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GYERTYAGYÚJTÁS 
A BÉKÉÉRT
Civilek és politikusok 
gyújtottak gyertyát a 
Városháza előtti téren 
az ukrajnai békéért már-
cius 1-jén. A Városháza 
épületét fényfestéssel az 
ukrán zászló színeivel 
világították meg. A poli-
tikusokon kívül nagyon 
sok kerületi is gyújtott 
egy-egy gyertyát. Vol-
tak, akik gyerekeiket is 
elvitték az eseményre. 

ADOMÁNYGYŰJTÉS
Cserdiné Németh An-
géla kezdeményezésé-
re adománygyűjtés in-
dult. A polgármester 
Facebook-oldalán tette 
közzé felhívását. „Egy-
re több az ártatlan, ci-
vil, gyermek áldoza-
ta az erőszakos orosz 
megszállási kísérletnek. 
Nem csodálkozhatunk, 
hogy ha ebben a hely-
zetben naponta 10 ez-
rek érkeznek a magyar 
határra is, hogy megvéd-
jék a szeretteik és család-
juk életét. Ebben a hely-
zetben kötelességünk se-
gíteni, és mi, Tizenötö-

dik kerületiek büszkék 
vagyunk arra, hogy tud-
juk: a legnagyobb baj-
ban mindig számítha-
tunk egymásra” – írta a 
polgármester.

A kerületvezető azt 
kérte a kerületiektől, 
hogy elsősorban tartós 
élelmiszereket, tisztál-
kodási szereket, pelen-
kát, WC-papírt, bébi-
ételt, gyümölcsöt, alko-
holos fertőtlenítőt ado-
mányozzanak. 

Összesen hat helyszí-

nen gyűjtik a csomago-
kat. Az adományokat 
a XV. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal, az Új-
palotai Közösségi Ház, 
a Pestújhelyi Közössé-
gi Ház, a Csokonai Mű-
velődési és Rendezvény 
Ház, az Újpalotai Vásár-
csarnok, valamint a Pa-
lota-15 Nonprofit Kft. 
munkatársai várják hét-
köznaponként munka-
időben, valamint szom-
batonként délelőtt. 

Az adományok gya-
korlatilag az első nap-
tól kezdve folyamato-
san érkeznek. Beke Ká-
roly, a Csokonai Non-
profit Kft. ügyvezetője 
elmondta: egy hét alatt 

három teherautónyi 
adomány gyűlt össze, 
amelyet már át is adtak 
a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezetnek. Az 
adományozók alapvető-
en olyan csomagokat ál-
lítottak össze, amelyet a 
felhívásban is kért a pol-
gármester. 

A legtöbb adományt 
az Újpalotai Közösségi 
Házba vitték a kerületi-
ek. Beke Károly hozzá-
tette: az adománygyűj-
tést addig folytatják, 
ameddig szükség van rá. 
Közben az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság (OKF) mint a 
menekültek elhelyezé-
sét koordináló szerve-
zet felmérte a Pestújhe-
lyi Közösségi Ház és a 
Csokonai Művelődési és 
Rendezvény Ház épüle-
tét is, hogy szükség ese-
tén azokban is menekül-
teket helyezzenek el, de 
erről egyelőre nem dön-
tött az OKF. 

SZÁLLÁS ÉS ORVOSI
ELLÁTÁS
A kerület már foga-
dott be menekülteket. 
A polgármester lapunk-
nak elmondta: egyszer-
re 20 embernek tudnak 
ideiglenes szállást bizto-
sítani. A kerületi szál-
láshelyen azonban csak 
nagyjából kéthetes tar-
tózkodásra van lehető-
ség. Hosszabb időre a 
kerület bernecebaráti 
táborában tudják elhe-
lyezni a menekülteket. 
Cserdiné Németh An-

géla elmondta: voltak 
olyan menekültek, akik 
nem kértek szállást, ne-
kik vásárlási utalvány-
nyal segített az önkor-
mányzat. Hozzátette: 
szükség esetén saját for-
rást is tudnak biztosíta-
ni a menekültek megse-
gítésére.

A kerületbe érkező 
menekültek egészség-
ügyi ellátást is kapnak. 
Dr. Buzna Andrea je-
lezte, hogy a menekül-
teket mindenképpen 
fogadják. A Dr. Vass 
László Egészségügyi 
Intézmény főigazga-
tó főorvosa azt mond-
ta: kérhetnek általános 
ellátást, de koronaví-
rus-tesztelést is igényel-
hetnek. A különféle el-
látásokat már meg is 
szervezték az intéz-
ményben. Mindenkit 
ellátnak, szükség esetén 
gyógyszert és receptet 
is biztosítanak a mene-
külteknek, legyen szó 
gyerekről vagy éppen 
várandósokról. Éppen 
ezért a védőnői szolgá-
latot is megerősítették. 

Március 10-én reggel 
8 és 13 óra között az uk-
rán menekülteket oltják. 
Egy héttel korábban már 
több mint 30-an jelezték, 
hogy szeretnének oltást 
kérni. Az ellátás zavarta-
lansága érdekében az or-
vosok és az asszisztensek 
is kettőzött létszámmal 
dolgoznak. 

Ennek ellenére min-
den kerületitől türel-
met kérnek, a mekenül-
teket soron kívül látják 
el. Buzna Andrea hang-
súlyozta, hogy igyekez-
nek minél gyorsabban 
dolgozni. 

SEGÍTSÉG
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Összefogott a kerület

Az adományok 
gyakorlatilag 
az első nap
tól kezdve 
folyamatosan 
érkeznek

Adományokat gyűjt, orvosi ellátást és a lehetősé-
gekhez képest ideiglenes szállást is biztosít a XV. 
kerület az ukrajnai háború elől menekülőknek. Az 
adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszerve-
zetnek juttatja el a kerület.
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A DK EURÓPAI PARLAMENTI 

KÉPVISE
LŐJE

 DOBREV  

 KLÁRA   

   AZ ÉN JELÖLTEM BARKÓCZI BALÁZS!                                       

ÁPRILIS 3-ÁN SZAVAZZON BARKÓCZI BALÁZSRA!

Megszavazták a költségvetést
Rab lászló

Nagyobb vita nélkül sza-
vazták meg a kerület idei 
költségvetését. Döntöttek 
arról is, hogy Mihály Zol-
tánné Kis Máriát leváltják a 
kulturális bizottság alelnöki 
tisztségéből. 

Minősített többséggel határozott 
a képviselő-testület a 2022-es költ-
ségvetésről. Tóth Imre azt mond-
ta: azok, amiket beterveztek az 
idei évre, azért fontosak, mert ha 
utakat akar építe-
ni a kerület, akkor 
azok csak az enge-
délyes tervek alap-
ján készülhetnek 
el, amelyekre van 
elkülönített forrás.

Az alpolgár-
mester hozzátette: 
a beruházásoknál 
szintén fontos té-

tel egy 800 millió forintos összeg 
a Deák utca befejezésére. „Örü-
lök, hogy ezt mindenki támo-
gatta, hogy itt egy normális, 21. 
századi egészségügyi ellátás tud 
megvalósulni. Összességében 
elégedett vagyok, azzal sajnos 
nem, hogy nem azt tudjuk mon-
dani, hogy 27 milliárdos főösz-
szeggel, hanem csak 24-gyel tu-
dunk tervezni”. A Fidesz- KDNP 
nem szavazta meg a büdzsét. A 
frakció vezetője jelezte: már de-
cemberben benyújtottak egy ja-
vaslatcsomagot, amit szerettek 

volna, ha megje-
lenne a büdzsé-
ben. Lehoczki 
Ádám szerint „bi-
zonyos dolgok be-
kerültek, de azért 
a többsége nyilván 
nem. A Deák utcai 
rendelő befejezése 
végre bekerült, te-
hát ez egy pozitív, 

üdvözlendő dolog, úgyhogy ezt 
a részét tudtuk volna támogatni, 
de en bloc az egész költségvetést, 
nem tudtuk megszavazni” – fo-
galmazott a frakcióvezető.

Az ülésen kiírták az egyesített 
óvodák vezetői, valamint a Cso-
konai Nonprofit Kft. ügyvezetői 
pályázatát is. A képviselők az ülé-

sen megszavazták Mihály Zoltán-
né Kis Mária (Fidesz-KDNP) kul-
turális bizottsági alelnökségéből 
történő visszahívását. A képvi-
selőnőt végül a képviselő-testület 
15 igen szavazattal váltotta le alel-
nöki pozíciójából. Az öt fideszes 
nemmel szavazott. A testület kö-
vetkező ülése március 31-én lesz.

HIRDETÉS

A fideszes képviselők nem szavazták meg a büdzsét

Jóváhagyták 
a Deák utcai 
orvosi rendelő 
tervezési
programját
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ÓVINTÉZKEDÉS

ERŐMŰÚTFELÚJÍTÁS

TK

Minden kerületi bölcsődében és 
óvodában elérhető az allergiás 
rohamok kezelésére szolgáló 
EpiPen injekció – jelentette 
be Cserdiné Németh Angéla 
közösségi oldalán. A polgár-
mester emlékeztetett, hogy 
nemrég egy hétéves gyerek halt 
meg a mogyoróallergia okozta 
anafilaxiás sokk miatt.

„Az egyik újpesti általános isko-
lában történt ször-
nyű tragédia mind-
annyiunkat ar-
ra figyelmeztet, 
hogy nagyon ha-
mar megtörtén-
het a baj. Ezt vi-
szont meg lehet 
előzni. Ezért dön-
töttem úgy, hogy 
a kerületben mű-
ködő önkormány-
zati fenntartású 

bölcsődék, óvodák, továbbá min-
den olyan intézmény részére biz-
tosítunk EpiPen Junior és EpiPen 
injekciót, ahol gyermekek, kama-
szok és fiatal felnőttek lehetnek” 
– írta a polgármester. Hozzátette: 
nagyon bízik abban, hogy sehol 
sem lesz szükség a használatukra, 
csak a lejárat miatti pótlásra.

Az EpiPen és az EpiPen Junior 
rovarcsípések vagy marások, éte-
lek, gyógyszerek és egyéb allergé-
nek által kiváltott súlyos allergi-
ás reakciók, valamint fizikai ter-

helés hatására fellé-
pő vagy ismeretlen 
eredetű anafilaxia 
sürgősségi kezelé-
sére alkalmazha-
tó injekció. Az au-
toinjektor azonnali 
segítég lehet azok-
nak, akiknél iga-
zoltan magasabb 
a kockázat, vagy 
akiknek már volt 
ilyen reakciójuk.

Életmentő injekció

béRes

A Fővárosi Hulladék-
hasznosító Mű Ma-
gyarország egyetlen 
olyan erőműve, ahol 
kommunális hulladé-
kot égetnek el. 
A létesítmény fela-
data, hogy ártalmat-
lanítsa a Budapesten 
keletkező szilárd hul-
ladék 60 százalékát. 

A hulladékártalmatlaní-
tás érdekében 1976-ban 
döntöttek a szemétége-
tő megépítéséről, amely 
állami beruházásként 
valósult meg a XV. ke-
rületben, Rákospalo-
tán. Kapacitása évi 350 
ezer tonna – olvasható 
az FKF Nonprofit Zrt. 
honlapján.

Az 1982-ben üzem-
be helyezett Hulladék-
hasznosító Mű három 
évtizeden keresztül 

megfelelt az előírások-
nak, azonban a szigoro-
dó környezetvédelmi és 
energetikai követelmé-
nyek miatt korszerűsí-
teni kellett. Új füstgáz-
tisztítót létesítettek, va-
lamint a kazánokat is 
felújították. A 2005-ben 
befejeződött rekonst-
rukciót követően a mű 
kapacitása megnőtt, 
már évi 420 ezer ton-

na kommunális hulla-
dék hasznosítására van 
lehetőség. Ezzel 13 ezer 
lakás fűtéséhez szüksé-
ges gőzt és 45 ezer la-
kás éves villamosener-
gia-mennyiségét állít-
ják elő. Az erőműben 
alkalmazott ötlépcsős 
füstgáz-tisztítási eljárás 
megfelel a legszigorúbb 
hazai és uniós környe-
zetvédelmi normáknak.

béRes IldI

Megkezdődött a Kemény 
István utca Székely Elek 
– Árokhát utca közötti, 
mintegy 410 méter hosz-
szú útszakasz felújítása. 
Megújul az útpálya, a 
járda, a zöldsáv és a csa-
padékvíz-elvezetés is. A 
munka várhatóan május 
végén fejeződik be.

Benedekné Bagyinszki 
Márta, a Városgazdálko-
dási Főosztály vezetője 
elmondta: a helyi önkor-
mányzat minden évben 
forrást biztosít az utak 
rendbetételére, ezúttal a 
Rákospalotai kertváros-
ban a Kemény István ut-
ca egy szakasza újul meg. 
A felújítskor nemcsak az 
útburkolatot cserélik, ha-
nem a járda és a zöldsáv is 

megszépül, mindemellett 
a csapadékvíz-elvezetés-
re szikkasztó gátelemeket 
telepítenek, így víznyelő-
kön keresztül tud majd el-
folyni az esővíz. A főosz-
tályvezető hozzátette: fon-
tos szempont volt a terve-
zésekor a magántelekre 
történő akadálymentes 
bejutás, ezért a kapubehaj-
tók is megújulnak. „Már a 
munkák elején folyamato-
san egyeztettünk a lakók-
kal, a terület képviselője 
is felkereste az itt élőket, 
hogy milyen forgalom-
technikai beavatkozások 
szükségesek az útcsatlako-
záshoz. A kivitelező cég 
nagyon konstruktív, bí-
zunk benne, hogy min-
denki elégedett lesz a vég-
eredménnyel” – jegyezte 
meg Benedekné Bagyinsz-
ki Márta.

Negyvenéves a hulladékégetőMunkagépek
Rákospalotán

A 40 éves hulladékégető

Az autoinjektor 
azonnali alkal
mazásra szolgál 
a magasabb 
kockázatú be te
gek számára
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INTERJÚ

Rab lászló

Megvan a kerület 2022-
es költségvetése, külö-
nösebb bonyodalmak 
nélkül nagy többséggel 
fogadta el a képvise-
lő-testület. Kérdésein-
ket Cserdiné Németh 
Angéla polgármester-
nek tettük fel a döntés 
megszületése után. 

A testületi ülésen a költ-
ségvetésről alig volt 
szó, volt helyette az 
LMBTQ- zás. 
Hát igen. Körülbelül fél 
óra alatt fogadtuk el a 
majd’ 25 milliárdos költ-
ségvetést. Pedig annak 
elég sok köze van a ke-
rület 80 ezer lakójához. 
Egyébként mit gondol, 
hány darab módosító ja-
vaslat érkezett a Fidesz 
részéről a költségvetés-
hez? 

Meg se merem tippelni. 
Nem is tudná, mert ez a 
szám: nulla. 

Ezt is meg kell valaho-
gyan magyarázni. 
Azért nem születtek mó-
dosító javaslatok, mond-
hatnám, mert bizonyára 
nagyon jó költségvetést 
állítottunk össze. Hang-
súlyoztam a testületi ülé-
sen is. És mit mond erre 
Lehoczki doktor? Nem 
veszi a fáradságot, hogy 
éjszaka dolgozzon, mert 
úgyis leszavazzuk. Az el-
lenzéknek nem az a dol-
ga, hogy elfogadja a költ-
ségvetést, ezt nem vártuk 
tőlük. De hogy semmi-
lyen energiát ne fejtsenek 
ki vele kapcsolatban, az 
jelzésértékű. 

„Semmittevés” és „béná-
zás” – ezt szokták mon-
dani. 
Dr. Szalay Kornél decem-
berben odatett elém egy 
A4-es lapot, az állt rajta, 
hogy mit szeretne látni a 
helyi Fidesz a költségve-
tésben. Megjegyzem, an-
nak 80 százaléka benne 
van. A semmittevésről 
annyit, hogy nem múlt 
el nyomtalanul az elmúlt 
közel három év. Járda, 
út- és játszótérfelújítás 

történt, zajvédő fal épült. 
Mindez látszik. Nem elég 
azt mondani, hogy sem-
mi sem változik a 15. ke-
rületben. Remélem, több 
időnk és energiánk lesz 
személyesen is elmagya-
rázni a választóknak, mi 
fog következni. 

Szokták ellenpéldaként 
emlegetni a Tizenharma-
dik kerületet. Ott azért 
valamivel könnyebb be-
fektetőket találni. 
Azt szeretnék, hogy má-
ról holnapra nőjenek ki 
bérlakások. De ha építe-
nénk mondjuk egy tízla-
kásos bérházat, az azért 
nem lenne jó, mert ma-
gas. Ha földszintes lenne, 
akkor széles. Az volt a 
jó, amit ők csináltak 2010 
és ’14 között, tervezünk, 
tervezünk, aztán betesz-
szük a fiókba, mert a sok 

terv semmire sem jó. A 
valóság mindig szembe-
jön velünk, az építőipar 
ma nem úgy néz ki, hogy 
a cégek kapát-kaszát el-
dobva rohannak az ön-
kormányzati munká-
kért. Mindezt megtapasz-
taltuk a Hősök úti ren-
delőnél. Nagyjából most 

már értem, hogy a kerü-
letek többsége, az Egész-
séges Budapest program 
keretében eszközbeszer-
zést vállalt és nem épít-
kezést, felújítást. De az 
eszközt, mint például 
a CT, meg tudtuk ven-
ni saját forrásból. Most 
a Kossuth utcai rendelő 
felépítését határoztuk el 
ennek a programnak a 
keretében, talán szeren-
csésebb lesz a végkifej-
let, mint a többi rende-
lő esetében. Arra nincs 
pénzünk, hogy vadonat-
új rendelőt vagy bérlaká-
sokat építsünk csak saját 
forrásból. Gyakran meg-
kapom, hogy nem vál-
lalkozói szemmel nézem 
a pénzek felhasználását. 
De hát ez így normális, 
mert ha a közösség pén-
zével spekulálunk, azért 
súlyos büntetés jár. 

A kétharmados költség-
vetés politikailag meg-
bízható hátteret ad az 
önkormányzati gazdál-
kodásnak 2022-re. Meg-
maradtak-e a nagy el-
gondolások az észak- 
pesti kórház épületeivel 
kapcsolatban?
Több lesz a rendezvényre 
szánt keret, és szeretnénk 
bérlakásokat is építeni, 
de állami segítség nélkül 
ez nem fog menni. Nem 
számoltunk a kórház fel-
újításával, mert elidege-
nítési tilalom van rajta, 
nagyon sok a bizonyta-
lanság. Nagy viták nem 
voltak, inkább az okoz-
ta a legtöbb gondot, hogy 
melyik ujjunkat harapjuk 
meg. Tudjuk, hogy ne-
héz helyzetben vannak a 
sportegyesületek és a szü-
lők is, akik sportolni vi-
szik a gyerekeiket. A szo-
ciális támogatások össze-
ge csökkent, de ha segíte-
nünk kell, ott leszünk. A 
szociális ágazat támogatá-
sát nem fogjuk redukálni, 
mert a járvány idején is 
látszott, hogy az ott dol-
gozók mennyire helyt-
állnak. Sok óvónő hiány-
zik, még a szolgálati lakás 
sem elég vonzó, mert in-
kább elmennek pénztá-
rosnak a versenyszférába. 
Nincs elég orvos sem, be-
töltetlen háziorvosi praxi-
saink vannak egy főváro-
si kerületben. Elöregedett 
az orvostársadalom, a fia-
talok kevésbé törekednek 
hozzánk. Amikor a költ-
ségvetést terveztük, ezek-
re a problémákra is figyel-
nünk kellett. 

Azt is lehet tudni, hogy 
megújul a Vásárcsar-
nok. Jut majd rá vala-
mennyi a közel huszon-
ötmilliárdos költségve-
tésből. Régi vágy ez, mi-
ként az is, hogy a metró 
jöjjön el Újpalotáig. 
Metrót nem tudunk épí-
teni, de szurkolunk azért, 
hogy ha már itt lesz Ká-
posztásmegyeren, ne-
künk is jobb esélyeink 
legyenk. A vásárcsarnok 
ráncfelvarráson esik át, 
felfrissül a homlokzat, és 
számos modern megol-
dást végre tudunk hajtani.

Remélem, 
több időnk és 
energiánk lesz 
személyesen is 
elmagyarázni
a választóknak, 
mi fog követ
kezni

Cserdiné Németh Angéla:
„Jó büdzsét

állítottunk össze”
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FELMÉRÉS

A kerületiek ink  ább ellenzékiek

CzInege lászló

A válaszadók, az iskolai 
osztályzatokhoz hasonló-
an, 1-től 5-ig terjedő ská-
lán értékelhették a kerü-
let helyzetét. A kapott 
válaszok alapján az lát-
szik, hogy az emberek 
több mint harmada kife-
jezetten elégedett a XV. 
kerület jelenlegi helyzeté-
vel. A lakosok másik har-
mada közepes értékelést 
adott, míg alig több mint 
ötödük elégedetlen a je-
lenlegi helyzettel. Vagy-
is összességében inkább 
elégedettek az emberek. 
Külön érdekesség, hogy 
az egyébként a kormány-
pártokkal szimpatizáló 
kerületiek közül is sokan 
– 20 százaléknál is többen 
– látják jónak a helyzetet. 

1. FEJLŐDŐ KERÜLET
Van mit fejleszteni a ke-
rületben, de lemaradást 
nem látnak a válaszadók 
más városrészekhez vi-
szonyítva. Sőt. Százból 
34-en mondják azt, hogy 
fejlődik a kerület, ami 
magas értéknek mond-
ható. És bár többségben 
vannak azok, akik szerint 
inkább stagnál a város-
rész, mindössze az embe-
rek 20 százaléka gondolja 
azt, hogy hanyatlik a ke-
rület. Ráadásul ez inkább 
a Fidesz-szavazókra jel-
lemző – a kutatás szerint.   

A helyiek több mint 
fele legalább ugyan olyan 
vagy jobb helyzetűnek 
látja a XV. kerület hely-
zetét a főváros többi vá-
rosrészéhez viszonyít-
va. Az emberek azt is el-
mondták, mit fejleszte-
nének. A legtöbben a 
közlekedés- és úthálózat-
fejlesztésre tették a vok-

sukat. Sokan javítanának 
a köztisztaságon és szá-
molnák fel az illegális sze-
métlerakást. Harmadik 
a sorban az egészségügy 
jobbítása, beleértve a vá-
rólisták csökkentését és 
az orvoshiány kezelését. 
Az emberek tizede tartja 
fontosnak a parkok, ját-
szóterek és a zöldterüle-
tek rendben tartását. 

A kapott eredmények 
alapján az következtethe-
tő ki, hogy a helyiek alap-
vetően elégedettek a fia-
talok, valamint az idősek 
támogatásával, a munka-
helyteremtéssel és a kul-
turális élet fejlesztésé-
vel. Ezeket a területeket 
ugyanis csak 1-2 százalé-
kuk jelölte meg mint sür-
gős beavatkozást igény-
lő területet. Ebben nincs 
különbség az ellenzéki és 
a kormánypárti szavazók 
között. 

2.  ELÉGEDETTEK A POLGÁR-
MESTER MUNKÁJÁVAL

A helyiek 45 százaléka 
tartja jónak a polgármes-
ter munkáját. Mindösz-
sze a válaszadók 16 száza-
léka volt elégedetlen. Így 
összességében elmond-
ható, hogy Cserdiné Né-
meth Angéla tevékenysé-
gével alapvetően elégedet-
tek, munkáját 3,4-re érté-
kelték. Ebben az esetben 
is az derült ki, hogy na-
gyon eltér a polgármester 
megítélése annak függvé-
nyében, hogy a válaszadó 
ellenzéki, vagy kormány-
párti szimpatizáns-e. 

3. NÉPSZERŰ POLITIKUSOK
A felmérésben arra is kí-
váncsiak voltak, hogy 
kik a legnépszerűbb po-
litikusok. A számok-
ból az látszik, hogy a 

Többségben vannak azok, akik az ellenzéket támo-
gatnák, ha most lennének a választások – ez derült 
ki a Csokonai Nonprofit Kft. és a TIZENÖTÖ-
DIK megbízásából készült ZRI Závecz Research- 
kutatásból. A vizsgálat azt mutatta, hogy az embe-
rek alapvetően elégedettek azzal, ahogy a dolgok 
mennek a kerületben. A reprezentatív felmérést 
2022. február 15-e és 22-e között végezték.

1. 

2. 

3. 
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A kerületiek ink  ább ellenzékiek
legismertebb politikus 
Cserdiné Németh An-
géla polgármester. A 
válaszadók 45 százalé-
ka mondta őt elsőként. 
Harmaduk Hajdu Lász-
lót nevezte meg máso-
dikként, míg 21 száza-
lékuk Pintér Gábort, a 
Fidesz-KDNP politiku-
sát. A negyedik leggya-
koribb név pedig Barkó-
czi Balázs, az ellenzéki 
összefogás országgyűlé-
si képviselőjelöltje volt. 

A legnépszerűbb poli-
tikus Hajdu László lett. 
A kerület jelenlegi or-
szággyűlési képviselője 
3,9-es átlagot ért el az 5-ös 
skálán. Alig maradt el tő-
le Cserdiné Németh An-
géla, aki 3,6-os értéket ka-
pott. Az ellenzéki össze-
fogás jelöltje, Barkóczi 
Balázs ugyanolyan nép-
szerű, mint a polgármes-
ter. Ezt az értékelést kap-
ta a Fidesz-KDNP politi-
kusa, Lehoczki Ádám is. 
A kormánypártok kép-
viselőjelöltjének, Pintér 
Gábornak az általános 
értékelése elmarad a töb-
biekhez képest. Vagy-
is a Fidesz-KDNP nem 
a legnépszerűbb kerületi 
politikusát indította el a 
választáson. 

4.  AKI TEHETI, ELMEGY 
SZAVAZNI

Egy dologban nagy a ha-
sonlóság az ellenzéki és 
a kormánypárti szava-
zók között. Mindkét tá-
bor aktívan alakítaná az 
országos politikát, ép-
pen ezért nagyon sokan 
mennek el szavazni ápri-
lis 3-án. 

A kerületben élők 84 
százaléka biztosan el-
megy szavazni. Az ellen-
zékiek aktívabbak, náluk 
ez az arány 91, míg a kor-
mánypártiak körében 85 
százalékos ez a mutató. 

5.  A TÖBBSÉG  
AZ ELLENZÉKKEL  
SZIMPATIZÁL

Ha most vasárnap len-
nének a választások, ak-

kor a lakosság 40 száza-
léka az ellenzék, 35 szá-
zaléka pedig a Fidesz je-
löltjét támogatná. A 
biztos szavazók köré-
ben még nagyobb a kü-
lönbség. Ugyanez a ten-
dencia figyelhető meg a 
pártok országos listjával 
kapcsolatban is. A szá-
mokból az rajzolódik 
ki, hogy az ellenzéki ösz-
szefogás működhet. Ha 
ugyanis egyenként vizs-
gáljuk meg a pártok nép-
szerűségét, akkor a Fi-
desz-KDNP (35%) veze-
ti a sort. Második legerő-
sebb a DK (26%). Rajtuk 
kívül csak az MSZP (5%) 
jutna be a parlamentbe, 
a többi pártot 1-2 száza-
lékon mérték. Vagyis az 
ellenzéki pártok közül 
magasan a DK a legerő-
sebb párt. 

6.  MIRE SZÁMÍTHATNAK 
A JELÖLTEK?

Jelentősen vezet az el-
lenzék jelöltje. Barkó-
czi Balázsra a válaszadók 
40 százaléka szavazna. 
A fideszes Pintér Gábor 
a voksok 29 százalékát 
kapná egy most vasárna-
pi választáson. Vele kap-
csolatban megosztottak a 
kormánypárti szavazók, 
mert csaknem harmaduk 
eleve nem biztos, hogy 
rá voksolna. 

Bár a számok alapján 
kijelenthető, hogy a XV. 
kerületiek alapvetően 
inkább ellenzéki érzüle-
tűek, Orbán Viktor ná-
luk is befutó lenne. Ha 
közvetlenül lehetne mi-
niszterelnököt választa-
ni, akkor a többség rá 
szavazna. 42-36 százalé-
kos arányban nyerné a 
választást Márki-Zay Pé-
terrel szemben. 

A válaszokból az is ki-
derült, hogy azok, akik 
nem tudtak maguknak 
pártot választani, azok 
ide is, oda is tennék a 
voksukat, de talán egy ki-
csit többen vannak azok, 
akik az ellenzéket válasz-
tanák. 

4. 

5. 

6. 
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OKTATÁS

KÖZÉLET

Újabb pedagógusok tiltakoztak
RIeRsCh Tamás

Egy iskolában és egy óvodában 
is polgári engedetlenséggel 
tiltakoztak a pedagógusok a 
kormány sztrájkrendelete ellen. 
Az ugyanis úgy rendelkezik, 
hogy sztrájk idején legalább 
az órák 50, érettségi előtt állók 
esetében 100 százalékát meg 
kell tartani, vagyis ezzel ellehe-
tetlenül a sztrájk. 

Március 1-jén újabb két kerületi 
oktatási intézmény csatlakozott 
az egyre nagyobb méreteket öltő 
polgári engedetlenségi mozgalom-
hoz. A Kontyfa Általános Iskola 
és Gimnázium 16 tanára tagadta 
meg, hogy felvegye a munkát, va-
lamint a Rákospalotai Összevont 
Óvoda Mozdonyvezető Tagóvo-
dájának 15 pedagógusa csatlako-
zott a sztrájkhoz való alapjog mel-
letti határozott kiálláshoz.

„Ha minél több pedagógus áll 
az ügy mellé, akkor az egységet és 
szolidaritást is tükröz Egy ekkora 
tömeget meg előbb vagy utóbb az 
érdekeltnek is meg kell hallaniuk. 

A polgári engedetlenségi mozga-
lom nem egy kétórás sztrájk, ha-
nem már hetek óta tartó meg-
mozdulás, amely egyre több isko-
lát, óvodát és egyre több pedagó-
gust állít az ügy mellé” – mondta 
Balaton József (Jocó bácsi) újpalo-
tai történelemtanár. 

Az ország egyik legismer-
tebb pedagógusa hozzátette: csak 
azért, mert a Facebookon 84 ez-
res tábora van, nem akar a peda-
gógussztárjk egyszemélyes arca 
lenni. „Maximum 
példát mutatnék 
a többi kollégá-
nak, hogy a közös 
ügyünkért közö-
sen álljunk ki. Et-
től ugyanis nem-
csak erősebbek, 
hanem védetteb-
bek is vagyunk.” 

Hasonlóan vé-
lekedett a pedagó-
gusok helyzetéről Hódi Katalin 
óvodai gyógypedagógus is. 

„Nincs veszíteni valónk, már 
eddig is sokat vártunk, és sokat 
engedtünk. Minél többünknek 

kell felemelnie a hangját ahhoz, 
hogy azt a minisztériumban is 
meghallják.” 

A Mozdonyvezető Tagóvo-
da volt az első óvoda a kerület-
ben, amely az iskolai pedagógu-
sok mellé állt. 

„Igaz, hogy mi önkormányzati 
fenntartású intézmény vagyunk, 
így valamivel jobb dolgunk van, 
mint a tankerületek alá tartozó is-
koláknak, de a mi béreink is fel-
háborítóan alacsonyak, ettől a mi 

szakmánk megbe-
csültsége is rendkí-
vül alacsony.”

Az óvónők is 
pedagógusnak szá-
mítanak, így az ál-
lamilag meghatáro-
zott életpályamo-
dell alapján kap-
ják a fizetésüket. 
Éppen ez az egyik 
leginkább kifogá-

solt pont. A béreket még min-
dig a 2014-es minimálbér alapján 
számítják. Ez az úgynevezett ve-
títési alap. Ennek összege az el-
múlt nyolc évben semmit sem 

változott, miközben a tényleges 
minimálbér azóta csaknem meg-
duplázódott.  

A kormány oktatáspolitiká-
jával szembeni ellenállás febru-
ár második felében érte el a ke-
rületet. Előbb a Károly Róbert 
Általános Iskola, másnap pedig 
a Dózsa György Gimnázium és 
Táncművészeti Szakgimnázium 
pedagógusai álltak ki a sztrájkhoz 
való alapjoguk mellett.

A Dózsa György Gimnázium 
és Táncművészeti Szakgimnázi-
um tanárai közül 23-an vettek 
részt az engedetlenségi akcióban. 
Azt mondták: így tiltakoznak az 
ellen, hogy a kormány „ellehetet-
lenítette egy esetleges pedagógus-
sztrájk hatékony megvalósítását. 
Érdekérvényesítésre alkalmatlan-
ná teszi, így alapvető jogainktól 
foszt meg bennünket.”

Azt ugyanakkor hangsúlyoz-
ták, hogy nem tantestületként, 
hanem egyénenként, jogtudatos 
állampolgárként vettek részt a 
polgári engedetlenségben, annak 
következményeit pedig mindany-
nyian vállalják.

Nincs veszíteni
valónk, már 
eddig is sokat 
vártunk, és sokat 
engedtünk

HIRDETÉS
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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI
HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
a Wesselényi u.-i piac közelében található 15 m2-es, új építésű

PAVILON BÉRBEADÁSÁRA

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal honlapján található:
www.bpxv.hu/palyazat
Pályázat leadási határidő: 2022. március 17. 16 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

VALAMINT

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Mindkét esetben a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott időtartam, 2022. augusztus 01. 
napjától 2027. július 31. napjáig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1. 
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 14. (csütörtök).

A részletes pályázati feltételek megtalálhatóak a közigallas.gov.hu oldalon.

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

TISZTÚJÍTÁS

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

RIeRsCh Tamás

Március első estéjén tartotta 
tisztújító közgyűlését a Pestújhelyi 
Pátria Közhasznú Egyesület a Szűcs 
István utcai Közösségi Házban. Az 
eseményre azért volt szükség, mert 
a választmány és a korábbi elnök 
mandátuma is lejárt. 

A március 1-jei rendezvényen a tagság 
Pintér Zsuzsánna elnök munkájának 
folytatását szavazta meg. Nem válto-
zott az alelnök személye sem, továbbra 
is Záhonyi Zsolt tölti be ezt a pozíciót. 
Az egyesületi titkár szerepében azon-
ban csere történt: Puskás Juditot Szu-
sza Ildikó váltotta. Egy fővel csökkent 
a választmány létszáma, és a kilencfős 
testületbe új tagként Árkos László és 
Papp Gabriella kerültek be. A tisztújí-
tó közgyűlésen tagfelvételre is lehető-

ség nyílt, hatan éltek is ezzel a lehető-
séggel.

A régi-új elnök elmondta, most a leg-
fontosabb, hogy kivegyék a részüket ab-
ból az összadakozásból, amely a háborús 
menekülteket segíti.

Újraválasztott elnök
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Március 4-től díjmentesen 
utazhatnak a BKK járatain 
azok az ukrán állampolgárok, 
akiknek a háború miatt kellett 
elhagyniuk otthonaikat, és ren-
delkeznek valamilyen hivatalos 
ukrán okmánnyal. Mindeköz-
ben a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) munkatársai 
a főváros vasúti pályaudvarain 
nyújtanak segítséget az Ukraj-
nából érkezőknek. 

Karácsony Gergely főpolgármes-
ter döntésének köszönhetően 
2022. március 4-től, péntektől díj-
mentesen utazhatnak az Ukraj-
nából érkező menekültek – kö-
zölte a BKK. A háborúval súj-
tott országból érkező személyek-
nek jegyellenőrzéskor elegendő 
felmutatniuk egy személyazono-
sításra alkalmas ukrán okmányt. 
Ez lehet útlevél, személyigazol-
ványaz, ukrán tartózkodási en-

gedély vagy lakícmet igazoló irat, 
az Ukrajnában tanuló egyéb kül-
földi diákok esetében az ukrán di-
ákigazolvány. A díjmentes uta-
zásra jogosító okmányokat elfo-
gadják a BKK-járatokon – kivé-
ve a reptéri gyorsjáratot, a siklót, 
a nosztalgiajáratokat és a hajókat 
–, valamint a HÉV és a környé-
ki „kék” buszok Budapesten be-
lüli szakaszán.

A díjmentes utazási lehetőség 
egyelőre április 15-ig, péntekig 
tart, azonban a BKK szükség ese-
tén meghosszabbíthatja ezt a ha-
táridőt. 

A BKK hozzátette: már febru-
ár  végén bekapcsolódtak a mene-
külteket segítésébe. Nemcsak a 
fővárosban szállították az ukraj-
nai menekülteket, de vidéki szál-
lásokra is elvitték őket.  

SEGÍTSÉG

FŐVÁROSI HÍREK

Ingyen utazhatnak a menekültek
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KÜLÖNLEGES 
TERÁPIA
25 millió forinttal támogatja 
az „Állatterápiás programok 
idősotthonokban” projektet a 
főváros. Ez javíthatja az idősek 
szociális kapcsolatait, fizikai-
szellemi aktivitásukat. A Fővárosi 
Önkormányzat a közösségi 
költségvetésből ad támogatást. 
Részletek: budapest.hu.

KŐFARAGÓK A HÍDON
Elkészült a Lánchíd pesti 
pilonját körülölelő állványzat, így 
elkezdődhetnek a jelentősebb 
helyszíni kőmunkák. Többek 
között felmérik a mintegy 
4400 négyzetméter gránit- és 
mészkőfelület állapotát. Ezután 
tisztítják és kijavítják a hibákat. 

EGY JEGY, 
TÖBB UTAZÁS!
A BKK ügyfelei már 30 és 90 
perces időalapú jegyekkel is 
utazhatnak. A csak a BudapestGO 
alkalmazásban elérhető jegyekkel 
többször is át lehet szállni 
az érvényességi időn belül 
Budapesten területén. Információ: 
bkk.hu

Ukrajnai menekültek a Keleti pályaudvarnál

HIRDETÉS

NE ÉGESS
SZEMETET!
A HULLADÉKÉGETÉS 

SÚLYOSAN KÁROSÍTJA 
A KÖRNYEZETET ÉS 

AZ EGÉSZSÉGED.

A FŰTÉSI TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGEIRŐL ÉRDEKLŐDJ A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOKNÁL!

budapestikozmuvek.hu/neegess

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE
programjának támogatásával valósul meg.
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Stadionok helyett az 
egészség ügyre, azon belül 
is a kórházakra költene az 
ellenzék abban az esetben, ha 
kormányváltás lenne – erről 
Barkóczi Balázs, az ellenzéki 
összefogás IV-XV. kerületi or-
szággyűlési képviselőjelöltje, 
Varju László Újpest-Angyal-
föld országgyűlési képviselője 
és Komáromi Zoltán, a De-
mokratikus Koalíció egészség-
politikai kabinetvezetője. 

A három politikus az újpesti Ár-
pád Kórház omladozó falához 
hívta a sajtó munkatársait, ahol 
elmondták, az ellenzék egyik leg-
fontosabb üzenete a választók 
számára, hogy nem „látványbe-
ruházásokra, stadionok és sport-
csarnokok építésére kívánja majd 
fordítani az adófizetők pénzét, 
hanem többek között az egész-
ségügyre, így a városi kórházak 
visszaállítására.

„Amikor 2014-ben a Fidesz 
bezárta az önkormányzatok ál-
tal üzemeltetett városi kórháza-
kat, azt ígérte, hogy mindenki-

nek jobb lesz. Az észak-pesti régi-
óban bezárta a 230 ággyal üzeme-
lő Árpád Kórházat, és mindenkit 
az amúgy is túlterhelt Honvéd-
kórházhoz irányított. Most már 
láthatjuk, mi lett ennek az ered-
ménye: hosszú várólisták, túlter-
helt orvosok és ápolók, valamint 
omladozó kórházak. Erre jó példa 
a nyolc éve üresen álló Árpád Kór-
ház is” – mondta Barkóczi Balázs.  

Komáromi Zoltán szakpoliti-
kus szerint is ezer sebből vérzik 
az egészségügy, amely nemcsak 
a városi kórházak elvesztése, ha-
nem a teljesítményvolumen-kor-
lát miatt is nehézkessé és lassúvá 
vált. 

„Nem bezárni kell ezeket a 
kórházakat, hanem sokkal in-
kább fejleszteni kellene őket. A 
cél az kell legyen, hogy minden-
ki a lakóhelye közelében találjon 
gyógyulást a bajára” – tette hozzá 
a szakpolitikus.

Varju László szerint a XV. ke-
rületben, Újpesten és Angyalföl-

dön is ugyanazzal a problémá-
val szembesülnek az emberek: 
az egészségügyi ellátás sehol sem 
megoldott. Az újpesti képvise-
lő elmondta: már készült egy ta-
nulmány, amely a városi kórház 
visszaállítását célozta meg Kórhá-
zat Újpestnek! címmel, de való-
jában Kórházat Észak-Pestnek! 
is lehetne a címe.  Hozzátette: 
sem a helyi kormánypárti kép-
viselők, sem a polgármester nem 
támogatta.

KAMPÁNY
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Újranyitnák az Árpád Kórházat

Barkóczi Balázs, Komáromi Zoltán és Varju László sajtótájékoztatója
HIRDETÉS

KORLÁT

A teljesítményvolumen-korlát az az 
előírás, amely meghatározza, hogy egy 
adott intézmény egy adott vizsgálattí-
pusból mennyit végezhet el havonta. Ha 
jelentősen túllépik ezt a keretet, akkor a 
költségeknek csak egy töredékét fi zeti 
az egészségbiztosító. Ez a szabály 2004 
óta van érvényben, és nagyban hozzájá-
rult a hosszú várólisták kialakulásához. 
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NYITNI AZ
EMBEREK
FELÉ
maRTon éva

A XV. kerület talán legkalandosabb 
sorsú múzeuma. 1960-ban a veszni 
látszó értékek összegyűjtése volt az 
akkori helytörténeti múzeum fő célja, 
de az évtizedek alatt folyamatosan bő-
vült gyűjtési köre. Az egykori Kossuth 
utcai múzeum a kilencvenes évek elején 
költözött mai épületébe Pestújhelyre. 
Másfél éve vette át a vezetését Kis Emő-
ke muzeológus. 

A 18. SZÁZADBAN, A NAGY BETELEPÍTÉS KO-
RÁBAN KÖLTÖZÖTT BE A MAI RÁKOSPALO-
TÁRA – A SZILAS-PATAKTÓL A MAI SZÉCHE-
NYI TÉRIG – A PALÓCSÁG LEGDÉLIBB ÁGA. 
AMIKOR IDE BETELEPÜLTEK, MÉG KICSINY 
FALU VOLT A TERÜLET, HOGYAN ALAKULT 
A KAPCSOLATA A SZÁZADFORDULÓN A FŐ-
VÁROSSAL?
A váci vasútvonalhoz csatlakozó, 1901-
ben megépült Palotai Vasútállomás ösz-
szekötötte Budapestet Rákossal, a gaz-
dag természeti táj, a Szilas-patak, az erdők 
vonzották a kirándulókat, a nyaralókat, 
gyors ütemben iskola, posta, kaszinó, ét-
termek jöttek létre. Nagyon hamar kinyi-
tott a település a világ felé.
 
MI JELLEMEZTE AZ EGYKOR IDETELEPÜL-
TEK ÉLETÉT? MENNYIBEN TUDTÁK MEG-
ŐRIZNI AZ EGYKORI HAGYOMÁNYOKAT AZ 
ITT ÉLŐK?
A szakirodalom említi, hogy a közeli Fót-

nak és Csömörnek hasonló szokásai, ha-
sonló népviselete volt, de piacozáskor 
messziről fel lehetett ismerni a nagyon 
gazdag színvilágáról, a sajátos rojtos pa-
radicsomkendőjéről a rákospalotai embe-
reket. Nagyon összetartó közösség volt, 
a családi hagyományok fontosságát jel-
zik azok a „palotai” tányérok is, melyre 
az egyes családok – egy részük ma is itt 
él – ráfestették a neveiket. A Rákospalo-
tai Örökségünk Egyesület egyik fő cél-
kitűzése ezeknek a hagyományoknak az 
ápolása, tagjai ennek szellemében nevelik 
gyerekeiket. A Szilas Néptáncegyüttes is 
a régi folklórt őrizte meg, s adja tovább 
generációról generációra.

NAGYON IZGALMAS FELADAT LEHET EGY 
ILYEN, NAGYON GAZDAG ANYAGGAL REN-
DELKEZŐ HELYEN KIÁLLÍTÁSOKAT RENDEZ-
NI, PROGRAMOKAT SZERVEZNI. MIÓTA VE-
ZETED AZ INTÉZMÉNYT?
Korábban a Székesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeumban muzeológus-múze-
umpedagógusként dolgoztam, az otta-
ni főnökömnek köszönhetően nagyon 
sok területét ismerhettem meg a múze-
um működésének, sok tapasztalatot sze-
reztem. 2020 áprilisában kerültem ide, 
nagyon friss vezetője vagyok az intéz-
ménynek. Két meghatározó elődöm, 
Mojzes Ildikó és Kiss Emília rengete-
get tettek a múzeumért. A kilencvenes 
években Ildikó költöztette át a gyűjte-
ményt a Kossuth utcából a mostani he-

lyére. Nagyon sok kiadvány köszönhe-
tő neki, zömében a fényképeket és a ké-
peslapokat dolgozta fel. Kiss Emília a 
kortárs művészet behozásával frissítet-
te az intézményt, négy éven keresztül 
működött a kortársakat bemutató Ade-
line Galéria, ahol olyan, nemzetközi vi-
szonylatban is ismert művészek állítot-
tak ki, mint Konkoly Gyula és Dréher 
János. Bízom benne, hogy ezt az inspi-
ratív gondolkodást a kiállításokban és 
kiadványokban folytatni fogom. 

NAGYON KOMOLY KÉPZŐMŰVÉSZETI ANYA-
GA VAN A MÚZEUMNAK. MEKKORA A GYŰJ-
TEMÉNY, KIK A MŰVÉSZEK?
Ezer-ezerötszáz festményből álló gyűjte-
mény, de ugyanilyen értékes a hatalmas 
fotógyűjteményünk is. A századfordulót 
követően számos fotóműterem nyílt, a 
kedvelt témák a keresztelő és az eljegy-
zés volt. Néhány évvel ezelőtt az önkor-
mányzat több neves festőművész alkotá-
sait vásárolta meg a múzeumnak. Kiállí-
tásokban is bemutatjuk ezeket, emellett 
a látványraktárban található festménye-
ket szabadon nézhetik a látogatók. Ez a 
műtárgy és néző közötti fizikai közelség 
nagyon vonzó, néha szervezünk olyan 
rendkívüli múzeumi napokat, amikor a 
látogatók kézbe vehetnek múzeumi tár-
gyakat.

AZ EGYHÁZTÖRTÉNET A FŐ KUTATÁSI TE-
RÜLETED. A MÚZEUMBAN EGY JELENTŐ-

INTERJÚ KIS EMŐKÉVEL
XV. KERÜLETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG HÁZA ÉS 
HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY VEZETŐJÉVEL
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Bízom benne,
hogy ezt az

inspiratív gondolkodást
a kiállításokban

és kiadványokban
folytatni fogom

SEBB ANYAG FOGLALKOZIK A TÉMÁVAL. 
MIT MUTAT AZ ITT ÉLŐK ÜNNEPEIRŐL, KÖ-
ZÖSSÉGEIKRŐL?
Rengeteg fotót őrzünk a különböző ün-
nepekről, a legszebbek talán az Úrnapi 
körmenetekhez kapcsolódnak. A vallási 
közösségek is nagyon összetartanak, na-
gyon szép múlttal rendelkeznek. A mú-
zeum szomszédságában áll a Sándy Gyula 
tervezte kis templom, amely ékszerdobo-
za Pestújhelynek.

2020-BAN NYÍLT MEG A MÚZEUM ÚJ ÁLLAN-
DÓ KIÁLLÍTÁSA. MENNYIBEN ÉPÍTKEZTÉL A 
KORÁBBI KIÁLLÍTÁSRA, MI MINDENBEN ÚJÍ-
TOTTAD MEG?
A pandémia kezdetén kerültem a múze-
umba, sok nehézséggel kellett szembenéz-
nem. Ádám Ferenc, az Erdős Renée Ház 
mostani vezetője volt a kurátora, társku-
rátorként dolgoztam a kiállításban. Az 
alapötlet az volt, hogy Pestújhely „Ezüst-
könyve” még megjelent, de az „Arany-
könyve”, a település aranykora, amikor 
szinte világvárossá fejlődött, már nem. 
Ezt a korszakot dolgozza fel négy témá-
ban a kiállítás: szórakozás, orvoslás, hit-
oktatás, vallás. Igyekeztünk a mostani el-
várásokhoz igazodva, a tárgyi kultúra be-
mutatása mellett digitális eszközök hasz-
nálatával még színesebbé tenni a tárlatot. 
Úgy látom, nagy igény van a tárlatvezeté-
sekre, a közvetlen kommunikációra, a lá-
togatók jobban szeretnek így informáci-
ókhoz jutni. 

MENNYIRE TUDJÁTOK AZ KÖRNYÉK ISKO-
LÁIT MEGSZÓLÍTANI, VAN VELÜK ÁLLANDÓ 
KAPCSOLATA A MÚZEUMNAK?
Szeretik a múzeumot, a foglalkozásain-
kat. Korosztályfüggő, hogy éppen mi-
lyen tárlatvezetést, foglalkozást terve-
zünk a diákoknak. A kisebb gyerekek-
nek játékos órákat tartunk, de nagyon 
kedveltek a kézműves foglalkozásaink 
is. Nagy szám a „szabadulószobánk”, 
amely egy fiktív történetre – Madarász 
Adeline és Jankó Elemér képregényké-
szítő kapcsolatára – épül. Mindeközben 
végigjárjuk a kiállítótereket, de nem a 
hagyományos módon. Zseniálisan old-
ják meg a diákok ezeket az igazán nem 
egyszerű rejtélyeket. Néha nehéz is lé-
pést tartani velük.

AZ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK MELLETT NA-
GYON JÓL HASZNÁLHATÓ A KERT, AHOL 
KÜLSŐ TÁRLATOK LÁTHATÓAK.
Tavasztól őszig használjuk a múzeum ud-
varát, ami nemcsak kiállításoknak ad he-
lyet, de gyakran közösségi programokat 
és a kiállításmegnyitókat is itt tartjuk. Az 
idei év nagyon sok izgalmas programot 
kínál, áprilisban a Rákospalotai Rétesnap 
egyik helyszíne leszünk. A program a Rá-
kospalotai Örökségünk Egyesület támo-
gatásával valósul meg. A Szilas Néptánc-
együttes tánctanítása mellett bábszínház, 
patkolókovács és sok más program várja a 
látogatókat. Nagyon jó nyitása lehet a ta-
vaszi időszaknak, hogy egy ilyen grandió-

zus program keretében ismerhetik meg 
a kerületi értéktár meghatározó elemeit. 
Lesz az udvaron egynapos kiállításunk, s 
mi is egy helyszíne leszünk a Múzeumok 
Éjszakájának.

TALÁN EGY KISEBB KERÜLETI MÚZEUMNAK 
JOBBAN KELL POZÍCIONÁLNIA, LÁTHATÓVÁ 
TENNIE MAGÁT, MINT EGY ORSZÁGOS MÚ-
ZEUMNAK. VEZETŐKÉNT MIBEN LÁTOD EN-
NEK A LEHETŐSÉGEIT?
Talán a legnagyobb különbség, hogy egy 
ilyen helyen nagyon sok munkakörben 
kell dolgozni, nagyon nagy szükség van 
mindenkinek a kreativitására, ebből tu-
dunk inspirálódni. A múzeum vezetése 
mellett sokszor múzeumpedagógusként 
gyerekfoglalkozásokat vezetek, de az ad-
minisztráció is rám hárul. Rálátni min-
denre, összefogni a dolgokat nagy felelős-
ség, de nagyon jó dolog is. Azonban nem 
szabad itt megállni, fejlődni kell. Tovább-
képzésekre járok, találkozom más gyűjte-
mények vezetőivel, ahol tapasztalatokat 
cserélünk, meg tudjuk beszélni a sikerein-
ket, a nehézségeinket, ami nagyon jó visz-
szacsatolás.

MITŐL MŰKÖDIK MA JÓL EGY MÚZEUM?
Folyamatosan jelen kell lenni a médiá-
ban, a közösségi oldalakon, meg kell szó-
lítani az embereket, építeni kell a vissza-
jelzéseikre. Nyitni kell az emberek felé, 
csak így lehet a versenyszférában jól mű-
ködni.
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MÁR NEM KELL MASZK
Március 7-től már nem kell orrot és 
szájat eltakaró maszkot használni. 
A kormány szerint azért van lehető-
ség a lazításra, mert a járvány ötö-
dik hulláma visszahúzódóban van. 
A Kormányzati Tájékoztatási Köz-
pont közleménye szerint emellett 
megszűnt minden olyan korlátozás, 
amely védettségi igazolványhoz kö-
tötte bizonyos szolgáltatások igény-
bevételét. Megszűntek a rendezvé-
nyekre vonatkozó korlátozások is. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
már nem kell védettségi igazolvány 
a sport- és kulturális rendezvények-
re, valamint az 500 főnél nagyobb 
rendezvények esetében sem. A vé-
dettségi igazolványra vonatkozó 
egyéb szabályok, például az érvé-
nyesség nem változik az uniós elő-
írások miatt. 

ÁLLATRÓL EMBERRE
Agyvelőgyulladást okozó beteg-
ség jelent meg Ausztráliában. Egy 
esetben bizonyíthatóan meg is be-
tegedett egy ember – írta a portfo-
lio. Az egégszégügyi minisztérium 
szerint ugyanakkor több államból 
is kaptak információt hasonló ese-
tekről. A beszámoló szerint a vírus 
miatti súlyos megbetegedés ritka, 
a legtöbb ember nem is mutat tü-
neteket. Célzott oltásokkal akadá-
lyoznák meg a járványt.

ÖSSZEFOGTAK
Több magán egészségügyi szolgál-
tatók az ukrajnai menekültek ellá-
tására – írta az mfor.hu. A szektor 
két nagy szereplője, a Doktor24 és 
a TritonLife Csoport kezdeménye-
zésének célja, hogy minőségi és 
ingyenes ellátást kapjanak a me-
nekültek. Egy hét alatt hat további 
intézménnyel csatlakozott. Felnőtt- 
és gyermekszakorvosi, valamint la-
bor- és diagnosztikai vizsgálatokat 
biztosítanak.

béRes IldI

Milyen ügyekben, kik fordul-
hatnak Önhöz? 
Minden olyan jogsérelemmel, 
amely az egészségügyi ellátó-
rendszer intézményeiben tör-
ténik a beteggel. E tekintetben 
mindegy, hogy állami vagy 
magánellátó intézményről van 
szó. 

Mennyire nyitott a magyar 
társadalom a betegjogi képvi-
seletre? 
A nyitottsággal nincs baj, a 
probléma inkább az, hogy a be-
tegjogi képviselő jogállását, he-
lyét az ellátórendszerben nem 
ismerik, ezért olyan kérdések-
kel is megkeresnek, amelyek 
messze túlmutatnak a betegjogi 
képviselői kompetencián. Ilye-

nek például a családjogi, pol-
gárjogi vagy épp büntetőjogi 
kérdések. 

Miben tud segíteni?
A betegnek jogai megismeré-
sében, az egészségügyi doku-
mentációhoz való hozzáju-
tásban, annak megértésében, 
az azzal kapcsolatos megjegy-
zések, kérdések feltételében. 
Ezenkívül a betegjogi képvise-
lő segít a páciensnek a panasza 
megfogalmazásában, kezdemé-
nyezheti a kivizsgálását, mely 
megkeresésre az egészségügyi 
szolgáltató, illetve a fenntar-
tó köteles a lehető legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb har-
minc munkanapon belül írás-
ban válaszolni. 

Mindemellett a beteg írás-
beli meghatalmazása alapján – 
a gyógy kezelésével összefüggő 
ügyekben – panaszt tehet az arra 
hatáskörrel és illetékességgel ren-
delkező hatóságnál, és az eljárás 
során képviselheti a beteget.

Továbbá jogosult az egészség-
ügyi szolgáltató területére be-
lépni, iratokba betekinteni, az 
egészségügyi dolgozókhoz kér-
dést intézni. Rendszeresen tájé-
koztatja az egészségügyi dolgo-
zókat a betegjogokra vonatko-
zó szabályokról, azok változá-
sáról; különös figyelmet fordít 
a kiszolgáltatott helyzetben lé-
vők betegjogi védelmére; a felek 
közötti vita békés megoldásá-
ra, egyezségre törekszik, melyet 
mediációval segít elő.

Lengyel Ingrid munkaidő-
ben a +36 20 489 9609-es tele-
fonszámon érhető el.

T. K.

Daganatos betegek gyógyulá-
sát támogatná a Merj segítséget 
kérni! projekt. Prezenszki Zsu-
zsanna pszichiáter és az Össze-
hangolva – Gyógyít a képzele-
ted! Alapítvány csapatának célja 
elsöpörni a társadalmi tévhitet, 
miszerint aki pszichológushoz 
fordul, az bolond. Szeretnék fel-
hívni a betegek figyelmét a se-
gítségkérés fontosságára. 

Negyedik alkalommal hirdet-
ték meg a Richter Anna Díj pá-
lyázatát, melyben az oktatást, 
egészségügyet és gyógyszeré-

szetet fejleszteni, jobbítani vá-
gyó csapatok négy kategóriában 
versenyeznek. A Merj segítséget 
kérni! projekt az orvos és csapa-
ta kategóriában indul a 4 millió 
forintos díjak egyikéért.  

A daganatos betegek száma 
hazánkban is folyamatosan nő. 
2020-ban 68 426 új esetet regiszt-
ráltak Magyaror-
szágon. A daganat 
nem pusztán a test 
betegsége. A be-
tegséget kísérő fé-
lelem, szorongás a 
teljes embert, a tes-
tét, a lelkét is meg-
viseli. Sőt nemcsak 

az érintettet, a környezetét is sok-
kolja. Ez olyan helyzet, amely-
ben a beteg és a környezete egy-
aránt segítségre szorul. 

„Az érzelmi támogatás mással 
nehezen pótolható erőt ad. A mo-
dern onkológiai módszerekkel, 
kezelésekkel ötvözött komplex 
pszicho onkológiai szemlélet segít-
ségével egyre több élet megment-
hető, vagy hosszú évekre meg-
hosszabbítható, méghozzá meg-

felelő életminőség 
mellett” – mond-
ta Prezenszki Zsu-
zsanna pszichiáter. 

A Merj segítsé-
get kérni! projektre 
a richterannadij.hu 
oldalon lehet sza-
vazni.

A daganatos 
betegek száma 
nálunk is folya
matosan nő

Betegjogok

„Merj segítséget kérni!”

A betegjogi képviselő közvetítőként segítséget nyújt a beteg és az egészségügyi 
szolgáltató közötti vita békés megoldására

A padémia hatására a testi-lelki-szellemi egészségmegőrzés mel-
lett a betegek jogai is előtérbe kerülnek. Hazánkban a betegjogi 
képviselői hálózatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló 
szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat működ-
teti. A Rákos úti szakrendelő területileg illetékes betegjogi képvi-
selőjét, Lengyel Ingridet többek között munkájáról kérdeztük.
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BŰNÜGY

NYOMOZÁS

RIeRsCh Tamás

Február közepén vitték el ismeretlenek az 
egyik vegyesboltól azt az adományládát, 
amelyben állatvédőknek gyűjtöttek. 

A Rákos úti vegyesboltból vitték el a műanyag 
ládát. Egy fiatal pár az eladó figyelmét elterelve 
ellopta a pulton található pénzzel teli adomány-
ládát, majd kisétált az üzletből. A kiürített lá-
da megrongált darabjait az állatvédő egyesület 
egyik önkéntese találta meg a közeli Tompa Mi-
hály utcai játszótéren.

A rendőrség vizsgálatát nagyban segítheti, 
hogy az elkövetőkről az üzlet biztonsági kame-
rája felvételt készített. A két tolvaj személyazo-
nosságának beazonosítása folyamatban van.

„Csak saccolni tudjuk, mennyi pénz lehetett 
a ládában, amely már önmagában, üresen is sok 
pénzünkbe került. Éppen ezért feljelentést tet-
tünk a rendőrségen, ahol azonnal megkezdték az 
elkövetők felkutatását” – mondta Vámos Vera, 
a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesü-
let vezetője. 

Hozzátette, hogy a munkájukat adomá-
nyokból és támogatásokból végzik, így na-
gyon örülnek, hogy sok kerületi cég, kisvállal-
kozás segíti őket azzal, hogy ilyen adomány-
ládát tehetnek az üzletekben. Vámos Vera el-
mondta, a bűncselekménynek pozitív hatása is 
van: számos vállalkozó ugyanis a hír hallatára 
felajánlotta segítségét, sőt volt olyan személy, 
aki a megsemmisített adományládika pótlását 
is felvállalta.

R. T.

Lezárult a nyomozás a 2020. 
november 23-i rákospalotai 
tűzeset feltételezett elkövető-
jével szemben, és a rendőrség 
a 15 hónapig tartó nyomo-
zás dokumentumait már át is 
adta az ügyészségnek.

Több ember ellen elkövetett 
emberölési kísérlet és különö-
sen nagy kárt okozó rongálás 
gyanúja miatt javasol vádeme-
lést a BRFK annak a férfinak 
az ügyében, aki a gyanú sze-
rint felgyújtotta volt munka-
adója autóját másfél éve. 

2020. november 23-án éjjel 
csaptak fel a lángok egy Páz-
mány Péter utcai ingatlanban. 
A tűz az egész épületre átter-
jedt, emiatt a tűzoltók, a rend-

őrök és a mentők is nagy erők-
kel vonultak a helyszínre. 

Elsőként két kerületi járőr, 
Sütő Krisztián rendőr zászlós 
és Tóth Tamás Géza címze-
tes rendőr főtörzszászlós ér-
kezett meg, akik a tetőn egy 
rémülten síró kisfiúra figyel-
tek fel. Egy létrán felmász-
tak hozzá, majd onnan épség-
ben lehozták, aki, mint utólag 
kiderült, az egyetlen túlélője 
volt az esetnek. Az őt a tetőre 
kituszkoló nagyszülei ugyan-
is nem élték túl a tüzet. Egyi-
kük a helyszínen, másikuk a 
kórházban vesztette életét. A 
mentésben résztvevő tűzoltók 
hamar rábukkantak a gyújto-
gatáshoz használt égésgyorsí-
tó nyomára, így a rendőrség 
bűncselekmény miatt indított 
vizsgálatot. 

A rendőrök már a helyszí-
ni vizsgálat után egy 51 éves 
férfit gyanúsítottak szándé-
kos gyújtogatással. A gyanúsí-
tott állítólag korábban alkal-
mazottja volt az ingatlan tu-
lajdonosának, aki elbocsátot-
ta a kifogásolható viselkedése 
miatt. A férfi emiatt annyira 
megharagudott, hogy felgyúj-
totta volt főnöke autóját a ga-
rázsban. A lángok azonban 
pillanatokon belül átterjedtek 
az udvari épületre. 

A rend őrök körözést adta 
ki ellene, végül nyolc órával 
később Újpesten sikerült is el-
fogniuk. 

A mentésben résztvevő 
rend őrök, tűzoltók és mentők 
az önkormányzattól még 2020 
decemberében elismerést kap-
tak.

Adományt loptak 

Ítéletre várva

Az egyesület tagjai és a rendőrség is kéri, hogy, aki a felvé-
teleken látható személyeket felismeri, tegyen bejelentést a 
XV. kerületi rendőrkapitányságon

ÖTÖT EGY CSAPÁSRA
Az egyik kerületi panzióba jelent-
kezett be az a pár, aki ott tartózko-
dása alatt bűncselekményeket kö-
vetett el. Először a panzió környé-
kén törtek fel három autót. Egyiket 
megpróbálták ellopni, ez azonban 
nem sikerült. Ezért fogták, és 50-
100 méterre eltolták a járművet. 
Mint utóbb kiderült, a panzióból 
egy televíziót is elloptak. A rend-
őrségnek sikerült beazonosítaniuk 
a két személyt, akiket nem sokkal 
később elfogtak, és négy lopással, 
illetve a jármű önkényes elvitelé-
vel gyanúsítottak meg. Felmerült 
a kábítószerfogyasztás lehetősége 
is, de ezt még vizsgálják. A férfi le-
tartóztatását elrendelte a bíróság, 
a nő esetében bűnügyi felügyeletet 
határoztak meg.

FURCSA JÁRMŰVÁSÁRLÁS
A Pázmány Péter utca lakói figyel-
tek fel arra, hogy az egyik háznál 
parkoló autót próbálták ismeret le-
nek trélerre tenni. Mikor számon-
kérték, ő azt mondta, hogy az autót 
csak vásárlás miatt akarják elvinni. 
Ennek ellenére gyorsan elhagyták 
a helyszínt. A lakók lefotózták az 
egész esetet, így a rendőrök ha-
mar beazonosították az elkövető-
ket, akiket autólopással gyanúsí-
tottak meg.  

FŐ A TISZTASÁG!
Tisztálkodószereket akart el-
lopni egy férfi az egyik kerületi 
bevásárló központból. A táskájába 
és a kabátjába próbálta elrejteni 
az árut,  majd megpróbált fizetés 
nélkül távozni. A biztonsági őrök 
azonban feltartóztatták. Majd rend-
őrt hívtak, akik a férfi ellen lopás 
bűncselekményében indítottak el-
járást. Az áru értéke meghaladta a 
70 ezer forintot.
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maRTon éva

Jordán Tamást nagyon 
régóta, Kaposvárról is-
merem, már ott renge-
teg közös előadásban ját-
szottunk. Az meg külön 
öröm, hogy a Rózsavöl-
gyi Szalon ennyi jó kama-
raelőadást kínál nekünk. 
Szeretünk közösen dol-
gozni, Tamás nagyon jó 
és megnyugtató partner a 
színpadon.

A Kései találkozás, a 
Tisztelt Hazudozó!, de 
még a Romance.com is 
nagyon bensőséges elő-
adások, két ember kap-
csolatáról, barátságáról, 
szerelméről szólnak. 
A Romance.com kevés-
bé, rajtunk kívül még há-
rom fiatal van az előadás-
ban, mi, a két öreg csak 
a neten keresztül érintke-
zünk, nem tudjuk, ki van 
a másik oldalon. Sőt azt se 
sejtjük, hogy két idős em-
ber ismerkedik egymás-
sal. A Tisztelt Hazudozó 
valós történet, levél-da-
rab, Bernard Shaw és egy 
angol színésznő levelezé-

se. A Két pápa c. előadás-
ban is van egy közös jele-
netünk Tamással, ahol én 
egy idős apácát alakítok. 
Ezek valóban intim han-
gulatú kamaradarabok, jó 
csinálni, s úgy tűnik, nye-
rő páros vagyunk.

A Kései találkozást a kö-
zelmúltban a Csokonai 
Művelődési Központban 
mutatták be. Két nagyon 
más habitusú ember drá-
mája, története, a szinte 
mindig ellenkező, kicsit 
dacos nőt alakítja, Jordán 
a zárkózott, kicsit magá-
nak való orvost. Mennyi-
re nehéz megnyitni őt?
Valóban két, különbö-
ző tulajdonságokkal meg-
áldott ember, a szerepem 
szerinti hölgy vidám, fe-
csegős, látszólag a felüle-
ten mozgó valaki, de va-
lójában mély érzésű em-
ber. Az orvosról kiderül, 
titkot rejteget, évekkel ko-
rábban elvesztette a felesé-
gét, akivel boldog volt, ne-
hezen oldódik, s bár egy 
kis időre összesúrlódnak, 
végül mégsem tudnak 
egymásra találni. Idős kor-

ban, a cipelt sorsokkal na-
gyon nehéz két életet ösz-
szeegyeztetni. 

Sok helyen úgy írnak er-
ről az előadásról, hogy a 
„jutalomjátékuk”. Az el-
múlt néhány évben na-
gyon sok fontos előadá-
sa, jutalomjátékai van-
nak: a Német sors, ami 
egy megrendítő mono-
dráma, vallomás, az em-
lített előadások... Elég 
sűrű az élete.
Nemcsak most, ötvenkét 
éve sűrűn játszom!

Igen, de többször beszélt 
arról, hogy kicsit vissza-
vonul.
Ezt mindig elmondom, de 
nem hagy az élet. Én már 
javában itthon ülnék, de 

tíz futó előadásom van, 
nem lehet hirtelen ott-
hagyni azokat. Legszíve-
sebben már csak nézném 
a színházat. De olyan va-
gyok, mint a cirkuszi ló, 
ha megfújják a trombitát, 
megyek, és csinálom.

Nem hiányozna?
Színház nélkül nem tud-
nék élni, amikor csak te-
hetem, nézem a kollégá-
kat, s ha nem játszanék, 
már nem okozna hiányt. 
A nézőtéren lennék in-
kább, nem a színpadon.

A Bors néni huszonhét 
éve fut. Mennyire kell 
mindig valami újat hoz-
ni benne?
Az mindig ugyanolyan, 
nem kell megújulni, de 

estéről estére újraszüljük 
a szerepeinket. Mindig új 
kis fiatalok jönnek, ráadá-
sul ez egy olyan előadás, 
ami nagyon közelébe en-
gedi a színpadhoz a gye-
rekeket. Mindig élvezetes 
velük találkozni.

Tavaly jelent meg a be-
szélgető önéletrajzi köny-
ve, a Kvittek vagyunk, 
ami idézet a Csárdáski-
rálynőből. A színházzal 
mennyire kvittek?
Igazából mindent meg-
adott a pálya, de én is min-
dent beleadtam. Gyakran 
mondom, hogy amennyit 
az ember odaad a pályá-
nak, ha beleteszi az életét, 
mint én, annak visszaad 
mindent. Mindent vissza-
kaptam, kvittek vagyunk.

INTERJÚ

„Kvittek vagyunk”

Molnár Piroska és Jordán Tamás a Kései találkozás bemutatóján 
a Csokonai Művelődési és Rendezvény Házban
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A gyerekek a Bors nénijével nőhettek bele a szín-
házba, másnak a kaposvári Csárdáskirálynője égett 
be elsőként. „Kvittek vagyunk mi már” – énekelte. 
„Mindent megadott a pálya „– mondja. S bár szíve 
szerint ma már csak néző lenne, még több mint tíz 
előadásban játszik. A Csokonai Művelődési és Ren-
dezvény Házban a Kései találkozás előadásukkal 
arattak sikert Jordán Tamással. Ennek apropóján 
beszélgettünk Molnár Piroskával.

HIRDETÉS
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Göncz Árpád a rendszerváltás után a 
kormánypárt és az ellenzék többségének 
közös akaratából lett köztársasági elnök. 
A politikai mézeshetek nem tartottak 
sokáig, de Göncz tízéves elnöksége alatt 
töretlenül és magasan vezette a politikusi 
népszerűségi listákat. Lányával, a volt 
miniszter Göncz Kingával Dési János 
beszélgetett.

Mi az, amit Göncz Árpád lánya és mint egy-
kori miniszter, politikus ma is fontosnak 
tart Göncz Árpád szellemi örökségéből?
Apámnak volt egy nagyon fontos mondata, 
amely szerint a hatalomhoz való viszonyunk 
az, amin megmérettetünk. Vagyis ki hogyan 
használja azt a hatalmat, amit kapott. Mint-
ha feledésbe merülne, hogy aki a politika ala-
kításában részt vesz, annak a közjót kell szol-
gálnia, és nem a saját érdekeit érvényesítenie. 

Mikor alakultak ki benne ezek az elvek, 
amelyekhez évtizedeken át tartotta magát? 
Neki nagyon erős belső értékrendje alakult 
ki, egy belső iránytűje. Ehhez próbált iga-
zodni. Ha lehetősége nyílt arra, hogy ez alap-
ján cselekedjen, akkor megpróbálta. Igaz, év-

tizedek teltek el úgy, hogy a közéletben nem 
tehetett semmit, akkor a családjáért, a bará-
taiért, a megélhetésért küzdött.

Úgy kellett ellátnia a köztársasági elnöki 
tisztséget, hogy nem volt szerepminta előt-
te.
Sokszor mondta, hogy ő kicsit Bibó István 
vagy Donáth Ferenc helyett került a köztár-

sasági elnöki pozícióba, hiszen ők már nem 
élték meg a változást. Azt, hogy miként vi-
selkedett elnökként, alapvetően határozta 
meg az a belső iránytűje, amiről már beszél-
tünk. Apám pontosan ismerte az ország la-
kóinak a hangulatát, a szomorúságát, a szen-
vedéseit, a nehézségeit.

Miként vonta meg tízéves elnöksége mér-
legét?
Nem volt egyszerű menet, az biztos. Sok poli-
tikai vitába kényszerült. Akár a köztévé, köz-
rádió irányításával kapcsolatban, akár a taxis-
blokád idején, de sorolhatnám tovább. Azt hi-
szem, az a belső iránytűje sosem hagyta el. 

Elnöksége végével nem sokat hallottuk 
politikusként a hangját.
Nagyon tudatosan vonult vissza, azzal, hogy 
ha ő már nem tudja befolyásolni a dolgok 
menetét, akkor nem akarja minősíteni sem 
azokat. Ha mégis mondott valamit, akkor 
azokról az alapvető értékekről beszélt, ame-
lyek egész életében fontosak maradtak neki.

Az Újbuda Újság február 16-i számában megjelent 
interjú szerkesztett változata

INTERJÚ GÖNCZ KINGÁVAL

NEMZETI ÜNNEP

A belső iránytű szerint

Honnan ered a kokárda 
viselete?
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Tisztelt Kerületi Lakosok!
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata nevében

tisztelettel meghívom Önöket

az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc emlékére rendezett

kerületi ünnepségeinkre

Pestújhelyi megemlékezés
10:00 óra – Pestújhelyi Ereklyés Országzászló

(1158 Budapest, Pestújhelyi tér)
Műsor: Pestújhelyi Általános Iskola, 

közreműködik a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület
Kőrösy Róbert vezetésével
Ünnepi beszédet mond:

Hajdu László országgyűlési képviselő 

Rákospalotai megemlékezés
11:00 óra – Kossuth-szobor

(1152 Budapest, Széchenyi tér)
Műsor: Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes,

közreműködik a Rákospalotai 
 Örökségünk Egyesület

Ünnepi beszédet mond:
Cserdiné Németh Angéla polgármester

Érdemérem Díjátadó Ünnepség
12:00 óra – Polgármesteri Hivatal, Díszterem

(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
Műsor: Józan László színművész 

Ünnepi beszédet mond:
Cserdiné Németh Angéla polgármester

Ünnepi köszöntőt mond:
Tóth Imre alpolgármester

Cserdiné Németh Angéla
                                            polgármester                                            polgármester

Cserdiné Németh Angéla

1848.  

márc
ius

15.

T. K.

A kokárda kör alakú, fodros 
szélű, nemzetiszínű jelvény, 
amelyet eredetileg kalapra 
vagy sapkára, a nők esetleg a 
hajukba tűztek. 

Franciaországból terjedt el a 18–
19. századi forradalmak idején 
egész Európában és Ameriká-
ban. A párizsi események ihlet-
ték meg Szendrey Júliát is, ami-
kor március 15-én megvarrta és 
Petőfi mellére tűzte a 
ma ismert kokár-
dák első példá-
nyát. A magyar 
nemzeti színű 
szalag rózsát a 
pesti forradalom 
évfordulóján szo-
kás viselni. A fran-
cia kokárdától eltérő-
en nem kalapra tűzik, 
hanem a kabát hajtó-
kájára vagy mellré-
szére a szív felőli ol-

dalon. A kokárda helyett elter-
jedt még a nemzeti színű szalag 
viselete is. Ezt néhány centisre 
vágva, azonos szabályok szerint 
hordják. A színek mindig belül-
ről kifelé olvasandók, tehát a ma-
gyar kokárdán helyesen kívülre 
kerül a zöld. A színhármasból a 
piros az erőt, a fehér a hűséget, a 
zöld a reményt jelképezi.

Hamarosan itt az ideje feltűz-
ni a kokárdákat, azonban nem 
muszáj a hagyományoshoz ra-
gaszkodni, ugyanis a kézműve-
sek egyre bátrabbak, manapság 

számos alternatív megoldás-
sal rukkolnak elő. A legna-
gyobb hazai Egyedi Kéz-
műves Termékek portálján 
igazán sok kreatív ötletet 

láthatunk. A horgolt megol-
dásoktól a selyemszalagból 

készült nemzeti színű ki-
tűzőktől az egyéb éksze-

rekig. Az pedig nem 
meglepő, hogy idén 

a kokárdás száj-
maszk hódít!

HIRDETÉS

Petőfi mellére tűzte a 
ma ismert kokár-
dák első példá-
nyát. A magyar 
nemzeti színű 
szalag rózsát a 
pesti forradalom 
évfordulóján szo-
kás viselni. A fran-
cia kokárdától eltérő-
en nem kalapra tűzik, 
hanem a kabát hajtó-
kájára vagy mellré-
szére a szív felőli ol-

sek egyre bátrabbak, manapság 
számos alternatív megoldás-
sal rukkolnak elő. A legna-
gyobb hazai Egyedi Kéz-
műves Termékek portálján 
igazán sok kreatív ötletet 

láthatunk. A horgolt megol-
dásoktól a selyemszalagból 

készült nemzeti színű ki-
tűzőktől az egyéb éksze-

rekig. Az pedig nem 
meglepő, hogy idén 

a kokárdás száj-
maszk hódít!
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Márciusban érkezik a kerü-
letbe a Hab a tortán gyerek-
előadás sorozat, melyben 
színészházaspárok mutat-
nak be kortárs meséket. 

A sorozat ötlete Rozgo-
nyi-Kulcsár Viktória, a Jurá-
nyi Közösségi és Inkubátor-
ház vezetőjének fejéből pat-
tant ki évekkel ezelőtt. A 
színházi előadások „alapanya-
gát” a Pagony Kiadó segítségé-
vel találták meg. 

„A színészpárok a felké-
rés után bármit válaszhatnak 
a Pagony Kiadó kínálatából, 
nincs megkötés, azzal a me-
sével foglalkoznak, amelyik-
kel csak szeretnének. Később 
sem irányítjuk az előadás lét-
rejöttét, nincs rendezőjük, 
ők maguk találják ki, hogy 
miként dolgozzák fel a törté-
neteket. 

A saját ötleteik alapján ala-

kulnak a díszletek és a jel-
mezek is. Örülünk, hogy ez 
a sorozat, ami eddig csak a 
Jurányi Házban volt látha-

tó, most Budapest egy másik 
szegletében is megtalálhatja a 
gyerekeket” – meséli Rozgo-
nyi-Kulcsár Viktória.

Hab a tortán

Kovács D. Dániel és Pálos Hanna a Csoda és Kósza meséjében
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KERÜLETI MESÉK

A kerületbe érkező előadásokat több 
helyszínen is megtalálják az érdeklők:

2022. március 19. szombat 10:00 – 
Pestújhelyi Közösségi Ház

Dániel András: Mit keresett Jakab az 
ágy alatt? (Pető Kata - Porogi Ádám 
előadásában)

2022. március 27. vasárnap 10:00 – 
Csokonai Rendezvény Ház
Marék Veronika: Boribon és a hét lufi  
(Rezes Judit és Szabó Győző előadá-
sában)

2022. április 16. szombat 10:00 Czi-
gány Zoltán: Csoda és Kósza (Pálos 
Hanna - Kovács D. Dániel előadásában)

2022. április 23. szombat 10:00 Har-
cos Bálint: Dorka és az elgurult gomb 
(Mórocz Adrienn - Kovács Lehel előa-
dásában)

AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

Trianonról készít darabot az Át-
rium. Az új előadás bemutatója 
március 12-én lesz. A trianoni 
csata című produkció arra vállal-
kozik, hogy megvizsgálja: miképp 
hatnak a történelmi események 
korunkra és mindennapjainkra. A 
békeszerződés óta már több ge-
neráció felnőtt, amely a történelmi 
Magyarország területén, de más 
állam polgáraként született. Ho-
gyan viszonyulunk Trianonhoz? 
Milyen hatása van az ország fel-
darabolásának a jelenünkre? Mi-
lyen a magyar identitás? – teszi fel 
a kérdést a teátrum. Az előadás a 
Kultúrbrigád, az Átrium és a sza-
badkai Kosztolányi Dezső Színház 
közreműködésével jött létre. Már-
cius 11-én, 12-én, 13-án és 31-
én látható az Átriumban. 

KÖNYV

Anne Frank utoljára 1944. au-
gusztus 1-jén írt a naplójába. 
Három nappal később felfede-
zik rejtekhelyét az amszterdami 
házuk hátsó traktusában, és le-
tartóztatják a vele együtt bujká-
lókkal együtt. Apja, Otto Frank 
1945. január 27-én szabadul föl 
Auschwitzban, és rögtön kutatni 
kezdi, mi történhetett feleségével, 
Edith-tel, két lányával, Annéval és 
Margot-val.
A szerző újból felveszi a kutatás 
fonalát, hogy a fennmaradt törté-
nelmi bizonyítékok alapján tudja 
meg a legtöbbet. Részletes, meg-
rázó feltárásával nemcsak Anne 
Frank élettörténetének fehér folt-
jait pótolja, hanem a holokauszt 
történetének megismeréséhez is 
jelentős mértékben hozzájárul.

FILM

Több mint két évtized után újra 
a mozikba kerül David Lynch  
kultuszfi lmje, a Mulholland Dri-
ve – írta az Index. A magyarul A 
sötétség útja című alkotás egy 
amnéziás nő és egy színésznő 
kapcsolatát, kalandjait dolgozza 
fel. A forgalmazó Pannonia En-
tertainment azt írta: 
„A Mullholland Drive televíziós 
sorozatnak indult, mint korábban 
a Twin Peaks. A sorozatos heti 
televíziós megmérettetésre azon-
ban Lynch izgalmas fi lm noir-t 
ötölt ki, amely erotikus thriller, 
börleszkbe hajló tragikomédia, 
melodramatikus love story, társa-
dalomkritika és pszicho-horror is 
egyben. Hamisítatlan Lynch-mix 
tehát.” A felújított fi lmet március 
10-től vetítik a mozik.

KIÁLLÍTÁS

Az elmúlt 7-8 évben a gyűjte-
ménybe érkezett, a közönség 
előtt eddig rejtve maradt műal-
kotásokból mutat be válogatást 
Helyi érték – Új szerzemények 
címmel a Ludwig Múzeum – Kor-
társ Művészeti Múzeum péntek-
től. A tárlaton szerepelnek a neo-
avantgárd progresszív művészei, 
továbbá a hetvenes évek koncep-
tuális tendenciái eddig még nem 
bemutatott munkákkal, illetve a 
vajdasági BOSCH & BOSCH cso-
port alkotói, párhuzamba állítva 
a Pécsi Műhely tevékenységéve. 
Önálló tematikaként jelennek meg 
a női szerepmodelleket vizsgáló 
munkák, az egyéni és kollektív 
történelmi emlékezetet/traumákat 
érintő, elsősorban fotóalapú mű-
vek több nyelven.
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HETI HÍRTÜKÖR 
Háború dúl a szomszéd országban, ja-
vában zajlik a kampányidőszak, máris itt 
az idei első nemzeti ünnep, hamarosan 
eljön az óvodai és iskolai beiratkozások 
ideje, a kulturális élet pedig felpezsdül a 
tavasz közeledtére - mindez a XV. kerü-
let mindennapjait is meghatározza. Mi 
pedig beszámolunk róla röviden, tömö-
ren, tényszerűen, hetente háromnegyed 
órában. Heti hírtükör: hírösszefoglaló a 
kerületet érintő legfontosabb és legérde-
kesebb eseményekről péntek esténként.
 péntek 19:10

KULTÚRA, TV-MŰSOR

BÚCSÚ

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.

MOZAIK
A február eseménydúsan telt a XV. ke-
rületben. Számos programot kínált a 
Csokonai a lakosság, és az ideérkező 
vendégek számára. Mindenki meg-
találhatta a számára legjobban tet-
sző rendezvényt, hiszen színesebbnél 
színesebb előadásokon és kiállításo-
kon lehetett részt venni. A Mozaikban 
ezekbe kaphatnak egy kis betekintést.
 csütörtök 19:10

ELSŐSEGÉLY
Biztos mindenki tapasztalta már, hogy 
vannak, akik szívesen kritizálnak má-
sokat a megjelenésük, alkati adottsá-
gaik miatt. Sajnos, manapság egyre 
elterjedtebb ez a jelenség, amit bo-
dy-shamingnek, azaz test-megszégye-
nítésnek hívunk. Ezzel a témakörrel 
foglalkoztunk Levendula Lilla pszicho-
lógussal az Elsősegélyben.
csütörtök 19:00

Befejezetlen történet...
96 éves korában elhunyt Thuró-
czy Lajos, a szervezett természet-
járás ikonikus alakja, a Magyar 
Természetjáró Szövetség tiszte-
letbeli elnöke és aki egész életét a 
természetjárásnak szentelte. Gye-
rekként lett cserkész, ami egész 
életére meghatározta a természet-
járással való kapcsolatát. A cser-
készet megszűnése után, barát-
ja invitálására, a Budapesti Lo-
komotív Sport Klub Természet-
járó Szakosztályának lett a tagja. 
A gyalogos és a biciklis túrázás-
ban volt aktív, már akkor részt 
vett a tájfutás népszerűsítésében 
is, csak még természetjáró terep-
versenynek hívták. Thuróczy 
Lajos maga is tájfutó volt az öt-
venes években, sőt, az első hazai 

versenyt meg is nyerte. Később a 
Budapesti Lokomotív edzője lett. 
1954-től az Országos Turista Szö-
vetség elnökségébe is bekerült. Je-
lentős szerepe volt a hazai turista-
találkozók megszervezésében. 
Thuróczy részt vett az Orszá-
gos Kéktúra mozgalom szervezé-
sében is. 1991-től volt a Magyar 
Természetjáró Szövetség elnöke. 
Közeli ismerőse, Epresi Albert-
né búcsúztatójában azt írta: „Te, 
aki minden idegszáladdal, erőddel 
a természetjárást segítetted, nép-
szerűsítetted, mindig, mindenhol 
ott voltál, most magunkra hagy-
tál minket”.

Már nem rendezgeted irataidat, 
emlékeidet. „Életed története” be-
fejezetlen maradt! Isten veled!”

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS
RENDEZVÉNY HÁZ

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

‚57 PALÁSTI ERZSÉBET kiállítása
Palota Galéria
Megnyitó: 2022. március 10. 18 óra

Péntek esti forduló
Kezdő és újrakezdő néptáncoktatás
Időpont: 2022. március 11., péntek 
18 óra
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom

Amiga klub
Nosztalgiázás a számítástechnika vi-
lágában
Időpont: péntek 17-21 óra között
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom

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

Ultiverseny 
Időpont: 2022. március 11. 17 óra
Nevezési díj: 1000 Ft, nevezés a 
helyszínen

Retro & Rock and roll night
Dobson Zozóval
Időpont: 2022. március 12. 19 óra
Belépő: 1500 Ft

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Budapest, Gábor Áron 58/c.
+36 70 198-4829
A talajmegújítástól a mézbogyóig
Vincze Ambrus kertészmérnök 
és növényorvos előadása
Időpont: 2022. március 17. 18 óra
Részvételi díj: 1500 Ft

Feszültségoldó
Táncmeditáció Farkas Andreával
Időpont: 2022. március 18. 18 óra
Részvételi díj: 4000 Ft

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

Szalai Melinda „Szavak nélkül…” 
című kiállításának megnyitója a Zsóka-
vár Galériában
Időpont: 2022. március 19. szom-
bat 17 óra
A program ingyenes.

Az év jogász/orvos/mérnök/pedagó-
gus írója és költője pályázat ered-
ményhirdetése
Időpont: 2022. március 20. vasár-
nap 12 óra
Belépődíj: 1000 Ft / fő

ÖKO Kanga - Tavaszi virágok újra-
hasznosítható anyagokból
Időpont: 2022. március 21. hétfő 10 
óra (XV. Hartyán köz 3.)
A program ingyenes

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI SZIGET
1156 Budapest, Száraznád u. 5.
+36 30 868-2117

KIKÖTŐ PING-PONG BAJNOKSÁG
Időpont: 2022. március 12. szombat 
16.00-19.00
Ingyenes program

KIKÖTŐ PIAC PLACC
Meguntad a ruháidat, játékaidat?
Gyere, csereberéld el nálunk! 
Időpont: 2022. március 19. szombat 
15.00-19.00
Ingyenes program

„EASY- PEASY” - INTERAKTÍV 
JÁTÉKOK ANGOLUL
Időpont: szerda 17.00-18.00 
Ingyenes program

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a kerületben 2022. 03. 09. – 03. 23.
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RIeRsCh Tamás

1982 és 1984 között a Bu-
dapesti Volán, majd jog-
utódja, a 22. számú Vo-
lán játékosa volt. Az előb-
bi csapatával egy alka-
lommal az NB I-ben is 
pályára lépett. 1984-ben 
katona lett, és a Budapes-
ti Honvéd csapatába iga-
zolt. Itt csak a második 
együttesben játszott, ezért 
előbb a Dorogba, majd a 
Ganz-MÁVAG együtte-
séhez igazolt. Pályafutá-
sát befejezve előbb sport-
újságíró lett, egészen halá-
láig a Sport Plusz Focinál 
(ma Sport Plusz) dolgo-
zott. Rövid ideig tagja volt 
a Nemzeti Sport stábjá-
nak is.

Sportvezetőként elő-
ször a BVSC-nél kapott 

feladatokat, ahol barát-
ja, Simon Tibor volt a 
játékos-edző. 2001-ben 
együtt érkeztek a REAC-
hoz. Ma is úgy vélik, Ku-
tasi Róbert érkezésével 
kezdett fel emelkedni a 
REAC. Olyannyira, hogy 
a 2004–05-ös idényben az 
NB II-ben elért második 
helyezéssel története so-
rán először – Urbán Fló-
rián vezetésével – feljutott 
az NB I-be is. A REAC 
négy éven át volt az el-
ső osztály tagja, 2006-ban 
pedig a már fél éve veret-
len FTC-t is sikerült meg-
verniük 1–0 arányban. Az 
akkori REAC kispályán 
is jó volt, a csapat két alka-
lommal nyerte a Tippmix 
Teremlabdarúgó Kupát. 
Kutasi nevéhez fűződik 
az NB II-es válogatott, il-

letve nagy szerepet vállalt 
a ligakupa elindításában is. 

2012. február 28-án a 
rendőrség hat korábbi 
REAC-játékost is fogadá-
si csalással vádolt meg. Ku-
tasi Róbert március 1-jén 
interjút adott a Nemzeti 
Sportnak, az interjút köve-
tően a lakhelyéhez közeli 
Kacsóh Pongrác úti to-
ronyházhoz ment, mely-
nek legfelső emeletéről 
a mélybe vetette magát. 
Azonnal szörnyethalt.

„Robi személyében 
nemcsak egy kiváló sport-
embert, hanem egy na-
gyon jó barátot is elve-
szítettünk. Óriási veszte-
ség ő mind a rákospalotai, 
mind pedig az egyetemes 
magyar foci számára. A 
REAC brandjének felépí-
tése abszolút az ő munká-
ja volt” – mondta Forgács 
Tamás, a REAC Sport 
Kft. társelnöke a tízéves 
évforduló kapcsán.

Tíz éve történt

Vezérképző

2012. március 1-jén hunyt el a REAC klubigazga-
tója, Kutasi Róbert. A labdarúgóból lett sportveze-
tő – zuglói születésűként – igazi lokálpatrióta volt. 

R. T.

Igazi örömünnep volt a 
Palota Sakk életében a 
március 4–8. közötti idő-
szak, amikor is a legjobb 
hazai utánpótláskorú 
versenyzők számára 
szervezett vezérképző 
sakktábor házigazdája 
lehetett.

„Nagy megtiszteltetés ez 
az egyesületünk számára, 
hisz ezt a tábort első íz-
ben szervezték a főváros-
ban, és így mi lehettünk 
az első budapesti rende-
zője. Hogy miért érhe-
tett bennünket ez a meg-
tiszteltetés?  Egyrészt jók 
a feltételeink, nemcsak 
egy sakkozásra alkalmas 
nagyteremmel rendelke-
zünk, hanem a technikai 
körülményeink is megfe-
lelőek. Nemrég egy digi-
tális okostáblával gazda-
godott a szakosztályunk, 
amely kiválóan segíti a 
játékok elemzését. A ná-
lunk folyó utánpótlásne-
velő munka híre már a 

nemzetközi nagymeste-
rekhez is eljutott, így szí-
vesen jönnek hozzánk 
képzéséket tartani” – 
mondta Mihály Zoltán, a 
Palota Sakk vezetője.

A vezérképző sakk-
tábor ötlete Czebe Atti-
la nemzetközi nagymes-
terünk nevéhez fűződik, 
aki tavaly még a Palota 
Sakk felnőtt csapatának 
első táblás játékosa volt. 
A tábor szervezőinek kö-
szönhetően egy szuper-
nagymester is meglátogat-
ta a fiatalokat. Közöttük 
is volt néhány nagy te-
hetség. Például az a Gaál 
Zsóka, aki az U14-es kor-
osztályban vezeti a világ-
ranglistát, 14 és fél évesen 
szerezte meg a nemzet-
közi nagymesteri címet, 
amely korábban még sen-
kinek sem sikerült a vilá-
gon. A táborban a Palota 
Sakk legerősebb játéko-
sa a szintén 16 esztendős 
Farkas Ottó volt, aki ko-
rábban bronzérmes volt 
a korosztályos országos 
bajnokságon.

dsds

BUDAPEST, IV. kerület

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS PRÓBAHORDÁS!

Árpád út 70.

/Újpesti Áruház bejáratánál/

06 (1) 200 11 18

06 (70) 324 8005

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2022. 04. 01-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag

tel jeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és az i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával történik.

HIRDETÉS
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KARATE

RIeRsCh Tamás

Az amerikai Birmingham 
lesz a helyszíne július 7-17. 
között a nem olimpiai sportá-
gak multikulturális sporte-
seményének, a Világjátékok-
nak. Magyar karatés ott lesz 
a játékokon.

Az eseményt a tokiói olimpia 
2020-ról 2021-re való halasztása 
miatt rendezik majd páros évben 
(2017-ben Wroclawban volt az 
előző, és 2025-ben a kínai Cseng-
tu-ban lesz a következő). A több 
ezer sportolót megmozgató 
World Games-en ott lesz majd 
az ötkarikás éremmel is rendel-
kező Hárspataki Gábor. Az új-
palotai sportoló nemrégiben az 
Egyesült Arab Emirátusok Fu-
dzseráj városában rendezett Ka-
rate 1 Premier League versenyen 
elért második helyezéssel kvalifi-
kálta magát a világjátékokra.

„Nagyon kellett ez az ezüst-
érem, amellyel az utolsó pillanat-
ban sikerült megelőznöm nagy ri-
válisomat, az azeri Agajevet a vi-
lágranglistán. Ezzel biztossá vált, 
hogy az Európa Játékok és az 
olimpia után a harmadik multi-
kulturális versenyen is tatamira 
léphetek majd” – mondta Hársi . 

Fischer Mihály tanítványa jó 
úton halad afelé, hogy a magyar 
sport történetében első spor-
tolóként Európa Játékokon, 
olimpián és Világjátékokon is 

dobogóra állhas-
son. Ehhez „már 
csak” Birming-
hamben kellene 
érmes helyen vé-
geznie. Azt mond-
ta, hogy ugyano-
lyan nehéz volt a 
kvalifikáció, mint 
Tokió előtt, emiatt valóban 
csak a súlycsoport legjobbjai le-
hetnek ott a Világjátékokon. „A 
nyolcfős mezőnyből kellene az 
első háromban végeznem.” 

Előtte még egy feladat vár 
Hársira: májusban ugyanis Tö-
rökországban Európa-bajnoksá-
got rendeznek. Az a verseny ré-
sze lesz a felkészülésnek, a hang-

súly ugyanis a Vi-
lágjátékokon van.

„ S z o m o r ú a n 
értesültünk ar-
ról, hogy a karate 
nem szerepel majd 
a 2024-es párizsi 
olimpia program-
jában. A Nemzet-

közi Karate Szövetség mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 
a sportág 2028-ban, Los Ange-
lesben ismét a programban sze-
repelhessen. Ha sikerrel jár a 
lobbijuk, én is kitartok majd 
2028-ig.” 

Hársi akkor még csak 31 éves 
lesz, tehát a 2028-as indulás nem 
is elképzelhetetlen.

Hatvanéves hokilegenda

RETORZIÓ
Oroszország katonai agressziója a 
sportvilág felháborodását is kivál-
totta. A legtöbb szövetség, többek 
között a FIFA és az UEFA is kitil-
totta az orosz sportolókat, az orosz 
csapatokat a nemzetközi sport-
életből. A retorziónak köszönhető-
en világbajnoki labdarúgóselejtezők 
és világversenyek maradnak el. A 
legtöbb szövetségnél Oroszország 
fő szövetségesének, Fehéroroszor-
szágnak a sportolói is erre a sors-
ra jutottak.

A HÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN
Az olimpiák évezredek óta békeidő-
ben zajlottak. Most az orosz-ukrán 
háború árnyékában csak mérsé-
kelt figyelem kíséri a téli paralim-
piát, melynek március 4-13. között 
Peking ad otthont. Az eseményen 
mindössze egy magyar sportoló-
nak szurkolhatunk, a monosíző Du-
mity Richárd óriásműlesiklásban és 
szlalomban indul.

CSÖPI 60
Március 2-án ünnepelte hatvana-
dik születésnapját Dzurják József 
(Csöpi). A Diósgyőr és a Ferencvá-
ros kiváló csatára, itthon és Cip-
ruson is bajnok volt és kupagyőz-
tes lett. Az egykori gólkirály edző-
ként egy rövid ideig a REAC-ot is 
irányította. A hatvanéves legenda 
nehéz időszakon van túl, előbb a 
leukémiával, majd a COVID-dal is 
meg kellett küzdenie. Szerencsére 
mindkét csatát ő nyerte, így hatva-
nadik születésnapját már családja 
és barátai körében ünnepelhette.

A nyolcfős 
mezőnyből kellene 
az első háromban 
végeznem”

Új siker küszöbén

R. T.

Ancsin János, az egykori újpes-
ti hokilegenda február 25-én 
ünnepelte hatvanadik szüle-
tésnapját, melyről nemcsak az 
Újpestnél, hanem  a hazai ho-
kivilágban is megemlékeztek.

„Nem érzem magamat hatvan-
évesnek. Lehet, azért, mert foly-
ton fiatalok között vagyok, és ez 
engem is megfiatalít. Szeretek ve-
lük dolgozni, szeretek az Újpes-
tért és a jégkorongért dolgozni, 
és remélhetőleg még sokáig segí-
teni tudok.” 

Az immár harminc éve Pest-
újhelyen élő Ancsin Jani mind a 
mai napig szeretett sportágáért 
dolgozik, ám 1998-as visszavo-
nulása óta mindössze kétszer fo-
gott ütőt kezébe. „Sokszor kér-
dezték már tőlem, melyik volt 
a legemlékezetesebb mérkőzé-
sem. Nehéz egyet vagy kettőt ki-
emelnem a sok közül. Az 1983-
as budapesti C-csoportos vébé 
utolsó, kínaiak elleni mérkő-
zését mindenképpen idesorol-
nám. Akkor tizenhatezer ember 
buzdítása közepette nyertünk 
négy háromra, és jutottunk fel 
a B-csoportba. Idesorolnám még 

a búcsúmeccsemet: a BS-ben le-
játszott magyar–román meccset 
az 1998-ban, melyen az ellenfél 
vezetett, és onnan sikerült az én 
gólommal és egy gólpasszommal 
3–2-re fordítanunk. 

„Egy dolgot már megkaptam, 
egyet pedig csak remélek a hat-
vanadik születésnapomra. De-
cemberben megszületett az el-
ső unokám, tehát hivatalosan is 
nagypapa lettem. A vágyam pe-
dig, hogy az Újpest ismét baj-
nok legyen, utoljára ugyanis 
1987-88-ban nyert bajnokságot 
a csapat, akkor még én is a tag-
ja voltam.”

Az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor

JÉGKORONG
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el zárt borítékban levelezési 
címünkre (Csokonai Nonprofi t 
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A 2022/03. szám helyes meg-
fejtői közül  Csóka Sándor,
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ményi Júlia (XV.ker.) Clarice 
Lispector: Minden történet című 
könyvét nyerte
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INGATLAN

Kertet gondozni vágyó fi atal pár Nyara-
lót/Hétvégi Házat venne a Balatonon vagy 
a Szentendre/Dunakanyar térségben 
18 M Ft-ig.  Tel.: +36 20 454 9152

Kert-telekrendezés! Térkövezés, ker-
tépítés, favágás, bozótirtás, gyepesí-
tés, kerítésépítés. Reális áron, ingyenes 
árajánlat. tel: 0620-259-6319, www.te-
lekrendezes.hu

ADOK–VESZEK

Megegyezés alapján eladnék egy fa-
szenes grillsütőt. Tel: 0620/348-4407 

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 középtermet-
re, szinte újak. Férfi  öltönyök, fekete, 
és kockás. 38-as magasszárú női cipő 
meggyszínű, 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 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

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 

GONDOZÁS

Leinformálható, megbízható házaspár 
életjáradéki vagy eltartási szerződést 
kötne, akár nagyobb összegű első rész-
lettel és magas havi díjjal, Kálny Csaba 
+3620/94-94-940

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

Jelenleg albérletben lakó középkorú nő 
eltartási szerződést kötne örökös nélküli 
idős személlyel (gondozás, háztartásveze-
tés, ügyintézés stb.) Minden megoldás ér-
dekel.  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 

„Házhoz megyek! Fogsor készítését, ja-
vítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-20-980-3957”

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

HIRDETÉS
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LAKOSSÁGI HIRDETÉSEK

Budapest Főváros XV. Kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság
OPERATÍV ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGÉNEK

betöltésére.

A munkavégzés helye: a Társaság székhelye (1153 Budapest, 
Bocskai utca 1-3.)
A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkakör megnevezése: operatív ügyvezető.
A munkaviszony időtartama: 2022. június 1. napjától 2027. 
május 31. napjáig szóló, 5 év határozott időtartam.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11. (hétfő) 
16:00 óra.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat kizárólag szemé-
lyesen, egy példányban, zárt borítékban nyújtható be Budapest 
Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának 
vezetőjénél (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. B épület, 1. emelet 
131. iroda) hivatali időben.  

A pályázattal kapcsolatban további információt Hodicska Tibor 
tulajdonosi referens nyújt a 06-1-305-3177 telefonszámon 
vagy személyesen – előzetes egyeztetést követően – munkana-
pokon ügyfélfogadási időben (H: 13.30-18.00, SZ: 8.00-16.30, 
P: 8.00-11.30).

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, 

az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZMŰVELŐDÉSÉRT FELELŐS ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGÉNEK
betöltésére.

A munkavégzés helye: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkakör megnevezése: közművelődésért felelős ügyvezető
A munkaviszony időtartama: 2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig szóló, 5 év 
határozott időtartam.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11. (hétfő) 16:00 óra.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat kizárólag személyesen, egy példányban, zárt borítékban 
nyújtható be Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztályának vezetőjénél (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. A épület, fszt. 15. iroda) hivatali időben. 

A borítékon fel kell feltüntetni a „CSOKONAI NONPROFIT KFT. KÖZMŰVELŐDÉSÉRT FELELŐS ÜGY-
VEZETŐI PÁLYÁZAT” megjelölést.  

A pályázattal kapcsolatban további információt Reiszné Naszádi Magdolna a Népjóléti és Intézmény-
felügyeleti Főosztály főosztályvezetője nyújt a 06-1/305-3256 telefonszámon vagy személyesen – 
előzetes egyeztetést követően – munkanapokon ügyfélfogadási időben (H: 13.30-18.00, SZ: 8.00-
16.30, P: 8.00-11.30).



HIRDETÉS

*A fenti ár nem tartalmazza az áfát, az üzemetetési költséget 
és a területi szorzót, valamint minimum 1 éves határozott idejű 
szerződéskötés esetén érvényes. Ajánlatunk 2022. mácius 1-jétől 
visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes.


