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Rab LászLó

Makai Ferenc napirend 
előtti felszólalásával kez-
dődött az idei első testü-
leti ülés február 3-án. A 
független képviselő és 
az Ö.T.H.É.T Egyesü-
let jelentős adományt 
vitt a Bethesda Kórház 
gyermekbetegeinek. Le-
gárd Krisztián (Min-
denki a Tizenötödikért, 
DK) egy hétéves újpes-
ti kisfiú tragikus halá-
la kapcsán kérte, hogy 
szerezzék be a szükséges 
gyógyító eszközt. Dr. 
Lehoczki Ádám (Fidesz- 
KDNP) a Hősök úti 
rendelő ügyét tartotta 
az ülés legfontosabb kér-
désének. A felújítás ha-
tárideje 2021 novembe-
rében lejárt, nincs kész 
a rendelő. A december-
ben felállított vizsgáló-
bizottság, mely a kés-
lekedés okait tárná fel, 
eddig három ülést tar-
tott, de szavazni nem tu-
dott, ezért hozta a kép-
viselő az ügyet a testület 
elé. Dr. Szalay Kornél 
Géza (Fidesz-KDNP) 
szerint a vizsgálóbizott-
ságra a gyenge kezdés 
és az erőteljes vissza-

esés a jellemző. A ren-
delőüggyel kapcsolatban 
a polgármester előter-
jesztését megszavazták, 
Lehoczki ét nem. 

A napirendek között 
szerepelt a települési tá-
mogatásokkal kapcso-
latos, az újszülöttek tá-
mogatásáról szóló rende-
let. Emellett döntöttek a 
személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátásba tar-
tozó gyerekek napköz-
beni ellátása keretében 
biztosított étkeztetésről 
és az intézményi térí-
tés díjairól szóló rende-
let módosításáról (egy-
hangú szavazás, 18 igen). 
Döntöttek a képviselők 
a polgármester és az al-
polgármesterek illetmé-
nyének és költségtéríté-
sének megállapításáról, a 
képviselői tiszteletdíjak-
ról és juttatásokról szóló 
rendelet módosításáról, a 
tanácsadó kollégium tag-
jainak és az országgyűlé-
si egyéni választókerü-
leti választási bizottság 
tagjainak megválasztásá-
ról (18 igen),  az önkor-
mányzati sportlétesít-
mények fejlesztéséről, a 
Fővárosi Önkormány-
zat részére tulajdonba 

adások jóváhagyásáról, 
a Csokonai Nonprofit 
Kft. feladatellátásához 
biztosított ingó vagyon-
tárgyak biztosításáról és 
a Bogáncs utcai iskolá-
sokat Segítő Alapítvány 
támogatásáról. Sürgős-
séggel tárgyalta a testü-
let „a Hősök útja 1. és 
3. számú rendelőépüle-
tek teljes körű felújítása, 
a közöttük lévő tér ren-
dezése” tárgyú projekttel 
kapcsolatos előterjeszté-
seket, és döntöttek a fő-
városi önkormányzat, 
a XV. kerületi önkor-
mányzat a Ceucon Hun-
gary Építőipari Kft.-vel 
2020-ban megkötött vál-
lalkozási szerződés fel-
mondásáról. 

Nem vette napirend-
re a testület a Csokonai 
Nonprofit Kft. névvál-
toztatásáról szóló elő-
terjesztést (ld. külön cik-

künket), zárt ülésen tár-
gyaltak a „Rákospalo-
ta, Pestújhely, Újpalota 
Érdemérem” díj adomá-
nyozásáról szóló előter-
jesztésről és a közösségi 
együttélés szabályainak 
megsértése tárgyában ho-
zott határozat elleni fel-
lebbezésről. 

Élénk vita alakult ki a 
helyi támogatások napi-
rendjénél az életszínvonal 
változásairól, az élelmi-
szerár-stopnak nevezett 
kormányintézkedések-
ről és a GDP alakulásáról 
(a napirendet 18 igennel, 
egyhangúlag elfogadták). 
Dr. Matlák Gábor alpol-
gármester arról beszélt, 

hogy aki úgy érzi a bol-
tok pénztárainál, hogy 
nem emelkedtek az árak, 
szavazzon áprilisban a 
„propagandamédiával 
megtámogatott Fidesz-
re”, aki viszont azt tapasz-
talja, hogy sokkal többet 
kell fizetni a boltban, vá-
lassza az egyesült ellenzék 
jelöltjét, Barkóczi Balázst 
(a Fidesz dr. Pintér Gá-
bort indítja). Tóth Vero-
nika alpolgármester azt 
mondta, hogy a kormány 
nagyon sok pénzt vett el 
a nyugdíjasoktól. 

Cserdiné Németh An-
géla polgármester azok-
nak a „jótéteményeknek 
– közte a nyugdíjkiegészí-
tés – február 12-éhez va-
ló kapcsolását” említet-
te, amelyek akkor lépnek 
életbe, amikor kezdődik 
a kampány. „Tiszta vé-
letlen – mondta –, hogy 
egy héttel az ajánlásgyűj-
tés előtt megkezdődött az 
szja-térítések visszafizeté-
se. Eléggé szomorú, hogy 
ilyen helyzetben hatósá-
gi áras csirkefarhátat kell 
vásárolni. Nincs bajom 
vele, van, aki szereti. De 
aki kényszerűségből vá-
sárolja, nem biztos, hogy 
olyan jól él.” 

A választásokig – ápri-
lis 3-ig – még kétszer lesz 
testületi ülés. 

TESTÜLETI ÜLÉS
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Erősödő kampányhangulat

Eléggé szomo-
rú, hogy ilyen 
helyzetben 
hatósági áras 
csirkefarhátat 
kell vásárolni

Nem volt vitáktól mentes az első testületi ülés

Megtartotta idei első, vitáktól sem mentes ülését 
a képviselő-testület. Döntöttek többek között az 
újszülötteknek járó támogatásokról, ahogyan a 
gyerekeknek biztosított étkeztetésről is. Nem vették 
viszont napirendre azt a képviselői javaslatot, amely 
átnevezte volna a Csokonai Kulturális Központot. 
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ÁPRILIS 3.

ÁPRILIS 3.
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BARKÓCZI  BALÁZS
AZ ELLENZÉK KÖZÖS JELÖLTJE 

RÁKOSPALOTÁN, PESTÚJHELYEN,

ÚJPALOTÁN ÉS ÚJPESTENHAJDU LÁSZLÓ
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői iroda
XV. Nyírpalota utca 5. fszt. 1. (1-es kapucsengő)
Nyitvatartás: február 12-től szombaton és hétköznapokon 
10:00 és 18:00 óra között; vasárnap 9:00-16:00 óra között
DK Képviselői iroda 
XV. Rákos út 185.
Nyitvatartás: február 12-től szombaton és hétköznapokon 
12:00 és 18:00 óra között, vasárnap 9:00-16:00 óra között
MSZP Képviselő iroda 
XV. Nyírpalota út 44. fszt.
Nyitvatartás: február 14-23-ig; hétfőn és szerdán 16:00-18:00; 
kedden, csütörtökön és pénteken 10:00-12:00 óráig
LMP XV. kerületi Iroda 
XV. Közvágóhíd utca 13.
Nyitvatartás: február 12-13-án 10:00-18:00 óra között; 
február 14-én 16:00-18:00 óra között
Jobbik XV. kerületi Iroda 
XV. Árvavár utca 38.
Nyitvatartás: február 12-18-ig 10:00 és 16:00 óra között

Utcai pultoknál
Újpalotai Vásárcsarnoknál 
(Páskomliget utca 6. - a Nyitott Ajtó előtt -)
február 12-én és február 19-én 9:00 és 13:00 óra között;
február 14-18-ig 10:00 és 12:00 óra között
Újpalotai Vásárcsarnoknál (Nyírpalota út felőli oldalon)
február 12-én és február 19-én 9:00 és 13:00 óra között;
február 21-25-ig 10:00 és 12:00 óra között
Rákos úti szakrendelő előtt
február 14-25-ig hétköznapokon 9:00 és 11:00 óra között
Rákospalotán a Fő úti posta előtt
február 17-18-án és február 22-23-án 16:00 és 17:30 között
Kossuth utcai Coop előtt
február 12-13-án és 19-én 10:00 és 12:00 óra között
A Mézeskalács téren a SPAR előtt
február 12-13-án és 19-én 10:00 és 12:00 óra között
február 14-től 24-ig (hétköznapokon) 15:30-17:00
Wesselényi utcai piacnál
február 12-én és 19-én 8:00 és 10:00 óra között

Ajánlását február 12. és 25. között az alábbi helyeken és időpontban tudja leadni:

TÁMOGASSA AJÁNLÁSÁVAL 

AZ ELLENZÉK KÖZÖS KÉPVISELŐJELÖLTJÉT, 

BARKÓCZI BALÁZST!

Április 3-án elérkezünk a kormányváltás utolsó lépéséhez, az 
országgyűlési választáshoz. Mint minden választás, ez is ajánlás-
gyűjtéssel kezdődik. Támogassa Ön is Barkóczi Balázst aláírásával 
az ajánlásgyűjtés napjaiban! Legyen ez a választás mindannyiunk 
közös sikere, legyen Magyarország újra mindannyiunké!

Számítok Önre!
Hajdu László országgyűlési képviselő
XV. Nyírpalota út 5. fszt. 1. (1-es kapucsengő)
bp15@dkp.hu +36 20 534 5696

BP_12_Barkóczi_hird_210x295.indd   1 2022. 02. 01.   22:02



4 2022. február 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Fo

tó
: C

so
ko

na
i N

on
p

ro
fit

 K
ft

., 
N

ag
y 

B
ot

on
d

LESZAVAZTÁK

JEGYZET

Rab LászLó

Conchita Wurstra keresztelte 
volna át a Csokonai Művelődési 
Központot a Fidesz-KDNP kép-
viselője, Mihály Zoltánné Kis 
Mária. Azért javasolta az oszt-
rák meleg énekest névadónak, 
mert szerinte és egyik pártársa, 
Szalay Kornél Géza szerint is 
az LMBTQ-propaganda jelent 
meg a Csokonaiban bemutatott 
egyik darabban. 

A fideszes képviselő azután nyúj-
totta be javaslatát a névváltozta-
tásra, hogy a Csokonaiban bemu-

tatták a Soharóza, Dalok a kam-
rából darabját. A képviselő azt 
mondta, hogy ezen az előadáson 
szembesült „a színpadon szereplő 
menyasszonyi ruhában lévő sza-
kállas színésszel”. Ezután jutott 
arra, hogy ne lehessen „Csoko-
nai Vitéz Mihály nagysága mögé 
bújni”. Az emlí-
tett gasztroszín-
házi darabban 
valóban szere-
pelt egy szakál-
las férfi, aki fé-
lig menyasszo-
nyi, félig vőle-
gényi ruhában 

játszott. Csakhogy a szerepe sze-
rint ő egy sótartó volt, a ruha női, 
fehér része jelképezte a sót, a feke-
te oldala pedig a borsot. 

A képviselők végül napirend-
re se vették a fideszes képviselő 
javaslatát. Ellenben figyelmébe 
ajánlották a Magyar Zene Házát, 

amelyet Orbán Vik-
tor avatott fel, és ahol 
február 13-án szin-
tén bemutatják azt a 
gasztroszínházi előa-
dást, amelyet most 
kifogásolt. A DK-s 
Legárd Krisztián vé-
gül kezdeményezte 

Mihály Zoltánné visszahívását 
a kulturális bizottságból, mert 
„méltatlanná vált a feladatra”. 

Beke Károly, a Csokonai Non-
profit Kft. ügyvezetője elmondta: 
a kulturális tartalom megítélése 
szubjektív, de az mégiscsak fur-
csa, amikor politikusok szeret-
nének kulturális tartalmakba és a 
tartalmakat előállítók szabadságá-
ba beavatkozni Amikor valamit 
csak egyféleképpen próbálnak ér-
telmezni, az nem a vélemény sza-
badsága. A Csokonai a kultúra 
központja lesz, állunk a vita elé – 
jelentette ki –, meg fogjuk védeni 
az álláspontunkat.

A Csokonai a 
kultúra központ-
ja lesz, állunk 
a vita elé

Csokonai marad a Csokonai

A Soharóza társulata és a Nagy 
Fruzsina jelmeztervezővel közö-
sen alkotott Catwalk Concert Pro-
ductions nyilatkozatot adott ki. 
Ebben azt írják: zenével és más társ-
művészetek eszközeivel, jelen esetben 
különleges jelmezek megjelenítésével 
reflektálnak változatos társadalmi és 
kulturális jelenségekre. Aktuálpoliti-
kai témákra azonban nem. Mint írják: 
szeretik, ha a néző maga alakítja ki 
megfejtését a látottakról. S bár Szalay 
Kornél Géza képviselő olvasata sajáto-
san újszerű, amivel őket is meglepte 
– figyelembe véve az előadás egészen 
más irányú tematikáját –, de az egyé-
ni értelmezés és az asszociáció sza-
badságát senkitől, így tőle sem szán-
dékoznak elvitatni. „Fontos kimonda-
ni, hogy ha aktuálpolitikai témákban 
nem is, egy dologban mindannyian 
egyetértünk: bármilyen csoport vagy 
társadalmi réteg megbélyegzését és 
kirekesztését, a gyűlöletkeltés és uszí-
tás minden formáját elutasítjuk.”

VesztesekEgy komoly verseny mindig a 
győztesekről szól. Csak nagy rit-
kán a vesztesekről. Róluk legin-

kább csak akkor beszélünk, ha újra és 
újra nekifutnak valami olyan megmé-
rettetésnek, amin igaziból esélyük sincs 
nyerni. 

Nincs, hiszen hiányzik belőlük az, 
ami a győzelemhez kell. Hiányzik be-
lőlük az alázat, a munka, a szorgalom 
és legalább valamennyi tehetség. Ők a 
győzelemhez vezető és szükséges utat 
nem értik, nem értékelik, csak a dia-
dallal megszerezhető cím érdekli őket. 
Ezért nem is érik el céljaikat. Ezért 
maradnak mindig vesztesek és marad-
nak alul a komoly küzdelmekben. Új-
ra és újra, minden egyes alkalommal. 

Valós, jó eredményük nincs. Csak ve-
reségek. Vereségek évek óta, amellyel szé-

pen lassan rombolják a saját közösségü-
ket is. A rájuk bízott feladatok félbema-
radnak, mint azok az építkezések, ame-
lyet a felszámolt baráti vállalkozások 
hagynak maguk után, mementóként a 
jövőnek. Botrányos helyzetek, és furcsa, 
pártkasszába folyó közpénzes tiszteletdí-
jas kifizetések jellemzik őket. Vagy éppen 
jogerősen elbukott bíróségi perek, ha a be-
csületét sértik meg olyanoknak, akik ki 
mernek állni az igazukért.

A hangjuk nagy, a tehetségük kevés, 
szorgalmuk nincs, dolgozni és szolgál-
ni nem szeretnek. Pont ezek miatt tá-
mogatják és segítik őket kevesen. Las-
san-lassan magukra maradnak, egye-
dül a saját igazságukkal. A szélmalom-
harcukkal. Ezért maradnak vesztesek. 
Idén tavasszal is.

(bk)

„Hiányzik belőlük 
az alázat, a munka, 
a szorgalom és legalább 
valamennyi tehetség”
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TANÁCSKOZÁS

PALOTÁS TÉR

Folytatódik a parkosítás, kivág-
ják az öreg és balesetveszélyes fá-
kat, emellett pedig levendulát is 
ültetnének a megújuló Palotás 
térre. A munkákat tavaly kezd-
ték el, idén tavasszal folytatják. 

Farkas Edit, a környék kép-
viselője elmondta: az elhanya-
golt terület végre életre kapott, 
melyben nagy szerepe volt a he-
lyi civileknek és vezetőjüknek, 
Linnert Napsugárnak, aki szak-
tudásával segítette a kezdemé-
nyezés eredményességét. A ki-
vágott fák pótlásaként immáron 
négy gömbkőris is díszíti a par-
kot, ez a magyar nemesítésű, vi-

rágos díszfa ugyanis jól illeszke-
dik a játszótér elemeihez, lomb-
koronája nem zavarja a közeli 
épületeket, illetve a légvezeté-
ket. A helyi önkormányzat ki-
emelt figyelmet fordít az öko-
lógiai sokszínűségre is. Ennek 
érdekében madárodúkat is ki-
alakítottak a városban élő fajok 
számára. A képviselő bízik ab-
ban, hogy az itt élők nem csak 
a növények gondozásában fog-
nak segíteni, hanem a park szá-
mos programnak is otthont ad 
majd, ahol fellendíthetik a kör-
zet társasági életét. 

TK

béRes ILdI

Karácsony Gergely, Bu-
dapest főpolgármeste-
re szerint az előrejelzé-
sek azt mutatják, hogy 
2040-re Magyarország la-
kosságának mér 35 szá-
zaléka él majd a főváros 
környékén. A GDP kö-
zel 50 százalékát ma is 
az agglomeráció termeli 
meg, azonban még nem 
létezik a térség fejleszté-
sére vonatkozó egységes 
terv. A helyzetet nehezí-
ti, hogy egyre szűkül az 
önkormányzatok pénz-
ügyi mozgástere. Miköz-
ben 2010-ben még a GDP 
12 százalékát használhat-
ták fel az önkormány-
zatok, ma már kevesebb 
mint a felét, 5,6 százalé-
kot. Ráadásul 2019 óta 19 
százalékkal csökkentek 
a települések bevételei – 
jegyezte meg a főpolgár-
mester. Szerinte a legége-
tőbb egy közös közösségi 
közlekedési hálózat kiala-
kítása, egységes tarifa- és 
jegyrendszerrel. Egy év-
tized alatt ugyanis 40 szá-

zalékkal nőtt az autófor-
galom az agglomeráció-
ban, így elkerülhetetlen 
a versenyképes közössé-
gi közlekedés kialakítá-
sa. Emellett az elővárosi 
vasúthálózatot is fejlesz-
tené, valamint P+R par-
kolók hálózatát is kiala-
kítanák. Elengedhetetlen-
nek tartja a kommunális 
szolgáltatások összehan-

golását, ehhez pedig az 
önkormányzatok társulá-
sát, partneri viszonyának 
kialakítását az állammal, 
illetve a kormányzattal. 

A fórumon Gémesi 
György, Gödöllő polgár-
mestere, a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsé-
gének elnöke azt mond-
ta: az egyeztetés azért 

lesz sikeres, mert alulról 
induló. Célja, hogy a fő-
város és agglomerációja 
segítse az ország gazda-
ságát, továbbá erősítse az 
ott élők komfort- és biz-
tonságérzetét. 

A konferencián részt 
vett Cserdiné Németh 
Angéla, XV. kerületi pol-
gármester, Hajdu Lász-

ló országgyűlési képvise-
lő és Barkóczi Balázs, a 
DK szóvivője, az ellen-
zék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje. Barkó-
czi Balázs elmondta: ag-
glomeráció nélkül nincs 
Budapest, ezért együtt 
kell fejlődni, hiszen kö-
zösek a problémák, és kö-
zösnek kell lenni a megol-

dásoknak is. Hozzátette: 
a XV. kerület a főváros 
északi kapuja a környék-
beli településekhez, a ha-
tékony együttműködést a 
kormányváltás után min-
denképp szorgalmazni 
kell, hiszen a parkolás, a 
közösségi közlekedés fej-
lesztése kardinális kérdés 
mindenki számára. 

Agglomeráció nélkül nincs Budapest

Közösségformáló zöldítés

Egyre szűkül
az önkormány-
zatok pénzügyi 
mozgástere A kezdeményezés célja, hogy a főváros és agglomerációja segítse az ország gazdaságát, továbbá erő-

sítse az ott élők komfort- és biztonságérzetét

Farkas Edit bízik benne, hogy a park számos programnak ad majd otthont 

Egységben Magyarország Szívéért – Budapest és az 
agglomeráció együtt több címmel tartottak kon-
ferenciát fővárosi és Pest megyei önkormányzati 
vezetők részvételével Budapesten.
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NYITÁS 

A kultúra mindenkié
MaRton éva

A Magyar Kultúra Napján egy 
háromnapos rendezvénysoro-
zattal, koncerttel, színházzal, 
kiállításokkal nyitottak újra a 
Csokonai és tagintézményei.

„Nagy utat tettünk meg azért, 
hogy ma egy olyan kulturális 
cég kezdje meg a működését, 
ami valódi közösségeket teremt-
het. Mert a kultúra nem más, 
mint közösség és kommuniká-
ció” – Beke Károly, a Csokonai 
Nonprofit Kft. ügyvezetője ez-
zel a gondolattal nyitotta meg az 
átszervezések miatt egy időre be-
zárt, s a Magyar Kultúra Napján 
új keretek között megnyíló Cso-
konait.

A jeles napra időzített nyi-
tás szimbolikus is. Meg elköte-
lezettség amellett, 
hogy a sokféle, 
sokszínű, minden-
kinek mást jelen-
tő kultúra, ha van 
szándék és aka-
rat, hogyan vál-
hat erővé, közös-
ségszervezővé. A 
kultúra minden-
kinek mást jelent. 

„Nekem a színházat. Amikor 
egy jelmeztervező, a díszletterve-
ző, a dramaturg, a színész együtt 
dolgozik ugyanazon a témán, az 
összművészeti produktum” – 
mondja Bátyai Edina, az intéz-
mény szakmai munkáját koordi-
náló vezető.

Beke Károlynak a könyv jel-
képezi a magyar kultúrát. „Meg 
egy nagyon erős közösségi él-
ményt jelent. Kiskamaszként az 
iskola szervezte színházi prog-
ramok sokat jelentettek nekem, 
színházi élményt, barátokat, az 
összetartó erőt is” – mondja.

A kerület a Magyar Kultúra 
Napját egy hétvégi rendezvény-
sorozattal ünnepelte, melyet Gy. 
Németh Erzsébet főpolgármes-
ter-helyettes és Tóth Imre alpol-
gármester is köszöntött. Az ese-
ménygazdag hétvége minden 

korosztályt meg-
szólított. „A műfaj 
gyöngyeiből” való 
válogatás kicsit ta-
lán a keresztmet-
szetét is mutatta a 
sokarcú kerület-
nek. Mert talán ez 
volt a legfontosabb 
szempont, „hogy 
minél többekhez 

érjünk el, s minél többen érez-
zék magukat jól nálunk. Adjunk 
egy olyan érzelmi élményt is, 
ami legközelebb is elhozza hoz-
zánk az itt lakókat. Minden ese-
ményen nagyon sokan voltak” – 
mondta Beke Károly. 

A rendezvénysorozat egyik 
kiemelt eleme volt a Szendrei 
Judit-emlékkiállítás. A tűzzo-
máncművész a kerületben élt és 
alkotott. Hosszú éveken keresz-
tül a nyári alkotótáborokban ta-
nította a fiatalokat a különleges 
technika mesterségére. „Adós-
sága volt a kerületnek, hogy 
Szendrei Juditra emlékezzünk. 
Nagyon érzelmes kiállítás. Meg 
nagyon sokat tanultam abból, 
hogy ezekben a helyi közműve-
lődési kisközösségekben milyen 
erős érzelmi kötelékek vannak” 
– emelte ki Beke Károly.

Talán a legnehezebb a mi-
nél többeket vonzó jó színházi 
előadás megtalálása. Fabók Ma-
riann egyszemélyes bábszínháza 
nem csak fogalom, fantasztikus 
élmény is. A Mikszáth-műből 
adaptált Fekete kakas c. előadása 
„nagyon kemény, nagyon krea-
tív előadás életről, halálról, em-
beri kapcsolatokról” – tette hoz-
zá Bátyai Edina.

A záróesemény, a Soharóza, 
Dalok a kamrából a járványról 
szólt csipetnyi gasztronómiával, 
a megváltozott étkezési szoká-
sokkal, divatbemutatóval, s ren-
geteg dallal fűszerezve. S per-
sze az sem titkolt szándék, hogy 
egy ilyen, a vállalkozók számára 
szervezett előadás külön is szó-
lítsa meg őket, akik a későbbiek-
ben esetleges pártfogói, támoga-
tói lehetnek a kerület kulturális 
életének. 

„Az első alkalomtól nem sza-
bad csodákat várnunk, ez egy 
nagyon hosszú folyamat, de 
meg kell tudnunk, mi a helyi 
vállalkozások igénye, mi miben 
segíthetünk nekik. Azt érez-
tem, nagyon erős élményt je-
lentett számukra, s már néhány 
előremutató beszélgetésünk is 
volt” – mondta Beke Károly. „A 
kerületi vállalkozók közül ket-
ten is felismerték, milyen pom-
pás konferencia-helyszín a Cso-
konai, s született egy foglalás is 
már májusra. A legfantasztiku-
sabb, hogy milyen sokan láto-
gattak el a különböző progra-
mokra” – összegezte Bátyai Edi-
na. Legyen a rendezvény mottó-
ja – a kultúra mindenkié – az év 
jelmondata.

Az esemény-
gazdag hétvége
minden korosz-
tályt meg-
szólított.
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SZAKMAI FÓRUM

SZEMLÉLETFORMÁLÓ KAMPÁNY

béRes ILdIkó

Az SNI széles palettán 
mozog, a különleges bá-
násmódot igénylő fiata-
lok mozgásszervi, érzék-
szervi, értelmi fogyaték-
kal vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzde-
nek. A kerületben jelen-
leg 400 bölcsődésből 26, 
a 2000 óvodásból pedig 
73 érintett SNI-vel. Év-
ről évre nő a fejlesztésre 
szoruló gyermekek szá-
ma. Az érintett gyerekek 
néhány százalékának 
van csak szüksége speciá-
lis intézményre, a többi-
ek mind integrálhatóak 
a hagyományos bölcső-
dékbe, óvodákba. Ez a 
XV. kerületben jól mű-
ködik, az önkormányzat 
minden lehetséges segít-

séget megad a fejleszten-
dő gyerekek és szüleik 
számára. Minden évben 
lehet pályázni olyan tá-
mogatásokra, amelyeket 
ellátásra és terápiára is 
lehet fordítani.  A szak-
emberek szerint a szü-
lők szerepe kiemelt fon-
tosságú, hiszen a gyer-
mek felzárkózása nagy-
ban függ attól, hogy 
milyen korán ismerik 
fel a problémát. A fóru-

mon arra is rámutattak, 
hogy az iskolákban csak 
szórványosan tudják 
igénybe venni a speciá-
lis ellátást az érintettek, 
mivel egyre kevesebb 
gyógypedagógus, logo-
pédus, konduktor dol-
gozik a közoktatási in-
tézményekben. Magyar-
országon ráadásul nem 
sok iskola befogadó, ke-
vés ugyanis az olyan in-
tézmény, amely felké-
szült a különleges gye-

rekek fogadására. Emel-
lett az is gondot jelent, 
hogy sok szülő idegen-
kedik attól, hogy SNI-s 
kerüljön a gyereke osz-
tályba, pedig kutatások 
igazolják, hogy a hagyo-
mányosan fejlődő gyere-
keket empátiára tanítják 
SNI-s társaik.

A konferencián ar-
ra is rámutattak, hogy 
a pandémia nagy kihí-
vás elé állította a szak-
embereket és a szülő-

ket. Online térben az 
SNI-s gyerekek fejlesz-
tése nehezen oldható 
meg az eszközhiány mi-
att. Ráadásul a világhá-
ló árnyoldala nem csak 
a fejlesztések miatt ke-
rült górcső alá. A közös-
ségi oldalak és chatszo-
bák hátrányait is kiele-
mezték a szakemberek, 
hiszen a különleges bá-
násmódot igénylő fiata-
lokra még több veszély 
leselkedik az interneten. 

Iránytű az SNI-s gyerekekhez

A kerületben 
jelenleg 400 fő 
bölcsődésből 26 
gyermek érin-
tettSNI-vel A fórum célja,  hogy gyakorlati megoldást találjanak a szakemberek a fejlesztendő hiányosságokra

Hogyan tud az önkormányzat védőhálót nyújtani 
a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek és 
családjaiknak? Többek között erről is szó volt azon 
a szakmai egyeztető fórumon, melyet január 21-én 
tartottak a XV. kerületi polgármesteri hivatalban: 
A sajátos nevelési igény (SNI) és ami mögötte van 
címmel. 

RIeRsch taMás

„Tarts velünk egy akadálymentes jö-
vőért!” címmel szemléletformáló kam-
pányt indított a Szerencsejáték Zrt. A 
plakát- és videókampányukba ismert, 
fogyatékkal élő személyek mellett a Rá-
kospalotán élő és a Charcot-Marie-Tooth 
genetikai rendellenességgel született kis-
lányát nevelő világ- és Európa-bajnok 
vízilabdázót, Drávucz Ritát is felkérték.

„Nem most kezdődött a kapcsolatom a Sze-
rencsejáték Zrt.-vel, hanem már korábban, 
amikor az általuk építtetett akadálymentes 
játszóterek bemutatásához kértek fel ben-
nünket. Flóra lányom, aki jelenleg nyolc-
éves, hullámzóan éli meg az ilyen médiasze-
repléseket, ezeket a játszótéri forgatásokat 
nagyon imádta” – mesélte Rita.

A közös munka olyan jól sikerült, hogy a 
Szerencsejáték Zrt.-nél Ritát a 2022-es évben 
jószolgálati nagykövetté kérték fel. 

„Flóra egy tünemény, és ezt nem csak az 
anyai öntudat mondatja velem. A születé-
sét követően majd’ kétéves kálvária után si-
került csak diagnosztizálni, hogy mi a baja. 
Onnantól kezdve egy egészen más élet kez-
dődött a számunkra. Folyamatosan azon 
dolgozunk a férjemmel, az orvosokkal és a 
fejlesztő szakemberekkel, hogy a lányom mi-
nél teljesebb életet élhessen és akadálymentes 
környezetet teremtsünk neki.”

Drávucz Rita, aki a 2000-es évek elején vi-
lágbajnokságot, Európa-bajnokságot és Vi-
lágkupát is nyert a magyar női vízilabda- 
válogatottal, jelenleg minden energiájával 
Flóra boldogulását próbálja elősegíteni.

„Flóra személyisége rendkívül pozitív, 
hozzáállása az élethez engem is motivál. Ne-
ki köszönhetően én is arra törekszem, hogy 
mindennek a jó oldalát lássam.” Drávucz Ri-
ta számára nem újdonság a jószolgálati nagy-
követi felkérés: 2019-ben ugyanis a Magyar 
Parasport Napjának nagykövetei voltak. Ha-
marosan elérkezik újra február 22., amely 
számukra mindig egy fontos nap. Rita kéré-
se, hogy minél több XV. kerületi intézmény, 
óvoda, iskola csatlakozzon a kezdeményezés-
hez. Regisztráció: www.fodisz.hu/mpn2022

Anya és lánya óriásplakáton

Drávucz Rita és kislánya az akadálymentes jö-
vőért kampányolnak
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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI
HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

RENDÉSZETI OSZTÁLYON  KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ - felsőfokú végzettséggel
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ - középfokú végzettséggel
SEGÉDFELÜGYELŐ munkakör betöltésére

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal honlapján 
(www.bpxv.hu) Állásaink/Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.
Jelentkezési határidő mindhárom pályázatra: 2022. február 15.

valamint szintén a
RENDÉSZETI OSZTÁLYON MEZŐŐR munkakör betöltésére

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal honlapján 
(www.bpxv.hu) Állásaink/Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.
Jelentkezési határidő: 2022. február 24

BAUER SÁNDORRA EMLÉKEZTEK
„Jan Palach és Bauer Sándor mártírhalála után tíz évvel kibontakozott a charta-mozgalom, 
amely Csehszlovákiában és Magyarországon is létrehozta a demokratikus ellenzéki mozgal-
mat. Majd, amikor a nemzetközi viszonyok lehetővé tették, megszületett a szabadság és a 
nemzeti függetlenség. 1989-ben nem kellett harcolni érte. Harcoltak érte ’56-ban a forradal-
márok, meghalt érte ’69-ben Bauer Sándor” – mondta dr. Matlák Gábor alpolgármester janu-
ár 25-én a Rákospalotai Köztemetőben, ahol Bauer Sándor sírja is található.
1969. január 20-án egy 17 esztendős fi atalember, Bauer Sándor a Nemzeti Múzeum lépcső-
jén gyufával meggyújtotta a testére tekert, benzinnel átitatott gézt, így tiltakozott a szovjet meg-
szállás ellen. A lángokat eloltották, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy január 28-án 
a Központi Honvéd Kórházban meghalt. A mártírt szűk körben és szigorú rendőri őrizet mellett a 
Rákospalotai Köztemetőben temették el, ahol 2005 óta rendszeresen megemlékeznek róla. 

Riersch Tamás

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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Január 25-én váratlanul elhunyt Setét 
Jenő, roma polgárjogi aktivista. Mindössze 
két nappal azután, hogy szűk baráti körben 
az ötvenedik születésnapját ünnepelte.

„Néhány barátunkkal én is ott voltam nála, janu-
ár 23-án vasárnap, és egy nagyon jó hangulatú 
estét töltöttünk együtt. Nem gondoltam volna, 
hogy az lesz majd az utolsó találkozásom vele” 
– mesélte Czuczu Tamás, a XV. kerületi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Setét Jenő 1972-ben született Sárospatakon. Ere-
detileg szobafestőnek tanult, de 1995-től már szo-
ciális munkásként és civil jogvédőként dolgozott. 
1995-től 2010-ig a Roma Polgárjogi Alapítványnál, 
majd 2010-től 2011-ig a Társaság a Szabadságjo-
gokért civil szervezetnél, 2012-től pedig a Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodánál tevékeny-
kedett. Az ő nevéhez fűződik a Roma Büszkeség 
Napja is. A XV. kerületben az ő ötlete alapján avat-
tak emléktáblát Choli Daróczi József, roma író, köl-
tő és pedagógus tiszteletére a László Gyula Gimná-
zium és Általános Iskolában. 

Riersch Tamás
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béRes ILdIkó

Néhány hét múlva már 30 és 
90 perces időalapú jegyekkel 
is lehet utazni a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) 
járatain. A használati felté-
telek miatt azonban akár 60 
és 120 percig is lehet majd 
utazni ezekkel a jegyekkel.

A Fővárosi Közgyűlés január 
26-án döntött az új jegyek be-
vezetéséről. Az időalapú ter-
mékek két induló jegytípusa: 
30 perces, ami 530 forintba, és 
a 90 perces jegy, ami 750 fo-
rintba kerül majd. 

Egy hagyományos vonaljegy 

ára 350 forint, aki tehát akár 
csak egyszer is átszáll egy másik 
járatra – vagy oda-vissza utazik 
ugyanazon a vonalon –, annak a 
30 perces jegyet éri meg használ-
ni a vonaljegy helyett.

A 90 perces pedig alkalmas 
lehet valamilyen ügyintézéssel 
egybekötött utazásra, érvényes-
ségi idejébe még egy oda-vissza 
út is beleférhet, hiszen bárme-
lyik irányba érvényes.

Az időalapú jegyek beveze-
tése előtt a jól ismert, hagyo-
mányos vonaljegy is elérhető-
vé válik digitális formában. 
Eddig csak a bérleteket, napi-, 
valamint a reptéri jegyet lehe-
tett csak így megvásárolni. 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

FŐVÁROSI HÍREK

Jön az időalapú jegy
a BKK-nál 
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HIRDETÉS

HOGYAN MŰKÖDIK AZ IDŐALAPÚ JEGY?

Az időalapú jegyek kizárólag digitálisan lesznek elérhetőek, papír változatban nem. 
A klasszikus vonaljeggyel szemben ezek a jegytípusok nem korlátozzák az átszál-
lások számát, bármyennyiszer használhatóak, bármilyen irányba, akár oda-vissza 
is lehet velük utazni. 
Az időalapú jegyek ugyanazokra a BKK-járatokra lesznek érvényesek, mint 
a vonaljegyek. A jegy érvényessége a járműre történő felszálláskor vagy a 
metró területére történő belépéskor indul az első kódbeolvasással. Az időala-
pú jegyekkel minden – érvényességi időn belül – elkezdett utazást be lehet 
fejezni, még akkor is, ha az tovább tart, mint 30 vagy 90 perc. Tehát a 30 
perces jeggyel 29 perc 59 másodpercig, a 90 perces jeggyel pedig 89 perc 
59 másodpercig fel lehet szállni egy újabb BKK-járatra. Azaz a felszállásnál 
kell figyelni a megfelelő időpontra.

HACK THE CITY
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány bevonásával február 
25-26-27-én háromnapos hackat-
hont szervez a Városháza, melynek 
témája a főváros költségvetésének 
vizualizációja. Ez lehetőséget te-
remt különböző szakterületek kép-
viselőinek, hogy kreatív, látványos, 
közérthető módon mutassák be, 
mire, mit, mikor költ Budapest. A 
megmérettetésre főként 3-5 fős 
csapatok jelentkezését várják a 
szervezők, de egyénileg is lehet je-
lentkezni. 

A TÉL SEM JELENTHET 
AKADÁLYT
Téliesítették a szerelőteret, hogy 
a hidegben is ütemezetten halad-
hasson a Lánchíd felújítása. A kivi-
telező szakemberei a hídszerkezet 
felett épített sátrakban dolgoznak, 
ezekben hőlégfúvók segítségé-
vel biztosítják a munkavégzéshez 
szükséges hőmérsékletet és a be-
építendő anyagok előmelegítését. 
A szakemberek a projekt ütemezé-
sekor a téli hónapokra időzítették 
azokat a munkákat is, amelyeket a 
föld alatt, az időjárástól védettebb 
körülmények között lehet végezni. 
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RIeRsch taMás

Látványos akcióval búcsúzott a 
BKV-tól egy buszsofőr. Gergely 
Róbert a nyugdíjazása előtti 
utolsó munkanapjára közösségi 
oldalán is szervezett utasokat. 

A buszsofőr 31 évig volt dolgo-
zott a BKV-nál. Az utolsó na-

pon a busz szélvédőjén egész nap 
tábla hirdette, hogy a sofőr „Dél-
után fél 4-től nyugdíjas”.  A nap 
csúcspontja az volt, amikor az 
utolsó körre a barátai, rokonai is 
felszálltak a buszra. 
  „Majdnem 32 évet voltam a 
BKV-nál. Alig van olyan fe-
hér folt Budapest és az agg-
lomeráció térképén, melyet ne 

ismernék. Természetesen Rá-
kospalotán is sokszor megfor-
dultam. Legtöbbet az Újpalo-
tát Újpesttel összekötő 96-os 
gyorsjáraton voltam, de több-
ször beosztottak a Kossuth ut-
cából induló 104-es, 204-es és 
5-ös járatokra is.”

Róbert egyik kedvenc járata a 
Nyugati térről induló, de jobbá-

ra a Margitszigeten közlekedő 26-
os busz volt, nyolc évig járt arra. 

„Azokat a napfelkeltéket és 
napnyugtákat, illetve a budapes-
ti panorámát, amelyeket buszve-
zetőként naponta csodálhattam, 
sosem felejtem el.”

A beszámolók szerint utasai 
szerették őt, például azért, mert a 
26-os busszal naponta megállt egy 
bokornál a Palatinus Strand mel-
lett, ahová korábban egy madáre-
tetőt rakott ki és amelyet rendsze-
resen napraforgómaggal töltött 
fel az éhező cinegék számára. A 
madáretetés mellett arra is szakí-
tott időt, hogy a vezetőfülkében 
tapasztalt élményeiről verseket, 
illetve rövid prózákat írjon. Eze-
ket a #pompásanbuszozunk kere-
séssel lehet megtalálni a közösségi 
oldalon.  „Vannak terveim, ame-
lyek egyelőre bizonytalanok. El-
képzelhető, hogy önkéntes mun-
kát végzek majd egy társadalmi-
lag hasznos tevékenységet végző 
civil szervezetnél, vagy köny-
nyebb ülő munkát vállalok. Egy 
biztos, hogy buszt többet nem 
fogok vezetni. Mostantól kicsit 
kötetlenebbül szeretném majd 
élvezni az életet.”

BÚCSÚ

Fo
tó

: C
so

ko
na

i N
on

p
ro

fi t
 K

ft
., 

N
ag

y 
B

ot
on

d

Fél négytől
nyugdíjas

asiacenter.huasiacenter.hu

* Ajánlatunk 2021. november 1-jétől visszavonásig 180 – 500 m2 
méretű raktárakra vonatkozik és a készletek erejéig érvényes. 
A fenti ár minimum 2 éves szerződéskötés esetén az első évben 
garantált, továbbá nem tartalmazza az áfát és az egyéb járulékos 
költségeket.

HIRDETÉS
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KULTÚRA FELSŐFOKON – INTERJÚ MADARAS ÁGNESSEL

KÖZÉPPONTBAN

A TAGINTÉZMÉNYEK LEGKISEBB HÁZÁT, A KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI 
HÁZAT VEZETTED, IDÉN JANUÁRTÓL A CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS 
RENDEZVÉNY HÁZ VEZETŐJE VAGY. NAGY VÁLTÁST JELENT?
A Kozák Téri Közösségi Ház bepillantást engedett abba, hogyan 
működik a Csokonai. Egy ekkora művelődési és rendezvényhá-
zat vezetni óriási felelősség és sokkal nagyobb feladat. Míg a Ko-
zák téren az apró, családias rendezvényeké a főszerep, itt a na-
gyobb közösségek megszólítása a cél. Nagyobbak a lehetőségek, 
nagyobb terekben gondolkozhatok, több embert tudunk elérni, 
nagyobb a mozgásterünk, több lehetőségünk van ebben a házban.

MILYEN IRÁNYBA INDULNÁTOK? 
Három hét nagyon kevés idő, persze ötletek és tervek már van-
nak. Az új ügyvezetővel és az új kulturális vezetővel egyeztetve 
azon dolgozunk, hogy a hagyományok megőrzése mellett frisses-
séget hozzunk a házba. Ezt mutatta a január 22-ei nyitásunk is, a 
hagyományokról szóló Palota Galéria kiállításával és a Soharóza 
előadással, melyben ott volt az újítás szele. 

A CSOKONAI – AHOGY EZT A FALON LÁTHATÓ NÉHÁNY RÉGI PLAKÁT 
IS MUTATJA – ÉVTIZEDEKKEL EZELŐTT IS FONTOS HELYSZÍNE VOLT 
A KERÜLETNEK. SZERVEZTEK ITT PÉLDÁUL ANNA-BÁLT, EMLÉKEZE-
TES SZÍNHÁZI ESTEKET. MELY HAGYOMÁNYOKAT ŐRZITEK MEG? 
Amire biztosan lehet támaszkodni, az a törzsközönség. Büszkék 
vagyunk többek között a Szilas Néptáncegyüttes és a Tavasz Női-
kar közösségépítő, értékteremtő munkájára. A kerületnek és a 
háznak érdemes továbbvinni a jó hagyományait, hiszen számos 
ilyet őrzünk. Van egy karakteres saját szemlélete, kialakult kö-
zönsége, erre a bázisra támaszkodva szeretnénk az újításokat be-
hozni. Nagyon sokakat kötnek ide gyerekkori emlékek is, mert 
itt léptek fel először, vagy jártak ide valamilyen foglalkozásra. 
Mindenkinek van valamilyen kötődése. 

HA MA MEGNÉZEM A FŐVÁROS KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLA-
TÁT, MINDENNAP TÖBB VONZÓ ESEMÉNY VAN. NAGYON NEHÉZ LE-
HET SOKAKAT VONZÓ, IZGALMAS PROGRAMOKAT SZERVEZNI. MENNYI-
RE SZÁMÍT AZ ITT ÉLŐK LOKÁLPATRIOTIZMUSA?
Azt gondolom, erre kell építeni, hogy akik idejárnak, hozzák el a 
következő generációt is. Bár minden korosztály jelen van, a mos-
tani vendégkörünk inkább az idősebbekből áll. Nyitnunk kell a 
fiatalok felé is. A fiatalos programok még előttünk vannak, éppen 
ezért fontos, hogy ne csak egy művelődési ház maradjunk, hanem 
művelődési és rendezvényház legyünk, amely színes programok-
kal vonz ide minden korosztályt. Minden generációnak próbá-
lunk programokat szervezni, hogy otthonuknak érezzék a házat.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ FUNKCIÓJA TALÁLKOZÁSI HELY, SZAKKÖRÖK, 
KLUBOK FENNTARTÁSA, RENDEZVÉNYHÁZKÉNT KONCERTEK, KIÁL-

A GYÖKEREKET MEGŐRIZVE,  
ÚJ PROGRAMOKKAL KÉSZÜL  

AZ ÉVRE A CSOKONAI MŰVELŐDÉSI 
ÉS RENDEZVÉNY HÁZ, AMELYNEK 

ÚJ VEZETŐJE VAN. HOGY 
MEKKORA KIHÍVÁS EGY KISEBB 

TAGINTÉZMÉNYBŐL ÉRKEZNI, MIBEN 
SEGÍT A NŐI ÉRZÉKENYSÉG, ÉS 

HOGYAN TERVEZI A HÁZ KULTURÁLIS 
ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAMJAIT – 

EZEKRŐL IS BESZÉLGETTÜNK
MADARAS ÁGNESSEL. 

MaRton éva
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kereiben változtatunk, csak 
egy új irányt tervezünk, csak 
megmetsszük az ágakat, hogy 
az új hajtásoknak teret enged-
jünk. Rengeteg olyan régi do-
log van itt, ami nélkül nincs 
a Csokonai: építünk a Szi-
las Néptáncegyüttesre, a ha-
gyományőrző programok-
ra, a sokakat bevonzó görög 
táncházra, de valóban renge-
teg ötlet van a fejünkben. Egy 
része maradjon még meglepe-
tés, de tárgyalunk utazó-blog-
gerekkel, akiket szívesen lát-
nánk, szeretnénk nagykoncer-
teket, összművészeti napokat. 
De még a tervezés szakaszában 
vagyunk. A Csokonainak na-
gyon jó adottságai vannak, van 
egy színházterme, amely 250 
embert tud befogadni, ide igé-
nyes előadásokat szeretnénk. 
A kamaraterembe a foglalko-
zások mellett workshopok-
nak, új kluboknak szeretnénk 
teret adni, pl. olyan női klubo-
kat létrehozni, ami a minden-
napi problémákra is jó előadá-
sokkal, programokkal tud se-
gítséget adni. 

A PANDÉMIA NEHEZÍTI A PROG-
RAMSZERVEZÉST? ESETLEG LESZ-
NEK OLYAN FOGLALKOZÁSOK, 

ESEMÉNYEK, AMELYEK VALA-
HOGY MEGPRÓBÁLJÁK FELDOL-
GOZNI AZ ELMÚLT IDŐSZAKOT?
Mindenki életét megnehezítette, 
mindenkiben nyomot hagyott, 
de azt is látom, hogy a közösség 
ereje nagyobb, mint a covidtól 
való félelem. Már mindenki na-
gyon várta a személyes találko-
zásokat, óvatosan, maszkban, de 
együtt vannak az emberek. Már 
ez is segíti a feldolgozást.

MILYEN CSAPAT SEGÍTI A MUN-
KÁDAT?
Egy nagyon jó, összeszokott 
csapatba érkeztem, ahol min-
denkinek megvan a maga speci-
alitása. És nagyon lelkesek. Ez 
nagyon nagy segítség nekem.

NÉHÁNY JELZŐVEL LEÍRNÁD, MI-
LYEN JÖVŐT KÉPZELSZ MAGA-
TOKNAK, A HÁZNAK?
Szeretném, ha eljutnánk oda, 
hogy kultúra felsőfokon, szí-
nes, izgalmas, sokrétű, öröm-
teli programokkal. Hogy a há-
zunk a kerületben élők számá-
ra mindennapi szabadidő- és 
kulturális programokat adjon, 
melyben a kultúra és a közös-
ségi élmény érték és öröm. Ezt 
vigyék tovább és hirdessék a 
kerületen túlra is. 

LÍTÁSOK, SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK SZERVEZÉSE LEHET AZ ELSŐDLE-
GES. MENNYIBEN LEHET A KÉT FUNKCIÓT EGYMÁSRA ÉPÍTENI?
Kell is egymásra építeni. Ha a hétköznapokban gondolkodom, 
inkább a művelődési ház funkciójára gondolok, ahova haza tudsz 
jönni, részt venni egy foglalkozáson, egy tornán, valamilyen sza-
badidős programon. Többek között ezt a közönséget szeretnénk 
a hétvégi programjainkra is elcsábítani. Továbbadhatják az élmé-
nyeiket, elvihetik jó hírünket. De szeretnénk túlmutatni is ezen, 
és akár a kerületen is túllépni egyes eseményeinkkel. Ez nagy cél, 
nyitni a kerületben, nyitni a szomszédos kerületek felé is.

HÚSZON ÉVE FOGLALKOZOL RENDEZVÉNYSZERVEZÉSSEL, ANNAK 
NAGYON SOK TERÜLETÉVEL, SZÁMOS HELYEN DOLGOZTÁL KORÁB-
BAN. EZEK EGYMÁSRA ÉPÜLNEK, KIEGÉSZÍTIK EGYMÁST?
Valóban mindenféle programot, és nagyon sokféle közönségnek 
szerveztem a kicsitől a több ezer főig. Hozzám legközelebb a női 
programok, a tudatosságról szóló és párkapcsolati témák állnak. 
Korábban coach-ként is dolgoztam. Évekig részt vettem a XI. 
kerület sport- és kulturális életének a szervezésében. Sportmar-
keting ügynökségeknél is dolgoztam, és cégeknek is szerveztem 
kulturális programokat. A Kozák Téri Ház ízelítő volt a mostani 
feladathoz, ami váratlanul ért, de ezt is szeretném nagyon jól csi-
nálni, s továbbvinni a Csokonai jó hírét.

A NŐI ÉRZÉKENYSÉG MIBEN SEGÍT?
Egyrészt a mindennapokban, annak minden percében jól tud 
jönni, másrészt a csoportokkal való kommunikációban, hogy fel 
tudjam mérni, mire van szüksége egy-egy közösségnek, abban ez 
az érzékenység segít. Ennek segítségével talán személyesebb kap-
csolatokat tudok kialakítani.

EGY SZÁMOMRA NAGYON ÉRDEKES DOLOGGAL IS FOGLALKOZOL, 
A GONDOLATSZÍNEZÉSSEL. EZ PONTOSAN MIT TAKAR?
A gondolatszínezés számomra inkább a gondolatok tudatos ala-
kítását takarja, hogy próbáljuk meg a lehető legjobbat kihozni a 
lehetőségekből. Ne problémákban, hanem megoldásokban gon-
dolkodjunk. Lássuk meg a környezetünkben, a másik emberben 
azokat a színes dolgokat, amivel a legtöbbet tudja kihozni magá-
ból. Nagyon pozitív gondolkodású ember vagyok, szeretem min-
denkiben a jót meglátni, ez az az irányvonal, amit a gondolatszí-
nezés folyamán használok, s tudok kamatoztatni.

MILYEN SZÍNŰ A CSOKONAI?
Ha a ház új dizájnelemét nézzük, akkor szürke, rengeteg árnya-
lattal. Ám ha a grafikai megvalósításokat, a sokszínű, izgalmas 
plakátokat nézzük, egy ilyen színes világot szeretnénk terem-
teni a házon belül is. Ez a munka számomra is nagyon izgal-
mas utazás, hogy láthatom az átalakulást, ugyanakkor nem gyö-
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BÉRES ILDI

A világjárvány igencsak pró-
bára tette az idősgondozás 
területén dolgozó szakembe-
reket, a kihívásokhoz alkal-
mazkodva azonban folyama-
tos a kerületi idősek nappali 
ellátása. 

A negyedik hullámban az idős-
klubok programjai nem álltak le, 
csupán átszervezték a foglalko-
zásokat, ugyan kisebb létszám-
mal és az egészségügyi sza-
bályok szigorú betartásával, de 
működnek személyes jelenléttel 
is a szabadidős tevékenységek. 
Mindemellett a demenciával élők 
nappali ellátása sem csorbult, hi-
szen mindent megtesznek a szo-
ciális szférában dolgozók, hogy a 
kerület ugyanolyan magas színvo-

nalon tudja nyújtani a szolgáltatá-
sokat, mint eddig. Katonáné Jor-
dáki Ildikó, az Egyesített Szociális 
Intézmény (ESZI) Területi Gondo-
zás egységvezetője elmondta: a 
mozgásukban akadályoztatott, 
vagy önellátásra képtelen idősek, 
számára elérhető a házi segít-
ségnyújtás. A pandémia alatt az 
alapszolgáltatásban felszabadult 
munkatársak is 
bekapcsolódtak 
az otthoni ellátás-
ba, de fi gyelnek 
arra, hogy az is-
merős gondo-
zók segítsék az 
igénybe vevőket 
a napi teendők-
ben. A szociális 
étkeztetésben a 
m e g s z o k o t t a k 
szerint az idősek 

továbbra is szállítással és elvitel-
lel igényelhetik a meleg ételt. A 
közösségi étkezést a Pajtás Étte-
remben 11és 15 óra között lehet 
igénybe venni, ahol menüválasz-
tásos rendszerben, két összeál-
lításból választhatnak.  Az ételt  
a helyszínen is elfogyasztahtják, 
de elvietlre is kérhetik. Ebben az 
esetben az ESZI biztosítja az el-

szállításhoz szüksé-
ges műanyag do-
bozt. Amennyiben 
valaki a helyszínen 
szeretné elfogyasz-
tani az ebédet, arra 
is van lehetőség, de 
ebben az esetben 
be kell mutatni a vé-
dettségi igazolványt  
– jegyezte meg 
Katonáné Jordáki 
Ildikó.

Gondoskodás minden szinten

60+
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

ÓVINTÉZKEDÉS 
A GONDOZÓ HÁZBAN
A koronavírus-járvány miatt szigo-
rították a Gondozó Házra vonatko-
zó szabályokat. Ezzel kapcsolatban 
Cserdiné Németh Angéla polgármes-
ter közölte: saját hatáskörben döntött 
a korlátozásokról.
A polgármester azt írta: a sorozatos 
koronavírus okozta megbetegedé-
sek miatt a Gondozó Ház (Erdőkerü-
lő utca 34.) esetében látogatási, az 
épületben ellátottak vonatkozásában 
pedig intézményelhagyási tilalom lé-
pett életbe. A rendelkezés vissza-
vonásig érvényes. A Nyugdíjas Ház 
lakóira a fenti korlátozások nem vo-
natkoznak. A közlemény szerint az 
intézkedések betartása és betartatá-
sa minden érintett számára kötelező, 
attól eltérni nem lehet. A polgármes-
ter kéri mindenkinek az együttmű-
ködését.

ÚJ SZOKÁS
Egyre több 60 év feletti vásárol on-
line – ez derült ki a GKI Digital pi-
ackutató felméréséből. A kutatók 
szerint azért, mert nem kell annyit 
cipekedni, ráadásul a korábbi járvá-
nyügyi korlátozások, illetve a meg-
lévő kockázatok miatt optimális ne-
kik ez a megoldás. A vizsgálatból 
kiderült, hogy a heti bevásárlást az 
érintettek 18, míg a havi bevásár-
lást 29 százalékuk intézi online. So-
kan annak ellenére választják ezt a 
vásárlási formát, hogy többe kerül 
a plusz költségek miatt, cserébe vi-
szont kényelmesebb. (Forrás: napi.
hu/eMag)

A közösségi étkezést a Pajtás Étteremben 11 és 15 óra között lehet igénybe venni

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. 03. 1 1 -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

Az idősklubok 
programjai
nem álltak 
le, csupán 
átszervezték a 
foglalkozásokat
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KORONAVÍRUS

VAKCINAINFÓ

MÉGSEM
A KÓRHÁZIGAZGATÓ DÖNT
Hiába mondta ki a Fővárosi Törvény-
szék, hogy az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma nem tilthatja ki a sajtót 
a kórházakból, abban a kérdésben 
csak a kórházigazgatók dönthetnek, 
a kormány egy rendelettel felülírta a 
bírósági döntést. A kormányrendelet 
szerint ugyanis az igazgatók helyett 
az Operatív Törzs dönthet arról, hogy 
melyik sajtóorgánum melyik intéz-
ménybe mehet be tudósítást készí-
teni. Az ügyben a Telex a Társaság a 
Szabadságjogokért segítségével pe-
relt, miután a portál újságíróit nem 
engedték be egyik kórházba sem. 
Az EMMI azt közölte, hogy csak az 
MTVA- MTI közreműködésével kaphat 
felvételeket és képeket az intézmé-
nyekből. Tavaly 28 szerkesztőség kér-

te nyílt levélben, hogy engedjék be a 
sajtót beszámolót készíteni, hiába.  

LASSAN ÁLLNA HELYRE
A REND
Ha most lenne vége a járványnak, ak-
kor az egészségügyben legalább négy 
év kellene, mire helyreáll a rend – ezt 
Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kama-
ra alelnöke mondta az Inforádióban. 
A szakember szerint ugyanis kétszer 
annyi idő alatt tudnák pótolni az el-
maradásokat, mint amennyi ideig a 
járvány tartott. Az alelnök azt mond-
ta: sok szinten van baj. A covid ön-
magában is nagyon sok problémát, 
kiégést okozott. Emellett a szolgálati 
jogviszony is, ahogy fogalmazott, bot-
ladozva indult el, sokan pedig nem 
is írták alá a szerződést, így kikerül-
tek a rendszerből. Nagyon kevés az 
orvos a szakrendelőkben is, Lénárd 
Rita szerint. Vagyis nemcsak arról van 
szó, hogy műtétek maradtak el, so-
kan ugyanis még a vizsgálatig sem 
jutottak el.  

czInege LászLó

Májustól oltási igazolvány-
nak számít az addigi vé-
dettségi igazolvány. Vagyis 
csak azoknak lesz érvényes 
a plasztikkártyájuk, akik 
legalább két oltást kaptak, 
de nekik is csak ideigle-
nesen. Eredetileg február 
15-től alakították volna át a 
rendszert. 

A kormányrendelet értelmében 
azok, akik nem kaptak egy ol-
tást sem, akkor sem számítanak 
védettnek a jövőben, ha igazol-
tan átestek a fertőzésen. Az iga-
zolvány a második oltás után 
hat hónapig lesz érvényes, ezu-
tán már csak a harmadik, meg-
erősítő oltás után hosszabbít-
ják meg az érvényességet. Ek-
kor viszont már korlátlan ideig 
lesz használható a kártya. Azok, 

akik az egydózisú Janssen oltó-
anyagot kapták meg, csak egy 
második, megerősítő oltás után 
kapnak korlátlan igazolást. Ese-
tükben a két oltás között nem 
telhet el hat hónapnál hosszabb 
idő. A 18 évnél fiatalabb eseté-
ben egydózisú oltás esetén egy, 
kétdózisú esetén két oltás ele-
gendő az igazolvány érvényes-
ségéhez, nekik nem kell újabb, 
megerősítő oltás. 

tk

Az omikron variáns rendkívüli fertőzőké-
pessége miatt különösen fontos az oltások 
felvétele, ezért februárban tovább folytatód-
nak a csütörtök és péntek délutáni, valamint 
a szombati központi oltóhelyi akciónapok.

Több mint 420 ezer oltást adtak be az akciónapo-
kon, amelyeken csütörtökönként és pénteken-
ként délután 14–18, szombatonként pedig 10–18 
óra között az oltóhelyek előzetes időpontfogla-
lás nélkül, helyszíni regisztrációval 
fogadják az oltakozókat.

Az akciónapok keretében több 
mint 100 szakrendelőben és 100 
kórházban lehet regisztráció nél-
kül kérni a vakcinát, valamint a 
háziorvosok is egyeztetés alap-

ján folytatják praxisaikban az oltások beadását. 
A XV. kerületben a Dr. Vass László Egészség-
ügyi Intézményben működő oltóponton lehet 
regisztráció nélkül felvenni a koronavírus elleni 
vakcinát. Mindemellett működik az foglalásos 
rendszer is, amellyel bármely napra lehet idő-
pontot foglalni.

A Rákos úti szakrendelőben már az első, a 
második és a harmadik mellett a negyedik ol-
tások is kérhetőek. A negyedik oltás felvétele 
különösen az idősebbeknek, a krónikus- és im-
munbetegeknek, valamint a transzplantáltaknak 

ajánlott, de mindenkinek érdemes 
beadatni, aki 4-6 hónappal ezelőtt 
kapta meg a harmadik oltását. A 
szakemberek azt kérik, hogy a ne-
gyedik oltások felvétele előtt min-
denképpen egyeztessenek a házior-
vosaikkal. 

Időpontfoglalás 
nélkül fogadják 
az oltakozókat

Igazolás csak
oltottaknak

Időpontfoglalás nélkül

MI A TEENDŐ A 

VÁLTOZÁSOK UTÁN?

A védettségi igazolvány néven 
használatban lévő plasztikkáyr-
tyákat nem kell lecserélni, azok 
érvényességét ugyanis a QR-
kód alapján ellenőrzik, így a 
rendszerből bármikor naprakész 
információkat lehet lekérdez-
ni. Az érvényesség ellenőrzése 
mindössze néhány másodpercig 
tart. A Kormányzati Tájékoztatási 
Központ arra figyelmeztet, hogy 
minden olyan helyszínen, illetve 
rendezvényen – ahová csak vé-
dettek mehetnek be – ellenőrizni 
kell az igazolványok érvényessé-
gét.
A hatóságok azt ígérik, hogy 
mindenkit három héttel az érvé-
nyesség lejárata előtt értesítenek, 
amennyiben korábban megadták 
az elérhetőségeket. Az érvényes 
igazoláshoz a személyi is kell. Azt 
egyelőre nem tudni, hogy a ne-
gyedik oltások miatt változnak-e 
a szabályok.
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Kocsis Balázs és Máthé Csaba 
rendőr törzsőrmesterek vég-
zik a baleseti helyszíneléseket 
a kerületben. Bár sok a bal-
eset, ennek ellenére mindket-
ten szeretik a munkájukat.

„Nagyjából egy időben lettünk 
rendőrök, és ma már mindket-
ten bő tízéves szakmai tapasz-
talattal rendelkezünk. Majd-
nem egy időben 
lettünk balese-
ti helyszínelők is 
a kapitányságon” 
– mesélte Kocsis 
Balázs.

„Nem állt tá-
vol tőlünk ez a 
munka, mert már 

járőrként is előfordult, hogy 
helyszínelnünk kellett egy-egy 
balesetnél” – tette hozzá Máthé 
Csaba. 

A kerületi baleseti helyszí-
nelők elsősorban a kisebb bal-
eseteknél intézkednek. A sú-
lyosabb eseteknél pedig a hely-
színt biztosítják. Azt mondják: 
mindig határozottnak kell len-
niük, nem ritkák ugyanis az in-
dulatos viták sem.  

„Általában elfogadják a vé-
leményünket, de 
Csabának sokszor 
kell a KRESZ-t is-
mertetnie a felek-
kel” – mondta Ba-
lázs. 

Nehezebb a dol-
guk, ha nincs meg 
a károkozó. Példá-

ul, ha meghúznak egy parkoló 
autót. Ilyenkor kamerafelvételek 
és szemtanúk segítségével próbál-
ják meg kideríteni az elkövető ki-
létét.

„Nagyon fontos, hogy a la-
kosság is együttműködjön ve-
lünk, ha bárhol ilyen esetet lát-
nak, azonnal jelezzék nekünk, 
próbáljanak valamilyen hasz-
nálható információt adni az 
elkövetőről, mert csak így tu-
dunk mi is eredményesek len-
ni” – tette hozzá Csaba.

Gyakran sikerül megtalálni a 
károkozót. Legtöbbször arra hi-
vatkoznak, hogy nem is tudtak 
a balesetről, amelyet okoztak. 
Ha utólag elismerik tettüket, 
akkor helyszíni bírságot kap-
nak, ha nem, akkor szabálysér-
tési eljárás indul az ügyben. 

Húsz okostelefonnal támogatta a kerületi rendőr-
ség munkáját az önkormányzat. Az új eszközö-
ket Tóth Imre alpolgármester adta át Balogh Ró-
bert alezredesnek, a kerületi kapitányság vezetőjé-
nek. Tóth Imre elmondta: azért segítik a rendőr-
ség munkáját, mert az emberek fontosnak tartják 
a közbiztonságot. Tavaly ötmillió forintot különí-
tettek el erre a célra, ebből most kétmillióért vásá-
rolták a telefonokat. A kapitányságvezető szerint a 
telefonokkal a körzeti megbízottak munkáját segí-
tik majd. Mind a húsz telefonra telepítik a rendőr-
ségi applikációt, így a körzeti megbízottak azonnal 
le tudják majd kérni a szükséges adatokat, fényké-
peket vagy körözési listákat. A kerületben 25 kör-
zeti megbízott teljesít szolgálatot, ezért a BRFK öt 
telefonnal egészítette ki az önkormányzat támoga-
tását.  R. T.

KERÜLTE A RENDŐRÖKET
Egy gyanúsan viselkedő férfire figyel-
tek fel a járőrök a Drégelyvár utcában. 
A férfi feltűnő módon takarta el az ar-
cát egy sállal, amit még azzal tetézett, 
hogy a rendőrök szeme láttára átment 
az utca túloldalára. A járőrök megál-
lították és igazoltatták. Kiderült, hogy 
lopás miatt a férfi ellen körözést adott 
ki a váci bíróság. Előállították, majd 
átadták őt az illetékes hatóságnak.

ISMERTÉK A SOFŐRT
A körzeti megbízottak hely- és em-
berismerete sokszor lehet hasznos. 
Legutóbb például, amikor a rend-
őrök autójukkal egy másik kocsi 
mellé értek, észrevették, hogy azt 
olyan valaki vezeti, akiről tudták, 
hogy eltiltották a vezetéstől. Félre-
állították az autót. A sofőr azonban, 
amíg a rendőrök a kocsihoz sétál-
tak, gyorsan átült hátra, a volánnál 
pedig az addig az anyósülésen ülő 
nőismerőse foglalta el a helyét. A 
férfit végül előállították, később el-
járás indult ellene.

TÖBBEN KERESTÉK, 
NÁLUNK MEGTALÁLTÁK
A XV. kerületi körözési előadónak 
sikerült beazonosítania egy körözött 
személyt. A férfit különböző bűn-
cselekmények elkövetése miatt ke-
resték. A kerületi civil ruhás nyomo-
zók és a körzeti megbízottak közö-
sen fogták el.

KIHASZNÁLTA A SZERELMET
Tavaly év végén ismerkedett meg 
egymással egy nő és egy férfi. Össze 
is költöztek. A férfi később többször 
is pénzt lopott a nő tulajdonában levő 
házból, majd elköltözött onnan. A nő 
feljelentette, a férfi ellen körözést ad-
tak ki, végül a BRFK Metrórendőrei 
fogták el a gyanúsítottat, aki három 
lopást ismert be.
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HELYSZÍNELŐK

TÁMOGATÁS

Telefonos segítséget kértek

Nagyon fontos, 
hogy a lakosság 
is együttműköd-
jön velünk

Okostelefonok a körzeti megbízottaknak

Elsőként érkeznek
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Ritkán adatik meg 
egy kerületnek, hogy 
egy szépirodalmi 
műnek szolgáljon 
hátteréül. Se Rákos-
palota, se Pestújhely, 
Újpalota pedig pláne 
nem szokott regé-
nyekben, novellák-
ban szerepelni, éppen 
ezért számít szenzáci-
ónak, hogy a 2021-es 
év egyik bestsellere 
félig-meddig XV. 
kerületi helyszíneken 
játszódik.

„Pestújhely a Körvasút-
sor magas töltése mögött 
volt. Ott mentek el gyak-
ran, zsúfolt vagonokban 
a német katonák is. Vit-
ték őket az orosz frontra. 
Mi a töltés pesti oldalán 
laktunk, Zuglóban. A túl-
oldalon volt a híres pest-
újhelyi piac, ügyes föld-
művelők és merész bul-
gárkertészek még a légi-
támadások szüneteiben is 
kihozták a portékáikat” – 
írja Müller Péter Anyám 

titkos könyve című alko-
tásában.

„A pandémia, mint 
mindenkit engem is rög-
höz kötött. Be voltam 
zárva az otthonomba, el-
szakítva a barátoktól, is-
merősöktől és elszakítva 
az emberektől – mesélte 
az író. – Ebben a depresz-
szív állapotban egy fan-
tasztikus ajándékot kap-
tam. A padlásunkon pa-
kolgatva, keresgélve az 
egyik dobozban egy ra-
kás ócska kazettára buk-
kantam. Kíváncsi vol-
tam, mi volt rajtuk, ezért 
lehoztam őket a padlás-
ról, és belehallgattam az 
egyikbe. Legnagyobb 
megdöbbenésemre saját 
anyámat hallot-
tam vissza.”

K i d e r ü l t , 
hogy az író édes-
anyja kazettákra 
mondta az életét. 

„Különös él-
mény egyedül ül-
ni egy szobában, 
és beszélni úgy, 
hogy senki sem 
hallja. Talán soha. 

Akkor is elmesélem….” 
– mondta Wollner Lili, 
Müller Péter édesanyja az 
egyik kazettán.

Az író azt mondta: 
édesanyja kendőzetlenül 
és a rá jellemző őszinte-
séggel és humorral beszélt 
az életéről. Müller Péter, 
gyerekei segítségével leír-
ta a beszámolókat, ame-
lyet azután könyvvé szer-
kesztett.  

„Úgy vélem, ez a több 
mint 300 oldalas mű éle-
tem egyik főműve lett. 

Az alkotás során ugyan-
is nem egyedül, hanem 
anyámmal közösen dol-
goztam. Az Anyám tit-
kos könyve tette kerekké 
eddigi pályafutásomat.”

Lili néni különleges 
egyéniség volt. Mindenki 
annak tartotta, aki ismer-
te őt. Az Anyám titkos 
könyve erről a különle-
ges emberről és erről a 
különleges életszeretetről 
szól. Meg egy picit Pest-
újhelyről és Rákospalo-
táról is.
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KÖTŐDÉS

KÖTŐDÉS

Titkos könyv a kerületről

A nyulaktól a Madonnáig

Müller Péter, 
gyerekei segít-
ségével leírta a 
beszámolókat, 
amelyet azután 
könyvvé szer-
kesztett 

RIeRsch taMás

Rikító, narancssárga kabát, világos cipő, 
fluoreszkáló zöld színű szemüveg. Csak 
hogy a legfontosabb dolgokat említsük 
Kocsi Olga dresszkódja láttán. Aki nem 
ismerné, az ennyiből is rájöhetett, a 
rákospalotai kortárs művész nem egy 
„hétköznapi jelenség”.

„Tősgyökeres palotai család vagyunk” – me-
sélte a Tilos Rádió műsorvezetője (Holy Ol-
ga néven). „Most is abban a házban lakom, 
amelyet még a nagyszüleim építettek. Imád-
tam a házunkat, amely tele volt régi, külön-
leges tárgyakkal és bútorokkal. Emlékszem, 
hogy a falakat rengeteg festmény borította. 
Sajnos sokszor – legalább tízszer – betörtek 
hozzánk, így a képek és a tárgyak nagy része 
eltűnt, ám volt egy kép, egy egészalakos Ma-
donnát ábrázoló olajfestmény, valaha oltár-
kép, Vári-Vojtovits Zoltán alkotása, amelyet 
sosem bántottak a tolvajok. Ez a kép azért 

a sok betörés hatására biztonsági okokból a 
padlásra került.”

Itt fedezte fel aztán a már médiadesign 
szakon MOME-t végzett felnőtt Olga a fest-
ményt, mely után elkezdett azon gondol-
kozni, vajon hol a helye a világban a művé-
szeteknek.

„A diplomaprojektem keretében 2011-ben 
fogtam a 2 méterszer 1,2 méteres festményt, 
és elindultam a kerületben. Jártam a képpel 
az újpalotai Fő téren, a Pólus Centerben és a 
Tesco parkolójában is. Megnéztem, lefotóz-
tam, levideóztam, hogy az adott környezet-
ben miként mutatna a festmény. A privát és 
a köztér határvonala érdekelt. Érdekes volt 
megélni, hogy miként reagálnak az emberek 
a szentképre. Olgának nem ez volt az egyet-
len kerületi szereplése. A 2000-es évek elején 
lapunk egyik fotósával, Varga Gábor Vargosz-
szal ugyanis képsorozatot készített Újpalotá-
ról, mely munkákból képeslapok is készültek. 
Illetve a Zsókavár Galériában a MOME-s osz-
tálytársaival is volt már közös kiállítása. 

A könyv megjelenése óta már több kiadás is a boltokba került

Kocsi Olga egyik alkotásával
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MEGLEPETÉS

TÉLŰZÉS

RIeRsch taMás

Hagyományteremtő 
céllal beteg gyerekek-
nek szervezett koncer-
tet Makai Ferenc, az 
Ö.T.H.É.T. Egyesület 
elnöke, amelyet a XV. 
kerületi önkormányzat 
is támogatott. 

A hazai sztárokkal össze-
fogva megszervezett kon-
cert példa nélküli a ma-
gyar egészségügy történe-
tében. 

„Olyan programot sze-
rettünk volna nekik nyúj-
tani, amely örömöt sze-
rez a számukra. Szerettük 
volna azt is bebizonyítani, 
hogy segíteni nemcsak ka-
rácsonykor és húsvétkor 
lehet, hanem az év bárme-
lyik napján is” – mondta 
Makai Ferenc.

Olyan művészeket si-
került megnyernie a ke-
rületi civil szervezet ve-

zetőjének, mint Tóth 
Gabi, Szandi, Éliás Gyu-
la Jr. vagy az X-Fak-
torból is ismert Szabó 
Ádám. Mindannyian in-
gyen léptek fel. 

„32 éves pályafutásom 

alatt még egyszer sem ját-
szottam beteg gyerekek-
nek. Számomra is nagy 
élmény, hogy egy ilyen 
jó programban részt ve-
hetek” – mondta Szandi a 
fellépése előtt.

Tóth Gabi pedig ezt 
azzal egészítette ki, hogy 
gyakorló szülőként telje-
sen át tudja érezni, hogy 
milyen szüksége van a 
gyerekeknek jó szóra és 
szeretetre. Ezzel Győrfi 

Pál, az Országos Men-
tőszolgálat szóvivője is 
egyetértett. 

„Mindenkinek fontos, 
de a gyerekeknek még in-
kább, hogy ne csak a tes-
tüket, hanem a lelküket is 
gyógyítsák” – mondta.

Azért volt a Bethes-
dában a koncert, mert a 
gyermekkórház és a XV. 
kerület között több éve 
szoros együttműködés 
van, ennek köszönhetően 
a városligeti egészségügyi 
intézményben a kerüle-
ti gyerekeket is ellátják. 
Az ötletgazda elmondta: 
ajándékot is vittek a gye-
rekeknek. 

„Az adományozók jó-
voltából 1,4 millió forint 
értékben hoztunk nekik 
ajándékokat. Remélhető-
leg ezekkel az ajándékok-
kal és az ablakkoncer-
tünkkel magunk is hozzá 
tudunk járulni a gyógyu-
lásukhoz!”

Örömzene a Bethesdában

Javában tart a farsangi szezon

Az ismert művészek ingyen vállalták a fellépést
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A hagyományok szerint víz-
kereszt napján, vagyis janu-
ár hatodikán véget ért a kará-
csonyi időszak. Ezután jön a 
tavaszvárás, a télűzés idősza-
ka. A hossza változik, mivel a 
húshagyókeddel ér véget, hogy 
azután elkezdődjön a 40 na-
pos böjt időszaka. Idén márci-
us elsejére esik húshagyókedd, 
így a farsang is aznap ér véget. 
Ehhez az időszakhoz számta-
lan hagyomány kötődik. Töb-
bek között a farsangi fánk sü-
tése, felvonulások és karnevá-
lok. Az egyik legismertebb ha-
gyomány a mohácsi busójárás. 

Az egy hétig tartó időszakban 
a busók az ilyenkor hagyomá-
nyos öltözékben járják a város 
utcáit. Az ünnep csúcspontja, 
amikor a busók vízre bocsájt-
ják a telet jelképező koporsót, 
majd felgyújtják, hogy így űz-
zék el a telet. Szintén fontos 
hagyománya az ünnepkörnek 
a kövércsütörtök, amikor – a 
hagyományok szerint – a 40 
napos böjt előtt még egy jóízűt 
esznek az emberek. Ettől azt 
várták, hogy bő lesz a termés 
és kövérek lesznek a disznók. 
(Forrás: arcanum.com) 

Cz. L.

Csokonai Művelődési és
Rendezvény Ház
1156 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Farsangi táncház a Szilassal
2022. február 11. péntek 17-24 óra
Részvételi díj: 500 Ft
Jelmezes felvonulás 17 órától, táncta-
nulás gyerekeknek. 19:30-tól pedig a 
felnőtteket várják egy táncmulatságra 
Jelmezben érkezőknek ingyenes.

Görög Farsang
2022. 02. 19. szombat 18-22 óra
Különleges farsangi mulatsággal várják 
a görög kultúra szerelmeseit. A jó han-
gulatról a Mydros zenekar gondoskodik. 
Belépő: 800 Ft
Asztalfoglalás: +36 1 307-6191

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Budapest, Szűcs István utca 45.
Farsangi felvonulás Pestújhelyen
2022. február 19. szombat 15:30-18 óra
Gyülekező 15:30-tól az Pestújhelyi 
Evangélikus templom előtt, a Templom 
téren. 

Kozák téri Közösségi Ház
1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/c.
2022. február 19. szombat 17 órától 
Farsangi Feszültségoldó: 
Dob workshop a Barakoo-val
Regisztráció szükséges:
barta.ildiko@csokonai15.hu  
Belépő: 3500 Ft

Kikötő Ifjúsági
Közösségi Tér
1156 Budapest, Száraznád utca 5.
2022. február 26. szombat 16.00
Kikötő Télűző az ORT-IKI Báb – és
Utcaszínházzal! 
Helyszín: Kikötő Ifjúsági Sziget és a 
Nemzedékek Parkja
Ingyenes program

XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza 
és Helytörténeti Gyűjtemény
2022.02.26 13.00-18.00 óra
Farsangi Mulatságok- Maszké és fánk-
készítés
Belépők: Felnőtt, gyermek: 500.- 6 év 
alatt ingyenes!

FARSANGI PROGRAMOK 
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+60
Feladta a leckét a szociális intézmé-
nyeknek a világjárvány, immár 2 éve 
kell egyik napról a másikra átszer-
vezni, vagy akár lemondania kerületi 
időseknek szóló programokat. Arról, 
hogy a nyugdíjas klubokban ez mi-
ként befolyásolta az ellátást és a sza-
badidős tevékenységeket, megújuló 
60+ című műsorunkban beszélt ne-
künk Katonáné Jordáki Ildikó, a Te-
rületi Gondozás vezetője, akivel a 
2021-es évet értékeltük. 
hétfő 19.00-kor

KULTÚRA, TV-MŰSOR

ÉVFORDULÓ

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.

ÉLŐ BOLYGÓ
Ha a medve meglátja árnyékát, hosszú 
lesz a tél. De miért alszik téli álmot, ha 
egyáltalán alszik? És valóban szereti-e 
a málnát és a mézet? Az Élő bolygó-
ban hazai medveszakértők segítenek 
nekünk eligazodni a tények és tévhitek 
útvesztőiben, részt veszünk a veres-
egyházi medvék etetésében és a Fővá-
rosi Állatkert Mackófarsangján is. Ha 
kiművelnék magukat medvéből, feltét-
lenül tartsanak velünk!
szerda 19:00

XV. MOZAIK
Januárban ismét megnyitották kapui-
kat a kerületi kulturális házak. A há-
romnapos megnyitó során a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig megtalálhatta 
mindenki a kedvére való programot. 
Ha lemaradt, akkor se keseredjen el, 
az XV-Mozaik februári műsorában be-
tekintést nyújtunk a koncertekbe és a 
kiállításokba egyaránt.
csütörtökök 19.10-kor

100 éve született
Göncz Árpád
Február 10-én lett volna százesz-
tendős Göncz Árpád. A néhai 
államfő születésének centenári-
uma kapcsán emlékévet rendez-
nek. A Göncz100-év programso-
rozathoz a XV. kerület is csatla-
kozott. Cserdiné Németh Angéla 
polgármester közösségi odalán 
azt írta: mindenki Árpi bácsija so-
kat adott kerületünknek. A kerü-
let egy különleges plakátsorozat-
tal kezdte az emlékezést. A vá-
rosrész 36 helyszínén helyeztek 
ki egy-egy plakátot Göncz Árpád 
portréjával. Az évforduló idősza-

kában a főváros számos kerületé-
ben szerveznek megemlékezése-
ket a Göncz Alapítvány felhívá-
sára. Budapest Főváros Önkor-
mányzata GÖNCZ100 címmel 
nyit egy kiállítást a Városháza 
parkban. Összesen 14 nagymé-
retű tablót mutatnak be Göncz 
Árpád életéről és munkásságáról. 
Az évfordulóra a Magyar Posta 
emlékbélyeget ad ki.  A Göncz 
Alapítvény szerint koncertek és 
kerekasztal-beszélgetések elevení-
tik majd fel Göncz Árpád életét a 
város több pontján.  

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS
 RENDEZVÉNY HÁZ

1156 Budapest, Eötvös utca 64-66.
+36 1 307 6191
csokonai@csokonai15.hu

Ghyczy György festőművész kiállítása
Palota Galéria
Megnyitó: február 10. 17 óra

Syconor nosztalgia táncparti
Február 12. szombat 19-23 h között
Belépő: 1600 Ft.

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Budapest, Szűcs István u. 45.
+36 1-410-7168 
pekh@csokonai15.hu

Szenior örömtánc Pestújhelyen
Vezeti: Damjanovich Márta táncoktató
Minden szerdán, 10-11 óráig
Ára: 800 Ft / alkalom

Tűzvirág Tűzzománc Alkotókör
Vezeti: Dabóczy Krisztina
Felnőtteknek:
I. csoport: kedd 17-20 óra 
II. csoport: szerda 14.30-17.30 óra 
III. csoport: szerda 17.30-20.30 óra 
Ára: 9.500 Ft/hó, 2.500 Ft/alkalom
Gyerekeknek, fiataloknak:
péntek 16-19 óra 
Ára: 7.000 Ft/hó, 2.000 Ft/alkalom

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1157 Budapest, Zsókavár u.15.
06-1-410-0836; 06-1- 410- 6304; 
uszik@csokonai15.hu

Moderntánc-tanfolyam
hétfőn 17.30-18.30-ig és szerdán 
16.15-17.30-ig
8 alkalmas bérlet: 7.200.-Ft.
Versenyzési lehetőséggel, OPEN, 
MODERN TÁNC és DANCE SHOW ka-
tegóriában, 5 éves kortól. 

Torna Hölgyeknek 
hétfőn és szerdán 14.00-15.00 óráig. 
Középkorú és nyugdíjas korúaknak is 
ajánlott! Részvételi díj: 1000.-Ft/óra, 
bérlet 8 alkalmas 6.800.-Ft. 

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Budapest, Gábor Áron 58/c.
+36 70 198-4829

Biokertész kör
Gombatermesztés otthon és a kertben, 
fajták, lehetőségek
2022. február 17. csütörtök 18.00-
20.00

Bérlet  4 alkalom / 4500 Ft
Belépő 1500 Ft / alkalom
Regisztráció szükséges: barta.ildiko@
csokonai15.hu

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI SZIGET
1156 Budapest, Száraznád u. 5.

„EASY- PEASY” - INTERAKTÍV JÁTÉ-
KOK ANGOLUL
KÉTHETENTE SZERDA 17.00-18.00 
Kommunikációs játékokkal, hétközna-
pi szituációk gyakorlásával, kötetlen, 
játékos módon fejlesztheted nálunk 
nyelvtudásod! 
Ingyenes program

XV. KERÜLETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG HÁZA
ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE
1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.
06 1 419 8216 

Idegenvezetők világnapja
2022.02.21 17.00 óra 
 A Helytörténeti Gyűjtemény ezen a na-
pon olyan műtárgyakat mutat be az ér-
deklődők számára, amelyek eddig rejt-
ve voltak a látogatók szeme előtt.  
A belépés ingyenes!

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2022. 02. 09. – 02. 27.
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EDZŐTÁBOR

RIeRsch taMás

„Első felnőtt NBI-es mér-
kőzésem ősszel az Újpest 
elleni rangadó volt, cse-
reként győztes gólt rúg-
tam. Felejthetetlen érzés 
volt így debütálni az él-
vonalban” – mesélte a rá-
kospalotai diák.

Zalán jelenleg az 
MTK játékosa, fiatal-
kora ellenére már profi 

szerződéssel rendelke-
zik. „Eddig 13 NB I-es 
meccsem van, de játszot-
tam az MTK-val az ifjú-
sági Bajnokok Ligában 
is, ahol négy meccsen öt 
gólt rúgtam, és két gól-
passzt adtam. A legjobb 
meccsem pedig a tavaly 
tavaszi, szerbek elleni 
U17-es válogatott mér-
kőzés volt, amelyen a 
4–3-as győzelemből két 

góllal és egy gólpasszal 
vettem ki a részemet.”

Vancsa Zalán pályafu-
tása a szomszédos XVI. 
kerület kis klubjában, az 
MLTC-ben kezdődött, 
ahonnan nagyon hamar 
a Vasas Kubala Akadémi-
ára került. Egy néhány 
éves ferencvárosi kitérő 
után az MTK akadémiá-
ján fejlődött tovább. Te-
hetségének híre az euró-

pai nagycsapatokhoz is 
eljutott. A Manchester 
City-nél  is felfigyeltek 
rá. Olyannyira, hogy Za-
lánnak hamarosan köl-
töznie kell.

„A Cityvel előrehala-
dott tárgyalásokat foly-
tatunk. Komoly szándé-
kuk Zalán szerződteté-
se. Természetesen elsőre 
az egyik fiókegyüttesük-
höz, a belga másodosz-

tályban szereplő Lom-
melhez megy, ám a hosz-
szútávú cél, hogy egy 
Manchester City-szintű 
játékost faragjanak be-
lőle” – mondta édesapja, 
Vancsa Miklós.

Zalán elmondta: a ta-
nárainak is nagyon so-
kat köszönhet, ezért 
mindenképpen a Kovács 
Pálban szeretne majd le-
érettségizni.

Palotáról
a Manchester
Cityhez 

Téli felkészülés

Az angol Premiere Liague-ben játszó Manchester 
City kötelékében folytathatja a játékot Vancsa 
Zalán. A 17 éves fiatal tehetség a rákospalotai 
sportgimnázium 11. évfolyamos diákja. Futball-
berkekben már nagyon jól cseng a neve, tavaly 
robbant be a magyar futballba.

RIeRsch taMás

Nyolcadik alkalommal 
edzőtáborozott Török-
országban a REAC Sport-
iskola „válogatott” csapata. 
Sági Ferenc klubelnöktől 
megtudtuk, a csapat ezúttal 
a dél-törökországi Larában 
volt elszállásolva, illetve az 
edzéseik is itt voltak. 

„Tizenkilenc játékossal és há-
rom edzővel voltunk Törökor-
szágban. A játékosok többsége 
az U16-os csapatunkból került 
ki. A csapat jelenleg második 
helyen áll az MLSZ-bajnokság-
ban. A keretet U17-es és U15-
ös játékosokkal töltöttük még 
fel.”

A három korosztályból ösz-
szeálló REAC Sportiskola „ve-
gyes” csapat napi két edzéssel 
készült a 2021–2022-es bajnok-
ság tavaszi szezonjára. A felké-
szülés végén egy edzőmérkő-
zést is játszottak az orosz első 
osztályban szereplő és szintén 
ott edzőtáborozó Krasnodar 
FC utánpótláscsapatával.

„Igen erős ellenféllel sike-
rült játszanunk, akiket sike-
rült megszorongantunk. A 
krasznodariaknál öt korosz-
tályos orosz válogatott is he-
lyet kapott. Az első félidő 
orosz mezőnyfölényt hozott, 
de a mi csapatunk végig na-
gyon fegyelmezetten és lelke-
sen játszott. Sajnos, a szünet 
előtt nem sokkal góllá érett az 
orosz fölény. A második fél-
időben már bátrabb játékot 
produkáltunk. Egy letámadás 
eredményeként sikerült labdát 
szereznünk, Szendrődi Noel 
pedig gyögyörűen tekerte be 
az orosz kapuba. A döntetlent 
nem sikerült végig tartanunk, 
a mérkőzés lefújása előtt há-
rom perccel a Krasnodar ismét 
betalált, így 2–1-re megnyer-
ték a meccset. De így is nagyon 
büszkék vagyunk a srácokra” – 
mondta Illés Károly, az után-
pótlás szakmai vezetője.

A hazai utánpótlás-bajnok-
ság csak február végén, márci-
us elején fog folytatódni. Ad-
dig a sportiskola csapatai már 
itthon készülnek.

+ 36 1 688 8864

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK 
MOST EGYEDI 

AJÁNLATOKKAL

asiacenter.hu

HIRDETÉS

Vancsa Zalán mindössze néhány hónapja debütált az NBI-ben
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KOSÁRLABDA

RIeRsch taMás

Lipták Mihály a Budapesti 
Legyőzhetetlen Feketék Kosár-
labda Klub doyenje. A január 
elején 63. életévét betöltő 
szakember pontosan negyven 
éve tanítja már kosarazni a 
kerületi gyerekeket.

„Természetesen magam is kosa-
ras voltam, de sosem voltam él-
sportoló. Szarvasi gyerekként a 
helyi általános iskolában ismer-
kedtem meg a játék alapjaival 
Szirony Pál, a legendás kosár-
labdaedző irányításával. Innen 
Orosházára kerültem középis-
kolába, majd a szegedi tanárkép-
zőbe, de mindkét helyen csak is-
kolai szinten tudtam kosarazni” 
– mesélte Lipták Mihály.

Edzőként viszont komoly 
dolgokat ért el. Biológia-testne-
velés szakos tanárként ugyanis 
a kosárlabdaedzői képesítést is 
megszerezte.

„Első munkahelyem 1982-től 
a Pattogós utcai általános iskola 
volt.  Sokáig úgy tűnt, nehéz dol-
gom lesz, mert hiába volt meg a 
kosárlabda-edzői végzettségem, 
az iskolának még palánkja sem 
volt.” 

Végül a KSI adott palánkot, 
így lettek a Központi Sportisko-
la fiókcsapata. Miután megszűnt 
a KSI kosárlabda-szakosztálya, a 
Tungsramhoz kerültek. A rend-
szerváltás után az is megszűnt, 

de addigra meg-
alakult a Pattogós 
DSE, így Lipták 
Mihály edzői kar-
rierje is folytatód-
hatott. 

„Tanárként ter-
mészetesen nem-
csak kosárlabdá-
val foglalkoztam. 
A biológiaterem-
ben például egy 
miniállatkertet 
hoztam létre Mi-
ni Zoo néven, ahol volt, hogy 
hetven különböző kisállat volt. 
Ezeket a diákjaim gondozták.” 

1986-ban Budapestre jött az 
olasz Maurizio Mondoni, 
a minikosárlabda „szülő-
atyja”.  Mondoni meg-
hívta a KSI növendéke-
it egy olaszországi ko-
sárlabda-tornára. Az első 
magyar csapatot is Lipták 
Mihály vezette. 

„Azóta szinte minden 
évben ki tudtunk 
menni az U11 
korosztályos csa-
patunkkal a nem-
zetközi miniko-
sárlabda-tornára. 
Háromszor meg 
is nyertük, egy-
szer pedig a máso-
dik helyet szerez-
tük meg.”

A Pattogós bezá-
rásakor, 2000-ben 

lett a BLF edzője. 
Olasz mintára lét-
rehozta a Kengu-
ru Kupát, ami az 
ezredforduló után 
országos szintű ku-
pa lett. A kis palo-
tai klub 2000-ben 
és 2001-ben törté-
nete első majd má-
sodik országos gye-
rekbajnoki címét 
ünnepelhette. Az a 
csapat később ser-

dülő korosztályban harmadik, 
juniorban pedig ismét bajnok 
lett. És olyan játékosok kerültek 
ki közülük, mint például a Real 

Madridot erősítő Hanga 
Ádám. 

„Két év van hátra a 
nyugdíjig, addig biztos 
edzősködöm, a foly-
tatásról meg majd ak-
kor fogok dönteni” – 
mondta zárásképpen a 

rutinos szakem-
ber.

Elment a hatodik is

ELSŐ NAP ELSŐ ÉREM
Pekingben február 4-én hivata-
losan is megkezdődött a XXIV. 
téli olimpia, melyen 14 fős ma-
gyar küldöttség vesz részt. A leg-
nagyobb figyelem a rövidpályás 
gyors korcsolyázókat övezi, akik 
négy éve a dél-koreai Pjongcsang-
ban a magyar sport első téli ötkari-
kás aranyérmét szerezték, és ezút-
tal is éremért utaztak az olimpiára. 
A Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, 
Krueger-John Henry, Liu Shaoang, 
Liu Shaolin Sándor összeállítású 
vegyes váltó már az első hivata-
los versenynapon felállhatott a do-
bogóra, mert az olimpián debütáló 
vegyesváltók versenyében a har-
madik helyet szerezték meg.

BAJBAN A KLASSZIKUSOK
Három klasszikus sportág is kike-
rülhet az olimpiák programjából. 
A 2028-as Los Angeles-i olimpi-
án ugyanis sem a súlyemelés, sem 
az ökölvívás, sem pedig az öttu-
sa nem szerepel a programban. Ez 
az állapot még nem végérvényes, 
a végső döntés majd a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság 2023-as köz-
gyűlésen születik meg, ám mind-
három sportágnak rövid időn belül 
hatalmasat kellene változnia annak 
érdekében, ha Párizs után is ott 
szeretne maradni az olimpián.

SZEPESI 100
Február 5-én lett volna százeszten-
dős a legendás sportriporter, Sze-
pesi György, aki 2018-ban hunyt 
el. A centenárium alkalmából szű-
kebb lakóhelyén, a XIII. kerület-
ben szobrot avattak a tiszteletére. 
Erős Apolka Munkácsy-díjas szob-
rászművész alkotását az angyalföl-
di Kubala László Park futópályája 
mellett és az Illovszky Rudolf Aréna 
szomszédságában helyezték el.

Egy miniállatker-
tet hoztam létre 
Mini Zoo néven, 
ahol volt, hogy 
hetven különbö-
ző kisállat volt

Negyven év edzőként

Hosszas betegség után január 
24-én meghalt Csollány Szil-
veszter olimpiai bajnok, aki 
a teljesítményével, az ered-
ményeivel egy egész orszá-
got elkápráztatott. A tor-
nász az ezredfordulón volt 
a csúcson, akkor rövid időn 
belül mindent megnyert, 
amit egy sportoló megnyer-
het. 1998-ban Szentpétervá-
ron Európa- bajnok, 2000-ben 
Sydney-ben olimpiai bajnok, 
2002-ben Debrecenben pedig 
világbajnok lett. Mindannyi-
szor gyűrűn, mert, bár ösz-
szetett tornász volt, a gyű-

rű volt az erőssége. Olyany-
nyira, hogy ezen a szeren 14 
érmet szerzett felnőtt világ-
versenyeken. Aktív évei után 
edzősködött és tanított. De-
cemberben került kórházba. 
Szilas, ahogy sporttársai hív-
ták, 51 éves volt. Ezzel pedig 
ő lett a hatodik fiatal magyar 
sportoló, aki Sydney érme-
seként távozott a kézilabdás 
Kulcsár Anita, a kenus Ko-
lonics György, a vízilabdázó 
Benedek Tibor, a kajakos Ve-
réb Krisztián és a sportlövő 
Igaly Diana után. 

R. T.Csollány Szilveszter

Ezeket a diákjaim gondozták.” 
1986-ban Budapestre jött az 

olasz Maurizio Mondoni, 
a minikosárlabda „szülő-
atyja”.  Mondoni meg-
hívta a KSI növendéke-
it egy olaszországi ko-
sárlabda-tornára. Az első 
magyar csapatot is Lipták 
Mihály vezette. 

„Azóta szinte minden 
évben ki tudtunk 
menni az U11 
korosztályos csa-
patunkkal a nem-
zetközi miniko-
sárlabda-tornára. 
Háromszor meg 
is nyertük, egy-
szer pedig a máso-
dik helyet szerez-

A Pattogós bezá-
rásakor, 2000-ben 

lett. És olyan játékosok kerültek 
ki közülük, mint például a Real 

Madridot erősítő Hanga 
Ádám. 
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„Két év van hátra a 
nyugdíjig, addig biztos 
edzősködöm, a foly-
tatásról meg majd ak-
kor fogok dönteni” – 
mondta zárásképpen a 

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

Kertet gondozni vágyó fi atal 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 bérelhető a 
kifi zetésig. Korrekt és becsületes szándék-
kal. Tel.: + 36 70 633 1486

ADOK–VESZEK
Eladó gyűjtőnek egy liter cseresznye pálin-
ka  45 éves, és egy Tokaji Aszú 3 putto-
nyos 39 éves. Tel.: + 36 30 861 0037

Eladó női, fekete elegáns műszőrme bunda 
46-os méretű, 7/8-os, 15 E Ft. 
Tel.: + 36 20 431 5700

Eladó fekete szőrmebunda, csinos, női, 
nem használt, nagyon szép állapotban van, 
160 – 175 cm-ig használható. Ár: 6 E Ft. 
Tel.: + 36 20 312 7377

Eladó nem használt fekete műszőrme bun-
da 15 E Ft., fehér, nem használt rókagallér, 
fej, láb, farok rajta 12 E Ft., vörös rókasap-
ka használt 3 E Ft. Tel.: + 36 70 771 5371

Eladó női szőrmebundák középtermetre, 
szinte újak. Férfi  öltönyök, fekete, és koc-
kás. 38-as magasszárú női cipő meggy-
színű, új. Tel.: + 36 30 861 0037 

Eladó varrodámból megmaradt méteráru 
„pamut, selyem, szövet, karton, stb. köny-
vek, hifi , csipkék, sok más. 
Tel.: + 36 20 592 0813 

Eladó fekete üvegajtós kandalló 50 E Ft., 
új, falra szerelhető villany hősugárzó, előla-
pon lángnyelvek villognak, beépíthető kan-
dallóba, bedobozolt 50 E Ft., használt, de 
jó mosógép (felültöltős) keskeny 20 E Ft. 
Tel.:  + 36 70 771 5371

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

Eladó új üléshuzat autóba, új, erős mun-
kásruha, nem új, 2-4.sz. kávéfőző, kávéda-
ráló, aprólyukú műanyag húsdaráló, elekt-
romos vizes talpmasszírozó, új kisvasaló, új 
termoüveges ablak 90 x 120 cm.  
Tel.: + 36 70 771 5371 

Eladó 2 db olajradiátor, 1 db citera, 3 db gitár. 
Tel.: + 36 20 282 9580

Eladó könyv: „Afrika” írta Hanzel-
ka és Zikmund (Afrika az álmok vilá-
gában 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 szakácskönyv” 
402 oldalon, A-Z-ig sütés-főzésről. Da-
nielle Steel írónő 6 db. jó állapotú könyve 
200.- forint darabja. 
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 baráti áron komolyzenei gyűjtemény 
szinte minden ismert előadótól, kb. 130 db 
CD és 25 db kazetta. 
Tel.: + 36 31 785 8864

Eladó Singer fém varrógép, ár megegyezés 
szerint. Tel.: + 36 1 418 4573

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

Keresem ismeretségét beoltott, nemdo-
hányzó, értelmes, magányos úrnak. 71 
éves hölgy, aki jómegjelenésű, fi atalabbnak 
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

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

Negyven éves férfi  társat keres. 
Tel.: + 36 50 111 2359

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

Kedves idős néni vagy bácsi gondviselé-
sét vállaljuk ingatlanért eltartási szerző-
déssel, teljes ellátással sok lehetőséggel, 
akár ottlakással. Szerető család várja hí-
vását, ha kell,visszahívom, jelezze. Hív-
jon bátran: 
Tel.: + 36 30 124 6699

Keresek egy hölgyet, aki szerény háztartá-
somban alkalmanként segítene,  nyugdí-
jast, vagy szabadidővel rendelkezőt. Újpalo-
tán, esetleg itt-lakással. 
Tel.: + 36 30 861 0037

Jelenleg albérletben lakó középkorú nő 
eltartási szerződést kötne örökös nélküli 
idős személlyel (gondozás, háztartásve-
zetés, ügyintézés stb.) Minden megoldás 
érdekel.  
Tel.: + 36 20 967 8196

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

Szerény körülmények között élő középko-
rú hölgy eltartási szerződést kötne örökös 
nélküli idős személlyel (gondozás, háztar-
tásvezetés, ügyintézés stb.) Minden meg-
oldás érdekel. 
Tel.: + 36 20 967 8196

EGYÉB
Figyelem! Színjátszókört keresek, akik a 
meséimet színre vinnék. Célom egy me-
sesarok létrehozása gyerekeknek. Hívjá-
tok csupit. 
Tel.: + 36 70 674 7470

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

„Házhoz megyek!
Fogsor készítését, javítását vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal! 
Telefon: + 36 20 980 3957”

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki biztonságos 
életjáradékkal. Mindenre van megoldás, 
hívjon bizalommal, kérésére vissza is hí-
vom. Tímea + 36 20 266 4499
Festést, mázolást, burkolást vállalok, nyug-
díjasoknak kedvezménnyel. Bútormoz-
gatással, takarítással. Tel: + 36 30 422 
1739

Nerc, róka, nutria, mindenfajta szőrmebun-
dát vásárolok, illetve teljes ruhanemű ha-
gyatékot, kiegészítőket + 36 20 229 0986
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. 
Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel.: + 36 31 780 6430, 
+ 36 1 229 5694 festesma.iwk.hu

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres!
 Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi ve-
vők elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
+ 36 20 960 0600

Fiatal pár legalább 2 szobás emeleti lakást 
vásárolna! Erkély előny. + 36 30 373 7378

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel. 
+ 36 20 264 7752

KULTÚRA HIRDETÉS

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag
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LAKOSSÁGI HIRDETÉSEK

Nyugdíjas
TelefoNosokaT

keresüNk!
Választható
munkaidő:

4,6 vagy 8 órás

06-70/554-9384

''
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MUNKALEHETŐSÉG!

A Csokonai Nonprofi t Kft
Könyvelő kollégát keres.

Jelentkezés és információk
február 18-ig 

a beke.karoly@csokonai15.hu
e-mail címen.
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