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T. K.

Húsz év parlamenti munka 
után visszavonul az aktív 
politizálástól Hajdu Lász
ló. A kerület országgyűlési 
képviselője ezt az Ország
gyűlés, választások előtti 
utolsó ülésén hivatalosan is 
bejelentette. 

Hajdu László vízvezeték-sze-
relőként kezdett dolgozni az 
1960-as években. Néhány év 
alatt többször is előléptették. 
A politikával 1976-ban talál-
kozott először, akkor lett az 
MSZMP tagja. A pártban az 
évek alatt több tisztséget is be-
töltött. 1989-ben lett az MSZP 
tagja, így szocialista színekben 
jutott be először az Országgyű-
lésbe 1994-ben, 
miután megnyer-
te az egyéni vá-
lasztókerületi vá-
lasztást. Ezt újabb 
három ciklus kö-
vette, miután 
minden választá-
son győzött a vá-
lasztókerületben. 

Hajdu Lász-

ló 2010-ben kilépett az MSZP-
ből, nyolc évig a parlamenti pat-
kótól is távol maradt. 2018-ban 
azonban ötödször is elindult a 
kerületben, és ismét nyert – ek-
kor már a DK támogatásával. 
Nemcsak a Parlamentben töl-
tött el öt ciklust, de a kerület 
élén is mint polgármester. Or-
szággyűlési képviselőként ép-
pen ezért foglalkozott sokat az 
önkormányzatok helyzetével. 
Tagja volt az Ifjúsági, Szociá-
lis és Családügyi Bizottságnak, 
a Környezetvédelmi és a Fenn-
tartható Fejlődés Bizottságá-
nak is. Emellett pedig segítet-
te a Törvényalkotási Bizottság 
munkáját is, szintén tagként. 
Képviselőként 396 indítványt 
jegyzett az Országgyűlésben el-
töltött 20 évben. Parlamenti fel-

szólalásai összesen 
1110 percig tar-
tottak. Az öt cik-
lus alatt 223-szor 
kért szót a házel-
nöktől, legutoljá-
ra március 10-én. 
Hajdu László ez-
zel a beszéddel 
köszönt el az Or-
szággyűléstől: 

ELKÖSZÖNÉS
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Búcsú a politikától

Parlamenti 
felszólalásai 
összesen 
1110 percig 
tartottak   HAJDU LÁSZLÓ:  

  MELLETTEM AZ UTÓDOM, BARKÓCZI BALÁZS  

ÁPRILIS 3-ÁN SZAVAZZON BARKÓCZI BALÁZSRA!

HIRDETÉS

Tisztelt Ház!

Búcsúzni kértem szót. Búcsúzom ettől a 
háztól, búcsúzom azon kollégáimtól, akik 
itteni munkájukkal kiérdemelték a „képvi
selő” megnevezést, és búcsúzom mindenek
előtt választóimtól, akiknek képviseletét 
itt a törvényhozásban húsz évi parlamen
ti szolgálat után a mai nappal befejezem.

Országgyűlési képviselővé először 1994
ben választottak, Budapest 23. számú vá
lasztókerületében. Ezt azóta átalakítot
ták, így ma Újpest egy részével együtt al
kotja Újpalota, Pestújhely és Rákospalota 
a választókerületet. Öt ciklust szolgálhat
tam végig e ház falai között, öt országgyű
lési választáson kértem a helyi szavazók 
bizalmát, és ők mind az öt alkalommal 
méltónak találtak a választókerület kép
viseletére. Ezúton kívánom megköszönni 
nekik töretlen bizalmukat.

A bizalmat azonban nem megköszön
ni kell, hanem megszolgálni, és én azt re
mélem, meg is szolgáltam valamelyest. A 
Hornkormány idején a környezetvédelmi 
bizottság alelnökeként fontos törvények, 
így a környezet védelméről, a hulladékgaz
dálkodásról, a vízgazdálkodásról, az erdő
gazdálkodásról, a természet védelméről, 
a zajvédelmi, a levegőtisztasági, a védett 
természeti értékek védelméről vagy az épí
tett környezet védelméről, a műemlékvé

delemről szóló törvények érdemi alakítá
sában vettem részt. Öt cikluson át a kerü
let polgármestereként is szolgáltam, így a 
későbbiekben jórészt az önkormányzatok 
helyzetével foglalkoztam, illetve választó
kerületem ügyesbajos dolgaiban kértem 
szót, gyakran napirend után.

Háromszor voltam kormánypárti és 
kétszer ellenzéki frakció tagja. Kisebb és 
nagyobb botrányok között töltöttem el e 
házban húsz évet, és amit megtapasztal
tam, az bizony kormányonként alapve
tően nem az előnyére változott. A kor
mányok között a legnagyobb különbség 
a parlament ellenőrző szerepének elfoga
dásában, tudomásul vételében volt. Meg
mutatkozott ez az interpellációkra, kérdé
sekre, azonnali kérdésekre adott válaszok 
tartalmában és stílusában egyaránt. Az e 
ciklusban ezek során tanúsított arrogan
ciában, kioktató fölényeskedésben nem a 
képviselő, hanem az általa képviselt vá
lasztók lebecsülése, az ő irántuk való tisz
teletlenség érvényesült. 

Az Országgyűlésről szóló törvényben 
a képviselői megbízatás ellátásához szük
séges felvilágosításra, tájékoztatásra ga
rantált jog legalábbis az elmúlt négy év
ben írott malaszt maradt. Sorozatosan 
kényszerültünk az adatok kiperlésére – a 
Fidesz KDNP kormányok előtt ezt a fogal
mat alig ismertük.

Ellenzékben egyetlen sikeres törvényja
vaslatot, sőt módosító indítványt sem tud
tam benyújtani.

Nem volt vagyonbevallási, vagyonoso
dási vagy korrupciógyanús ügyem, nem 
volt cégem, nincs részvényem. Nem vol
tam részese mentelmi eljárásnak sem. A 
húsz év alatt még igazolatlan hiányzásom 
sem volt, képviselői eskümet nem szegtem 
meg. A rabszolgatörvény igazságtalan
sága, egyeztetés nélkül történő áterőlteté
se ellen szót emeltem, amiért a házelnök 
egyhavi tiszteletdíjmegvonással sújtott, 
ám az idő bebizonyította, hogy a tiltakozó 
képviselőknek volt igaza. 

A mostani választáson már nem indulok, 
az aktív politizálástól visszavonulok. Záró 
polgármesteri ciklusom során időben gon
doskodtam utódom kiválasztásáról, akit a 
választók bizalmukba is fogadtak. Április 
3án az ellenzék kormányváltásra készül, 
arra, hogy a választók a 106 ország gyűlési 
választókerület nagy részében az ellenzéki 
összefogás közös jelöltjeinek szavaznak bi
zalmat a NER ellenében. Választókerüle
temben az én személyes jelöltem is az elő
választás nyertese, Barkóczi Balázs, a DK 
szóvivője. Őt szánom utódomnak, őt aján
lottam a választópolgárok bizalmába. Kí
vánom, hogy ő is szolgáljon a törvényhozás
ban, e ház falai között legalább húsz évet.

Hajdu László

Hajdu László öt cikluson keresztül volt országgyűlési képviselő
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SZTRÁJK

RieRsch Tamás, czineGe lászló

Teljesen megtelt a Kos-
suth tér március 19-én. A 
sztrájk alapjog! – a nagy 
kockásinges találkozó 
című demonstrációt azért 
hirdették meg, hogy – 
mint fogalmaztak – meg-
mutassák, hogy vannak 
elegen, akiknek fontos 
Magyarország jövője, az 
oktatás megmentése. A 
tüntetésen a már napok 
óta határozatlan idejű 
sztrájkban résztvevő ta-
nárok mellett álltak ki. 

A demonstráción 
Nagy Erzsébet azt mond-
ta, hogy a közoktatási 
rendszer már régen ösz-
szeomlott, csak a hivatás-
tudat és az ingyenmunka 
tartja fenn a látszatát. A 
PDSZ ügyvivője szerint a 
sztrájk első napján, márci-
us 16-án több mint 20 ez-
ren vettek részt a mun-
kabeszüntetésben. Sok-
kal többen lettek volna 
– tette hozzá –, de soka-
kat egyszerűen megaka-
dályoztak abban, hogy 

sztrájkolhassanak. Példá-
ul úgy, hogy tanítás nél-
küli munkanapot rendel-
tek el, hogy így tegyék lát-
hatatlanná a sztrájkot – fo-
galmazott Nagy Erzsébet. 

A sztrájk alapjog, ak-
kor is, ha sokszor jogel-
lenesen próbálják meg-
akadályozni benne a ta-
nárokat. A PDSZ jelez-
te, hogy amennyiben az 
alkotmányjogi panaszuk 
eredménytelen lenne, ak-
kor az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságához fordul-
nak. Nagy Erzsébet sze-
rint ugyanis végre rendet 
kell tenni ebben a kérdés-
ben. 

Hozzátette: folytatni 
kell a sztrájkot, amely-
hez egyre több szakkép-
ző intézmény is csatlako-
zott szolidaritási munka-
beszüntetéssel. 

Az ADOM Diákmoz-
galom elnöke szerint az 
állam nem akarja tudo-
másul venni, hogy a taná-
rok méltó körülménye-
ket akarnak. A diákok 
pedig nem a tanulás ellen 

vannak, hanem a tanáraik 
mellett. Schermann Fru-
zsina azt üzenete a kor-
mánynak, hogy „Állít-
sátok vissza a tanárokat 
megbecsülő, szabad ok-
tatást”.

A rendezvény egyik 
felszólalója volt Nagy Er-
vin színművész is, aki ta-
nárt alakít az egyik tévé-
csatornán. Megköszönte 
tanárainak, hogy tanítot-
ták, és kijelentette, hogy 
nem hagyja, hogy ezeket 
az embereket bántsák. 
Volt olyan tiltakozó, aki 
„Fizessétek ki a tanárain-
kat” táblával a kezében 
tüntetett. 

A március 16-án kez-
dődött határozatlan ide-
jű sztrájkhoz kerüle-

ti iskolák is csatlakoz-
tak, valamint óvodák és 
bölcsődék is részt vet-
tek az akcióban. Azt 
azonban nem lehet tud-
ni, hogy a XV. kerüle-
ti iskolákban pontosan 
mennyien sztrájkoltak. 
Részleteket ugyanis sem 
a szakszervezetek, sem a 
tankerület, sem pedig az 
intézményvezetők nem 
tudtak, illetve nem akar-
tak elárulni.

Az viszont biztos, 
hogy több intézmény-
ben is alakult sztrájkbi-
zottság. Volt iskola, ahol 
az első napon egész nap 
sztrájkoltak a pedagó-
gusok, máshol viszont 
a kormányrendeletben 
előírt 50% óramennyisé-
get megtartották. Az or-
szágos pedagógussztrájk-
hoz azonban nemcsak 
az állami irányítás alatt 
levő iskolák, hanem az 
önkormányzatok által 
működtetett óvodák és 
sok esetben a bölcsődék 
is csatlakoztak. Mindhá-
rom nagy óvoda, az új-
palotai, a rákospalotai és 
a pestújhelyi is csatlako-
zott a sztrájkhoz. Igaz, 
nem mindegyik tagóvo-
da vett részt az országos 
megmozdulásban. Újpa-
lotán egy, Rákospalotán 

kettő, Pestújhelyen pe-
dig hat tagóvoda csatla-
kozott a sztrájkhoz.

„Nagyon fontos a szü-
lők hozzáállása, mert a 
sztrájkoló óvodákban a 
gyerekeknek csak csekély 
százalékát vitték ma óvo-
dába. Ez pedig azt is jelzi, 
hogy a szülők többsége 
is támogatja a pedagógu-
sok törekvését” – mond-
ta Klovácsné Balázs Judit, 
a Pedagógus Szakszerve-
zet XV. kerületi óvodai 
képviselője. A szakember 
hozzátette: az óvodape-
dagógusok „aktivitását” 
az elkeseredésük mellett 
az is növelte, hogy az ön-
kormányzat biztosította 
őket, a sztrájk miatt kieső 
bérüket utólag megkap-
ják majd.

A sztrájkkal egy idő-
ben diákok ezrei gyüle-
keztek a főváros több 
pontján, ahonnan a Kos-
suth térhez vonultak. Hu-
szonkét budapesti iskola 
diákjai vettek részt a de-
monstrációban. Többen 
is azt skandálták, amit 
már a tanárok is hetek óta 
hirdetnek a polgári enge-
detlenségi akciójukban, 
hogy a sztrájk alapjog. A 
diákok emellett azt is kö-
vetelték, hogy fizessék ki 
a tanárokat.

A március 16-
án kezdődött 
határozatlan 
idejű sztrájkhoz 
kerületi isko-
lák, óvodák és 
bölcsődék is 
csatlakoztak

sds
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TESTÜLETI ÜLÉS

T. K.

Rendkívüli ülést tartott 
március 10én a képviselő 
testület. Az alig húszperces 
rendkívüli testületi ülésen 
gyors és egyhangú döntés 
született több kérdésben is.

A képviselők egyhangú dön-
tést hoztak az intézményi té-
rítési díjak felülvizsgálatáról, a 
szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak megválasztásáról, a 
2021. évben nyújtott civil ala-
pítványi támogatások elszámo-
lásáról és a nemzetiségi önkor-
mányzatoknak nyújtott tavalyi 
támogatás elszámolásáról.

Döntés született a közműve-
lődési szervezetek 2021. évi tá-
mogatásának elszámolásáról és 
idei támogatásáról, a Nagycsa-
ládosok Újpalotai Egyesületé-
nek 2022. évi támogatásáról, az 
önkormányzat által támogatott 

sportegyesületek, sportvállal-
kozások és a sport területén te-
vékenységet kifejtő alapítvány, 
illetve a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 2021. évi működési 
és felhalmozási célú támogatá-
sának elszámolásáról, valamint 
2022. évi működési és felhal-
mozási támogatásáról.

Végül a rövid ülésen elfogad-
ták a Kutyások a XV. Kerüle-
tért Állatvédő Egyesület tavalyi 
támogatásának elszámolásáról, 
valamint a földgáz és villamo-
senergia beszerzéséről és az eh-
hez kapcsolódó, a 2022., 2023. 
és 2024. éveket érintő előzetes 
kötelezettségvállalásokról. Er-
re azért volt szükség, mert az 
energiaszolgáltatási szerződések 
idén év végén lejárnak, és olyan 
megoldási lehetőséget keres az 
önkormányzat, amely – a kö-
rülményeket figyelembe véve 
– a lehető legkedvezőbb beszer-
zést teszi lehetővé. 

A képviselők döntöttek a Dr. 
Vass László Egészségügyi Intéz-
mény RTG és CT teleradiológi-
ai szolgáltatások biztosításával 
kapcsolatos előzetes kötelezett-
ségvállalásról szóló előterjeszté-
séről is. Ennek lényege, hogy a 
tervek szerint idén 4 millió 300 
ezer forint többletforrást bizto-
sít az önkormányzat a diagnosz-

tikai szolgáltatásokra. A kötele-
zettségvállalás pedig ahhoz kell, 
hogy közbeszerzést írhassanak 
ki, a tervek szerint még május-
ban. A szolgáltatóval kötött 
keretmegállapodás egyébként 
2024 végéig szól. 

A választások előtti utol-
só testületi ülés március 30-án 
lesz.

Gyors döntések a rendkívüli ülésen

Sztrájk és tüntetés
HIRDETÉS

LAKOSSÁGI

FÓRUM

Dócs Dávid
Mi Hazánk Mozgalom

alelnöke

Takács András
Mi Hazánk Mozgalom

Budapest 12. OEVK jelöltje

Újpalotai Közösségi Ház
Budapest, XV. 

Zsókavár utca 15.
2022. március 26. 

szombat 18 óra

Újpalotán

Mindössze húsz percig tartott a képviselőtestületi ülés

Több ezren, tanárok, diákok és szülők de
monstráltak a Kossuth téren. A pedagógusok 
bérrendezését és a munkaterhek csökkentését 
követelték. A Pedagógusok Demokratikus Szak
szervezete (PDSZ) a sztrájk folytatását kérte 
a tanároktól. 
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MÁRCIUS 15.

Békés volt a nemzeti ünnep

Ezeket tegye a csomagba!

Segítő hang

RieRsch Tamás

A programok szervezé-
sekor még senki sem szá-
molt azzal, nem is tehette, 
hogy Ukrajnában háború 
lesz, és emiatt menekültek 
tízezrei érkeznek majd az 
országba. Csak egy pél-
da az ukrán–orosz hábo-
rú okozta érzelmekre, a 
március 15-i ünnepi ülés 
meghívott előadója az a 
Józan László színművész 
volt, aki Kárpátalján szü-
letett, és akinek a családja 
még mindig a határon túli 
háborús területeken lakik.

A hivatalos kerületi 
ünnepségek idén is Pest-
újhelyen, az országzász-
lónál kezdődtek, ahol a 

Hubay Jenő Ifjúsági Fú-
vószenekar és a Pestújhe-
lyi Általános Iskola mű-
sorát követően Hajdu 
László országgyűlési kép-
viselő mondott ünnepi 
beszédet. Hajdu László az 
1848-as forradalom előz-
ményeiről, és Rákospalo-
ta szabadságharcban tanú-
sított szerepéről beszélt.

„Rákospalota 174 évvel 
ezelőtt is példát mutatott 
azzal, hogy katonákat kül-
dött a haza szabadságának 
megvédése érdekében, és 
most is példát kell mutat-
nia abban, hogy egysége-
sen tud kiállni a szabadság, 
az összetartás és a szolida-
ritás eszméi mellett” – fo-
galmazott a képviselő. Az 

ünnepség végén a részt-
vevők megkoszorúzták a 
pestújhelyi ’48-as emlék-
művet.

Rákospalotán hagyo-
mányosan a Szilas Nép-
táncegyüttes a házigazdá-
ja az ünnepségnek. A Kos-
suth-szobor előtt most is a 
népviseletbe öltözött fiata-
lok táncoltak az évforduló 
alkalmából. Józsa Tamás 
művészeti vezető irányítá-
sával ismét látványos pro-
dukciót adtak elő. Cser-
diné Németh Angéla pol-

gármester pedig, bár 1848 
vívmányairól beszélt, a 
szomszédban zajló hábo-
rúról is szót ejtett.

„Ma, amikor emberek 
halnak meg a szomszéd-
ban egy agresszor által in-
dított, kegyetlen háború-
ban, nem maradhatunk 
némák. A miniszterel-
nök által a háború nap-
jaiban emlegetett »straté-
giai nyugalom« valójában 
önleleplező semmitmon-
dás és becstelen megalku-
vás – a pőre hatalmi érdek 
szégyenteljes és árulkodó 
politikai kommunikáció-
ja. A hazáról beszél, mi-
közben a pártpolitikai és 
személyes érdekeit félti. 
A lelkiismeretes és önzet-
len állampolgárok a mi 
kerületünkben is már az 
első napokban - a civil és 
egyházi szervezetekkel és 
önkéntesekkel együttmű-
ködve - megszervezték az 
adományok gyűjtését, és 

mi is igyekszünk segíte-
ni, amiben csak tudunk –
mindenkinek, aki Ukraj-
nából menekül.”

A kerületi Fidesz- 
KDNP a rákospalotai 
Kossuth-szobornál tar-
tott megemlékezést, me-
lyen Pintér Gábor válasz-
tókerületi elnök mondott 
ünnepi beszédet.

„Ne legyenek illúzió-
ink, 1848-ban sem volt 
nemzeti egység a forrada-
lom és szabadságharc esz-
méi mellett. Elég csak Jó-
kai A kőszívű ember fiai 
című regényére gondol-
ni: még egy családon be-
lül sem volt feltétlenül 
egység” – mondta Pintér 
Gábor.

A XV. kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Ön-
kormányzat az örmény 
származású aradi vérta-
nú, Kiss Ernő emléktáb-
lájánál emlékezett a sza-
badságharcra. 

BéRes ildi

Folytatódik a segítség
nyújtás az Ukrajnából 
menekülőknek, a kerü
letben több ponton is 
gyűjtenek adományo
kat. Érdemes azonban 
tájékozódni: mi kerüljön 
a segélycsomagba.

L. Ritók Nóra, az Igaz-
gyöngy Alapítvány ve-
zetője korábban a kerü-
letünkben személyesen 
is arra hívta fel a figyel-
met, hogy bár a szolida-
ritás nő az emberekben, 
de az adományozási kul-
túránk zavaros képet mu-
tat. Szerinte sokan nem 
érzik a lomtalanítás és az 

adományozás közötti kü-
lönbséget. A szakember 
nem győzi hangsúlyozni, 
hogy csak olyan terméket 
adományozzunk, amit 
magunk is megennénk 
vagy használnánk. Fon-
tos tájékozódni, mire van 
a legnagyobb szükség. 

A háborús menekül-
tek között sok a nő és a 
gyermek, a tartósélelmi-
szer-adományok mellett 
a legtöbben a tisztálkodá-
si lehetőségeket keresik. 
A segélypontok kifejezet-
ten kérik, hogy higiéniai 
„úti csomagokat” állítsa-
nak össze az adományo-
zók, melyben kerülhet 
fertőtlenítő gél, nedves 
törlőkendő, papírzseb-

kendő, fogkrém, fogkefe, 
dezodor, egészségügyi be-
tét és ragtapasz is. A Mig-
ration Aid nevezetű szer-
vezet pedig önkénteseket 
keres, hogy minél több 
menekültnek tudjanak 
segíteni. Míg a Segítség-
nyújtás (Ukrajna, Kárpát-
alja) nevű Facebook-cso-
port a segíteni kész embe-
reket köti össze a rászoru-
lókkal. 

BéRes 

A tárgyi adományozás mellett sajnos kevés szó 
esik a lelki segítségnyújtásról, pedig nagyon fon
tos lenne, hogy a háború elől menekülők megfe
lelő mentálhigiénés ellátást is kapjanak.

Az ukrán–orosz háború kezdete óta száznál is több 
gyerek halt meg a harcokban – közölte az ukrán 
főügyész. Mindeközben egyre több család, főként 
nők és gyermekek kényszerülnek elhagyni ottho-
naikat. Hogyan lehet ezt a sok szörnyűséget feldol-
gozni? A magyar pszichológusok, pszichiáterek és 
mentálhigiénés szakemberek igyekeznek reagálni 
a problémára, és ingyenes segítséget adni azoknak 
a háború elől menekülő ukrán embereknek, akik 
Magyarországra érkeznek. Mint a pszi.hu oldalon 
megjelent felhívásban írják, nem egészségügyi ellá-
tást, pszichoterápiát vagy pszichiátriai gondozást 
nyújtanak, hanem tanácsadást, segítő és támogató 
beszélgetést. A honlapon több szakember elérhető-
sége is megtalálható, de az is látható, hogy ki és mi-
lyen nyelven tud segíteni. A szervezők azt kérik, 
hogy mindenki egyszerre csak egy szakembernek 
írjon, különben gyorsan túlterhelődik a rendszer és 
mások nem jutnak segítséghez.

Fo
tó

k:
 C

so
ko

na
i N

on
p

ro
fit

 K
ft

., 
N

ag
y 

B
ot

on
d

Nem olyan volt ez a március 15e, mint a 174 év
vel ezelőtt, amikor hűvös, szeles és esős volt az idő, 
ám az eső sem tudta elmosni a forradalmi hangula
tot. Az idei program szép, tavaszias időben és nagy 
nyugalomban zajlott. Ám a mostani ünnep sem 
volt érzelmektől mentes.

JEGYZET

1 500 000Mindennap nézem a képeket és 
mindig ugyanaz jut az eszem
be. Lehetnének az enyémek is. 

Az enyémek, akik most éppen 3 és 5 éve
sek. Akik minden napjukat rendkívül ne
héz, lassú ébredéssel kezdik, hogy a közös 
reggeli után még egy kicsit játszva elindul
junk óvodájukba, ahol felhőtlen örömmel 
tölthetik el napjukat és a közös játék bé
kéjével legyenek együtt társaikkal. Bizton
ságban, csodálatos óvónők, dajkák között. 

A hétköznapjaink vége mindig ha
sonló. A nap végén nem maradhat el 
az ovi előtti közös játék, az otthoni be
szélgetés a napunkról, a közös vacso
ra, a fürdés, a mesélés és végül az elal
vás. Valószínűleg, az övék is ilyen volt 
pár héttel ezelőttig. Valami förtelmes 
gonoszság azonban elvette a gyerekko
rukat. Pont úgy, ahogy az enyémektől 

is elvehetné. Meg másokétól. Egyik nap 
béke, öröm, boldogság, pajtások, míg a 
másik napon már szirénák, bombák, 
riadók, katonák, háború, halál, mene
külés. Félelmetes, szomorú és megrázó. 

Megrázó, amikor látjuk, hogy anyák 
ezrei próbálnak a legrosszabb körül
mények között is biztonságot nyújtani 
nekik egy olyan úton, aminek nem is
merik a végét. Megrázó, amikor talál
kozunk velük egy boltban vagy éppen 
a Keleti Pályaudvar gyerekfolyosóján. 
Nem lehet nem rájuk gondolni. 

Már másfél milliónyian vannak. 
Ennyi gyereknek kellett eddig elmene
külnie Ukrajnából. A többségük nem 
is fog majd visszatérni. 

Ők csak gyerekek. Ezért ez bűn. Há
borús bűn.

Beke Károly

Már másfél milliónyian 
vannak. Ennyi 
gyereknek kellett eddig 
elmenekülnie Ukrajnából.

ADOMÁNYOZÁS LELKISEGÍTSÉG-NYÚJTÁS

Fontos tájéko-
zódni, mire van 
a legnagyobb 
szükség

Rákospalotán 
hagyományosan 
a Szilas Nép-
táncegyüttes a 
házigazdája az 
ünnepségnek

A tartósélelmiszeradományok mellett a tisztálkodási szerekre van a legnagyobb szükség
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot 
hirdet a fenntartásában működő

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda
INTÉZMÉNYVEZETŐI (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott időtartam, 2022. augusztus 
01. napjától 2027. július 31. napjáig.
A munkavégzés helye: 1154 Budapest, Aulich Lajos utca 46-62.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1. 
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 14. (csütörtök).

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Reiszné Naszádi Magdolna a Népjó-
léti és Intézményfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője nyújt a 06-1/305-3256-os telefon-
számon vagy személyesen – előzetes egyeztetést követően – munkanapokon ügyfélfogadá-
si időben (H: 13.30-18.00, Sz: 8.00-16.30, P: 8.00-11.30).

A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton, egy példányban, zárt borítékban tértivevényes küldemény-
ben Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztály (1153 Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.) részére címezve lehet benyújtani. 
A borítékon szerepelnie kell a „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág 
Összevont Óvoda intézményvezetői pályázat” szövegnek. A pályázatok postai feladásának 
határideje 2022. április 14-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 26.

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

TISZTSÉGVISELŐKTAVASZI FESZTIVÁL

ELISMERÉS

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÖZÉLET 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) 
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palmai.attila@bp15.hu

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)
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szalay.kornel@bp15.hu

FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN
További információk: https://www.bpxv.hu/kepviselo

LISTÁS KÉPVISELŐK

Együtt a város – együtt a kerület
GásPáR anna

A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál a város sok
színűségének ünnepe, 
mely idén a találkozás 
élményét adja: egy
mással, a felfedezésre 
váró helyszínekkel és 
izgalmas témákkal. A 
kerületeken, közössé
geken és műfajokon 
átívelő programkaval
kád összeköti a várost 
és a benne élőket. 

Április 29. és május 15. 
között táncol, zenél, ját-
szik és ünnepel a város, és 
ebbe a színes kavalkádba 
bárki bekapcsolódhat. A 
szervezők szerint a városi 
élményt akkor lehet iga-
zán kiteljesíteni, ha belak-
ják a programok azokat 
a helyszíneket is, ahova 
korábban nem jutott el a 
fesztivál. Most tavasszal a 
belváros mellett más vá-
rosrészeket is bekapcsol-
nak a népszerű program-
sorozatba. 

A Budapesti Tava-
szi Fesztivál XV. kerü-
leti eseményei a szabad-
ba invitálják a közönsé-
get – ahogy az év elején 
újranyitottak a kulturá-
lis intézmények, a helyi 
programok az újra való 
nyitottságot, az újrahasz-
nosítást és a közterek újra 
felfedezését helyezik fó-
kuszba.

A május második hét-
végéjére koncentrálódó 
programok szinte mind-
egyike a kerületi parkok-
ban, tereken történik, a 
séták olyan helyekre ka-

lauzolnak, amelyek meg-
ismerése a helyieknek és 
az ismeretlen ideérkezők-
nek is új élményeket ad-
hatnak. 

Szabadtéri színpadok-
kal találkozhatunk a Szé-
chényi téren az Epres sor 
végén, illetve a Pestújhe-
lyi téren. Ezeken az új 
közösségi találkozópon-
tokon május 7-én Szirtes 
Edina Mókus, május 8-án 
pedig Vecsei H. Miklós 
és csapata lép fel egy-egy 
különleges koncerttel. 
A hegedűművésznőhöz 
egy beatboxos csatlako-
zik, Vecsei Hasi társaival 
pedig nem csupán zenél, 
hanem egy egyedülálló 
vizuális világot varázsol 
a színpadra. A zenei cse-
megék előtt délután íny-
csiklandó falatok, gyerek-
programok és pódiumbe-
szélgetések várják a láto-
gatókat.

Május 8-án a Pestúj-
helyi téren a Bátorságok 
könyve csapata beszélget 
Balatoni Józseffel, Jocó 
bácsival, aki a kerületi 
Kontyfa utcai Általános 
Iskola történelemtaná-
ra, író és az elmúlt évek 
egyik legismertebb peda-
gógusa lett. A téma a bá-
torság, a beszélgetőpart-
nerek Gerlits Réka és Mé-
száros Piroska színész-
nők, az online magazin 
megálmodói. A Bátor-
ságok könyve kezdemé-
nyezésük lényege, hogy 
élőben és a világhálón is 
megmutassák azokat a 
példaértékű emberi sor-
sokat, melyek a kiállás-
ról, a kitartásról és a min-

denkiben ott rejlő arany-
tartalékokról szólnak.

Az Öltöztessük fel a 
parkot! program a Ki-
kötő Ifjúsági Sziget szer-
vezésében valósul meg, 
ahol ifjú alkotók szabad-
téri szobrokkal, installá-
ciókkal, fantázia-ruhák-
kal, használati tárgyakkal 
díszítik fel a központ kö-
rüli parkot az újrahaszno-
sítás és a fenntarthatóság 
jegyében. Az alkotás kö-
zös, mindenki hozzáte-
het. Az inspiráló délután 
május 7-én nagy perfor-
mansszal záródik, profi 

előadó- és cirkuszművé-
szek irányításával.

A gyerekek mesetúrán 
is részt vehetnek. A csö-
könyös elefánt történetét 
az újpalotai kiserdőben sé-
tálva ismerhetik meg, és a 
játék közben a résztvevők 
kincseket keresve közösen 
tisztítják az erdei utakat.

Madarász Viktor ha-
gyatéka adta az ötletet a 
Halál Rákospalotán váro-
si sétához, melyhez kap-
csolódóan a Helytörténe-
ti Gyűjteményben ezen 
a hétvégén ingyenes tár-
latvezetéssel tekinthető-
ek meg a festő művei. 
A kerületi tematikus sé-
ta közben a képzőművé-
szet erejével összekötjük 
a pontokat Párizs, Rákos-
palota, a XIX. és a XXI. 
század között. A séta má-
jus 6. és 8. között min-
dennap elérhető lesz. 

A kerületbe érkezik 
az Anyacsak1 minifeszti-
vál is, mely a szülőséggel, 
anyává válással kapcso-
latos programokat kínál 
a Csokonai Rendezvény 
Házban.

RieRsch Tamás

Kossuthdíjat kapott Lakatos Móni
ka. A rákospalotai énekes március 
15. alkalmából vehette át az elisme
rést a Parlamentben 

Lakatos Mónika úgy lett a világ egyik 
legjobb népzenésze, hogy a kezdetekkor 
csak magának, a saját örömére énekelt.

„Cigány közösségben nőttem fel, ahol 
szokás volt az együtt töltött időket ze-
néléssel, énekléssel és tánccal feldobni. 
Így ragadtak rám a dalok, és így erősö-
dött bennem az éneklés vágya. A ’90-es 
években a szomszédos XVI. kerületben, 
a Holdvilág Kamaraszínházban bulikat 
szerveztünk, többek között itt ismer-
kedtem meg Mazsival (Rostás Mihály 
- a szerk.) is, és itt figyelt fel ránk Mal-
got István színházigazgató, aki titokban 
benevezett bennünket az 1996-os Ki Mit 
Tud?-ra” – mesélte Lakatos Mónika.

A ’96-os versenyt népdal kategóriában 
meg is nyerték. A siker egy csapásra elis-

mertséget és hírnevet jelentett a számuk-
ra. Nem sokkal később megszületett a lá-
nyuk, így a zenélésben is hosszabb szü-
net következett. „És ez egy olyan terület, 
ahol ugyan gyorsan megismerhetnek, de 
gyorsan el is tudnak felejteni.”

Mazsinak és Mónikának mindent 
elölről kellett kezdeniük. Ám hamar ösz-
szeállt a Romengo (Cigányoké) együt-
tes a színpadon, amely formáció nagyon 
népszerű lett. Időközben a házaspár még 
két új zenekart is létrehozott: a Roma-
nimóval úgynevezett „hallgatókat”, rit-
mustalan balladákat, a Cigány Hangok-
kal pedig ismert cigánydalokat játszanak.

Azt mondta: bárhol járnak a világban, 
sosem csak a cigányságot, hanem a ma-
gyarságot is képviselik. Lakatos Mónika 
és férje öt éve laknak a kerületben. Azt 
mondták, hogy nagyon szeretnek itt él-
ni. Mostanában azonban csak keveset 
tartózkodnak itthon, a Kossuth-díj átvé-
telét követően is a Romengóval utaztak 
Dubajba, majd a Cigány Hangokkal Lit-
vániába mennek.

Állami elismerés
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Vecsei H. Miklós és társai Párbeszéd, sötétben című műsorukat mutatják be a Pestújhelyi téren

A Tavasz Nőikar koncert közben

ÍZELÍTŐÜL
A PROGRAMOKBÓL:

2022. május 5. 17:00
Péterfy-Novák Éva: 
Egyasszony
Tenki Réka előadásában
Helyszín: Csokonai Művelő-
dési és Rendezvény Ház

2022. május 7. 11:00 – 14:00
Öko-kalandok Játéktár
Helyszín: Újpalota, Fő tér

2022. május 7. 20:00
Úgy szeretnék élni – Szirtes 
Edina Mókus koncert
Helyszín: Széchényi tér – 
Epres sor

2022. május 8. 20:00
Csoóri Sándor: Párbeszéd, 
sötétben
Vecsei H. Miklós és csapa-
tának műsora
Helyszín: Pestújhelyi tér

2022. május 14. 19:00
Tavaszi dal
a 60 éve működő Tavasz 
Nőikar jubileumi koncertje
Helyszín: Csokonai Művelő-
dési és Rendezvény Ház

Május 7-én Szir-
tes Edina Mókus, 
május 8-án pedig 
Vecsei H. Miklós 
és csapata lép fel 
egy-egy különle-
ges koncerttel
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Kötelezettségvállalási meg
állapodást írt alá a Magyar 
Önkormányzatok Szövet
sége (MÖSZ) MárkiZay 
Péterrel, az Egységben 
Magyarországért miniszter
elnökjelöltjével. 

A MÖSZ tíz pontban fogalmaz-
ta meg azokat a legfontosabb-
nak tartott intézkedéseket, ame-
lyekkel egy kormányváltás után 
helyre tudják állítani az önkor-
mányzatiságot. Karácsony Ger-
gely szerint a 10 pont lényege, 
hogy az elvett jogkörök és for-
rások visszakerüljenek az önkor-
mányzatokhoz, amelyek – mint 
írta Facebook-oldalán – végre 
partnerei lesznek az új kormány-
nak, nem politikai bosszúhad-
járat célpontjai. Hozzátette: az 
új kormány több beleszólást ad 
mind a fővárosnak, mind a te-
lepüléseknek, és közreműködik 
abban, hogy a helyi problémák-
ra helyben találjunk megoldást.

„Az önkormányzati választá-
sok óta eltelt három évünk a kor-
mánnyal folytatott harcról szólt. 
A szolidaritási adó növelése, az 
iparűzési és gépjárműadó elvétele 
a városok kivéreztetését jelentette. 
Budapestnek még azokért a támo-
gatásokért is küzde-
nie kellett, amelyek 
törvénybe vannak 
foglalva. Nem ke-
vesebb, mint a jö-
vőnk múlik a kor-
mányváltáson!” – 
fogalmazott a fő-
polgármester.

A Gémesi György vezette Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge még januárban fogadta el azt 
a tíz pontot, amelyet mostantól 
az ellenzék is képvisel. A szövet-
ség szerint az új kormánynak el 
kell ismernie az önkormányzato-
kat mint a demokrácia egyik alap-
intézményét. Biztosítani kell az 
önkormányzatok pénzügyi önál-
lóságát és a feladatokhoz mérten 
kell megteremteni a települések 
önfenntartó képességét. Elvár-
ják, hogy az új kabinet rendszere-
sen egyeztessen velük, az önkor-
mányzatokat és azok szövetségeit 
pedig fontos partnernek tekintse.  

Megfogalmazásuk szerint ga-
rantálni kell az 
önkormányzatok 
szervezetalakítási 
és társulási szabad-
ságát. Fontosnak 
tartják azt is, hogy 
az első kormányza-
ti döntések egyike 
legyen, hogy visz-

szaadják a korábban elvont hatás-
köröket, mint például az oktatá-
si intézmények fenntartását, épí-
tési- és gyámügyi feladatok ellá-
tását. 

Szintén sürgetik, hogy a ve-
szélyhelyzetre hivatkozva elvont 
iparűzési adó miatt kárpótol-
ják az önkormányzatokat, emel-
lett pedig kapják vissza a gépjár-
műadót is. 

Elvárják, hogy a 2023-as költ-
ségvetés előkésztésébe már a te-
lepüléseket is vonják be. Kiemelt 
kérdésnek tekintik, hogy az uni-
ós helyreállítási alapok hatékony 
és transzparens felhasználásába az 
önkormányzatokat is vonják be. 
Fenntartható és értékálló bérren-
dezést kérnek. Mindezeken kívül 
pedig azt várják a kormánytól, 
hogy vállaljon felelősséget arra, 
hogy az országos önkormányza-
ti szövetségekkel közös irányítá-
sú szakmai előkészítő és informá-
ciós szervezetet hoz létre és hoz-
zájárul annak működéséhez. 

KAMPÁNY

FŐVÁROSI HÍREK

Az önkormányzatiság a tét

Fo
tó

: F
ac

eb
oo

k.
co

m
/k

ar
ac

so
ny

ge
rg

el
y

Nem kevesebb, 
mint a jövőnk 
múlik a kor-
mányváltáson!

NEM KÖTELEZŐ,
DE VISELHETŐ
A járványügyi korlátozások feloldá-
sával összhangban március 7-től 
a közösségi közlekedés használa-
takor, valamint a megállóhelyeken 
és az állomásokon sincs már ér-
vényben a maszkviselési szabály. 
Ha valaki úgy gondolja, nyugodtan 
hordhat maszkot. A BKK Központi 
ügyfélszolgálata, illetve a BKK Ügy-
félközpontok ugyancsak igazodnak 
a járványügyi korlátozások vissza-
vonásához, ezért az ügyfeleknek, 
valamint a BKK-munkatársaknak 
sem kötelező a maszkviselés. 

UTAZÁS BICIKLIVEL
Tovább bővül a kerékpárszállítási le-
hetőség a fővárosban: március köze-
pétől a 91-es és 291-es buszokon is 
lehet biciklit szállítani. A BKK járatain 
kerékpárt szállítani egy vonal- vagy 
gyűjtőjegy érvényesítésével, illetve 
kerékpárbérlettel lehet. A kerékpár-
szállítás díján kívül a személyszállítá-
sért is fizetni kell, tehát a kerékpárral 
közlekedőnek is rendelkeznie kell ér-
vényes jeggyel vagy bérlettel. 

ÁTADTÁK A FŐVÁROS
SAJTÓDÍJÁT
Családias körben adták át a Csen-
gery-díjakat, a főváros sajtódíját. 
A Főváros Közgyűlés minden évben 
azoknak a szakembereknek ítéli 
oda a díjakat, akik magas színvo-
nalon művelik az újságírás mes-
terségét. 2022-ben Csengery-díj-
ban részesült: Bucsky Péter, Danó 
Anna, Hámori László, Ránki Júlia 
és Váradi Júlia újságíró.

MárkiZay Péter és a szövetség polgármesterei az aláírás után

EGYÜTT
A VÁROS
2022.04.29. - 05.15.
btf.hu

2022_BTF_press_XVmédia_184x263mm.indd   12022_BTF_press_XVmédia_184x263mm.indd   1 2022. 03. 07.   14:052022. 03. 07.   14:05

HIRDETÉS



12 2022. március 23.

INTERJÚ

Fo
tó

: C
so

ko
na

i N
on

p
ro

fi t
 K

ft
., 

V
ar

go
sz

maRTon éva

A Közösségi Ház vezetése előtt az Úttörő-
ház-Diáktanya formátumban dolgoztam, de 
a rendszerváltás környékén olyannyira pénz-
es lett minden, hogy amiket csináltam, csak 
vitték a pénzt. Elkeserítő volt, visszamentem 
tanítani. Pintér Zsuzsa, a Közösségi Ház ak-
kori vezetője – két évvel ezelőttig együtt dol-
goztunk – hívott, akkor teljesen ismeretlenül. 
Nem sokat vívódtam, másnap már műsorfü-
zetet csináltunk Zsuzsa lakásán. Sokat nem 
gondolkodtam, hisz mindig ezt akartam csi-
nálni. Tizenéves koromtól – akkor Székesfe-
hérváron éltünk –, jártunk a Művészetbará-
tok Klubjába, imádtam, tudtam, valami ha-
sonlót szeretnék majd csinálni. Fehérvártól 
nagyon sokat kaptam, a hetvenes évek kö-
zepétől már sok izgalmas dolog történt ott, 
s volt néhány csodálatos tanárom a gimná-
ziumban. Mindig népművelő akartam lenni, 
bár gyerekként még csak sejtettem, mit jelent.

Mindenhez értek egy kicsit, tudok egy ki-
csit írni, rajzolni, egy kicsit színjátszani, de 
egyikben sem voltam annyi-
ra kiemelkedő, hogy azokon 
a  pályákon elinduljak. Itt 
mindenből kapok, és min-
denből adhatok egy kicsit.

A RENDSZERVÁLTÁS ÉVEI 
SOK AJTÓT KINYITOTTAK. 
EZ IS VONZÓ VOLT?
Rengeteg lehetőség lett, 
egészen újszerűen lehetett 
a  programokat szervezni. 
Hatalmas levegőt kaptunk 
azokban az években.

VANNAK NAGY KORSZAKAI 
INDULÁSA ÓTA A HÁZNAK? 
MELYEK VOLTAK A JELEN-
TŐSEBB FORDULÓPONTJAI?
Az első tíz év kutya nehéz 
volt, az úttörőházból kellett egy izgal-
mas programokat kínáló, sokak számára 
vonzó, működő intézményt létrehozni. 
A második tíz év volt az aranykor, akkor-
ra érett be sok minden, nagyon beindul-
tunk. Megizmosodtak a  Pestújhelyi Na-
pok, a  nagy kiállítások is ebben az idő-
szakban sűrűsödtek. Már annyi mindent 
nem kellett elmagyarázni, ismertek min-
ket, egyik dolog hozta a  másikat. Ez az 
utolsó tíz év – amire igazából nem tudom 
a magyarázatot – kicsit gyengébb volt.

A CSOKONAI TAGINTÉZMÉNYEI KÖZÜL 
A PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ A LEGNA-
GYOBB TERÜLETŰ, AMI LEHETŐSÉG A SOK-
MŰFAJÚSÁGRA IS.
Valóban nagy erőssége a  háznak, hogy 
ekkora terei vannak, itt alakulhatott meg 
a legtöbb csoport, mint az emblematikus 
Tűzvirág Tűzzománc Alkotókör, amely 
harminc évvel ezelőtt velem jött ide. De 
ugyanilyen meghatározóak a  verseny- és 
színpadi táncosok, a  balettosok, a  jógá-
sok. Persze maradtak is el csoportok, de 

mindig jönnek újak. Színházi előadásaink 
ritkábban vannak, nehéz a százhatvan fős 
teremben rentábilis előadásokat tervezni, 
a  legfontosabb szempont, hogy amit hí-
vunk – legyen az bármilyen műfaj – az mi-
nőség legyen. Tartunk ott könyvbemuta-
tókat, Saly Noémitól Görög Ibolyáig na-
gyon sok izgalmas szerzőt mutattunk már 
be. A másik lába a közösségi háznak, ami-
re nagyon büszke vagyok, a  kiállítások. 
Remek segítőim voltak, hogy az első pilla-
nattól kezdve jó kiállításokat szervezzünk. 
Szabó Gábor szobrász nélkül nem tudtam 
volna megcsinálni a Külvárosi Szalont, ő 
mutatta be azokat a  remek képzőművé-
szeket, például Gyulai Líviuszt, akiket az-
tán meghívtunk.

HANGSÚLYOZNI SZOKTA, HOGY A KIÁLLÍ-
TOTT MŰVÉSZEKNÉL EGYETLEN KRITÉRI-
UM VAN, A MINŐSÉG. MIT JELENT EZ A MI-
NŐSÉG?
Én nem tanultam ezt, de valahogy mindig 
ráérzek, mi képvisel minőséget, s mi az, 
amit nem szeretnék. Kezdetben nagyon 

nehezemre esett, hogy ud-
variasan, de visszautasít-
sak, meg kellett tanulnom 
nemet mondani. Az ismert 
művészek mellett sokféle 
kiállítás volt már itt, készí-
tettünk csoportos tárlatot 
amatőröknek, bemutattuk 
saját alkotóköreinket. Kü-
lönböző műfajok felé ka-

landozunk, hihetetlenül izgalmas volt két 
éve a falvédő-kiállítás. Nagyon büszke va-
gyok a Külvárosi Szalonra. 

HARMINC ÉV NAGYON HOSSZÚ IDŐ, 
HOGY A MUNKAHELY ERŐS ÉRZELMI KÖ-
TŐDÉST IS JELENTSEN, HOGY KUTASSA 
A HELY MÚLTJÁT, ÖSSZEGYŰJTSE TÁRGYI 
EMLÉKEIT. 
Pestújhely nagyon izgalmas hely, a  szá-
zadfordulón jött létre, elképesztően gazdag 
múltja van, amire akkor jöttem rá, amikor 
először csináltam a helyhez kötődő kiál-
lítást a pestújhelyiek játékaiból. Nagy si-
ker volt, ezen felbuzdulva csináltunk kiál-
lításokat a vendéglősökről, az orvosokról, 
az iparosokról, a Pestújhelyről elszárma-
zott hírességekről. Egyre beljebb engedtek 
az emberek a múltjukban, beengedtek az 
otthonaikba. Végigolvastam a korabeli új-
ságokat, nagyon izgalmas, hogyan formá-
lódott az itt élőkből közösséggé a  hely, 
amely kezdetektől fogva önállóságra tö-
rekedett. Ezek a helytörténeti kiállítások, 
ahol kiderül, mennyi közös kötődése volt 

Ezt a munkát nyitottsággal,
az örök kíváncsisággal

lehet csak csinálni

az itt élőknek, reményeink szerint vissza-
hatnak a mai közösségekre is. 

E TEKINTETBEN KÜLÖNÖS ÖTLET VOLT 
A „TÁRGYAK, SZESZÉLYES LÉNYEK” KIÁL-
LÍTÁS, AHOL AZ ITT ÉLŐK ÁLTAL HOZOTT 
TÁRGYAKBÓL ÉPÜLT FEL A KIÁLLÍTÁS. 
A TÁRGYAK MENNYIBEN KARAKTERIZÁL-
JÁK A HELYET, A KÖZÖSSÉGET, AZ ITT ÉLŐK 
SORSÁT? 
Az itt élő családokról beszéltek ezek a tár-
gyak. Volt, aki a Sztálin-szobor egy darab-
ját hozta el, valaki a  csecsemőként meg-
halt gyermeke cipőjét, mindenki a féltett 
kincseit szedte elő. Ültem a  tárgyak kö-
zött, s arra gondoltam, ezek az emberek 
nagyon szerethetnek, hogy megosztották 
velem a személyes történeteiket. 

ENERGIKUS, MINDIG VANNAK ÚJABB 
ÜGYEK. MI TARTJA ITT AZ EMBERT ENNYI 
ÉVTIZEDEN ÁT? KÖTŐDÉS AZ EMBEREKHEZ, 
A HELYHEZ, A HŰSÉG?
Így minden. Nagyon szép hely, tavasszal 
csodálatos akácillat lengi be. És nem tu-
dok úgy végigjönni az utcán, hogy hár-
man-négyen ne köszönnének mindig 
rám. Csodálatos kis sziget a nagyváros-
ban. És benne van sokunk kőkemény 
munkája, az egykori igazgatóé, Pintér 
Zsuzsáé, s a  mai napig velem dolgozó 
Lövei Olgáé. Harminc éve együtt, a há-
rom nagyon karakteres nő. És még nem 
beszéltem a „csak” húsz éve velem dol-
gozó kollégákról.

ÉPPEN MOST LÁTHATÓ A HÁZBAN A NŐ VA-
RÁZSA CÍMŰ TÁRLAT. ÚGY TŰNIK, FONTOS 
TÉMA A NŐ, A NŐI SZEREPVÁLLALÁSOK.
Nagyon fontos. Minden évben megrendez-
zük nőnap környékén a Minden, ami nő 
sorozatunkat, rengeteg fantasztikusan okos, 
érzékeny nőt ismerhettem meg ezek során.

ÚGY TŰNIK, A HÁZ JÓVAL TÖBB MINT EGY 
MUNKAHELY, AZ AZ OTTHONOSSÁG, AMIT 
ITT MEGTEREMTETT, MÉLY KÖTŐDÉST IS 
JELENT. MÁSODIK OTTHON?
Párommal Érden lakunk, de a Covid óta he-
tente négy napot itt alszom. Igen, összecsú-
szott a privát és a munka, olykor a nappa-
lok és az éjszakák, a hétvégék és a hétköz-
napok, de ebben a szakmában ez sokunkkal 
van így. Ezt a munkát nyitottsággal, az örök 
kíváncsisággal lehet csak csinálni, már kis-
gyerekként is hihetetlenül érdekelt a világ, 
az emberek. Én megtaláltam magam a szak-
mában, a hivatásban, örömöt okoz.

MI A HÁZ HITVALLÁSA?
Hitvallása nekünk, az itt dolgozóknak van, 
talán leginkább az, hogy minőségi progra-
mokat kínáljunk az embereknek. Hogy aki 
csak úgy beesik, az is jól érezze magát.

NEHEZEBB MA KÖZÖSSÉGET ÉPÍTENI, MINT 
HÚSZ-HARMINC ÉVE?
Sokkal nehezebb… akkor még nem volt 
ennyi lehetőség és kihívás. Mi sem fia-
talodunk, de remélem, nem öregedtünk 
még bele. Nagyon nehéz még a  nagyon 

jó programokra is megszólítani az embe-
reket. A Covid nagyon sok kárt tett a kö-
zösségekben, amit nehéz újraépíteni.

BESZÉLT SIKEREKRŐL. ÉRDEMÉREMMEL 
TÜNTETTÉK KI MÁRCIUS 15-ÉN. A DÍJ, A NA-
PI VISSZAJELZÉSEK – MI MINDEN JELENTI 
A SIKERT?
Nagyon örülök az elismerésnek. Ami-
kor átvettem, kicsit sós lett a  torkom. 
És igen is, fontosak ezek a visszajelzések, 
bár én szerencsés vagyok, egy-egy jól sike-
rült program után azonnal kapom a  po-
zitív visszajelzéseket, dicséretet. De mi-
kor mindezt ünnepélyesen, egy kerületi 
érdem érem formájában is megkapja az em-
ber, az valódi megtiszteltetés.

Kis sziget
a nagyvárosban 

Interjú Nagy Edittel
Harminc év sok idő, hogy az ember otthonossá te
gye, belakja a Házat, mely munkája, hite és öröme. 
Idén március 15én a kerület érdemérmével díjazták 

munkáját. Nagy Edittel, a Pestújhelyi Közösségi 
Ház vezetőjével beszélgettünk.
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Az emberi erőforrások minisz
tere feloldotta a covidfertőzés
sel nem érintett kórházi osztá
lyokon a látogatási tilalmat, ki
vételek azonban vannak. 
A kerületben is lazítottak a sza
bályokon.

Látogatási tilalom már csak a co-
vidos betegeket ellátó osztályo-
kon (intenzív és általános co-
vid-osztályok) marad érvényben. 
Látogatni csak az alábbi szabá-
lyok szerint lehet: egy beteghez 
legfeljebb két látogató mehet be, 
személyenként 30, vagy egy láto-
gató 60 percre. Fontos, hogy a lá-
togató érvényes védettségi igazol-
vánnyal 48 órán belül elvégzett, 
negatív gyorsteszttel rendelkez-
zen, melyet köteles bemutatni, a 
szabály alól az 5 év alatti gyere-
kek mentesülnek. 

A koronavírus elleni védeke-
zéssel kapcsolatban, a helyi Gon-

dozó Ház (Erdőkerülő utca 34.) 
vonatkozásában meghozott in-
tézkedések visszavonásáról Cser-
diné Németh Angéla XV. kerü-
leti polgármester is közleményt 
adott ki.

„A 2022. január 27-én saját ha-
táskörben elrendelt látogatási, az 
épületben ellátottak tekintetében 

pedig az intézmény elhagyási ti-
lalmat visszavonom. Ennek ér-
telmében a Gondozó Ház eseté-
ben a mai naptól – az intézmény-
ben érvényben lévő járványügyi 
óvintézkedések betartása mellett 
– a látogatás megengedett, és az 
ellátottak elhagyhatják az intéz-
ményt” – közölte a polgármester.

Néhány szabály megmaradt

Feltételekkel már látogathatóak az intézmények

ELINDULT A SZAVAZÁS
Kerületi patikusra is lehet szavazni 
az idei Év Gyógyszerésze  pályáza-
ton. Nemcsak patikust, gyógyszer-
tárat is díjaznak a Kedvenc Pati-
kám díjjal. A Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége olyan gyógy-
szerészt ismernek el minden év-
ben, aki példát mutat kiemelkedő 
szakmai teljesítményével a gyógy-
szerészi gondozásban, a gyógysze-
rellátásban és a gyógyszerfejlesz-
tésben egyaránt. A bíráló bizott-
ság úgy döntött, hogy a díjazottak 
szakmai tevékenységéről készült 
összeállítást nyomtatott formában 
is mejelentetik. Szavazni az ev-
gyogyszeresze.hu oldalon lehet, 
legkésőbb május 31-ig. Az elsime-
réseket 2010 óta adják át évente. 
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A magas infl áció miatt, soron 
kívüli nyugdíjkiegészítésre van 
szükség a Nyugdíjas Parla-
ment Országos Egyesület 
szerint. Tájékoztatásuk szerint 
a valóságos infl áció és a 
nyugdíjemelés mértéke közötti 
növekvő különbségek komoly 
nehézséget jelentenek az idős 
emberek megélhetésének 
biztosításában.

Az év eleji nyugdíjemelés arra a 
törvényi kötelezettségre épült, 
hogy a tervbe vett fogyasztói 
áremelkedéssel megegyező mér-
tékű emelés biztosítja a nyugdí-
jak reálértékének megőrzését. 
A tavaly nyáron elfogadott költ-
ségvetési törvényben szereplő 
háromszázalékos infl ációs prog-
nózis tarthatatlansága már hamar 
kiderült a döntéshozók számára 
is. A tervezett pénzromlás mér-
tékéhez igazodva decemberben 
a kormány ötszázalékos nyugdíj-
emelésre korrigálta a várakozását 
– közölte az egyesület.

ELSZÁLLÓ INFLÁCIÓ
A tényleges fogyasztói árnöve-
kedés mértékét a KSH által nyil-
vánosságra hozott 2022. januári 
7,4%-os, majd a februári 7,9%-os, 
továbbá a márciusi 8,3%-os 
pénzromlás mutatja. A valóságos 
infl áció és a nyugdíjemelés mérté-
ke közötti növekvő különbségek 
komoly nehézséget jelentenek az 
idős embereknek. A jogszerűen 
járó nyugdíjkiegészítés összegének 

visszatartásával a kormány a nyug-
díjasokat ismét kényszerhitelezővé 
teszi – írták közleményükben.

Éppen ezért azt várják a 
kormánytól, hogy a tényleges 
infl ációhoz igazodó, soron kívüli 
nyugdíj-kiegészítést folyósítson. 

A pénzcentrum.hu elemzése 
szerint nehéz a helyzetük a nyugdí-
jasoknak. Vannak sokan, akiknek 
nélkülözniük kell. Ráadásul nem is 
számítanak érdemi javulásra idén. 
A portál felméréséből kiderült, 
hogy csak minden 
ötödik nyugdíjas 
jön ki a nyugdíjából, 
még tartaléka is. 
Csaknem harma-
duk kijön a pénzé-
ből, de csak akkor, 
ha jól beosztja. A 
legnagyobb arány-
ban (34,5%) azok 
vannak, akik ki-
jönnek ugyan a 
nyugdíjukból, de 
félretenni már nem tudnak. Sokan 
viszont minden hónapban anyagi 
gondokkal küszködnek. Százból 
13-an vannak így. 

STAGNÁLÁS
A vizsgálat szerint a nyugdíjasok 
55 százalékának nem változott a 
nettó jövedelme. Ami alapvetően 
kedvező lehet, de árnyalja a képet a 
magas infl áció. A megkérdezettek 
22 százalékának azonban csök-
kent a jövedelme. Többet költöttek 
alapvető élelmiszerekre, viszont 
kevesebbet például ruhákra, már 
csak azért is, mert a pandémia alatt 
többet voltak otthon. Többet fi zet-

tek gyógyszerre is – írja a pénzcent-
rum.hu. Ennek két oka lehet, vagy 
több gyógyszert kell szedniük, vagy 
drágultak a gyógyszerek. 

A LAKHELY IS SZÁMÍT
Megyénként is jelentős eltérés van 
abban, hogy mennyire romlott az 
anyagi helyzetük a nyugdíjasoknak. 
A legrosszabb a helyzet Komárom- 
Esztergom megyében. Ott a vá-
laszadók 65%-a mondta azt, hogy 
romlott az anyagi helyzete. Nógrád 

megyében volt a leg-
kedvezőbb a hely-
zet, ott az érintettek 
csaknem 43 száza-
léka látja hasonló-
an a helyzetét. Bár 
megyénként eltérő 
mértékben, de az 
érintettek 40-55 szá-
zaléka számít arra, 
hogy idén tovább 
romlik az anyagi 
helyzete. 

A kormány másként látja. Szij-
jártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter szerint az elmúlt 12 
évben nemcsak megőrizték a 
nyugdíjak vásárlóértékét, de az 
elmúlt években 10 százalékkal 
még nőtt is. Az ellenzéknek más 
az álláspontja, ezért több lépés-
ben segítenének az időseknek. Az 
egyik legfontosabb elem az lenne, 
hogy a duplájára emelnék a nyug-
díjminimumot. Emellett pedig egy 
nyugdíjkorrekciós programot is 
terveznek – ezt Varju László közöl-
te. Hozzátette, hogy a nyugdíjakat 
úgynevezett vegyes indexálással 
emelnék a jövőben. 

Kiegészítést sürgetnek

60+
JAVASLAT

MILLIÓKAT CSALTAK KI
Unokázós csalókat fogott el a 
rend őrség. A gyanú szerint a most 
őrizetbe vett két férfi és két nő 
több tucat idős asszonyt tévesze-
tett meg, amivel több mint 15 mil-
lió forintot csalt ki. Az volt a mód-
szerük, hogy  telefonon felhívták a 
kiszemelt áldozatukat, és az uno-
kájának vagy éppen a gyerekének 
adták ki magukat. Majd közölték 
az idősekkel, hogy a rend őrök ká-
bítószert találtak náluk, a börtönt 
pedig csak úgy kerülhetik el, ha 
fizetnek. Ehhez kértek pénzt az 
idősektől. Az egyik gyanúsított ját-
szotta el, hogy ügyvéd, aki a pén-
zért ment el a megtévesztett idő-
sekhez. A csalók négy megyében 
tévesztették meg az időseket. A 
rendőrség készpénzt, autókat és 
vagyontárgyakat foglalt le a gya-
núsítottaknál. A csalásokban egy 
73 éves idős nő is részt vett. 

SOKAN DOLGOZNÁNAK
A nyugat-európai országokhoz 
képest Magyarországon átlagosan 
20 százalékkal magasabb a 
nyugdíjasok aránya. A hrportal.
hu szerint a régiós országok-
hoz képest is 7 szézalékkal 
többen vannak. Sokan azonban 
nem akarnak otthon ülni. Egy 
vizsgálatból ugyanis az derült ki, 
hogy a még aktív korú lakosság 
65 százaléka tervezi azt, hogy 
nyugdíj mellett is dolgozik majd. A 
már nyugdíjban lévők közül pedig 
minden harmadik ember igyeke-
zett munkát találni, sokukat pedig 
már állásinterjúre is behívták. A 
portál megjegyzi, hogy a jelen-
legi munkaerő-piaci helyzetben 
vétek lenne elmenni egy nagy 
munkatapasztallattal rendelkező 
és egyébként munkaképes réteg 
mellett. Éppen ezért hangsúlyoz-
zák, hogy a cégek gondolják át 
a foglalkoztatási stratégiájukat. 
Az idősek nyugdíjas szövetkeze-
teken, munkaerő-kölcsönzőkön 
keresztül, de akár közvetlenül a 
cégeknél is dolgozhatnak. 

A megkér-
dezettek 
22 százalékának 
csökkent 
a jövedelme
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maRTon éva

Gyerekkorotokban melyik 
mese volt nagy hatással rá
tok?
REZES JUDIT: Ami nagyon em-
lékezetes volt, azt még bakelit-
lemezen hallgattam, a Kis Mukk 
története. Egyszerre volt félel-
metes és vonzó számomra.
SZABÓ GYŐZŐ: Inkább már 
kamaszfejjel volt nagyobb ha-
tással rám a Végtelen Történet, 
Michael Ende könyve. A tévé-
ből pedig Rémusz bácsira em-
lékszem a legjobban. Illetve az 
jut eszembe, hogy lakott egy réz-
műves mester a szomszédunk-
ban. A Bandi bácsi pont olyan 
volt, mint a mesebeli Rémusz bá-
csi. Rengeteget mesélt nekünk a 
műhelyében, és mindig olyano-
kat, amiket ő talált ki. 

Az újkori mesék közül, amik
kel most már szülőként talál
koztok, van olyan, ami meg
érint titeket?
REZES JUDIT: Ha lehetne, ak-
kor én ezeket a mai mesecsator-
nákat száműzném. Néha azért 
elkapunk egy-két kedves régi 
filmet, és akkor nosztalgiázunk, 
mint a múltkor, mikor kiderült, 
hogy Gáspár fiunk nagyon sze-
reti a Barba Papát, amiért Győ-
ző is odavolt kiskorában.
SZABÓ GYŐZŐ: Szerintem 
most már nincsenek igazán va-
rázslatos mesék. Azt látom, 
hogy ömlesztve jönnek a man-
gák, meg fantasy sztorik, és ez 
nem tudom, mennyire tesz jót. 
Már nincsenek királylányok, ki-
rályfik, manók meg ördögök. 
Most már Tűzoltó Sam van, meg 
Thomas, a gőzmozdony, és a 
klasszikus mese szinte eltűnt. Én 
hiszem, hogy csomó mindent ta-
nítottak ezek a mesék. Például 
Andersen ólomkatonája, biztos, 
hogy sokat adott, emberileg is. 
Ez a sok bimm-bumm-csitt-csatt 
már nem tesz hozzá annyit egy 
kisember összetett lényéhez. A 
mai mesékből Varró Dániel írá-
sai állnak igazán közel hozzám. 
Ő úttörője ennek, hogy hogyan 

kell, hogyan lehet még történe-
tet mesélni. Hiszem, hogy eze-
ket az élményeket vissza kell 
hozni, valahogy vissza kell rán-
tani ezt a mesevilágot a mába, a 
mai gyerekek életébe.

Amikor választanotok kellett 
a Hab a tortán sorozatban, 
hogy milyen mesét adtok elő, 
könnyen találtatok rá Bori
bon és a 7 lufi 
történetére?
SZABÓ GYŐZŐ: 
Épp azért esett a 
Boribonra a válasz-
tásunk, hogy ne 
tűnjenek el ezek a 
klasszikus mesehő-
sök. Ma már min-
denki varázsló, te-
le vagyunk szu-
perhősökkel „mi-
ért ne legyen egy 
ilyen mese, ami 
végtelenül egysze-
rű, és a színekről, 
a lufikról, a szere-
tetről, a barátság-
ról vagy épp elen-
gedésről szól? 
REZES JUDIT: 
Meg azért is választottuk ezt 
a történetet, mert a pandémia 
alatt épp az egészen picik nem 

juthattak el közösségbe vagy 
színházba a babaelőadásokra. 
A nagyobbaknak több lehető-
ségük volt, akár színházat vá-
lasztani, vagy máshogy kap-
csolódni egymáshoz. Emiatt 
döntöttünk úgy, hogy mi az 
egészen kicsiknek szeretnénk 
előadást készíteni.

Ebben a készítésben a tizen
egy éves nagyfiatok is segí
tett. Előre tudtátok, hogy be 
fogjátok őt vonni, vagy csak 
közben jött az ötlet?
REZES JUDIT: Közben alakult 
ki. Amikor felkért minket a 

Jurányi Ház és a 
Pagony erre fel-
adatra, akkor szü-
letett meg a máso-
dik kisfiunk, Gás-
pár, aki teljesen 
átalakította a csa-
ládunk ritmusát. 
Akkor azt érez-
tük, hogy ha Misi 
bevonódna, az ki-
csit visszaadná azt 
a helyzetet, ami-
kor még csak hár-
man voltunk. Ő 
kijelentette, hogy 
színészkedni nem 
akar, de az ötle-
telésbe bevontuk, 
és szívesen segí-
tett. Amikor a ze-

néről beszéltünk, egyszer csak 
mondta, hogy azt viszont na-
gyon szívesen csinálná, így ala-

kult, hogy végül is ő is bekerült 
az előadásba.

Ha ma választhatnátok, me
lyik mesehős bőrébe bújnátok 
szívesen? 
REZES JUDIT: Anyukaként jó 
tündér szeretnék lenni. Kis szár-
nyakkal. Egy perc alatt rendet 
tennék mindenütt, és minden 
kívánságot teljesítenék. 
SZABÓ GYŐZŐ: Popeye! Az 
ő hatására szerettem meg a spe-
nótot! Elvarázsolt ez az egész, 
hogy megeszi a spenótot, és ak-
kor azonnal erős lesz és bátor. Ha 
nem is konkrétan a spenótban 
rejlik az én erőm, de hiszem azt, 
hogy időnként nekem is van egy 
olyan aranytartalékom, ami elég 
ahhoz, hogy egy este elvarázsol-
jam a nézőket, vagy akár gyere-
keimet egy-egy mesés történettel.

KERÜLETI MESÉK

Popeye és a Jótündér

Miért ne legyen 
egy ilyen mese, 
ami végtelenül 
egyszerű, és a 
színekről, a lufik-
ról, a szeretetről, 
a barátságról 
vagy épp elenge-
désről szól?
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RieRsch Tamás

Szombatonként a tűzoltó
parancsnok a tárlatvezető a 
Tűzoltó Skanzenben. Folya
matosan próbálják fejleszteni 
a kiállítást és környezetét. 

A IV-XV. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság vezető-
je, Béres Ferenc tűzoltó alezredes 
mindig is híres volt kreatív és ha-
gyományőrző ötleteiről. Ő volt 
az, aki a laktanya előtti hősi tűz-
oltó emlékhelyet felállította, aki 
az épület tetőterében egy oktató-
helyet és múzeumot alakított ki, 

és ő volt az, aki ennek a skanzen-
nek az ötletét is felvetette. És az is 
ő, aki személyen kalauzolja a láto-
gatókat szombatonként. 

„A legrégeb-
bi darab egy 1911-
es gőzfecskendő, 
melyből Magyar-
országon is mind-
össze öt van, ám 
közülük egyedül 
ez működőképes. 
Ezt követi egy fa-
alvázas, Mercedes 
motorral működő 
RÁBA fecskendő, 
amelyet 1928-ban 

gyártottak. Van egy jobbkormá-
nyos MÁVAG fecskendőnk is, 
amely 1949-ből való, és azért is 
kuriózum, mert Magyarország 
már 1941-ben áttért a jobboldali 
közlekedésre. Illetve kiállítottunk 
még egy klasszikust, egy 420-as 
Csepel tűzoltófecskendőt, mely 
az egyetlen hazai gyártású tűzol-
tójármű, melyből külföldre is im-
portáltunk 200 darabot” – mond-
ta el nekünk is Béres Ferenc.

A skanzenbe már a bejutás 
is különleges, a látogatóknak 
ugyanis egy félbevágott TÜ 11-
es fecskendőn is át kell haladni-
uk, ahhoz, hogy a hét tűzoltóau-
tó-különlegességet személyesen 
megtekinthessék.  Az autókba be 
lehet ülni, sőt a tűzoltókosarat is 
kipróbálhatják. Igaz, ez utóbbit 
csak a földön. Béres Ferenc el-
mondta, a skanzen minden szom-
baton nyitva van, hétköznap pe-
dig előzetes időpontfoglalás után 
fogadják a csoportokat. 

Foglalni a tuzoltoskanzen@
gmail.com e-mail címen vagy a 
+36 70 334-8135-ös telefonszá-
mon lehet. Mivel a legtöbbször 
gyerekcsoportok jelentkeznek be, 
a parancsnok fontosnak tartotta, 
hogy skanzen területén egy játszó-
teret is kialakítson. Ezt egészíti ki 
majd ki egy vizesblokk is, amely-
hez Béres Ferend már egy konté-
nert is megvásárolt. Igaz,  támo-

gatás híján önerő-
ből fizette ki az al-
ezredes. Két wc-t 
és két tartályt 
már felajánlottak 
a számunkra, és a  
tuzotoskanzen@
gmail.com címen 
várjuk a további fel-
ajánlásokat is, mely-
ből a vizesblokkot 
meg tudnánk való-
sítani.

LOPOTT A VENDÉG
Az egyik kerületi panzió recepciósa 
észlelte a napvégi rovancsoláskor, 
hogy 85 ezer forint hiányzik a kasz-
szából. A biztonsági kamerák felvé-
telei alapján kiderült, hogy az egyik 
vendég kihasználva a recepciós tá-
vollétét, pénzt vett ki a kasszából. 
Az esetet jelezték a rendőrségnek, 
akik a gyanúsított vendéget előállí-
tották, és lopás miatt eljárást indí-
tottak ellene. Társánál, egy nőnél 
pedig kábítószergyanús anyagot ta-
láltak, ezért ellene is eljárás indult. 

MEGIJEDT, 
EZÉRT GYANÚS LETT
Az újpalotai Vásárcsarnoknál járőrö-
ző rendőrök egy gyanús férfira fi-
gyeltek fel, aki a rendőrautó megje-
lenésekor megpróbált eltűnni a sűrű 
piaci forgatagban. A rendőröknek 
rögtön gyanús lett a férfi, megállí-
tották, és kiderült, hogy egy vidéki 
rendőrkapitányság lopás miatt körö-
zi. Előállították, majd átadták őt az 
illetékes hatóságnak.

NEM IVOTT, DE LEBUKOTT

Egy gyanús sávtartással közlekedő 
személyautóra figyeltek fel az Őrjá-
rat utcában a rendőrök. Azt hitték, 
ittas vezetővel találkoztak. Kiderült, 
hogy a sofőr józan volt, ám eltiltás 
hatálya alatt vezetett. A tilalom az 
eset másnapján járt volna le, de mi-
vel még érvényben volt, eljárást in-
dítottak ellene.
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TÁRLATVEZETÉS

Béres Ferenc 
tűzoltó alezredes 
mindig is híres 
volt kreatív és 
hagyományőrző 
ötleteiről

Gyerekbarát 
tűzoltóskanzen

HAB A TORTÁN 
2022. március 27.

vasárnap 10:00 

Marék Veronika:
Boribon és a 7 lufi 

Előadják:
Rezes Judit és
Szabó Győző 

Csokonai Művelődési és 
Rendezvény Ház

A jegyek elérhetőek
az InterTicket országos 

jegyirodai hálózatában és 
a jegy.hu weboldalon.

Rezes Judit és Szabó Győző közös előadásukkal érkeznek 
a kerületbe, Marék Veronika egyik klasszikus Boribon 
meséjével március 27én. A produkció készítésébe még a 
kisfiuk, Misi is bekapcsolódott. A meseelőadás kapcsán a 
színészházas párt mesés élményeikről kérdeztük.

Rezes Judit és Szabó Győző a Boribon és a 7 lufi című előadásban
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HANGÁR
Olyan korban élünk, amikor egymás után 
jelentkeznek életünkben a váratlan hely-
zetek. Olyan súlyos, életünket átrendező 
helyzetek, mint például a COVID vagy a 
szomszédban dúló háború, amely a mi or-
szágunkra, gazdaságunkra, életünkre is 
kihat. Milyen befolyással vannak ezek a 
mindennapjainkra, a döntéseinkre. A han-
gÁRban ezt a kérdéskört járjuk körbe Fü-
löp Márta pszichológussal.
kedd 19:00

KULTÚRA, IFJÚSÁG KULTÚRA, TV-MŰSOR

KIÁLLÍTÁS 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.

SPORTMAGAZIN
Összejött az első „igazi” győzelem a 
Palota RSC U19-es csapatának, meg-
kezdődött a tavaszi szezon a REAC 
számára, a felső házban folytatja a já-
tékot a REAC SI futsal csapata. A ta-
vasz beköszöntével egyre több sza-
badtéri programon találkozhatunk ke-
rületünk profi és amatőr sportolóival 
egyaránt. 
szerda 19:30

ELSŐSEGÉLY
A fiatal nők körében egyre gyakoribb az 
endometriózis, mely a meddőségen kí-
vül számtalan egyéb, a hétköznapi éle-
tet megkeserítő tünetet okoz. Felisme-
rése ennek ellenére még mindig elég 
nehézkes, és akár évekbe is telhet. De 
mi is okozza ezt a lassan népbeteg-
ségnek számító elváltozást, és hogyan 
küzdhetünk ellene? 
csütörtök 19:00

RaB lászló

Második alkalommal 
rendezte a Pestújhelyi 
Közösségi Ház a Külvárosi 
Szalonban A nő varázsa 
című kiállítást. A megnyitó 
a nőnap előtti napokban, 
március 6án volt. 

Korábbi ismert kiállítók és új 
szereplők jelentkeztek mun-
káikkal. Nagy Edit, a tárlat 
kurátora olyan iparművésze-
ket hívott meg, akik nem is-
meretlenek a kerületi mű-
vészbarátok előtt. 

Borsódy Eszter, Diós Gabi 
és Ujj Zsuzsa kerámiákat ál-
lított ki, Dabóczy Krisztina 
tűzzománccal jelentkezett, 
Soltész Melinda üvegtárgya-
kat delegált a kiállításra, Ko-
vács Gabriella és Vizi Júlia 
textilműveket hozott, Var-
ga Erika és Varga Helena Ro-
mani Designnal mutatkozott 
be, Máhr Szilvia pedig táská-

kat és egy olyan kabátot állí-
tott ki, amely hulladékanya-
gokból készült. A kiállításon 
a hétköznapi használati lehe-
tőségek és az elvont filozófi-
ai megközelítések jól megfér-
nek egymással. 

A megnyitón Boros Judit 
művészettörténész méltatta a 
művészeket és köszöntötte a 
látogatókat. A „nőséget” a haj-
lékonyság, a kecsesség és a báj 
képviseli, találó tehát varázs-
latot emlegetni a szalon újabb 
tárlatának anyaga  kapcsán. 

Kis fellélegzés is jellemezte 
az üde tárlatot, mert a kötele-
ző maszkviselés megszünteté-
se előtti napon lehetett talál-
kozni zárt térben másokkal. 
E sorok szerzője, akit az a 
megtiszteltetés ért, hogy meg-
nyithatta a tárlatot, azt hang-
súlyozta, hogy a háború ár-
nyékában is meg kell látnunk 
a szépet. 

A nő varázsa II. kiállítást már-
cius 30-ig lehet megtekinteni.

A Nő varázsa Pestújhelyen

 A kiállításon tíz művész alkotásai láthatók

HELYI SEGÍTSÉGET KERESÜNK
Az újpalotai lakótelep közepén álló Kikötő 
Ifjúsági Szigeten egyre nagyobb szám-
ban jelennek meg olyan fiatalok, 
akik komoly anyagi nehézsé-
gekkel küzdő családok, fél-
családok gyermekei, akik 
közül sokan vagy nem 
esznek este 8-ig, vagy csak 
az olcsó és egészségtelen kí-
nai tésztalevest. 

Keressük azokat a kerületi vállalkozá-
sokat, amelyek segítséget tudnának 
nyújtani átlagosan napi 20-30 fiatal-
nak, hogy tápláló ételhez juthassanak. 
Tartós élelmiszer felajánlásnak is na-
gyon örülünk. 

Aki szeretne segíteni, hívja az intézmény 
vezetőjét, Bedő Mónikát a +36 30 868-2117-es 
telefonszámon.

SEGÍTSÉGÉT ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS
RENDEZVÉNY HÁZ

HAB A TORTÁN! 
Színész házaspárok mutatnak egy-egy 
kortárs meséből készült előadást.
Marék Veronika: Boribon és a 7 lufi
Szereplők: Rezes Judit és 
Szabó Győző
2022. március 27. 10 óra
Belépőjegy: 1500 Ft

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

Szalonklára 
A Gólem Színház előadása Rotschild 
Klára életéről
Adott egy történelmi idő: 20. század. 
Adott egy nehézség: zsidó származás. 
Adott egy apa: szabómester. Adott egy 
név: Rotschild. 
Játssza: Sipos Vera 
Írta: Németh Virág 
Rendezte: Borgula András 
Március 26. szombat 19 óra 
Belépőjegy: 3000 Ft

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Budapest, Gábor Áron 58/c.
+36 70 198-4829
Hangfoglaló koncert
Geiger Bálint – A zene és én
A 19 éves ifjú zeneszerző koncertjén a 
művek megszületésébe is bepillantást 
nyerhetnek. 
2022. március 29. kedd 19 óra
Belépőjegy: 800 Ft

Feszültségoldó: Meditáció és lég-
zőgyakorlatok Hormay Nóra coa-
ch-csal, önismereti tanácsadóval. 8 
fő előzetes regisztrációja után indul a 
foglalkozás.
2022. március 31. csütörtök 18-
19.30
Részvételi díj: 4000 Ft

Feszültségoldó: Hangfürdő Wittman 
Zsuzsával
A foglalkozás 10 fő előzetes jelentke-
zése után indul.
2022. április 7. csütörtök 18-19.00
Részvételi díj: 1500 Ft

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1157 Budapest, Zsókavár u.15.
06-1-410-0836; 06-1- 410- 6304; 
uszik@csokonai15.hu
A kis hableány 
A Víz világnapja alkalmából az Arany-
szamár Bábszínház előadásában néz-
hetik meg A kis hableány előadást.
2022. április 2. 10 óra
Gyermekjegy: 700 Ft
Felnőttjegy: 900 Ft

Húsvétváró 
Húsvéti Tojásfa kiállításmegnyitó
2022. április 2. 11:00
Március 31-ig bárki leadhatja saját, 
egyedi tojásdíszét az információs pult-
nál.

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

Éjszakai párnacsata és rapmaraton
DJ: Zareh Kan
Közreműködik a Kikötő Hip-Hop Cso-
portja
2022. március 26. 20 óra
Belépő: 500 Ft/ fő

LÉPJÜNK A VÁROSBA! KULTÚR-
CSAVARGÁSOK PESTEN ÉS BUDÁN 
Márciustól minden hónap utolsó szom-
batján
A részvétel feltétele egy aláírt szü-
lői nyilatkozat, amit a recepciónál le-
het kérni
A részvétel ingyenes

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a kerületben 2022. 03. 23. – 04. 07.

AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

Március 25-én mutatja be az Ör-
kény Színház Szabó Magda Az ajtó 
című regényét, amelyet Gáspár Ildi-
kó állított színpadra koncertszínházi 
formában. A színház közleményé-
ben idézte a rendezőt, aki elmond-
ta, hogy Szabó Magda életművét 
csak részleteiben ismeri. A regényt 
is csak Szabó István filmje után ol-
vasta el, de már akkor is azt látta 
meg benne, hogy Emerenc szere-
pét mintha Pogány Juditnak írták 
volna, Magdáét pedig Szandtner 
Annának. Az előadás látványvilá-
gát két erős szimbólum határoz-
za meg: a Colosseum, amelyben 
Antal Csaba díszlettervező Szabó 
Magda mitológia iránti érdeklődését 
öntötte formába, másrészt a fémes 
repülő csészealj, amely Emerenc 
alakjának idegenségére utal.

KÖNYV

Milyen védőoltást kapjon a gyerek? 
Ebben segít a Vakcinák című könyv, 
amely a Corvina Kiadó gondozásá-
ban jelent meg. Ebben az olvas-
mányos, átfogó és alapos kutató-
munkával megalapozott kalauzban 
dr. Richard Halvorsen angol orvos 
foglalta össze a gyermekkorban 
felvehető vakcinákkal kapcsolatos 
legújabb orvostudományi ismere-
teket. Emellett bemutatja a beteg-
ségeket és kórokozókat is, ame-
lyekkel szemben ezek védelmet 
nyújtanak. Dr. Richard Halvorsen 
közel három évtized alatt, saját kör-
zeti orvosi praxisában szerzett, a 
szülők számára rendkívül hasznos 
tapasztalatait is közreadja. Prakti-
kus ismertetőt készített nemcsak a 
gyermekkori védőoltásokról, de az 
alternatív oltási programokról is. 

FILM

A Cannes-i filmfesztiválon debütál 
az Elvis Presley életéről készült film. 
Elvist Austin Butler, míg menedzse-
rét Tom Hanks alakítja. Kettejük 
bonyolult kapcsolatán keresztül 
mutatja be a film a Elvis életét – 
írta a Variety.com. A történet azt a 
két évtizedet öleli fel, ami alatt Elvis 
kiemelkedett a szegénységből a 
szupersztárságig. A filmet az a Buz 
Luhrmann rendezte, aki a Mou-
lin Rouge!-t vagy A nagy Gatsbyt 
is jegyzi. Azt egyelőre nem tudni, 
hogy Cannes-ban mikor vetítik a fil-
met, de a rendező említett két alko-
tása is nyitófilm volt. A Cannes-i Fil-
mfesztivált május 17. és 28. között 
rendezik. Az Elvis Presleyről készült 
életrajzi filmet azonban csak június 
24-től vetítik a mozik. Később az 
egyik mozicsatorna is leadja. 

KIÁLLÍTÁS

A háborúkban megerőszakolt nők 
köztéri emlékhelyének megvalósítá-
sára benyújtott pályázatok legjobb-
jaiból nyílt kiállítás a Budapest Galé-
riában. A 2023 tavaszán felállítandó 
emlékmű számos szakmai és civil 
szereplő bevonásával, a nyilvános-
ság előtt épül – fogalmaz a sajtó-
közlemény. A szakmai zsűri által a 
harminchat beérkezett tervezetből 
kiválasztott munkák makettjei ápri-
lis 8-ig, a Budapest Galéria nyitva-
tartási idejében láthatóak. A meg-
nyitón az emlékmű előkészítését 
célzó tanulmánykötet (Elhallgatva 
– A háborús erőszaktétel története 
és megjelenítése) is bemutatták, a 
kiállításon pedig a zsűri által dobo-
gósnak ítélt pályamunkák mellett 
további három pályamű kicsinyített 
mása is helyet kapott.
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FUTSAL

RieRsch Tamás

Együttműködési 
megállapodást kötött a 
REAC Sportiskola SE 
a Pestújhelyi SCvel és 
a Palota SEvel. Ahogy 
azt Sági Ferenctől, a 
rákospalotai sportiskola 
elnökétől megtudtuk, a 
közeljövőben még kilenc 
hasonló megállapodás 
megkötését tervezik.

„A Bozsik-programban 
egyesületünk körzetköz-
pont lett, ami azt jelen-
ti, hogy U11-es korosztá-
lyig tizenegy kisebb spor-
tegyesület szakmai mun-
káját koordináljuk, részt 
veszünk a tehetséges gye-
rekek kiválasztásában 
úgy, hogy kéthetente a 
tizenegy kisegyesület leg-
jobbjai nálunk, a Szántó-
föld úton edzenek. Ezt az 

együttműködést szeret-
tük volna az alábbi meg-
állapodással megerősíte-
ni, és az idősebb korosz-
tályokra is kiterjeszteni” 
– mondta az elnök.

A REAC SISE kez-
deményezése tehát már 
nem a Bozsik-program 
égisze alá tartozik, hanem 
egy egységes szakmai kö-
zösség kialakítását céloz-
za meg.

„Ezek az együttmű-
ködések mindenkinek 
jók, mi a lehetőségeink-
hez mérten szakembert 
és feltételeket biztosítunk 
a kisegyesületükben fel-
bukkanó tehetségek me-
nedzseléséhez.  Nem a 
tehetségek elhalászása, 
hanem a jövő futballistá-
inak kinevelése a célunk. 
Ebben pedig partnernek 
tűnnek a Bozsik-prog-
ramban alánk tartozó ki-
sebb egyesületek is.”

A PöSöC-ből, a Palotá-
ból és a többi klubból ter-

mészetesen igazolhatnak 
majd fiatalok a REAC 
Sportiskolába, mint, aho-
gyan a sportiskolából ki-
öregedő játékosok is vá-
laszthatják majd, hogy ke-
vesebb edzéssel egy kisebb 
klubban folytatják a pá-
lyafutásukat. Ilyenre már 
akadt is példa az első két 
partneregyesület esetében. 

„Amit ajánlottunk, ha 
felbukkan náluk egy te-
hetség, azt akár kettős iga-
zolással mi is játszatnánk, 
így egy erősebb és nívó-
sabb bajnokságban fejlőd-

hetne, melyből a partner-
klubunk is profitálna. Rá-
adásul rajtunk keresztül 
könnyebben tudnak a te-
hetségeik hazai és külföl-
di akadémiákra is eljutni.” 

Információink sze-
rint a REAC SISE elnö-
ke hamarosan hasonló 
megállapodást köt majd 
a Csakacsel SE, a Testvé-
riség-Újpalota SE, az FC 
Futura Stars, az Aszód, a 
Bag, az Iklad, a Csömör, 
a Kartal és a nagytarcsai 
Pro Talentum SE vezető-
jével is.

RieRsch Tamás

Nagy változásokon ment 
keresztül a REAC a téli 
szezonban, és egyelőre úgy 
tűnik, a reformereknek volt 
igazuk. 

Sági Ferenc személyében új 
tulajdonostársa lett a REAC 
Sport Kft.-nek, visszavonult 
a csapat ikonja, Kiss Tamás, 
aki idéntől sportigazgatóként 
dolgozik a klubnál, néhány 
játékos távozott az őszi csa-

patból, illetve csere történt a 
szakmai vezetésben is, hisz a 
korábbi edző, Dinka Balázs-
tól egy nagy tapasztalattal 
rendelkező tréner, Nagy Sán-
dor vette át a stafétabotot.

A REAC pedig álomraj-
tot vett tavasszal, a Buda-
pest-bajnokság első osztályá-
nak nyitófordulójában ide-
genben 6–0-ra verték a Csep-
Gólt, majd hazai pályán egy 
ötöst rúgtak a Gázgyárnak is. 
„Jó, jó – mondták többen is 
ez után –, mindkét ellenfél a 
mezőny hátsó felében találha-
tó.” Nos, az új REAC márci-
us 5-én ezekre a kétkedő véle-
ményekre is csattanós választ 
adott. Aznap hazai pályán a 
listavezető Pénzügyőrt fogad-
ták Nagy Sándor fiai, akik, ha 
nem is gólzáporos mérkőzé-

sen, de legyőzték esélyesebb 
riválisukat. 

A mérkőzés győztes gólját 
Horváth Krisztián a mérkő-
zés 66. percében egy majdnem 
félpályás szabadrúgásból sze-
rezte. A meccs krónikájához 
tartozik, hogy a Pénz ügyőr 
egyetlen találatát is egy volt 
REAC-os játékos, Kasza Dáni-
el rúgta büntetőből, még az el-
ső félidőben. Egy egynél men-
tek szünetre a fiúk. A máso-
dik félidőben aztán 50 méter-
ről kapta a gólt a Pénzügyőr 
kapusa. Később, hiába voltak 
helyzetek, nem lett újabb ta-
lálat. Ezzel az eredménnyel a 
palotai csapat máris felzárkó-
zott az élmezőnyhöz. A má-
sodik Pénzügyőr és a negyedik 
REAC között ugyanis mind-
össze öt pont különbség van.

RieRsch Tamás 

Lapzártánk után, március 27
én kezdi meg a REAC Sportis
kola SE futsalcsapata a szerep
lését az NB II felsőházában, 
így Kollár Zsolt játékosedzőt 
egyrészt az alapszakaszban 
nyújtott kimagasló teljesít
ményről, másrészt a felsőházi 
reményekről kérdeztük. 

„Azzal, hogy ötödik helyen vé-
geztünk az alapszakaszban, már 
úgy vélem, bravúrosan szere-
peltünk. Mi ugyanis komoly 
hendi keppel szerepelünk a baj-
nokságban: ellenfeleinkkel el-
lentétben nem rendelkezünk 
saját csarnokkal, és edzeni sem 
tudunk. A játékosaink ugyanis 
egytől egyig nagypályás csapat-
ban játszanak, így nincs idejük 
futsaledzésekre. Ennek ellené-
re megfelelő kondícióval, meg-
felelő képességekkel rendelkez-
nek, amit még küzdeniakarással 
és hittel is tetézni tudnak. Azt 
hiszem, ebben rejlik a sikerünk 
kulcsa” – mondta Kollár Zsolt.

A játékosedző szerint a csa-
patból senkit sem lehet kiemel-
ni, mert a gárda erejét leginkább 
az egység jelenti. Egy nevet azért 

megemlített: Kiss 
Tamásét, aki 35 
évesen is elképesz-
tő munkát végzett 
a pályán. A leg-
több meccset pél-
dául csere nélkül 
játszotta végig, és 
rutinjával nagy szerepe volt ab-
ban, hogy a nagyrészt fiatal rea-
cos tehetségekből álló csapat 
ilyen jól szerepelhetett.

„Tavaly is sikerült bejutnunk 
a felsőházba, ahol mindössze 
egyetlen árva ponttal maradtunk 
le a dobogóról. Idén is a dobogó 

a kitűzött célunk, 
ha legalább két sor-
ral ki tudunk majd 
állni a meccsein-
ken, akkor úgy vé-
lem, erre reális esé-
lyünk van. A me-
zőny olyan, hogy 

bárki bárkit megverhet, így ne-
héz megjósolni, ki végez majd 
feljutó vagy érmes helyeken. 
Mi mindenesetre megpróbálunk 
minden ellenfelünkkel szemben 
helytállni, a végén pedig meglát-
juk, hogy mindez mire lesz majd 
elég.”

Egységben
az erő

Megkezdtük a felzárkózást Eltemették az érdemérmes olimpikont

SEGÍTSÜNK NEKIK!
A háború sújtotta Ukrajnából egy-
re több fiatal sportoló érkezik Ma-
gyarországra. Ki a családjával, ki 
pedig egyedül lépi át a magyar ha-
tárt. Számukra pedig az életben 
maradáson kívül az is tét, hogy 
folytatni tudják-e sportkarrierjüket. 
Ebben pedig egyre több magyar-
országi akadémia és egyesület se-
gédkezik nekik. Jelenleg már több 
nagyvárosban edzhetnek az ukraj-
nai – többségében kárpátaljai – 
magyar fiatalok, ám ez a létszám 
a közeljövőben valószínűleg még 
bővülni fog.

A DERBI ÁLOM MARADT
Hiába álmodott arról az idén hat-
vanesztendős pestújhelyi hokile-
genda, Ancsin János, hogy sze-
retett klubja, az Újpest 1988 után 
újra magyar bajnoki címet nyer-
het, a lila-fehér csapat a rájátszás-
ban ismét kikapott a Debrecentől 
(4–2-re), így az idei magyar bajno-
ki címért a cívis város csapata és 
a Ferencváros küzdhet majd meg. 
Pedig milyen szép lett volna egy 
bajnoki címért zajló Újpest–Fra-
di derbi!

A SPORTÉLET
KITÜNTETETTJEI
A március 15-i nemzeti ünnep al-
kalmából több sportoló és sport-
vezető is állami kitüntetést kapott. 
Ilyen elismerést vehetett át többek 
között dr. Baráth Etele, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség korábbi el-
nöke, Szilágyi Áron háromszoros 
olimpiai bajnok kardvívó, a pekin-
gi olimpián kimagaslóan teljesí-
tő Liu fivérek, csapattársaik és az 
őket felkészítő edzők, a moszkvai 
olimpián repülő hollandiban bron-
zérmes Detre fivérek vagy az egy-
koron Rákospalotáról Székesfehér-
várra költözött Alba Volán Jégko-
rong Szakosztályának legendás el-
nöke, Ocskay Gábor István.

A mezőny olyan, 
hogy bárki bárkit 
megverhet

Rajtunk keresz-
tül könnyebben 
tudnak a tehet-
ségeik hazai és 
külföldi akadé-
miákra is 
eljutni.

Felsőházban a sportiskola

R. T.

Családtagjai, barátai, ismerősei és sporttársai 
jelenlétében búcsúztatták el a tavaly Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Érdeméremmel kitüntetett 
Vida Gábort. Az egykori olimpikon műkorcsolyá
zó február 19én 92 esztendős korában hunyt el. 

A Rákospalotai Köztemetőben Hajdu László or-
szággyűlési képviselő is személyesen búcsúzott el 
a XV. kerület büszkeségétől. 

Vida Gábor 1951-ben kezdett párost menni 
Szöllősi Évával, akivel Universiadékra, világ- és 
Európa-bajnokságokra, sőt még téli olimpiára is 
eljutott. Az 1952-es Oslói téli olimpián 10. he-
lyen végeztek, a legjobb vébészereplésük pedig 
egy nyolcadik helyezés volt. Sportpályafutását 
befejezve elsők között csatlakozott a frissen ala-
kított Jégrevü társulatához, mellyel nyolc éven 
át 2202 (az összes) előadásban szerepelt. Majd 
2010-ig edzősködött is. A tanítványai között 
olyan kiválóságok voltak, mint Almássy Zsu-
zsa, Póth Diana, Téglássy Tamara vagy Doro-
fejev Tamara.

Lakóhelyétől nem messze, a Rákos út és a Kör-
vasút találkozásánál egy kövekből épített kis ká-
polna áll. Az emlékhelyet az ötvenes években egy 
éjszaka és a legnagyobb titokban Makai József és 
Vida Gábor rákospalotai lakosok építették a kör-
vasút sínén szétszórt Regnum Marianum plébánia 
köveiből. 

A REAC Sportiskola futsal csapata

BÚCSÚ

Sági Ferenc, a REAC Sport Kft. társtulajdonosa

Hazai pályán nyert a REAC Végső búcsút vettek Vida Gábortól
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INGATLAN

Fiatal pár telket/nyaralót venne 25 M ft-
ig! Dunakanyar, Balaton előny. 
06-20/4549-152

ADOK–VESZEK

Április 15-étől kecsketej eladó 800 Ft/l 
áron házhozszállítva, heti két alkalom-
mal. Előjegyezthető 06-70-432-5470 
a hét minden napján 9:30-11:30 tele-
fonon

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

17 éves, horgászni szerető középiskolás 
fi ú vagyok, megunt vagy kisebb javítás-
ra szoruló horgászbotot, orsót köszönet-
tel fogadnék. 
Tel.: 06-31-785-8864

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

Idős egyedülálló örökös nélküli néni 
vagy bácsi gondviselését vállalom tartási 
szerződéssel (bevásárlás, takarítás ügy-
intézés, bármilyen segítség). Tel.: 06-
30/224-3487

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 

Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, 
festés, mázolás, generálkivitelezés, kő-
művesmunkák, térkövezés, villanyszere-
lés, vízszerelés a hét minden napján. Mi-
nőségi, megbízható munka. https://meg-
bizhato-tetofedo.hu/
Tel.: +36-30/662-1984

Becsületes lakótársat keresek albér-
letbe,vagy szálloda.Sürgősen Pestre kell 
költöznöm két kiskorú gyermekem miatt. 
Felnőtt szakápoló a végzettségem,nagy 
tapasztalattal. Tel.:06703925858.

DAJKA (óvodai-bölcsődei), Pedagógiai 

asszisztens és Gyógypedagógiai asszisz-
tens tanfolyamok indulnak 2022. április 
hónaptól Budapest XIV. ker. Zuglóban. 
Esz: 2020/000150. Jelentkezés: 30/637-
4083, 20/423-7877, 46/321-694

Szakképzett takarítókat keresünk 
Budapesti létesítmények takarítására! 
Előny: OKJ takarító, OKJ Tisztítástechno-
lógiai szakmunkás, Tisztítástechnológiai 
szolgálat- ill. szolgáltatásvezető. Teljes-, 
részmunkaidős és alkalmi munkavég-
zésre is várunk jelentkezőket! Érd.: 06-
30/99-77-084
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FEJTSE MEG A REJTVÉNYT
ÉS AZ ÜZENETET!
Vágja ki az újságból a teljesen 
kitöltött rejtvényt, és küldje 
el zárt borítékban levelezési 
címünkre (Csokonai Nonprofi t 
Kft., 1615 Bp., Pf. 155.), vagy 
adja le a szerkesztőség részére 
a 1153 Bp., Bocskai utca 1-3. 
szám alatt! A borítékra írja rá: 
„Tizenötödik Életképek 
REJTVÉNY”! Két helyes megfej-
tő könyvjutalomban részesül.
Beküldési határidő:
2022. március 16.
A nyeremények át nem ruházha-
tóak, a nyeremények változtatási 
jogát fenntartja a kiadó. 
A nyertesek a nyereménye-
ket 60 napon belül vehetik 
át a Csokonai Nonprofi t Kft. 
szerkesztőségében
A 2022/03. szám helyes meg-
fejtése: Összefogott a kerü-
let a menekültek megsegí-
tésére. 
A 2022/04. szám helyes meg-
fejtői közül  Fülöpné Török 
Tünde, (XV.ker.) Karig Sára: 
A szerencse lánya című köny-
vét, Pálinkás Tibor (XV.ker.) 
Esterházy Péter: Kis Magyar 
Pornográfi a című könyvét nyerte
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F E L H Í V Á S

„Civil Szervezetek Elismerő Oklevélre”
történő javaslattételre

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. 
(VI.6.) önkormányzati rendelete szabályozza a „Civil Szervezetek Elismerő Oklevél” 
adományozását.

A „Civil Szervezetek Elismerő Oklevél” annak a kerülethez köthető civil szervezet-
nek, kisközösségi szerveződésnek adományozható, amely önkéntes alapon, a köz-
jó javára működik, szakmailag kimagasló tevékenységet végez, valamint legalább 
két éve aktívan működik a kerületben.

A Cím adományozására ajánlást tehet:
a.) helyi önkormányzati képviselő,
b.) a Polgármesteri Kabinet vezetője,
c.) a Civil Tanácsadó Kollégium tagja,
d.) bármely civil szervezet.

Az Oklevél évente 1 közösség részére adományozható.
Az Oklevelet a munka ünnepén, május 1-én adja át a Képviselő-testület nevében 
a polgármester.

A javaslatot – indoklással együtt – 2022. április 14-éig a XV. kerületi Önkormány-
zat polgármesterének címezve a Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Osztályához (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) lehet eljuttatni a 
mellékelt formanyomtatvány kitöltésével.

Cserdiné Németh Angéla s.k.
polgármester

JAVASLAT  „CIVIL SZERVEZETEK ELISMERŐ OKLEVÉL”elismerésre

Javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezése, címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail):

Javasolt szervezet adatai:

Megnevezése: 

Székhelye, telephelye, elérhetősége (telefon, e-mail): 

Vezető neve, aláírásra jogosult képviselő neve:

Címe, elérhetősége (telefon, e-mail): 

Részletes indoklás, civil szervezet munkásságának ismertetése: (max. 1 A/4-es oldal)

  javaslatot tevő aláírása



HIRDETÉS

MARÉK VERONIKA:
BORIBON
ÉS A 7 LUFI

Rezes Judit
Szabó Győző

Március 27.
vasárnap 10:00
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház
(1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

csokonai
JEGYÁR: 1500 FORINT. A JEGYEK ELÉRHETŐEK AZ INTERTICKET

ORSZÁGOS JEGYIRODAI HÁLÓZATÁBAN ÉS A JEGY.HU WEBOLDALON

DÁNIEL ANDRÁS:
MIT KERESETT JA-
KAB
AZ ÁGY ALATT?

Pető Kata
Porogi Ádám

Március 19. szombat 10:00
Pestújhelyi Közösségi Ház
(1158 Budapest Szűcs István utca 45.)

CZIGÁNY ZOLTÁN:
CSODA
ÉS KÓSZA

Pálos Hanna
Kovács D. Dániel

Április 16. szombat 10:00
Pestújhelyi Közösségi Ház
(1158 Budapest Szűcs István utca 45.)

HARCOS BÁLINT:
DORKA ÉS AZ
ELGURULT GOMB

Mórocz Adrienn
Kovács Lehel

Április 23. 
szombat 10:00
Újpalotai Közösségi Ház
(1157 Budapest, Zsókavár u.15.)

Hab a tortán
A PAGONY KIADÓ ÉS A JURÁNYI HÁZ KÖZÖS PROGRAMJA.

A PROGRAMSOROZAT
A MASTERCARD TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.
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