiköltöztek a liget évszázados fái alá, a programok
rendszeresek, érdemes tájékozódni a Színház

Intermezzo Acoustic

programajánlójából a kulturliget.hu honlapon.
Az intézmény július 20. és augusztus 2. között
zárva lesz, de utána háromnapos rendezvényfolyammal készülnek az ünnepre. (Részletek a következő oldalon!) Az augusztus 19-i ünnepi testületi
ülésre, és az azt követő műsorra regisztrálni kell,
mert minden valószínűség szerint teltházas est
elé nézünk.
Az esti szabadtéri programok között zenei produkciók, és filmek is szerepelnek. Lapunk hasábjain most az elmúlt hét programjából villantunk
fel néhányat kedvcsinálónak.

Flexibility Crew

A LIgeti MOziban a
Valami Amerika 3. volt műsoron

Manaman

CéAnne

Az Önkormányzat lapja
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Vírusfelejtő
A korlátozásokból már mindenkinek elege van. Egyre halmozódott az emberekben a hiányérzet, hiszen a
szokásos tavaszi rendezvények elmaradtak. Ez indította arra a Cinkotáért Közhasznú Egyesület vezetőjét és
a Nagycsaládosok kerületi elnökét is, hogy megtartsák
első idei szabadtéri rendezvényüket. Ám felelőtlenség
lenne azt a látszatot kelteni, hogy már minden a régi,
A CINKOTÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET elnöke, Dernovics Mihály úgy ítélte meg, hogy az új fertőződések alacsony
száma július 4-én lehetővé tesz egy évadnyitó összejövetelt.
Semmi más cél nem vezette, csak az, hogy a hosszúra nyúlt
tilalmi időszak után ismét együtt legyen a csapat, legyen ismét
egy közös élményük. Az ötlet lelkes támogatásra talált a tagság
körében. Az ilyen összejöveteleknek nem szokott ártani egy jó
kis bográcsban főtt étel. Ehhez a cinkotaiaknak megvan az emberük Besenyei János személyében, aki hivatalosan ugyan nem
mesterszakács, csak nagyon tud főzni, tehát mégis mesterszakács, csak nincs róla papírja. Július első szombatján már délelőtt tüzet rakott a bogrács alatt, hogy délutánra elkészüljön a lakoma. Saját bevallása szerint nagyon izgult, hogy jól sikerüljön
az étel, de ezt – miután megkóstolták a főztjét –, kevesen hitték
el neki. A gasztronómiai élvezetet persze a cinkotai asszonyok
még tudták fokozni a legendás süteményeikkel, amelyekből szintén
jutott mindenkinek, és leöblíteni is volt mivel a finomságokat. Így
tehát a Cinkotáért Közhasznú Egyesület tagjai – közel 40 fő – egy
A XVI. KERÜLETI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK (NE) tagjai
szintén nincsenek hozzászokva, hogy
hónapokig nem látják egymást. Ezért a

nem kell óvatosnak lennünk. Hiszen a környező országokból egyre aggasztóbb hírek érkeznek a koronavírussal kapcsolatban. Így aki hasonló rendezvényeket
szeretne tartani, mérlegelje a kockázatot, kövesse a
híreket, mert a helyzet napok alatt is sokat változhat.
Amikor az alábbi két rendezvényt tartották, a kockázat
minimálisnak tűnt, így mindkettőre ellátogattunk. Azóta külföldön romlik a helyzet, így a címben kifejezett
vágy a vírus elfelejtésére sajnos még nem aktuális.
MÉSZÁROS TIBOR

kellemes szombat délutánt töltöttek el együtt, fehér asztal mellett.
Hogy a folytatásra lesz-e lehetőség, azt sajnos a vírushelyzet fogja
eldönteni, mert a rendezvény óta a hírek nem sok jót ígérnek.

kedvező vírusügyi helyzetet kihasználva
megrendezték a Szabadulj ki a karanténból! című családi napjukat. A gyerekeket kézműves foglalkozással, akadálypályával, és a kéttagú Répa,
Retek Mogyoró nevű énekes duóval szórakoztatták.
A duó azonban nem csak
gyerekdalokkal, hanem látványos játékokkal is elkápráztatta a kicsiket, és valljuk
be, a szülőket is. A zenével
kísért közös játék láthatóan
nagy sikert aratott a jelenlévők körében.
A rendezők Simon Mariannak, a NE elnökének vezetésével gondoltak az apukákra
is, akiknek a közeli apák
napja alkalmából sörivó versenyt rendeztek.
Az asztalokon sok-sok süteménnyel
és egészséges itallal pótolhatták a résztvevők az intenzív játékban elvesztett
energiájukat, és miközben szólt a zene,
készültek a kézműves alkotások, és fölkerültek az arcokra a szebbnél szebb
arcfestések, a kerítés mellett három
szakértő apuka, vagy nagypapa felügyelte a bográcsban rotyogó sok finomságot,
hogy egy nagy közös étkezés is legyen
a hazavihető élmények között. Hiszen a
közös élménynek összetartó ereje van.
MÉSZÁROS TIBOR
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Egy gyógyszerész kalandozása
a (helyi) világot jelentő deszkákon
A helytörténeti füzetek következő kötete, mint itt már írtunk róla, a XX. század első felének helyi, jótékony célú,
műkedvelő előadásairól próbál képet adni. Az év végén megjelenő mű egy fejezetéből idézünk részleteket.
A gyógyszerészek a századforduló környékén valamilyen mára kinyomozhatatlan ok miatt kalandos természetűek voltak. Telítődve a gömblombikok, gramm-mérlegek, kémcsövek világával, beleártották magukat a kémiailag rokon szakma, a fényképezés rejtelmeibe, mint Divald Károly, a mátyásföldi villákat is lefényképező fotográfus, képeslapkiadó. Párbajoztak a cinkotai kiserdő rejtett zugában, mint a ligeti fasor képeslapján megörökített
dr. Gaál és dr. Varságh, a két gyógyszerész szakíró. (Ki tudja, talán valamely szakmai vitát intézvén el így.)
Egyedi esetben próféta-festővé váltak, mint Csontváry, akinek sajnos semmi köze nem volt környékünkhöz.
Rákosszentmihálynak pedig ott volt Lukács István, az akkurátus gyógyszerészeti felszólaló, a Gyógyszerészeti Értesítő tulajdonos-szerkesztője, aki sírba vitte a titkát, miért hagyott fel az
akkoriban is jól jövedelmező gyógyszerészeti lapszerkesztéssel,
hogy helyette Rákosszentmihályon szervezze a kaszinó népművelési bizottságát, műkedvelő előadásokat rendezzen, játsszon is
bennük, később pedig elhagyván Szentmihályt, mint dráma- és
versíró szerepeljen a pesti hírlapok kulturális híreiben.
A Rákos Vidéke hasábjain először bővebben 1905. augusztus 13án (idáig csak az adakozási névsorok aktív szereplője volt) olvashatunk róla, egyből a vezércikkben közlik a levelét, amelyben a
kaszinó kulturális és gazdasági szakosztályainak a felállítását javasolja, többek között a vigalmi bizottság megalakítását.
„Pedig csak az volt és az lehetett a kaszinó lelkes alapítóinak a czélja:
hogy kaszinónk községünk minden polgárát fölavassa az alá a zászló
alá, melyről csak egyetlen jeligét kell és szabad keresnünk: mindent és
mindnyájan Rákosszentmihály fejlődéséért. (…)
Végre mondja ki a tekintetes választmány egy ugyancsak szakosztály hatáskörével bíró, tehát állandó vigalmi bizottság megalakítását.
Azon meghagyással, hogy a vigalmi bizottság községünk lakóinak
nemes értelemben való szórakoztatás czéljából tánczmulatságokat és
más szórakoztató estéket rendezzen, különös tekintettel arra, hogy
a mindig jótékony czélra rendezett
mulatságok jövedelméből érdemes
intézményeink arányos támogatásban részesüljenek.”
Két éven keresztül volt a helyi műkedvelő élet motorja, viharos sikereket ért el rendezéseivel és játékával,
majd 1909-ig újra csak az adakozók
között említette meg a Rákos Vidéke.
Gyakran adakozott: például szegény
sorsú tanulók, erkölcsös cselédek
javára. „Négy gyönyörű hordozható
lámpát” ajándékozott a katolikus
templomnak. Néha beszédet mondott, versét olvasták fel, gyakran tett indítványt a Rákosszentmihályi
Kör kulturális estjein a hazafias népművelés fontosságáról.
1909-ben Vácon nyitott gyógyszertárat, elköltözött Rákosszentmihályról. 1914-ben megemlékezett előadásairól a Rákos Vidéke.
Még életében, 1937-ben, Rákosszentmihály másik nagy műkedvelője, Szlavkovszky Sándor rendezte meg az általa írt darabot,
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az Úr kezét. Rákos Vidéke, 1937. május 2: „Lukács István Az Úr
keze népszínművét játszották el vasárnap a Nagykaszinó zsúfolásig
megtelt dísztermében, olyan fergeteges tetszés-nyilvánítások között,
aminőkre még a mi nagymúltú műkedvelő előadásaink során is ritkán emlékezhetünk. Ez a kirobbanó siker elsősorban és mindenekfelett
a Szlavkovszky Sándor rendezői zsenijének volt régen megérdemelt
jutalma. Amit a rendelkezésre álló fiatal anyagból a szokatlan területen produkálni tudott, azt sok nagynevű hivatásos rendezőművész
megirigyelheti. Fájdalom, a mai fiatalság szinte idegen a népszínműi
nagy hagyományaival szemben, a színpad mégis élő valóságot tárt
elénk és híven jellemzett, őszinte szavú és érzésű alakokat mozgatott,
szinte boszorkányos ügyességgel.
– Az első felvonás után Nagy Géza esperes plébános megbízásából
Balázsovich Zoltán néhány szóval megemlékezett Lukács Istvánról,
a szép és nemes tanulságú darab írójáról, ki hosszú időn át volt lakostársunk, (a Rákosi-úton »Kis, tanya« feliratot viselt a villája) és a
templom kibővítése javára díjmentesen engedte) át darabját az előadásra, majd pedig felolvasta Lukács István levelét, amelyben a régi
szeretettel köszönti a közönséget és a közreműködőket és kijelenti,
hogy leghőbb vágya, hogy élete alkonyán még egyszer Rákosszentmihály lakosa lehessen és itt fejezhesse be mozgalmas és vallásos hitben
eltöltött életét. A közönség zajosan
ünnepelte a széplelkű írót.”
Magánéletéről keveset tudunk.
A Hont megyei Ipolyságon született, 1863-ban. Budapesten, 1943.
július 23-án hunyt el. 1886-ban
szerzett gyógyszerészi oklevelet a
Budapesti Tudományegyetemen.
1891-től a Gyógyszerészi Hetilap
segédszerkesztője lett. Központi
Gyógyszerészi Iroda néven vállalatot alapított a gyógyszertár
eladások közvetítésére. Irodája a
VIII. kerület, József-utca 16/18.
alatt állt. 1892-ben tervezetet írt a
Gyógyszerész Kamara megalakítására. Alapító tulajdonosa, szerkesztője volt a Gyógyszerészi Értesítőnek 1894-1915-ig. (?)
A Búzavirág című színművének cselekményét a gyógyszerészek
társadalmi életéből merítette. Az Úr keze című vallásos tárgyú darabját, valamint két énekes színművét ismerjük, az Arany igazságot és az Óvodás kisasszonyt.
SZÉMAN RICHÁRD
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A csombor
A csombor a Földközi-tenger vidékén és Nyugat-Ázsiában őshonos gyógy- és fűszernövény. A 30-60 cm magas növény virágos, leveles hajtásait használják fűszerként,
melyeket a lilás rózsaszínű virágok megjelenése előtt érdemes
leszedni, aromája ekkor a legintenzívebb.

Jellegzetes íze a borséra emlékeztet, de annál enyhébb, ezért a bors
helyettesítőjeként is használható, erre utal a borsfű, borsikafű elnevezése is.
Az ókorban szerelmi vágykeltő tulajdonsággal ruházták fel a növényt, mágiához, bájitalhoz és szerelmi kötésekhez használták.
Európában a rómaiak terjesztették el a használatát, a kontinensen
különösen a germánok kedvelték meg, akik a babfű nevet adták a
növénynek, mivel csökkenti a hüvelyesek felfúvó hatását.
Magyarországon a középkori szerzetesek termesztették, s a XVI.
századtól neve megjelent a füvészkönyvekben is. Lippay János a Posoni kertben (1664), mely az első magyar kertészeti kézikönyv, így
ír a csomborról: „egy kitchin bokros fű, sok kerekded, fás, vöröses ágai
vannak, csaknem mint az Isópnak: csakhogy kisebbek, keskenyebbek, s
egy kevéssé sötétebb színű zöldek. A közepirűl kis szálakon nőlnek apró
verhenyeges virágocskák, kik fekete magocskákat hoznak. Jó kedves illat�tya van, chipős ízi, mint a’ bornak… igen alkalmatos az étekben, mind
húsban, halban; ha megszárasztyák, kolbászban, májusban, véresben;
salátában, sásákban. Jó ízt ád az étkeknek; az ételrevaló kedvet is főlindíttya az emberben: segíti a gyomrot az emésztéshez.”
A csombort gyulladáscsökkentő és gyomorerősítő hatása miatt a
népi gyógyászatban a mai napig használják. Gátolja a felfúvódást, és
emésztőszervi problémák kezelésére is kiváló. Teája köptetőként és
toroköblögetőként is használható. A növény eldörzsölt levele enyhíti
a rovarcsípés okozta bőrpírt és fájdalmat.

Gyomorkímélő diéta esetén nagyon jó szolgálatot tesz, mint a feketebors helyettesítője.
Az étel fűszerezésénél érdemes arra figyelni,
hogy erős aromája keserűvé teheti az ételt, így a
csombort mindig a főzés végén kell az ételhez keverni.
Az erdélyi konyha elterjedt fűszere, kifejezetten jól illik a kakukkfűhöz, mentához, citromhoz és a majoránnához. Kolbászok ízesítésére
illetve a savanyú ételekhez használják.
Íme egy a korban igen népszerű, savanyú ételtípus receptje a Szakács mesterségnek könyvecskéjéből, a XVII. század végéről, melyet a
böjt idején fogyasztottak:

ECETES CIBRE

Forralj egy fazékban tiszta vizet, azonban egy csuporban sodorj
lisztet ecettel, amennyire akarsz csinálni, és a forró vízzel ereszd fel,
egy ágacska csombordot is tégy belé, abba bors, gyömbér; ha sáfrányt
tész belé, lássad; és megsózván, mikor fel akarod adni, a csombordot
vedd ki, és kockára vágott kenyérszeletre add fel. Némelyek egy vagy
két tyúkmonyat is törnek az ecetbe, ha úgy akarod, lássad, amint
szereted, ahhoz képest, amint böjtölni akarsz.

GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

Fazekas tábor a Cinkotai Tájházban
Még nem késő!
Nagyszüleit,
felmenőit
megőrizzük az
örökkévalóságnak!
Ha fiókban, albumban
őrzött műkedvelő képeiket,
meghívóikat, színlapjukat
szeptemberig beküldik az
alábbi címre, kötetünkben
helyet kaphatnak, esetleg
teljesen új információkat
találhatnak a megjelenő,
gazdagon illusztrált, színes
műben a család felmenőinek színészi játékáról!
kutato@helytortenet16.hu

Immáron harmadik éve, hogy a Dr. Kresz Mária
Alapítvány fiatalok számára szervez kézműves fazekas táborokat a Cinkotai Tájházban. A táborokban a kézművesség, azon belül a fazekasság, az
agyagozás és néhány egyéb kismesterség áll a középpontban egy olyan helyszínen, aminél eredetibbet és hitelesebbet Budapest közigazgatási területén belül nem is találhat az ember. A gyerekek egy
igazi parasztház mellett élhetik át az ismerkedést
azokkal az anyagokkal, amelyek egykoron a hétköznapi élet eszközeinek alapját adták. Kiszakadva az
iskolai és otthoni rohanásból, egy nagy kertben önfeledten próbálgathatják a régi idők játékait, gyakorolhatják a közösségi csapatjátékokat. Ezek között
a játékok között természetesen akadnak ugyanúgy
hagyományos népi játékok, mint játékos tanulással
egybekötött játékok is. Az elektromos eszközöktől
való elszakadás és a művészi munka együttesen
élénkítik és fejlesztik a fiatalok alkotókészségét,
kézügyességét, az elkészült tárgyakkal pedig önbecsülését és a közösségi összetartozását. Ezek miatt
nagy örömre ad okot, hogy – noha sok az új arc a
táborokban –, évről évre fölbukkannak visszatérő,
ismerős gyerekek is.
CSUPOR BERNÁT ABA
Az Önkormányzat lapja
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A gondolkodás akadálymentesítése
Jegonyán Okszána és László Attila, a táncművészet és az egészséges életmód elkötelezett „munkásai” hozták létre a Magyar Paralimpiai Bizottságban (MPB) és a Magyar Táncsport Szakszövetségben (MTÁSZ) azt a
szakágat, amely a fogyatékossággal élő emberek számára teremti meg a
tánc, a mozgás, az életöröm esélyét. A szakág vezetője Jegonyán Okszána,
aki az ebben a műfajban elérhető összes diploma birtokosa, a művészeti
vezető pedig László Attila táncpedagógus, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező sokszoros magyar bajnok táncművész. A leglátványosabb eredményeket a kerekesszékes nemzeti válogatottal érték el, de most
ismét léptek egyet. Az esélyegyenlőség jegyében elhatározták, hogy hidat
építenek a az ép, és a sérült emberek között azzal, hogy az ép emberek
társadalmát érzékenyebbé, megértőbbé teszik a fogyatékkal élők iránt.
MÉSZÁROS TIBOR
Ennek érdekében személyes találkozókat,
előadásokat rendeznek, ahol ismertetik a fogyatékkal élők napi nehézségeit, megpróbálják érzékeltetni az ép hallgatósággal, hogy
például milyen nehézséget jelent egy mozgássérült, kerekesszékben ülő embernek egy
olyan apróság, mint egy küszöb. Igyekeznek
közelebb hozni a nem sérültekhez azt az
életérzést, amellyel a fogyatékosok élnek és

utcán, akár otthon. A vetítések ugyanakkor
bemutatják azt is, hogyan sportolhatnak,
táncolhatnak, szórakozhatnak a fogyatékkal
élők. Beszámolnak közös rendezvényekről
és olyan eseményekről, amelyek segítenek
„akadálymentesíteni a gondolkodást”, feloldani a gátlásokat, és eloszlatni a segítő szándékot megbénító tanácstalanságot.
Meggyőződésük, hogy ez a tevékenység

nyítést legcélszerűbb már gyermekkorban
elkezdeni, hiszen a gyerekek korosztályának
kialakulóban levő gondolkodása könnyebben formálható, mint a felnőtteké, még sokkal fogékonyabbak az új ismeretekre.
E tevékenység híre már elég messzire elért,
így például évek óta járnak érzékenyítő programokat tartani budapesti és vidéki helyszínekre.

azokat a nehézségeket is bemutatják, amelyekkel naponta meg kell küzdeniük, és
amelyekben a nem sérültek jelentős segítséget tudnak nyújtani a fogyatékkal élő társaiknak.
Tanácsokat adnak ahhoz is,
hogy miként segítsünk a sérülteknek úgy, hogy ne éreztessük
velük hátrányos helyzetüket. A
legfontosabb tudnivalókról rövid filmeket is vetítenek, amelyek a gyakorlatban mutatják
be az akadálymentesítés lehetőségeit, a tömegközlekedés
buktatóit, felhívják a figyelmet
a baleseti forrásokra, és bemutatják, hogyan lehet segíteni, ha
mégis megtörténik a baj akár az

része a XXI. századi korszerűen gondolkodó állampolgárok nevelésének. Az érzéke-

A XVI. kerületi iskolákban az Önkormányzat segítségével és támogatásával – köztük a
Batthyány Ilona Általános Iskolában
is – elindultak az érzékenyítő programok. Egészen biztos, hogy aki egy
ilyen előadáson kipróbálja, hogyan
lehet tolószékben közlekedni, bizonyára megértőbben viszonyul majd
azokhoz, akik a nap 24 órájában csak
ezzel az eszközzel tudnak helyet változtatni.
A jövő emberének gondolkodásához hozzá kell tartoznia a fogyatékkal
élőkkel szembeni empatikus, ugyanakkor nem a sajnálaton, hanem a segítő szándékon alapuló magatartásnak.
Ennek elterjesztésén munkálkodik
Jegonyán Okszána és László Attila.
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XVI. Kerületi Újság

A „Nagyjózsi” befejezte
Vannak emberek, akiknek a vezeték- és keresztnevük az őket ismerők tudatában összeforr, és egy új névvé, néha fogalommá válik.
Ez történt Nagy Józseffel, az Ikarus BSE atlétikai szakosztályának
népszerű edzőjével is, aki nemrég bejelentette, hogy pontot tesz
edzői pályafutásának végére. A sporthoz fűződő kötődésének okairól, pályafutásáról és sikereiről beszélgettünk vele.
MÉSZÁROS TIBOR
– HOGYAN SZÖVŐDÖTT A SZERELEM KÖZTED ÉS A SPORT KÖZÖTT?
– 1967 szeptemberében kerültem a XVI. kerületbe, az Elektronikus Mérőműszerek Gyárába (EMG) finommechanikai műszerésztanulóként. Ott is végeztem, és 1980. szeptember
2-ig ott dolgoztam műszerészként. A sport
mindig mágnesként vonzott, 10 éves koromtól igazolt focista voltam, így az 1979-80-as
bajnoki évben az EMG serdülő focicsapatánál
elvállaltam az edzői teendőket. Majd áthelyeztek a Testnevelési és Sportfelügyelőségre,
amely a tanács művelődési ügyosztályának
részeként működött. Akkor kezdtek divatba
jönni a konditermek. Ezért mi is létrehoztunk
egyet a Tekla utcában, amely rövid idő alatt
olyan népszerű lett, hogy Gödöllőtől Óbudáig
mindenhonnan jártak hozzánk edzeni. Így érkeztünk el a rendszerváltáshoz.
– MŰKÖDÖTT A KERÜLETBEN A TANÁCSNAK EGY SPORTEGYESÜLETE. ENNEK MI
LETT A SORSA?
– Igen, ez a XVI. kerületi Tanács Központi
Sportegyesülete névre hallgatott, ám a tanácsok megszűnésével ezt át kellett keresztelni.
Mivel felkértek, hogy legyek az utódegyesület
vezetője, a Lakóhelyi Sportegyesület nevet már
én adtam neki. Ez egy színtiszta szabadidős
egyesület volt, amelyhez hozzá tartoztak a baráti focimeccsek, kispályás labdarúgó-bajnokságok, óvodásversenyek, egyszóval minden
olyan amatőr sporttevékenység, amely a lakosság egészségét szolgálta. Az egyesület belépett
a Budapesti Szabadidősport Szövetségbe, ahol
engem hamarosan beválasztottak az elnökség tagjai közé. Ez a szervezet 10 sportágban
rendezett versenyeket, kizárólag amatőr sportolók számára. Ezeken a versenyeken a XVI.
kerület általában feljutott a dobogó valamelyik
fokára, nem ritkán a legmagasabbra.
– HOGYAN KERÜLTÉL KAPCSOLATBA AZ
IKARUS BSE-VEL?
– Még a Sportfelügyelőségnél dolgoztam, amikor a Georgina utcai iskolában rendeztek egy
kerületi terematlétika bajnokságot, és engem
kiküldtek oda a rendezők munkáját segíteni.
Ott kérdezte meg idősebb Tomhauser István, hogy nincs-e kedvem az Ikarus BSE-ben
edzősködni. Ez 1980 őszén történt. Ekkor
volt tanítványom Kovács Péter polgármester
is, aki akkor az ikarusos atléták csapatát erősítette.

– HONNAN EREDT A SZAKÉRTELEM?
– Addig csak tapasztalati alapon dolgoztam,
de mivel 1981 februárjában már szerződést
kötött velem az egyesület, úgy éreztem, hogy
ehhez már szakirányú végzettségre lesz szükség. Ezért beiratkoztam a sportszervezői és atlétabírói képzésre, majd ezek mellé két edzői
oklevelet is szereztem, amelyek erőemelői és
atlétikai edzői feladatok ellátására jogosítottak.
– AZ ATLÉTIKÁN BELÜL MELYIK SZAKÁGBAN DOLGOZTÁL?
– Kezdetben a 12 év alatti gyerekek általános
képzése volt a feladatom, majd később a 13 évtől a felnőttkor határáig terjedő korosztállyal
dolgoztam. Főleg súlylökők, diszkoszvetők
és gerelyhajítók voltak a kezem alatt, de magasugrókat és távolugrókat is edzettem. Ez a
szerteágazó tevékenység nagyon elfárasztott,
ezért voltak pillanatok, amikor fontolgattam,
hogy abbahagyom az edzősködést. Idősebb
Tomhauser István azonban rábeszélt, hogy
maradjak. Ezt nem is bántam meg, mert ezután olyan tanítványaim voltak, mint Gyürkés
Viktória, Kiss Dániel, vagy Wágner Gábor,
akik nemzetközi szinten is magasan jegyzett
atléták lettek.
– AZ EDZŐI MUNKA VELEJÁRÓJA, HOGY
NINCSENEK SZABAD HÉTVÉGÉK. A CSALÁD EZT HOGYAN VISELTE?
– Itt álljunk meg egy pillanatra, mert itt is
szeretnék kiemelt köszönetet mondani a feleségemnek, aki ezt elviselte. Azt, hogy én az
életemet ilyen mértékben a sportnak szentelhettem, egyedül neki köszönhetem. Egyedül
látta el a gyerekeket, mindig biztosította a hátteret, rengeteg pluszmunkát végzett, és ezért
soha nem tett szemrehányást. Elfogadott így,
és ez talán életem legnagyobb ajándéka.
– EMLÍTETTED A GYEREKEKET.
– Igen, két lányunk van. A kisebbik 4 éves
korától 11 éves koráig szertornázott. Akkor
edzőváltás történt, és eltört benne valami,
már nem szerette úgy a tornát, és átjött hozzám atletizálni. A nagyobbik lányom szintén
atletizált, ő is nálam, de 14 éves korában ő is
abbahagyta az intenzív sportot. Reális döntés
volt, mert nem várt volna rájuk olyan sportkarrier, amiből megélhettek volna. Ezért inkább a tanulást helyezték előtérbe. Ennek
ellenére a sportban eltöltött idő, a tapaszta-

Fotó: Széman Richárd

latok, a kitartás, az akaraterő, az egészséges
testalkat egész életükben elkíséri majd őket.
– HÁNY ÉVIG VOLTÁL ATLÉTAEDZŐ?
– 39 és fél évet töltöttem edzőként az atlétikában.
– MIÉRT DÖNTÖTTÉL A VISSZAVONULÁS
MELLETT?
– Párban edzettünk kolléganőmmel, mert
olyan sok volt a gyerek. Az ő sorsa úgy alakult, hogy leköltözött Kecskemétre, ezért
csak heti két edzést tudott volna tartani. Így
azonban az egyesület nem tartott igényt a
munkájára. Én 2015-ben az önkormányzat
sportreferensi állásából mentem nyugdíjba,
és azóta éjszakai portás vagyok a hivatalban.
Ez azzal jár, hogy havonta egyszer van egy
olyan hét, amikor az itteni beosztás miatt
két edzést ki kellene hagynom. Ezért úgy
gondoltam, hogy ha kolléganőmet elküldték hasonló okok miatt, akkor valószínűleg
én sem felelnék meg az egyesületnek. Nem
mondtak ilyet, de én úgy gondoltam, hogy ez
úgy tisztességes, ha magam hozom meg ezt
a döntést.
– MIT SZÓLTAK A TANÍTVÁNYOK A HÍRHEZ?
– Szülők mesélték, hogy volt, aki sírva fakadt,
volt, aki abbahagyta az atlétikát, és volt, aki
megkérdezte a szüleit, hogy ezután akkor
most milyen sportot válasszon. Ezek nagyon
jól esnek, de azért azt remélem, hogy a többség zökkenőmentesen folytatja sportpályafutását, én meg őrzöm a szép emlékeket.
1998 decemberében Nagy József megkapta a Magyar Sportért kitüntető címet, később
pedig a kerület sportjáért kifejtett erőfeszítéseiért a Budapest Főváros XVI. Kerületért kitüntetést.
Sokak szerint elképzelhetetlen, hogy többet
ne lássuk a futópálya szélén.
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Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven
felüli személlyel havi fix
összegű fizetéssel. 30-9414533

INGATLAN

VEGYES

Kertes családi ház tetőterében önálló, 52 nm-es lakás kiadó. 20/4411279

Csónakhoz 1 pár gyári fa evezőlapát, jó állapotú, 240 cm
hosszú, 12 E Ft-ért eladó.
20/498-6812

József utcában eladó 1109 m2 telek bontandó épülettel 52 M Ft-ért.
20/365-6795
Kehidakustyányi termálfürdőtől 5
percre gyönyörű hegyi környezetben szőlő-gyümölcsös eladó.Villany, építési lehetőség van. Ár megegyezés szerint. 20/498-6812
Felújított, 100nm-es riasztó rendszerrel felszerelt családi ház eladó a
Cserhát déli részén Kállón a központi részen. I.ár: 7,5M Ft. 30-581-7507

Egy pár vizisíléc jó állapotban 15
E Ft-ért eladó. 20/498-6812
Honda CB 900-as motorkerékpárhoz svájcból hozott komplett
első fékrendszer 15 E Ft-ért eladó. 20/498-6812

Hajóépítésből maradt 1 tekercs
üvegselyem 16 E Ft.. 20/4986812

Albérletet keresek hosszú távra Gödöllői, Csömöri HÉV közelében,
kert használatával. 20-252-0255

4 db Debika 185/65 R14 nyári
gumi Ford Focus felnin eladó.
20-335-8922

34nm-es öröklakásomat cserélném
30-35nm-ig emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-327-7398

Mozgássérülteknek elektromos
kerekesszék, új 50l-es Hajdú
bojler, Beko hűtőszekrény eladók. 408-0498

Eladó lakás Ómátyásföldön III.
emeleti 25M Ft. 20-807-7891
Kiadó augusztus 1-től másfél szobás, 46 nm-es, napfényes lakás a
XVI. kerületben a Szalmarózsa utcában. 20-465-9834
Szent-Korona utcában, -lakótelepeneladó 52 nm-es 2 szobás, panorámás
IV. emeleti lakás. 20-806-3534
34 nm-es öröklakásomat cserélném
30-35 nm emeleti önkormányzatira
ráfizetéssel. 20-327-7398
Rákosszentmihályon 220 nm-es
családi ház működő üzlettel együtt
eladó. 20-545-9267
Elcserélném Kerepesi 40 nm-es házamat kis telekkel hasonlóra a XV.;
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel!
30-599-0677

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

Gyógypedikűrt és maikűrt
vállalkok. Házhoz megyek.
Időpont egyeztetés: 70-5953345
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Béla
20-264-7752

150 literes vastag falú műanyag
hordó újszerű állapotban eladó.
8 E Ft. 20/498-6812

Eladó 65nm-es 2 szoba hallos lakás
jó lehetőséggel. Fűtési és közös költség nincs. 30-624-0697; 403-5064

Eladó egy 26l-es és egy 29l-es
akvárium. 20-527-9307
Falba való fém polc tartók; TV
állvány 110 cm, falra való fa
ruha fogas, virágtartó eladó.
403-3065
Jelképes összegért eladó 72 cmes síkképernyős Sony színes TV.
20-327-7398
1 db gázpalack 11,5 kg eladó. 30304-2205
ALPHA PRO A7 MBT kerékpár
újszerű állapotban eladó. 30359-5978
Eladó kerekes kapa, 15x15 cm-es
kék és fehér csempe, régi hanglemezek, angol nyelvű kisregények, sátrak, földgömb. 70-5263043

Kiadó garázst keresek a Pálya Kiadó helyiséget keresek, Gautcai lakótelep környékén. 30- rázsvásár céljára, heti 4 alka932-5654
lomra. 30-9-496-332
XVI. Kerületi Újság
18

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

Otthoni munka! Kozmetikai dobozok összeállításai,
egyebek elérhetőségei. 90603-905 (audiopress.iwk.
hu 635Ft/min) 20-4963980
SZOBAFESTÉS, mázolás,
tapétázás bútormozgatással. Parketta csiszolás, aljzat
kiegyenlítés, PVC,- szőnyegpadló lerakás. Minőségi,
precíz munka, mérsékelt
áron. (Alapítva: 1998.)
Csapó György
31-780-6430; 780-3732
festesma.iwk.hu
Otthonában,
otthonáért
gondoznám, ápolónő nagy
gyakorlattal. Unokám segítségével, referenciával. 30223-7860
Vízszerelés. Csapok, szifonok, WC-k, WC tartályok,
mosdók, zuhanytálcák stb.
cseréje., mosógép, mosogatógép bekötése. Új vízvezeték kiépítése, régiek cseréje.
20-412-0524
Hétvégén is hívható!

PAPÍR – és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír
régiséget, régiségeket vásárolnék és árverésre átves�szük. VI. ker. Andrássy út
16. 266-4154 nyitva: H-SZ
10-17 h, CS 10-19 h
Kertépítés, fakivágás,- metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöld hulladék elszállítás.
Farkas György 30-685-9502

Kertépítés, fakivágás,- metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöld hulladék elszállítás.
Farkas Norbert 30-550-7761
Lábápolás a szépség, egészség jegyében! Pedikűr, gél
lakk, körömlakk. Bp. XVI.
ker. Lajos utca 72. 30-8518763

SPORTmasszázs, stresszoldás, lumbágó. Bp. XVI. ker.
Lajos utca 72. Bejelentkezés: 30-432-9092;
www.indiaszive.hu

Az Önkormányzat lapja
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