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Jónás ágnes

Április 3-ára írta ki az ország-
gyűlési képviselők választását 
Áder János köztársasági 
elnök, a választás kitűzésével 
azonban hivatalosan még 
nem kezdődött meg a kam-
pány, mert az a választást 
megelőző 50. napon, azaz 
február 12-én indul.

Az országgyűlési képviselők 
választása egyfordulós, a vá-
lasztópolgárok két szavazattal 
rendelkeznek: egyrészt vok-
solhatnak arra, kit szeretné-
nek az egyéni választókerüle-
tükben (ebből 106 van) képvi-
selőnek, másrészt a másik íven 
arról dönthetnek, hogy az or-
szágos pártlistáról melyik pár-
tot támogatják. Az országos lis-
tán 93 országgyűlési mandátum 
sorsa dől el.

Azok, akik kérték – illetve 
kérik – a helyi választási irodá-
tól, hogy nemzetiségi választó-
ként vehessenek részt a válasz-
táson, nem pártlistára, hanem 
nemzetiségük listájára voksol-
hatnak. A nemzetiségek ked-
vezményes mandátummal ke-
rülhetnek az Országgyűlésbe.

A magyarországi lakcímmel 
rendelkező, külföldön tartóz-
kodó választópolgárok a nagy-
követségeken és konzulátu-
sokon szavazhatnak – írja az 
MTI.

Azok a magyar állampol-
gárok, akiknek nincs magyar-
országi lakcímük, regisztráció 
után levélben adhatják le vok-
sukat, de csak az országos párt-
listára szavazhatnak.

Egyéni válasz-
tókerületben az 
a független vagy 
pártjelölt indul-
hat jelöltként, 
akit a választóke-
rületben legalább 
ötszáz választó-
polgár ajánlott. 
Egy választópol-
gár több jelöltet 

is ajánlhat, de egy jelöltet csak 
egyszer. A jelölteknek február 
25-én 16 óráig kell összegyűj-
teniük az induláshoz szükséges 
számú ajánlást.

Országos pártlistát az a 
párt állíthat, 
amely legalább ti-
zennégy megyé-
ben és a főváros-
ban, legalább 71 
egyéni választó-
kerületben önál-
ló jelöltet állított. 
Országos nemze-
tiségi önkormány-
zat nemzetiségi 

listát állíthat, ehhez a névjegy-
zékben nemzetiségi választó-
polgárként szereplő választó-
polgárok legalább egy száza-
lékának ajánlása, de legfeljebb 
1500 ajánlás szükséges. Nem-
zetiségi listán csak az adott 
nemzetiség választópolgára-
ként szereplő választópolgár 
lehet jelölt.

Az országos listákat legké-
sőbb február 26-án kell beje-
lenteni a Nemzeti Választási 
Bizottságnál (NVB), és a lis-
tát állító pártok és nemzetisé-
gek delegáltat küldhetnek az 
NVB-be.

RieRsch Tamás

„Márki-Zay Péter, Magyarország kö-
vetkező miniszterelnöke” – így mutatta 
be Barkóczi Balázs, a DK szóvivője, az 
ellenzék közös képviselőjelöltje a XV. 
kerületben látogató miniszterelnök-je-
löltet, Márki-Zay Pétert.

Márki-Zay Péter miután köszöntötte janu-
ár 16-án a Fő téren rá váró nagy tömeget, 
azzal kezdte beszédét, hogy bár ő Hód-
mezővásárhely polgármestere, „politikai 
okokból” a XV. kerületben van a lakhelye. 

„Rá kellett jönnöm, hogy Csongrád me-
gyében nem nyerhetek pert, ezért tettem át 
a székhelyemet Budapestre, mert az itteni 

bíróságon nagyobb esélyem van politikai 
ellenfeleimmel szemben” – jegyezte meg.

Ezt követően arra kérte a lakosokat, 
hogy április 3-án menjenek el szavazni, il-
letve hogy minél többen vegyenek részt a 
szavazatok számlálásában is. Csak így lehet 
biztosítani a választások törvényességét.

Márki-Zay Péter arra is kitért, amennyi-
ben áprilisban az Összefogás nyeri a válasz-
tásokat, Barkóczi Balázzsal azon fognak dol-
gozni, hogy a kerületek visszakapják a szak-
rendelőket, hogy megemeljék az ápolók bér-
keretét, megszűntessék a röghöz kötésüket, 
az egészségügynek önálló minisztériuma le-
gyen. Mindemellett újra fogják indítani a pa-
nelprogramot, szociális bérlakásokat építe-
nek, illetve megemelik a családi pótlékot is.

VÁLASZTÁS 2022 

KERÜLETI LÁTOGATÁS
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Az országgyűlési választás menetrendje

Az országos 
listán 93
országgyűlési 
mandátum 
sorsa dől el

El kell indulni felfelé!

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja

Nagy tömeg fogadta Újpalotán az ellenzéki po-
litikusokat
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Férj vagyok és édesapa 
Azért dolgozom, hogy gyermekeim már egy demokratikus 
és európai Magyarországon élhessenek.

Tanárként mindig azt vallottam, 
hogy ami egynek lehetetlen, azt együtt, összefogással  
meg tudjuk csinálni!

Hiszem, hogy az ország, 
és benne Észak-Pest nagy változások előtt áll. És büszke 
vagyok rá, hogy példaképem, Hajdu László engem kért fel 
arra, hogy folytassam képviselői munkáját.

 BARKÓCZI BALÁZS VAGYOK, 

AZ ELLENZÉK KÖZÖS KÉPVISELŐJELÖLTJE 

RÁKOSPALOTÁN, PESTÚJHELYEN, ÚJPALOTÁN ÉS ÚJPESTEN

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KORMÁNYVÁLTÁSRÓL:

Telefon: +36 20 534 5696, email: bp15@dkp.hu 

facebook.com/barkoczi.dkpMARADJUNK KAPCSOLATBAN!

Barkóczi_Balázs_hird_210x295.indd   1Barkóczi_Balázs_hird_210x295.indd   1 2022. 01. 06.   11:55:022022. 01. 06.   11:55:02
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ÚJPALOTAI PROJEKT

KÉMÉNYSEPRÉS

Remek hír érkezett a fővá-
rostól: hosszú évek után idén 
végre megújul az Erdőkerülő 
utca és a Zsókavár utca. A 
BKK beruházásában kicseré-
lik az útpálya burkolatát, új 
gyalogátkelőhelyeket létesí-
tenek és akadálymentesítik a 
Fő téri villamosmegállót. A 
munka tavasszal indulhat, ha 
eredményesen zárul a közbe-
szerzési eljárás.

Jónás ágnes

Az újpalotai projekt során 
jelentős változások történ-
nek az Erdőkerülő utcában 
és a Zsókavár utcában. Ez-
zel egyidőben korszerűsítik a 
Szentmihályi út egy részét is, 
ezért a felújításra váró útsza-
kaszok együttes hossza 1355 
méter.

A munkák során többek kö-

zött megújul az útpályaszer-
kezet az Erdőkerülő utcában. 
A Zsókavár utcában is felújít-
ják a burkolatot, a Szentmi-
hályi út csaknem 200 méte-
res szakaszán pedig kicseré-
lik a kopóréteget. A 69-es vil-
lamos Fő téri megállóhelyét 
akadálymentesítik, ennek kö-
szönhetően a villamos utasai 
könnyebben tudnak majd le-
és felszállni.

A felújítási területen három 
új gyalogátkelőhelyet alakíta-
nak ki, így a lakók és a kör-
nyéken közlekedők számá-
ra is biztonságosabbá válik 
az útszakasz. Korszerűsítik 
a közvilágítást, több helyen 
felújítják a járdákat, illetve 
taktilis figyelmeztető és tájé-
koztató burkolattal biztosít-
ják az akadálymentes és biz-
tonságos közlekedést a gyen-
génlátók számára is. 

Zöldebb lesz a környezet 
annak köszönhetően, hogy 
új fákat, valamint csaknem 
6500 cserjét ültetnek el.

Eredményes közbeszerzési 
eljárás lefolytatása, valamint a 
becsült költség alapján rendel-
kezésre álló forrásnak megfe-
lelő nyertes árajánlat esetén 
még az év elején aláírhatják 
a vállalkozói szerződést, a ki-
vitelezés pedig tavasszal kez-
dődhet.

Évek óta húzódó probléma 
oldódik meg azzal, hogy a fő-
városi kezelésben lévő Erdő-
kerülő és Zsókavár utcát fel-
újítják. Azt, hogy a rendkí-
vül leromlott állapotú utakat 
rendbe kell hozni, a főváros 
szakbizottsága már évekkel 
ezelőtt indokoltnak tartotta.   
2018-ban kimondta, hogy fel-
újításuk nem tűr halasztást, az 
engedélyezési és kiviteli terve-
ket is elkészítette, és támogat-
ta is a szakaszok 2019. évi fel-
újítását, ám ez végül az elő-
ző önkormányzati ciklusban 
nem történt meg. Így idén 
egy többéves kellemetlenség 
oldódhat meg.

Di

A tevékenység ellátásával 
kapcsolatos információ 
elérhető a kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu 
honlapon.

2018. január 1. óta 
a kéményseprők nem 
mennek ki automatiku-
san a családi házakhoz, 

az ellen őrzésre időpon-
tot kell egyeztetni. Ma-
gánszemélyeknek az idő-
pontfoglalás, a kémény 
ellenőrzése, és ha szüksé-
ges, a tisztítás is ingyenes.

Lakóhelytől függ, 
hogy kéményseprő cég 
vagy a katasztrófavéde-
lem kéményseprői végzik 
az ingyenes kéménysep-

rést. A weboldalalukon 
az ügyfélszolgálat ikon-
ra kattintva irányítószám 
alapján ki lehet keresni, 
hogy hol kell időpon-
tot egyeztetni az ingye-
nes kéményellenőrzésre. 
Telefonos ügyintézésre 
a 1818-as telefonszámon, 
ahol a telefonos menüben 
a 9-es, majd 1-es nyomó-
gombot kell megnyomni.

A társasházakban élők-
nek nem kell időpontot 
foglalniuk, oda automa-
tikusan érkeznek a ké-
ményseprők.

A munkák során 
többek között 
megújul az 
útpályaszerkezet 
az Erdőkerülő 
utcában

Ütemterv szerint haladnak

Felújítják az Erdőkerülő 
és a Zsókavár utcát

Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelő-
vel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Gazdasági Ellátó Központ mint  kémény-
seprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprő-ipari 
sormunka ütemterveit kerületi bontásban 
elkészítette.
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HULLADÉKKEZELÉS

KARÁCSONYFA ELSZÁLLÍTÁS

J. á..

Budapesten a karácsonyi 
ünnepeket követően az FKF 
Hulladékgazdálkodási Divízió 
munkatársai szervezetten 
gyűjtik össze és szállítják el 
a fenyőfákat.

Az FKF tapasztalata szerint ál-
talában vízkeresztet, január 6-át 
követően kezdődik a kihelyezé-
si dömping, ami egy-másfél hó-
napig tart. A kijelölt gyűjtőpon-

tokról ilyenkor úgynevezett fe-
nyőfajáratok szállítják el a ka-
rácsonyfákat. A lakóházaktól 
ezzel párhuzamosan a normál 
hulladékszállítók gyűjtik össze 
az örökzöldeket. A lakosság vá-
laszthat: a háztartási hulladékos 
kukák mellé a hulladékgyűjtés 
napján, vagy a kerületben kije-
lölt négy gyűjtőhely egyikére te-
heti ki a fáját. Figyelni kell ar-
ra, hogy azok ne akadályozzák a 
gyalogosokat, se a parkolást, va-
lamint a gépjárműforgalmat. 

Jónás ágnes

Az idei évtől tehát a sze-
lektív gyűjtési rendszer-

ben tisztán papír, illetve 
kevert csomagolási hulla-
dékok elkülönített gyűj-
tésére van lehetőség.

Az új csoportosítá-
si rendszer a különböző 
anyagok rétegeiből álló 
italoskartonok gyűjtését 
érinti: egyes tejtermékek, 
gyümölcslevek dobozait 
ezentúl nem a papírral a 
kék fedelű, hanem a sárga 
fedelű tartályban, a kevert 
csomagolási hulladékok-
kal együtt kell gyűjteni. 
A változtatást annak ér-

dekében vezette be a társa-
ság, hogy a kék fedelű tar-
tályokba kizárólag tisztán 
papírhulladék kerüljön, 
így annak további váloga-
tására a jövőben már nem 
lesz szükség – írta közle-
ményben a társaság.

Az FKF azt kéri, 
hogy a kék fedelű tartá-
lyokba kizárólag tiszta 
papírhulladékot (példá-
ul újságot, hullámpapírt, 
csomagolópapírt vagy 
összelapított kartondo-
bozt) helyezzenek. 

A sárga fedelű tar-
tályokba pedig kevert 
csomagolási hulladékot 
(például műanyag és fém 
csomagolási hulladé-
kot, összelapított italos 
kartondobozt, PET-pa-
lackot és fém italosdo-
bozt vagy műanyagzacs-
kót) rakjanak.

Fontos, hogy a sár-
ga fedelű kukában kizá-
rólag csomagolási anyag 
gyűjthető, tehát ne he-
lyezzenek bele egyéb 
műanyagot és fém hasz-
nálati tárgyakat.

A kartondobozok, 
flakonok, italos karton-
dobozok, PET-palackok 
és fém italosdobozok 
esetében különösen fon-
tos, hogy azokat össze-
nyomva, lapítva helyez-
zék a gyűjtőtartályokba, 
hogy minél kevesebb he-
lyet foglaljanak. 

Az FKF emellett nyo-
matékosan kéri a lakossá-
got, hogy a szelektív tartá-
lyokba ne dobjanak élel-
miszer-maradványokat és 
egyéb szennyeződéseket 
tartalmazó (például olaj, 
zsír, oldószer) csomagoló-
anyagokat, használt papír-
zsebkendőt, szalvétát.

Italosdobozt a sárga fedelű kukába!

Fenyőfát a kuka mellé!

A kék fedelű 
tartályokba 
kizárólag 
tisztán papír-
hulladék 
kerüljön

A sárga fedelű tartályokba kevert csomagolási hulladékot lehet rakni, a kékbe csak papírt

Fenyőfajáratok szállítják el a karácsonyfákat

Január 1-jétől az FKF valamennyi begyűjtési rend-
szerében (házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, 
gyűjtőszigetek, lakossági hulladékudvarok) 
az italos kartondoboz átkerült a kevert csomago-
lási hulladékok közé, a sárga fedelű tartályokba, 
a kék fedelű tartályokban ezentúl kizárólag tiszta 
papírhulladék gyűjthető – közölte a társaság.

KERÜLETI GYŰJTŐPONTOK:

• Nyírpalota út 63-mal szemben a parkban 
• Kontyfa utca 8. és 10. közötti zöldterület
• Wesselényi utca - Bánkút utca sarok
• Gubó utca - Csobogós utca kereszteződésnél (a Szilas-pataknál)
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KÉRELEM BEADÁS

Elismerések pedagógusoknak
Már benyújthatók a Pedagó-
gus díszoklevél és a Díszdip-
loma iránti kérelmek.  
A Pedagógus díszoklevél,  
valamint a Díszdiploma egy-
mástól eljárásában független 
elismerési forma. A Dísz-
diploma iránti kérelmeket a 
diplomát kiállító felsőokta-
tási intézmény, vagy annak 
jogutód intézménye bírálja 
el, míg a Díszoklevél a XV. 
kerületi önkormányzat által 
alapított és adományozható 
elismerés. Az önkormányzat 
az eljárásrendek összevoná-
sával és egyben történő ke-
zelésével kívánja megköny-
nyíteni a jogosultak elisme-
réshez jutását.

DÍSZOKLEVÉL
A helyi önkormányzat kép-
viselő-testületének 24/2012. 
(VI.6.) önkormányzati rende-
lete szabályozza a Díszoklevél 
adományozását.

Az önkormányzat Díszok-
levéllel ismeri el azoknak a 
nyugdíjas pedagógusoknak 
a munkáját, akik a 2022. év-
ben 50 éve (1972-ben), 60 
éve (1962-ben), 65 éve (1957-
ben), 70 éve (1952-ben) sze-
rezték meg a pedagógus dip-
lomájukat és a kerületi ön-
kormányzat közigazgatási te-
rületén bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendel-
keznek, és legalább 20 évet 
pedagógus munkakörben töl-
töttek el, vagy legalább 20 
évet az önkormányzat köz-
igazgatási területén működő 

nevelési-oktatá-
si intézmény-
ben pedagógus 
m u n k a k ö r b e n 
dolgoztak.

A kérelem be-
nyújtásának ha-
tárideje: 2022. 
február 15. 
(kedd).

A kérelmet és 
mellékleteit e-mailben, pos-
tai úton és személyesen lehet 
benyújtani a polgármesternek 
címezve.

Postai cím: Kerületi Pol-

gármesteri Hi-
vatal Népjóléti 
és Intézményfel-
ügyeleti Főosz-
tály (1153 Buda-
pest, Bocskai ut-
ca 1-3.).

E-mail cím: in-
tezmenyfelugye-
let@bpxv.hu

Személyes be-
nyújtásra telefonos egyezte-
tést követően van lehetőség. 
Egyeztetni a 06-1/305-3310 te-
lefonszámon lehet.

A Díszoklevél odaítélésé-

ről a polgármester dönt 2022. 
április 30. napjáig. A döntés-
ről a kérelmezőt a XV. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal 
Népjóléti és Intézményfel-
ügyeleti Főosztálya értesíti. 
A Díszoklevél mellé pénzju-
talom jár. Amennyiben a jár-
ványhelyzet lehetővé teszi, 
a Díszoklevelet ünnepélyes 
keretek között a Pedagógus 
Nap alkalmából a polgármes-
ter adja át. 

DÍSZDIPLOMA
A Díszdiploma kérelem a 
Dísz oklevél kérelemmel egy 
időben, egyszerre benyújtha-
tó az önkormányzathoz.

A határidőben beérkező 
Díszdiploma iránti kérelme-
ket az önkormányzat továb-
bítja az illetékes felsőoktatá-
si intézménynek elbírálásra, 
azt tehát a kérelmezőnek nem 
kell külön az érintett felsőok-
tatási intézményhez is be-
nyújtania.

A kérelem benyújtásával 
kapcsolatban további felvilá-
gosítás a 06-1/305-3310-es te-
lefonszámon Dobrosiné Lad-
jánszki Tímea, vagy Máté 
Tünde intézményfelügyeleti 
referensektől kérhető.

  KÖZNEVELÉSÉRT OKLEVÉL IGÉNYLÉSE

Az elismerés annak a XV. kerület közigazgatási területén 
működő, az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntar-
tott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban 
részt vevő iskolában dolgozó, pedagógus vagy pedagógus 
munkát segítő munkakörben alkalmazott személynek ado-
mányozható, aki ezen intézményekben, illetve ezek jogelő-
deinél megszakítás nélkül eltöltött 20, 35, 45, 50 év folya-
matos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
A kérelmet a pedagógus vagy pedagógus munkát segítő 
munkakörben alkalmazott személy közvetlenül nyújthatja 
be a polgármesternek. A nyugállományba vonuló alkalma-
zottnak 35, 45 és 50 éves elismerő Oklevél akkor is ado-
mányozható, ha szolgálati jogviszonyából két év, vagy ennél 
kevesebb idő van hátra. Az elismerés az alkalmazott részére 

akkor is adományozható, ha jogviszonya a feltételként meg-
határozott időtartamot az adományozás évének december 
31. napjáig érné el.
A kérelem benyújtásának határideje: 2022. március 1. 
(kedd).
A pályázati kérelmet és mellékleteit e-mailben, postai úton 
és személyesen lehet benyújtani a polgármesternek címezve.
Postai cím: Kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és In-
tézményfelügyeleti Főosztály (1153 Budapest, Bocskai utca 
1-3.).
E-mail cím: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Személyes benyújtásra telefonos egyeztetést követően van 
lehetőség. Egyeztetni a 06-1/305-3310 és a 06-1/305-
3160 telefonszámon lehet.

Részletek és a dokumentumok letölthetőek az önkormányzat honlapján (bpxv.hu)

A Díszoklevél 
odaítéléséről 
a polgármester 
dönt 2022. ápri-
lis 30. napjáig
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BESZÉLGETÉS JOCÓ BÁCSIVAL A HANGÁRBAN

A gyerekek lelke fontosabb,
mint a tananyag
Bicó

„Az elsődleges, hogy 
megbízom a gyerek-
ben” – vallja Balatoni 
József, közismert ne-
vén Jocó bácsi, az Új-
palotai Kontyfa Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um történelemtanára. 
A tanítás mellett regé-
nyeket ír, az élmény-
pedagógia szószólója.

„Úgy jöttem ki az egye-
temről, hogy csak azt hal-
lottuk, hogy az oktatás-
ban létező minden alter-
natív módszer rossz. Eh-
hez képest a Kontyfában 
olyan pedagógusok közé 
kerültem, akik élmény-
pedagógiával dolgoznak. 
Az első pillanattól lehe-
tőséget kaptam, hogy ki-
próbáljam a saját ötletei-
met.”

Jocó bácsi hangsúlyoz-
za, hogy az élménype-
dagógia nem arról szól, 
hogy bárki bármit te-
het, hanem arról, hogy 
az önálló gondolatok na-
gyobb teret kapjanak, de 
meghatározott keretek 

között. Minden osztály-
nál meg kell találni azt 
a módszert, ami hatéko-
nyan működik.

A 35 éves történelem-
tanár azt is elárulja, hogy 
az utóbbi években többet 
kell foglalkozni a gyere-
kek lelkével, mint a tan-
anyaggal. Nemcsak a jár-
vány óta, már előtte is. 
Mert sokkal kevesebb idő 
jut rájuk otthon, sokkal 
kevésbé érzik azt, hogy 
figyelnek rájuk, és renge-
teg a csonka család. 

„Meg kell pró-
bálni pótolni 
az otthoni fi-
gyelemhiányt.  
 
Ami nagy fe-
lelős-
ség, 
és 

néha teher is, de biza-
lommal fordulnak hoz-
zám a diákok” –  je-
gyezte meg.  Hozzátet-
te: a szülőkkel is jól ki-
jön, egészen addig, amíg 
nem áll a gyerek mel-
lé. „Az elsődleges, hogy 
megbízom a gyerek-
ben” – vallja Jocó bácsi. 
Sok konfliktus a pálya-
választással kapcsolatos, 
mert a gyerek mást sze-
retne tanulni, mint amit 
a szülő elképzel. Ne-
ki soha nem erőltették 

a szülei, hogy mit ta-

nuljon. Egyetlen elvárás 
volt otthon, ha valami 
mellett dönt, amellett 
tartson ki.

Gyakori téma a neves 
töritanárral kapcsolat-
ban a dadogása. „Sokak-
nak fel sem tűnik, talán 
azért, mert nem titko-
lom. A gyerekek előtt 
ebből soha semmilyen 
problémám nem volt. 
Egy lány megkérdezte 
egyszer fél év után, hogy 
Jocó bá’ dadog? Mond-
tam, hogy igen. Annyit 
reagált, hogy „de cuki”, 
és leült. Négyéves ko-
romban ért egy trauma, 
a játékaim között volt 
egy nagy pók, amitől 
megijedtem. Utána kez-
dődött az őrület, pszi-
chiáterhez kellett jár-
nom, sőt még a szü-

leimnek is. Nagyon 
nehezen beszél-
tem, minden szó-
nál megakadtam, 
egészen 16 éves 
koromig. Az biz-
tos, hogy megta-
nultam küzdeni, 
nekem mindig öt-

ször többet kellett 

teljesítenem, hogy bizo-
nyítsak.”

Balatoni József életé-
nek nem a legjobb idő-
szakát éli, egy válás kel-
lős közepén van, de ren-
geteget dolgozik. Hat éve 
szakértője a Felelős Szü-
lők Iskolájának, múze-
umtúrákat szervez, re-
gényeket és pedagógiai 
szakkönyveket ír. Egyre 
többen elismerik a mun-
káját, 79 ezer követője 
van a Facebook-on. En-
nél több nem is kell egy 
tanárnak. 

Egy lány meg-
kérdezte egyszer 
fél év után, hogy 
Jocó bá’ dadog? 
Mondtam, hogy 
igen. Annyit 
reagált, hogy
»de cuki«
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ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK KERÜLETI BÜDZSÉ

KÖZÉLET

Sikeresen zárult a pályázat

Fontos változások az új évben

Sikeresen lezárult az októ-
berben kiírt költségelvű la-
káspályázat, már kiértesí-
tették a nyertes pályázókat.

A XV. kerületi önkor-
mányzat a tulajdonában lé-
vő lakások bérbeadására 
költségelvű lakbér fizeté-
se mellett, felújítási kötele-
zettséggel történő nyílt pá-
lyázatot írt ki 2021 őszén 
11 darab üres lakás bérleti 
jogának elnyerésére. 

A kiírásban szereplő laká-
sokat 6 hónapra szóló hasz-
nálati szerződéssel plusz 5 
év határozott időtartamú 
bérleti szerződéssel adják 
birtokba. A bérleti jogvi-
szony további 5 évvel meg-
hosszabbítható.

A pályázat célja az volt, 
hogy az önkormányzat jó 
adottságokkal rendelkező 
ingatlanokat olyan pályá-
zóknak adjon ki, akik vál-
lalják a szükséges felújítási 
munkák elvégzését. A bér-
lőnek tehát egyszer kell egy 

nagyobb összeget felújítás-
ra költenie, de utána évekig 
a piacon található lakbérek 
töredékéért lakhat a felújí-
tott lakásban.

Összesen 11 lakást hirdet-
tek meg. A pályázat lezá-
rult, és a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy elérte cél-
ját.

A leadási határidőig 200 

pályázat érkezett: 70 érvé-
nyes és 130 érvénytelen pá-
lyázatot nyújtottak be. 

Miután az önkormányzat 
a pályázókat értesíti, a PA-
LOTA-HOLDING Zrt. az 
elnyert lakásra előírt felújí-
tási kötelezettség teljesítésé-
nek  6 hónapos időtartamá-
ra, lakáshasználati szerző-
dést köt a nyertesekkel.

Az önkormányzat a lakáshasználóval 5 év határozott időre szóló lakás-
bérleti szerződést kötFo
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Számos változás lépett életbe 
az új évben. Ezek közül van, 
aminek örülhetünk, de olyan 
is, ami bizony kedvünket sze-
gi. Röviden összefoglaltuk a 
leglényegesebb tudnivalókat, 
amik befolyásolják a minden-
napjainkat.

2022. január 1-jétől a minimálbér 
bruttó 200 ezer forintra emelke-
dik, a szakmunkás minimálbér 
pedig bruttó 260 ezer forintra. A 
minimálbér mellett a közmun-
kások bére is emelkedik, ami a 
minimálbér 50 százaléka, azaz 
bruttó 100 ezer forint.

Az átlagbér mértékéig szemé-

lyi jövedelemadó-mentességet 
kapnak a 25 év alatti fiatalok.

A kisvállalati adó (kiva) mér-
téke 10 százalék lesz. Az egyéni 
vállalkozók számára növekszik 
az átalányadózás bevételi érték-
határa az eddigi 15 millió forint-
ról a mindenkori éves minimál-
bér tízszereséig; az átalányadó-

zást választó egyéni vállalkozó 
jövedelme adómentes az éves mi-
nimálbér felét meg nem haladó 
részig. A vállalkozások az ott-
honi munkavégzés elősegítésé-
re költségtérítést számolhatnak 
el, amely legfeljebb a havi mini-
málbér 10 százalékának megfele-
lő összegig adómentes.

•  a heti (10 napos) autópálya-matrica 3.640 forintról 3.820 forintra,
•  a havi autópálya-matrica 4.970 forintról 5.210 forintra,
•  míg az éves autópálya-matrica 44.660 forintról 46.850 forintra emelkedik.
•  A megyei autópálya-matrica 5.200 forintról 5.450 forintra drágul.

Január 1-jétől díjkötelessé vált több magyarországi autópálya-szakasz, ami 
eddig ingyenes volt:
•  az M4-es autóút Abony és Törökszentmiklós-nyugat közötti szakasza
•  az M76-os autóút Balatonszentgyörgy és Keszthely-Fenékpuszta közötti sza-

kasza
•  az M30-as autópálya Miskolc-észak és Tornyosnémeti közötti szakasza (az 

M30-as autópálya Miskolcot elkerülő szakasza továbbra is díjmentes) 
•  az M85-ös autóút Sopron-kelet és Sopron-észak közötti szakasza

CSAKNEM 5 SZÁZALÉKKAL DRÁGULTAK  
AZ AUTÓPÁLYA-MATRICÁK:

Egyeztetésekkel
indult az év
TK

A 2022. évi kerületi költségvetésről 
már megkezdődtek az egyeztetések 
– tájékoztatta a helyi médiát Cser-
diné Németh Angéla polgármester. 

Nem lesz könnyű feladata a képvi-
selő-testületnek, ugyanis a kormány-
rendeletek igencsak sarcolják az ön-
kormányzat bevételeit. A bérbeadá-
si díjak emelésének is blokkoló a 
következménye, hátrányos az ön-
kormányzatra nézve, hiszen ezáltal 
az inflációt is beleszámítva immár 
harmadik éve jóval kevesebb bevétel 
képződik a helyhatóságok számára, 
amelyből más szolgáltatások, beru-
házások költségét tudnák fedezni. A 
minimálbér és a garantált bérmini-
mum emelése ugyan örömteli, azon-
ban a tavalyi évhez képest 300 millió 
forint plusz költséget jelent, amit az 
önkormányzatnak kell kigazdálkod-
nia. Idén február 3-án ül össze elő-
ször a XV. kerületi képviselő-tesü-
let, melyet a bpxv.hu oldalon élőben 
követhetnek.
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BÚCSÚZUNK

 ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY 
A HŐSÖK ÚTI RENDELŐÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRÓL 

Ahogy eddig, ezután sem engedek a politikai célú zsarolásnak. Márpedig az, ami jelenleg a 
Hősök úti rendelőépületek felújítása körül a kivitelező részéről zajlik, az nem több politikai célú 
zsarolásnál, amivel a kivitelező a saját felelősségét igyekszik elfedni.
A valós helyzet az, hogy a XV. kerület önkormányzata mind a kivitelező kiválasztását, mind a 
szerződéskötést, mind a szerződés szerinti pénzügyi teljesítéseket, mind a műszaki ellenőrzés 
folyamatát a hatályos magyar jogszabályok szerint törvényesen és átláthatóan végezte. A Köz-
beszerzési Hatóság folyamatos felügyelete, ellenőrzése mellett zajlott a közbeszerezés, a Vál-
lalkozási Szerződésben meghatározott pénzügyi ütemezés szerint pedig az önkormányzatunk 
az elért készültségi fokoknak megfelelően a nyertes kivitelező munkáját mindig pontosan és 
határidőben megfizette. A rendelő felújítása a vállalt tavaly november 30-i határidőre mégsem 
készült el. Ez pedig nem az önkormányzat felelőssége.
A politikai célú zsarolás, a munka akadályoztatása helyett egyszerűbb lenne minden félnek 
vissza térnie a normális hangnemben zajló egyeztetéshez annak érdekében, hogy a felújítás mi-
előbb befejeződhessen. Ez mind a kerület, mind a lakosság, mind a nyertes kivitelező közös ér-
deke!

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

 KULCSÁR GYŐZŐ SPORTOLÓI ÖSZTÖNDÍJ

Szociálisan rászoruló fiatalok sportolói tevékenységét támogatja a helyi önkormányzat.
A Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj pályázat célja az esélyegyenlőség érdekében a szociáli-
san rászoruló fiatalok sportolói tevékenységének támogatása.
Az ösztöndíjban az a sportoló részesíthető, aki az önkormányzat közigazgatási területén a pá-
lyázati kérelem benyújtási határidejének utolsó napjától számított legalább egy éve bejelen-
tett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen is a XV. kerületben lakik, 
Magyarország területén székhellyel rendelkező sportszervezetben legalább egy éve tagsággal 
rendelkezik. A pályázati kérelem benyújtásának határidejéig a 10. életévét betöltötte, de nem 
töltötte be a 21. életévét, tanulói vagy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A kérelem be-
nyújtását közvetlenül megelőző tanév végén tanulmányi eredményének átlaga legalább 3,5, 
valamint szociálisan rászoruló fiatalnak minősül.
A Sportolói Ösztöndíj minden évben 4 kategóriában összesen 8, egyéni sportágban 2 lány és 
2 fiú sportoló, csapatsportágban 2 lány és 2 fiú sportoló részére adományozható.
A nyertes sportolókat az önkormányzat nettó 100.000 forint ösztöndíjban részesíti.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 1. (kedd).
A pályázatot e-mailben, postai úton és személyesen lehet benyújtani.
Postai cím: Kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 
(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.).
E-mail cím: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Személyes benyújtásra telefonos egyeztetést követően van lehetőség. 
Egyeztetni a 36-1/305-3160 telefonszámon lehet.

TK

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 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

matlak.gabor@bpxv.hu 
+36 1 305 3106

A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható
önkormányzati „zöldszám”: 

+36 80 203 804

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

JEGYZŐ 
Dr. Filipsz Andrea
jegyzo@bpxv.hu
+ 36 1 305 3268

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
Hajdu László
hajdu15laszlo@gmail.com
+36 30 899 2663

  1. sz. vk. Lukács Gergely
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 70 371 7978  
lukacs.gergely@bp15.hu

  2. sz. vk. Szilvágyi László 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 768 0993  
szilvagyi.laszlo@bp15.hu

Választókerület/név/frakció Elérhetőség

Név/frakció Elérhetőség

  3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 382 6160   
bodo.miklos@bp15.hu

  4. sz. vk. Deschelák Károly 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 571 4121
deschelak.karoly@bp15.hu

  5. sz. vk. Farkas Edit 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 20 440 8855 
farkas.edit@bp15.hu

  6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 30 540 6393  
legard.krisztian@bp15.hu

  7. sz. vk. Király Csaba 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

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

  8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 296 6139 
gyurko.daniel@bp15.hu

  9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 964 2452 
vekas.sandor@bp15.hu

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 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

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

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)

+36 70 778 8544
szalay.kornel@bp15.hu

FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN
További információk: https://www.bpxv.hu/kepviselo
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2021. december 20-án Szántai Sárközi Amb-
rus István életének 73. évében örökre meg-
pihent.
Szántai Sárközi Ambrus István 2021 decembe-
réig töltötte be a  Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara XV. kerületi tagszervezetének elnöki 
posztját. Az új elnökség megalakulását követően 
tiszteletbeli elnöknek választották. 2022. janu-
ár 13-án kísérték utolsó útjára a Rákospalotai 
köztemetőben.
Nyugodjék békében!
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Bicó henRieTT

Amikor megszólítják a 
boltban, és megkérdezik tőle, 
hogy ide is biciklivel jött-e, 
azt az egyenválaszt adja, 
hogy helikopterrel érkezett, 
kölcsönkérte Rogán Tónitól. 
Karácsony Gergely budapesti 
főpolgármesterrel Gersits 
Réka beszélgetett a Hangár-
ban. 

„Amikor a biciklizésről be-
szélünk, árnyaltabban szok-
tam fogalmazni – mondta Ka-
rácsony. – A fő gond a bel-
városon átmenő forgalom. 
A szennyezett levegő miatt 
a belvárosban nyolc-tíz év-
vel kevesebbet élnek az embe-
rek, mint máshol. Meggyőző-
désem, hogy az értékes köz-
területek többet érnek annál, 
hogy autók parkoljanak rajta. 
Az elmúlt húsz évben meg-
duplázódott az autók száma 
Budapesten. Van egy pont, 
amikor már nem tudunk több 
teret adni az autóknak.”

Szóba került, hogy a XV. ke-
rületben ez még nem gond, de a 
belvárosban örülnek az embe-
rek annak, hogy a bicikliknek 
kedveznek.

A főpolgármester a 450 mil-
liárd forintért megépített 4-es 
metrót is megemlítette. „Nem 
ér annyit, mint amennyibe ke-
rült, fél metró lett belőle, mert 
a 4-es vonalát ki kell hozni Új-
palotáig, sőt a felszín felett egé-
szen az M0-ig. Ha ez meglenne, 
akkor 15 perc alatt be lehetne 
érni a belvárosba.”

K a r á c s o n y 
Gergely szerint a 
jelenlegi társadal-
mi konfliktusok a 
„nagyváros kont-
ra kistelepülések” 
kérdésből fakad-
nak. A politiku-
sok a távolban lé-
vő problémákkal 
riogatnak, majd 
a helyszínen azt 
ígérik, megoldják. 
Az előválasztás is azt jelezte, 
hogy meg kell szüntetni a kis-
települések és a nagyvárosok 
közötti szembeállítást. 

Jól viseli a személye elleni 

támadásokat, de 
olykor túlcsor-
dul a pohár. Már 
megesett, hogy 
egy-egy kormány-
párti orgánum le-
írta, hogy a gyere-
ke hova jár iskolá-
ba, és bennfentes 
információkkal 
próbálják támad-
ni.

Szóba került 
a család is. Karácsony Ger-
gely gyerekként veszítette el 
az apját, most pedig mozaik-
családban él. „Van a családról 
a tankönyvi példa, papa, ma-

ma, gyerekek, gyakran emle-
getik ezt a szexuális kisebb-
ségekkel kapcsolatos viták-
ban. De az élet ennél sokkal 
bonyolultabb. A család azt je-
lenti, hogy a családtagok sze-
retik egymást. Ennek része 
az is, hogy a nagyszülőkhöz 
hogyan kapcsolódunk, és mi-
lyen a viszony a féltestvérek 
között. Szerintem nem a vér-
ségi kötelékeken múlik. Sok 
barátomnak van örökbefoga-
dott gyereke, csodálatosan él-
nek. Nem szükséges klisék-
ben gondolkodni. Sokfélekép-
pen lehet jól élni. Mint ahogy 
rosszul is.”

Jónás ágnes

A Fővárosi Közgyűlés december 15-i ülé-
sén elfogadták Budapest 2022-es költség-
vetését. Az önkormányzat költségvetési 
bevételeit 297 milliárd 124 millió 159 ezer 
forintban, költségvetési kiadásait 410 
milliárd 752 millió 218 ezer forintban 
állapították meg. Mindemellett 6 milliárd 
94 millió 37 ezer forintot fordít hiteltör-
lesztésre a fővárosi önkormányzat.

A bevételek és a kiadások között keletkező 
119 milliárd 722 millió 96 ezer forintos kü-
lönbözetet az előző évi maradványforrások 
32 milliárd 299 millió 323 ezer forint bevo-
násával, lekötött betétek 55 milliárd forintos 
bevételeiből, illetve a hitelszerződések alap-
ján lehívni tervezett 32 milliárd 422 millió 
773 ezer forintból finanszírozzák.

„A pénzügyi egyensúlyhoz azonban má-
jus végéig meg kell érkeznie az önkormány-
zat bankszámlájára a kormánytól az ipar-

űzési adó felezéséből fakadó kompenzáció 
összegének. Az iparűzési adó megfelezésé-
vel a szakszervezetek sem értettek egyet, mi-
vel tudják, hogy a béremelés a tét. A fővá-
ros ugyan megelőlegezi a fővárosi cégeknél 
és intézményekben dolgozók béremelésé-
nek költségét az év közepéig, de teljes mér-
tékben kigazdálkodni nem tudja. Amennyi-
ben nem kerül sor az iparűzési adó felezésé-
nek május végéig történő kompenzációjára, 
úgy a költségvetési rendeletben is szereplő 
módon 20,5 milliárd forint értékben kell a 
költségvetési egyensúly biztosítása érdeké-
ben módosításokat kezdeményezni” – fo-
galmazott közleményében a Főváros.

BESZÉLGETÉS KARÁCSONY GERGELY FŐPOLGÁRMESTERREL

KÖLTSÉGVETÉS

FŐVÁROSI HÍREK

Sokféleképpen lehet jól élni
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A négyes metró 
vonalát ki kell 
hozni Újpalotáig, 
sőt a felszín 
felett egészen 
az M0-ig

Erősen forráshiányos a fővárosi büdzsé

Karácsony Gergely: meg kell szüntetni a kistelepülések és a nagyvárosok közötti szembeállítást
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Jónás á.

Január 22-től, szombattól 
nem közlekedik a 224-es 
buszjárat. A járat helyett 
az új 125B busszal lehet 
eljutni a fóti Auchanhoz, az 
Észak-Pesti Kórház pedig 
hétköznapokon az új 231B 
járattal érhető el.

A BKK megvizsgálta a lehető-
ségeket, hogyan tartható fenn 
Újpalota és Rákospalota kö-
zösségi közlekedési kiszolgá-
lása a 224-es buszjárat közle-
kedésének felfüggesztése után. 
Az utazók észrevételei és javas-
latai alapján az alábbi változá-
sok lépnek életbe január 22-től, 

szombattól – közölte a közle-
kedési társaság.

125B JELZÉSSEL ÚJ BUSZJÁRAT 
KÖZLEKEDIK
A fóti Auchan áruház elérését 
a Bosnyák tértől a Hulladék-
hasznosító Mű megállóhelyig a 
125-ös buszjárat vonalán, majd 
a Felsőkert utcán keresztül 
közlekedő 125B járat biztosítja 
mindennap 10 és 15 óra között 
60 percenként, ezen kívül kora 
reggel és késő este további né-
hány indulással.

Újpalota és a fóti áruházi te-
rület között a 96-os, a 196-os, a 
196A, a 296-os, valamint a 296A 
járatokról a Hubay Jenő téren 
az új 125B járatra átszállva lehet 

utazni. Az AsiaCenter és a Pó-
lus Center az üzleti partnerek 
döntése miatt a Nyírpalota úti, 
illetve a Sárfű utcai megállóktól 
gyalog közelíthető meg.

231B JELZÉSSEL ÚJ BUSZJÁRAT 
KÖZLEKEDIK
Az Észak-Pesti Kórház meg-
állót a szakrendelő nyitva tar-
tásához igazodó üzemidőben 
közlekedő 231B autóbusz szol-
gálja ki. Az új járat az Örs ve-
zér tere végállomás felé a Bán-
kút utcától a Vasutastelep ut-
ca–Széchenyi út–Őrjárat utca 
útvonalon éri el a Szent Koro-
na útját, ezért nem érinti a Ko-
lozsvár utca megállót. Helyet-
te a 973-as busz Vasutastelep 
utca megállójában és a 224-es 
busz Észak-Pesti Kórház meg-
állójában áll meg, egyebekben 
a 231-es busz útvonalán halad. 
A 231B járat hétköznapokon 
körülbelül 8:30 és 19 óra kö-
zött közlekedik a 231-es járat-
tal megegyező követési idővel.

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ELŐZTE 
MEG AZ ÚJ JÁRATOK INDULÁSÁT
A január 22-ig közlekedő 224-
es buszjárat a XV. kerületi ön-
kormányzat és több áruház je-
lentős anyagi hozzájárulásá-
val, szerződés alapján jár. A 
BKK tavaly novemberben tár-
sadalmi egyeztetést kezdemé-
nyezett az Észak-Pesti Kórház 
és a fóti áruházi terület kiszol-
gálásának átalakításáról, miu-
tán kiderült, hogy az együtt-
működő partnerek a járat köz-
lekedésének felfüggesztését 
kezdeményezték. 

Barkóczi Balázs, az ellenzék közös országgyűlé-
si képviselőjelöltje Tüttő Katával, Budapest fő-
polgármester-helyettesével folytatott megbeszé-
léseket a XV. kerület és Újpest tömegközleke-
désééről. A főpolgármester-helyettes elmondta: 
a 2030-ig szóló közlekedésfejlesztési stratégiában 
kiemelt helyen szerepel a járműpark megújítása 
és ezen belül is a CAF villamosok üzembe he-
lyezése a 69-es vonalán. Ahhoz, hogy a jövőben 
alacsonypadlós járművekkel lehessen megköze-
líteni az Újpalotai Vásárcsarnokot, 500 millió 
forintos kábelberuházásra lenne szükség, azon-
ban a kormányzati elvonások miatt erre kevés 
a forrás. A főpolgármester-helyettes megígérte: 
a BKK meg fogja vizsgálni annak lehetőségét, 
hogy ne csak hétvégén, hanem pénteken is köz-
lekedjenek a CAF-villamosok a 69-es vonalán.

UTAZÁSI VÁLTOZÁSOK

MEGBESZÉLÉS
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Egyeztetés a kerületi közlekedésről

Barkóczi Balázs: a XV. kerületi közösségi közlekedés
fejlesztésének kulcsa az áprilisi kormányváltás

ROMA ÖSZTÖNDÍJ 
PÁLYÁZAT
Nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Ro-
mano Kher Budapesti Roma Műve-
lődési Ház. 
A pályázatot olyan Budapesten lakó, 
roma nemzetiséghez tartozó, mini-
mum 3,00 tanulmányi átlaggal ren-
delkező, alapfokú köznevelési in-
tézményben felső tagozaton, vagy 
középfokú nevelési-oktatási intéz-
ményben nappali tagozaton tanulók 
számára írták ki, akik más forrásból, 
hasonló célra nem részesülnek ösz-
töndíjban. A jelentkezés további fel-
tétele, hogy a pályázó részt vegyen 
valamelyik budapesti tanoda prog-
ramjában. Az ösztöndíj összege ta-
nulónként havonta 20.000 forint, 
melyet 2022. februártól júniusig, 
azaz 5 hónapon keresztül, havonta 
folyósítanak. Az ösztöndíjban maxi-
mum 40 fő részesülhet. A pályázatok 
beérkezésének határideje: 2022. ja-
nuár 24. Részletek: eszgsz.hu

HOSSZÚ HÉTVÉGÉK 
2022-BEN
Idén háromszor lesz négynapos 
hosszú hétvége, míg a pünkösdi és 
karácsonyi ünnepek háromnapos 
hosszú hétvégét eredményeznek. 
Összesen tehát öt hosszú hétvé-
génk lesz 2022-ben. Március 15. 
keddre esik, ezért a hétfő is pihe-
nőnap lesz, amit két héttel később 
kell ledolgozni. Mindenszentek is 
kedden lesz, az előtte levő hétfőt 
két héttel korábban, szombaton 
kell ledolgozni. Ezenkívül a húsvéti 
ünnepek jelentenek majd négyna-
pos hosszú hétvégét.

ÚJ FUNCIÓVAL BŐVÜLT
A BKK FUTÁR 
A folyamatos fejlesztéseknek kö-
szönhetően újabb hasznos funkció-
val bővül a BKK FUTÁR alkalmazás: 
a MÁV-Volán-csoport által fejlesztett 
interfészen keresztüli adatszolgál-
tatásnak köszönhetően már a Bu-
dapest-bérletekkel igénybe vehető 
MÁV-START járatok is megjelennek 
a felületen. A jövőben utazásterve-
zés esetén ezeket a vonatokat is le-
hetséges alternatívaként kínálja fel 
a rendszer.

Megszűnik a 224-es
autóbuszjárat
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NYIT A CSOKONAI – INTERJÚ BÁTYAI EDINÁVAL

KÖZÉPPONTBAN

Még tavaly döntött a helyi képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat 
a közművelődési és a kulturális feladatok ellátását egy nonprofit gazdasági 
társaságra bízza. A Csokonai Nonprofit Kft. szakmai munkáját koordináló 
vezető Bátyai Edinával beszélgettünk.

Elrugaszkodás:
merészebben indítunk

maRTon Éva
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NYIT A CSOKONAI – INTERJÚ BÁTYAI EDINÁVAL

KÖZÉPPONTBAN

Ingyenes, háromnapos
programsorozattal indulunk, 
amelynek a végén a kerület 
vállalkozóit látjuk vendégül

A 
tulajdonosi fenntartó dönté-
se alapján az addig költségveté-
si intézményként működő Cso-
konai Kulturális Központ jog-
utód nélkül megszűnt, és létre-
jött a Csokonai Nonprofit Kft. A 
nonprofit működési forma a ma-
gyarországi színházaknál már be-

vált. Ha hagyják, hogy ezek a szervezetek 
– ahogy januártól a XV. kerületi kulturá-
lis szervezetek is – nem költségvetési fel-
ügyelettel, maguk gazdálkodhassanak, az 
sokkal rugalmasabbá teszi a működést. Ez 
a felesleges adminisztrációktól való meg-
szabadulást is jelenti, így több időt enged a 
kulturális tevékenységek ellátására. A non-
profit lét, a saját gazdálkodás egyúttal na-
gyobb szervezettséget kíván gazdasági, és 
szakmai területen egyaránt. A korábbiak-
hoz képest szorosabb együttműködést ala-
kítunk ki, melyben fontos a folyamatos 
konzultáció. Figyelembe kell vennünk, 
hogy ezeknek a kulturális helyszíneknek 
múltja, kialakult programja, megszokott 
közönsége van, de azt is látom, hogy a vál-
toztatás is szükséges, amit az új menedzs-
menttel szeretnénk megvalósítani.

 
Ezt mennyire lehet figyelembe venni a 
tervezésnél, a programok szervezésénél?
A kerület szerkezetéből, tagoltságából is 
adódik, hogy nagyon különbözőek a kul-
turális kínálatok. 
Az Újpalotai Szabadidő Központ prog-
ramjait egy profi, összeszokott csapat 
szervezi, kifejezetten a panelnegyedben 
élők szokásait figyelembe véve. Példa-
értékű, ahogy a felújított  KIKÖTŐ – 
Ifjúsági Sziget működik,  ott a kollégák 
olyan gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoz-
nak, akik keresik a helyüket a világban, 
nyitottak mindenféle új és érdekes kez-
deményezésre. Naponta ötven-száz gye-
rek látogat oda, ami jelzi a ház fontossá-
gát. Ugyanilyen lényeges a Nyitott Ajtó 
Újpalotai Együttműködési Iroda is, mely 
ingyenes jogsegély-szolgáltatást ad a ke-
rület lakóinak. Jelentős és népszerű kez-
deményezés, sokan élnek ezzel a lehető-
séggel. Van egy helytörténeti gyűjtemé-
nyünk múzeumi funkcióval, itt őrizzük 
és kezeljük Madarász Viktor hagyatékát. 
A Csokonai Központ emellett még több 
helyszínen működik – Pestújhelyi Közös-
ségi Ház, Kozák téri Közösségi Ház, Cso-
konai Művelődési és Rendezvény Ház –, 
ezeknek egy részét újra kell gondolnunk. 

Minden kerületnek megvan a maga ar-
culata. Ez mennyiben határozza meg 
majd, hogy milyen programokkal és 
szolgáltatásokkal bővül, változik az ed-
digi paletta?
Nyitni, újítani mindenképpen kell, de azt 
is gondolom, hogy mindig a lehetséges 
igény fölé kell lőni a szolgáltatások szín-
vonalát, mert akkor tudunk a 21. századi 
kínálatra nyitottabb, igényesebb közönsé-
get felnevelni. 

Történtek arra felmérések, hogy mely 
területeken kell erősíteni, modernizálni, 
melyek azok a jól bevált formák, amelye-
ket érdemes továbbvinni?
Néhány hónapja végeztünk egy szocioló-
gia felmérést, ami beszédes, sok mindenről 
árulkodik. Elgondolkodtató, s nagyon szí-
ven ütött bennünket, hogy a megkérdezet-
tek mindössze nyolc százaléka vette igény-
be a Csokonai Központ szolgáltatásait, 
ami azt is jelenti, hogy a kerület nyolcvan-
ezres lakosságából nagyon kevesen járnak 
el ezekre a kulturális rendezvényekre. Lát-
nunk kell a miérteket is, hogy talán a kom-
munikáció nem volt megfelelő, vagy az ér-
deklődést ritkán sikerült felkelteni. Dolgo-
zunk ezen, szép és nemes feladata lesz a kö-
vetkező éveknek. Most, az elrugaszkodás 
időszakában, a tapasztalatok alapján ter-
vezünk tovább, hogy mit érdemes a meg-
lévő alapokra építeni. Az év második fe-
létől várjuk a felívelést, ami új kulturális 
programokat kínál, s ami a látogatók szá-
mában is reményeink szerint jelentős vál-
tozást hoz.

Nagy tapasztalatod van a kultúra szer-
vezésben, tízen éven keresztül voltál 
a Szegedi Szabadtéri Színház főigaz-
gatója, alapítója, létrehozója az Armel 
Opera fesztiválnak. Ez mennyire hatá-
rozza meg majd a kerület kultúrpoliti-
káját, dominánsak lesznek a komolyze-
nei, színházi, kortárs programok?
Az ilyen típusú „befektetések” hosszú tá-
von térülnek meg. Nyilván nem szabad és 
nem is lehet összehasonlítani ezeket a ke-
rület kulturális igényeivel, de azt a fajta 
igényességet szeretném folytatni. Szélesí-
teni a palettát kortárs művészek bemuta-
tásával, a kortárs hangsúlyosabb beeme-
lésével. Fontosnak tartjuk, hogy már az 
óvodáskortól szervezzünk olyan átveze-
tő programokat, amelyek a gimnázium 
végéig elkísérik a fiatalokat. Először még 
meg kell ismernem a kerületet, ahhoz tu-
dunk álmodni. A Kultúra Napja rendez-
vényünkből is látszik, hogy másfajta szín-
házat akarunk megmutatni a kerület vál-

lalkozóinak, dolgozóinak, kicsit meré-
szebben indítunk. 

Ez is egy fontos pillér lehet, személye-
sebb kapcsolat a vállalkozókkal. Mecena-
túraépítés is egyben?
Pont ezt találtuk ki erre – az újranyitási 
– hétvégére, amelyre minden helyszínt be-
kapcsolunk, lesznek kiállításmegnyitók, 
ifjúsági koncert, történelmi játék… Egy 
olyan ingyenes, háromnapos programso-
rozattal indulunk, amelynek a végén a ke-
rület vállalkozóit a Soharóza – Dalok a 
kamrából című előadásán látjuk vendégül, 
s ezt követően adunk egy fogadást, ami jó 
lehetőség a kölcsönös ismerkedésre.

Miközben a költségvetés, ezen belül is a 
kulturális büdzsé egyre szűkül, miből le-
het az ingyenes hétvégét,  a sokszínű ter-
veket kikalkulálni?
Folyamatosan csökken a pénzforrás, az 
infláció is érezteti a hatását, ami miatt a 
jegyár racionalizálására kényszerülünk, de 
élve a nonprofit lehetőségével, minél több 
bevételorientált programot kínálunk a la-
kosságnak, s az így keletkező összeget szer-
vezetünk alaptevékenységére, azaz a kultú-
rára, művészetre tudjuk fordítani.

Az átszervezés, a kulturális intézmények 
egy központ alá való szervezése mennyi-
re ment simulékonyan? 
Minden átállás nagyon nehéz, ez sem ment 
zökkenőmentesen, s még csak pár hete in-
dultunk el. Igaz, hosszú hónapok előzték 
meg az átszervezést, de az már most is jól 
látszik, hogy nagyon rossz a tagintézmé-
nyek infrastruktúrája, sok a rossz állapot-
ban lévő épület, bizonyos feltételek messze 
elmaradnak a 21. század követelményeitől. 
Ez nem tűr halasztást, hogy lendületesen és 
problémamentesen tudjunk működni. Be-
ke Károly ügyvezető nagyon agilis, minden 
problémát megoldandó feladatként kezel, s 
próbál rá pénzt teremteni.

A korábbi munkahelyeid azt mutatják, 
te is felveszed a kesztyűt, ha szükséges.
Mindig ilyen voltam, ha kell, beleállok 
a konfliktusba, a cél érdekében érdemes 
küzdeni. Már nem akarok egyszemélyi ve-
zető lenni, jelenleg az a feladatom, hogy 
támogassam a jó ötletek megvalósulását. 
Most ebben s így érzem jól magam.

Szegedi vagy, mennyire működik a két-
lakiság?
Mindig nagyon energikus voltam, így mű-
ködöm jól, ha van pörgés. Korábban is so-
kat kellett Budapestre jönnöm, vidékre utaz-
nom, ez nem újdonság. A két gyermekem a 
fővárosban dolgozik, gondolkozom, hogy 
esetleg Budapest agglomerációjában vessük 
meg a lábunkat. Nem egyszerű a döntés, de 
a személyes jelenlét is fontos, hogy ne csak 
messziről lássam a kerület életét. Már van-
nak kedvenc részeim, de még sok a felfedez-
nivalóm, ami csakis az ott-léttel lehetséges.
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RieRsch Tamás 

Szusza József, a Pestújhelyi 
Pátria Egyesület elnökségi 
tagja és a Pestújhelyi Fiatalok 
egyik alapítója a közelmúltban 
az Újpest FC Megyeri úti sta-
dionjában járt. A kerületi fiatal-
embert azonban nem a futball 
szenvedélye vitte a legendás 
stadionba, hanem egy távoli 
rokona, a Franciaországból 
hazatérő Hervé Szusza.

„Hervé a legendás újpesti labda-
rúgónak és a Megyeri úti stadion 
névadójának, Szusza Ferencnek 
az unokatestvére – mesélte Jó-
zsi, aki nem mellesleg az egyik 
legnagyobb magyar labdarúgó 
unokája. – Családfakutatásaink 
szerint jelenleg ő a legidősebb 
élő Szusza, aki még sosem járt a 
nagyapámról elnevezett stadion-
ban. Pedig ő is már 74 esztendős. 
Ebből az alkalomból érkezett hoz-

zánk, és kísértük el a stadionba, 
ahol a klub illetékesei fogadtak 
bennünket. Több mint tíz éve nem 
jártam arrafelé, ezért ez a kedves 
fogadtatás engem is meglepett. 
Ezen felbuzdulva a nővéremmel, 
illetve az újpesti klubbal közösen 
tervezzük, hogy a néhai Juta-pá-
lya helyén levő parkban jövőre, 
nagyapám születésének századik 
évfordulóján Szusza-nap néven 
egy sportrendezvényt tartanánk.”

A Szusza család közösen meg-
tekintette Szusza József 2017-ben 
felállított szobrát, a 2003-ban Szu-
sza Ferencre keresztelt Megyeri úti 
stadiont is alaposan bejárta. Ezt 
követően a lila-fehér csapat több 
legendás játékosával, például Szle-
zák Zoltánnal, Véber Györggyel és 
Kabát Péterrel is együtt ebédeltek. 
„A családunk története szoro-
san összefonódott a Juta zsák-
üzemmel – mesélte a pestújhelyi 
Szuszák egyike –, a nagyapám is 
ott dolgozott, a gyár csapatában 

kezdett el focizni. Együtt játszott a 
legendás sportriporterrel, Szepesi 
Györggyel is.”

Szusza Ferenc minden idők leg-
eredményesebb magyar csatára 
volt. Munkáscsaládból származott, 
egyetlen kitörési lehetőség számá-
ra a sport volt. Ő pedig élni tudott 
ezzel. 1935 és 1961 között viselte 
a lila-fehér mezt. Közel 500 mérkő-
zésen egyes források szerint 393, 
mások szerint 518 gólt rúgott. A 
pályafutását befejezve edzőként 
a magyar Újpesti Dózsát és Győri 
ETO-t, a lengyel Górnik Zarbze-t, 
illetve a spanyol Real Betist és Atlé-
tico Madridot is irányította.

„Édesapám, idősebb Szusza 
József költözött először Pest-
újhelyre, azóta mi is itt lakunk 
– mesélte Szusza Józsi, a legen-
dás labdarúgó unokája. – Lokál-
patriotizmusomat a nagyapámtól 
örököltem. Ahogy ő ragaszkodott 
Újpesthez, úgy ragaszkodom én 
is Pestújhelyhez.”

A Szuszák büszkesége

60+
ÖRÖKÖLT LOKÁLPATRIOTIZMUS

SEGÍTSÉG KIHŰLÉS ELLEN
Dermesztő hidegben kiemelt figyel-
met fordítsunk az idős, magányos, 
beteg emberekre, mert a fagyha-
lál közülük szedi a legtöbb áldoza-
tot. Nekik elsősorban melegre, forró 
italra és emberi jó szóra van szük-
ségük. Súlyos kihűlés előjele, ha az 
idős ember vacog, fájnak, zsibb-
adnak a végtagjai és mozgásuk, fi-
gyelmük lassul. Ilyenkor haladék-
talanul kezdjük el melegíteni dör-
zsöléssel, de ha mellkasi fájdalmat, 
légszomjat éreznek, nem szabad 
tovább folytatni a fizikai aktivitást, 
mert az súlyosbíthatja állapotukat.  
A 112-es központi segélyhívó szá-
mot hívjuk mihamarabb és kérjünk 
orvosi segítséget!

TRIPLÁZÓDHAT A DEMENCIA

Az évszázad közepére a becslések 
szerint megtriplázódhat a demen-
ciával élő idősek száma világszerte 
– derült ki egy több mint kétszáz or-
szágra kiterjedő tudományos előre-
jelzésből. A demencia olyan tünete-
gyüttes, amely krónikus és fokozato-
san súlyosbodik, illetve amely esetén 
a kognitív funkciók romlása megha-
ladja az életkor előrehaladtával nor-
málisan várható hanyatlás mértékét 
– olvasható a Házipatika oldalán. Tu-
dományos előrejelzés szerint 2019-
ben még mintegy 57 millió demens 
beteg élt a világban, ez a szám pedig 
2050-re elérheti a 153 milliót. Ma-
gyarországon az átlagosnál kisebb 
mértékben, 184 ezerről hozzávetőleg 
295 ezerre, 61 százalékkal emelked-
het az érintettek száma.

A család közösen megtekintette Szusza József 2017-ben felállított szobrát

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BUDAPEST, IV. kerület

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS PRÓBAHORDÁS!

Árpád út 70

(Újpesti Áruház bejáratánál )

06 (1 ) 200 1 1 1 8

06 (70) 324 8005

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2022. 02. 1 8-ig vagy a készl et erejéig érvényes. Akciós hal l ókészül ék vásárl ása kizáról ag

tel jeskörű audiol ógiai vizsgál at után l ehetséges, ha a hal l áscsökkenés megfel el ően el l átható a

készül ékkel . A vizsgál at és az i l l esztés a szakmai irányel vek maximál is betartásával történik.

HIRDETÉS
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Oltási akciónapok
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VÁLTOZÁS AZ ORVOSI 
KÖRZETEKBEN
Változás történt a felnőtt orvosi körze-
tek felosztásában – közölte Reiszné 
Naszádi Magdolna, a Népjóléti és In-
tézményfelügyeleti Főosztály vezetője. 
Az érintett 10-es, és 26-os körzetek, 
részletes, utcák szerinti új felosztását 
a bpxv.hu oldalon olvashatják.
A helyi képviselő-testület 2021. de-
cember 16-ai döntése értelmében a 
10. (Hősök útja 3.) és a 26. (Őrjárat 
u. 1-5.) felnőtt orvosi körzetekben 
megüresedett praxisokat a lakosság 
megfelelő egészségügyi ellátása ér-
dekében a lehető legpraktikusabban 
osztották fel. A rendelési időkről, és 
az elérhetőségekről szóló tájékoz-
tatást megtalálják az önkormányzat 
honlapján. Az átállás miatt kérik a 
lakosság megértését, továbbá, hogy 
a körzetekben praktizáló orvoso-
kat a lakóhelyük szerinti, meghirde-
tett rendelési időben keressék. Az 
Őrjárat utcai háziorvosi rendelőben 
2022. január elsejétől dr. Tordai Jó-
zsef praxisát, dr. Stumpf Gusztáv he-
lyettesíti.

SZÍVESEN HIDEGEN
Kutatások kiderítették, illetve orvo-
si tapasztalatok is igazolják, hogy a 
hideg hónapokban növekszik a szív-
infarktusok száma. Alacsony hőmér-
sékleten ugyanis beszűkülnek az 
ereink, ennek következtében csök-
ken a szívizmok vérellátása. Ezért ha 
valakinek beteg a szíve, hosszabb 
ideig ne tartózkodjon a hidegben. Ne 
végezzen megterhelő fizikai munkát, 
megerőltető sportokat, és bízza más-
ra a hólapátolást is!

LABORATÓRIUMI VÁLTOZÁS
A Dr. Vass László Egészségügyi Intéz-
mény tájékoztatja a lakosságot, hogy 
január 21-én (pénteken) a laboratóri-
umi rendelés nem fog üzemelni, nem 
fogad betegeket, sem egyéb mintá-
kat, mivel ezen a napon a kémiai ana-
lizátor berendezés cseréjét végzik a 
szakemberek. 
Január 24-én (hétfőn) viszont már 
újra fogad betegeket a laboratórium.
Megértésüket és türelmüket kéri a 
Rákos úti szakrendelő vezetősége!
Aktuális információk a szakrendelő 
honlapján található:
xv-euint.hu

TK

A Dr. Vass László Egészség-
ügyi Intézményben működő 
oltóponttal a XV. kerület is 
csatlakozott a januárra meg-
hirdetett oltási akcióhoz.

Az átoltottság további növelé-
se és a járvány újabb hullámá-
nak megfékezése érdekében ja-
nuárban minden csütörtök és 
péntek délután, illetve szom-
baton lesz oltási akció a kórhá-
zi oltópontokon és a kijelölt já-
rásközponti szakrendelőkben, 
így a Rákos útiban is, emellett 
a háziorvosok szintén szervez-
nek oltási akciónapokat. 

Ezúttal is előzetes időpont-
foglalás nélkül és helyszíni re-
gisztrációval lehet felvenni az 
oltást. Továbbra is kiemelten 
várják az oltatlanokat és azokat 
is, akiknek már 4 hónapnál ré-
gebben kapták meg a korábbi 
oltásukat. 

A központi oltópontokon 
továbbra is öt vakcina közül le-
het választani. Az oltási akció-
napokon a 12 év feletti korosz-
tályt várják az oltópontokon. 
Az 5-11 éves gyermekek oltá-
sa továbbra is csak előzetes idő-

pontfoglalással le-
hetséges a kórhá-
zi oltópontokon 
vagy a házi gyer-
mekorvosoknál.

A megerősítő 
oltás mindenki-
nek javasolt, aki 
már 4 hónapnál 
régebben kapta 

meg az előző oltá-
sát. Fontos, hogy 
a harmadik oltás 
felvételével ismét 
80-90 százalékra 
emelhető a védett-
ség – adta tájékoz-
tatásul a korona-
virus.gov.hu por-
tál.

Az 5-11 éves gyermekek oltása csak előzetes időpontfoglalással lehetséges

A Rákos úti 
rendelő mellett 
a háziorvosok is 
szerveznek oltási 
akciónapokat

Reiszné Naszádi Magdolna a Népjó-
léti és Intézményfelügyeleti Főosz-
tály főosztályvezetője tájékoztatja 
a lakosságot, hogy Ganczer Ferenc 
doktor úr betegsége miatt, a 4. szá-
mú körzet helyettesítését januártól 
dr. Tóvári Boglárka látja el. 

Kérik, hogy egyelőre az alábbi rende-
lési idő szerint keressék a doktornőt, 
illetve kérjék az ellátást. Később az 
időpontok változhatnak.

Hétfőn és szerdán:
9–13 óra között rendelés, háziorvosi 
vizsgálat (ebben az időpontban nem 
fogadják a telefonhívásokat),
13–15 óra között telefonos receptfel-
írási, beutaló, háziorvosi vizsgálatra időpontkérési lehetőség

Kedden és csütörtökön:
12–14 között telefonos receptfelírási, beutaló, háziorvosi 
vizsgálatra időpontkérési lehetőség.
14 –18 óra között rendelés, háziorvosi vizsgálat (ebben az 

időpontban nem fogadják a telefonhí-
vásokat).

Péntek: változó
Elérhetőségek:
Telefon: 06-1-417 – 3022
E-mail: dr.tovari.marcsi@gmail.com
 
Kérik, hogy továbbra is időpont-
egyeztetést követően jelenjenek 
meg a rendelőben. Rendelési idő 
alatt csak állapotromlás, egészségi 
állapotban történt hirtelen változás 
miatt jelentkezzenek.
Lehetőleg az e-mailes kapcsolattar-
tás legyen az elsődleges. A megnö-
vekedett beteglétszám miatt a vár-
ható feldolgozási idő 3 munkanap, 

kérik, ezt vegyék figyelembe!
Táppénz/beutaló/receptkérést csak a dr.tovari.marcsi@
gmail.com e-mail címre fogadják. Mindig kapnak egy válasz 
e-mailt, amennyiben a kérés teljesítésre került.
A rendelésre érkezőktől kérik, hogy a kaputelefonon jelent-
kezzenek.

PRAXIS HELYETTESÍTÉS

4. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET HELYETTESÍTÉS

dr. Tóvári Boglárka
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RieRsch Tamás

A közelmúltban egy 34 esztendős nő, 
eddig ismeretlen okból a Fogarasi út felől 
érkezve a Csömöri úti felüljáró előtt 
áthajtott a szemben levő sávba, és frontá-
lisan nekiütközött a híd szalagkorlátjának.  
Az autó vezetője a baleset következtében 
elhunyt. A rendőrök az iratai alapján 
beazonosították az áldozatot, aki egy újpa-
lotai hölgy volt. 

A nő a Zsókavár utcában lakott, így a rend-
őrök odamentek, hogy értesítsék a hozzá-
tartozókat a tragédiáról. A kopogtatásukra 
azonban senki sem nyitott ajtót. A szomszé-
doktól megtudták, a nő édesanyja külföldön 
él, így a lakás üresen állt. Pontosabban csak 
ember nem tartózkodott bent, 
mert a lakásból több kutya ugatá-
sa hallatszott ki.

„A rendőrök előbb az önkor-
mányzati rendészeket, ők pedig 
bennünket értesítettek – mond-
ta Vámos Vera, a Kutyások a XV. 
Kerületért Állatvédő Egyesület 
vezetője. – Szerencsére mindkét 
rendésztagunk szolgálatban volt, 
így ők és egy önkéntes tagunk a 
helyszínre mentek. A lakásban 
két, kis testű kutyát és öt vízi tek-
nőst találtunk. 

A kutyákat megnyugtattuk, 

majd a tagjaink ideiglenesen magukhoz vették 
őket, a teknősöket viszont, mert ők speciális 
ellátást igényeltek, elhelyeztük az Asia Cen-
terben levő Monster Fish Zoo egzotikus állat-
kertben. A kutyák csak két napig voltak ná-
lunk, mert időközben megérkezett az áldozat 

édesanyja, aki megkeresett ben-
nünket, és magához vette az ebe-
ket.”

Vámos Vera elmondta, minden 
tragédia után nehéz feladatot je-
lent a gazdátlanul maradt állatok-
ról történő gondoskodás, ám eb-
ben az esetben a dolgukat még az is 
nehezítette, hogy az áldozat nem 
volt ismeretlen számukra. Egyik 
lelkes követőnk és támogatónk 
volt. Olyan is előfordult, hogy 
maga talált egy kutyát, és azonnal 
értesített bennünket. Nagyon fog 
hiányozni. 

RieRsch Tamás

Lezárult a nyomozás a XV. 
kerületi drogbanda ügyében. 
A Fővárosi Főügyészség 
nyolc ember ellen bűnszer-
vezetben elkövetett kábító-
szer-kereskedelem bűntetté-
ben, egy ember ellen pedig 
többszörösen, visszaesőként 
kábítószer-kereskedelem 
bűntettében nyújtott be 
vádiratot a Fővárosi Tör-
vényszékre.

A vád szerint egy 46 éves buda-
pesti férfi valószínűleg barátai-

val és rokonaival közösen egy 
kábítószer értékesítésére sza-
kosodott bűnszervezetet ho-
zott létre. A csoport kokain, 
amfetamin, marihuána beszer-
zésével és értékesítésével foglal-
kozott. Az árut a banda vezető-

je szerezte be, és az értékesítést 
is koordinálta. A kábítószert 
átadta 38 éves bűntársának, aki 
azt elvitte egy, erre a célra bé-
relt XV. kerületi lakásba. Itt 
porciózták és csomagolták az 
adagokat, majd adták tovább 
az értékesítőknek. A nyomo-
zás során kiderült, 45 főre tehe-
tő azon vásárlók száma, akik a 
XV. kerületben szerezték be a 
drogot. A Készenléti Rendőr-
ség Nemzeti Nyomozó Iroda 
Felderítő Főosztályának nyo-
mozói egy ideig figyelték a 
banda működését, majd lecsap-
tak a gyanúsítottakra. 

ELKEZDŐDÖTT AZ ÉV
Egy „ügymentes” napot követően 
január 2-án kellett először intéz-
kedniük a kerületi rendőröknek az 
új esztendőben. A 2022-es év első 
ügye stílszerűen egy ittas járműve-
zetés volt. A rendőröknek a Kőrakás 
park közelében lett gyanús az egyik 
autó, melyet megállítottak, és a ve-
zetőjéről már a helyszínen kiderült, 
hogy alkoholt fogyasztott. A férfi el-
len ittas járművezetés ügyében in-
dult eljárás.

MELEGEDVE LOPTAK VOLNA
Január 10-én lakossági bejelentésre 
mentek ki egy helyszínre a rendőrök, 
ahol egy parkoló autóban három férfi 
tartózkodott. Azt állították, hogy csak 
melegedni ültek be az autóba, ám en-
nek ellentmondani látszott, hogy bent-
létük alatt megpróbálták kiszedni a 
kocsi magnóját. A rendőrök mindhá-
rom férfit előállították, és gyanúsított-
ként kihallgatták. 

TÜRELMETLEN VOLT
Csak bő egy hónapot kellett vol-
na várnia a vezetéssel annak a nő-
nek, akit a Templom térnél igazoltat-
tak a rendőrök. A rutineljárás során 
ugyanis kiderült, hogy a nőt 2020 
októberében eltiltották a vezetéstől, 
mely tiltás ez év február végén járt 
volna le. Így azonban hosszabb eltil-
tásra, ráadásképpen egy büntetőel-
járásra is számíthat, mert, az eltiltás 
hatálya alatti vezetés tavaly óta bűn-
cselekménynek számít.

A PÓTDÍJ FELDÜHÍTETTE
Egy férfi és egy nő utazott jegy nél-
kül az egyik vonaton, ám mikor a 
kalauz jegyet akart velük vetetni és 
pótdíjat kért tőlük, nagyon felhá-
borodtak. Az indulatos veszekedés 
egészen a Rákospalota-Újpest vas-
útállomásig tartott, ahol a kalauz 
segítséget kért az állomás bizton-
sági őrétől. A bliccelő pár férfi tagja 
az őrnek is ellenállt, aki csak nagy 
nehezen tudta őt leráncigálni a vo-
natról. A férfi azonban a peronon is 
folytatta hőzöngését, melynek során 
a biztonsági őrt meg is ütötte, emi-
att a kiérkező rendőrök előállították, 
és garázdaság miatt eljárást indítot-
tak ellene.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

SIKERES NYOMOZÁS

Rendőrök és 
állatvédők közös 
akciója

Vádat emeltek a drogbanda ellen

Minden tragédia 
után nehéz 
feladatot jelent 
a gazdátlanul 
maradt álla-
tokról történő 
gondoskodás
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RaB LászLó 

A Sződliget utcában la-
kott az az orvos, aki első-
ként szervezte meg Ma-
gyarországon a véradást. 
Az Első Rákospalotai 
Kötő- és Kötszövőgyár-
ban kerítettek rá sort (ma 
Szövőgyár utca), a jelen-
tős eseményről a Sorako-
zó hetilap így számolt be 
1940. március 22-én: „A 
magyar véradó mozga-
lom, mint orvosi munka 
tulajdonképpen dr. Pet-
róczy Miklós rákospalo-
tai tisztiorvos kezdemé-
nyezésében indult meg. 
Ő volt az első az ország-
ban, aki a Vöröskereszt 
választmányának adott 
megbízást komolyan 
végre is hajtotta s az első 
nyolc önkéntes véradó 
magyar nő, a rákospalo-
tai kötőgyár munkásnői 
már meg is kapták fény-
képes igazolványaikat.” 

A véradó mozgalom 
rajtjáról a Helyem, Há-
zam, Palotám helytörté-
neti értesítő decemberi 
számában ad teljes képet, 

amikor a szerző, Hor-
váth Csaba számba veszi 
a Sződliget utca neves la-
kóit. A nemesi szárma-
zású Dr. Petróczy hosz-
szú évtizedeken át prak-
tizált helyben ismert lel-
kiismeretes orvosként, 
de 1947-ben már ő volt 
a Pest-Pilis_Solt-Kiskun 
vármegye tisztiorvosának 
első helyettese is. Sokáig 
az Erdősor utcában (ké-
sőbb gr. Tisza István, ma 
Bartók Béla utca) lakott, 
s 1931-ben költözött az 
egykori Erzsébet (ma 
Sződliget) utcába. Rákos-
palota „megyei város” or-
vosa nemcsak gyógyított, 
de egészségtant is tanított 
a Wágner Manó reálgim-
náziumban. 

A 3-as szám alatt élt és 
ügyködött egy pompás 
galambtenyésztő, Hor-
váth János, aki 1930-ban 
tűnt föl úgymond a posta-
galambászat egén, amikor 
madara a Budapest–Linz 
távrepülés győztese lett. 
Horváth olyan időszak-
ban kezdett galambok-
kal foglalkozni, amikor 

az „kiment a divatból” 
(ezt írták róla a lapok), s 
a galamb a madárpiaco-
kon olcsóbb volt, mint a 
csirke. A profi galambász 
1891-ben született Kőbá-
nyán, és csak 32 évesen 
kezdett hódolni a külö-
nös szenvedélynek. De az 
első világháborút köve-
tően a szibériai hadifog-
ság némiképp megakadá-
lyozta abban, hogy ked-
venc madaraival foglal-
kozzon, mire hazaért, a 
galambok elpusztultak. A 
húszas években költözött 
Rákospalotára, és rögtön 
galambdúcot épített. So-
hasem tartott húsz pár-
nál több galambot hosz-
szú (harminc éven át tar-
tó) versenypályafutása 
alatt, „Kevés, de jó galam-
bot!”, ez volt az Euró-
pa-szerte ismert sport-
galambász jelszava, aki-
nek rangjáról elég annyit 
mondani, hogy a harmin-
cas években az egész or-
szágban az ő párjait te-
nyésztették tovább (ő 
maga az USA-ból, Ohió-
ból és Bécsből hozatta az 
alapállományt). Korlát-
lan szaktekintélynek szá-
mított, könyvet írt a pos-
tagalamb tenyésztéséről, 
szövetségi főtitkár volt 
1954 és 61 között. A né-
met galambszövetség gyé-
mánt, az osztrák, a len-
gyel és csehszlovák szö-
vetségek aranyjelvénnyel 
jutalmazták. 1963. július 
12-én hunyt el. 

Héjjas Endre méhész 
és meteorológus, Lányik 
János tanár és festő, illet-
ve Tanay József nyom-
dász is a Sződliget ut-
ca jeles lakója volt egy-
kor. Tanay betegbizto-
sítással és önsegélyező 
pénztár létrehozásával is 
foglalkozott. Nem csu-
pán az épülő OTI „fel-

hőkarcolójának” építését 
egyengette (ennek vissza-
bontott változata áll ma 
a Fiumei úton), de egy-
kori nyomdászmesteré-
vel, Peindl Gyulával lét-
rehozták az Általános 
Fogyasztási Szövetkeze-
tet (a Hangya ellenlába-
sát). Az államosítás után 
a szövetkezeti boltokból 
jött létre az ÁFÉSZ, a 
mai COOP-hálózat előd-
je. Tanay 1902-ben meg-
kapta Ferenc Józseftől az 
Aranykeresztet. 

A Sződliget utca 
egyébként Erzsébet ki-

rálynéról kapta régi ne-
vét. Itt lakott a háború 
előtt Perczel Pálné Ma-
gyary-Kossa Ludovika, 
Bilkei Gorzó Nándor 
tápszergyáros, Rover-ke-
reskedő és Madarász 
Adeline festőművész (a 
47. szám alatt). Itt élt „a 
nemzet kertésze”, Luká-
csy Sándor is. Módos, ta-
nult lakói voltak az utcá-
nak. Héjjas Endre 1897-
ben telepedett le, és az 
esőmérő pontatlanságait 
kutatta. 1897-ben ő alapí-
totta az Időjárás című fo-
lyóiratot (hogy a szem-
közt lakó Tanay nyomta 
az újságot, hab a tortán). 
A 13. szám alatt lakott a 
családjával. A legérdeke-
sebb azonban mégis az, 
hogy a méhészet volt a 
kedvenc időtöltése. 1926-
os nyugdíjba vonulásakor 
nemcsak az OMSZ igaz-
gató-helyettese volt, de 
a Magyar Méhész Egye-
sületben is betöltötte ezt 
a posztot. 1947 nyarán 
hunyt el szeretett méhei 
körében – írja összegzésé-
ben Horváth Csaba. 

A Helyem, Házam, 
Palotám friss száma to-
vábbi érdekességeket kí-
nál. Öszeállítást közöl a 
nemrég elhunyt grafikus-
művészről, Gyulai Lívi-
uszról, s a „Comün” bu-
kása utáni időszak meg-
torlásáról szól Eőry Ákos 
tanulmánya, melynek 
szemlézését következő 
számunkban tervezzük.
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SZEMLE A HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM FOLYÓÍRATBÓL

A Sződliget utca hírességei

 A Sződliget utca 3-as számú háznak szinte csak öntöttvas oszlopai 
árulkodnak régmúltjáról A Sződliget utca 47 alatt lakott Madarász Adeline festőművész

A Sződliget 
utcában lakott 
az az orvos, 
aki elsőként 
szervezte meg 
Magyarországon 
a véradást
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AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

Több mint 110 év után újra az 
Opera repertoárján szerepel Do-
nizetti vígoperája, Az ezred lánya 
az Erkel Színházban. Az előadás a 
francia nyelvű zenei betétek mel-
lett prózai részeket is tartalmaz, 
amelyeket magyar nyelven, Ko-
vács András Péter humorista át-
dolgozásában hallhat a közönség.
Donizetti vígoperája a 21. francia 
tüzérezred által felnevelt Marie és 
az érte a seregbe is beállni kész 
tiroli fiú, Tonio története. Kettejük 
szerelmét eltérő irányba próbálja 
terelgetni az egész ezredet kép-
viselő apafigura, Sulpice őrmes-
ter, valamint a lány nemesi szár-
mazását felismerő Berkenfield 
márkiné, miközben a fiatalok for-
dulatos és romantikus története 
révbe ér.

KÖNYV

Mit keres a magyar fővárosban a 
világ leghíresebb detektívje? Csa-
bai László nem hagyományos re-
gényt, hanem a szabadulószobás 
könyvekhez hasonló, úgynevezett 
rejtvénykönyvet írt: két befejezése 
van, ám a másodikat csak bizo-
nyos feladványok megfejtése után 
lehet elolvasni. Aki szimplán csak 
egy jó detektívtörténetben akar 
elmerülni, az is jól jár, de aki nem 
rest egy kicsit nyomozni, annak 
még nagyobb élményben lesz ré-
sze. A történet valós eseményeken 
alapul, s az első világháború utáni 
évek hihetetlenül izgalmas Buda-
pestje mint egy színes-szagos, 
állandóan mozgó kavalkád jelenik 
meg előttünk. Csabai László köte-
te a Corvina Kiadó gondozásában 
jelent meg.

FILM

Digitálisan felújított formában tért 
vissza a mozikba a nyolcvanas 
éves egyik legsikeresebb filmje, a 
Szerelem első vérig, amelyet Bu-
dapesten a Cinema MOM, a Pó-
lus, Corvin, Toldi és a Sugár Mozi 
vetít – közölte az MTI.
Dobray György és Horváth Péter 
amatőr főszereplőkkel forgatott 
kultfilmjét több mint egymillió 
néző látta a nyolcvanas évek 
közepén, a film sikere még az 
alkotókat is meglepte. A Szere-
lem első vérig meg tudta szólítani 
a fiatalokat, a tinik úgy érezték, 
végre valaki nekik, róluk beszél. 
A film érzelmes, lírai zenéjét Dés 
László szerezte, a főcímdalát 
Demjén Ferenc énekelte és a dal 
heteken keresztül vezette a top-
listát, az év slágere lett.

KIÁLLÍTÁS

Még február 20-ig megtekinthető 
Valóra vált képzelet címmel Gyu-
lai Líviusz grafikusművész, a XV. 
kerület díszpolgárának emlékki-
állítása a Műcsarnokban. A tárlat 
bejáratánál egyik legismertebb 
munkája, a Kecske rinocérosz-
szal című litográfia nagy méretű 
reprodukciója fogadja a Műcsar-
nok Kamaratermébe belépőket, 
bent pedig egy másik közismert 
alkotása, Az öreg Casanova 
című litográf tollrajz kapott ki-
emelt helyet. Díszpolgárunkra 
sokan könyvillusztrátorként em-
lékeznek, a tárlat  az autonóm 
képzőművész és az illusztrátor 
mellett azonban megidézi az 
animátor Gyulai Líviuszt is, akinek 
több animációs filmjét is megte-
kintheti a közönség.

HANGVERSENY

RaB LászLó

A járvány nem tudta 
elrettenteni Kőrösy 
Róbert energikus csa-
patát, a Hubay Ifjúsági 
Fúvószenakar sikeres 
újévi koncertet adott 
a zeneiskola hangver-
senytermében január 
7-én este. 

A zenebarátok az ünne-
pi bejglik után eltelve ér-
keztek a koncertre, de 
nem csalódtak, mert ifj. 
és id. Johann Strauss új-
évi sztenderdjei mellett 
Sosztakovics, Lehár és 
Csajkovszkij ismert dal-
lamai szerepeltek a kíná-
latban. A fiatalok pedig 
alaposan kitettek magu-
kért. 

Az ififúvósok és ta-
náraik otthonosan mo-
zognak a számukra is-
meretlen terepen is, bát-
ran nyúlnak a Radetzky- 

marstól távolabb álló, 
modernebb darabok-
hoz is, ami színeseb-
bé és izgalmasabbá te-
szi munkálkodásukat. 
A korábbi időszakban 
már jelentkeztek Mor-

ricone-filmzenékkel, s a 
fiatalokat ott találjuk a 
rangos kerületi ünnep-
ségeken, díjátadókon is. 
Tiszta, szép játékukkal 
öregbítik térségünk hír-
nevét. 

Most is azt igazolták, 
hogy élvezettel mártóz-
nak meg a dzsesszesebb 
hangzásokban is, s nem 
esnek kétségbe, ha olyan 
darabokat kell megszó-
laltatniuk, amelyek-

ben hangsúlyosan sze-
repelnek az ütősök is. 
A „ritmusszekció”, ben-
ne a régi tűzoltózeneka-
rok klasszikus alaphang-
szerével, a „burbantyú-
val” (ez a tuba népies 
neve), ezúttal is mérnö-
kien pontos és fegyelme-
zett volt. Szépen dalol-
tak a fuvolák, a szaxo-
fonosook pedig élvezet-
tel táncikáltak az olyan 
örömdarabokban, mint 
A perzsa vásár.

Kőrösy Róbert ze-
nekarvezető keményen 
kézben tartotta zene-
karát, s látszott, hallat-
szott, hogy az ifjú mu-
zsikusok mennyire ösz-
szecsiszolódtak a kar-
mesterrel. Örülünk 
annak, hogy a hubay-
sok nyitották a kerület-
ben a 2022-es évet. Sok 
ilyen örömzenét kívá-
nunk magunknak erre 
az évre!  

Muzsikával kezdődött az év

A Hubay Ifjúsági Fúvószenakar szép játékával öregbíti térségünk hírnevét
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ÉLŐ BOLYGÓ
Érdekli a természet és az állatvilág? 
Az Élő bolygó műsorban rendszeresen 
láthatnak aranyos kisállatokról szóló 
beszámolókat, fontos kérdésekre kap-
hatnak választ az állattartók, valamint 
különleges növényekről, rovarokról, 
emlősökről és madarakról tudhatnak 
meg érdekességeket.
szerda 19:00

KULTÚRA, TV-MŰSOR

CSOKONAI

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.

ELSŐSEGÉLY
Melyik orvoshoz milyen okból fordul-
hatunk? Hogyan zajlik egy rendelés, 
mi a vizsgálatok menete, mire számít-
hat a páciens? Mikor gyanakodjunk 
betegségre, és hogyan előzzük meg 
azokat? Ezernyi kérdés, ami megfordul 
vizsgálat előtt a beteg gondolataiban, 
és ezernyi válasz orvosoktól, egész-
ségügyi dolgozóktól, szakemberektől 
- mert mi megkérdezzük előre, hogy 
Önök már felkészülten érkezhessenek.
csütörtök 19:00

PARLAMENTI PILLANATOK
Törvényalkotás, rendeletmódosítás, 
parlamenti ülések, pártok közti viták. A 
Parlamenti pillanatokban az országos 
és a helyi politikát érintő kérdésekről 
kérdezzük Hajdu László országgyűlési 
képviselőt.

péntek 19:55

MEGKÉRDEZZÜK
A POLGÁRMESTERT
Fejlesztések, önkormányzati rendezvé-
nyek, a mindennapokat érintő hivata-
li döntések. Az elmúlt hét legfontosabb 
eseményeiről Cserdiné Németh Angéla 
polgármesterrel beszélgetünk. 

Péntek, 19:00

Soharóza

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-23. között színes programokkal 
várják az érdeklődőket!

Január 22-én 20 órától a spájz 
„életre kel”!

Izgalmas összművészeti ese-
ménnyel nyit a Csokonai Mű-
velődési és Rendezvény Ház a 

Magyar Kultúra Napján.  A So-
haróza kórus Dalok a kamrá-
ból catwalk koncertjén a látvá-
nyos divatbemutatók világa és 
a kóruséneklés összhangja ta-
lálkozik a karantén gasztronó-
miával.

A borkóstolóval egybekö-
tött kórus-színházi előadást ün-
nepélyes fogadás zárja.

Zártkörű rendezvény, csak 
meghívott vendégek számára. 
Részvétel az érvényben levő 
járványügyi szabályok szerint.

KOZMIKUS ÉLETÉRZÉS FESTŐJE
A XV. Kerületi Örökség Háza és Hely-
történeti Gyűjtemény Kőrösi Papp Kál-
mán festőművész kiállításának ad he-
lyet. Az alkotásokban a színek és a 
formák nyugtalan vibrálásukkal betöl-
tik a teret. A tér szinte kozmikus hellyé 
emelkedik, hiszen ahogy Győrffy Sán-
dor fogalmaz: Kőrösi Papp Kálmán a 
„kozmikus életérzés festője”.
2021. szeptemberében a hagyomá-
nyos kerti kiállításon is képviseltette 
magát Kőrösi Papp Kálmán ma is mű-
ködő kerületi művészünk.
A kiállítás megnyitója január 21-én 
(pénteken) 17 órakor lesz, melyet Sin-
kó István a Magyar Festők Társaságá-
nak elnöke nyit meg.
Az alkotások megtekinthetők február 
11-ig a Ház nyitvatartási idejében.
A program ingyenes!

NYIT A CSOKONAI,
ÍGY NYIT A PALOTA GALÉRIA!
Rácz Gábor, aki hosszabb ideig kerületünk-
ben lakott, alapító tagja a Tűzzománcmű-
vészek Magyar Társaságának, gyakran tart 
tűzzománc-művészeti kurzusokat Auszt-
riában és Németországban.Hernádi Pau-
la, akit munkája kötött a XV. kerülethez, 
a Képzőművészeti szövetség tagja, művei 
többek között Svájcban, Svédországban, 
Ausztriában, Kanadában és Németország-
ban is megtalálhatók.A Tűz művészete, 
közös kiállításuk megnyitója január 21-én 
(pénteken) 18 órakor lesz, melyet Matits 
Ferenc művészettörténész nyit meg.
A kiállítás megtekinthető február 6-ig a Ház 
nyitvatartási idejében.
A program ingyenes!

SZENDREI JUDIT EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Szendrei Judit tűzzománcművész, peda-
gógus volt, sokan a Pestújhelyi Közös-
ségi Házban működő Tűzvirág Alkotókör 
vezetőjeként ismerték.
Inspiráló remekművei a Pestújhelyi Kö-
zösségi Ház, Külvárosi Szalonjában lesz-
nek láthatóak. A kiállítás megnyitója 
január 22., (szombat) 15 órakor lesz, 
amelyet dr. Feledy Balázs művészeti író 
nyit meg. Az alkotások megtekinthetők 
február 18-ig a Ház nyitvatartási idejé-
ben. A program ingyenes!

A FEKETE KAKAS
Mikszáth Kálmán azonos című művét Fa-
bok Mancsi bábszínháza mutatja be janu-
ár 23-án, (vasárnap) este 18 órai kezdet-
tel, az Újpalotai Közösségi Házban. 
A kísérteties, misztikus, ám egyben hu-
moros történet, így az előadás is, felnőt-
teknek szól. Fabók Mariann színészként 
kezdte pályafutását, s közben belesze-
retve a bábozásba, kitanulta azt is. E 
kettős tudás, a két művészeti ág ötvö-
zése, közös színpadi megjelenése adja 
előadásai különlegességét.
A rendezvény ingyenes!

MEGLEPETÉS A GYEREKEKNEK
Az Újpalotai Közösségi Házban január 
22-én, (szombaton) délelőtt 10 órától 
a felhőtlen szórakozás kap teret. Közis-
mert zenés, táncos előadásával az Alma 
együttes érkezik a kerületi intézménybe. 
A gyerekek kedvenc együttese kellemes 
dallamaival és szórakoztató szövegeivel 
a szülők körében is méltán népszerű. 
A koncert ingyenes!
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RieRsch Tamás

A klub alapítója és veze-
tője, Czuk Henrik tős-
gyökeres pestújhelyi. 15 
éve futballedzőként nagy 
szerepe volt az újpalotai 
Dalnoki Jenő Labdarúgó 
Akadémia megalapításá-
ban is. Tavaly úgy dön-
tött, hogy saját labdarú-
góklubjának működését 
új alapokra helyezi, ennek 
pedig része volt az is, hogy 
hazaköltöztette a XV. ke-
rületbe. A Pestújhelyi Kö-
zösségi Ház udvarán ta-
lálható műfüves pályán 
kezdte meg a munkát, a 
pandémia idején pedig a 
pestújhelyi téri dühöngő-
ben tartotta az edzéseket. 
A szakember nemrég ar-
ról számolt be, hogy az 
FC Budapest Sólymok 
folytatta megújulását, és a 
klub vezetése több „nagy 
névvel” is bővült.

„Szeretnénk klubunkat 
minden szinten megerősí-
teni – mondta Czuk Hen-
rik –, ezért is építjük saját 

nagypályánkat Fót köze-
lében.”

Az utóbbi időben töb-
ben is az FC Budapest 
mellé álltak. A Felügye-
leti Bizottság elnöke 2022 
januárjától Klingham-
mer István akadémikus, 
miniszterelnöki megbí-
zott lett, akit az FC Bu-
dapest tiszteletbeli elnö-
kének is megválasztottak. 
Az ELTE korábbi dékán-
jának, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes 
tagjának, korábbi állam-
titkárnak a csatlakozása a 

kis pestújhelyi csapathoz 
nagy megtiszteltetés. Aho-
gyan az is, hogy a Felügye-
leti Bizottság alelnöke Ma-
rosi György Csongor, az 
NB III-as Hajdúszobosz-
ló SE elnöke lett. A klub-
menedzseri feladatokat 
Pánczél Szabolcs vállalta, 
aki tíz éven át a MOL Fe-
hérvár technikai igazgató-
ja volt. Az ő feladata lesz  
a támogatások, a nevezé-
sek és az igazolások inté-
zése, szervezése, így Czuk 
Henriknek a jövőben már 
csak a szakmai feladatok-
kal kell foglalkoznia.

„Legfőbb célunk, hogy 
hamarosan megalakítan-
dó felnőtt csapatunkat 
nagypályás fociban né-
hány év alatt legalább a 
BLSZ I-ig, a szintén meg-
alakítandó futsalcsapa-
tunkat az NB II-ig eljut-
tassuk. Ehhez folytatni 
kívánjuk a magas szintű 
utánpótlás-képzésünket 
is” – jegyezte meg Czuk. 

Januártól a Sólymok-
hoz csatlakozott az egy-
kori válogatott kapus, az 
Újpesti Dózsa legendás 
hálóőre, Szendrei József, 
aki az FC Budapest tisz-
teletbeli szakmai igazgató-
ja lett.

R. T. 

A közelmúltban hete-
dik alkalommal rendez-
te meg a REAC Sport-
iskola SE Súlyemelő 
Szakosztálya a Takács 
István Emlékversenyt. 
A 2014-ben elhunyt 
edző emlékét megőrző 
sportrendezvény ötlet-
gazdája Takács Mária, 
Takács István lánya 
volt.

„Ez a verseny nagyon 
fontos a klubunk életé-
ben – mondta Kiss Ta-
más, a REAC SISE alel-
nöke –, mert ezzel nem-
csak egykori edzőnknek 
állítunk szép emléket, ha-
nem a sportág népszerű-
ségét is növelni tudjuk. A 
versenyzők a néhány éve 
átadott súlyemelőterem-
ben méltó körülmények 
között emelhetnek.”

Takács Mária főszer-
vező szerint az emlékver-
seny az elmúlt években 
kinőtte magát.

„Most is kerestek ben-
nünket Kecskemétről, 
Kisújszállásról is, de a 
COVID miatt csak limi-
tált számú jelentkezést 
tudtunk befogadni” – je-
gyezte meg Kiss Tamás.

A versenyen végül tí-
zen léphettek dobogóra. 
A tíz versenyző között 
két hölgy, három serdü-
lő, egy ifi és négy felnőtt 
férfi súlyemlő volt.

„A tét nem az egymás 
elleni versenyzés volt, 
hanem az, hogy tud-e az 
adott sportoló egyéni csú-
csot javítani. Ez ugyanis 
beugró ahhoz, hogy jö-
vőre is nevezhessen a ver-
senyre” – tette hozzá a 
Magyar Súlyemelő Szö-
vetség főtitkára, szenior 
világ- és Európa-bajnok 
Takács Mária.

A tíz versenyző kö-
zött ott volt a REAC SI-
SE két tehetsége, Bunász 
Gábor és Lepkó Bence is. 
Ők már a verseny előtt 
nyertesnek bizonyultak, 
hisz Kiss Tamástól a be-
mutatás alkalmával átve-
hették a „Kerület Kiváló 
Sportolója” elismerést. 
Gábor és Bence ezt kö-
vetően azonban a dobo-
gón is bizonyított, előb-
bi 195 kilogrammos ösz-
szetett eredményével, 
utóbbi pedig 107 kilog-
rammos szakításával, 
120 kilogrammos lökésé-
vel és 227 kilogrammos 
összetett eredményével 
is egyéni csúcsot állított 
be. De még rajtuk is túl-
tett Beleznai Gábor, a 
MAFC súlyemelője, aki 
272 kilogrammos össze-
tett eredményével orszá-
gos rekordot ért el. Volt 
tehát minek tapsolni a 
Széchenyi téri súlyeme-
lőteremben, ahol a ver-
senyzőknek hála, döm-
ping volt az egyéni rek-
rodokból.

Élesítik csőreiket
a Budapesti Sólymok!

Takács István
Emlékverseny

LABDARÚGÁSSÚLYEMELÉS

Az FC Budapest 
Sólymok foly-
tatta megúju-
lását, és a klub 
vezetése több 
»nagy névvel« is 
bővült

A pandémia idején a pestújhelyi téri dühöngőben tartották az edzéseket

A versenyen végül tízen léphettek dobogóra

A közelmúltban új egyesülettel gazdagodott a 
kerület. Az FC Budapest Sólymok nevét minden 
fociban dolgozó szakember jól ismeri. Az egyesület 
már 14 éve megalakult, csak eddig nem itt, hanem 
a szomszédos városrészben működött.
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AZ ÉV SPORTOLÓJA

BÚCSÚZUNK

RieRsch Tamás

A Magyar Sportújságírók 
Szövetsége (MSÚSZ) 64. al-
kalommal választotta meg az 
Év sportolóit. Az idei szava-
záson 366 sportújságíró adta 
le a voksát. Az eredményt 
pedig a Nemzeti Színházban 
megrendezett Év Sportolója 
Gálán hirdették ki. 

A legjobb férfi sportolónak a 
Tokióban harmadik egyéni 
aranyérmét szerző Szilágyi Áron 
kardvívót, a legjobb nőinek pe-
dig a Tokióban egy aranyat és 
egy ezüstöt szerző Csipes Ta-
mara kajakost választották meg. 
Az egyéni sportágak csapatver-
senyében az olimpiai bajnok női 
kajaknégyes, az edzők között 
Decsi András (Szilágyi Áron 
mestere), a parasportolók között 
pedig Kiss Péter Pál paralimpiai 
kajakos, Ekler Luca paralimpiai 
bajnok távolugró és a tokiói pa-
ralimpián bronzérmes kerekes-
székes női tőrválogatott nyert.

Mi azonban legjobban a csa-
patsportok eredményhirdeté-
sét vártuk. Azt ugyanis tudtuk, 
hogy a Tokióban bronzérmes 
női vízilabda-válogatott is a há-
rom jelölt között van, de, hogy 
„képes lesz-e” legyőzni a szintén 
olimpiai bronzérmes férfi vízi-
labda-válogatottat, illetve a nyá-
ri Európa-bajnokságon szenzá-
ciósan szereplő férfi futballvá-
logatottat, az csak a januári gá-
lán derült ki. És képes volt! Így 
elmondhatjuk, hogy az Év csa-
pata díjat nyerő női pólóváloga-
tottban a Rákospalota (és a ke-
rület) büszkesége, Keszthelyi- 

Nagy Rita is he-
lyet kapott.

„Megtisztelő szá-
munkra ez az elis-
merés. Az egész 
csapat nevében 
mondhatom, kö-
szönjük családja-
inknak a támoga-
tást, a sportegye-
sületeinknek, a 
vízilabda-szövet-
ségnek és a Ma-
gyar Olimpiai Bi-
zottságnak, hogy 
mindig hittek ben-
nünk. A legfontosabb, hogy az 
elmúlt öt év alatt új csapatot épí-
tettünk, amely Bíró Attila szö-
vetségi kapitány irányításával 
megtanult együttműködni. Min-
denki vállalta saját feladatát, ha 
valakinek rosszabb napja volt, 
más lépett előrébb, aki a hátán 
vitte a csapatot. Az együtt dolgo-

zás és hit erre ké-
pes” – nyilatkozta 
Rita a Gálán.

A női vízilab-
da-válogatott győ-
zelméhez a törté-
nelmi bronzérmen 
kívül az is hozzá-
járult, hogy Ritá-
ék Tokióban azt 
az Egyesült Álla-
mokat is le tudták 
győzni, amely már 
13 éve veretlen 
volt a sportágban.   

A kerület má-
sik olimpiai bronzérmes sporto-
lója, a karatés Hárspataki Gábor 
– a tokiói jó eredményeknek kö-
szönhetően – nem került be a há-
rom jelölt közé, de saját sportá-
gában az Év Férfi Karatésa címet 
kiérdemelte. Ebben a sportágban 
a legjobb női karatés is kerületi 
sportoló: Baranyi Zsófia.

Egy legendás kapusedző emléke

Az Év Csapata díjat nyerő női pólóválogatottban a kerület büszkesége, Keszt-
helyi-Nagy Rita is helyet kapott.

HÁRSI A MIÉNK MARAD
Egy történelmi olimpiai bronzérem-
mel a birtokában nagyon kapós-
sá vált Hárspataki Gábor. A kiváló 
karatést ilyen eredménnyel több 
hazai klub is a soraiban tudná. Ő 
azonban hű maradt egyesületé-
hez, az MTK-hoz, amely jelenleg 
még csak egy pici teremben (a Ná-
dastó utca és a Dalnoki Jenő utca 
sarkán) működik, ám még ilyen 
szerény körülmények között is ké-
pes volt egy, sőt kettő olimpikont 
kinevelni. Az olimpiai bronzérmes 
Hárspataki Gábor január elején 
meghosszabbította a szerződését, 
és 2024-ig kötelezte el magát a 
kék-fehér klubnál.

DYNAMICOS KIS SIKEREK
„A Dynamic Karate Sportegyesü-
let hagyományosan háziverseny-
nyel búcsúzott az óesztendőtől. Az 
egyesület több mint 150 sportoló-
ja közül 34-35 fő vett részt a ver-
senyen – mondta Miklós Nikolett, 
a Dynamic vezetője. – Ez az ese-
mény kizárólag az ovisainkról és a 
kezdő csoportunkról szólt, a gye-
rekek meg tudták mutatni a szü-
leiknek, hogy mit tanultak. Az él-
versenyzőink pedig a szervezésből 
vették ki a részüket.”
A Dynamic Karate SE 11 kerületi 
óvodában tart edzéseket a legki-
sebbeknek. A kezdőcsoport, a ha-
ladók és a versenyzők pedig szep-
tember óta az Asia Center első 
emeletén készülnek. Az egyesület 
legkiemelkedőbb versenyzője a 14 
esztendős Takács Eszter, aki az 
idei évben az utánpótlás-korosztály 
legrangosabb versenysorozatában, 
a Youth League-ben egy bronzér-
met is megcsípett. Ő és Vas Zsófia 
nem mellesleg a verseny előtt a 
„Kerület Kiváló Sportolója” kitünte-
tést is átvehette.

Ritáék Tokióban 
azt az Egyesült 
Államokat is le 
tudták győzni, 
amely immár 13 
éve veretlen volt 
a sportágban

Rákospalota díjazottja

A REAC család és a kerületi szurkolók január 14-
én vehettek végső búcsút a legendás kapusedzőtől, 
Hornyák Bélától. Futballberkekben nagy meg-
döbbenést keltett, hogy 66 évesen váratlanul el-
hunyt Hornyák Béla, a REAC labdarúgócsapatá-
nak kapusedzője. Hornyák 42 alkalommal védett 
az élvonalban. Őrizte többek között az MTK-VM, 
a Rába ETO és a SZEOL AK kapuját is. Első NB 
I-es mérkőzése 1976-ban egy Fradi elleni rangadó 
volt, ahol ugyan vereséget szenvedtek az MTK-val, 
de a KEK negyeddöntőjéig menetelt a csapattal, a 
következő szezonban pedig bronzérmes lett. Az 

MTK sok jó kapussal rendelkezett, így Bélának ke-
vés lehetőség jutott, ezért szerződött előbb Győr-
be, majd Szegedre. Pályafutásának fontos állomása 
volt Sándor Pál kultikus filmje, a Régi idők foci-
ja, melyben 18 évesen Sebestyént, a Csabagyöngye 
FC középcsatárát alakította. A színészi debütálása 
olyan jól sikerült, hogy 1980-ban meghívták a Me-
nekülés a győzelembe című film forgatására is. Ez 
utóbbiban legendákkal forgathatott együtt, mint 
Pelé, Sylvester Stallone és Michael Caine. Pálya-
futását befejezve sok helyen edzősködött, többek 
között a Budai II László Stadionban.  RT
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A 2021/20. szám helyes meg-
fejtése: „Rezes advent Pest-
újhelyen”.
A 2021/20. szám helyes meg-
fejtői közül Takács Gabriel-
la, XV. kerület,  Mesék  Boldog 
öregekről című könyvét, Nyakó 
Dalma, XV. kerület, Federico 
Fellini: Akarsz velem álmodni? 
című könyvét nyerte.
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INGATLAN
Eladnám v. elcserélném jó állapotú, 25 
nm-es, galériás XV.ker. Polg. Hiv. kör-
nyékén lévő világos lakásomat. A lakás-
hoz az udvarban saját tulajdonú kocsi-
beálló tartozik. Mindkettő (lakás, kocsi-
beálló) kiadásra alkalmas. BKV-val sok 
helyre lehet eljutni. 
Tel.: + 36 70 260 0863 
de. 9 – 12-ig, du. 16 – 20-ig. 

Eladó Dunakeszin lakóparkban 64 nm-es 
I. emeleti lakás. 
Tel.: + 36 30 418 5387

Elcserélem 78 nm-es, felújított, 3,5 szo-
bás, örökbérletű, önkormányzati laká-
som. Érdekel: kertes, 48 nm-es, 2 szo-
bás lakás (akár régi bérű.) 
Tel.: + 36 70 421 6337

Kertet gondozni vágyó fiatal pár Nyaralót/
Hétvégi Házat venne a Balatonon vagy 
a Szentendre/Dunakanyar térségében 
18 M Ft-ig.  
Tel.: +36 20 454 9152

Egy gyermekes anyuka keres olyan üre-
sen álló kicsi családi házat, ami bérel-
hető a kifizetésig. Korrekt és becsületes 
szándékkal. Tel.: + 36 70 633 1486

ADOK–VESZEK
Eladó nem használt fekete műszőrme 
bunda 15 E Ft., fehér, nem használt 
róka gallér, fej, láb, farok rajta 12 E Ft., 
vörös rókasapka használt 3 E Ft. 
Tel.: + 36 70 771 5371

Eladó varrodámból megmaradt méterá-
ru, pamut, selyem, szövet, karton stb. 
könyvek, hifi, csipkék, sok más. 
Tel.: + 36 20 592 0813 

Eladó fekete üvegajtós kandalló 50 E 
Ft, új, falra szerelhető villanyhősugárzó, 
előlapon lángnyelvek villognak, beépít-
hető kandallóba, bedobozolt 50 E Ft., 
használt, de jó mosógép (felültöltős) kes-
keny 20 E Ft. 
Tel.:  + 36 70 771 5371

Eladó egy rattan jellegű, fonott ruhásko-
sár, mélység 58 cm, magasság 58 cm, 
szélesség 100 cm, két oldalán fogó, 
6 E Ft-ért. 
Tel.: + 36 70 234 9940

Eladó gyerek etetőszék 2db, 1 piros, 1 
világoskék 3500Ft/darab. Iker gyerekeké 
volt.  Tel.: + 36 30 9327-884              

Olcsón eladó kenyérsütőgép Hausmeis-
ter HM 1000, elektronikus írógép  
Olympia Mini Office 62 i. Perlit P1 kb.  
5 m3 egyben vagy zsákolva. Csőárbóc 
talppal, átmérő 42 mm, 594 cm-es, 
vaslemez hordó 200 l-es (Valvoline) 
Tel.: + 36 30 955 5992

Eladó új üléshuzat autóba, új, erős mun-
kásruha, használt, 2-4. sz. kávéfőző, 
kávé daráló, aprólyukú műanyag húsda-
ráló, elektromos vizes talpmasszírozó, 
és új kisvasaló, új termoüveges ablak 90 
x 120 cm.  
Tel.: + 36 70 771 5371 

Olcsón eladó kompresszoros gyógyszer-
porlasztó Miko Ca-Mi Kodak Ke60 fény-
képezőgép (filmes), LG 80 cm-es TV (LED 
hibás) 32LF56. Sárgaréz egyiptomi-fü-
les-ankh kereszt 158 mm-es, Vizér-Hart-
mann-zóna-kereső, hétszenzibiles. 
Tel.: + 36 30 955 5992

Eladó új 26-os női galaxy 6 sebességes 
kerékpár 55 E Ft., új kalocsai rysseliő 
pruszlik 25 E Ft, új ear fültisztító készü-
lék wizard 3 E Ft., új vivamax infralámpa 
3,5 E Ft.  Olasz tésztagéphez cserélhető 
2 féle tészta készítéséhez 2,5 E Ft.  
Tel.: + 36 70 708 2233

Eladó jó állapotban lévő 3 kerekű 
elektromos rokkant moped, új 
akkumulátorral, ár: 120 E Ft. 
Tel.: + 36 30 647 1988

Eladó könyv: „Afrika” írta Hanzelka és 
Zikmund (Afrika az álmok világában és a 
valóságban) két kötetben sok képpel. 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv: „Bibliai kislexikon” Kossuth 
Könyvkiadó 1978. év. Szerkesztette és 
írta: Gecse Gusztáv és Horváth Henrik 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv: „Horváth Ilona szakács-
könyv” 402 oldalon, A-Z-ig sütés-főzés-
ről. Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv: „Budapest Múzeumai” Cor-
vina kiadó. 1969. Nagyméretű könyv sok 
képpel Budapest múzeumairól. 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv: „Világsikerek” könyvek so-
rozatból 4 db. könyv jó állapotú (akár ka-
rácsonyi ajándéknak) Egyben az egész 
ezer forint. Eredeti ár töredékéért! 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyvek: Danielle Steel írónő 6 db. 
jó állapotú könyve 200.- Forint darabja. 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó baráti áron komolyzenei gyűjte-
mény szinte minden ismert előadótól, 
kb. 130 db. CD és 25 db. kazetta. 
Tel.: + 36 31 785 8864
  
Eladó 120 bass Hohner  tangóharmonika 
atlantic de lux, árban megegyezünk.  
Tel.: + 36 1 419 8038

TÁRSKERESŐ
70-es házaspár szabadidő kulturált eltöl-
téséhez baráti házaspárt keres. 
Tel.: + 36 20 348 4407

Keresem ismeretségét beoltott, nem-
dohányzó, értelmes, magányos úrnak. 
71 éves hölgy, aki jó megjelenésű, fia-
talabbnak látszó, barátságos, közvetlen 
modorú. Tel.: + 36 30 940 0979

Hatvankét éves, értelmiségi hölgy keresi 
nemdohányzó, független, korrekt magá-
nyos úr barátságát közös programokra. 
Tel.: + 36 20 361 2002

Negyvenéves férfi társat keres. 
Tel.: + 36 50 111 2359

Ötvennyolc éves 176/75 kg független 
férfi keresi párját komoly kapcsolatra. 
Tel.: + 36 70 356 2236 

GONDOZÁS
Fiatal hölgy eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötne idős, egyedül élő hölgy-
gyel vagy úrral.
Tel.: + 36 30 411 3660

Kedves idős néni vagy bácsi gondviselé-
sét vállaljuk ingatlanért eltartási szerző-
déssel, teljes ellátással sok lehetőség-
gel, akár ottlakással. Szerető család vár-
ja hívását, ha kell, visszahívom, jelezze. 
Hívjon bátran: 
Tel.: + 36 30 124 6699

Jelenleg albérletben lakó középkorú nő 
eltartási szerződést kötne örökös nélkü-
li idős személlyel (gondozás, házt.veze-
tés, ügyintézés stb.) Minden megoldás 
érdekel.  
Tel.: + 36 20 967 8196

Egyedülálló, szerény hölgyet keresek 
ott-lakással, és aki háztartásomban se-
gítene. Lehet nyugdíjas is, vagy bejáró 
segítség. 
Tel.: + 36 30 861 0037

Szerény körülmények között élő kö-
zépkorú hölgy eltartási szerződést 
kötne örökös nélküli idős személlyel 
(gondozás, háztartásvezetés, ügyinté-
zés stb.) 
Minden megoldás érdekel. 
Tel.: + 36 20 967 8196

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

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

Festést, mázolást, burkolást vállalok, 
nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Bútor-
mozgatással, takarítással. 
Tel: + 36 30 422 1739

KULTÚRA HIRDETÉS

A felhívások, 
közlemények, 

rendeletek
teljes terjedelmükben, 

egységes szerkezetben, 
a mellékletekkel együtt 

letölthetőek 
a bpxv.hu honlapról.

Az azokban feltüntetett
adatokért és 

információkért 
a szerkesztőség

nem vállal felelősséget! 

A közterületekkel 

kapcsolatos 

bejelentéseket 

megtehetik a Répszolg 

által üzemeltetett, 

ingyenesen hívható 

„zöldszámon” is: 

+36 80 205 062
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és tüzelőanyag
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