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Lottó ötös, 
lakásmaffia és 
adósságcsapda
A bérlakás törvény várható 
társadalmi hatásai
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Csepregi Botond

Megjelent a kormány-
rendelet, amely 23 
milliárd forintot juttat 
a városi önkormányza-
toknak – az összegből 
0, azaz nulla forint 
jut Budapestnek, így a 
XV. kerületnek is.

Gulyás Gergely beje-
lentette: a kormány 23 
milliárd forintos támo-
gatási keretet nyújt ös�-
s�esen 27, „a� átlagosnál 
ross�abb pén�ügyi hely-

�etben lévő”, 25 e�er fő-
nél népesebb város ön-
kormány�atának. Buda-
pest 0, a�a� nulla forint 
kompen�ációho� jut a 
kormány�ati elvoná-
sok után, és így a több 
milliárdos megvonással 
kü�dő XV. kerületnek 
sem jut semmi támoga-
tás. Budapest kivére�-
tetését a��al magyará�-
ták, hogy a főváros ga�-
dasági teljesítménye a� 
ors�ágos átlag kéts�ere-
se és a� uniós átlag felet-
ti fejlettségű. Arról mé-

lyen hallgatnak, hogy 
a járvány miatti bevé-
telkiesések, valamint a 
kormány�ati elvonások 
kö�el s�á�milliárdos 
lyukat ütöttek a fővá-
rosi önkormány�at be-
vételein. 

A XV. kerület műkö-
dését is nagyban befo-
lyásolják a� állami elvo-
nások, a� önként vállalt 
feladatok ellátásán kel-
lett leginkább spórolni. 
A� arcul csapással felérő 
kormányhatáro�at nap-
jáig a XV. kerülettől 1,2 

milliárd forintot vett el 
a kormány a megs�orí-
tásaival és a� öss�eg a� 
év végéig 3,5 milliárd fo-
rintra fog felkús�ni.

„Ebből is láts�ik, mi-
lyen ócska és olcsó s�ín-

játék volt a� egye�tetés a 
kormánnyal. Ne feled-
jék: a kifos�tás nem kor-
mány�ás!” – kommen-
tálta a kormánydöntést 
Cserdiné Németh An-
géla polgármester.

riersCh tamás

Hiába jelezték a Parlament-
ben, hogy szükség van a Du-
gonics utcai vasúti felüljáróra, 
a kormány hajthatatlannak 
tűnik, és mindenképpen le 
akarja bontani – hívta fel a 
figyelmet sajtótájékoztatón 
Hajdu László és Varju László 
országgyűlési képviselő május 
6-án.

Hajdu Lás�ló elmondta: a felüljá-
ró 70 éve s�olgálta már a� itt la-
kókat. 

„Most, hogy a� előváro-
si vasút fejles�tése kö�éppont-
ba került, a felüljárót nem fel-
újítani, hanem lebontani akar-
ják. Erről pedig sem a IV., sem 

a XV. kerület önkormány�atá-
val nem egye�tettek” – jegye�-
te meg a városrés� ors�ággyűlé-
si képviselője. 

„Képviselőtár-
saim írásbeli kéré-
sére csak a� a cini-
kus válas� érke�ett, 
hogy aki meg akar-
ja kö�elíteni a� ist-
vántelki munka-
helyét, válass�on 
másik átjárási le-
hetőséget” – fű�-
te ho��á Barkóc�i 
Balá�s, a DK s�óvi-
vője, a XV kerület 
ors�ággyűlési kép-
viselőjelöltje. „A 
lakosok érdeke pe-
dig a�, hogy meg-

maradjon a felüljáró, his�en ak-
kor elkerülhetők a� olyan halálos 
balesetek, mint amilyen nemrég a 
S�erencs utcai átkelőnél történt.”

Farkas Edit, a 
rákospalotai kör-
�et önkormány�a-
ti képviselője ho�-
�átette: a belváros-
ból vonattal érke-
�ett a� eseményre. 
Les�állt Istvántelek 
megállónál, majd 
a s�abályokat kö-
vetve viss�asétált 
a Wysocki utcai 
felüljáróho�. A�on 
átkelve a túloldal-
ra, a Pá�mány Pé-
ter utcán elment a 
S�erencs utcai vas-

úti átkelőig. Megvárta, míg fel-
engedik a sorompót, majd  átgya-
logolt a vasúti sínek Újpest felőli 
oldalára, hogy a�tán újabb, Elem 
utcai sétát követően megérke�-
�en a S�échenyi István Művelő-
dési Há� elé. 

„E� 750 méterrel hoss�abb, 5 
perc várako�ással több időt vett 
igénybe. A sok, kis�edett vasúti 
kerítés a�t bi�onyítja, a� átjáró le-
bontásával a helyiek sem értenek 
egyet” – nyomatékosította Far-
kas Edit. 

Varju Lás�ló ors�ággyűlési 
képviselő  ho��átette: a sajtótájé-
ko�tatóra meghívták Mager And-
rea minis�tert is, hogy s�emélye-
sen tájéko�ódhasson a� itt élők 
problémájáról, de nem élt a lehe-
tőséggel.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

KORMÁNYELVONÁSOK
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Kiállnak az átjárhatóság mellett

Nincs kompenzáció!

Nulla forint jut Budapestnek, így a XV. kerületnek is

INDULOK 
AZ  ELŐVÁLASZTÁSON! 
Köszönöm 
a támogatást!

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy  
az MSZP-Párbeszéd szövetség jelöltjeként indulhatok 
az előválasztáson Budapest 12. választókerületében. 
Az ellenzéki pártok megállapodása alapján 2022-ben 
az országgyűlési választásokon közös miniszterel-
nök-jelölttel, közös országgyűlési képviselőjelöltekkel, 
közös listán indulnak a Fidesz ellen. A legesélye-
sebb jelölt személyét az előválasztáson döntik el a 
választók, ezért is vagyok büszke, hogy jelöltként 
képviselhetem Újpalota, Pestújhely, Rákospalota és 
Újpest polgárait.  Születésem óta a kerületben élek, 

nekem itt vannak a gyökereim, melyek mindig meg-
határozták a döntéseimet. Számomra ezért is fontos, 

hogy mint az elmúlt időszakban, továbbra is itt élő, a 
helyi problémákat közelről ismerő személy képviselje 

Önöket a választáson. Az elmúlt 20 évben önkormányzati 
képviselőként, jelenleg alpolgármesterként szolgálom 
az itt élőket. Ez az időszak megtanított arra, hogy a poli-
tika országosan és helyben is az emberek életét kell, hogy 
segítse és jobbá tegye. Ennek alapja a tisztelet, szerénység 
és az alázat! Köszönöm a sok megkeresést és bíztatást, 
hogy induljak az előválasztáson, aminek a felelősségével 
is tisztában vagyok. Változásra van szükség, új korszaknak 
kell kezdődnie hazánkban. Egyedül vagy kis csoportok-
ban ez nem sikerülhet senkinek, se nekem, se másnak. 
Ehhez megint össze kell fognunk! 2022-ben nem csak 
győzelemre, hanem korszakváltásra is készülünk. Én 
ezért dolgozom most is és ezért fogok dolgozni Újpa-
lota, Pestújhely, Rákospalota és Újpest országgyűlési 
képviselőjeként is, közösen Önökkel!

Tóth Imre
PARLAMENTI  KÉPVISELŐJELÖLT, BUDAPEST 12.  
SZÁMÚ PARLAMENTI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

A felüljárót 
le akarják 
bontani, de 
erről sem a IV., 
sem a XV. kerü-
let önkormány-
zatával nem 
egyeztettek
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INDULOK 
AZ  ELŐVÁLASZTÁSON! 
Köszönöm 
a támogatást!

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy  
az MSZP-Párbeszéd szövetség jelöltjeként indulhatok 
az előválasztáson Budapest 12. választókerületében. 
Az ellenzéki pártok megállapodása alapján 2022-ben 
az országgyűlési választásokon közös miniszterel-
nök-jelölttel, közös országgyűlési képviselőjelöltekkel, 
közös listán indulnak a Fidesz ellen. A legesélye-
sebb jelölt személyét az előválasztáson döntik el a 
választók, ezért is vagyok büszke, hogy jelöltként 
képviselhetem Újpalota, Pestújhely, Rákospalota és 
Újpest polgárait.  Születésem óta a kerületben élek, 

nekem itt vannak a gyökereim, melyek mindig meg-
határozták a döntéseimet. Számomra ezért is fontos, 

hogy mint az elmúlt időszakban, továbbra is itt élő, a 
helyi problémákat közelről ismerő személy képviselje 

Önöket a választáson. Az elmúlt 20 évben önkormányzati 
képviselőként, jelenleg alpolgármesterként szolgálom 
az itt élőket. Ez az időszak megtanított arra, hogy a poli-
tika országosan és helyben is az emberek életét kell, hogy 
segítse és jobbá tegye. Ennek alapja a tisztelet, szerénység 
és az alázat! Köszönöm a sok megkeresést és bíztatást, 
hogy induljak az előválasztáson, aminek a felelősségével 
is tisztában vagyok. Változásra van szükség, új korszaknak 
kell kezdődnie hazánkban. Egyedül vagy kis csoportok-
ban ez nem sikerülhet senkinek, se nekem, se másnak. 
Ehhez megint össze kell fognunk! 2022-ben nem csak 
győzelemre, hanem korszakváltásra is készülünk. Én 
ezért dolgozom most is és ezért fogok dolgozni Újpa-
lota, Pestújhely, Rákospalota és Újpest országgyűlési 
képviselőjeként is, közösen Önökkel!

Tóth Imre
PARLAMENTI  KÉPVISELŐJELÖLT, BUDAPEST 12.  
SZÁMÚ PARLAMENTI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
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Lakásmaffia és adósságcsapda
BÉRLAKÁS TÖRVÉNYJAVASLAT

ámon Kata

A törvényjavaslatot, amely 
gyakorlatilag a minimális-
ról nullára rombolná le az 
önkormányzati bérlakásrend-
szert, egyértelműen a bosszú 
motiválja. Kevés kivétele-
zettnek főnyeremény lesz 
a bérlakások megvásárlása, 
sokaknak azonban hatalmas 
csapda, amiből senki nem 
segít majd kimászni – véle-
ményírásunk a törvénymódo-
sítási javaslat kapcsán.

A piaci ár töredékéért, akár ti�e-
déért vehetik meg önkormány-
�ati lakásaikat a benne élő bér-
lők, illetve ho��ájárulásukkal 
egyenes ági rokonaik Böröc� 
Lás�ló fides�es parlamenti kép-
viselő törvénymódosító javasla-
ta alapján. A törvényjavaslat lé-
nyege, hogy a� önkormány�a-
toknak nincs mérlegelési lehe-
tőségük, ha valaki jogosult rá, 
annak kötele�ő eladni a lakást. 
A vételi ár maximum a piaci ár 
harmada lehet, de minden bérle-
ti jogvis�onyban töltött év után 
1 s�á�alékkal csökken a vételi 
ár, maximum a forgalmi érték 
15 s�á�alékáig. E� alól a felújí-
tásra, bontásra, átalakításra, re-
habilitációra kijelölt és a s�olgá-
lati, illetve műteremlakások ki-
vételek. Nem tes� a�onban kü-
lönbséget a törvény a lakások 

kö�ött: ugyanúgy 
nyomott áron ve-
het meg a bérlő egy 
belvárosi polgári la-
kást, mint egy újépí-
tésű önkormány�a-
ti lakást, egy panel-
lakást vagy egy s�o-
ba-konyhát.

A törvényjavasla-
tot, amely gyakor-
latilag a minimális-
ról nullára rombolná 
le a� önkormány�ati bérlakás-
rends�ert, egyértelműen a bos�-
s�ú motiválja.

Nincs ugyan-
is olyan gon-
d o l a t m e n e t , 
amelyben a kö�-
vagyon ilyen 
mértékű, nyo-
mott áron tör-
ténő elherdálá-
sa belefér a kö�-
jó s�olgálatába 
vagy a felelős 
vagyonga�dál-
kodásba.

E��el a törvénymódosítással 
a�t érik el, hogy a� önkormány-
�ati ve�etők nemhogy a lakás-

állomány bővítésére vonatko-
�ó ígéreteiket nem fogják tudni 
betartani, de állományuk jelen-
tős rés�e magántulajdonba ke-
rül. Ráadásul a nyomott ár a�t is 
bi�tosítja, hogy a� önkormány-
�ati vagyon ne tudjon gyarapod-
ni a� eladásokból, és ne érje meg 
a jövőben bővíteni a� állományt, 
his�en a bérbe vett lakást egy-
ből meg tudja vásárolni nyomott 
áron a bérlő. 

Legalább a jelenlegi bérlők jól 
járnak, gondolják majd sokan, 
ami újabb törésvonalat ho� majd 
létre a lakosságban.

Olyan konfliktust teremt, 
ami megint csak a� önkor-
mány�atokat fogja negatívan 
érinteni, his�en a�ok, akik eb-
ből a privati�ációs körből ki-
maradnak, lakásigényeikkel, 
panas�aikkal a� önkormány�a-
tokat és nem a kormányt fog-
ják megrohamo�ni. A�ok pe-
dig, akik a magánpiacon bérel-
nek vagy nagyobb öss�egű la-
káshitelt vettek fel a� els�állt 
árak miatt, a�okra a bérlők-
re fognak felháborodni, akik 
meg tudják venni a bérelt la-
kást. A végeredmény pedig a� 
les�, hogy a� önkormány�ati 
bérlakásokra többé nem a lak-
hatási válságra adott kö�politi-
kai megoldásként gondol a tár-
sadalom. A bérlakás s�ó örök-
re öss�efonódik majd a mutyi-
val, a kö�vagyonherdálással, a� 
iga�ságtalan kedve�ményekkel.

Sokaknak most felcsillan a re-
mény, hogy saját lakásuk legyen, 
és meggondolatlanul belemen-
nek olyan döntésekbe, amelye-
ket ross�his�emű rokonok vagy 
csalók kihas�nálnak, ők pedig 
utcára kerülnek.

E�eknek a� embereknek nem 
les� pén�ük ügyvédre, talán nem 
is értik majd meg, mi történt 
velük. Ki fogja őket megvéde-
ni a lakásmaffiától? Sokan hitelt 
fognak felvenni, és mivel a bér-
lők nagy rés�e nem rendelke�ik 
megtakarítással, e�ek jellem�ően 
kedve�őtlen feltételű s�emélyi 
kölcsönök les�nek, aminek a ka-
matai jóval meghaladják a jelen-
legi bérleti díjat. A történet vége 
minden esetben ugyana�: lakás-
ves�tés.

A teljes írást a bpxv. hu oldalon ol-
vashatják

A bérlakás szó 
örökre összefo-
nódik majd 
a mutyival, 
a közvagyon-
herdálással
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Az  önkormányzatoknak  nincs  mérlegelési  lehetősége, kötelező eladni a lakást

 Visszatér a 
‚
90-es évek vadkapitalizmusa
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KÖZTERÜLETI-FEJLESZTÉS ADOMÁNYOZÁS

„Kemény” útfelújítás Hímzésből segítség
Jónáságnes

Fontos közterületi 
fejlesztést valósít meg 
idén önkormányza-
tunk a Kemény István 
utca egy jelentős 
szakaszának teljes 
felújításával.

Még 2020-ban döntött a 
képviselő-testület a Ke-
mény István utca Árok-
hát-S�ékely Elek út kö-
�ötti s�akas�ának a fel-
újításáról. A tervek, ho�-
�ájárulások elkés�ültek, 
rendelke�ésre állnak. A� 
úts�akas� felújításának 
rés�eként megoldódik a 
csapadékví�-elve�etés, és 
megújul a �öldsáv is. Er-
re a projektre több mint 
222 millió forintot fordít 
a� önkormány�at. 

„A� önkormány�at 
költ ségvetésében a forrás 
rendelke�ésre áll, de tá-
mogatási kérelmet nyúj-
tottunk be a „2021. évi 

önkormány�ati feladatel-
látást s�olgáló fejles�tések 
támogatása” címen kiírt 
pályá�atra, ahol po�itív el-
bírálás esetén 60 millió fo-
rint egyöss�egű támogatás 
nyerhető el a� út felújítá-
sáho�” – nyilatko�ta Be-
nedekné Bagyins�ki Már-
ta főos�tályve�ető a� XV 
Médiának.

Ugyancsak megvaló-
sul a Kemény István utca 
csapadékví� elve�etésének 
kiépítése a Töltés utca és 
Árokhát út kö�ötti s�aka-
s�on. A� utcai csapadék-
ví�-elve�etés megoldatlan, 
rengeteg a panas� amiatt, 

hogy nagyobb eső�ések 
idején nagy területeken 
megáll a ví�, e��el s�inte 
járhatatlanná téve a� utat, 
behajtókat. A megoldást 
a S�ilas-patak kö�elsége 
mint csapadékví� befoga-
dására alkalmas termés�e-
tes elve�ető jelenthet. A 
műs�aki egye�tetés folya-
matban van a patakot ke�-
elő Fővárosi Csatorná�ási 
Művekkel – tudtuk meg. 

A� önkormány�at 
emel  lett terveket kés�ít 
több úts�akas�ra, e�által 
öss�esen 1,5 kilométernyi 
út felújítása válik lehetővé 
a követke�ő években.

A kö�elmúltban a� ÖTHÉT Egyesület ke�deménye-
�ésére a� önkormány�at támogatásával mas�khím-
�ő-versenyt hirdettek. A felhívásra meglepően sokan 
jelentke�tek, és rengeteg kiemelkedő alkotás s�ületett. 
A versenynek a�onban volt egy másik, fontos célja: a 
mas�kok értékesítésével egy helyi s�erve�etet kíván-
tak támogatni. A� alkotásokat a Mindenki a Ti�enötö-
dikért frakció vásárolta meg, a támogatandó s�erve�et 
pedig a súlyosan és halmo�ottan fogyatékos emberek 
életminőségének javításával foglalko�ó Gondoskodás 
Gyermekeinkért Alapítvány. A 156 e�er forintos bevé-
telt Tóth Imre alpolgármester adta át Schilling Magdol-
na kuratóriumi elnöknek május 5-én a� Egyesített S�o-
ciális Inté�mény Fejles�tő Gondo�ó Kö�pontjában. A� 
adományból 17 családnak próbálnak segítséget nyújtani 
a��al, hogy egy mentálhigiéniás tréninggel egybekötött 
kö�ös családi nyaraláson vehetnek rés�t.
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MUNKÁVAL ÉS 
SZAKÉRTELEMMEL
A     KERÜLETÉRT, 

ÖNÉRT!
Barkóczi Balázs,

a Demokratikus Koalíció
képviselőjelöltje

az előválasztáson

Számíthat rám, 
keressen

bizalommal!
facebook.com/barkoczi.dkp

barkoczi.balazs@dkp.hu 

+3620-534-5696

 A maszkok  értékesítésével egy helyi szervezetet támogatnak

FELÚJÍTÁSRA VÁRÓ ÚTSZAKASZOK

• Őrjárat utca Neptun utca-Adria utca közötti szakasza
• Bocskai utca Dobó utca-Rädda Barnen utca közötti szakasza
• Bogáncs utca Esthajnal utca-Szlacsányi utca közötti szakasza
• Vécsey Károly utca Cserba út és Rákosmező utca közötti szakasza
• Kanizsai Dorottya utca Árokhát utca-Tarpai utca közötti szakasza
• Lenvirág utca Közvágóhíd tér-Bogáncs utca közötti szakasza
• Bercsényi utca Kozák tér-Szentmihályi út közötti szakasza
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„A� erdő fakivágása ar-
ra is figyelme�tetett ben-
nünket, hogy környe-
�etünk megóvása érde-
kében mindnyájunknak 
öss�e kell fognunk. Eb-
ben s�eretnénk kérni a 
kerületi emberek és a� 
önkormány�at segítsé-
gét” – mondta Steimet� 
Alex.

S�us�a Jó�sef a Pestúj-
helyi Fiatalok és a Pest-
újhelyi Pátria Egyesület 
ve�etőjeként nagy s�ere-
pet vállal abban, hogy a 
kerület legkisebb város-
rés�e egy erős, öss�etar-
tó kö�össégként élhesse 
mindennapjait.

„Kis falu a miénk, 
ahol a legtöbb dolog a� 

itt élők öss�efogásából 
valósult meg. E� adott 
erőt ennek a kö�össég-
nek, és s�eretnénk, ha e� 
így lenne a jövőben is” – 
jegye�te meg S�us�a.

A harmadik civil s�er-
ve�et a Miénk a Palotás 
tér kö�össég képvisele-
tében Linnert Napsugár 
már egy konkrét javas-
lattal is s�olgált.

„S�eretnénk majd má-
jus vége felé egy s�abad-
téri civil fórumot ös�-
s�ehívni a Palotás tér-
re, amely helys�ín a civil 
öss�efogás egyik s�imbó-
luma lehet a XV. kerület-
ben, his� 2012-ben a� ott 
lakók öss�efogásából – és 
a Miénk a tér pályá�at se-
gítségével – épült, és a�ó-
ta is a� ott élők gondo�-
�ák, ápolják.”

A három civil s�erve-
�et tagjai elmondták, a� 
eseményre – melynek 
időpontját hamarosan 
kijelölik –  várják majd a 
többi kerületi civil s�er-
ve�etet is, és minden-
képpen s�ámítanának a 
kerületi önkormány�at 
képviselőinek rés�véte-
lére, akik nélkül elkép-
�elhetetlennek tartják  
a kö�össégi öss�efogást a 
kerületben.
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Párbeszéd a civilek között

Szabadtéri kálvária Pestújhelyen

EGYÜTTMŰKÖDÉS

EGYHÁZ

S�entmisével egybekötött ün-
nepséggel avatták fel május 16-
án a�t a 14 stációból álló s�a-
badtéri kálváriát, amely a� el-
múlt hetekben a Pestújhelyi 
Keres�telő S�ent János Katoli-
kus Plébánia megbí�ásából ké-
s�ült.

„A� ötletet a templom fala-
in levő kálvária adta – mond-
ta Almásy Tamás plébáni-
ai kormány�ó. – Korábban a 
stációképek kerámiából ké-
s�ültek, amelyek a� évek so-
rán elamorti�álódtak. A� elő-
döm, Béla atya emiatt a táb-
lákat kerámiáról fára cserélte, 
a�onban a belső térben e�ek a 
fastációk nem tudtak érvénye-
sülni. Emiatt elővettük a� ere-
deti kerámiatáblákat, felújít-
tattuk, majd viss�ahelye�tet-
tük a templom falára.”

Igen ám, de mi legyen a fá-
ból kés�ült stációképekkel? Ta-
más atya elmondta, Pestújhely-
he� legkö�elebb Csömörön is-
mer s�abadtéri kálváriát, ahol 
nyugodtan lehet elmélkedni. A 
városnak e�en a rés�én nem di-
vat ilyet építeni, kös�önhetően 
annak, hogy a Dunának e�en a 
felén kevesebb a �öldöve�et és 
a domb is. 

„Úgy gondoltuk, Pestújhely 
kiváló helys�íne lehet egy ilyen 
s�abadtéri kálváriának, mely-
he� jó alapot s�olgáltatnak a 
meglévő fastációk.”

A� építke�és már áprilisban 
megke�dődött, a s�abadtéri 
kálvária 14 állomását a temp-
lom Be�silla Nándor utca fe-
lőli oldalán helye�ték el, a sé-
tány mellett úgy, hogy ne �a-
varja sem a kutyasétáltatókat, 

sem pedig a sétálókat. A kálvá-
ria minden eleme erdélyi min-
tára, fából kés�ül, mely anyag 
a� évek során a naptól, a s�él-
től és a� esőtől kellő patinát 

kaphat. Kris�tus Mennybeme-
netelének ünnepén – május 13-
án –Tamás atya meg is áldotta 
a stációkat.

(rt)

riersCh tamás

Együttműködésre törekszenek a helyi civil 
szervezetek, melyek néhány képviselője április 
29-én személyesen találkozott a Pestújhelyi 
téren. Steimetz Alex a Szilas-tó Természetvé-
delmi Mentőcsapat képviseletében elmondta, 
a legfőbb céljuk, hogy a Szilas-tavat és kör-
nyékét védelmezzék, és a természetvédelmi 
terület értékeit minél több emberrel megis-
mertessék. 

A belső térben ezek a fastációk nem tudtak érvényesülni

Az eseményre 
várják a többi 
kerületi civil 
szervezetet
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TIZENÖT 2035

Rákospalotán a kertvárosban, 
szép családi házban lakom. Vi
dám személyiségemnek köszön
hetően nem szoktam elégedet
lenkedni – így most sem teszem 
–, de ha már itt ez a pályázat, 
megosztom a világgal a gondo
lataimat. 

15 év múlva 26 éves leszek, 
terveim szerint egyetemet vég
zett, és talán már családos fiatal
ember, vagy inkább férj. Továbbra 
is a kerületben fogok élni, ahogy 
tették ezt szüleim, nagyszüleim, 
dédszüleim, ükszüleim és ki tud
ja, még kik a családból. Elképzel
hetetlen lesz számomra máshova 
költözni, hiszen ez a kerület, de fő
ként a lakóhelyem, tele lesz zöld 
felülettel, kültéri sportparkokkal, 
családias kis üzletekkel, cukrász
dákkal. Ha behunyom a szeme
met, látom, ahogy hétvégén kézen 
fogva sétálok a feleségemmel és 
az aranyos szófogadó vizslámmal. 
A házak tetejét napelemek lepik el, 
az ablakokban virágok pompáz
nak. A napelemek szolgáltatják 
majd az ott lakók megélhetéséhez 
szükséges energiát. A közlekedés 
hangja nem ébreszt fel álmomból, 
hiszen elektromos busszal, autó
val, biciklivel tekerve, akár roller
rel száguldozva vagy éppen sétál
va, szép nyugodtan közlekednek 
az emberek. Amerre a szem ellát, 
tisztaság van. Virágok, bokrok és 
meseszép nagy fák töltik ki a tá
jat. A gyerekek nevetve, szökdel
ve, görkorcsolyázva járnak iskolá
ba, de mindenképpen biztonság
ban. Nyugalom, szeretet, tiszta
ság, rend, támogatás, bizalom és 
egészség járja át a kerületet. Min
denki a csodájára jár. A város töb
bi része, az ország, de inkább az 
egész világ ilyen helyen szeretne 
élni. Természetessé válik a kerü

let határában egy, kettő vagy több 
szélkerék látványa, amely meg
könnyíti az itt élők, dolgozók életét. 

Szeretem ezt a kerületet. A szí
vemhez nőtt, minden bújával-ba
jával. Azonban szeretnék büszke 

lenni az „én kerületemre”. Szeret
ném azt hinni, hogy itt van a leg
több park, itt a legtisztább a kör
nyezet, itt vannak a legjobb utak, 
itt nagyokat lehet biztonságosan 

biciklizni, sétálni. Rend, tiszta
ság, nyugalom és szeretet vesz 
körül. Amit tudok, hogy egyelőre 
nem így van, azonban én hiszek 
a változásban. Kedves sorozatom 
kedvenc szereplőjének mondták 

egyszer: „Sheldon Cooper! Egy 
biztos az életünkben, az pedig a 
változás. A változás pedig jó, még 
ha eleinte nehéz is elfogadni.” 
A jövőt most alakítjuk, mi, a mai 

gyermekek. Szüleink és tanáraink 
hatására. 

Tisztelve a környezetünket, 
úgy, hogy higgyünk az álmaink
ban. Remélem, sikerül egy olyan 
kerületben élnem a jövőben is, 
ahol az én leszármazottaim – gye
rekek, unokák, dédunokák, üku
nokát, és ki tudja, még kik – is szí
vesen élnek majd. 

Szeretném, ha az írásom olyan 
emberekre is hatással lenne, akik 
az én álomszerű kerületem létre
hozásában, megépítésében, ki
alakításában már most tudnak se
gíteni. Örülnék neki, ha ebből a 
kis víziómból tervek, célok és vé
gül megvalósítási sikerek szület
nének. 

Azt, hogy a fent említett álom
szerű leírásom megvalósul-e 15 
év múlva, nem tudom. Azonban 
az esélyt mindenképpen meg
adom, és a magam részéről min
dent megteszek. Igyekszem jól 
tanulni, szelektíven gyűjtöm a 
szemetet, rendben tartom a kör
nyezetemet, figyelek az egészsé
gemre, és másokat is erre ösz
tönzök. Amit tudok még, hogy 
a pályázati felhívásban közzétett 
feltételeket teljesítettem. Önszán
tamból. Igaz, tanárnő? Némi szü
lői segítséggel. Ugye, anya? :) 

Ezzel az írással – vagy, így vagy 
úgy, de – igyekeztem kellemes 
változást hozni mások és a ma
gam életébe, még ha a csütörtök 
délutánomat rá is kellett szánnom. 
:) Elégedettséggel, büszkeség
gel és örömmel tölt el, hogy leír
hattam a gondolataimat. Ugyan
így szeretnék örülni 15 év múlva a 
kerületben létrejött és számomra 
pozitívan alakult változásoknak is. 

Olasz Ádám
Károly Róbert

Általános Iskola

Budapest, XV. kerület:
15 év múlva az én világomban

Az önkormányzat a legkisebbeket is bevonta a jövő tervezésébe, méghozzá a Tizenöt2035 
című Óvodai Rajzpályázatának és Iskolai Fogalmazáspályázatának segítségével. A tavalyi 

évben kiírt versenyre számos alkotás érkezett, amiből a kiválasztott pályamunkákat két hétig 
láthatták a JCDecaux Magyarországgal kötött együttműködésnek köszönhetően a kerület 23 

buszmegállójában is. Számtalan technikával, változatos témákat megragadva, igazán ötletes és 
kreatív munkákkal pályáztak a gyerekek. A KRESZ-parktól kezdve egy új uszodán át  

a környezettudatos megoldásokig megannyi ötlet került papírra, hogyan is szeretnék látni 
a XV. kerületet 15 év múlva.

Deák Lilla Itt fogunk lakni
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

LEVELESLÁDÁNKBÓL

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK KAMPÁNY

AZ OLVASÓ OLDALA

Éled a kerület

Nyitott könyvek

A helyi az érték

A kö�össégi élet ke�d fellen-
dülni a helyi inté�mények újra-
nyitásával. A s�abadidős prog-
ramok végre elérhetőek, de ho-
gyan és mit lehet már igénybe 
venni – kérde�ték a kerületi la-
kosok.

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester május 7-én dön-
tött a kerületi sportpályák nyi-
tásáról.

A� önkormány�ati tulaj-
donú sportlétesítményekben 
a versenyeket, mérkő�éseket 
csak a�ok a né�ők látogathat-
ják, akik rendelke�nek védett-
ségi iga�olvánnyal. A has�nálat 
rés�letes s�abályo�ása a www.
bpxv.hu oldalon megtalálható.

Megnyílt
• a Budai II Lás�ló Stadion,
• a S�ántóföld Sportcent-

rum,

• a Vasgolyó Sportcentrum,
•  a� AST Testkultúra S�a-

lon (Árendás kö� 4-6. 
s�ám alatt található épü-
letrés�)

•  és a� inté�ményi műfüves 
sportpályák.

A Pestújhelyi Kö�össé-
gi Há�ban található műfüves 
sportpálya május 31-étől has�-
nálható.

A S�échenyi úti tanus�oda 
újranyitásának időpontját ké-
sőbb határo��ák meg.

A Csokonai Kulturális Kö�-
pont s�ékhelye és telephelyei 
május 31-én nyitnak a� akkor 
hatályos jogs�abályok figye-
lembe vétele mellett.

A művelődési há�ak csak bi-
�onyos programokra nyitják 
meg kapuikat a védettségi iga-
�olvánnyal rendelke�ő s�emé-

lyek, és a felügyeletük alatt lé-
vő 18. életévét be nem töltött 
gyerekek s�ámára.

A mo�gásos programok (női 
torna, jóga, �umba) esetében 
négy�etméter arányos léts�ám-
korlát lép életbe (1,5 m2/fő).

Továbbra is folytatódnak a� 
online eseményeket, amelyeket 
a Csokonai Kulturális Kö�pont 
honlapján, Facebook-oldalán 
és YouTube csatornáján érhet-
nek el a� érdeklődők.

Jónás Á.

A korláto�ások enyhítésével is-
mét látogathatóak a bibliotékák. 
Több olvasónk arról érdeklő-
dött, hogyan lehetséges könyvet 
kölcsönö�ni a� újranyitás után? 
E�úttal ennek jártunk utána. 

A Fővárosi S�abó Ervin 
Könyvtár (FSZEK) május 5-én 
nyitotta meg  könyvtárait a nagy-
kö�önség előtt. A tékák ki�árólag 
érvényes védettségi iga�olvánnyal 
rendelke�ő olvasók és a felügyele-
tük alá tarto�ó kiskorúak s�ámá-
ra látogathatók (oltási papírt nem 
fogadnak el) – jele�te a FSZEK.

Ugyanakkor vannak, akik 
még nem rendelke�nek védett-
ségi iga�olvánnyal, e�ért nem 
léphetnek be a könyvtárba, de 

igénylik a kölcsön�és lehetősé-
gét. Így továbbra is bi�tosított 
a Könyvtári Cserepont s�olgál-
tatást is, ahol a védettségi iga�ol-
vánnyal nem rendelke�ő olva-
sók a könyvtárakba való belépés 
nélkül, elő�etes igényleadással 
kölcsönö�hetnek. A csereponto-
kon a beiratko�ás, a kölcsön�ött 
művek viss�aadásának lehetősé-
ge és a� esetleges tarto�ások ren-
de�ése is lehetséges.

A könyvtárak továbbra is nor-
mál nyitvatartási időben, de leg-
feljebb 18 óráig tartanak nyitva. 
A Kö�ponti Könyvtár csütörtö-
könként 20 órakor �ár be. A Cse-
repont s�olgáltatás is ugyanebben 
a� időrendben vehető igénybe.

A járvány miatt rengeteg munkahely s�űnt meg, sok vállalko�ás ke-
rült a csőd s�élére. Nemcsak Magyarors�ágon, hanem a� egés� világ-
ban. Ebben a hely�etben felértékelődik a helyi ga�daság s�erepe. A� 
önkormány�at ennek érdekében kampányol a bus�megállókban: a 
nyitás során, ha bármilyen s�olgáltatásra van s�ükségük, akkor vá-
lass�anak helyi vállalko�ást! Helyi as�talost, fodrás�t, informatikust, 
konténers�állítót, redőnyöst vagy bárki mást.

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Sportolni, szórakozni már nem csak online lehet
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Idén a XV. kerületi önkormányzat is 
indult a Let’s Colour Magyarország 
2021. évi pályázatán. 
A kezdeményezésnek köszönhetően a 
korábbi években már több budapesti 
szürke fal lett vidámabb. Benedekné 
Bagyinszki Márta, a Városgazdálko
dási Főosztály vezetője elmondta: a 
Szentmihályi út mentén húzódó szür
ke betonkerítést szeretnék színesebbé 
tenni. Remélik, hogy a Let’s Colour 
csapatával és a helyi közösségekkel 
összefogva tudnak változtatni a hely 
a hangulatán. Dr. Matlák Gábor tár
sadalmi megbízatású alpolgármester 
megjegyezte: a környék az évtizedek 
alatt sokat változott, de a fal ugyano
lyan csúnya maradt. A győzelemhez 
azonban szavazatok szükségesek. 
Bihal Dávid, a 11. számú választó
kerület képviselője bízik abban, hogy 

sokan állnak melléjük és voksaikkal 
támogatják, hogy ez a kerületi fal 
váljon színessé. 
Szavazni május 28. 12:00ig lehet in
terneten keresztül, a www.letscolour.
hu weboldalon történő regisztrációt 
követően.

Két piros kupakgyűjtő szívet helyeztek 
ki a kerületben a közelmúltban. Az 
egyik a Pestújhelyi Közösségi Ház 
elé, a másik pedig a Károly Róbert 
Általános Iskola mellé került, és arra 
várnak, hogy minél előbb megteljenek 
műanyag kupakokkal.
A kezdeményezést Gyurkó Dániel kép
viselő karolta fel, akit tavaly év végén 
kerestek meg a Pestújhelyi Közösségi 
Ház munkatársai azzal, hogy szeret
nének egy látványosabb kupakgyűjtőt 
kihelyezni, mivel a kupakok tárolása 
korábban nehézségeket okozott. 
A szervezésben, előkészítésbena 
képviselő segítségére voltak a közös
ségi ház és a polgármesteri hivatal 
munkatársai,valamint Lukács Gergely 
képviselő is.
„A pestújhelyi kupakgyűjtésből befolyó 
összeget minden alkalommal egyegy 

Pestújhelyért dolgozó szervezetnek, 
intézménynek, közösségnek fogjuk 
felajánlani. Ezért kérek mindenkit, 
hogy az otthon gyűjtött kupakokat, ha 
tehetik, hozzák el a szívecskébe, hi
szen a saját közösségünkért teszünk 
ezzel” – írta a képviselő közösségi 
oldalán. Arra is ígéretet tett,hogy a 
támogatottakról minden alkalommal 
tájékoztatást ad majd.
Úgy tudjuk, hogy a későbbiekben a 
kerület más részein is lesznek majd 
kupakgyűjtő szívek.
A kupakgyűjtő szív kezdeményezése 
annak idején Dániából indult el hódító 
útjára, ma már számos településen 
megtalálható ez a különleges utcabútor.
A felvásárlócégek kilogrammonként 
fizetnek a kupakokért, az így befolyt 
összeget gyakran karitatív célokra 
fordítják a gyűjtők.

Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

nemeth.angela@bpxv.hu
+36 1 305 3260

Tóth Imre 
alpolgármester 

toth.imre@bpxv.hu
+36 1 305 3244

Tóth Veronika 
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toth.veronika@bpxv.hu
+36 1 305 3284

Dr. Matlák Gábor 
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+36 1 305 3106
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 +36 30 571 4121
deschelak.karoly@bp15.hu
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  6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 30 540 6393    
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  7. sz. vk. Király Csaba 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 962 8755    
kiraly.csaba@bp15.hu

  8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
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  9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
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10. sz. vk. Tóth Veronika
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 585 4493   
toth.veronika@bp15.hu

11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 164 4472   
bihal.david@bp15.hu

12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Független) 

 +36 30 991 4405 
makai.ferenc@bp15.hu

13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 673 8199 
palocsai.bela@bp15.hu

14. sz. vk. Tóth Imre 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 984 3118   
toth.imre@bp15.hu

Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 409 1574 
bakos.maria@bp15.hu

Csonka László 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 219 1232   
csonka.laszlo@bp15.hu

Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 436 1224   
lehoczki.adam@bp15.hu

Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 669 3807

Pálmai Attila 
Független 

+36 20 777 6837 
palmai.attila@bp15.hu

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)

+36 70 778 8544
szalay.kornel@bp15.hu
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További információk: https://www.bpxv.hu/kepviselo
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SZAVAZZUNK, HOGY SZÉPÜLJÜNK!

SZÍVEKBEN GYŰLNEK A KUPAKOK
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Kupakgyűjtő került a Pestújhelyi Közösségi Ház elé és a Károly Róbert Általános Iskola mellé is

Legyen színesebb a fal Újpalotán 
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Já

Az elmúlt hetekben 
számos budapesti 
kulturális intézmény 
nyitotta meg kapuit a 
látogatók előtt. Fontos 
tudni, hogy az intéz-
mények védettségi 
igazolvánnyal látogat-
hatók.

Május 1-jén megnyílt a 
Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert, a budapes-
ti fürdők kö�ül a� első 
lépcsőben a S�échenyi, 
a Gellért, a Rudas, a Lu-
kács, a Paskál és a Csil-
laghegyi Árpád Forrás-
fürdő nyitotta meg ka-
puit. 

Pünkösdi nyitásra ké-
s�ül a Palatinus és a Pest-
er�sébeti fürdő,végül jú-
nius elejétől fogad ven-
dégeket a Dandár fürdő, 
valamint a Római  és a 
Pünkösdfürdői strand. 

A Budapest Film mo-
�ijai – a Művés�, a Pus-
kin, a Toldi, a Tabán, a 
Kino Cafe és a Corvin – 
is várják a védettségi iga-
�olvánnyal rendelke�ő 
látogatókat. 

A Fővárosi S�abó 
Ervin Könyvtár május 
5-én nyitott, de meg-
tartotta a Cserepont 
s�olgáltatást is a�ok 
s�ámára, akik nem ren-
delke�nek védettségi 
iga�olvánnyal. A kuta-
tókat, érdeklődőket a 
Budapesti Levéltár is 
fogadja már– jelentet-
te be Gy. Németh Er-
�sébet főpolgármester- 
helyettes.

A kős�ínhá�ak több-
sége a foko�atos nyitás 
jegyében jár el, a s�a-
badtéri teátrumok júni-
ustól várják a s�ínhá�-
s�erető kö�önséget: a 
Városmajori S�abadté-
ri S�ínpad június 2-án, 

a Margits�igeti S�abad-
téri S�ínhá� június 3-án 
nyit.

A mú�eumok kö-
�ül elsőként a s�abad-
téri Aquincumi Mú�e-
um nyitott meg május 
második hétvégéjén, de 
foko�atosan megnyíl-
nak a főváros galériái 
és kiállítóterei is. Gy. 
Németh Er�sébet be-
jelentette, hogy Város-
há�i esték címmel ren-
de�vénysoro�atot indít 
majd a fővárosi önkor-
mány�at is, s�abadté-

ri helys�ínt bi�tosítva 
nyáron a fővárosi tár-
sulatoknak és produk-
cióknak.

Gy. Németh Er�sébet 
bátorítja a budapestie-
ket, hogy induljanak el, 
látogassák meg kedvenc 

helyeiket, de tartsák 
s�em előtt a�t a tényt, 
hogy a járvány harma-
dik hulláma még éppen 
csak viss�ahú�ódóban 
van, e�ért nagyon fon-
tos, hogy mindenki be-
tartsa a mas�kviselésre 
és távolságtartásra vo-
natko�ó s�abályokat. A 
főváros a bi�tonságunk 
érdekében arra kéri a 
kulturális inté�mények 
látogatóit, hogy a beltér-
ben �ajló kulturális ese-
ményeken is viseljenek 
mas�kot.

Jónás á.

A Budapest Fejlesztési Köz-
pont (BFK) elindítja a pesti 
körvasúti új megállók ter-
vezését. A Budapesti Agglo-
merációs Vasúti Stratégia 
kiemelt céljai között szerepel 
a külső körvasút fejlesztése, 
és ennek keretében új vasúti 
megállók épülnek Budapes-
ten – jelentette be a BFK 
vezérigazgatója.

A kiírt terve�ési tender s�erint 
lenne megálló a XVI. kerület-
ben a� Egyenes utcai lakótelep-

nél, ott a Gödöllői HÉV-re le-
het majd áts�állni. Új peronok 
létesítésével a� utasforgalom 
előtt ma még �árt Rákoss�ent-
mihály vasútállomást is forga-
lomba helye�nék.

A� újpalotai megállóban 
meghoss�abbítanák a perono-
kat, hogy csatolt FLIRT s�erel-
vényt is fogadni tudjon a� ál-
lomás. A negyedik új megálló-
hely pedig Pestújhely néven a 
Kolo�svár utcánál jönne létre, 
ahol a� 5-ös, a 124-es és a 125-ös 
bus�ra, valamint a 62-es és a 69-
es villamosra lehetne áts�állni. 
E�ekkel a megállókkal be tud-

ják kapcsolni a körvasúti kö�-
lekedésbe a teljes XVI. és a XV. 
kerületet is – mondta Vité�y 
Dávid.

Ha a négy megálló elkés�ül, 
a körvasúton folyamatos, kö-
rirányú kapcsolat jönne lét-
re. Piliscsabától – Óbuda, Új-
pest, Angyalföld, Rákospalota, 
a XVI. kerület és Zugló érinté-
sével – Kőbányára, Rákosmen-
tére, és tovább, a� agglomeráci-
óba, Gödöllő felé kö�lekedné-
nek a vonatok.

Vité�y Dávid hangsúlyo�-
ta: a��al, hogy Budapest külső 
kerületei kö�ött kapcsolatokat 
teremtenek, lényegesen, 10-20 
perccel rövidítik le majd a� em-
berek uta�ását.

KULTURÁLIS ÉLET

PESTI KÖRVASÚT

Az intézmények 
védettségi 
iga zolvánnyal 
látogathatók

FŐVÁROSI HÍREK

Fokozatos
a nyitás
Budapesten

Elindul a megállók tervezése
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Jónás ágnes

A Fővárosi Közterület-fenn-
tartó (FKF) Zrt. a lakossági 
igényeknek is eleget téve 
bevezette a vasárnapi nyitva-
tartást négy leglátogatottabb 
hulladékudvarában, köztük a 
Károlyi Sándor útiban is. 

Kerületünk lakói már a hét 
minden napján leadhatják a há�-
tartásukban felgyűlt lomot a 
XV. kerület Károlyi Sándor út 
166. s�ám alatti hulladékudvar-
ban. A hulladékudvar hétfőtől 
péntekig 8:00 és 19:30, s�om-
baton és vasárnap  8:00 és 16:30 
kö�ött tart nyitva.

A hulladékgyűjtő udvarban a 
lakosság leadhatja a s�elektíven 
gyűjtött hulladékot, bi�onyos, 
elkülönítetten gyűjtött ves�é-
lyes, speciális ke�elést igény-
lő, valamint csomagolási hulla-
dékfajtákat. A hulladékudvarok 
csak fajtánként különváloga-
tott, nem s�ennye�ett hulladé-
kokat ves�nek át. 

A hulladékátvételi s�olgálta-
tást a budapestiek eredeti lak-
címkártyával, továbbá a� utolsó 
hulladéks�állítási díjbefi�etést 
iga�oló csekks�elvénnyel vagy 
átutalási iga�olással, illetve tár-
sashá�i lakos esetében, a kö�ös 
képviselői iga�olás bemutatásá-
val hulladékfajtánként megha-
táro�ott napi és éves limitig díj-
mentesen vehetik igénybe.

A� érdeklődők a� egyes hul-

ladékudvarokban leadható hul-
ladékfajtákról és egyéb fontos 
információkról a www.fkf.hu 
oldalon tájéko�ódhatnak. A  
terve�ett indulás előtt minden-
képp érdemes felkeresni a hon-
lapot a� igénybe-
vétellel kapcsola-
tos pontos, nap-
rakés� ismeretek 
érdekében.

A� FKF a hatá-
lyos járványügyi 
rendelke�ések-
kel öss�hangban 
újra megnyitot-
ta a s�intén a Ká-

rolyi Sándor út 166. s�ám alatti 
S�emléletformáló és Újrahas�-
nálati Kö�pontját is. 

A� ott működő újrahas�ná-
lati „boltban” a budapesti lako-
sok a�okat, a már nem has�nált, 

s�ámukra felesle-
ges, nem elektro-
mos tárgyaikat, 
bútoraikat adhat-
ják le, amelyeket 
nem s�ívesen dob-
nának ki, his�en 
mások s�ámára 
e�ek még értéke-
sek, has�nálhatók 
lehetnek. 

ÚJRA SZABAD
AZ ELSŐ AJTÓ
A koronavírus-járvány mérséklődésé-
vel újra fel lehet szállni a buszokra és 
a trolikra az első ajtón is, a járműve-
zetők védelmében kihúzott kordono-
kat eltávolították. 
Azokra a buszokra és trolikra, ame-
lyeken korábban is első ajtós felszál-
lási rend volt érvényben, csak az első 
ajtón lehet felszállni. A járművezetők 
egészségének védelme érdekében 
azonban június közepéig továbbra 
sem lehet tőlük a felszálláskor vonal-
jegyet venni.

JÚNIUSI VILLAMOSPÓTLÁS
A BKV Zrt. Villamos Infrastruktúra 
Főmérnöksége villamospálya-felújí-
tást tervez az Angyalföld kocsiszín 
előtt, illetve attól északra a 12-es és 
a 14-es villamosok vonalán, ami-
hez a BKK  június 19. és 27. között 
vágányzárat biztosít Angyalföld vas-
útállomás és a külső rákospalotai, 
illetve káposztásmegyeri végállomá-
sok között.

CIRKUSZ TÁRT KAPUKKAL
Június 4-én nyitja meg kapuit a Fő-
városi Nagycirkusz. Az újranyitást 
május 30-án szabadtéri koncerttel 
ünneplik, majd egész nyáron át lát-
ható lesz, háromhetes váltásokkal 
a Dinasztiák című műsor korábban 
online megtekinthető négy felvoná-
sa; a Fővárosi Nagycirkusz új mű-
sora a magyar artistaművészet előtt 
tiszteleg.

NÉVADÓ AZ ÁLLATKERTBEN
Samunak nevezik el a budapesti ál-
latkert kiselefántját. A Fővárosi Állat- 
és Növénykert honlapjára alig egy 
hét alatt mintegy 75 ezer voks érke-
zett, a szavazáson a Samu mellett 
az Artur és a Huba nevekre lehetett 
szavazni. A Samu (Shamu) név kapta 
a szavazatok 38 százalékát, az Artur 
névre a szavazók 32, a Hubára pedig 
30 százalékuk voksolt.

A Kormány és a Fővárosi Ön-
kormány�at által, a S�abolcs ut-
cában lévő, hajléktalanokat ellá-
tó egés�ségügyi inté�mény kap-
csán létreho�ott munkacsoport 
első ülésén a felek egyértelművé 
tették, hogy kölcsönösen érde-
keltek egy a jelenlegihe� hasonló 
egés�ségügyi inté�mény folyama-
tos és hoss�ú távú működésében.

E�ért a munkacsoport felkér-
te a Budapesti Móds�ertani S�o-
ciális Kö�pont és Inté�ményei 
(BMSZKI) főiga�gatóját, hogy 
a témában jártas civil és egyhá-
�i karitatív s�erve�etek bevoná-
sával dolgo��on ki javaslatokat 
a lehetséges további működésé-
re. A munkacsoport ennek is fi-

gyelembevételével tes� javaslatot 
a döntésho�óknak a� inté�mény 
jövőbeni sorsára, ideértve a mű-
ködés helys�ínét és tevékenységi 
körét.  Mindaddig, amíg a kon-

s�en�usos, mindenki s�ámára 
megfelelő megoldás megs�ületik, 
a� inté�mény a jelenlegi helys�í-
nen és jelenlegi formában műkö-
dik tovább.

Vasárnap is nyitva

A Károlyi Sándor út 166. szám alatt  a hét minden napján leadhatóak a lomok

HULLADÉKUDVAR

HAJLÉKTALANKÓRHÁZ

Csak külön-
válogatott, nem 
szennyezett 
hulladékokat 
vesznek átFo
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HAJDU LÁSZLÓ-PORTRÉ

KÖZÉPPONTBAN

V
és�tőn s�ülettem, mégpedig a 
tanácshá�án. Édesanyám épp 
nagyanyáméknál volt várandó-
san, és akkor csak a tanácshá�á-
ig volt köves út. A� épület elé 
kellett kiállni, oda érke�ett a 

mentő, de édesanyámért olyan lassan 
jött, hogy én addig megs�ülettem. Tu-
domásom s�erint abban a teremben, 
ahol most a képviselő-testület a� üléseit 
tartja. Úgyhogy korán ke�dtem a kö�-
életet, mindjárt a tanácshá�án.”

Budapestre költö�ése után a ’60-as 
években esti tago�aton tanulva főisko-
lai diplomáig jutott. A gimná�iumban 
nem akárki volt a� os�tályfőnöke, ha-
nem a rends�erváltás utáni első ma-
gyar minis�terelnök. 

„A� első órán megmondták, ki a� 
os�tályfőnök,  ő os�totta ki a felada-
tokat: dr. Antall Jó�sef. A� öss�es ta-
nár kö�ül a� egyedüli doktor ő volt. 
Elegáns, csinos fiatalember, ki gondol-
ta volna, hogy ilyen történelmi s�ere-
pet tölt be? Senki. Pers�e én sem hit-
tem, hogy a XV. kerület polgármeste-
re és ors�ággyűlési képviselő les�ek.” 

A� iskolák elvég�ése után fényes kar-
riert futott be egy állami vállalatnál,  
politikával csak a ’80-as évek végén 
ke�dett el foglalko�ni.

„Mégpedig a rends�erváltás előtt, 
amikor a pártok alakultak. Addig  
ü�emi KISZ-titkár, műhelybi�ottsági 
tag voltam, és pers�e ü�emi párttit-
kár is. E� még nem kifeje�etten poli-
tikai tevékenység volt, ugyanis a ter-
melést s�erve�tük, nem terjedt túl a 
vállalat határán. A többpártrends�er 
kialakításában vis�ont már rés�t vet-
tem. Abban botlado�ott mindenki,  
jómagam a� MSZP s�erve�ésében, 
egy úgyneve�ett reformkörben se-
rénykedtem. Bekerültem egy olyan 
alaps�erve�etbe, amiben  Po�sgay 
Imre is benne volt más későbbi kor-
mánytagok mellett”.

1990-ben a pártok keresték a�okat 
a� embereket, akik „tis�ták” voltak, 
így esett a létrejövő MSZP válas�tá-
sa Hajdu Lás�lóra, és felkérték, hogy 
induljon a� önkormány�ati képvise-
lői pos�tért a XV. kerületben, ahol 
akkor már csaknem hús� es�tende-
je élt. Meg is válas�tották, és a rend-
kívül soks�ínű képviselő-testületben 
rögtön bi�ottsági elnöki pos�tot ka-
pott.

„Akkor a� egés�en más rangot je-
lentett, főleg a�ért, mert nem tudtak 
válas�tani alpolgármestert, és kvá�i 
alpolgármesterként dolgo�tam  négy  
évig. A kormány alanyi joggá tette ek-
koriban a� állami bérlakások megvá-
sárlásának lehetőségét a bérlők s�ámá-
ra, ekkor lett a� újpalotai lakások �ö-
me magántulajdon.”

A 16900 kerületi bérlakásból 

A VÉSZTŐI
TANÁCSHÁZÁTÓL
A PARLAMENTIG
A rendszerváltás óta nyolc országgyűlési ciklus alatt ösz-
szesen 12 mandátumot szerzett a XV. kerületben. 19 évig 
volt polgármester, parlamenti képviselőként pedig a 20. 
évét kezdi meg jövőre. 2022-ben azonban nem jelölteti 
magát újra, végleg visszavonul a politikától. Hajdu Lász-
lóval ennek apropóján tekintettünk vissza életútjára.

ZelenyánsZKy BaláZs
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A kaláka nagy érték, 
mert közösséget 

épít, és tisztességet  követel

mintegy 1900 maradt csak. E�eket 
a� ügyeket mind a Hajdu Lás�ló ve-
�ette bi�ottság inté�te. A� ekkor 
s�er�ett ismertsége miatt a� MSZP 
őt indította a� 1994-es ors�ággyűlé-
si válas�tásokon egyéni jelöltként, 
de megígérték neki, hogy maradhat 
a civil munkahelyén, his� ahogy ő 
fogalma�: „E� i�gatott,  nem s�eret-
tem volna otthagyni a bi�onytalan-
ra. Igen ám, de kiderült, hogy nem 
lehetek egys�erre állami vállalat-
nál főos�tályve�ető és ors�ággyűlési 
képviselő.” Legnagyobb s�ívfájdal-
mára – hiába járta végig a ranglétrát 
ví�ve�eték-s�erelőtől a� főos�tály-
ve�etőig – végül fel kellett adnia ci-
vil s�akmáját. A� élet a� 1996-os idő-
kö�i polgármester-válas�táson kom-
pen�álta, ahol a kerület első embere 
lett. A 2006-os voksolással be�árólag 
�sinórban négys�er s�ava�ták a XV. 
kerület élére és a parlamenti képvi-
selői s�ékbe.

„A�, hogy négys�er egymás után meg-
válas�tják a� embert, csak a s�ava�ók 
bi�almának kös�önhető. A fülkében 
dőlt el, de mindig engem ho�ott ki a 
televí�ió győ�tesnek. Hát így lettem 
politikus” – vallja s�erényen.

Ho��átette: nem hatalmat kapott 
Rákospalota népétől, hanem s�olgá-
latot. Ő már első mandátuma meg-
s�er�ésekor abban a pestújhelyi csa-

ládi há�ban élt, amelyben most. 38 
éve kalákában építették. A fiatalab-
bak kedvéért: e� a�t jelenti, hogy a� 
emberek egymásnak segítve építet-
tek fel egy-egy há�at a munka- és la-
kóhelyi kö�össég támogatásával. E� 
a� élmény is meghatáro�ó volt Haj-
du Lás�ló s�ámára. Több mint 10 
évig segített be két ke�ével a� őt tá-
mogatóknak. Már polgármester volt, 
amikor becsületből hét napig ve�eté-
ke�ett egy pén�hiány miatt félbeha-
gyott vidéki há�at, majd fels�erelvé-
nye�te a teljes fürdős�obát, minde�t 
a�ért, hogy segítsen annak, aki ma-
ga is hoss�ú heteket dolgo�ott a pest-
újhelyi há� építésén. „A kaláka a�ért 

nagy érték, mert kö�össéget  épít, és 
tis�tességet  követel.”

E� a ho��áállás jelleme�te polgár-
mesteri és képviselői munkáját is. 
Amikor s�ámvetésre kértük, hogy 
sorolja fel, mire a legbüs�kébb a� 
elmúlt 30 évből, a�onnal rávágta: 
„Amikor idekerültem 1972-ben, itt 
nem volt s�ennyví�csatorna. A� új-
palotai lakótelepen épült ki elős�ör, 
de a családi há�akban sehol sem.” E�t 
a rends�erváltás után orvosolták: a 
nullából mára 100 s�á�alék lett, a�a� 
minden há�at rákötöttek a csatorna-
háló�atra, a sáros földutak pedig en-
nek kös�önhetően mindenhol s�ilárd 
burkolatot kaptak. A ve�etékes gá� 
is mindenhová eljutott. A program 
eredményeként a családi há�as öve�et 
telekára a többs�örösére növekedett.

A kö�össégépítés a játs�ótér-prog-
rammal folytatódott. A� Európai 
Unió s�abványainak megfelelően 
újították fel a kerületi játs�ótereket, 
utána  a  bölcsődéket, óvodákat. Arra 
ugyanis polgármesterként mindig vi-
gyá�ott, hogy ne adósodjon el a kerü-
let. Ho��átes�i,  van pár olyan ered-
mény, amit másoknak kös�önhet. 
„Ilyen például, hogy a� óvoda, a� ál-
talános iskola és a gimná�ium egy in-
té�ménybe került, e�t elfogadták a 
pedagógusok és a s�ülők, tí� évig így 
működött. Gyerekmegtartóvá vált 
minden inté�mény.” E�t a rends�ert 
a�óta államilag megs�üntették Haj-
du Lás�ló nagy bánatára, de a töb-
bit,  a�óta is has�nálják a rákospalo-
taiak, pestújhelyiek és újpalotaiak. Jó 
kollégái voltak, így könnyű volt ké�-
�elfogható eredményeket elérnie a 12 
válas�tás alatt megs�er�ett mandátu-
mai során.

A helyi kö�össég minden fórumát 
támogatta, több  egyesület, klub tag-
ja és tevékeny rés�tvevője. „ Nem a� 
ü�let után s�aladgálok, hanem első 
s�ámú s�olgának tekintem magam, 
és a s�olgának mindig menni és cse-
lekedni kell.” Mindehhe� pers�e el-
engedhetetlen volt a harmonikus 
család, a felesége nemcsak a háttér-
ben támogatta, hanem rés�t is vett 
vele együtt a helyi kö�össégi életben 
hétkö�nap, hétvégén vagy akár ün-
nepnapon is.

A család miatt 2010-ben már majd-
nem viss�avonult, de 2014-ben újra 
megválas�tották polgármesternek, a�-
tán 2018-ban ors�ággyűlési képviselő-
nek. Így a� uta�ásokra, amelyeket fe-
leséggel együtt terve�ett, nem jutott 
idő. Bí�ik benne, hogy jövőre több 
ideje les� erre, illetve hobbijára, a hor-
gás�atra.

„2022-ben a válas�tásokon már nem 
indulok, a� életkorom is és a s�olgála-
ti időm is e�t indokolja. Talán még jut 
egy kis idő, hogy aktív nagyapja lehes-
sek a� unokáimnak.” Fo
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A legszebb konyhakertek 
program minden évben egy 
speciális témát is zászlajára 
tűz: többek között a kertek ma-
dár- és rovarbarát kialakítására, 
a gyógy- és fűszernövények 
hasznosságára, a termőföld vé-
delmére irányította a figyelmet. 
Idén is várják a pályázatokat.

„A legszebb konyhakertek” – Ma
gyarország legszebb konyha
kertjei országos kezdeményezés 
igazi sikerprogrammá nőtte ki 
magát, a 2013as kezdetek óta 
771 település több mint 90.000 
kertművelője vett részt a prog
ramban. Célja elismerni a kert
művelők munkáját és ezzel ösz
tönözni a lakosságot arra, hogy 
akár saját, akár rokonai vagy 

barátai udvarán, kertjében ala
kítson ki konyhakertet, gondoz
za azt, termesszen benne maga 
és családja számára minél több 
konyhakerti növényt, zöldséget, 
fűszer,- gyógynövényeket, gyü
mölcsöt.

Az erkélyen kialakított mini
kertektől az iskolai közösségi 
kertekig lehet nevezn. A kiírás 
szerint pályázhat a balkon, kert, 
udvar, telek, földterület tulajdo
nosa vagy annak megművelője. 
Elvárás, hogy a kertben minimum 
5, az erkélyen/balkonon 5 edény
ben elhelyezett, 3 különböző 
konyhakerti növény termesztése 
történjen.

2021ben is él a tavalyi ki
emelt téma, tehát előny, ha a 
kert minél sokszínűbb, azaz mi
nél több fajta növény (virág, fa, 
cserje) és élőlény (rovar, madár, 
hüllő, kétéltű, emlősállat) kap 
helyet a kertben. 

A pályázat beérkezési határ
ideje: 2021. augusztus 1.

A pályázat online nyújtható be 
a www.alegszebbkonyhakertek.
hu oldal 2021. Kertnevezés al
oldalon, ahol a benyújtásához 
szükséges dokumentumok is 
letölthetők, valamint a részletes 
pályázati felhívás is megtalálható.

Legszebb konyhakertek

60+
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PÁLYÁZAT

ELISMERÉS

LÁTOGATÁS KÁRTYÁVAL
Az ESZI Gondozó Ház működését is 
érinti, hogy visszavonták a szakosított 
szociális intézményekben a látoga-
tási tilalmat. A védettségi igazolvány-
nyal rendelkezők élhetnek ismét a 
látogatás lehetőségével, és magával 
vihetik a találkozóra a 18 évnél fiata-
labb gyermeket is. A korábban aján-
lott kapcsolattartási lehetőségeket az 
intézményeknek továbbra is biztosí-
taniuk kell; azok számára, akik nem 
kérték még az oltást. Megszűnik az 
intézmény elhagyási tilalom is a vé-
dettségi kártyával rendelkezők számá-
ra, aki pedig nem rendelkezik azzal, 
és 72 óránál hosszabb időre elhagyja 
az intézményt, csak negatív antigén 
gyorsteszt elvégzését követően tér-
het vissza.

PAJTÁS SZABÁLYOK
A Pajtás étteremben ismét lehetőség 
van étkezésre. Az étkezdében a hely-
ben fogyasztás május 12-étől enge-
délyezett kizárólag a koronavírus elle-
ni védettségi igazolvánnyal rendelkező 
személyek, és a felügyeletük alatt lévő 
18. életévét be nem töltött személyek 
részére.  Az elvitelre történő vásárlás 
a továbbiakban is megengedett. Az 
étterem közösségi színtérként rendez-
vények lebonyolítása céljára továbbra 
sem használható.

NETES PROGRAM 
IDŐSEKNEK
Netre fel! címmel programot és kam-
pányt indított az idősebb generáció in-
ternethasználatának segítése, digitális 
felkészültségének javítása érdekében 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság. Cél, hogy az idősebb emberek 
hasznosan és biztonságosan tudják 
használni okoseszközeiket. A kam-
pány a www.netrefel.hu és a Face-
book-oldalon, valamint televíziós rek-
lámokban is zajlik. 

já

Lehoczky Zsuzsa Kossuth- és 
kétszeres Jászai Mari-díjas színmű-
vészt, érdemes és kiváló művészt 
választották a Nemzet Színészévé a 
cím jelenlegi birtokosai – közölte a 
Nemzeti Színház.

Lehoczky Zsuzsát az április közepén 
elhunyt Törőcsik Mari helyére választot
ták meg a Nemzet Színészei csaknem 
egyórás tanácskozás után.

A Nemzet Színészei közül Bodrogi 
Gyula, Haumann Péter, Király Levente, 
Molnár Piroska, Szacsvay László, Tordy 
Géza és Jordán Tamás személyesen is 
jelen volt a Nemzeti Színházban meg
tartott zárt megbeszélésen, Almási Éva, 
Csomós Mari, Cserhalmi György és 
Máthé Erzsi telefonon kapcsolódott be 
a választásba.

A Nemzet Színésze címet egyszerre 
12 művész viselheti.

Lehoczky Zsuzsa a Nemzet Színésze
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Oltópontként működik 
húsvét óta a Dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény 
Rákos úti és Zsókavár utcai 
rendelője. Ez azt jelenti, hogy 
a program idején a szakren-
delők oltási helyszínekké 
alakulnak át, ahol kerületi 
orvosok, ápolók, védőnők, ad-
minisztrátorok és önkéntesek 
teljesítenek szolgálatot.

„Mindkét oltópontunkon folya-
matosan egy-kettő – s�ükség ese-
tén három orvos dolgo�ik, őket 
segíti a s�aks�emély�et – mond-
ta dr. Wallner Éva, a s�akren-
delő orvosiga�gatója. – E�ek a� 
idős�akok nagy megterhelést je-
lentenek  a munkatársaknak, így 

minden kedvesség 
nagyon fontos a 
s�ámukra.”

A Víg Kalmár 
étterem tulajdono-
sai pedig úgy vél-
ték, ebben a nehé� 
hely�etben támo-
gatni, bi�tatni kell 
a� egés�ségügyi s�akembereket.

„Akik a� oltópontokon dol-
go�nak, megérdemlik a megbe-
csülést – mondta Hámori Ta-
más, a rákospalotai étterem tu-
lajdonosa. – Úgy gondoltuk, 
a��al próbálunk nekik segíteni, 
amihe� értünk, finom ebédet 
fő�tünk, és megkínáltuk őket.”

A� oltópontokon dolgo�ó 
egés�ségügyi alkalma�ottak a 
május 1-jei hétvégén a papri-
kás csirke és a bécsi s�elet kö-

�ött válas�that-
tak. Mindkét főé-
telhe� termés�ete-
sen leves is járt.

„E�t a progra-
munkat folytatni 
s�eretnénk, már 
meg is egye�tünk 
a s�akrendelő ve-

�etésével, hogy a követke�ő ol-
tónapon is mi álljuk majd a� 
egés�ségügyi dolgo�ók ebédjét.”

Dicséretes e� a lokálpatrioti�-
mus és segítő s�ándék, pedig a 
Víg Kalmár étterem is s�örnyen 
nehé� idős�akot élt át. Ugyan-
úgy �árva volt, mint a többi 
vendéglátóhely – a� elmúlt egy 
évben alig volt olyan idős�ak, 
amikor ki tudtak nyitni –, és e� 
bi�ony alaposan megnehe�ítette 
a tulajdonosok dolgát.

ADOMÁNY

Egészséges segítség

DÖNTS A LESZOKÁS
MELLETT!
Minden nyolcadik percben meghal 
valaki a világban a dohány ártalmai 
miatt. Az ENSZ egészségügyi világ-
szervezete (WHO) 1986-tól május 
31-ét Dohányzásmentes világnappá 
nyilvánította, bízva abban, hogy a do-
hányzással kapcsolatos halál meg-
előzhető. Különböző programokat, 
kampányokat, felhívásokat indítanak 
ennek jegyében, idén például egész 
évben a dohányzásról való leszokás 
kerül fókuszba. 

SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN
Általánosan szenvedélybetegségnek 
ismert – drog, alkohol, dohányzás – 
mellé felsorakozik a mai kor ártó füg-
gősége is: az internet, a számítógép, 
a játék és a vásárlási mánia. 1999-
ben a Sziget Kulturális Szervezőiro-
da és a Félúton Alapítvány hozta létre 
a Szenvedélyek napját – minden év 
június első keddjén – azzal a céllal, 
hogy a szenvedélybetegségek teljes 
spektrumát körüljárják: a felismerés-
től, a megelőzéstől a gyógyulás lehe-
tőségéig.

BOLDOGGÁ EHETJÜK
MAGUNKAT!
Kutatások szerint az emberek lega-
lább kétharmadának volt vagy lesz 
problémája a lelki egészségével élete 
során. Táplálkozásunk révén ugyanak-
kor sokat tehetünk mentális egészsé-
günk megőrzése érdekében. Pusztán 
az étrend tudatos átalakításával meg-
szüntethetőkek a depressziós pana-
szok – írja a hazipatika.com. Márpe-
dig a vizsgálatokból az is ismert, hogy 
a depresszió mintegy kétszeresére 
növeli a szív- és érrendszeri beteg-
ségek miatt bekövetkező elhalálozás 
kockázatát. Ha rendszeresen fogyasz-
tunk olyan tápanyagdús ételeket me-
lyek tartalmaznak folsavat, B12-vita-
mint, cinket vagy Omega-3 zsírsavat, 
máris boldogabb mindennapoknak 
nézhetünk elébe. 

Azzal próbálunk 
segíteni, amihez 
értünk, ebédet 
főztünk

KEZDEMÉNYEZÉS

Kö�adako�ásból állíthatnak em-
lékművet a járvány áldo�atainak 
Budapesten. A ke�deménye�ést 
Cserdiné Németh Angéla is tá-
mogatja.

A 21. S�á�ad Társaság arra kéri 
a lakosságot, hogy adako�ásból, 
kö�ösen állítsanak emlékművet 
a koronavírus-járvány áldo�atai-
nak. „A� emlékmű egyben főhaj-
tás a� egés�ségügyi dolgo�ók ál-
do�atos és hősies munkája előtt” 
– erről s�ól a 21. S�á�ad Társaság 
felhívása. E�t Kocsis András Sán-

dor, a társaság elnöke jelentette 
be, és Iványi Gábor lelkés� is alá-
írta a felhívást. Kocsis András a� 
ATV Egyenes Bes�éd című mű-

sorában a�t mondta, 2022 már-
ciusában, a járvány megjelené-
sének a második évfordulóján 
avatnák fel. Ho��átette: egyelő-
re még nem tudja, pontosan hol 
les� a� emlékmű, amely s�erinte 
körülbelül 30 millió forintba ke-
rül majd. Kérnek mindenkit, aki 
támogatni kívánja ke�deménye-
�ésüket, ho��ájárulását a� alábbi 
elkülönített banks�ámlára s�íves-
kedjen utalni: 
Oltalom Karitatív Egyesület 
10400140-50526565-74491050

Emlékmű a járvány áldozatainak
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Rendőrnap alkalmából 
főkapitányi dicséretben 
részesült a BRFK XV. kerü-
leti Rendőrkapitányságának 
egyik dolgozója, Saskó Ibolya 
rendőr őrnagy, bűnügyi ké-
szenléti csoportvezető. Saskó 
Ibolya az egyik legrégebbi 
(30 éve) szolgálatot teljesítő 
kerületi rendőr.

„Gyerekkori vágyam volt, hogy 
rendőr lehessek – mesélte Ibolya. 
– A rends�erváltáskor érettségi�-
tem, pont akkor, amikor a rend-
őrségnél léts�ámstopot rendeltek 
el, és nőket nem vettek fel.  E�ért 
más megélhetés után kellett né�-
nem.”

Így lett a fiatal lányból rendőr 
helyett sebés�eti s�akápoló. Ibo-
lya a� 1. s�ámú sebés�eti klini-
kán helye�kedett el, és két éven 
át gondo�ta a műtött betegeket.

„A rendőri munkáról sosem 
mondtam le, mikor feloldották 
a léts�ámstopot, a�onnal bead-
tam a jelentke�ésemet. Olyannyi-
ra gyors voltam, hogy a� első év-
folyam tagjaként sikerült elvége�-
nem a kétéves rendőrs�akkép�ő 
iskolát” – jegye�te meg. 

A fiatal rendőr első állomása a 

metrórendőrség volt, ahol nyolc 
évig s�olgált. Időkö�ben elvé-
ge�te a Rendőrtis�ti Főiskolát is, 
majd miután 2001-ben lediplo-
má�ott, tis�ti helyet keresett ma-
gának. A metrórendőrség kö�-
pontjában, a Mosonyi utcai lakta-
nyában nem volt ilyen lehetőség, 
a�onban egy ismerőse ajánlotta, 
hogy a XV. kerületi kapitánysá-
gon lenne hely egy tis�t s�ámára. 

„2001-ben kerültem Rákospalo-
tára, bűnügyi kés�enléti csoport-
ve�etőként,  és a�ó-
ta is ebben a beos�-
tásban dolgo�om.” 

Kés�enléti bű-
nügyi nyomo�ó-
ként Saskó Ibolyá-
nak gyakran nehé� 
pillanatokkal kell 
s�embesülnie. Így 

volt e� 2018-ban, amikor ő és csa-
pata elsőként ért ki a Pólus Cen-
ter mögötti területre, ahol valaki 
pis�tollyal fejbe lőtt egy 49 es�ten-
dős vállalko�ót.

„A rendőri pálya tele van érde-
kes történetekkel, ami nem min-
den esetben elbor�as�tó. Még 
metrórendőrkoromban sokat jár-
tunk rende�vényeket bi�tosíta-
ni. Egy alkalommal egy amerikai 
küldöttség érke�ett a budai várba, 
és a� amerikaiak kö�ött volt egy 

női seriff is, aki a 
rende�vény végén 
levette a seriffcsil-
lagját, és a mellka-
somra tű�te. A�ó-
ta is nagy becsben 
tartom e�t a jel-
vényt” – mondta 
Ibolya.

Április végén egy újpalotai paneltű� során embe-
reket is kellett kimenteni. A rendőrség nemrég ki-
tüntette a mentésben rés�tvevőket – tájéko�tatott 
a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főos�tálya.

Budapesti Rendőr-főkapitányság ve�etője, dr. 
Terdik Tamás ve�érőrnagy „emberi élet megmenté-
se során nyújtott kiemelkedő tevékenységéért” La-
katos Zsolt segédfelügyelőt május 6-án Budapestért 
Emlékplakett díjban és jutalomban rés�esítette.

A BRFK ve�etője a XV. Kerületi Rendőrkapi-
tányság kör�eti megbí�ottjait jutalomban rés�esítet-
te: S�im Gergő Márk főtör�sőrmester mellett Ga-
lambos Laura tör�sőrmester, Korcsmáros Ferenc 
őrmester és Sebestyén Ádám Zsombor őrmester is 
elismerést vehetett át. Ugyancsak kitüntetést kapott 
a� emberek mentésében való rés�vételéért a Magyar 
Honvédség S�entmihályi úton működő tű�s�erés� 
e�redének s�akas�ve�etője, Molnár Attila is.

KÖZBIZTONSÁG

GYALOGOSAN GYORSABBAK 
LETTEK VOLNA
A körzeti megbízottak egy sörözge-
tő társaságra figyeltek fel a Körvasút 
egyik kerthelyiségében. Majd azt is 
látták, amint a csapat beül egy autó-
ba. A jármű azonban nem indult el. 
A rendőrök gyanították, csak miat-
tuk történt mindez, ezért látszólag el-
hagyták a helyszínt, ám a térfigyelő-
központban ülő kollégájuktól segítsé-
get kértek. A kamerát figyelő rendőr 
jelezte is, hogy az autó, a benne ülő 
férfiakkal nem sokkal később elin-
dult. A KMB-sek utána mentek, majd 
megállították, a sofőr valóban jelen-
tős mennyiségű alkoholt fogyasztott. 
Ellene büntetőeljárás indult.

ÚJPESTI INTÉZKEDÉS
Újpesti ügyhöz riasztották a kerületi 
rendőröket, akiknek a Munkásotthon 
utcában egy sportpálya közelében 
agresszíven viselkedő férfivel szem-
ben kellett intézkedniük. A férfi több 
személyt is megütött, akik könnyű 
sérülést szenvedtek. A környék lakói 
megpróbálták őt visszatartani, de si-
került kiszabadítania magát, és meg-
próbált a rendőrök elől elmenekülni.  
A XV. kerületi rendőrök azonban el-
fogták, és előállították őt az újpesti 
kapitányságra, ahol garázdaság vét-
sége miatt eljárás indult ellene.

BEPÖCCENT
Egy férfi került szóváltásba egy tár-
sasággal az egyik kerületi dohány-
bolt előtt, majd miután azok magára 
hagyták, a közelben tartózkodókon 
élte ki a dühét. Megpróbált bemenni 
az üzletbe, ám az alkalmazott belül-
ről bezárta az ajtót. Ekkor fenyegetni 
kezdte őt. Egy középkorú férfi meg-
próbálta lenyugtatni a dühöngő férfit, 
aki megütötte a járókelőt. Időközben 
az üzlet alkalmazottja értesítette a 
rendőröket, akik a helyszínen elfog-
ták a férfit. Ellene garázdaság miatt 
indult eljárás. 

KI ÜTÖTT ELŐSZÖR?
Egy véres arcú férfi intette le az 
egyik, szolgálatban levő rendőrautót, 
majd elmondta, hogy őt bántalmaz-
ták. Végül kiderült, a „sértett” kötött 
egy társaságba, melyből verekedés 
lett. A rendőrök két személyt állítot-
tak elő.
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Elismert életmentők

Levette 
a seriffcsillagját  
és a mellka-
somra tűzte

Dicséret és jutalom a segítségnyújtásért

Saskó Ibolya munkájáért többször kapott már jutalmat az önkormányzattól, 
azonban főkapitányi dicséretben most részesült először

Rákospalota
„seriffje”
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HUBAYS SIKEREK FŐZŐVERSENY

VÁROSI MADARAKÁLLATMENTÉS

VERSÍRÓ PÁLYÁZAT

Fiókáikat védik a varjak
Június közepéig lehet számítani parkokban, tere-
ken a fiókáikat védelmező madarak, elsősorban a 
varjúfélék, azon belül is a dolmányos varjak olykor 
félelmet keltő támadásaira – figyelmeztet a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A madárszülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még 
ügyetlen, és gyakran nem teljesen röpképes fiókái
kat védelmezik. A fenyegető viselkedést már az is ki
válthatja, ha az ember néhány tíz méterre megközelíti 
az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét – írja az 
MME. Támadó madarak esetében is hasonlóan kell el
járni, mint az emberre rontó kutyáknál: nem szabad há
tat fordítani, szembe kell fordulni az állattal, karunkat 
széttárva mutassuk magunkat sokkal nagyobbnak és fé
lelmetesebbnek, valamint kiabáljunk rá az állatra. Ráme
nősebb madarak esetén a védekezésre lehet használ
ni a kezünk ügyében lévő szatyrot, táskát, kabátot vagy 
kalapot. Magyarországon leginkább a fiókáival úszó 
bütykös hattyúpártól érdemes tartani, ha úszás közben 
óvatlanul megközelítjük a családot, az öregek a szár
nyukkal és a csőrükkel fájdalmasan ütve támadhatnak. 
 -s-ági

Az utóbbi időben elszaporodtak az őzek 
a kerületben. Nemcsak természetes élő
helyükön, a Turjánosban, hanem a nagy 
forgalmú Késmárk utcában is, ahol az 
elmúlt hónapban háromszor regisztrál
ták őz felbukkanását. Az első két alkalom 
az állat halálával végződött. A harmadik 
eset azonban szerencsésebb végkime
netelű volt: május 2-án, vasárnap hajnal
ban ugyanis egy őz megpróbált áthatolni 
az egyik telephely kerítésén, ám az állat a 
rácsok közé szorult. Az esetről értesítet
ték a Speciális Állatmentő Egységet, akik 
azonnal a helyszínre mentek. Letakarták a 
bajba jutott őz fejét, szétfeszítették a ke
rítést, és kihúzták onnan az állatot. Majd 
autóba rakták, visszaszállították a kerü
let határán levő erdős, bokros övezetbe, 
ahol szabadon engedték. Ez az őz tehát 
az előző kettővel szemben megúszta élve 
a városi kalandot, de gyanítható, hogy 
többen bemerészkednek lakott területre. 
Ezért az arra haladó autósoknak ajánlott 

nemcsak a forgalomra figyelniük, hanem 
arra is, nehogy eléjük ugorjon egy őz, 
mert az nagy bajt okozhat! 

A Csokonai Művelődési Ház Versíró pályázatot hirdetett 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából „2021es évem” 
címmel, kerületi iskolások számára.

A közönségszavazás eredményeként 
különdíjat nyertek:
Alsó tagozat: Hartmann Dominik 422 szavazattal
Felső tagozat: Matusek Zsófia 228 szavazattal

A zsűri által választott győztesek versei megtekinthe
tőek híres színészek tolmácsolásában a Csokonai Kul
turális Központ Facebookoldalán és YouTube csator
náján.

Láng Emese a XV. Országos Gitárverse
nyen, a IV. korcsoportban első helyezést 
ért el. Tanára, Árok Sándor tanári külön
díjban részesült. 
A XII. Országos Rácz Aladár Cimba
lomversenyen Kovács Annamária I. he
lyezést és különdíjat kapott kiemelkedő 
Grieg és Bartókjátékáért; Dudás Or
solya Júlia II. helyezett; Paksy Boglár
ka II. helyezett lett; VinczeKiss Dorka 
II. helyezést ért el és különdíjat kapott a 
legjobb Bartók-előadásért, míg Nyeste 
Abigél III. helyezett lett és különdíjat ka
pott a legkiemelkedőbb 21. századi ze
nei előadásért. 
Felkészítő tanáruk Gódor Erzsébet ta
nárnő volt.

Ízes eredmények

2021ben  másodszor szervezték meg 
a rendhagyó, online főzőversenyt Rá
kospalota, Pestújhely és Újpalota civil és 
szakmai szervezeteinek, politikai pártjai
nak, baráti közösségeinek és lakosainak.
Majális alkalmából ezúttal lecsót kellett 
készíteniük a részt vevőknek, szavazni 
Cserdiné Németh Angéla polgármester 
Facebbokoldalán lehetet.

A beérkezett alkotások közül
az alábbi eredmények születtek:

I. helyezett – Victorné dr. Kovács Judit, 
 180 szavazat
II. helyezett – Radics Teréz, 
 101 szavazat

III. helyezett – Balogh Éva, 
 77 szavazat

Jó hírek érkeztek
a Hubay-
zeneiskolából

Életben maradt az őzike

Közönségdíjasok

MOZAIK
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A jó gyerekversnek mágikus ereje 
van, bűvös erővel bír, áthat, vi
gasztal és felderít. A közelgő gyer
meknap alkalmából május 30ig, 
minden vasárnap délelőtt 10 óra 
30 perctől egy-egy gyermekverssel 
kedveskedik a kicsiknek az Újpalo
tai Közösségi Ház. Tartsanak velük 
vasárnaponként!
A Gyermekszem Verskuckó eredeti 
Facebookposztja után, hozzászó
lásban várják a gyerekek rajzait, 
hogy képet kaphassanak arról, ők 
hogyan is képzelik el az elhangzott 
versek világát.
A versillusztrációk fotóiból egy vi
deóanyagot állít össze a ház. Ké
rik, ha szeretné gyermeke nevét és 
életkorát feltüntetni, írja oda a csa
tolt rajz mellé hozzászólásban. Iz
gatottan várják a gyermekrajzokat!

KÖNYV

Aaron Hernandez félelmetes ket
tős élete a New England Patriots-
nál és a rettegett alvilágban, erről 
szól James Patterson Gyilkos 
Hazafi könyve. Aaron Hernan
dez, a New England Patriots ki
váló amerikai futballjátékosa az 
NFL új hősévé válhatott volna, 
azonban ő egy véresebb utat vá
lasztott magának. 2015ben két 
gyilkossággal is megvádolták, 
végül életfogytiglan börtönbün
tetésre ítélték. Két évvel később 
a börtönben öngyilkos lett. Az 
egész Amerikát megrázó sztorit a 
világhírű író, James Patterson dol
gozta fel, amelyből nemcsak egy 
tehetséges sportoló megrendítő 
élettörténete rajzolódik ki, hanem 
betekintést nyerhetünk az ameri
kai futball kegyetlen világába is. 

FILM

Május 20án kerül a magyar mo
zikba Gothár Péter új alkotása, a 
Hét kis véletlen a gyártó Filmpart
ners forgalmazásában, melynek 
világpremierje a Varsói Nemzetközi 
Filmfesztiválon volt. A film egy pes
ti család életét követi többnyire a 
mai Magyarországon, néha vissza
térve a közelmúlt emlékeihez. 
A Megáll az idő rendezőjének új 
munkája rendhagyó vizuális és 
zenei világ teremtésére vállalkozó 
érzékeny alkotás, egyfajta „zenés 
képeskönyv”, finom humorral át
szőve. 
A főszereplők, Rezes Judit, Mé
száros Blanka, Mészáros Máté és 
Börcsök Olivér mellett a filmben 
olyan színészek játszanak, mint 
Básti Juli, Bezerédy Zoltán, Bör
csök Enikő és Znamenák István.

SZÓRAKOZÁS

Újra együtt az Újpalotai Közösségi 
Házban! Június 1jén, kedden dél
után 6 órától, aki szeret játszani, 
szereti használni a fejét, és meg
enged magának két órát egy kis 
kikapcsolódásra, az Újpalota Kvíz 
játékon lehetősége lesz rá a kö
zösségi házban.
Játékmester: Várhegyi Gábor. Új
palota városrész ismerete nem 
szükséges. A játék csak nevében 
újpalotai, a kvízkérdések ugyanis 
nem erről a városrészről, hanem 
általános témákról szólnak. A vála
szok átlagos műveltséget és némi 
fantáziát igényelnek csak. A rész
vétel ingyenes. 
A belépéshez védettségi és sze
mélyazonosító igazolvány felmuta
tása szükséges. A maszkhaszná
lat kötelező a közös terekben.

riersCh tamás

2021-ben a kollégái 
javaslata alapján Taba 
Zsófia, a Csokonai 
Kulturális Központ 
Könyvtárának vezetője 
kapta az önkormány-
zat által alapított az Év 
kulturális és művelő-
désszervezési dolgozó-
ja díjat.

„Büs�ke vagyok arra, 
hogy elismerik a mun-
kámat, amit nem önálló-
an, hanem csapatban vég-
�ek. Barta Ildikó kulturá-
lis s�erve�ő és Kelemenné 
Farkas Zsu�sanna tájé-
ko�tató könyvtáros kol-
légámtól rengeteg segít-
séget kapok” – jegye�te 
meg a kitüntetett.

Taba Zsófia 2018 s�ep-
temberében lett a Cso-
konai könyvtárának ve-
�etője. Mint mondta, ke-
rületi lakosként pályá�ta 

meg a� állást, ami rés�-
ben pass�olt, rés�ben  új 
kihívást jelentett s�ámá-
ra korábbi munkájáho� 
képest.

„Kilenc évig voltam a 
Magyar Vakok és Gyen-
génlátók Ors�ágos S�ö-
vetsége hangoskönyvtá-
rának munkatársa. Anno 
még a s�akmai gyakor-
latomat is e�en a speci-
ális területen töltöttem. 
Fantas�tikus kilenc év 
volt, a�onban úgy ére�-
tem, jó lenne kipróbálni 
magamat hagyományos 
könyvtárban is.”

A Bocskai utcában 
található bibliotéka 
korábban a pedagógi-
ai s�aks�olgálat bá�is-
könyvtára volt. A Cso-
konai Kulturális Kö�-
pont (akkor még Csoko-
nai Művelődési Kö�pont) 
2012. július 1-jétől lett a 
s�akkönyvtár működte-
tője. A� átvétel kö�mű-

velődési célokkal is tör-
tént, a�a� a könyvtár  
nyitásával a lakosság fe-
lé. E�t pedig úgy érhették 
el, hogy jó programokat 
s�erve�tek, melyek a la-
kosokat odavon�otta.

„Előadások és foglalko-
�ások s�erve�ésével tör-
tént a profilváltás, ami 
meglepően jól sikerült. A 
biokertés� körünk rend-
kívül néps�erű, sokan ér-
deklődnek a termés�etes 
alapanyagokra épülő Csi-
náld magad! foglalko�ása-
ink iránt is. A jövőben pe-
dig  s�eretnénk viss�acsá-
bítani a kö�önségünket.” 

Bibliotéka programokkal
ELISMERÉS
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Taba Zsófia az Év kulturális és művelődésszervezési dolgozója

Szeretnénk 
visszacsábítani 
a közönsé-
günket
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ALKOTÓKÉZ
Festészet, szobrászat, komolyzene, 
könnyűzene, színjátszás, tánc. Akár 
aktív résztvevőként, akár nézőként 
szeretnénk bekapcsolódni az előbbiek-
be, mindhárom kerületrészben meg-
találhatjuk a számunkra érdekes prog-
ramokat. 
Hétfő és szerda, 19:20

ESEMÉNYEK, PROGRAMOK, TV MŰSOR

A kerületi televízió részletes programja az XV TV képújsá-
gon és az xvmedia.hu/tevemusor oldalon, hir de tési ajánlata 
és a Tizenötödik médiaajánlata az xvmedia.hu/hirdetes 
oldalon olvasható. A közösségi televízió online adást is su-
gároz, amely szintén a honlapon tekinthető meg.

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Mozgóképek Távrecsegőn sorozat
Pünkösdi dekoráció készítése
május 23., vasárnap 10 óra

Online Gyermeknap 
Süsü – a Hadart Színház előadásában
május 30., vasárnap 10:30

Rendhagyó Rövidfilm Feszt
Újabb filmbemutató: XIII. Terminál
június 3., csütörtök

Mozgókép Távrecsegőn sorozat
Kézműves tábor – ajánló
június 13., vasárnap 10 óra

https://www.facebook.com/
csokonaimuvelodesihazxv/

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Merítő
Bleier Gábor vendége Esze Jenő, a 
„könnyűzene elméletének atyja”
május 25., kedd, 19 óra

Nyitnikék!
Nagy Edit vendége Bercsényi Éva rajz-
tanár, a Textilvarázs Alkotókör vezetője
május 27., csütörtök 19 óra

Csipke és türelemüveg kiállítás
A novemberben megnyitott kiállítás 
megtekinthető a Külvárosi Szalonban
május 31-től június 25-ig minden 
hétköznap 10-18 óráig

Merítő
Bleier Gábor vendége Iványi Viktória, 
az Alter Ego Alapítvány vezetője
június 1., kedd 19 óra

Válogatás a PeKH archívumából
A Pestújhelyi Napok
június 5., szombat 19 óra
https://www.facebook.com/pekhesek/

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Gyereknapi meglepetés 
május 30., vasárnap 11 óra

https://www.facebook.com/kikoto15/

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÚjpalotArchív
Online sorozat, amelyben archív videó-
felvételeket mutatunk be a városrész 
kulturális múltjából, és felidézzük lakó-
inak emlékeit, élményeit.
minden csütörtökön 17 órától

https://www.facebook.com/ujpalotai.
kozossegihaz/

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Lélekemelő esték!
május 21., péntek 19 óra

Csimotaságok!
május 30., vasárnap 11 óra

https://www.facebook.com/kozakteri-
kozossegihaz

CSOKONAI KULTURÁLIS
KÖZPONT KÖNYVTÁR
Biokertész beszélgetőkör
Ruzicska Szilárd permakultúrás előa-
dása
A részvétel ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött. A regisztrációkat a re-
gisztracio@dokuinfo.hu e-mail cím-
re várják név és e-mail cím meg-
adásával.
Az előadás linkjét a regisztrációt köve-
tően e-mailben küldik meg.
május 19., szerda 18-19 óra

https://www.facebook.com/Dokuinfo/

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.05. 21.- 06.25.

MEGKÉRDEZZÜK
A POLGÁRMESTERT
Fejlesztések, önkormányzati rendezvé-
nyek, a mindennapokat érintő hivatali 
döntések. Az elmúlt hét legfontosabb 
eseményeiről Cserdiné Németh Angéla 
polgármesterrel beszélgetünk.
Péntek, 19:00

CSEPEREDŐ
Számtalan helyzet adódhat a gyerek-
nevelés során, amikor a szülők elbi-
zonytalanodnak. Legyen szó óvodavá-
lasztásról, iskolaváltásról, magatartás-
zavarokról vagy éppen különórák fel-
kutatásáról, nincs megoldhatatlan 
szituáció. Szakértőink segítségével 
ezekre a helyzetekre keresünk megol-
dást a Cseperedőben.
Szerda, 19:00

Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. kerületben 
Sz. Urbán Szilvia hagyományokat őrző ötlete alapján. Idézzük meg 
kicsit a múltjukat egy közös játékkal a Csokonai Művelődési Ház 
szervezésében.

Az ötödik feladvány:
1. Kik tervezték az első épületeket?
2. Mikor adták át a hét épületből álló együttest?
3. Milyen betegségek kezelésére épültek eredetileg a kórház épületei?
4. Ki volt az első igazgatója?
5. Mikor adták át a nővérszállót? 

A válaszokat emailben várják június 16áig a kviz.csmh@csokonaikk.
hu címre vagy személyesen az Eötvös utca 6466. szám alá a posta
ládába. A legtöbb helyes választ adó ajándékot kap.

Város-emlék-képek kvíz V.
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riersCh tamás 

„Zengjen, zúgjon a hajrá 
REAC!” Ugye, ismerős ez a 
mondat? Aki járt már a Bu-
dai II László Stadionban, az 
tudja: egy rákospalotai foci-
meccs elképzelhetetlen lenne 
e mondat nélkül. Május el-
sején ismét nézők ülhettek a 
lelátón. Azt a napot a REAC 
magyar hangja, Falusy Jenő 
tényleg ünnepként élte meg.

„Nagyon vártam már e�t a pil-
lanatot! – mondta a sárga-kék 
klub „s�óvivője”.  – A REAC 
– Fővárosi Ví�művek elleni ta-
lálko�ó egy rangadóho� méltó, 
fordulatos, és vé-
gül REAC-győ-
�elmet ho�ó mér-
kő�és volt. Ennél 
s�ebb viss�atérést 
elkép�elni sem 
tudtam volna.” 

Falusy Jenő ci-
vilben raktárve�e-
tő volt. Korábban 
pedig a Budapesti 
Bútoripari Válla-
latnál (BUBIV-nál) 
dolgo�ott. Emel-
lett volt egy hobbi-

ja is: leme�lovasként s�eretett jó 
hangulatot teremteni. 

„1977-2000 kö�ött dolgo�-
tam dj-ként. E� alatt bejártam 
a� egés� ors�ágot, a Citadella te-
ras�án a ’80-as évek kö�epén há-
rom nyáron át dolgo�hattam, il-
letve soks�or voltam külföldön 
is” – büs�kélkedett.  

2001-ben költö�ött Rákos-
palotára. Próbált gyorsan beil-
les�kedni, így jutott el a Budai 
II Lás�ló Stadionba, ahol rögtön 
otthon ére�te magát. Mint profi 
DJ-nek a�onban feltűnt, hogy 
hiány�ik a REAC-pályáról egy 
hangulatfelelős. E�ért 2003-ban 
megkereste Forgács Jó�sefet, a 
REAC Sport Kft. akkori elnö-

két, és felajánlot-
ta neki, hogy s�í-
vesen moderálja 
a bajnoki meccse-
ket.

„A� első két év-
ben még a saját fel-
s�erelésemmel tör-
tént minde�. A 
meccsek előtt fel-
cipeltem mindent 
a toronyba, majd 
onnan »kö�vetí-
tettem . A s�ur-
kolóknak tets�ett, 

így mikor a csapat NB I-es lett, 
Forgács egy komoly stúdiót épít-
tetett a s�ámomra” – mesélte. 

A REAC indulója is nagy-
rés�t Jenőnek kös�önhető. A 
ke�deti időkben a� egyik fiók-
ban egy régóta ott porosodó ka-
�ettára bukkant.  Meghallgat-
ta, és így felfede�te Rákospalota 
egykori hírességének, a NEO-
TON Família alapítójának, Ja-
kab Györgynek a REAC-indu-

lóját. Falusy Jenő a� anyagot fel-
újította, egy kicsit meg is mixel-
te, és a�óta e� s�ól a mérkő�ések 
előtt.

A 67 es�tendős s�píker nem-
csak a hangjával, hanem töret-
len energiájával is rákospalotai 
legendává vált. Jelenleg nyug-
díjasként és profi raktárve�ető-
ként a Réps�olgnál dolgo�ik, és 
nélküle elkép�elhetetlen lenne 
egy REAC-meccs. 

riersCh tamás 

Előző számunkban már beszámoltunk a 
Dalnoki Akadémia új „generációjáról”, 
az U13-as csapatról. Most azonban már 
egy konkrét sikerről is hírt adhatunk: 
ez a csapat ugyanis – Csakacsel néven 
– a Budapesti Labdarúgó Szövetség 
2020–21-es őszi-tavaszi rendszerű futsal-
bajnokságában aranyérmes lett.

A bajnoki címhe� Vadás�i Edward együtte-
sének a� utolsó fordulóban, a Vasas sport-
csarnokában két mérkő�ést kellett nyernie. 
A� egyik meccsen a�onban a fontos ponto-
kat éppen legnagyobb riválisa, a második 
helyen álló TF ellen kellett begyűjtenie.

„Elképes�tő magabi�tos játék, lehen-
gerlő teljesítmény, tökéletes győ�elem! – 
foglalta öss�e röviden és tömören a mér-
kő�ést Simon Péter, a Dalnoki s�akmai 
ve�etője. – A 4-1-es győ�elemmel nagy lé-
pést tettek a srácok a bajnoki cím felé.”

A bajnokavatásra pedig nem is kel-
lett sokat várni, his� a második körben, 
a BKV Előre ellen a csoport többi mér-
kő�ésének alakulása miatt már a��al a tu-
dattal léphettek pályára, hogy a győ�e-
lem bi�tos aranyérmet jelent a s�ámukra.

„Jóni Milán fantas�tikus győ�tes gól-
ja és S�abó Noel 100. mérkő�ésén mu-
tatott hihetetlen kapusteljesítménye (10 

másodperccel a vége előtt óriási bravúr-
ral védett egy s�á�s�á�alékos hely�etet) 
is kellett ahho�, hogy csapatunk kettő 
egyes eredménnyel �árja a napot – tet-
te ho��á a s�akmai ve�ető. – Egyesüle-
tünk, a Csakacsel SE 2013-as bejegy�é-
se óta legnagyobb sikerét érte el a mai 
napon, amiért leírhatatlanul hálásak va-
gyunk a s�ülőknek, gyerekeknek és min-
den támogatónknak egyaránt! Felejthe-
tetlen, iga�i csapatmunka volt!”

Simon Péter elmondta, a Csakacsel 
bajnoki címe a Dalnoki Labdarúgó Aka-
démia  diadala is, his�en a játékosok 99 
s�á�aléka a� újpalotai utánpótlás-nevelő 
egyesület U13-as nagypályás csapatának 
is tagja.

„Tavaly nyáron indítottuk útjára a� 
általunk kitalált #4évs�akosfoci progra-
mot, amely már a� első évben sikeresen 
vi�sgá�ott. Remélhetőleg ennek hoss�ú 
távon is meg les� majd a� eredménye” – 
jegye�te meg Simon Péter.

Mint profi DJ- 
nek azonban 
feltűnt, hogy 
hiányzik a 
REAC-pályáról 
egy hangulatfe-
lelős

Felejthetetlen, igazi csapatmunka volt!

Falusy Jenő nemcsak a hangjával, hanem töretlen energiájával is rákospalotai 
legendává vált

Magabiztos bajnokcsapat

A REAC magyar hangja
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BÚCSÚ A BAJNOKTÓL
Május 11-én a törökbálinti temetőben 
kísérték utolsó útjára Athén sportlö-
vő olimpiai bajnokát, Igaly Diánát, aki 
56 esztendős korában hunyt el. Igaly 
a magyar sportlövészet egyik legna-
gyobb alakja a 2004-es ötkarikás 
aranyérem mellett, világbajnokságon 
1998-ban és 2002-ben, Európa-baj-
nokságon pedig 1989-ben diadal-
maskodott egyéniben. A skeet szak-
ág ötkarikás debütálásán, a 2000-es 
sydneyi játékokon bronzérmet szer-
zett. Ötször választották meg az év 
sportlövőjének, 2019-ben pedig az 
MSSZ életműdíjjal jutalmazta. 

MEGLEPŐ LILA SIKER
Köztudottan sok Újpest-drukker la-
kik a kerületben, így  számtalan XV. 
kerületi futballbarát szorított a lila-fe-
hérekért a május 3-i Magyar Kupa- 
fináléban, melyet az Újpest FC a MOL 
Fehérvár FC ellen vívott. A mérkőzést, 
melyre már csekély létszámban néző-
ket is beengedtek, a Puskás Aréná-
ban rendezték meg. A találkozót hosz-
szabbítást követően 1–0 arányban a 
jóval esélytelenebb újpestiek nyerték, 
akik ezzel 11. alkalommal hódították 
el a Magyar Kupát. A győzelemnek 
köszönhetően egy este erejéig a nem-
zeti stadion lila-fehér színbe borult, 
mely az újpalotai lakótelep felsőbb 
ablakaiból is jól látható volt.

EZÜSTÉREM  
AZ EURÓPA-LIGÁBAN
Nem sikerült megvédenie címét a Sió-
fok KC női kézilabdacsapatnak, amely 
az új néven indult kupasorozat finá-
léjában 36-31-es vereséget szenve-
dett a francia Nantes együttesétől. Az 
új kupa jogelődjének, az EHF-kupá-
nak a Balaton-partiak voltak az utolsó 
győztesei, így Siófok címvédőként is-
mételhetett volna. Az ezüstérmes csa-
pat egyik meghatározó tagja, Tomori 
Zsuzsanna a rákospalotai Kovács Pál 
Baptista Gimnáziumban érettségizett. 
Az iskolai kézilabdacsapattal egykor 
országos bajnoki címet is nyert.
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SAKK

A Palota Sakk IX. alkalommal 
rende�te meg a REGIO Játék 
Rákospalota-kupa sakkverse-
nyét, amely a� elmúlt tí� es�ten-
dőben komoly rangot vívott ki 
magának a ha�ai sakkéletben.

„A� utolsó pillanatokban dőlt 
el, hogy idén a Buday II Lás�-
ló Stadionban les� a verseny”  – 
mondta Mihály Zoltán, a Palo-
ta Sakk ve�etője, a sakkverseny 
fős�erve�ője.  

A� emeleten a gyerekeknek 
rende�tek egy há�ibajnokságot 
(23 rés�tvevővel), míg a nyílt 
FIDE (78 indulóval) helys�íne a� 
udvari �öld terem lett. 

„A FIDE-versenyünkön ran-

gos me�őny gyűlt öss�e – tet-
te ho��á Mihály Zoltán –, esé-
lyeshe� méltó módon a legtöbb 
ÉLŐ-ponttal rendelke�ő Mari-
anovics Anna, nem�etkö�i női 
nagymester nyerte a versenyt 

Gehér Koppány és Udvardi Za-
lán előtt. A legeredményesebb 
ha�ai verseny�ő S�őke Dávid 
volt, aki a 26. lett. A gyerekver-
senyben  sikeresebbek  voltunk, 
Zelény Botond a koros�tályában 
harmadik lett, míg a� oviskorú 
Béres Alma a legjobb lány sak-
ko�ó díját érdemelte ki.”

Mihály Zoltán kitért arra is, 
hogy s�eretnének egy stabil el-
ső os�tályú csapatot kialakítani, 
amely akár még a bajnoki címre 
is esélyes lehetne. Bí�nak  abban, 
hogy a� önkormány�at is támo-
gatni fogja csapatépítő törekvé-
seiket.

riersch

Rutinosan éremközelben

Már a jövőt építik

rt

Még nincs vége a Buda-
pest-bajnokság I. osztályú 
küzdelmeinek, de leszögez-
hetjük, a REAC alaposan 
megfiatalított kerete – a ruti-
nos Kiss Tamással kiegészül-
ve – meglepően jól szerepel a 
2021-es évben. 

Dinka Balá�s együttese ugyan-
is a 27. fordulóban már dobo-
gós helyen áll,  a� erővis�o-
nyokat né�ve a lehető legtöbb, 
amit ebből a fiatal együttes-
ből ki lehetett ho�ni. A dobo-
gós elő�és pont jókor, a baj-
nokság finisében történt, ami-
kor a REAC idegenben ütöt-
te ki a SZAC 1908 Budapestet, 
míg a legnagyobb rivális, a 
Pén� ügyőr SE 3–2-es vereséget 
s�envedett a Budafok második 
csapatától. 

„Nagyon jól játs�ottunk vé-
gig a mérkő�ésen, frissek vol-
tunk, megérdemelten nyer-
tünk. A gólok mellett sok hely-
�etet dolgo�tunk ki” – mondta 
Dinka Balá�s ve�etőed�ő a 4–0-
ra megnyert találko�ó után. 

A� elő�ő két év kudar-
cát követően (mindkéts�er a� 
utolsó pillanatban bukott el 
a REAC a feljutásért vívott 
harcban) sok minden meg-
válto�ott a S�échenyi téren. 
Leginkább a futballfilo�ófia, 
amely a�tán újabb válto�áso-
kat generált. A klub ve�etése, 

s�akítva a koráb-
bi móds�erekkel, 
nem a tapas�talt 
felnőtt játéko-
soktól, hanem a 
többségében saját 
nevelésű reacos 
s�ívvel rendel-
ke�ő fiataloktól 
várta a helytál-
lást. A� elmúlt évi csapatból 
mindöss�e két s�emélyt, a� 
ed�ő Dinka Balá�st és a klub-
legenda Kiss Tamást tartották 
meg, akik oros�lánrés�t vállal-
tak  abban, hogy Kas�ala Pat-
rikék csapattá érjenek, és egy 
olyan tavas�i menetelést pro-
dukáljanak, amely már-már a 

régi idők REAC-
ára emléke�tetett. 
A REAC a�  em-
lített elő�ést kö-
vetően  egy ko-
rábbról elhalas�-
tott mérkő�ést is 
lejáts�ott a Buda-
fok II ellen,  ame-
lyet s�intén meg-

nyert, így már hat ponttal ve-
�et a dobogóért folytatott 
harcban, a 2021-es s�e�onban 
– cikkünk kés�ültéig –  12 baj-
noki mérkő�éséből  tí�et meg-
nyert, kettőn döntetlennel 
�árt, a�a� őr�i veretlenségét, 
így jó esélyekkel vág neki a 
bajnokság utolsó s�akas�ának.

Hat ponttal 
vezet a dobo-
góért folytatott 
harcban

A Palota Sakknak köszönhetően itthon 
már komolyan jegyzik ezt az eseményt

A gólok mellett sok helyzetet dolgoztak ki
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A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. június 10.
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Az újságot csütörtökön, pénteken és 
szombaton terjesztik.
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felelősséget!

FEJTSE MEG A REJTVÉNYT
ÉS AZ ÜZENETET!
Vágja ki az újságból a teljesen 
kitöltött rejtvényt, és küldje 
el zárt borítékban levelezési 
címünkre (XV Média Kft.,  
1615 Bp., Pf. 155), vagy adja 
le a szerkesztőség részére az 
1153 Bocskai utca 1-3. szám 
alatt! A borítékra írja rá: 
„Tizenötödik Életképek 
REJTVÉNY”! Két helyes megfej-
tő könyvjutalomban részesül.
Beküldési határidő: 
2021. május 28. 
A nyeremények át nem ruházha-
tóak, a nyeremények változtatási 
jogát fenntartja a kiadó. 
A nyertesek a nyereménye-
ket átvehetik az XV Média 
Kft. szerkesztőségében 
60 napon belül.
A 2021/08. szám helyes megfej-
tése: „Rovarhotel a Karácsony 
Benő parkban”
A 2021/08. szám helyes meg-
fejtői közül Zseli Máté XV. ke-
rület., Gabriel García Márquez: 
Utazás Kelet-Európában című 
könyvét, Kircsi Sándorné, 
XV. kerület., Szarvas József, 
Bérczes László: Tények és Ta-
núk című könyvét nyerte.
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INGATLAN
Eladó Pestújhelyen Domaháza utcá-
ban felújítandó 76 nm es családi ház 
423 nm es telken. Irányár: 40, 5 M Ft. 
Tel.: +36 50 123 4694

Rákospalotán ELADÓ 50 nm-es,  
2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, klímás 
TÉGLA LAKÁS beépített gépekkel és tel-
jes bútorzattal + kocsibeállóval a zárt 
udvaron. Elhelyezkedése kiváló, nemrég 
kifestve, hamar költözhető. 
Tel.: +36 20 949 1556

Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsóka-
vár u.-i 2. emeleti örökbérletű, önkor-
mányzati lakásom,  78 nm, 3,5 szobás, 
a ház részt vett a panelprogramban, 
amely igényesen felújított.  
Tel.: +36 1 604 9141 15 órától Ingatla-
nosok kérem, ne hívjanak. 

Eladó: XV.ker. Polgármesteri Hivatal 
környékén egy 24 nm-es, galériás la-
kás garázzsal. A lakás utcára néz, napfé-
nyes. Hatalmas udvaron, nyáron meden-
cével, grillezéssel. Közel Rendőrség, OTP, 
Posta, Aldi, Penny, SZTK. 
Tel.: +36 70 260 0863

Eladó Rákospalotán a Dal utcában 
található téglaépítésű társasházban 
60nm+9nm erkélyes első emeleti össz-
komfortos két és fél szobás lakás. Étke-
zőkonyhás a két szoba az erkélyre és a 
kertre néz. A fürdőszoba és a WC külön, 
az udvaron gépkocsi beállóval.
Irányár: 47 M Ft.
Tel: +36 20 953 8209

Eladó Budapesttől 11 km-re Fóti ha-
tárban hétvégi telek téglaépítésű ház – 
pince, melléképület, gyümölcsös. Irány-
ár: 11 M Ft. 
Tel.: +36 20 241 1395

Eladó Szentmihályi út közelében,  
2 lakásból álló családi téglaépítésű egy 
szoba komfortos 44 nm-es ház, utca-
frontos, magas tetőtérrel. Ár: 21,9 M Ft.  
Tel.: +36 70 771 5371

Kiadó Balatonalmádiban 50 nm-es 
fertőtlenített nyaraló nagy terasszal, gép-
kocsi beállóval 4 főre 1 hétre 100.000 
Ft-ért.  Elő- és utószezon olcsóbb. 
Tel.: +36 30 727 2727

Kiadó Újpalotán nem dohányzó hölgy-
nek külön bejáratú kis szoba olcsón kis 
segítség beszámítva. 
Tel.: +36 20 510 2591 
du 14 órától 20-ig

Kiadó középkorú párnak + egy felnőtt 
hozzátartozónak 2 szobás lakás bútoroz-
va. Internet, TV, hűtő, mosógép van. 
Tel.: +36 30 936 3522

Keresek olcsó albérletet a XV. kerü-
letben két főre, hosszú távra. 
Tel.: +36 30 245 2759

Albérletbe keresek hölgyet, hosszú 
távra, fizetség megegyezés alapján. 
Tel.: +36 1 418 4573

Kiadó garázst keresek – hosszú távra 
– a XV. kerületben a Széchenyi úti felül-
járó Rákos út felőli oldalán, közel a Rá-
kos út 104.sz. házhoz. 
Tel.: +36 20 930 3417

ADOK–VESZEK
Eladó a XV. kerületben, használt, de jó 
állapotban lévő heverő.  
Eladási ár: 20 – 30 E Ft. 
Tel.: + 36 70 313 4386

Eladó 3 db 200 l-es olajos vashordó  
3 E Ft/db. Tel.: + 36 20 432 9752

Eladó varrodámból megmaradt méter-
áru. Pamut, selyem, szövet, fekete, fehér 
csipke méterben, cipzár 18 cm, 120 cm 
többféle színben, könyvek, HIFI. 
Tel.: +36 20 592 0813

Eladó 2 db gyerek roller, 1 db villany-
bojler 50 l-es, 2 db olajradiátor, 1 db 
előszobafal tükrös, akasztós, cipőtartós, 
1 db új tükör 2 m x 160 cm.  
Tel.: +36 20 282 9580

Eladó Siesta gázpalackkal működő hő-
sugárzó 12 E Ft., tonett szerű közepes 
méretű karosszék 4 db 12 E Ft., pol-
cos TV állvány 10 E Ft., gömbölyű asztal 
négy székkel (teraszra való) 40 E Ft., 
piros turista palack 5 és 10 kg-s  
5 E Ft., napernyő (barna-óarany szín), 
2 db heverő, csak a kárpitozott része. 
Tel.: +36 20 443 6661

Eladó  régi mákdaráló, húsdaráló, cér-
nametélt vágó, régi Belker vasmázsa, 
Rejtő könyvek, foci témájú könyvek, ke-
resztrejtvény lexikonok. 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó kerek, faszenes kerti grill átmérő: 
51 cm, magasság 84 cm.  
Tel.: +36 20 348 4407
Eladó egy db új szobai WC, 12 E Ft. 
Tel.: +36 20 470 0007

Eladó kistermetű kerti és szobai növé-
nyek olcsón. Tel.: + 36 1 306 6740

INGYEN ELVIHETŐ

Gyűjtőknek, vagy akit érdekel, fel-
ajánlom a Szép Lak összes számát 
2004. évtől. Tel.: +36 30 563 6536

GONDOZÁS

Tisztelt olvasó! 48 éves megbízha-
tó, becsületes, szakképzett ápolónő 
vagyok, nagy tapasztalattal. Keresem 
ott-lakás fejében azt az idős hölgyet, 
aki egyedül él, és szüksége lenne min-
dennemű segítségre. 
Tel.: +36 70 392 5858

Eltartási szereződéssel családi há-
zamban házrészt előkerttel biztosítok. 
Hívjon bizalommal. 
Tel.: 06 1 306 6102

Életjáradéki szerződést kötnék idős 
emberrel, nagy összegű kifizetést és havi 
járandóságot ajánlanék az ingatlanért 
cserébe. Egy gyermekes anyuka. 
Tel.: +36 70 633 1486 

Eltartási szerződést kötnék idős, 
gyermektelen, örökös nélküli személlyel 
vagy házaspárral. XV.ker-ben lakom al-
bérletben, gondozást, háztartási munkát, 
ügyintézést stb. vállalok. Minden megol-
dás érdekel. Tel.: + 36 20 967 8196

Életjáradéki szerződést kötnék 70 év 
feletti személlyel. 2,5 millió forint egy 
összegű, és havi 50 ezer forint járadék 
kifizetéssel. Tel.: +36 30 213 4063 

ÉLETJÁRADÉK Éljen anyagi biztonság-
ban, egészítse ki nyugdíját. Kössön ve-
lem életjáradéki szerződést. 
Tel.: +36 30 364 9594

Gondoskodás, segítség, eltartási szer-
ződést kötnék idős személlyel. 
Tel.: +36 20 325 6500

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszál-
lással, készpénzért vásárol könyveket, tel-
jes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, 
kéziratokat, képeslapokat, festményeket, 
porcelánokat, teljes hagyatékot. 
Tel: 06(1)312 6294; 
+36 30 941 2484

FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 
és BURKOLÁST vállalok takarítással, fó-
liázással. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Telefon: +36 30 422 1739

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki biztonsá-
gos életjáradékkal. Mindenre van megol-
dás, hívjon bizalommal, kérésére vissza is 
hívom. Tímea +36 20 266 4499

Kertet gondozni vágyó fiatal pár  
Nyaralót/hétvégi házat venne a Balato-
non vagy a Duna-kanyarnál 18mft-ig. 
+36 20 4549 152

Házhoz megyek!
Fogsor készítését, javítását vállalom ga-
ranciával. Védőoltást megkaptam.
Hívjon bizalommal! 
Telefon: +36 20 980 3957

+36 30 232 8383



HIRDETÉS

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Karate tábor

Barlangász tábor

Tervező grafikus leszek! 
Kreatív tervező tábor

Társasjáték 
és WarGames tábor

Kézműves tábor

Tánctábor

Állítsuk meg az időt! 

Ami az informatika 
órából kimarad
számítógépes tábor

Kalandozások angolul 
kisiskolásoknak

CSOKONAI KULTURÁLIS
KÖZPONT KÖNYVTÁRA
1153 Bocskai u. 74–78. T.: 605 1596

Ötvös tábor

Városi vándorok tábor

KIKÖTŐ 
IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
1156 Száraznád u. 5. T.: 30/868 6087

Kikötő zenetábor 
Nem csak kottafejeknek

Kamerán innen, kamerán túl
Filmes tábor fiatalokkal, 
fiataloknak

Kézműves alkotótábor 

Csodálatos kísérletek
Varázslat természet-
tudományokkal tábor

Hip hop tánctábor 

Önvédelmi minitábor

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Gábor Á. u. 58/c T.: 410 5536

Sütimester tábor 

Kiskaszkadőr tábor 

Íjász tábor

Tehetségfejlesztő tábor

3in1 Mandala tábor 

„Pszt, a Mester alkot!”

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

Mókatábor I. II. III.

Állati jó hét tábor

Egy hét a varázslóiskolában

Felfedező tábor 

Palacsintás király
főzőcske tábor I. II.

Balett tábor I. II. III.

Kincskereső tábor tiniknek

Örömsziget élménytábor

Szövegelő tábor

Tánc-és alkotótábor

Időutazó tábor

Bábtábor

RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY 
ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNYE
1158 Pestújhelyi út 81. T.: 419-8216

Derülő napközis gyermektábor

Dalospacsirta napközis 
gyermektábor

ÚJPALOTAI SZABADIDŐ 
KÖZPONT
1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

Ritmikus gimnasztika tábor

Napra-Forgó 
Népmese és kézműves tábor

Mozgásfejlesztő és kori tábor
Engi Klára vezetésével

Sherlock Holmes nyomozós
kaland és drámatábor

Bűvész tábor

Mesterségünk címere

Animációs filmes tábor

Kanga tábor

www.csokonaikk.hu

További információ 
a Csokonai Kulturális Központ 
honlapján és facebook oldalán:
www.facebook.com/csokonaikk


