
Rákospalotai,
Pestújhelyi,
Újpalotai
ÉLETKÉPEKA XV. kerület közéleti lapja; 2022. február 23.  XII. évfolyam 02. szám • www.csokonai15.hu • facebook.com/csokonai15

Mihály
Zoltánnénak a 
tisztségébe kerül

2. oldal

Göncz-dráma
a Csokonaiban

17. oldal

Elkezdődött
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Béres IldI

A főváros pénzéből újulhat 
meg a XV. kerület Epres sor 
és Bácska utca közötti terület, 
amely ismét közösségi funkciót 
kapna. A beruházás 7 millió 
forintba kerülne, és már be is 
nyújtották a pályázatot a fővá-
ros közösségi költségvetéséhez.

A terület megújítását Szilvágyi 
László (LMP), a 2. számú válasz-
tókerület képviselője vetette fel. 
A képviselő elmondta: a Cso-
konai Nonprofit Kft.-vel való 
egyeztetéskor merült fel a terü-
let újrahasznosításának ötlete. A 
környéken a rossz állapotú épü-
leteket a kerületi önkormányzat 
hosszas jogi vita után lebontotta. 
A tér viszont elhanyagolt, elhe-
lyezkedése alapján indokolt len-

ne, hogy központi funkciót kap-
jon. Hozzátette: a környéken 
élők már régóta szeretnének egy 
közösségi placcot. 

A képviselő arra is kitért: a be-
ruházás tervezésénél fontos szem-
pont, hogy a közeli gimnázium 
diákjainak, valamint a beszélgetni 
vágyó lakosoknak is vonzó talál-
kozási pont legyen a tér, miköz-
ben lehetőséget teremt az Epres 
lakótelepen élők pihenésre és ki-
kapcsolódásra. Az is felmerült, 
hogy karácsonykor egy kisebb 
adventi vásárnak is helyet adhat-
na az újragondolt terület.

A tervezésben részt vesz Ong-
jerth Dániel urbanisztikai szak-
ember is. Azt mondta: először 
felmérik a környéken élők és ta-
nulók igényeit, hogy azok alap-
ján alakítsák ki a modern szabad-
téri közösségi teret. 

Béres IldIkó

Legárd Krisztián, a bi-
zottság elnöke elmond-
ta: az előző testületi 
ülésen már elhangzott, 
hogy kezdeményezni 
fogja az alelnök visszahí-
vását, hiszen – mint fo-
galmazott – olyan kire-
kesztő és degradáló mó-
don viselkedett a Cso-
konai Nonprofit Kft. 
dolgozóival szemben, 
hogy LMBTQ-érzéke-
nyítést folytattak a la-
kosok irányában, amit 
nem lehet tolerálni.

Mint ismeretes, 
Conchita Wurstra ke-
resztelte volna át a Cso-
konai Nonprofit Kft.-t 
a Fidesz-KDNP képvi-
selője, Mihály Zoltán-
né Kis Mária. Indoklá-

sa szerint januárban a 
Csokonai Művelődé-
si és Rendezvény Ház 
színpadán bemutatott 
darab erősen szexuális 
irányultságot sugallt. 
A képviselők végül na-
pirendre se vették a ja-
vaslatát, ellenben felve-
tése országosan is nagy 
vissz hangot kapott.

Legárd Krisztián a 
színdarabról megjegyez-
te: a Soharóza társulat 

Dalok a kamrából című, 
kifogásolt előadását a Ma-
gyar Zene Házában is be-
mutatták, melyet Orbán 
Viktor miniszterelnök is 
láthatott. 

„Régen Rómában 
férfiak játszottak női sze-
repeket, sőt Vidnyánsz-
ky Attila rendezésében 
Eperjes Károly is női ru-
hába bújt. Az nem ér-
zékenyítés?” – tette fel 
a kérdést a képviselő. 
Hozzátette: nem tudunk 
olyannal együtt dolgoz-
ni, aki bármilyen meg-
különböztetést szorgal-
maz. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy leváltjuk a 
Kulturális Bizottság al-
elnöki posztjáról Mi-
hály Zoltánné Kis Mári-
át, helyét egy külső tag, 
Maxim csuk Józsefné fog-
ja átvenni. Feladatunk 
az elfogadó kultúra kép-
viselete itt a kerületben 
és adott esetben a város-
részen kívül is, hiszen a 
művészetben mindenki 
egyenlő” – jegyezte meg 
Legárd Krisztián.

LEVÁLTJÁK

LEVÁLTJÁK
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A tisztségébe kerül

Ötletes térújítás

Vidnyánszky 
Attila rendezé-
sében Eperjes 
Károly is női 
ruhába bújt Soharóza – Dalok a kamrából című darab kifogásolt jelenete

Szilvágyi László önkormányzati képviselő, háttérben a megújítandó tér

Leváltják a kerületi Kulturális Bizottság alelnökét, 
Mihály Zoltánné Kis Máriát, miután Conchita 
Wurstra keresztelte volna a Csokonai Nonprofit 
Kft.-t. A vita egy félig nőnek, félig férfinek öltözött 
szereplő miatt kezdődött, amit több fideszes képvi-
selő is LMBTQ-érzékenyítésnek tartott. A színész 
azonban egy só- és borstartót személyesített meg.

MI AZ A KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS?

A közösségi költségvetés egy olyan önkormányzati program, amelynek ke-
retében a település költségvetéséből bizonyos összeg felhasználására a 
város lakói tehetnek javaslatot. A Fővárosi Önkormányzat először tavaly ok-
tóberben hirdette meg Budapest részvételi költségvetését. Akkor is és idén 
is egymilliárd forintot biztosítanak erre a célra. Három különböző témában 
lehetett ötleteket benyújtani a külön erre a célra létrehozott otlet.budapest.hu  
weboldalon. 
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KÖZLEKEDÉS

A KERÜLETÉRT DOLGOZUNK

ÁPRILIS 3-ÁN SZAVAZZON BARKÓCZI BALÁZSRA!

 POLGÁRMESTER

 CSERDINÉ  

 NÉMETH ANGÉLA  
AZ ELLENZÉK KÖZÖS KÉPVISELŐJELÖLTJE  BARKÓCZI BALÁZS  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ  HAJDU LÁSZLÓ  

Teljesen megújul az állomás
CzInege lászló

Budapest egyik legelavultabb 
állomása újul meg, a rákospa-
lotai-újpesti – ezt Vitézy Dávid 
közölte Facebook-bejegyzé-
sében. A Budapest Fejlesztési 
Központ (BFK) vezérigazgatója 
szerint most az állomás szűk, 
nem akadálymentes, emellett 
hiányoznak a perontetők is.

Elkezdődött a 71-es (Rákospalo-
ta-Újpest – Veresegyház – Vác) 
vasútvonal teljes felújítása, en-
nek része az állomás korszerű-
sítése. A BFK által megbízott 
vasúttervezővel 
a Budapesti Agg-
lomerációs Vasúti 
Stratégia alapján 
az elmúlt hóna-
pokban véglegesí-
tették a vágányok 
elrendezését is. A 
tervek szerint két 

középperon fogadja majd a váci 
és veresegyházi vonatokat a jö-
vőben. 

Egyelőre csak koncepcioná-
lis látványtervek készültek. Az 
viszont biztos, hogy a szűk pe-
ronok helyett tágas és akadály-
mentesített peronokat alakíta-
nak ki. Megmarad és megújul 
a történelmi állomásépület. A 
peronokat ugyan áthelyezik, a 
déli irányba tolják majd el, de 
lesz kijáratuk a mai állomás-
épület irányába. 

A koncepcióban szerepel az is, 
hogy a peronok déli végénél gya-
logos- és biciklisaluljáró kösse ösz-

sze Újpestet Rákos-
palotával. A vasút 
menti közterülete-
ket is megújítanák. 
Vitézy Dávid sze-
rint mindenkép-
pen épülnek B+R 
biciklitárolók, és 
szeretnének P+R 

parkolókat is kialakítani. Közlé-
se szerint azonban erről még nem 
tudtak megállapodni az érintett 
önkormányzatokkal. 

A vasútvonal felújításától azt 
várják, hogy a mostaninál sűrűb-
ben, 15 percenként közlekedhes-
senek a vonatok, vagyis a váro-
si közlekedést idézze a járatsű-

rűség. Ehhez kell a vonal kétvá-
gányúsítása. Egyes szakaszokon 
akár 100-120 kilométeres sebes-
séggel is közlekedhetnek a vona-
tok. Az érintett szakaszon meg-
újulnak a megállók és állomá-
sok. A vezérigazgató azzal zárta 
bejegyzését, hogy várják a véle-
ményeket a tervekről.

HIRDETÉS

Az  elkészült látványtervek még változhatnak

Megmarad és 
megújul
a történelmi 
állomásépület
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VÁLASZTÁS 2022

raB lászló

Február 12-én hivata-
losan is elkezdődött az 
országgyűlési választási 
kampány. A kerületi 
jelöltek az első perctől 
kezdve gyűjtik az aláírá-
sokat. Néhány nap alatt 
– tájékoztatásuk szerint 
– meg is lett a hivatalos 
jelöltséghez szükséges, 
minimum 500 ajánlás.

„Na, hogy állunk, gyere-
kek?” – kérdezte febru-
ár 12-én délelőtt Gyur-
csány Ferenc az újpalo-
tai aktivistáktól, amikor 
a vásárcsarnokkal szem-
közti standhoz érkezett. 
Ekkor kezdődött az or-
szággyűlési jelöltállítá-
si aláírásgyűjtés, a DK 
elnöke körbejárta a ke-
rületeket. Újpalotán ki-
lenckor kezdték gyűjte-
ni az aláírásokat, tízre 
összejött a hatszáz Bar-

kóczi Balázsnak, az el-
lenzék közös jelöltjének 
(500-at kell bemutatni a 
választási bizottságnak). 
Hosszú sorokban kígyó-
zott a tömeg a páskom-
ligeti lakótömb előtt, ki 
a vásárcsarnokból jövet, 
ki odamenet írt alá az 
összellenzéki standnál. 

Ismerős arcok sür-
gölődtek, Cserdiné Né-
meth Angéla polgármes-
ter a szélső asztalkát néz-
te ki magának, de nem 
nagyon maradt ideje a 
trécselésre, figyelnie kel-
lett az adatok pontosságá-
ra. A polgármester mel-
lett itt volt a két alpolgár-
mester és számos képvise-
lő is. Szinte mindennap 
kinn az utcán lehet talál-
kozni Hajdu László jelen-
legi országgyűlési képvi-
selővel is.

„Menni kell, és az em-
berek között kell lenni, 
ez a feladat. A választók 

nem szakpolitikai rész-
letekkel vannak elfoglal-
va, inkább úgy tesszük 
fel a kérdést, amikor ta-

lálkozunk velük, hogy 
akarsz-e nyugodtabb vi-
lágot, akarod-e, hogy a 
kormány ne belebeszél-
jen az életedbe, hanem vi-
gyázzon rád? Akarod-e, 
hogy az lehess, aki való-
jában vagy? Szeretnéd-e, 
hogy a magánéleted a ti-
éd legyen, a kormány pe-
dig foglalkozzon a köz-
ügyekkel? Akarod-e, 
hogy inkább nyugatos 
világ legyen Magyaror-
szágon, vagy jobban sze-
retnél Azerbajdzsán-
ra hasonlítani? Akik a 

nyugatot akarják, kor-
mányváltásra szavaznak, 
akiknek tetszik az orbáni 
önkény, nyilván marad-
nak a Fidesz támogatói. 
Kiegyenlített küzdelemre 
számítunk, győzelmet re-
mélünk” – mondta Gyur-
csány Ferenc.

Nincsenek negatív él-
ményei a kampány alatt, 
ezt Barkóczi Balázs, a 
közös ellenzéki jelölt 
mondta. „Már az elővá-
lasztáson is lehetett ta-
pasztalni, hogy milyen 
sokan akarnak változást. 
Pár óra alatt összejött a 
támogatás. Ez a legpozi-
tívabb visszajelzés.”

Barkóczi Balázs 18-án 
sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy hivatalo-
san is jelöltté vált. A he-
lyi választási bizottság 
14-én jóváhagyta az alá-
írt íveket, és nyilvántar-
tásba vette mint közös 
ellenzéki képviselőjelöl-
tet. A döntés csütörtö-
kön jogerőre emelkedett. 

„A választók akara-
tából tehát én leszek az, 
aki szembeszáll Orbán 
Viktor és a Fidesz helyi 
jelöltjével. Minden eddi-
ginél egységesebb az el-
lenzék, és biztos vagyok 
benne, hogy április 3-án 
kormányt fogunk válta-
ni, hiszen most az a kér-
dés, hogy Fidesz vagy 
nem Fidesz. Tűrjük-e, 
hogy a fideszes kivált-
ságosok tovább foszto-
gassák az országot, vagy 

megpróbáljuk visszaadni 
a munkából élő tisztes-
ségesen dolgozó európai 
magyaroknak? A XV. 
kerületben is ez a válasz-
tás: akarjuk-e, hogy a Fi-
desz puszta hatalomfél-
tésből nem szavazza meg 
a helyi költségvetést ki-
lenc hónapig, vagy azt 
mondjuk, hogy az einstan-
dolt szakrendelőket visz-
szaadjuk az itt élőknek, és 
megépítjük a 230 ágyas 
észak-pesti kórházat. 
Akarjuk-e, hogy Orbán 
Viktor a kerületi hely-
tartói támogatásával lop-
ja tovább az uniós pénze-
ket? Vagy inkább olyan 
panelprogramra fordít-
juk a pénzt, amelyben 15 
ezer lakás energetikai fej-
lesztését el lehet végez-
ni?” – kérdezte Barkóczi 
Balázs.

Arra, hogy a fideszes 
„álnépszavazás” kérdé-
seire hogyan kell vála-
szolni, Barkóczi annyit 
felelt: ez nem az embe-
rek valós problémáival 
foglalkozik. „Nem adok 
senkinek tippet, én ér-
vénytelenül fogok vok-
solni. De nagyon fontos, 
hogy a szavazólapot ve-
gyük fel, hiszen a Fidesz 
kitalálta, hogy csak ez-
zel együtt adja oda a pol-
gároknak azt a két sza-
vazólapot is, amelyen 
egyéni jelöltekre és párt-
listákra tudnak szavaz-
ni” – hangsúlyozta az el-
lenzéki jelölt.

Biztos vagyok 
benne, hogy 
április 3-án 
kormányt 
fogunk váltani, 
hiszen most az 
a kérdés, hogy 
Fidesz vagy 
nem Fidesz

Elkezdődött az aláírásgyűjtés

A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE IS KAMPÁNYOL
Érdekesség, hogy az ellenzéki jelölt „egyenzöld” standja mellett 
pár méterre gyűjtötte és gyűjti azóta is az aláírásokat a Fidesz 
és Dr. Pintér Gábor is. Az együttlét harmonikusnak nem nevez-
hető, de felettébb békés. Pintér Gábor szintén mindennap gyűjti 
az aláírásokat és járja a kerületet, hogy a helyiek támogatását 
kérje. A kormánypárti képviselőjelölt közösségi oldalán azt a tá-
jékoztatást adta, hogy a kampánystart után két nappal 1500 
ajánlást adott le a helyi választási irodában.

Karácsony Gergely és Hajdu László is segített Barkóczi Balázs kampányában

Cserdiné Németh Angéla az ellenzéki standnál
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ÉPÍTÉSZET

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS

rIersCh Tamás

Az egyedi techniká-
val épített házban 1976 
óta laknak. Az épüle-
tet nemcsak húszemele-
tes magassága, hanem a 
tetején elhelyezett – ma 
már üres – víztartály is 
egyedivé teszi. Heim Er-
nő Ybl-díjas építész volt 
az első, aki Budapest-
re toronyházakat álmo-
dott. Elképzelései alap-
ján a frekventált helyek 
többségére ilyen magas 
épületek kerültek vol-
na. Így lett toronyház a 
Nagyvárad téren (a SO-
TE épülete), a Városma-
jorral szemben (a Kör-
szálló) és Újpalotán is. 
Ez utóbbi helyszínen rá-
adásul az is a toronyház 
mellett szólt, hogy az 
újonnan épült lakótelep-
nek ivóvízre volt szük-

sége, de egy, a házak kö-
zötti víztorony jelentős 
mértékben rontotta vol-
na az összképet. 

Az épület tervezői 
Tenke Tibor és Mentes 
Endre voltak, és a ház az 
akkoriban ritkaságnak 
számító, úgynevezett 
csúszózsaluzatos techno-
lógiával épült. Ez abban 
különbözött a többi pa-
neltől, hogy a betonele-
meket nem előre, hanem 

a helyszínen – emeletről 
emeletre haladva – gyár-
tották. 

A húszemeletes épü-
letben 98 lakást alakítot-
tak ki. A 18. emeletre két 
nagyablakos művészla-
kást terveztek, ahova már 
csak gyalog lehet felmen-
ni, mert a lift végállomása 
a 17. emeleten van. Ezek 
a művészlakások a mai 
napig önkormányzati tu-
lajdonban vannak, és ki-
zárólag főállású festőmű-
vészeknek adják ki őket. 
Egyikben kezdetektől 
fogva Nagy Sándor Zol-
tán lakik és dolgozik, a 
másik lakás sokáig Nagy 
Előd, majd évtizedekig 
Dréher János műterme 
volt, jelenleg Krnács Ágo-
ta lakja.

Az újpalotai torony-
ház kiváló felületet biz-
tosított a reklámhirde-
téseknek is, ezért sokan 
ma is csak CSÉB-ház-
nak vagy CASCO-ház-
nak hívják az épületet. 
A toronyház a mai na-
pig Újpalota ikonikus 
épületének számít.

Védett lehet az
újpalotai toronyház

Egy, a házak 
közötti vízto-
rony jelentős 
mértékben 
rontotta volna 
az összképetA toronyház a mai napig a kerület emblematikus

épületének számít

A Fővárosi Önkormányzat frissíti a településkép 
védelméről szóló rendeletét. Vagyis bővítik az 
örökségvédelmi szempontból fontos épületek 
listáját. Erre a listára került fel Újpalota leghí-
resebb épülete, a Nyírpalota utca 71. szám alatti 
toronyház is.

Béres IldI

Rendhagyó ünnepséggel emléke-
zett meg a kerületi önkormányzat 
az egykor a Sződliget utca 47. szám 
alatt lakó és alkotó Madarász Adeline 
halálának 60. évfordulójáról. A híres 
rákospalotai festőművész, grafikus 
emléktábláját Cserdiné Németh An-
géla polgármester és Beke Károly, a 
Csokonai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
leplezte le. 

Kis Emőke, a Rákospalotai Múzeum ve-
zetője elmondta: Adeline halála előtt két 
évvel, 1960-ban úgy határozott, hogy az 
akkor területileg illetékes és frissen meg-

alapított Rákospalotai Múzeumnak adja 
édesapja, Madarász Viktor hagyatékát, az 
ajándékkal az egyik legértékesebb pont-
ját biztosítva a gyűjteménynek. „Édesap-
jának a híres történelmi festő, Madarász 
Viktor árnyékából kilépve időszerű len-
ne a művésznő számára is kiemelkedő 
helyet biztosítani a 19-20. századi festé-
szeti érában. Az emléktáblával az első lé-
pést megtettük” – jegyezte meg a szak-
ember. Arról, hogy ki is volt Madarász 
Adeline, és mi kötötte őt Rákospalotá-
hoz, a leghitelesebb választ az egykori 
festőművész szomszédja, a ma is a Sződ-
liget utcában élő Jankó György adta. A 
férfi még kisgyermekként ismerte meg a 
Adeline-t, akitől családja festményeket is 

kapott. Otthonuk falán ma is ott ékes-
kedik két csendélete, illetve festett por-
celánjait is nagy becsben tartják.

Madarász Adeline gazdag életútja

Február 16-án avatták fel Madarász Adeline  
emléktábláját
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Áprilisban kezdődik a beiratkozás

Újdonságok könyvmolyoknak

rIersCh Tamás

Február utolsó hétvégéjén ad-
ják át az új Forrás Reformá-
tus Óvodát. Bár már minden 
készen áll a gyerekek fogadá-
sára, úgy döntöttek, hogy csak 
szeptemberben indul a tanév. 
Jelentkezni azonban már né-
hány hét múlva is lehet. 

Decemberben először, februárban 
pedig ismét megnézhették a szü-
lők a Kossuth utca 10. szám alatt 
épült új református óvodát. A tá-
gas és minden igényt kielégítő új 

óvoda mellett egy látványos zöld 
kertet és egy modern játszóteret is 
kialakítottak. „Bár már készen ál-
lunk a gyerekek fogadására, biz-
tos, hogy csak 2022 szeptembe-
rében nyitunk, mert év közben 
nem szeretnénk tanévet kezdeni” 
– mondta Hekli Katalin, a Rákos-
palota-Óvárosi Református Egy-
házközség lelkipásztora. 

Az intézményt a kerület pol-
gármestere is megnézte. „Na-
gyon szép az intézmény, nagyon 
tetszett, sőt, nem tagadom, ámu-
latba ejtett az a tágasság, az a vilá-
gosság és az a színes világ, amely 

az új óvodát jellemzi. Nagy 
öröm ez az intézmény a kerület 
számára is, amely ezáltal újabb 
fejlesztéssel gazdagodik. Ezért 
pedig köszönettel tartozunk az 
óvodát működtető református 
egyháznak is” – összegezte a vé-
leményét a polgármester a bejá-
rást követően. 

Az már biztos, hogy az új 
óvodának február 26-án szomba-
ton 16 órakor lesz az istentiszte-
lettel egybekötött ünnepélyes át-
adása. Április elején pedig indul 
a beiratkozás – ezt Hekli Kata-
lin közölte –, így a gyerekeknek 

lesz idejük megismerkedni az in-
tézménnyel. 

A négy csoportban össze-
sen száz gyereket fogadnak 
majd, a jelentkezéseket pedig 
már várják az érdeklődő szü-
lőktől. Részletes információkat 
a www.forrasovoda.hu oldalon 
lehet találni. „Összeállt már a 
szakmai gárdánk is, a négy cso-
portban nyolc óvodapedagógus 
fog dolgozni, akiknek a munká-
ját 4 dadus, egy intézményveze-
tő, egy óvodatitkár, egy takarí-
tó, egy karbantartó és egy kony-
hás fogja majd segíteni. Rajtuk 
kívül még a Református Egy-
séges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény segítségével 
főállású gyógypedagógus és lo-
gopédus is dolgozik majd az in-
tézményben” – mondta a lelki-
pásztor. 

Az óvoda vezetői már dolgoz-
nak azon, hogy milyen külső fog-
lalkozásokkal színesítsék majd 
a keresztyén értékeken alapuló 
óvodai nevelőprogramot. Nagy 
valószínűséggel a Forrás ovi nö-
vendékei a néptánc, a népi hagyo-
mányok és az ovifoci lehetőségei-
vel is találkozhatnak majd. 

Az óvoda névválasztása ket-
tős. A bibliai utalás mellett egy 
helytörténeti oka is van. A te-
lek alatt egy sósvizű ér található, 
mely vízen sok generáció nőtt 
fel. A kivitelező is rábukkant 
erre az érre, melynek vizét egy 
szép kúttal ismét ihatóvá tették. 

Béres IldI

Jelentősen több forrás 
jut idén új könyvek-
re a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban 
(FSZEK), melynek tag-
intézményeiben szá-
mos fejlesztés is várha-
tó. Csak a XV. kerület-
ben három könyvtár is 
van, az Eötvös, a Zsó-
kavár és a Szűcs István 
utcában. 

A járványhelyzet a 
könyvtárakat is kihí-

vások elé állította, de 
a forgalmi adatok bi-
zonyítják, hogy nagy 
az igény a fővárosban 
a könyvtári szolgálta-
tásokra. A tavalyi kor-
látozások ellenére két-
millió művet kölcsö-
nöztek – közölte a 
FSZEK. 2021-ben több 
mint 55 ezer mű került 
a könyvtár polcaira, 
idén pedig még több új-
donság beszerzését ter-
vezik a szakemberek. 
Az FSZEK tájékoztatá-
sa szerint az elmúlt év-

ben csaknem 11,3 mil-
lió távhasználót és 238 
ezer könyvtárlátoga-
tót regisztráltak. Az 
idén januárban beirat-
kozott olvasók száma 
a járványhelyzet elle-
nére több mint 12 ezer 
fő. Az FSZEK az olva-
sók igényeire már 19 
tagkönyvtárában tet-
te lehetővé a bankkár-
tyás fizetést, a követke-
ző hónapokban tovább 
bővül az érintésmen-
tes fizetést biztosító 
könyvtárak köre. 
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A FSZEK a járványhelyzetre figyelve szervezi rendezvényeit, 

Az új óvodába szeptembertől járhatnak a gyerekek

Nagy öröm ez 
az intézmény 
a kerület 
számára is
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Kampány a tisztább levegőért
CzInege lászló

Ne égess! címmel indí-
tott közös figyelemfelhí-
vó kampányt a Fővárosi 
Önkormányzat, a Buda-
pesti Közművek, a Levegő 
Munkacsoport és a Humusz 
Szövetség. Az illegális sze-
métégetés káros hatásaira 
figyelmeztetnek, a cél pedig 
a környezetszennyezés visz-
szaszorítása.

A háztartási hulladék égeté-
se szigorúan tilos Magyaror-
szágon, ennek ellenére általá-
nosan elterjedt jelenség, hogy 
műanyag palackok, csomago-
lóanyagok, PVC-padló darab-
jai, bútorlap vagy éppen tex-
til és vegyes összetételű hulla-
dék kerül a tűzre – írja közle-
ményében a Főpolgármesteri 
Hivatal. Ezek égetésekor a 
szálló por mellett az egészség-
re legártalmasabb égéstermé-
kek közé tartozó policiklu-
sos aromás szénhidrogének is 
nagy mennyiségben kerülnek 
a levegőbe, amelyek erősen 
rákkeltőek, sőt, a születendő 
gyermekek egészségét is ma-
radandóan károsíthatják. 

A probléma súlyosságát 
jól mutatja – figyelmeztet-
nek –, hogy Magyarországon 
az egészségügyi kockázatok 
között a 8. helyen szerepel a 
légszennyezettség, szorosan a 
dohányzás, a magas vérnyo-
más, a nem megfelelő étrend 
és az elhízás mögött. Éven-
te nagyjából 10 ezerre tehető 
azok száma, akik a szállópor-
szennyezéshez kötődő beteg-
ségekben halnak meg és csak 
Budapesten évente sok száz, 
idő előtti haláleset köthető 
kifejezetten a levegő szálló-
por-szennyezettségéhez, pe-
dig ezek egy része megelőzhe-
tő lett volna. 

TANÁCSADÁSSAL SEGÍTENEK
A Fővárosi Önkormányzat 
Zöld Budapest néven lakos-
sági tanácsadó irodát nyitott, 
amelynek kettős a funkció-
ja. Egyrészt a Life HungAIRy 
projekt keretében tanácsadást 
nyújtanak a helyes fűtési 
technikákról, komposztálás-

ról, és tájékoztatást adnak a 
levegőminőség javítását cél-
zó hazai és uniós pályázatok-
ról. Másrészt az iroda otthont 
ad a RenoPont Energetikai 
Otthonfelújítási 
Központnak is, 
ahol a lakástulaj-
donosok teljes-
körű tanácsadást 
kaphatnak laká-
suk energetikai 
felújításával kap-
csolatban. A Fő-
város emellett 
kiegészítő méré-
sekkel vizsgálja 
a budapesti lég-
szennyezet t sé -
get. Csak Buda-
pesten 12 fix mé-
rőállomáson el-
lenőrzik a levegő 
minőségét az Országos Mete-
orológiai Szolgálat munkatár-
sai. 

A Levegő Munkacsoport a 
légszennyezésről és a megfe-
lelő fűtési módokról ad tájé-
koztatást, míg a Humusz Szö-
vetségtől a hulladékcsökken-
tésről és a helyes komposz-
tálásról kaphatunk hasznos 
információkat. 

ÉGETÉS HELYETT KOMPOSZTÁLÁS
A Főpolgármesteri Hiva-
tal hangsúlyozza, hogy  ti-
los háztartási vagy bármi-
lyen egyéb hulladékot ott-

hon a kályhában 
vagy kint a sza-
badban, a kert-
ben égetni. Mint 
írták: az avar és 
egyéb kerti zöld-
hulladék kitűnő-
en komposztál-
hatóak a kert egy 
sarkában. A Bu-
dapesti Közmű-
vek FKF Hulla-
dékgazdálkodá-
si Divíziója a la-
kosságtól, míg a 
FŐKERT Kerté-
szeti Divíziója a 
parkokban össze-

gyűjtött zöldhulladékot kom-
posztálja. 

Miután egy nagyváros-
ban nincs mindenkinek kert-
je, ezért a Fővárosi Önkor-
mányzattal közös projekt ke-
retében közösségi komposztá-
lókat is nyitottak, hogy azok 
is élni tudjanak ezzel a zöld, 
környezettudatos megoldás-
sal, akiknek erre otthon nincs 

lehetőségük. Ezek listája sok 
egyéb hasznos érdekességgel 
együtt elérhető a BP Fatár 
adatbázisban. 

KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK
A Fővárosban a Budapesti 
Közművek ezenfelül számos 
környezetbarát megoldást kí-
nál a felelős hulladékkezelés-
re. Egyrészt ott van a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűj-
tés, emellett pedig csaknem 
200 szelektív hulladékgyűj-
tő sziget is rendelkezésre áll. 
Ráadásul 17 hulladékudvarba 
is el lehet szállítani az otthon 
keletkező hulladékot, amely-
nek jelentős részét díjmen-
tesen veszik át a fővárosi la-
kosoktól. Leadható többek 
között hungarocell, akku-
mulátor, elektromos és elekt-
ronikai hulladék, fáradt- és ét-
olaj, festék és egyéb veszélyes 
hulladékok, valamint egyes 
hulladékudvarokban lomhul-
ladék, építési-bontási törme-
lék, gumiabroncs is.  Ezenkí-
vül a feleslegessé vált, de má-
sok számára még használha-
tó tárgyakat is le lehet adni 
a Szemléletformáló és Újra-
használati Központban.

Közösségi komposztáló a Szent István parkban

Évente nagyjából 
10 ezerre tehető 
azok száma, 
akik a szállópor-
szennyezéshez 
kötődő betegsé-
gekben halnak 
meg
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A pályázattal kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal honlapján 
(www.bpxv.hu) Állásaink/Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.
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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

LISTÁS KÉPVISELŐK

Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület
1158 Budapest, Szücs István utca 45.

MEGHÍVÓ
A Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület (székhelye: 1158 Budapest, Szücs 
István utca 45.) tisztelettel meghívja Önt éves tisztújító Közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2022. március 1. (kedd) 18:00 óra
A közgyűlés helyszíne: 1158 Budapest, Szücs István utca 45.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló
2. Tisztújítás
3. Tagfelvétel
4. 2022. évi programterv elfogadása
5. Egyebek

A közgyűlés sikeres lebonyolítása érdekében, megjelenésére feltétlen 
számítunk.

Figyelemfelhívás:
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több 
mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést, az eredeti meghívóban szereplő 
helyen, az eredeti meghívóban szereplő napirenddel 18:30 órára ismét 
összehívjuk.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes.

Kérjük, a tagdíjakat a közgyűlés előtt szíveskedjenek be� zetni. Készpénzes 
be� zetésre a közgyűlés előtt 17:30 órától lesz lehetőség.
A tagdíj � zethető átutalással is, a 10201006-50236411 számú, K&H Banknál 
vezetett bankszámlára.

Budapest, 2022. február 14.

a PePE Választmánya
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CzInege lászló

Az Európai Parlament 
olyan kezdeményezést fo-
gadott el a Főpolgármeste-
ri Hivatal szerint, amely 
fontos Budapestnek is. 
Szerintük ugyanis az el-
múlt időszakban „a Ma-
gyarországra érkező uni-
ós pénzek – a Fidesz-kor-
mány hibái, bűnei és 
kompromisszumképte-
lensége miatt – veszélybe 
kerültek”. Közleményük-
ben úgy fogalmaztak: „az 
uniós helyreállítási alap 
milliárdjai a fideszes kor-
rupció miatt elakadtak, és 
ugyanezért indulhat jogál-
lamisági eljárás is a magyar 
kormány ellen.” 

A Főpolgármesteri Hi-
vatal szerint a Cseh-jelen-
tés azt tartalmazza, ame-
lyért Budapest is évek óta 
lobbizik, hogy a városok 

közvetlenül is pályázhas-
sanak uniós forrásokra, a 
koronavírus utáni helyre-
állítási alapok egy része 
pedig közvetlenül érkez-
zen meg a városokhoz. 
Ez azért fontos – teszik 
hozzá –, mert a városok 

sokkal inkább tisztában 
vannak a helyben élő em-
berek igényeivel, így va-
lóban az embereket ér-
deklő, az életminőségü-
ket javító fejlesztések va-
lósulhatnak meg. 

Az elfogadott jelentés 
több témát is érint az ok-
tatástól a digitalizáción át 
a klímaváltozásig. Mint 
írják: utóbbi kiemel-
ten fontos prioritása Bu-
dapestnek is, és jelentős 
uniós forrásokat szeret-
nének bevonni a főváro-
si kibocsátáscsökkentési 
programba, így épületek 
szigetelésére, a megújuló 
energiaforrások haszno-
sítására, a közlekedés de-
karbonozációjára vagy a 
zöldfelületek fejlesztésére 
is uniós pénzekből meg-
valósítható, részletes ter-
vekkel rendelkeznek. 

„Mindez azonban nem 
jelent azonnali segítséget” 
– hívta fel a figyelmet 
a 444.hu. A Cseh-jelen-
tés ugyanis csak jogsza-
bály-módosítási javaslato-
kat tartalmaz, vagyis a vá-
rosok csak akkor tudnak 
majd közvetlenül pályáz-
ni uniós forrásokra, ha az 
Európai Bizottság és az 
Európai Tanács is jóvá-
hagyja a változtatásokat. 
Ez akár évekig is tarthat. 

Béres IldI

Befejeződtek a Budavári Sikló javítási 
munkálatai: felújították a két kocsit 
és a sínpályákat. A több hónapig tartó 
renoválást követően a népszerű turiszti-
kai és közösségi jármű ismét szállítja az 
utasokat.

Bolla Tibor, a Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(BKV) vezérigazgatója elmondta: 2009 
után most végeztek ismét javítást a kocsi-
kon, új faborítást kaptak, az ablakokat is 
kicserélték. A munkálatok alatt új korlá-
tokat helyeztek el, kicserélték a síneket, 
felújították a biztonsági berendezéseket, 
mindemellett a szerelők védelmét is meg-
erősítették a sínpályák között. 

A sikló két szerelvényét a BKV mun-
katársai saját kezűleg újították fel. A 
Margit és a Gellért elnevezésű kocsik 
mindenre kiterjedő felújításon estek át. 

A járművek burkolati elemeinek eltávo-
lítása után a vázszerkezet javítását és fé-
nyezését is elvégezték, kívül-belül új fa-
borítást kaptak a kocsik, újra legyártot-
ták az ablakokat és az ajtókat. A jármű-
vek elektromos egységeit modernizálták, 
továbbá a vészfékrendszert is felújítot-
ták. Ez kötélszakadás vagy sebességtúllé-
pés esetén megállítja a kocsikat.

KÖLTSÉGVETÉS

BUDAVÁRI SIKLÓ

FŐVÁROSI HÍREK

Közvetlenül pályázhatnak a városok
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A városok sokkal 
inkább tisztában 
vannak a hely-
ben élő emberek 
igényeivel

152 ÉVE INDULT A SIKLÓ

1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló. 
Széchenyi István fi a, Széchenyi Ödön kezde-
ményezte az építkezést. Eleinte gőzhajtással 
működött a Sikló. 1944-ben bombatalálat érte, 
és bontásra ítélték. A BKV 1986-ra korhűen 
építette újjá a siklót, ekkor kapott villamoshajtást. 
A váralagút melletti sikló évente egymilliárd forint 
árbevételt generál, a koronavírus-járvány miatt 
azonban töredékére esett vissza a forgalom.

Az Európai Parlament elfogadta a momentumos 
Cseh Katalin kezdeményezését, így a jövőben a 
városok közvetlenül juthatnak uniós források-
hoz. Ez akkor lehetséges, ha az Európai Bizott-
ság és az Európai Tanács is rábólint.

Újjászületett Margit és Gellért 

Cseh Katalin európai parlamenti képviselő (Momentum) és 
Karácsony Gergely főpolgármester
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CzInege lászló

BudapestGO néven új alkalma-
zás segíti az utazást a főváros-
ban. Az applikáció a Futárt 
váltja le. A Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) azt 
ígéri, hogy sokkal hatékonyabb 
segítséget kapnak a tömegköz-
lekedéssel utazók. 

A BKK tájékoztatása szerint az 
új alkalmazás sokkal több mint 
egy utazástervező. Az applikáció-
ban integráltan, egy helyen lehet 
útvonalat tervezni, jegyet vagy 
bérletet vásárolni, illetve tájéko-
zódni az aktuális forgalmi hely-
zetről. Tervek szerint a közeljö-
vőben megjelennek az applikáci-
óban olyan további funkciók is, 
amelyek a Budapest különböző 
kerületeiben élők számára lehet-
nek különösen hasznosak.

Az applikáció praktikus funk-
ciói között ott van a klasszikus 
jegy- és bérletvásárlás, amellyel 
már digitális vonaljegy is elérhe-
tő. Az alkalmazás segítségével 
néhány kattintással bármikor le-
het jegyet vagy bérletet vásárol-

ni. Emellett az időalapú jegyet is 
megvehetik, amelyeket március-
tól vezetnek be. Ebből két vál-
tozat lesz. Az egyik a 30, a másik 
pedig 90 perces. Ezekkel korlát-
lan átszállással és távolságra lehet 
utazni. Az a feltétele, az utazást 
még az érvényességi idő lejárta 
előtt el kell kezdeni. Így a gyakor-
latban a tényleges utazási idő ki-
tolódik. Az alkalmazás automati-
kusan megújítja a havi bérletet, de 
ezt a funkciót bármikor ki lehet 
kapcsolni. 

A Budapesti Közlekedési Köz-
pont tájékoztatása szerint az app-
likációban egyszerűbben hasz-
nálhatóak a menetrendek, átte-
kinthetőbb lesz az utazástervezés. 
Egyetlen gombnyomással ki-be 
kapcsolhatók a járművek látha-

tósága a térképen. Például ki le-
het választani, hogy az alkalma-
zás kevesebb átszállással vagy ke-
vesebb gyaloglással tervezzen. A 
BudapestGO-ba olvad a BKK In-
fo applikáció, így utazástervezés 
közben jelzi az aktuális forgalmi 
változásokat is.

A jegybemutatás is egyszerű-
södik – állítja a BKK. A widget 
funkció használatával a megvásá-
rolt jegy kirakható a telefon főké-
pernyőjére, azaz egy kattintással 
elérhető, érvényesíthető vagy be-
mutatható. A BudapestGO a bér-
let lejárata előtt 2 nappal emlékez-
tet a fordulónapra is. 

A BKK tájékoztatása szerint fi-
gyelnek a látás- és mozgássérült 
felhasználókra is, esélyegyenlő-
séggel foglalkozó szakemberek 
bevonásával már most is zajlik 
az applikáció továbbfejlesztése. A 
tervek szerint még idén elkészül 
az a fejlesztés, amely a biciklisek 
közlekedését segíti. 

UTAZÁS

BÜNTETÉS

Új applikáció segíti 
az utazást

TÖBB FÁT ÜLTETNEK
A tervezettnél több fát ültethet-
nek a Műegyetem rakparton épülő 
villamosvonal mellé – ezt Balogh 
Samu közölte Facebook-oldalán. 
A főpolgármester kabinetfőnöke 
szerint 90 fával több szegélyezheti 
majd a területet, ezt a Főváros és 
Újbuda kérte a beruházás tervezői-
től. A rakparton a budai fonódó vil-
lamos vonalát hosszabbítják meg 
a Budafoki útig. Ezen a szakaszon 
füvesített villamospályát tervez a 
Budapesti Fejlesztési Központ. A 
járatok kétharmada a Deák tér, 
egyharmada a Batthyány tér felé 
közlekedik majd.

JELENTKEZZEN 
DÖNTÉSHOZÓNAK! 
A közösségi költségvetési tanácsba 
várja a budapestieket a Fővárosi 
Önkormányzat. A jelentkezők arra 
kapnak lehetőséget, hogy kiválasz-
szák a helyhatóság által már leelle-
nőrzött és megvalósíthatónak talált 
ötletek közül azokat, amelyek rá-
kerülnek a szavazólapra. A 60 fős 
testület tagjait a jelentkezők közül 
sorsolják ki úgy, hogy nemre, élet-
korra, iskolázottságra, lakhelyre 
tükrözzék a fővárosi lakosság ösz-
szetételét. Ilyen módon a tanács 
gyakorlatilag a budapestieket kép-
viseli a közösségi költségvetés fo-
lyamatában. Jelentkezési határidő: 
március 6.

MEGÚJUL A VÁROSHÁZA
Idén négy lépésben újul meg a Vá-
rosháza, ezt Karácsony Gergely 
közölte. Egyrészt 8 ezer négyzet-
méteres új zöldfelületet alakítanak 
ki a Városháza Parkban. Felújítják 
a Károly körút felé néző, mállado-
zó falak felújítását. Ez feltétele a 
park kialakításának. Felújítják és 
megnyitják a 12 éve bezárt Merlin 
Színházat. Emellett pedig tataroz-
zák a Gerlóczy utcai szárny romos 
földszintjét, ahová a Budapest Ga-
léria költözik majd. 

CzInege lászló

Több tucatszor kapták el az 
ellenőrök azt, aki a tavalyi 
év rekordbírságát fizette ki a 
Budapesti Közlekedési Köz-
pontnak (BKK). Arra figyel-
meztetnek, hogy a pótdíjazás 
soha nem évül el.

A BKK szerint hat végrehajtási 
eljárás is indult az ellen az utas 

ellen, aki több tucat alkalom-
mal bukott le, amikor jegy nél-
kül utazott. A tavalyi rekorder 
1 millió 879 ezer 391 forintot fi-
zetett ki a BKK-nak. A top tíz-
es lista utolsó helyén állónak is 
660 ezres számlát kellett rendez-
nie. A tavalyi rekorder azonban 
még így is elmarad a 2020-astól, 
aki akkor 2 millió 797 ezer 400 
forintot fizetett ki. 

A Fővárosi Önkormányzat 

által előírt díjszabás szerint a 16 
ezer forintos alappótdíj a hely-
színen, a jegyellenőrnél kész-
pénzzel vagy bankkártyával fi-
zetve, illetve az adatfelvételt kö-
vető két munkanapon belüli 
személyes vagy banki befizetés 
esetén 8 ezer forintra mérsék-
lődik. Amennyiben felszólítás-
ra ezt sem fizeti be az ügyfél, fi-
zetési meghagyást kap, a végén 
a BKK akár végrehajtást is kér-
het. Ilyenkor a behajtási eljárá-
sok és jogi lépések összes költsé-
ge a bliccelőt terheli.

Csaknem kétmilliós büntetés
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Szabadság és
nyitottság

A Kikötő a XV. kerület meghatározó ifjúsági és kulturális háza.
 De nemcsak az indulásé, a megérkezésé is, délutánonként 

az a hely, ahova bármikor be lehet térni, találkozóhely, ahol 
bárki kiöntheti a szívét. Egy hely, ahol gazdag programokkal 

várják az ideérkezőket. A Csokonai Nonprofit Kft. Ifjúsági 
Közösségi Tere vezetőjével, Bedő Mónikával beszélgettünk.
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KÖZÉPPONTBAN

Rögtönzött kiállítások, fiatal 
alkotók tárlata kezdeménye-
zésünket, s a mellettünk lévő 
parkban állítottuk ki az itt al-
kotó gyerekek műveit. Meg-
mozgatta az itt lakókat, so-
kan jöttek, hogy megnézzék, 
ami azért fontos, mert eddig 
inkább zavaró volt az olykor 
hangosabb fiatalok jelenléte. 

A kerület fontos eseménye 
az egyhetes Anno Művészeti 
Fesztivál. A centenárium kap-
csán Pilinszkyt választottuk, s 
a volt tanítványok segítségével 
egy varázslatos interaktív Pi-
linszky-estet késztettünk.

ERŐS HÍVÓSZAVA LEHET A HÁZ-
NAK AZ A SZABADSÁG, AMIVEL 
ITT ÉLHETNEK AZ IDEJÖVŐK.
Szabadság és nyitottság. A nyi-
tottság azt is jelenti, hogy bár-
kit örömmel várunk. Nyitot-
tak vagyunk mindenkire. Na-
gyon sok olyan fiatal jár hoz-
zánk, akit az iskola vagy a 
család nem fogad el, akiknek 
soha nincs sikerélménye. So-
kan azért jönnek hozzánk, 
mert itt figyelmet, megér-
tést kapnak, mert őszintén el-
mondhatják, mi nyomasztja 
őket.

FELELŐSSÉG IS, HOGY A SEGÍT-
SÉGBEN HOL VANNAK AZ ÉR-
ZÉKENY HATÁROK, MEDDIG 
TERJED A TI LEHETŐSÉGETEK. 
OKOZOTT-E MÁR NEHÉZSÉGET, 
HOGY TÚLSÁGOSAN MÉLYRE 
MENT EGY TÖRTÉNET?
Örök dilemma, napi szinten 
kell döntenem, hogy mikor 
van jelzési kötelezettségem, 
hiszen a Kikötő kulturális in-
tézmény. De ma egy ifjúság-
gal foglalkozó kulturális intéz-
ményt nem lehet úgy működ-
tetni, hogy csak programokat 
hirdetek meg. Ezeket a gye-
rekeket szocializálni kell egy 
csomó mindenre. Itt kezdődik 
a mi feladatunk. Ugyanakkor 
feladatunk az is, hogy minősé-
gi programokat adjunk. 

Hosszú évekig voltam tagja 
egy utcaszínháznak. Ennek az 
ismeretségnek köszönhetően 
alkotók, színészek is örömmel 
jönnek hozzánk vagy javasol-
nak egy-egy darabot. Geren-
csér Vali kisebbeket célzó, spe-
ciális meséi mellett Scherer Pé-
ter és Kovács Krisztián is vol-
tak már nálunk A gyáva című 
tantermi előadással. 

Nehézséget jelent, hogy ke-
vés pénzből gazdálkodunk, 

ami gátat szab sokszor a vá-
gyainknak. Nehézséget jelent 
egy-egy ilyen beavató színház-
nál az is, hogy az osztállyal 
szemben itt egy folyamatosan 
változó, különböző életkorú 
közösség van, nehezebb rájuk 
építeni az ilyen előadásokat. 
Van, hogy iskolai osztályokat 
hívunk meg egy-egy előadásra. 
Ez is egyfajta nyitás a kerületi 
iskolák felé.

A MŰVÉSZETI FOGLALKOZÁ-
SOK MELLETT NAGYON FONTOS 
SZEREPE VAN A HASZNOS GYA-
KORLATI FOGLALKOZÁSOKNAK. 
EZÉRT SZERVEZTEK RENDSZE-
RESEN KÖZÖS FŐZÉST?
Épp ma délután készülünk a 
kéthetente működő közös fő-
zésre, amit egy szakácsnak ta-
nuló fiatal lányunk vezet. 
Fontosnak tartjuk, hogy minél 
több dolgot tapasztaljanak az 
idejáró fiatalok. Máshogy köz-
lekednek, máshogy kommuni-
kálnak a többiekkel. Nemcsak 
a közös főzésnek, de az együtt 
elfogyasztott étel, a közös ét-
kezés is nagyon erős közösség-
formáló dolog.

VÉGIGNÉZVE A HONLAPOTO-
KAT, AZ ÜNNEPEK, A JELES NA-
POK, AZ ERRE VALÓ KÖZÖS 
KÉSZÜLÉS ÁLLANDÓ RÉSZE A 
PROGRAMNAK. 
Az elmúlt év rossz volt, mert a 
covid miatt hosszabb időre be 
kellett zárnunk, de karácsony-
kor kintre, a parkba szervez-
tünk egy közös ajándékozást. 
Az is fontos, hogy a gyerekek 
megtanuljanak adni, szerve-
zünk adománygyűjtést is kará-
csonykor. Bár idén elmaradt, 
de közösen is meg szoktuk tar-
tani a jeles ünnepeket.

MI SZÁMOTOKRA A SIKER? AZ, 
HOGY A RÉGIEK VISSZAJÁRNAK, 
AZ, HOGY LÁTJÁTOK, HOGY SÍN-
RE KERÜL AZ ÉLETÜK, AZ, HOGY 
KIDERÜL, KI MIBEN KIEMELKE-
DŐ? MIBEN MÉRITEK? 
Nagy öröm, ha néhányukat, 
akiknek segítettünk a felké-
szülésben, felvesznek egy kö-
zépiskolába, egy művészeti is-
kolába. Az is, ha tudunk segí-
teni egy iskolaváltásban, ami-
kor rosszul érzi magát a diák 
a régi helyen. Az, hogy látjuk, 
hogy itt jól érzik magukat. Si-
ker egy jó közös program, egy 
jó kirándulás. És az is nagy si-
ker, hogy egyre többen járnak 
hozzánk.

marTOn éVa

A KIKÖTŐ FOGALMA SZÁMOS 
ASSZOCIÁCIÓT JUTTAT AZ 
ESZEMBE, PIHENŐHELY, ÁTME-
NETI MEGÁLLÓ, RÉVBE ÉRÉS. 
NEKED MIT JELENT A KIKÖTŐ?
Az életemet! Öt éve dolgozom 
a Kikötőben, rengeteg időt töl-
tök itt. Az érdekel, hogyan le-
het a panelházak közepén jól 
működtetni az ifjúsági házat. 
Nagyon izgalmas terep, ez ad-
ja a specialitását is. A törzskö-
zönségünk egy része olyan fi-
atalokból áll, akik szociális 
vagy más hátrányokkal élnek. 
Sokuknak iskola után ide ve-
zet az útjuk, a hétköznapjai-
kat nálunk élik. A ház nem-
csak programokat ad, találko-
zóhely is, elmesélik, hogy mi 
történt velük aznap, itt kiönt-
hetik a szívüket. Nagyon fon-
tos, hogy azok a fiatalok, akik 
az iskolában sokszor a perifé-
riára szorulnak, nálunk figyel-
met, támogatást, motivációt 
kapjanak. Sokféle helyről, na-
gyon különböző háttérrel ren-
delkező fiatalok jönnek hoz-
zánk, s nekünk meg kell talál-
nunk azt az egyensúlyt, hogy 
mindenki magáénak érezze a 
házat.

A KIKÖTŐ HONLAPJÁN OLVAS-
TAM, HOGY „A KIKÖTŐ MIN-
DIG INDULÁS”. A MÁR EMLÍTETT 
HÁTRÁNNYAL ÉRKEZŐKNEK JE-
LENTHETI EZ AZ ÉLETBEN VALÓ 
ELINDULÁST. MI MINDENT TA-
KAR A SZLOGEN?
Alapvető célunk, hogy min-

denkinek jelentsen valamilyen 
indulást. A művészeti foglal-
kozásaink a Kikötő alapját je-
lentik, a képzelőerejüket meg-
mozdítani, lendületet, kreati-
vitást vinni a mindennapjaik-
ba, nagyon fontos célunk. A 
Kikötő munkatársai nagyon 
sok területről érkeztek, so-
kunknak több szakmája van. 

Dolgozik velünk képzőmű-
vész, ifjúságsegítő, fejlesztő-
pedagógus, én pedig drámata-
nár vagyok. Célunk, hogy se-
gítséget adjunk a diákoknak a 
hétköznapi élethez fontos dol-
gokban, segítünk diákmun-
kát találni nekik, munkaválla-
lás-tanácsadással segítjük őket, 
azzal például, hogy hogyan 
írjanak meg egy önéletraj-
zot, hogyan viselkedjenek egy 
állás interjún. Mindezek olyan 
segítséget jelentenek, amelyek 
nélkül a munkaerő-piacon ne-
hezen igazodnának el. 

Pénzügyekkel kapcsolatos 
témákban is segítjük őket. Ez 
ugyanis sokszor kimarad az is-
kolai oktatásból, mi próbál-
juk pótolni ezt a hiányt is. So-
kan az iskola elvégzése után is 
visszajárnak, önkéntesként se-
gítenek nekünk. Van egyete-
mistákból álló önkéntes cso-
portunk is. Tagjai a gyerekek 
korrepetálását, a tanulás támo-
gatását vállalták. Ezzel a prog-
ramunkkal a Látópont orszá-
gos pályázatát is elnyertük, 
mi is Látópont lettünk.  Így 
nálunk is lehet tapasztalatot 
szerezni arról, hogyan lehet a 
közművelődésbe bevonni a fi-
atal önkénteseket. 

A közművelődésben kevés-
bé elterjedt ez a forma, jellem-
zően a szociális területeken al-
kalmazzák.

A MŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSOK 
– SZÍNHÁZ, KÉPZŐMŰVÉSZET 
– FELSZABADÍTÓAN HATHAT-
HAT A FIATALOK ÖNKIFEJEZÉ-
SÉRE, SOK ESETBEN TERÁPIA IS 
LEHET A SZORONGÓBB, NEHE-
ZEN MEGNYÍLÓ GYEREKEKNEK. 
A COVID IDŐSZAKA TALÁN MÉG 
FONTOSABBÁ TEHETI EZEKET A 
LEHETŐSÉGEKET.
Terápiás szándéka is van ezek-
nek a foglalkozásoknak, de ke-
vésbé értünk ehhez a terület-
hez, inkább olyan megnyilvá-
nulási lehetőséget, önkifejezé-
si formát szeretnénk adni, ami 
továbblendíti őket. Beavató 
színházi előadásokat hívunk 
meg. Tavaly indítottuk el a 

A nyitottság azt is 
jelenti, hogy bárkit 
örömmel várunk.
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Béres IldI

A nyugdíjasok aránytalanul 
nagy mértékben esnek áldoza-
tul a kiberbűnözésnek. 

Tavaly tizenhét éves csúcsot dön-
tött az informatikai adatvédelmi 
incidensek költsége – közölte a 
kiberbiztonsági megoldásokat fej-
lesztő ESET. Az adatok szerint a 
támadások mögött álló leggyako-
ribb indíték a felhasználói adatok 

ellopása. Az online 
csaláshoz kötődő 
pénzveszteség 28 
százalékát a 60 év 
felettiek szenved-
ték el, ami rengeteg 
problémát okozott 
a korcsoport szá-
mára. Az IT-bizton-
sággal foglalkozó 
hazai szoftverdisztribútor, a Sicon-
tact Kft. kiemelte, hogy ezek a sta-
tisztikák és esetek csak a jéghegy 

csúcsát jelentik, 
amikor az egyéni 
felhasználókat és 
a szervezeteket fe-
nyegető veszélyek-
ről van szó. A kiber-
bűnözők ugyanis 
mindig újabb és 
újabb módszereket 
vetnek be, ezért ér-

demes gondoskodni a megbízha-
tó technikai védelemről.

A csalók többek között az idő-
sek hiszékenységét és a kognitiív 
képességek öregedésből fakadó 
romlását használhatják ki. A rend-
őrség arra hívja fel az idősek figyel-
mét, hogy sose kattintsanak olyan 
hivatkozásokra, amelyek fájlok 
letöltését vagy személyes-, illet-
ve bankkártyaadatok megadását 
kérik. Amennyiben egy fájl letölté-
se a véletlen kattintással azonnal 
elindul, ne nyissák meg azt, ha-
nem rögtön töröljék! Kitérnek arra 
is, ha bárki adathalászatra utaló 
eseményt tapasztal, gyanús web-
oldallal találkozik vagy azzal ösz-
szefüggésben csalás áldozatává 
válik, bejelentést tehet a Nemzet-
biztonsági Szakszolgálat Nemzeti 
Kibervédelmi Intézet csirt@nki.gov.
hu e-mail címén, vagy telefonszá-
main: 06 1 336 4833, +36 30 344 
0704.

raB lászló

Kocsis Krisztián zongoramű-
vész elérhetővé teszi édesap-
ja, Kocsis Zoltán digitalizált 
zenei hagyatékát, Kocsis Zol-
tán Archívum néven nyilvános 
Youtube-csatornát hoz létre.

„Édesapám 2016-ban bekövet-
kezett halála előtt szóban és a 
végakaratában is engem bízott 
meg azzal, hogy hagyatékának 
gondos ápolója legyek, illetve te-
gyek arról, hogy azt a hatalmas 
zenei és szellemi örökséget, 
amit hátrahagyott, ne eméssze 
fel az idő” – nyilatkozta Kocsis 
Krisztián. 
Az óriási, több merevlemeznyi 
anyag gyakorlatilag szinte teljes 
mértékben lefedi és összefog-
lalja azt az 1970-től 2016-ig tar-
tó periódust, amelyben Kocsis 

Zoltán aktívan tevékenykedett. 
Ebből tíz évet töltött a XV. kerü-
letben. Kocsis Zoltán 1970-től, 
tíz évig lakott a Nyírpalota út 33. 
9. emeletén. Az együttélés azon-
ban nem volt zökkenőmentes. 

„A művész – mint minden 
nap – ezen a délutánon is 

gyakorolt, amikor valaki vadul 
csengetett ajtaján – írta a Hét-
fői Hírek riportere. – Kocsis aj-
tót nyitott, mire a látogató, egy 
ötödik emeleti lakótárs magából 
kikelve kiabálta: – Hagyja abba 
a klimpírozást, maga dilettáns! 
Ezt nem lehet kibírni!”

A dühös lakó két hónap múl-
va csendháborítás miatt fel is je-
lentette a művészt. Kocsis nem 
kapott büntetést, de megígérte, 
hogy rövidebbre fogja a gya-
korlást. Végül a Zeneakadémia 
felajánlott neki egy termet gya-
korlásra. 

Bacsó Péter filmrendező 
1976-ban szatirikus filmet is 
készített az esetről: Zongora a 
levegőben címmel. A csodagye-
rekként feltűnő művész 1980-
ban hagyta maga mögött újpalo-
tai lakását. Azóta egy emléktábla 
is kikerült az épületre. 

Könnyű célpontok az idősek

Digitalizálja apja archívumát

60+
ONLINE BŰNÖZÉS

KOCSIS ZOLTÁN EMLÉKEZETE

NEHÉZNEK LÁTJÁK
Az idősek anyagi helyzete és az 
egészségi állapota is romló tenden-
ciát mutat – ez derült ki a Pénzcent-
rum kutatásából. A vizsgálat adatai 
azt mutatják, hogy Magyarországon a 
többség úgy látja, hogy nehéz a nyug-
díjasok helyzete, nem élnek jól, és 
vannak, akiknek nélkülözniük is kell. A 
portál felmérése szerint a nyugdíjasok 
sokkal pesszimistábbak a jövővel kap-
csolatban, mint az aktívkorú válasz-
adók. Sokan úgy vélik, hogy a korona-
vírus-járvány rontott a helyzetükön. A 
válaszadó nyugdíjasoknak mindössze 
ötöde látja úgy, hogy nincsenek anya-
gi gondjai. 

EGYRE NYÍLIK AZ OLLÓ
Hiába kapták meg a 13. havi nyug-
díjat az érintettek, a nyugdíjak így is 
egyre jobban elmaradnak a bérek-
től. Farkas András nyugdíjszakértő 
az Inforádióban azt mondta: annak 
ellenére nyílik az olló a bérek és a 
nyugdíjak között, hogy a 13. havi el-
látással olyan, mintha 8 százalékkal 
emelkedett volna az idősek nyugdíja. 
Ehhez a folyamathoz az is hozzájárul, 
hogy már az is lényegesen maga-
sabb nyugdíjat eredményez, ha vala-
ki ugyanolyan munkakörből, néhány 
évvel később vonult nyugdíjba. Mert 
míg utóbbi ellátás az infláció mérté-
kével nőtt, addig a pár év alatt a bé-
rek nagyobb mértékben emelkedtek, 
vagyis magasabb a referencia-átlag-
kereset is.  

NÉPSZERŰ A TÉVÉNÉZÉS
Minél idősebb valaki, annál nagyobb 
eséllyel ül le tévézni mindennap – 
írta a hvg.hu az LG Magyarország 
felmérése alapján. Míg az emerek-
nek átlagosan 82 százaléka tévézik 
naponta, az idősek között ez az 
arány 92 százalékos. Ez az arány  
a 60-69 éves korosztályra jellemző. 
A fiatalabbak közül kevesebben 
ülnek a tévé elé. 2017-ben került ki az emléktábla a 

Nyírpalota út 33. számú épületre

Legtöbbször 
felhasználói 
adatokat lopnak 
a kiberbűnözők
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AZ EPILEPSZIA VILÁGNAPJA
A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iro-
da 1997. február 14-re hirdette meg 
az epilepsziával élők első világnapját, 
azért Szent Valentin napjára, mert ő 
nemcsak a szerelmesek mentora, ha-
nem az epilepsziások védőszentje is.
Jelenleg 150 ezer epilepsziával élő 
ember van az országban, akik közül 
mintegy 30 ezer embert érint nega-
tív diszkrimináció mindennapjaiban 
(álláslehetőség, iskolai felvétel, pár-
választás). Az epilepsziás rohamok-
nak nagyon sok változata van, de az 
epilepsziával élők csekély hányadá-
nak vannak csak görcsös rohamai. A 
kisebb rosszulléteket ugyanis nehéz 
felismerni, mert látványos jelei nin-
csenek. Az egyik legnagyobb problé-
mát okozza az iskolában a pillanatnyi 
kihagyás, mert ezt a pedagógusok 
figyelmetlenségként kezelik. Eszmé-
letvesztéses görcsroham esetén vi-
szont arra kell vigyázni, hogy stabil 
oldalfekvésbe helyezzük a beteget 
és figyelni kell, hogy ne tegyen ma-
gában kárt. Nem szükséges rögtön 
mentőt hívni, mert a rosszullétek je-
lentős része 5-6 perc után elmúlik.

JELENTŐS TÖBBLETKIADÁS
Sokat voltak betegek az emberek a 
pandémia ideje alatt, emiatt lénye-
gesen több pénzt kellett kifizetni táp-
pénzre – írta a vg.hu. Egy év alatt 
összesen 14,5 milliárd forinttal nőtt a 
táppénzkiadás – derült ki az Állam-
kincstár adataiból. Az Egészségbizto-
sítási Alap ettől függetlenül is lénye-
gesen többet fizetett ki. 780 milliárd 
forintot tervezett pénzbeli ellátásra 
2021-ben, azonban 835 milliárd fo-
rintot kellett kifizetni. Ebbe a táppénz 
mellett beletartozik a GYED, csecse-
mőgondozási díj és a rokkantsági el-
látás is.

rIersCh Tamás

Ahhoz, hogy egy orvos ha-
tékonyan tudjon gyógyítani, 
szellemileg és fizikailag is 
fittnek kell lennie. Különö-
sen igaz ez a gyerekorvosok-
ra, akiktől nemcsak a beteg 
gyermekek, hanem szüleik is 
gyógyulást remélnek. 

Ezt ismerték fel a Bethesda 
Gyermekkórházban, ahol évek 

óta nagy hangsúlyt fektetnek 
a dolgozók mentális és fizikai 
állapotára. A Dr. Vass Lász-
ló Egészségügyi Intézménnyel 
partneri együttműködésben 
levő kórházban nemrég egy 
újabb dolgozói életmódváltó 
programot jelentettek be.

„Február elején indult a Bet-
hesda Gyermekkórház egész-
ség-kihívás programja. Ennek 
részeként 200 munkatársuk 
nemcsak a gyógyítással, hanem 

saját példájukkal is szeretnék 
segíteni a gyermekek egészsé-
gének megőrzését” – mondta 
dr. Velkey György, a kórház 
főigazgatója. A főigazgató tá-
jékoztatása szerint az elkövet-
kezendő fél évben sportprog-
ramokat szerveznek a dolgo-
zóiknak, akik a büfében és a 
menzán az eddigieknél is egész-
ségesebb ételeket kapnak, emel-
lett szűrőprogramokat is szer-
veznek nekik, illetve egyénre 
szabott egészségtervekre, pszi-
chés támogatásra és stressz-
kezelő tréningre is lehetősé-
gük nyílik. „Az egészség kultú-
rájának megteremtése érdeké-
ben egy kórház vezető szerepet 
tölthet be, a kórházi alkalma-
zottak pedig maguk is példaké-
pek lehetnek” – tette hozzá a 
főigazgató.

Tk

Az Egészségvonal vette át a 
koronavírus-információkkal 
kapcsolatos zöldszámokra 
érkező hívásokat.

A koronavírus-járvány mi-
att működő koronavírus-zöld-
szám megszűnt, helyette a 
1812-es hívószámú, folyamato-
san elérhető Egészségvonal jött 
létre, ahol általános tájékozta-
tást adnak a védőoltásokkal, a 
koronavírussal, a betegség meg-
előzésével és az egyéb teendők-
kel kapcsolatban, valamint in-
formációt nyújtanak a hatályos 

jogszabályokról, rendelkezé-
sekről is – közölte a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ. 

Az egeszsegvonal.gov.hu ol-
dalon naprakész információk 
találhatók vala-
mennyi egészség-
ügyi szolgáltatás-
ra, ellátásra vo-
natkozó leírással, 
és az igénybevé-
telükhöz kapcso-
lódó tudnivalók-
kal. A kommu-
nikációs csatorna 
gyors segítséget 
nyújt a lakosság-
nak, így a kérdé-

sekkel nem szükséges a házior-
vost vagy a szakorvost felkeres-
ni, igénybevétele remélhetőleg 
csökkenti az orvosi praxisok 
terheltségét.

Az Egészségvo-
nal azonban nem 
a sürgősségi beteg-
ellátással kapcso-
latos feladatokat 
végzi, ezért ilyen 
esetekben tovább-
ra is a mentőszol-
gálat 104-es hívó-
számát vagy a 112 
egységes segély-
hívó számot kell 
hívni.

Nem a sürgőssé-
gi betegellátással 
kapcsolatos 
feladatokat 
végzi az Egészség-
vonal

Az egészségesebb 
egészségügyért 

Csak a név változott
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Szántóföldön akarta kienged-
ni a megmaradt betont egy 
mixeres, azonban a mező-
őrök időben észrevették, így 
sikerült megbüntetniük. 

Február közepén rendhagyó 
módon akart megszabadulni 
fölösleges tartalmától egy be-
tonkeverő autó. A jármű ve-
zetője úgy gondolta, nem vi-
szi messzire a keverőben ma-
radt betont, hanem valahol 
útközben kiengedi azt. Úgy 
gondolta, hogy a Szilas-patak-
hoz közeli szántó ideális hely-
szín lesz, ahova a teherutó be 
is hajtott, majd megpróbált 
megszabadulni a fölöslegétől. 

Szerencsére a kerüle-
ti mezőőrök is a környéken 
járőröztek éppen, egyikük pe-
dig távcsövön keresztül észre-
vette a termőföldek közepén 
rostokoló betonkeverőt. In-
nentől kezdve viszont sietniük 
kellett, hogy tetten is érjék a 
szabálysértőket. A mezőőrök 
jól ismerték a földutakat, így 
gyorsan odaértek a teherautó-
hoz, amely pont a földre en-
gedte a betont, vagyis a beton 
és víz keverékét. Szállítás után 
ugyanis ki kell mosni a beton-
keverő dobot, hogy ne kössön 
bele az anyag. Ha ezt nem te-
szik meg, akkor egy idő után 
több mázsa kötött betonréteg 
is kialakulhat.  Természete-

sen az így kelet-
kező hulladékot 
csak az arra ki-
jelölt helyen le-
het kiengedni.  A 
mezőőrök fény-
képeket készítet-
tek, majd a köz-
terület beszeny-
nyezése miatt a 
törvény szerint 
kiszabható leg-
magasabb pénz-
büntetéssel súj-
tották az autó ve-
zetőjét.

A mezőőri 
szolgálatot 2021. január 1-től 
vette át az önkormányzat a 
több kerület társulásával mű-
ködtetett Rákosmenti Me-
zei Őrszolgálattól. Azóta a 
négy kerületi mezőőr az ön-

kormányzati ren-
dészet köteléké-
ben dolgozik. 
Homa Gabriellá-
tól, a rendészek 
vezetőjétől meg-
tudtuk, az elmúlt 
egy évben egyet-
len nap sem volt, 
hogy ne lett vol-
na mezőőr a kül-
területeken. „En-
nek a folyamatos 
jelenlétnek meg 
is van az eredmé-
nye, mert érzé-
kelhetően csök-

kent az illegális hulladékle-
rakások száma. Úgy látszik, 
az állandó közterületi jelen-
létünk a szemetelők körében 
is visszatartó erővel bír” – 
mondta Homa Gabriella.

RONGÁLÓ A BANKBAN
Az egyik újpalotai bankfiók ATM-éhez 
riasztották a kerületi rendőröket, mert 
a bejelentés szerint egy férfi csap-
kodta a gépet. A helyszínen aztán ki-
derült, hogy ugyan az ATM-ben nem 
okozott kárt, ám a bankfiók előteré-
ben levő reklámtáblát megrongálta. A 
rendőrök előállították a férfit, aki ellen 
rongálás és garázdaság bűncselek-
ménye miatt indult eljárás.

GYANÚS MEGÁLLÁS
Gyanús lett a járőröknek, hogy az egyik 
autó közeledtükre sietve leparkolt. A 
kocsi vezetője kiszállt, majd kezdett 
pakolni a csomagtartóban. A rendőrök 
továbbmentek, de nem messze onnan 
lehúzódtak. Nem kellett sokáig várniuk, 
az autó ugyanis hamar megjelent, amit 
meg is állítottak. A sofőrről kiderült, 
hogy alkoholt fogyasztott, emiatt eljárás 
indult ellene.

CSAK UTAS LEHETETT VOLNA
Az Árvavár utcában állítottak meg a 
rendőrök egy autót, mert feltűnt, hogy 
olyasvalaki vezeti az autót, aki elvileg 
nem is ülhetne volánhoz. Az igazolta-
táskor ez be is igazoldódott, sőt az is 
kiderült, hogy a gyanúsított férfit végleg 
eltiltották a vezetéstől, emiatt a rend-
őrök előállították, és ellene bűncselek-
mény ügyében indítottak eljárást.
 
KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK
Egy körözött személy lakhelyére men-
tek ki a kerületi rendőrök. A lakásba 
belépve feltűnt nekik, hogy a keresett 
férfi túlságosan izgatott, és valamit 
megpróbál a zsebébe rejteni. Átvizs-
gálták a ruházatát, melyből kábító-
szergyanús anyag került elő. Ezután 
már házkutatást is tartottak. A lakás-
ban is találtak egy kis mennyiségű 
gyanús anyagot. A férfit és a lakásban 
tartózkodó nőt is előállították. Bár már 
körözték a férfit, most még kábítószer 
birtoklása miatt is eljárás indult ellen, 
ahogyan a nő ellen is emiatt kezde-
ményeztek eljárást.
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TERMÉSZETVÉDELEM

A mezőőrök 
jól ismerték a 
földutakat, így 
gyorsan odaér-
tek a teherautó-
hoz, amely pont 
a földre engedte 
a betont.

Bebetonozott szabálytalanság

Éppen akkor érkeztek a mezőőrök, amikor kiengedték a betont
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Közös bemutatóként 
viszi színpadra Göncz 
Árpád Mérleg című 
drámáját a Csokonai 
Nonprofit Kft. és a 
Terminál Workhouse 
független színházi al-
kotócsoport. A premier 
augusztus 3-án lesz.

„Két, útját és lehetőségeit 
kereső szervezet találko-
zásáról van szó” – mond-
ta Beke Károly a XV. ke-
rületi kulturális cég veze-
tője. „A Csokonai Non-
profit Kft. tiszteletben 
tartva az eddigi kerületi 
kulturális hagyományo-
kat a megújulás útjára lé-
pett, szeretnénk kultu-
rális szolgáltatóvá válni, 
olyan értékeket teremte-
ni, amelyek túlmutatnak 
a kerület határain is. És 
mint közpénzből fenn-
tartott szervezet szeret-
nénk olyan kulturális tö-
rekvéseknek is lehetősé-
get biztosítani a kitelje-
sedésre, amelyeknek ez 
eddig nem sikerült, vagy 
komoly nehézségekbe üt-
között.”

Ilyen kulturális törek-
vés a Terminál Work-
house Társulattal va-
ló együttműködés is, 

amelynek első fontos 
mérföldköve egy közös 
koprodukcióban készü-
lő színdarab bemutatása 
lesz. „Tesszük ezt azért, 
mert Göncz Árpád nem-
csak köztársasági elnök 
volt, hanem eddigi egye-
düli vezetőként a nem-
zeti egység megteremtő-
je is. Még a legnagyobb 
ellenfeleivel is képes volt 

együttműködni annak ér-
dekében, hogy az ország 
működni és haladni tud-
jon” – mondta Beke Ká-
roly. Azért lesz augusz-
tus 3-án a bemutató, mert 
aznap iktatták be Göncz 
Árpádot. 

A Terminál Work-
house Társulat egy hat 
éve működő független 
színházi csoport. 

„Elsősorban olyan té-
mákkal foglalkozunk, 
amely a mi korosztá-
lyunkat, a harmincaso-
kat leginkább érdekli. A 
Csokonai Nonprofit Kft. 
felkérésére a Göncz-élet-
műből a Mérleg című 
drámát választottuk, egy-
részt, mert ennek fő té-
mája, a szerelem örökké 
aktuális, másrészt, mert 

a menni az országból 
vagy maradni gondolat, 
amely átszövi a darabot, 
ma is dilemma elé állítja 
az embereket” – mondta 
Gerlits Réka, a Terminál 
Kortárs Művészeti Egye-
sület vezetője. Hozzátet-
te: „a független társula-
tok nagyon nehéz hely-
zetben vannak, ezért óri-
ási kincs az ilyen segítség, 
amit most kapunk”. Az 
előadást Kerkay Rita ren-
dezi, a dramaturg Boron-
kay Soma lesz, Matkó 
Tamás pedig a zenei vilá-
got teremti meg. Az előa-
dás Czene Béla festőmű-
vész képi világának han-
gulatát is felidézi majd.
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SZÍNHÁZI BEMUTATÓ

Göncz-dráma a Csokonaiban

A menni az 
országból vagy 
maradni gondo-
lat, amely átszövi 
a darabot, ma is 
dilemma elé állítja 
az embereket

Gerlits Réka és Beke Károly február 10-én, Göncz Árpád születésének 100. évfordulóján jelentették be a bemutatót 

Göncz Árpádról sokaknak csak a 
rendszerváltáskori SZDSZ-es po-
litikus, a taxisblokád, az 1992-es 
Kossuth téri füttykoncert jut az eszé-
be, és hajlamosak elfeledkezni arról, 
hogy köztársasági elnökként mindkét 
ciklusában folyamatosan vezette a 
politikusok népszerűségi listáját. De 
Göncz Árpádnak volt egy másik na-
gyon fontos oldala: a magyar és a 
nemzetközi irodalom kiváló értője és 
művelője volt. 

És itt engedjenek meg egy szemé-
lyes vallomást is. Jómagam ugyanis 
akkor voltam fiatal, amikor nem min-
dig azt lehetett olvasni, amit szere-
tett volna az ember.  J. R. R. Tolkien 
angol író trilógiája, a Gyűrűk Ura is 
ilyen nemkívánatos műnek számított 

a hatvanas és a hetvenes években. A 
Gondolat Kiadó végül húsz évvel az 
eredeti megjelenést követően (1985-
ben) itthon is kiadta. 

A könyv olyan népszerű volt, hogy 
pillanatok alatt elfogyott, még az 
Országos Széchenyi Könyvtárból is 
eltüntették az ottani olvasásra szánt 
köteteket. A könyvet Réz Ádám és 
Tandori Dezső mellett Göncz Árpád 
fordította, amely fordítás olyan jól si-
került, hogy a szövegminőség még az 
eredeti műét is meghaladta.

Göncz Árpád John Updike amerikai 
író műveit is előszeretettel fordította. 
Neki köszönhetően vált olvashatóvá a 
mi korosztályunk számára a Nyúl-tri-
lógia, Az eastwicki boszorkányok, 
a Kentaur és még sok más sikermű.

AHOGY A SZERZŐNK LÁTTA A VOLT ÁLLAMFŐT
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RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS

rIersCh Tamás

A Zártkörű Részvét-
társaság nemcsak játék 
a szavakkal, hanem 
abszurd játék a mai 
modern világgal is. Oly-
annyira „osztályidegen” 
kifejezés, hogy még a 
Google sem ismeri.

Tavaly januárban Útfé-
len címmel jelent meg 
Bogár Gábor rákospalo-
tai író (és költő) legújabb 
novelláskötete. A szerző 
ebben a könyvében az el-
múlt hét év legjobb pró-
zai írásait válogatta össze. 
„Inkább a 2015 és 2019 
közötti írásaim kerültek 
a kötetbe, mert az elmúlt 
két-három évem egyéb 
okok miatt nagyrészt írás-
mentesen telt. Szerencsé-
re ezen az időszakon már 
túl vagyok, így ismét van 
kedvem és ihletem az írás-
hoz” – mesélte Gábor.

Bogár Gábor 2004-ben 
költözött Rákospalotá-
ra. Mint mondta, azonnal 
beleszeretett a környékbe. 
Azt mondja, hogy regge-
lente kutyasétáltatás köz-
ben jutnak eszébe a leg-

jobb gondolatok, így az 
írásaira is hatással volt a 
környezetváltozás. „Író-
nak születtem. Egy isme-
rősünknek megvan hang-
kazettán, amint másfél 
éves koromban fejből sza-

valtam Gazdag Erzsi A 
csavargó füstgyerek című 
versét. Az én első ver-
sem pedig hároméves ko-
romban született. Ezt per-
sze még nem én, hanem 
az anyukám jegyezte le, 

de hatéves korom óta fo-
lyamatosan írtam a nap-
köziben. Eleinte verseket, 
tizen három éves koromtól 
azonban már prózákat is.” 

Az írások sokáig csak 
magának és ismerőseinek 
készültek, 1983-tól azon-
ban már a Mozgó Világ-
ban is rendszeresen meg-
jelentek. „Az írói pályafu-
tásom nem volt töretlen, 
mert sok mindennel fog-
lalkoztam. Hogy két dol-
got kiemeljek, versenysze-
rűen kajakoztam és rock-
együttesekben is zenéltem. 
De mindig visszatértem az 
íráshoz.” Bogár Gáborral 
és írásaival február 18-án 
már második alkalommal 
találkozhattak az Eötvös 
utcai Szabó Ervin Könyv-
tárban. Aki kapott az olva-
sáshoz, az a „Leszűrt lehe-
tőségeket” és az „Útfélent” 
is megtalálja az Under-
ground kiadó kínálatában.

marTOn éVa

2013-ban két lelkes városra-
jongó, Koniorczyk Borbála és 
Merker Dávid azért alapította a 
hosszúlépés.járunk? városi séta 
vállalkozását, hogy Budapest 
ezer arcát, titkait és csodáit mu-
tassák be. Egy újabb sétájuk, a 
Halál Rákospalotán, Madarász 
Viktor festményeire épül. 

A már a címében is nagyon izgal-
mas – Halál Rákospalotán – sé-
ta az Újpalotai lakótelep egy ré-
szét járja be. A hívószó Madarász 
Viktor festő, akinek a hagyatékát, 
életművének egy részét őrzi a Rá-
kospalotai Múzeum képtára. „Ma-
darász Viktor nem élt Rákospalo-
tán, de lánya, Madarász Adeline, 
aki itt élt, halála előtt adományoz-
ta a múzeumnak a festményeket. 
Ez a gyűjtemény Rákospalotának 
identitáskérdés is. Van ez a fantasz-
tikus gyűjteménye, ami nehezen 
köthető a kerülethez, de valahogy 
mégis meg kell mutatni. 

A Csokonai Nonprofit Kft. 
ezzel az ötlettel keresett meg 
bennünket. A festmények máso-
latát a lakótelep egyes házainak 
kapuira kasírozzák fel, ennek 
kapcsán sétálunk és beszélünk 
Madarászról és a kerületről” – 
mondja Kiss Ádám tartalomfej-
lesztési vezető. 

Sétánk a sokak által jól ismert, 
szimbolikus víztoronyház szom-
szédságából, a Nyírpalota út 51-es 
számú háza elől indul. Az itt kiál-
lított kép Zajti Ferenc festménye, 
egy rákospalotai népviseletet vi-
selő lány portréja. Ezzel a képpel 
jól lehet megidézni Rákospalota 
19. századi hangulatát. 

„A következő állomáson kiál-
lított ceruzarajz a halálos ágyán 
fekvő Madarászt ábrázolja, me-
lyet a lánya, Adeline készített” – 
meséli vezetőm. „Sétánknak ez a 
pontja a halál témáját járja körül, 
a 19. századi ember halálhoz való 
viszonyulását mutatja meg” 

A séta megtervezésénél nagyon 
fontos volt, hogy bejárható hosz-

szúságú legyen, hogy két állomás 
között ne legyen nagy távolság, és 
az autósok miatt a kiindulópont-
hoz közel érkezzünk vissza. 

A könyvtár előtt Adeline rá-
kospalotai népviseletet hordó 
lány képe, a Főterén Madarász 
Viktor,  Rákóczi Ferenc hattyúk-
kal című képe van kiállítva. Bár a 

séta nem törekszik Madarász éle-
tének kronologikus bemutatásá-
ra, a nyolc helyszín nyolc képe 
megidézi a két Madarász életét. 

„Rendhagyó Hosszúlépés-sé-
ta, inkább sétálós tárlatvezetés. A 
legfőbb motiváció az volt, hogy a 
festményeket ki kell hozni, hogy 
minél többen láthassák.”

Játék a szavakkal

Különös tárlatvezetés

Bogár Gábor kezében az Útfélen című könyvével
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Madarász Adeline:
Madarász Victor a halottas ágyon, 1917

(Zsókavár utca 12.)

Madarász Adeline:
Madarász Victor a halottas ágyon, 1917

(Zsókavár utca 12.)
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MOZAIK
Jöjjön a tavasz, menjen a tél! – a ha-
gyományok idén is megelevenedtek 
Pestújhelyen. A felvonulással kezdetét 
vette a farsangi szezon, melynek so-
rán minden kerületrészben elűzték a 
telet a szebbnél szebb jelmezekbe öl-
tözött résztvevők. A Mozaik márciusi 
adásában megmutatjuk, miben tér el a 
miénktől a görög farsang, hogyan káp-
ráztatták el a tűzfújók az újpalotai kö-
zönséget, és egy pantomim előadásba 
is betekintünk. 
csütörtök 19.10

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.

HANGÁR
Gryllus Dániel neve gyakorlatilag ösz-
szeforrt a Kalákával, a zenekar alapító-
ja idén ünnepli 72. születésnapját. Pá-
lyájáról, a zeneszerzés mikéntjéről és 
arról is mesélt nekünk, hogyan lehet 
a közönség szeretetét és a muzsiká-
lás élményét fenntartani évtizedek óta. 
Tartsanak velünk, a hangÁr ismét egy 
jó beszélgetést kínál önöknek! 
kedd 19.00

PARLAMENTI PILLANATOK
Elkezdődött a kampány, a kerületi poli-
tikai élet minden szereplője teljes erő-
bedobással készül az áprilisi választá-
sokra. De addig is, számtalan feladat 
vár még a jelenlegi országgyűlési kép-
viselőkre. Hajdu László országgyűlési 
képviselő a Parlamenti Pillanatokban 
számol be hétről hétre munkájáról, 
ahol a rendeletalkotás és törvényhozás 
mellett a kampányban vállalt szerepe 
is szóba kerül. 
péntek 19.55

Dózsások a nagyszínpadon
A Nemzeti Színházban ren-
dezték  az Ádámok és Évák 
Ünnepét, amivel a magyar kul-
túra napját ünnepelték. Idén 
tíz középiskola 200 tanulója 
lépett fel. Köztük volt 21 dózsás 
diák is. A színjátszóknak a 125 
éve született Tamási Áron va-
lamely drámájának egy részle-
tét kellett színpadra vinniük. 
A rákospalotai iskola színhá-
zi szaknevelője, Kocsis Nán-
dor azt mondta, hogy kihívást 
jelentett a feladat, ugyanis egy 
nehéz darabból, a Vitéz lélek-
ből kellett egy 11 perces jele-
netet készíteni. Ráadásul úgy, 
hogy ezalatt az idő alatt a há-

romfelvonásos dráma szelle-
miségét is vissza kellett adni. 

A kerületi diákok egy olyan 
drámát és táncot ötvöző ko-
reográfiát készítettek, amely 
a neves művészek alkotta zsű-
ri tetszését is elnyerte. Az Ádá-
mok és Évák Ünnepe nem ver-
seny, de remek lehetőség, hogy 
a diákok színházi körülmények 
között próbálhassák ki magu-
kat. A diákok és felkészítő ta-
náraik egy négynapos kirándu-
lásra mehetnek majd az erdélyi 
Farkaslakára, Tamási Áron szü-
lőfalujába. A tanulók most az 
Országos Diákszínjátszó Talál-
kozóra készülnek. 

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS
RENDEZVÉNY HÁZ

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

100 éve született Göncz Árpád 
Arbuzov - KÉSEI TALÁLKOZÁS 
Február 25. péntek 18.15 
Ingyenes, Regisztrációhoz kötött:
rendezvenyhaz@csokonai15.hu 

GHYCZY GYÖRGY festőművész ”Nagy 
Kirándulás” című kiállítása
Palota Galéria
Megtekinthető 2022. március 6-ig a 
Ház nyitvatartási idejében.

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

KVITTEK VAGYUNK, könyvbemutató, 
beszélgetés és dedikálás
Vendégeink: Molnár Piroska és Bíró 
Kriszta
Március 9. 19 óra
Belépőjegy ára: 1.000 Ft.
Rendeljenek jegyet telefonon! 
06-1-410-7168
 

Tűzvirág alkotókör gyerekeknek és 
fiataloknak 
Péntek 16-19 óra 
Vezeti: Dabóczy Krisztina 
Ára: 7.000 Ft/hó, 2.000 Ft/alkalom

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Budapest, Gábor Áron 58/c.
+36 70 198-4829
FESZÜLTSÉGOLDÓ: táncmeditáció 
Farkas Andreával 
2022. március 4. péntek 18 órától
Belépő: 3500 Ft  
Regisztráció szükséges: barta.ildiko@
csokonai15.hu  

TELL ME MA WITH ANDI
Ölbeli játékok, dalok, mondókák ango-
lul 4 hónapos kortól óvodakezdésig.
Játékvezető: Dávid Andrea

Csütörtök 11:00-11:30 óra
Ára: 1900 Ft/alkalom
Regisztráció: kozakkozhaz@csoko-
nai15.hu

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

ÚJ NŐ SZÜLETIK - Soma Mamagésa 
előadása
Mitől más a mai nő, mint a régi, illetve 
mi az, ami állandó, ami örök érték? 
2022. március 5. szombat 19 óra
Jegyár: 1800 Ft.

LATINITY
Kedden 19.30-20.30-ig.
Napijegy 1.300.-Ft/alkalom, 4 alkal-
mas bérlet 5.000.-Ft, 8 alkalmas bér-
let 9.000.-Ft. 

HATHA JÓGA
Csütörtökön 17.00-19.00-ig haladó 
csoport, 19.00-21.00-ig kezdő csoport. 
Napijegy 3.000.-Ft/alkalom, havi bér-
let 10.000.-Ft/hó. 

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

SZÍNPADI MOZGÁS DORKÁVAL
Hétfő: 17.00-18.00
Ingyenes program

TIÉD A PÁLYA! TOVÁBBTANULÁSI TIP-
PEK FIATALOKNAK
Kéthetente kedd 17.00-18.00 
Ingyenes program

ÍNYENC KALÓZOK KONYHÁJA – Sütő 
főző klub
Egyszerű, könnyen elkészíthető finom-
ságokat tanulhatsz a Kikötő konyhá-
jában. 
Kéthetente szerda 17.00-18.30 
A részvétel ingyenes, de mosogatni 
kötelező!

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2022. 02. 23. – 03. 09.
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LABDARÚGÁS

rIersCh Tamás

„A feladatom egy meg-
felelő szintű és erejű csa-
pat kialakítása, a sportis-
kolával való szakmai kap-

csolat további erősítése 
és a klub napi szintű mű-
ködtetése lesz” – mondta 
Kiss Tamás, akit a szurko-
lók csak Dugóként ismer-
nek és szeretnek. Ennek 

az új megbízatásnak ára 
volt, mégpedig az, hogy 
Kiss Tamás végleg szög-
re akassza a focicsukáját. 
„Úgy éreztem, az új meg-
bízatásom összeegyeztet-
hetetlen a csapattagságom-
mal. Ősszel is már csak fél 
gőzzel tudtam meccsekre 
készülni, mostantól pedig 
már annyi időm sem lesz, 
mint tavaly volt.”

Kiss Tamás 1998 óta 
tagja a REAC nagycsalád-
jának. Serdülőként került 
a helyi sportiskolához, in-
nen küzdötte fel magát a 

felnőtt csapatig. 2005-ben 
debütált az NB I-ben, és 
hamar alapemberré vált. 
Azóta mindössze két évet 
töltött más klubnál (a Va-
sasban és a Ceglédben is 
játszott), de a 15 felnőtt 
idényével így is klubre-
kordernek számít. Pálya-
futása alatt 141 gólt lőtt, 
melyre még senki sem 
volt képes Rákospalotán. 
Ráadásul minden szezon-
jában sikerült gólt szerez-
nie. 

„A téli szabadsá-
gom idején fogalmazó-
dott meg bennem a vál-
tás gondolata, 35 évesen 
már nem tudtam vállal-
ni, hogy dolgozzak és 
magas szinten is játsszak 
egyszerre. Már nem tu-
dom összeegyeztetni lab-
darúgó-pályafutásomat 
a munkámmal, így szo-
morúan állapítom meg, 
hogy abba kell hagynom 
a játékot. Reményeim 
szerint egy búcsúmérkő-
zés keretében el tudok 
majd köszönni nagysze-
rű közönségünktől, szur-
kolóinktól, barátaimtól, 
akik a nehéz körülmé-
nyek között is mindig ki-
álltak csapatunk mellett, 
illetve engem is mindig 
támogattak, akkor is, ha 

nem mindig tudtam azt 
a teljesítményt nyújtani, 
amit szerettem volna.” 

Dugó mostantól tehát 
már „csak” a REAC-ért 
fog felelni. Azért a csapa-
tért, melyet tavasszal már 
nem a korábbi edző, Din-
ka Balázs, hanem a Ti-
szakécske NB II-es csapatá-
tól visszatérő Nagy Sándor 
fog dirigálni. A mester ko-
rábban már irányította a 
REAC-ot, sőt dolgozott az 
utánpótlásban is, így a Szé-
chenyi téri terep sem lesz 
ismeretlen számára. Az pe-
dig, hogy pro licences vég-
zettsége van, s hogy olyan 
csapatoknál dolgozhatott, 
mint a Nyíregyháza, a Kis-
várda, a Sepsiszentgyörgy, 
még a jövő REAC-ának is 
hasznára válhat.Dugó befejezte

Új társtulajdonos a REAC-nál

35 évesen már 
nem tudtam 
vállalni, hogy 
dolgozzak és 
magas szinten 
is játsszak 
egyszerre

A REAC-nál az elmúlt hetekben nemcsak tulajdo-
nosi, hanem fontos szakmai változások is történ-
tek. Elsődlegesen, hogy Kiss Tamást, a REAC 
történetének legsikeresebb játékosát sportigazgató-
nak nevezték ki.

rIersCh Tamás

Nem túlzás kijelenteni, 
forradalmi változás történt 
az elmúlt hetekben a kerület 
ikonikus labdarúgóklubjánál, a 
REAC-nál. Olyan, mely a klub 
jövőjét is meghatározza majd.

Február elején ugyanis megválto-
zott a tulajdonosi szerkezet. Mos-
tantól 50% erejéig Sági Ferenc 
lett a REAC Sport Kft. társtulaj-
donosa, ezt Forgács Tamás jelen-
tette be. Az eddigi egyedüli tulaj-
donos azt mondta: a változásra 
azért volt szükség, hogy még job-
ban erősítsék a kapcsolatot a he-
lyi utánpótlással, a REAC Sport-
iskolával, melynek Sági Ferenc az 
elnöke. 

„Nagy kihívásnak érzem az új 
szerepkört, és nagy lehetőséget lá-

tok ebben a feladatban. Az lesz az 
elsődleges feladatom, hogy szpon-
zorokat, támogatókat találjak. 
Emellett a jövő csapatát is fe kell 
építeni, mert a cél, hogy a REAC 
feljusson az NB III-ba, ahova ez a 
klub minimum való” – mondta 
Sági Ferenc. 

Az új társtulajdonos szerint a 
mostani bajnokságban lehetetlen-
nek tűnik a feladat, mert a REAC 
féltávnál a negyedik helyen áll.  
„Szeretnénk már tavasszal a jövő 
csapatának építésébe fogni, hogy 
a következő szezonban már ver-
senyben lehessünk a feljutásért 
vívott harcban” – mondták egy-
mással egyet értve az újdonsült 
társelnökök.

A REAC 1991-es megalakulása 
(újraalakulása) óta a rákospalotai 
Forgács család tulajdonában volt, 
ez változott meg most. Forgács Tamás és a REAC új társtulajdonosa, Sági Fegenc
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RÖPLABDA

rIersCh Tamás

Ritka és nehéz helyzetbe 
kerül a Palota RSC NB II-es 
felnőtt csapata. A csapatnak 
ugyanis január legvégén 
egymást követő két napon 
kellett két sorsdöntő mér-
kőzést játszania. Szerencse 
a szerencsétlenségben, hogy 
mindkét találkozó hazai 
pályán, a Sződliget utcai 
csarnokban volt. 

Az alapszakasz vége előtt a sor-
rend Veszprém, Palota, Hala-
dás, Zalaegerszeg volt a csapatok 
között, ám a valós helyezésekbe 
a járvány is beleszólt. A pandé-
mia miatt több halasztást is kér-
tek a csapatok. Ráadásul január-
ban koronavírus-fertőzés miatt 
sorra dőltek ki a lányok is. Volt, 
hogy csak négyen tudtak edzeni a 
gárdából, és olyan is akadt, hogy 
csere nélkül, a hiányzókat a saját 
utánpótlásból pótolva kellett le-
játszaniuk a soros bajnoki talál-
kozójukat.

Így jutottak el a január 27-28-i 
bajnoki fordulókhoz. A két elha-
lasztott mérkőzést ugyanis a sű-
rű menetrend miatt egymást kö-
vető két napon kellett bepótol-

ni. A Palota az első 
meccsét a már cso-
portgyőztes veszp-
rémiek ellen vívta, 
és rendkívül szer-
vezett, fegyelme-
zett és pontos já-
tékkal sima 3–0-s 
győzelmet aratott. 

Másnap először úgy tűnt, 
hogy negatív értelemben, hisz 
az első szettet a Haladás nyer-

te. Egy végletekig 
kiélezett második 
játsz ma, amely 25–
23-as Palota-sikert 
hozott, áttörést je-
lentett a játékban 
is, hisz a hazai csa-
pat innentől kezd-
ve kezébe vette a 

játék irányítását, és a hátralevő 
két szettben biztosította a helyét 
az NB II felsőházi rájátszásban. 

Már ketten az NB I-ben

MAGYAR ARANYÉREM
A magyar Liu Shaoang nyerte a 
férfi egyéni 500 méteres távot a 
pekingi olimpia rövidpályás gyors-
korcsolya versenyszámában. A 23 
esztendős koris egész nap kiemel-
kedően versenyezve magabizto-
san nyerte a magyar sport első téli 
ötkarikás egyéni aranyérmét. Liu 
Shaoang ezzel sporttörténelmet írt, 
ő lett az első versenyző, aki egy 
olimpián három érmet nyert (az 
500 méteres arany mellett 1000 
méteren és a vegyes váltóval is 
bronzérmes lett), és egyben ő lett 
a legtöbb érmet (négyet) szerző 
magyar sportoló is.

ELMENT A JÉGREVÜ 
SZTÁRJA
Február 19-én rövid betegség után 
elhunyt Vida Gábor műkorcsolyá-
zó olimpikon, az 1952-es oslói téli 
olimpia 10. helyezettje, a világhírű 
Jégrevü egyik legnagyobb sztárja. 
A Rákospalotán élt sportember ta-
valy vehette át a Rákospalota, Pest-
úlyhely, Újpalota Érdemrendet. Vida 
Gábor sportpályafutása a II. világhá-
ború előtt kezdődött, amikor édes-
apja levitte őt a Klára utcába, ahol az 
ott lakók egy gödörben alakítottak ki 
egy kis jégfelületet. Ott tanult meg 
korcsolyázni. 1945-ben a Budapesti 
Korcsolyázó Egyletben kezdett spor-
tolni, egy évvel később pedig meg-
nyerte a korosztályos országos baj-
nokságot. Legjobb felnőtt eredmé-
nye egy ezüstérem volt, párosban 
azonban országos bajnok lett. 1951-
től Szöllősi Évával alkottak párost a 
jégen, akivel számos világverseny-
re eljutottak. Az ötvenes évek köze-
pén lett tagja a Jégrevünek. Ő volt 
az egyetlen korcsolyázó, aki miden 
előadáson szerepelt. Később edzős-
ködött, egészen 2010-ig. Tanítványa 
volt Almássy Zsuzsa és Póth Diana 
is. Vida Gábor 92 éves volt. 

Januárban a 
koronavírus miatt 
sorra dőltek ki 
a lányok 

Életben maradtak a remények

rIersCh Tamás

A labdarúgó NB I 2021–22-
es tavaszi nyitófordulójá-
ban a Mezőkövesd–MTK 
mérkőzésen csereként 
pályára lépett a vendégcsa-
pat húsz esztendős játéko-
sa, Miknyócz ki Ádám is, 
akinek élete első élvonal-
beli mérkőzésén még csak 
néhány perc jutott, de már 
ezzel a néhány perccel is 
beírta magát a magyar lab-
darúgás történetébe. 

„Már két budapestes tanít-
ványom is bemutatkozha-
tott az NB I-ben” – mondta 
az FC Budapest Sólymok ve-
zetője, Czuk Henrik. Az FC 
Budapestet 2008 novemberé-
ben alakítottam meg. Az el-

ső korosztályom az 1998-as 
volt, melyből Végh Gábor 
jutott a legmesszebbre, aki a 
magyar és a szlovén másod-
osztályban is bemutatkozha-
tott. 

„A kezdeti nehézségek mi-
att 1999-es és 2000-es csa-
patom még nem volt, ám a 
2001–2002-es korosztályból 
egy nagyon jó keretet sike-
rült kialakítani.” Czuk Hen-
rik elmondta, egy nagyon te-
hetséges korosztály jött ösz-
sze akkoriban, akikkel nagyos 
sok szép eredményt ért el. A 
2001–2002-es csapatból egyre 
többen bizonyítják, hogy jól 
megtanulták a leckét. 

„Az első NB I-es tanítvá-
nyom annak a csapatnak a 
frontembere, Skribek Alen 
volt, aki a Puskás Akadémia 

játékosaként kölcsönben a 
Budafok színeiben mutatko-
zott be az első osztályban. 
Őt követte tehát Minyóczki 
Ádám, aki immár az FC Bu-
dapest második NB I-es játé-
kosa lett” – mondta a klub ve-
zetője. „Nevelőedzőként min-
dig figyelemmel kísérem a 
volt tanítványaim karrierjét. 
De nem fogom magamat meg-
tagadni, így azontúl, hogy 
büszke vagyok a sikerükre, 
azt várom tőlük, hogy a fel-
nőttek között is kreatívan, 
gólerősen és gyorsan játssza-
nak.” Czuk Henrik abban bí-
zik, hogy idővel mindkét ta-
nítványának lesz lehetősége 
külföldön is kipróbálnia ma-
gát, illetve a felnőtt nemzeti 
csapatban is magukra húzhat-
ják a címeres mezt.

PROFI FUTBALL
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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 Nyara-
lót/Hétvégi Házat venne a Balatonon vagy 
a Szentendre/Dunakanyar térségében 
18 M Ft-ig.  Tel.: +36 20 454 9152

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

ADOK–VESZEK

Eladó gyűjtőnek egy liter cseresznye pá-
linka  45 éves, és egy Tokaji Aszú 3 put-
tonyos 39 éves. Tel.: + 36 30 861 0037

Eladó női, fekete elegáns műszőrme bun-
da 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 
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 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 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 villany hősugárzó, 
előlapon lángnyelvek villognak, beépíthető 
kandallóba, bedobozolt 50 E Ft., használt, 
de jó mosógép (felültöltős) keskeny 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 új üléshuzat autóba, új, erős 
munkásruha, nem új, 2-4.sz. kávé-
főző, kávédaráló, aprólyukú műanyag 
húsdaráló, elektromos vizes talpmasz-
szírozó, 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 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. Danielle 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 gyűjte-
mény szinte minden ismert előadótól, kb. 
130 db CD és 25 db kazetta. 
Tel.: + 36 31 785 8864

Eladó Singer fém varrógép, ár megegye-
zés szerint. Tel.: + 36 1 418 4573

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 jómegjelenésű, fi a-
talabbnak látszó, barátságos, közvet-
len 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 
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 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 ház-
tartásomban alkalmanként segítene,  
nyugdíjast, vagy szabadidővel rendelke-
zőt. Újpalotán, 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 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, ügyintézés stb.) Minden 
megoldás 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 APRÓ
SZOLGÁLTATÁS 

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

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

Hölgy Eltartási, illetve életjáradéki szer-
ződést kötnék idős személlyel. + 36 20 
932 0983

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Parkettacsiszo-
lás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyeg-
padló-lerakás. Minőségi, precíz mun-
ka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György. 
Tel.: + 36 31 780 6430, + 36 1 229 
5694 festesma.iwk.hu

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

Szabó Balázs vállalja kémények béle-
lését, építését, kondenzációs kazánok te-
lepítését teljes körű ügyintézéssel. + 36 
20 264 7752

KULTÚRA HIRDETÉS

Kerületi lakosok 
számára – 

a szolgáltatások 
kivételével – legfeljebb 

20 szóig ingyenes 
megjelenést biztosítunk. 
A hirdetéseket az adott 
terjedelmi lehetőségek 
fi gyelembevételével, 

a beérkezés 
sorrendjében közöljük. 

A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztőség nem 

vállal felelősséget.

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

Építőanyag
és tüzelőanyag
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