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Rab LászLó

Hajdu Lászlót búcsúztatták 
a városházán május 12-én. 
Húsz év parlamenti munka 
után visszavonul a kerület 
ötször megválasztott kép-
viselője, aki emlékezetes 
pillanatokat szerzett polgár-
mesterként is. 

Voltaképpen 32 évet töltött el 
választott tisztségekben, úgy 
lett a XV. kerület rendszervál-
tás utáni legismertebb arca, so-
kak szerint legőszintébb politi-
kusa, aki olyankor is fel tudott 
állni, amikor ellenfelei gáncsot 
vetettek neki. A polgármeste-
ri hivatalban rendezett ünnep-
ségen elhangzott, Hajdu László 
ugyan visszavonul, de a kerület 
életében továbbra is részt vesz, 
segíti utódja munkáját, ha pe-
dig valaki tanácsért fordul hoz-
zá, nem fog ajtót mutatni neki. 

Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester pályája kezdete óta 
mentorakánt tekint rá. Mint 

mondta, karrierje alatt bármikor 
számíthatott Hajdu Lászlóra. 

„Gyerekként ismertem meg, 
önkormányzati képviselőként 
is mindig támaszkodhattam 
rá. Sokat tanultam tőle, büsz-
kén vállalom ezt az iskolát” – 
mondta a búcsúztatón Cserdi-
né Németh Angéla. 

„Amit a közösség tőlem el-
vár, megteszem, egy lokálpatri-
ótának ez a kötelessége. Amíg 
az erőm megengedi, fizikailag is 
ott leszek a helyi programokon. 
A 32 év alatt a feladataimat tisz-
tességgel elvégeztem, az elvárá-
soknak megfeleltem. A XV. ke-
rület a nyugdíjas éveimben is 
nagyon fontos lesz számomra” 
– mondta Hajdu László a bú-
csúztatón. 

Az ünnepségen elhangzott, 
hogy Hajdu László nem az el-
érhetetlen politikus volt hosz-
szú pályája során, bármikor 
bárki kereshette, készséggel állt 
mindenki rendelkezésére. 

Politizálását tapasztalataira 
és neveltetésére alapozta.

Egy kis Békés megyei falu-
ból, Okányból vezetett az útja 
a XV. kerületbe és a parlament-
be. A tanácsháza dísztermében 
született, mert késve érkezett 
a mentő. „El lehet mondani, 
hogy a pályafutásomat a tanács-
házán kezdtem” – kommentál-
ta ezt egy korábbi interjúban.

Jó három évtizedet töltött 
el a politikától távoli terüle-
ten, a Fővárosi Vízműveknél, 
itt tanulta meg a hálózatépítést, 
melynek jótéteményeit később 
a politikában is kamatoztatni 
tudta. 

„A politikában 
találkozhattam a 
teljesítmény nél-
küli karrierista fi-
gurájával is, de 
hát arról, hogy az 
embert megtart-
sák vagy levált-
sák, szerencsére a 
szavazópolgárok 
döntenek. Négy-
szer választottak 
meg polgármes-

ternek, ami megtisztelő volt 
számomra” – fogalmazott ta-
pasztalatairól. 

„Ez az ünneplés, amelyet a 
búcsúztatásomra szerveztek, 
meglepetésként ért. Előzőleg 
cselesen csak annyit mond-
tak, hogy pár kolléga szeret-
ne tőlem elbúcsúzni, be tud-
nék-e ugrani a városházára. 
Aztán egy háromórás ünnep-
lésbe csöppentem. Őszintén 
örültem neki, akár egy gye-
rek, hogy mennyire szeret-
nek. Arra gondoltam, csak 
megérte a sok fárasztó vita, a 

sok-sok gyürkő-
zés. A vége per-
sze úgyis az lesz, 
hogy pályafutá-
som legszebb pil-
lanataira fogok 
a legszívesebben 
emlékezni. Ez a 
búcsúztatás egé-
szen biztos, hogy 
köztük lesz” – 
mondta az ün-
nepség után. 

KÖSZÖNTÉS

Hajdu László elbúcsúzott a politikától

Amit a közös-
ség tőlem elvár, 
megteszem, 
egy lokálpat-
riótának ez a 
kötelessége
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Törékeny a béke és a biztonság

Rab LászLó

„A mai nap az emlékezésé 
és az ünneplésé is egyben” 
– mondta a Bányász park-
ban lévő Memento emlék-
mű előtt Barkóczi Balázs 
országgyűlési képviselő az 
Európa-napon. 77 évvel 
ezelőtt, 1945. május 9-én 
ért véget a második világ-
háború az európai kon-
tinensen. 1950. május 9-i 
beszédében pedig Robert 
Schuman francia külügy-
miniszter a szén- és acélter-
melés feletti közös ellenőr-
zés kialakítására tett javas-
latot – ezzel lerakva a mai 
közös Európa alapjait.

Barkóczi hangsúlyozta, 
hogy Magyaraország 18 
éve csatlakozott az Euró-
pai Unióhoz, amely nem-
csak az elmúlt évezredek 
kulturális értékeinek és 
eszmei tradícióinak kin-
csestára. Európa a szoli-
daritást, az összefogást, a 
kompromisszumokat és 
a partnerséget képviseli. 
Mint mondta: közös ott-
honunk a világban. Euró-
pa olyan közösségi erő és 
olyan demokratikus érté-
kek tárháza – szögezte le 
a képviselő –, amelyekért 

nap mint nap tenni kell, 
csakúgy, mint a demokrá-
ciáért és a szolidaritásért.”

Az is elhangzott, hogy 
a világháború végét jelen-
tő felszabadulás nem volt 
szeplőtlen. Sokan számos 
szörnyűség és méltányta-
lanság elszenvedőivé vál-

tak – miközben Európá-
ban és Magyarországon a 
nyugati és a szovjet szö-
vetséges csapatok hősies 
küzdelemmel, hatalmas 
emberáldozatok árán győ-
zedelmeskedtek a náci, fa-
siszta és nyilas uralom fe-
lett. Sötét és nyomasztó 
évek után a történelem 
szemétdombjára kerültek 
az antiszemita és gyilkos 
eszmék bűnös képviselői. 
A diktatúrák elnyomása 
és az intézményesített fé-
lelem légköre véget ért. 

Erre még akkor is fontos 
emlékezni és emlékeztet-
ni, ha tudjuk jól, hogy há-
rom évvel később Euró-
pában leereszkedett a vas-
függöny, és Magyarország 
a szovjet érdekszféra befo-
lyása alá került.

„A második világhábo-
rúban sok százezer család 
gyászolta a hadszíntereken 
elesett, ártatlan civilként 
elhunyt vagy hidegvérűen 
és tervszerűen meggyilkolt 
hozzátartozóit. Mind ezek 
tudatában különösen tra-
gikus és aggasztó, hogy 
mintha semmit sem okult 
volna a történelemből, a 
szomszédunkban Orosz-
ország gyilkos és pusztí-
tó háborút folytat a füg-
getlen Ukrajna ellen. Ma 
sem mehetünk el a háború 
szörnyűségei mellett szót-
lanul. Már csak azért sem, 
mert Európában hosszú 
évtizedeken át békében 
éltünk. Ma világosan lát-
juk, milyen törékeny és 
milyen felbecsülhetetlenül 
sokat jelent ez a béke és 
biztonság a mindennapok-
ban” – fogalmazott Barkó-
czi Balázs. 

„Európa és hazánk jö-
vője rajtunk, mindannyi-
unkon múlik: mert Eu-
rópa és Magyarország mi 
magunk vagyunk. Köte-
lességünk megvédeni kö-
zös értékeinket, a demok-
ráciát, a szólásszabadságot, 
minden honfitársunk em-

beri méltóságát és az élet-
hez való jogát. Ez a valódi, 
ez az igazi patriotizmus, ez 
szolgálja Magyarország és 
Európa biztonságos, bé-
kés és szolidáris jövőjét va-
lamennyiünk számára” – 
mondta a képviselő. 

A Bányász parkban tar-

tott megemlékezés után, 
Cserdiné Németh Angéla 
polgármester és Barkóczi 
Balázs országgyűlési kép-
viselő megkoszorúzta a 
Rákospalotai Köztemető-
ben a második világhábo-
rúban elesett katonák em-
lékhelyét. 

A Bányász parkban mondott beszédet Barkóczi Balázs

Európa és 
hazánk jövője 
rajtunk és 
mindannyiunkon 
múlik

HIRDETÉS

Megújult társasház-kezelési részlegünk teljes körű pénzügyi, 
jogi és műszaki hátteret biztosít a Palota-Holding által kezelt tár-
sasházaknak és lakóközösségeknek. Közös képviselőink szakirányú 
társasház-kezelői és ingatlankezelői képesítéssel, könyvelőink pedig 
pénzügyi végzettséggel rendelkeznek. Ha megbízható, széles körű 
szakmai tapasztalattal rendelkező közös képviseletet keres társashá-
zának, 
a legjobb választás a 100%-ban önkormányzati tulajdonú

PALOTA-HOLDING ZRT.
Hívjon bizalommal, és kérjen ajánlatot! Versenyeztessen meg minket!

Tel.: +36 1 414 7183, e-mail: thk@palotah.hu
Személyesen is felkereshet bennünket:
1156 Bp., Száraznád u. 4-6.

BÍZZA PROFIKRA!

A második világháború végére és az áldozatokra 
emlékezett Barkóczi Balázs országgyűlési képviselő 
a Bányász parkban május 9-én. A képviselő szerint a 
kontinens – benne Magyarország – jövője mindany-
nyiunkon múlik. A megemlékezés végén megkoszo-
rúzták a világháború áldozatainak emlékhelyét. 
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FESZTIVÁLOK , PROGRAMOK

RieRsch Tamás

Mozgalmas időszakon 
van túl a Csokonai 
Nonprofit Kft. csapata, 
amely januárban, a Ma-
gyar Kultúra Napján 
kezdte meg működését, 
és a kezdeti tapogató-
zásokat követően az 
elmúlt hetekben már 
komoly sebességfoko-
zatba kapcsolt. 

„Nagyon jó, hogy két év 
után újra lehet nagy ese-
ményeket szervezni” – 
kezdte értékelését Beke 
Károly, az önkormányza-
ti cég ügyvezetője. „Érez-
hető minden alkalom-
mal, hogy az emberek is 
nagyon vágynak már az 
ilyen találkozásokra.”

A kulturális és kom-
munikációs szakember el-
mondta, az áprilisi és má-
jusi programok nemcsak 
kerületi, hanem már a fő-
városi közönségnek is 
szerveződtek.

„Szerettük volna egész 
Budapestnek megmutatni 
végre az értékeinket. Úgy 
érzem, ez sikerült is, és ki-

jelenthető, a XV. kerület 
kulturális élete is bekerült 
végre a főváros kulturális 
vérkeringésébe.”

A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál (BTF) húsz prog-
ramja Rákospalotán, Pest-
újhelyen vagy Újpalotán 
zajlott. Korábban ilyen-
re még sosem volt példa. 
„Próbáltuk bebizonyítani, 
hogy egy ilyen peremke-
rületben, mint a XV. ke-
rület, sem lehetetlen jó mi-
nőségű kulturális esemé-
nyeket szervezni. A janu-
ári indulással ez a változás 
elkezdődött. A korábbinál 
szabadabb, kötetlenebb, 
de minőségibb szórako-
zást kívánunk nyújtani az 
embereknek. Ezt az idei 
majálison is bizonyítot-
tuk, mely esemény amel-
lett, hogy megőrizte a ha-
gyományokat, egy új tí-
pusú, minőségi kikapcso-
lódás is volt egyben. Egy 
olyan program, melyben 
minden korosztály meg-
találhatta a neki valót. 
Ugyanez igaz a Tavaszi 
Fesztivál programjaira is, 
amelyek szintén kortala-
nok, és amelyek számunk-

ra is új tapasztalatokkal 
szolgáltak. Például azzal, 
hogy milyen jó koncert- 
és programhelyszín az Ep-
res sor és a Pestújhelyi tér. 
A programjainknál igye-
keztünk a komplexitásra 
figyelni, és ahol lehetett, 
az igényes kultúrát össze-
kötöttük az igényes gaszt-
ronómiával.”

A Budapesti Tava-
szi Fesztivál szervezője, 
a Budapest Brand Zrt. 
is jó véleménnyel volt a 
XV. kerületi programok-
ról. Erről több fórumon 
is hangot adott. „Mi le-
het a célunk? Egyértel-
műen az, hogy ezt a len-
dületet megtartsuk, sőt, 
még fokozni tudjuk. Sze-

retnénk a jövőben is mi-
nél több élményt adó, 
minőségi, közösséget te-
remtő rendezvényt szer-
vezni. Már most az olva-
sók figyelmébe ajánlom 
a Pestújhelyi Napokat, 
az Újpalotai Napokat és 
az Újpalotai Nyári Játé-
kokat, illetve a Csokonai 
Művelődési és Rendez-
vény Ház kertjébe terve-
zett nyári hathetes kert-
mozinkat is, amely nem-
csak a legjobb magyar 
filmeket, hanem egy kü-
lönleges közösségi él-
mény lehetőségét is el-
hozza majd a kerületbe.”

Közben a Nemzeti 
Kulturális Alap támogat-
ni fogja a „Nők a művé-
szetben” című kerületi 
programot is, amely nyá-
ron indul, és az év végéig 
tart. A félév alatt a kon-
certektől a kiállításokon 
át egészen a színházi előa-
dásokig hirdetni majd a 
nők kreativitását és mű-
vészi érzékenységét.

„Ugyancsak az NKA 
támogatja az „ÖsszHang – 
élő koncertek a Tizenötö-
dikben” című programso-

rozatunkat is, melynek ke-
retében minden hónapban 
szervezünk egy élő kon-
certet valamelyik közössé-
gi házunkban.”

Beke Károly elmondta: 
nyár végére vagy szeptem-
ber elejére egy tanévnyitó 
meglepetéssel is készülnek 
a kerületi diákok számá-
ra. „Ez egy olyan program 
lesz, amilyen még nem 
volt, és abban fogja segíteni 
a diákokat, hogy a hosszú 
vakáció után könnyebben 
visszaálljanak majd a ta-
nulási üzemmódba. Ennél 
többet azonban még nem 
árulhatok el róla.”

Idén is lesz majd AN-
NO Művészeti Hét, 
amely az elmúlt évtize-
dekben a kerület legfon-
tosabb kulturális esemé-
nye lett. A BTF-hez ha-
sonlóan ősszel csatlako-
zik a kerület a XVI. Ars 
Sacra (zsidó-keresztény) 
fesztiválhoz, amelynek 
több programja lesz majd 
a kerületben. „Eddig is és 
a jövőben is együttműkö-
désekre törekszünk. Pél-
dául az adventi időszak-
ra kerületi lokálpatrióta 
civil szervezetekkel szö-
vetkezünk majd, hogy 
minél több embert minél 
több programmal érhes-
sünk el. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy az elmúlt 
hónapok eredményeinek 
köszönhetően már nem 
mindig nekünk kell ke-
resnünk a partnereket, 
hanem már minket is el-
érnek, és minket is meg-
keresnek” – mondta Beke 
Károly.

A májusi programok-
nak volt egy nagy tanulsá-
ga is: nem elég csak jó prog-
ramokat szervezni, azokat 
megfelelően kommunikál-
ni és reklámozni is kell. 
Közönség nélkül ugyanis 
hiába jó a program. 

„Ebbe még az eddigi-
eknél is nagyobb energi-
ákat kívánunk fektetni, 
mert szeretnénk minden-
kit, időseket, fiatalokat 
egyaránt elérni a prog-
ramjainkkal. Ha jól, haté-
konyan tudjuk elmonda-
ni, mit is szeretnénk, ak-
kor valószínűleg többek 
kíváncsiságát is felkeltjük 
majd!”

Felpezsdült a kulturális élet

A XV. kerület 
kulturális 
élete is bekerült 
végre a főváros 
kulturális vérke-
ringésébe

 Vecsei H. Miklós és csapatának koncertszínháza Csoóri Sándor műveiből
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ÖSZTÖNDÍJ

EMLÉKTÁBA

RieRsch Tamás

Labdarúgó, kajakos és kara-
tés is kapott Kulcsár Győző- 
ösztöndíjat a kerülettől. A 
járvány miatt két évig nem 
volt lehetőség a személyes 
találkozóra, most azonban 
a polgármesteri hivatalban 
vehették át a támogatást.

A kerületi önkormányzat 2019-
ben alapította a Kulcsár Győző 
Sportolói Ösztöndíjat, melynek 
célja a szociálisan rászoruló fiata-
lok sporttevékenységének támo-
gatása volt. A rendelet értelmé-
ben a Sportolói Ösztöndíj min-
den évben négy kategóriában 
összesen nyolc – egyéni sportág-
ban és csapatsportágban is két-két 
lány és fiú – sportoló részére ado-
mányozható. A Sportolói Ösz-
töndíjat elnyerő fiatalokat az ön-
kormányzat nettó 100 ezer forint 
támogatásban részesíti. Az ösz-
töndíj mindig az adományozás 
évére szól, de a támogatás több 
egymást követő évben is odaítél-
hető ugyanannak a sportolónak.

Az idei évben január 10-én ír-
ták ki a Kulcsár Győző Sportolói 
Ösztöndíj pályázatát. A jelent-

kezések leadási határideje 2022. 
március 31. volt. A felhívásra ösz-
szesen 13 pályázat érkezett be. A 
Kulturális Bizottság az április 19-i 
ülésén bírálta el a jelentkezéseket, 
és választotta ki azt a nyolc fiatal 
sportolót, akit ebben az esztendő-
ben támogatni fognak.

A szerencsés nyertesek a kö-
vetkezők voltak: Esery Des-
mond Onome (Rákospalotai 
Meixner Ált. Isk. – a Vasas Ku-
bala Akadémia labdarúgója), Pa-
csorasz Krisztián Dániel (Károly 
Róbert Ált. Isk. – a BLF kosár-
labdázója), Szilva Máté Ádám 
(Kovács Pál Baptista Gimn. – a 
REAC SISE labdarúgója), Hu-
szár Marcell (Babits Mihály 
Gimn. – a KSI kajakosa), Huszár 
Pál (Hartyán Ált. Isk. – a KSI ka-
jakosa), Kovács Gergely Kristóf 
(Hartyán Ált. Isk. – az MTK ka-
ratésa), Madarász Szabolcs (Har-
tyán Ált. Isk. – a Dynamic Kara-
te SE karatésa) és Somogyi Gab-
riella (Pestújhelyi Ált. Isk. – az 
UTE röplabdása). A kevés pá-
lyázó miatt idén nagyrészt fiúk 
részesültek ösztöndíjban.

Az elmúlt két évben a járvány-
helyzet miatt az oklevelek ünne-
pélyes átadására nem volt lehe-

tőség, a támogatottak korábban 
csak egyenként vehették az ok-
leveleket a polgármesteri hivatal-
ban. Idén azonban mind a nyolc 

győztest meghívták, akiknek 
Cserdiné Németh Angéla polgár-
mester és Tóth Imre alpolgármes-
ter is személyesen gratulált.

R. T.

Kun Zsuzsanna, Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas, Kiváló és Érdemes Művész, 
kerületi díszpolgár tiszteletére avattak 
emléktáblát április 29-én az Eötvös 
utcában. Az emléktábla kezdeménye-
zője a Lokálpatrióták a XV. kerületért 
Egyesület volt.

A szervezet a család, a kerületi önkormány-
zat, a Magyar Állami Operaház és a Magyar 
Táncművészeti Egyetem támogatását kikér-
ve szeretett volna ily módon emléket állíta-
ni a 2018-ban elhunyt világhírű rákospalotai 
művésznek.

„Meggyőződésünk, hogy a tábla segít-
ségével a jövő generációja számára is köz-
kincs marad Kun Zsuzsa páratlan művészete 
és egyedülálló tehetsége” – mondta dr. Né-
meth Péter, a kerületi civil szervezet elnök-
ségi tagja.

A táblaavató ünnepségen résztvevő dr. 

Macher Szilárd, a Magyar Táncművészeti 
Egyetem művészképzési rektorhelyettese és 
Solymosi Tamás, a Magyar Állami Opera-
ház balettigazgatója is méltatta Kun Zsuzsan-

na pályafutását. A két egykori tanítvány és 
kolléga elmondta, a rákospalotai balettmű-
vész nemcsak a színpadon, hanem a balett- 
teremben is maradandót alkotott.

„Kun Zsuzsa, kerületünk díszpolgára a ha-
zai és a nemzetközi színpadokon is nagy si-
kerrel szereplő, utánozhatatlan tehetség volt. 
Olyan balettművész és balettmester, aki sze-
mélyiségének varázsával, káprázatos tudásá-
val az utánpótlást jelentő fiatal balerinák kö-
rében is közkedvelt oktató, nagybetűs Egyé-
niség volt” – méltatta a kerület díszpolgárát 
Tóth Imre alpolgármester.

Kun Zsuzsa abban az Eötvös utca és Do-
bó utca sarkán álló házban született, amely 
egészen a haláláig az otthona volt. Az emlék-
tábla is ennek a háznak az Eötvös utcai falá-
ra került, melyet Tóth Imre alpolgármester 
és Horváth Csaba, a Lokálpatrióták a XV. 
kerületért Egyesület tagja közösen leplezett 
le, majd amelyet az önkormányzat, a kerüle-
ti civil szervezet és a Magyar Állami Opera-
ház képviselője is megkoszorúzott.

Fiatal sportolók kaptak támogatást

A világhírű balerinára emlékeztek

Két év után először vehették át személyesen a támogatást a fiatalok

A tábla Kun Zsuzsanna egykori házának falán 
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KÖZÖS GONDOLKODÁS

BIZTONSÁGI METSZÉSEK

Közösségépítő találkozó Pestújhelyen

Elkezdődtek a gallyazási munkák 

RieRsch Tamás

A Pestújhelyi Közösségi Ház-
ban tartotta közgyűlését a Ma-
gyar Közösségépítők Értékszö-
vetsége Egyesület. Az esemé-
nyen a házigazda intézmény 
nevében Beke Károly, a Csoko-
nai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
köszöntötte a résztvevőket.

„Nagyon örülünk, hogy ben-
nünket választottak színhelyül 
és partnerül, mi ugyanis hiszünk 
benne, hogy itt, a XV. kerület-

ben közösséget építünk. Öröm 
látni, hogy az országból és a ha-
táron túlról is ennyi hasonló 
gondolkodású szervezet képvi-
selteti ma itt magát. És örülünk 
annak is, hogy mi is tanulhatunk 
Önöktől, mert a jobbtól való ta-
nulás sosem szégyen” – mondta 
Beke Károly.

Dr. Baloghné Uracs Marian-
na, a 2019-ben alapított szerve-
zet – a pestújhelyi közgyűlésen 
is megerősített – elnöke elmond-
ta, a XV. kerülethez személyes 
kapcsolatai fűzik az egyesületet.

„Bleier Gábor pestújhelyi mű-
velődésszervező is a tagunk, és raj-
ta keresztül értesültünk már ar-
ról, hogy itt, Pestújhelyen milyen 
kiváló munka zajlik. Arról nem 
is beszélve, hogy a ház mindenki 
számára könnyen megközelíthe-
tő” – mondta az egyesület elnöke.

A lakitelki Nemzeti Művelő-
dési Intézetbe bejegyzett Magyar 
Közösségépítők Értékszövetsége 
Egyesületet 2019-ben tízen alapí-
tották azzal a céllal, hogy meg-
próbálják erősíteni a közműve-
lődés szakmai utánpótlását.

„A szakma dinamikusan fejlő-
dik, ugyanakkor egyre kevesebb 
fiatal kerül be a közművelődés 
rendszerébe. Mi azt a célt tűztük 
magunk elé, hogy megpróbál-
juk népszerűbbé tenni ezt a szak-
mát” – tette hozzá az elnök.

Az egyesület, melynek tagsá-
ga ma már 220 fő feletti, a Látó-
pont Hálózaton keresztül ír ki 
pályázatokat a jó gyakorlatokat 
alkalmazó intézmények számá-
ra, amelyek a Látópont kitünte-
tő címet is elnyerik. A Pestújhe-
lyi Közösségi Ház is kiérdemel-
te már ezt az elismerést, de vele 
együtt már 47 Látópont van az 
országban. Ezekbe a Látópon-
tokba pedig a szakmán belül le-
het továbbképzésekre, tanulmá-
nyokra jelentkezni, amit szintén 
támogat az egyesület.

Eddig közel 50 csoportban 600 
fő tanulását támogatták. Emellett 
egy mintamentorálási programot 
is elindítottak. Újdonságként pe-
dig most először meghirdették 
a Közös Ég Fesztivált is, melyet 
először 2023-ban, Európa akkori 
Kulturális Fővárosában, Veszp-
rémben rendeznek majd meg.

A május 5-i közgyűlésen, miu-
tán megválasztották az új elnök-
séget, és meghallgatták az egye-
sület beszámolóját, egy ötletbör-
ze keretében vitatták meg, mi 
mindent tehetnének azért, hogy 
minél több fiatalt csábítsanak 
közművelődési területre.

A XV. kerület közterületein ke-
resztülhaladó elektromosveze-
tékek védőövezetében gallyazá-
si munkálatokat végeznek a Ke-
let-Pest Megyei Kft. szakemberei. 

A munkálatok már javában 
elkezdődtek, de időtartamuk 
függ az időjárási körülmények-
től, előreláthatólag június 21-én 
fejeződnek be.

A gallyazási munkálatok cél-
ja, hogy a villamosvezetékek 
alatt húzódó védőövezetből eltá-
volítsák a belülre nőtt növénye-
ket. A levágott növények elszál-
lításáról a Kelet-Pest Megyei Kft. 
gondoskodik.
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TÖBB UTCÁBAN IS 
DOLGOZNAK

A következő útszakaszokon találkoz-
hatunk a növényzet biztonsági ritkí-
tásával:

Pöltenberg Ernő utca 1-11.; 
Thököly út 4-63.; 
Kőhíd utca 2/A-14. 
Sín utca 14-22.
Aulich Lajos utca 1-29.; 
Bezsilla Nándor utca 82-84.; 
Morzsa utca 1-9. 
Dugonics utca 9-13.
Adria utca 3/A-29.; 
Sződliget utca 28/A; 
Pázmány Péter utca 126/A-142.
József Attila 4-36/C; 
Bethlen Gábor utca 100-126/D
Szőcs Bertalan utca 1-39.

A munkával várhatóan június 21-én végeznek a szakemberek

A Pestújhelyi Közösségi Ház mellett a Kikötő is az egyesület egyik Látópontja
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ÖSSZEFOGÁS JÁRATSŰRÍTÉS

Megtisztított átjáró

Közvetlen járat

R. T.

Szemétszedési akciót hirde-
tett Farkas Edit, az 5. számú 
választási körzet önkormány-
zati képviselője. A program-
ra jelentkezőket a Dugonics 
utca vasúti végéhez hívta, 
ahol a lezárt felüljáró alatti 
területet szerette volna meg-
tisztítani az önkéntesekkel.

„Ez a terület a MÁV-hoz tarto-
zik, de a kerület lakosai hasz-
nálják. Hozzáteszem, illegáli-
san, mert a MÁV ezt a részt már 
régen lezárta. Ám az emberek 
rendszeresen lyukat vágnak a ke-
rítésen, vagy egyszerűen lebont-
ják azt, mert így könnyen átjut-
nak a peronokhoz” – mondta a 
képviselő.

Sajnos azonban nemcsak át-
járásra, hanem szemétlerakásra 
is használják a területet, amely 
a lakóházak közelében komoly 
problémákat okoz. Büdös van, 
és elszaporodnak a rágcsálók is.

Április 30-án aztán egy kicsi, 
de annál lelkesebb csapat ment 

be a területre, hogy az átjáró 
alatt megpróbáljon rendet rakni. 
Nem volt könnyű dolguk, mert 
a többrétegnyi háztartási hulla-
dék mellett az autógumitól kezd-
ve a matracokon át egészen a vé-
cékagylóig a legkülönfélébb hul-
ladékot találták.

„A híd alatt sikerült megtisztí-
tanunk a területet, de ez is több 
mint negyven zsáknyi szemetet 
jelentett. Arra viszont esélyünk 
sem volt, hogy a felüljáró kör-
nyezetét is tisztába tegyük, mert 
ott már olyan állapotok uralkod-
tak, hogy azt kétkezi munkával 
nem lehetett rendbe tenni.”

Az önkéntesek által össze-
gyűjtött szemét elszállításáról a 
RÉPSZOLG gondoskodik. Far-
kas Edit szerint a MÁV-terület 
rendberakásába akár a hatóságo-
kat is be kellene vonni.

„Természetesen szeretném 
majd folytatni a »Tegyük szeb-
bé lakókörnyezetünket!« prog-
ramot, és a jövőben a lakókkal 
egyeztetve, az ő véleményüket 
is kikérve fogunk dolgozni” – 
mondta Farkas Edit.

TK

Május közepe óta már sűrí-
tett menetrend szerint in-
dulnak a vonatok a Balaton-
hoz. A járműfejlesztések és 
felújítások eredményeként 
pedig magasabb színvona-
lú járatokkal lehet lejutni 
egyenesen Rákospalotáról a 
tóhoz.

Az előszezoni hétvégi és ün-
nepnapokon közlekedik a KISS 
emeletes motorvonat a déli par-
ton a Szob és Fonyód közötti 
Jégmadár expresszvonatként, 
ami összeköttetést jelent Rá-
kospalota-Újpestről a Velen-
cei-tóhoz és a Balatonhoz. Ho-
molya Róbert, a MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatója sajtótá-
jékoztatón ismertette, hogy 
az előszezoni menetrend sze-
rint május közepétől Budapest-
ről félóránként elérhető vo-
nattal Balatonfüred, Siófok és 
Fonyód, de az ország más terü-
leteiről is könnyebb lesz eljutni 

a tóhoz. A menetrendi változá-
sokat ismertetve kiemelte még, 
hogy Pécs és Keszthely között 
pedig naponta közlekedik egy 
vonatpár.

A Balaton24 és Balaton72 
napijegyek nemcsak a vona-
tokon, hanem több, a tó kö-
rül közlekedő Volánbusz-já-
raton is felhasználhatók, et-
től az évtől még több buszjá-
ratot lehet a jegy kiváltásával 
igénybe venni. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy már csak-
nem 400 jegykiadó automa-
ta üzemel a MÁV csoportnál, 
májustól 34 balatoni állomá-
son, megállóhelyen válik egy-
szerűbbé és gyorsabbá a jegy-
vásárlás a kihelyezett jegya-
utomatákból. Homolya Ró-
bert elmondta azt is, hogy az 
elmúlt években meghárom-
szorozódott a vasúti szolgálta-
tást igénybe vevő kerékpáro-
sok száma, az előszezoni me-
netrendben is megerősített ke-
rékpárszállítási kapacitásokkal 
várják az utasokat.
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HIRDETÉS

Korlátozott számban, kedvező bérleti díjon helyiségek
még bérelhetők Társaságunknál.

Hosszú távon is megbízható, kiszámítható partnerek vagyunk.

Folyamatosan megújuló kínálatunkat keresse

a PALOTA-HOLDING ZRT. weboldalán:
www.palotah.hu/ingatlangazdálkodás/üzleti ingatlanok

PALOTA-HOLDING Zrt.  Tel.: +36 1 416 7100
1156 Bp., Száraznád u. 4-6.  e-mail: info@palotah.hu

AKCIÓ!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Átszállás nélkül lehet utazni a Balatonra
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 ÁLLÁSAJÁNLAT

A PALOTA-HOLDING Zrt. a XV. kerületi Önkormányzat ingatlan- és vagyonkezelője, amely üzleti- és lakó-
ingatlanok, valamint számos közösségi ingatlan tulajdonosa, fenntartója, karbantartója.
Büszkék vagyunk arra, hogy kiemelkedően jó gazdaként kezeljük és gyarapítjuk a XV. kerület vagyonát.
Stabil, állandó munkahelyet -és ezzel együtt biztos fizetést, béren kívüli juttatásokat- nyújtunk kol-
légáinknak, akik hosszú távon számíthatnak ránk.
A PALOTA-HOLDING Zrt. Bérlemény-ellenőrzési csoportjába
bérleményellenőr munkatársat keresünk.
Kérjük, jelentkezéshez küldjön egy magyar nyelvű fényképes önéletrajzot, valamint egy bruttó bér-
igényt az allas@palotah.hu címre.
További részletek: https://palotah.hu/

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A gyalogjárdák 2022. évi lakossági önerős felújításáról
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet Budapest XV. kerület közigazgatási 
területén húzódó gyalogjárdák és gépkocsi behajtók felújítására, a járdaszakaszok mentén lévő in-
gatlanok tulajdonosainak önkéntes hozzájárulásával

Pályázat benyújtásának határideje: 
A közlemény megjelenésének napjától a pályázati keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. május 
31-ig. A határidő lejárta után nem áll módunkban a pályázatot figyelembe venni.

Benyújtás helye/módja: 
Személyesen: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat
1153 Bp. Bocskai u. 1-3. (bejárat az Illyés Gyula u. sarkánál)

Postán: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Főosztály
1153 Bp. Bocskai u. 1-3.

Elektronikusan: palyazatvgf@bpxv.hu e-mail címen

Részletek: https://www.bpxv.hu/palyazat

 FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

A Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület 2018-ban „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Lokálpatri-
ótája díj”alapítását határozta el.
Egyesületünk célja megalakulása óta a hagyományőrzés, a hagyományépítés, az épített értékek, 
nevezettességek, kulturális, művészeti, sport hagyományok megismerése, ápolása.
Évente szeretnénk elismerni az új hagyományok megteremtését, őrzését alapító és segítő tisztelet-
reméltó, komoly érdemeket szerző kerületi polgártársunkat, szervezeteket teljesítményükért.

A díj annak a személynek adományozható, aki kerületi lakosként vagy a kerületben tevékenykedő-
ként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett példamutató és szakmailag kima-
gasló tevékenységet fejtett ki
a nevelés-oktatás; a művelődés és sport; a köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység;  
a vállalkozás; a környezetvédelem és településfejlesztés; közösségek, a civil társadalom; hitéleti te-
vékenység; épített környezet; hagyományőrzés, a hagyományteremtés területén.
A díjra javaslatot tehetnek a kerületben működő társadalmi szervezetek egyesületek, egyházak, a 
kerület lakosai. Évente 2-3 díj kerül átadásra.
A javaslatot indoklással együtt, 2022. november 1-ig a Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület címé-
re (1157 Budapest, Páskom park 22. II.5.) vagy a lokalpatriotakxv@gmail.com címre lehet eljuttatni.
A díj 2022 decemberében kerül átadásra ünnepélyes keretek között.
Budapest, 2022. április 11.

Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület Vezetősége
A programot támogatja:

Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

nemeth.angela@bpxv.hu
+36 1 305 3260

Tóth Imre 
alpolgármester 

toth.imre@bpxv.hu
+36 1 305 3244

Tóth Veronika 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

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

+36 80 203 804

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
Barkóczi Balázs
barkoczi.balazs@dkp.hu
+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
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A Lépték-Terv Tájépítész 
Iroda nyerte a Városháza 
Park megújítására kiírt terv-
pályázatot. Az eredményhir-
detést április 29-én tartották 
a Főpolgármesteri Hivatal 
udvarán.

Karácsony Gergely főpolgár-
mester a díjátadón elmondta: a 
városvezetés a nyitott és zöld 
kormányzásban, a közösségi 
döntéshozatalban hisz, ame-
lyet a lehető legszélesebb mó-
don szeretnének megnyitni a 
lakosok előtt. Hozzátette: a 
méltatlan állapotban lévő Vá-
rosháza Park felújítása része 
egy komplex fejlesztési prog-
ramnak. A Fővárosi Önkor-
mányzat jelenleg parkolásra 
használt udvarának, a nyolce-
zer négyzetméteres parknak a 
visszaadása a budapestieknek 
egyik fontos választási ígérete 
volt három évvel ezelőtt. Ki-
tért arra is, hogy zajlik a Vá-
rosháza hátsó homlokzatának 
rekonstrukciója, és a tervek 
között szerepel, hogy a Mer-
lin Színháznak korábban he-
lyet adó épület felújításával, a 
Budapest Galériának a Gerló-
czy utcai szárnyba költözteté-
sével még több életet és kultú-
rát hozzanak a Városházára.

A tervpályázatot tavaly no-
vemberben írták ki, a beérkezett 
19 pályaművet egy szakmai bírá-
lóbizottság értékelte. Kerpel-Fro-
nius Gábor főpolgármester-he-
lyettes kiemelte: nem a Városhá-
zának csinálnak parkot, hanem 

azt szeretnék, hogy a főváros kap-
jon egy új, központi teret.

„Neves építészeket, tájépíté-
szeket, klímaszakértőket, a kul-
turális örökség védelmének kép-
viselőit, a kerületet, sokféle szak-
mai hátterű és világlátású embert 
hívtunk meg a bírálóbizottság-
ba, amelyben egyetlen politikus-
ként vettem részt. A díjazottak 
kiválasztását hosszú vita előzte 
meg, végül sikerült 
konszenzusos dön-
tést hoznunk” – 
mondta a főpolgár-
mester-helyettes, 
aki a bírálóbizott-
ság elnöke volt.

A győztes pá-
lyamű, a Lép-
ték-Terv Tájépí-
tész Iroda mun-
kája erős szimbó-
luma a kör, amely 
a Park kiemelt zöld területe le-
het. 

„Egy város akkor lesz jó 
hely, ha az emberek ott jól ér-
zik magukat. A szimbólum-

ként választott kör befogad-
ja azokat a történeteket, ame-
lyek itt az elmúlt kétszáz év-
ben zajlottak, a városfalat, a 
meg nem épült épületszárnyat, 
a Madách-tengely megtorpaná-
sát, illetve azt a fasort, amelyet 
akkor ültettek, amikor egy bu-
tiksor épült oda” – hangsúlyoz-
ta a győztes tájépítész iroda ne-
vében Szakács Barnabás.

A tervek sze-
rint a Városháza 
Park megújítása 
2023-ban kezdőd-
het el, és 2024-
ben fejeződik be, 
addigra a Város-
háza Károly kör-
úti homlokzatá-
nak felújítása, és a 
Merlin épülete is 
elkészül.

„Már nagyon 
várjuk, hogy lássuk a fűben ülő 
vagy a Városháza árkádjai kö-
zött sétálókat és a rendszeres 
közösségi rendezvényeket” – 
tette hozzá a főpolgármester.

TERVPÁLYÁZAT 

FŐVÁROSI HÍREK

Új főtere lesz Budapestnek

Egy város akkor 
lesz jó hely, 
ha az emberek 
ott jól érzik 
magukat

FOLYTATÓDIK A VAD-
VIRÁGOS BUDAPEST 
PROGRAM
Budapesten immár második évé-
be lép a Vadvirágos Budapest 
program. A tapasztalatok alapján 
2022-ben kis mértékben módo-
sítottak a kijelölt területeken, el-
hagyták a vártnál rosszabbul tel-
jesítő helyszíneket, és bevontak 
pár ígéretesebbet a programba, 
így a fővárosi gyep 4,5 százalé-
két érinti az akció. Az Eötvös Lo-
ránd Kutatási Hálózat Ökológiai 
Kutatóközponttal együttműködve 
idén is szakmai monitoring kíséri 
a természetesebb gyepek biológiai 
sokféleségének fejlődését. A Fő-
városi Önkormányzat és a FŐKERT 
célja, hogy Budapest területén 
növekedjenek a természetes nö-
vény- és állatvilág élőhelyei, vala-
mint növeljék a fővárosi kezelés-
ben lévő területek ökológiai sok-
színűségét. 

750 EZREN HASZNÁLJÁK
A február közepén indult alkalma-
zás, a BudapestGO felhasználói-
nak száma alig 3 hónap alatt át-
lépte a 750 ezret. A BKK felméré-
sében részt vevők jelentős része 
maximálisan elégedett a szolgál-
tatással, és ajánlja is másoknak. 
A BudapestGO felhasználóinak 
száma februári bevezetése óta 
nagy számban emelkedett. Mun-
kanapokon átlagosan 150 ezren 
használják az alkalmazást.

Összesen 19 pályamű érkezett a pályázatra

HIRDETÉS

Táborok
Csodás élményekkel 
várja idén is nyári táboraiba 
a Csodavár Budapest csapata 
az 5-13 éves gyerekeket!  

    egyedi játszóház és kültéri játszótér
    minőségi időtöltés, szakértő, 
    tapasztalt személyzet
    modern, légkondicionált környezet
    befogadó szemlélet

2022. július 04 - július 08
Varázshang - fejlesztő tábor 

2022. július 18 - július 22
Kutyás tábor 
2022. július 25 - július 29
Művészetterápiás tábor 
2022. augusztus 01 - augusztus 05
ROBO-VÁR – fejlesztő tábor
2022. augusztus 15 - augusztus 19
Vár a suli - skolára felkészítő tábor

További információk és jelentkezés: 
1158, Budapest, Árvavár u. 1-3,  I  budapest@csodavarak.hu 
+36 20 353 1021  I  www.csodavarak.hu  I  facebook.com/csodavarak.hu
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A levegőminőség mérése 
egyre fontosabb környezetvé-
delmi kérdés a világ nagyvá-
rosaiban, és nincs ez másként 
Budapesten sem, melyről a 
közelmúltban tartottak szak-
mai konferenciát.

A kormányhivatalok által mű-
ködtetett hivatalos mérőhálózat 
mellett egyre több civil kezdemé-
nyezés is foglalkozik a környezeti 
levegő mérésével. Az előbbi szab-
ványos és igen drága műszerekkel 
dolgozik, az utób-
biak pedig olcsóbb, 
könnyebben hoz-
záférhető szenzo-
rokkal. Évek óta 
tartó vita, hogy a 
két mérőrendszer 
adatai egymással 
összevethetőek-e, 
illetve egymást ki 
tudják-e egészíteni. 

A Főpolgármesteri Hivatal Klí-
ma- és Környezetügyi Főosztá-
lya erről rendezett május elején 
szakmai konferenciát A levegő-
terheltségi szint mérése és a méré-
si adatok felhasználásának korlá-
tai címmel a LIFE IP HungAIRy 
projekt keretében.

Az első blokkban az Orszá-
gos Légszennyezettségi Mérőhá-
lózatról (OLM) és a környezeti 
levegő mérésének szabványos és 
kontrollált módszereiről volt szó. 
Ezután a Greenpeace és a Levegő 
Munkacsoport képviselői beszél-
tek a hálózati tudomány levegő-

mérési módszerei-
ről és ennek tanul-
ságairól. A Hun-
gAIRy projekt 
miskolci tagjai be-
mutatták az általuk 
kidolgozott, úgy-
nevezett low cost 
szenzorokkal (ol-
csó érzékelőkkel) 
működő szálló por-

mérési rendszert. Az ELTE TTK 
Meteorológiai Tanszék munka-
társa pedig arról beszélt, hogy sta-
tisztikai módszerekkel hogyan le-
het összehasonlítani a hivatalos és 
a civil adatokat.

A konferencia pódiumbeszél-
getéssel zárult, ahol az előadók és 
az online résztvevők azt mérle-
gelték, hogy milyen formában és 

milyen területeken jöhetne létre 
aktív együttműködés a szakmai 
civil szervezetek az OLM szak-
mai csapata között, illetve ho-
gyan lehetne olyan modellt ké-
szíteni, amely mindkét adatbázis 
adatait hasznosítja, hogy azok 
egymást támogatva képezhessék 
a levegőminőség-javító intézke-
dések alapját.  

SZAKMAI KONFERENCIA

FŐVÁROSI HÍREK

Levegőminőség mérése kétféleképpen

Egyre több civil 
kezdeményezés 
foglalkozik a 
környezeti levegő 
mérésével A LIFE IP HungAIRy az EU LIFE programjának támogatásával valósul meg

HIRDETÉS

Használt tárgyak kiváló állapotban, 
szuper áron

Most érdemes igazán  
betérni a Cseritibe

•  Még nagyobb választék

•  Megkímélt állapotú,  
minôségi termékek

Kedvezmény 
minden 
termékre20%

Levásárolható a Cseriti rákospalotai üzletében. 
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

XV. FÔ ÚT 17.

H-P 09:00-18:00
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vár utca 2-ben, az emeletes ház 
aljában kaptak egy kis irodát. 
Évekkel később lett csak a mi-
énk a jelenlegi épület a kerület 
egykori pártépülete.

NÉZEM AZ EMLÉKKÖNYV RÉ-
GI, FEKETE-FEHÉR FOTÓIN 
AZ EGYKORI KANGA KLUBOT. 
KISLÁNYOK ÜLNEK VARRÓGÉ-
PEK MELLETT, APRÓBB GYERE-
KEK JÁTSZANAK MELLETTÜK. 
S BÁR VOLTAK AKKORIBAN IS 
NAGYON IZGALMAS KONCER-
TEK, SZÍNHÁZI PROGRAMOK, 
MA MÁR EZ ÍGY NEM MŰKÖD-
NE. MOST MILYEN PROGRA-
MOKKAL LEHET VONZÓVÁ 
TENNI A HÁZAT? MIT KELLETT 
ÚJRAGOMBOLNI?
Az új igényekhez igazított prog-
ramokkal – a Kanga Klubban 
például készségfejlesztő játé-
kokkal és programokkal várjuk 
a hozzánk érkezőket. Fontos-
nak tartjuk az öko-tudatosságot, 
a természetes és egészséges élet-
módot, így ezek felé is nyitot-
tunk a programokban. Külön-
böző workshopokat tartunk a 
Klubban, segítünk a kismamák-
nak abban is, hogy könnyebben 
tudjanak visszamenni a mun-
ka világába, ehhez kapcsolódó 
előadásokat, programokat is ter-
vezünk a jövőben.

INTERJÚ

A ZÖLD MOZGALOM MINDIG 
KIEMELT FONTOSSÁGÚ LE-
HETETT, A HETVENES ÉVEK 
VÉGÉN MÁR MŰKÖDÖTT ITT 
A ZÖLD KLUB. ÚGY TŰNIK, 
AZ ÖSSZES TAGINTÉZMÉNY 
SZELLEMISÉGÉBEN EZ FON-
TOS ELV.
Nekünk nem ez a fő irányvona-
lunk, de rengeteg programunk 
kapcsolódik a témához, most 
is van újrahasznosított anya-
gokból egy papírmasé-kiállítá-
sunk. Régen, amikor még nem 
volt épületünk, az akkori szer-
vezők „kimentek” a közönség-
hez, úgy gondolom, nekünk új-
ra ki kell mennünk hozzájuk. 
Ha a többi ház programját néz-
zük, a miénk abban is különbö-
zik, hogy több szabadtéri nagy-
rendezvényt is szervezünk, ezek 
közül is a két kiemelkedő a főté-
ri Újpalotai Napok és az Újpalo-
tai Nyári Játékok a Salkaházi Sá-
ra-templom udvarában. Emellett 
vannak családi rendezvényeink, 
az ünnepnapokhoz kapcsoló-
dó programok, baba-mama tor-
na, gyermek- és felnőtt színhá-
zi előadások, koncertek és kiál-
lítások. A Nyári Játékokat még 
tíz évvel ezelőtt Kelemen Árpád 
és Repcsik Gyula atya indítot-
ta el. Mi most öt napon keresz-
tül minden este vagy valamilyen 

színházi előadást, vagy egy kon-
certet kínálunk a csodálatos, me-
diterrán hangulatú templomud-
varban. Idén Pokorny Lia, Gál-
völgyi János és Benedek Miklós 
is fellép nálunk.

JÚNIUSBAN INDUL MAJD AZ 
ÚJPALOTAI NAPOK RENDEZ-
VÉNYSOROZAT A NYITÓKON-
CERTTEL. A KERÜLETI REN-
DEZVÉNYEN A KERÜLETIEK 
MELLETT MENNYIRE VÁLIK A 
FŐVÁROS PROGRAMJÁVÁ IS?
Az új vezetéssel éppen arra tö-
rekszünk, hogy idevonzzuk 
a kerületen kívül élőket is. A 
mostani nagyon színes program 
lehetőséget ad arra, hogy sokak 
érdeklődését felkeltse. A fellé-
pők között lesz az idén fennál-
lása harmincadik évfordulóját 
ünneplő Parno Graszt együt-
tes, Müller Péter Sziámi és ba-
rátai. A Covid miatt két évet 
ki kellett hagynunk, úgy gon-
dolom, mindenki nagyon vár-
ja az idei fesztivált. Ezért is pró-
báltuk meghívni a nagyobb ér-
deklődésre számot tartó mű-
vészeket. De nemcsak ezek a 
programok vonzóak, az Újpa-
lotai Napok olyan egésznapos 
rendezvénysorozat, ahol a déle-
lőtt inkább a gyerekeké, a csa-
ládoké, az esti koncertekre te-
lik meg a tér. Régebben inkább 
a családias hangulat volt a jel-
lemző, de szerintem az nagyon 
fontos előrelépés, hogy egy-egy 
nagy rendezvény bekerül a fő-
város kulturális vérkeringésébe.

A TAVASZI FESZTIVÁLLAL IS 
VOLTAK KÖZÖS PROGRAMJA-
IK. EZ IS EGY ILYEN LEHETŐ-
SÉG? 
Törekvésünk is, hogy minél 
több fővárosi szintű rendez-
vénybe bekapcsolódhassunk. 
A Tavaszi Fesztiválon több 
programunkkal is részt vet-
tünk, Hornyák Réka papírma-
sé kiállításával, Lipták István 
Szín-Krónia című festményki-
állításával, valamint egy öko-
tudatos gyermekszínházi előa-
dásunkkal és az ökojátéktérrel.

A ZENE MINDIG KIVÁLTSÁGOT 
ÉLVEZETT AZ ÚJPALOTAI KÖ-
ZÖSSÉGI HÁZBAN, MOST IS NA-
GYON ERŐS A KÍNÁLAT. KI VÁ-

„Ki kell mennünk
a közönségünkhöz”

ÉV ELEJÉN INDÍTOTTUK EL A CSOKONAI NONPROFIT KFT. 

TAGINTÉZMÉNYEIT – A KÖZÖSSÉGI, KULTURÁLIS HÁZAKAT – 

BEMUTATÓ SOROZATUNKAT. AZ ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

– MELYNEK KIEMELKEDŐ NYÁRI ESEMÉNYE AZ ÚJPALOTAI 

NAPOK – ZÁRÓAKKORDJA A SOROZATNAK. AZ ÚJPALOTAI 

KÖZÖSSÉGI HÁZ VEZETŐJÉVEL, GERGELY BARBARÁVAL 

BESZÉLGETTÜNK.
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EGY NAGYON IZGALMAS, 
2012-BEN KIADOTT EMLÉK-
KÖNYVET TALÁLTAM A NE-
TEN, MELY AZ ÚJPALOTAI KÖ-
ZÖSSÉGI HÁZ HARMINCÉVES 
MÚLTJÁRÓL INTERJÚKKAL 
EMLÉKEZETT. AZ ERŐS HA-
GYOMÁNYOK IS ÉLTETTÉK A 
HÁZAT. MI AZ, AMIT EBBŐL 
MOST IS VISZNEK TOVÁBB, S 
MILYEN ÚJ IRÁNYOKAT VET-
TEK?
Legerősebben a tematika mu-
tatja a múlthoz való kötődést, 
próbáljuk megtartani az érté-
kes programokat, vagy ahhoz 
hasonlókat szervezni. Ilyen 
például a húszéves múltra visz-
szatekintő Kanga Klub, mely a 
Zöld Klub épületében kapott 
helyet. A kerületben élők na-
gyon szeretik, bár cserélőd-
nek a látogatók, mindig jönnek 
hozzánk újak is. Most tervez-
zük az udvar rendbetételével a 
bővítését, mert jóval kisebb a 
befogadóképessége, mint ahá-
nyan részt vennének benne. A 
családi programok mindig fon-
tos helyet foglaltak el a Ház 
életében, ezt a hagyományt mi 
is folytatjuk. Maga a szabadidő-
központ régen épület nélküli 
volt, megnyitásakor az akko-
ri népművelők, Kelemen Ár-
pád és Péterfi Ferenc a Zsóka-



LOGAT, MILYEN ZENEI ÍZLÉ-
SEK ÉRVÉNYESÜLNEK?
A kezdeti időkben a Blues Ca-
fé létezett, azzal, hogy most már 
többször nyertünk támogatást a 
Hangfoglaló pályázaton, olyan 
előadókat is meg tudunk hívni, 
akikre a saját büdzsénkből nem 
lenne lehetőségünk. Idén fellé-
pett nálunk a Kaukázus front-
embere, Kardos-Horváth János, 
vendégünk lesz még Beck Zoli 
a 30Y zenekarral és Kollár-Kle-
mencz László. A zenei program-
kínálatot mi, a szakmai csapat ál-
lítja össze, ötleteket hozunk, de a 
lehetőségeink is döntenek, hogy 
kiket tudunk meghívni.

EZEK A NAGYPROGRAMOK 
FŐLEG A NYARAT JELLEMZIK, 
SOK A SZABADTÉRI PROGRAM. 
MI VAN A CSENDESEBB HÉT-
KÖZNAPOKON?
Akkor is nagyon sokszínű itt 
az élet, a „holt időszakban” is 
vannak színházi és érzékenyí-
tő előadások, kiállítások, csalá-
di és gyermekprogramok, van-
nak tanfolyamaink, a nosztalgi-
ai klubunk, ahol péntek estén-
ként élőzene van, és dolgozunk 
a következő év programján.

TÖBB MEGHATÁROZÓ VEZE-
TŐJE IS VOLT A HÁZNAK, AKIK 
ITT HAGYTÁK A KÉZJEGYÜ-
KET. MOST MILYEN?
Három éve vezetem, s nagyon 
jó kapcsolatban vagyok az elő-
ző vezetőkkel, eljönnek a kü-
lönböző eseményekre, élő a 
kapcsolatunk. Úgy érzem, 
örülnek, hogy én viszem to-
vább a házat, s próbálok mél-
tó utódjuk lenni. Talán az a leg-
főbb célom, hogy minél színe-
sebb programokat valósítsunk 
meg. Nemrég engem kértek fel 
a Csokonai Nonprofit Kft. ál-
tal szervezett kerületi nagyren-
dezvények koordinálására is. 
Gyerekkorom óta részt vettem 
szabadtéri nagyrendezvények 
előkészületében, láttam, ho-
gyan épül fel egy színpad, ho-
gyan hangol be egy zenekar. El-
varázsolt ez a világ. 

Ekkor talált rám a hiva-
tásom. Szerencsés embernek 
mondhatom magam, hisz imá-
dom a munkám minden egyes 
mozzanatát, pillanatát.
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Rab LászLó

Hangulatos érettségi talál-
kozóra érkeztek április 30-án 
a Dózsa György Gimnázium 
1972-ben végzett B osz-
tályának tanulói. Az egyik 
tanteremben mesélték el, mi 
történt velük azóta. 

Az öregdiákokat Pappné Lukács 
Ágnes, a mostani – időközben 
táncművészeti szakgimnázium-
má avanzsált – intézmény ve-
zetője fogadta. A hetvenes évek 
számos iskolai történetét felele-
venítő diákjai gyakran emleget-
ték a „tanyát”, a régi iskolaszárny 
épületét. Ám végül az új épület 
tantermében köszöntötték egy-
mást. Többük már unokákkal és 
dédunokákkal is rendelkezik.

Benyikné Beregszászi-Nagy 
Edit voltaképp a főszervezők 
egyike. Pompás fotót vett elő 
a hősi időkből, amelyen Vass 
Györgyné Asztalos Katival lát-
ható. 

„A Dózsa felfogható afféle 

generációs isko-
lának is, többünk 
gyerekei idejártak, 
éspedig azért, 
mert mi magunk 
is jól éreztük itt 
magunkat. Nem 
a deriválás miatt, 
más oka lehetett” 
– mondta Edit.

Czibik Mária a 
gimnázium befe-
jezése után volt 
autóvezető-ok -
tató, egy időben 
pedig könyvelő. 
Többen pedagó-
gusok, mérnökök 
lettek a IV. B-ből, 
akad köztük fod-
rász és közgazdász is. Demény-
né Szente Éva óvodapedagó-
gusként töltötte aktív éveit.

„Két gyerekem van, s két uno-
kám, három éve meghalt a fér-
jem. Ma is itt lakom a kerületben. 
Voltak a diákévek alatt a kemény 
tanulás mellett titkos attrakció-
ink is. A legjellemzőbb az volt, 

amikor kiruccan-
tunk a vécébe ba-
gózni, természe-
tesen majdnem 
mindig lebuktunk. 
De azért a végén 
mégis rendes em-
ber lett belőlünk” 
– hangzott a derűs 
summázat.

Asztalos Kati 
belelapozott egy 
régi fotóalbumba 
is. Ballagási jele-
netek láthatók rajta 
meg egy legendás 
dobogókői kirán-
dulás 1970 szep-
temberéből. És 
megvan a tablókép 

is, amelyen kicsit hosszú a ha-
juk a fiúknak. Na jó, a tanárok 
ugyanolyan szigorúak és komo-
rak, mint bármilyen más időszak 
tablóképein szokás.

A IV. B. az iskolai összejöve-
tel után testületileg átvonult egy 
sörházba, itt folytatták a talál-
kozót.

Ötven éve érettségiztek

60+
ÖSSZETARTÁS

IDŐSEK MŰVÉSZETI 
FESZTIVÁLJA
Az ESZI Területi Gondozás Leven-
dula 60+ keretén belül Idősek Mű-
vészeti Fesztiválja címmel szakmai 
programot tartott május 11-én a 
Csokonai Művelődési és Rendez-
vény Házban. Az eseményen az Idő-
seket és Demenciával Élőket Segí-
tő Szolgálat és az Időseket Segítő 
Szolgálat igénybevevői különböző 
előadásokkal mutatkoztak be a kö-
zönségnek. 

ALZHEIMER CAFÉ

A demenciával élők gondozása so-
rán felmerülő dilemmákról beszél-
gettek az Alzheimer Café legutolsó 
előadásán a Pajtás Étteremben. A 
kerületi szociális szakemberek cél-
ja, hogy minél több információt kap-
janak a lakosok a demenciával kap-
csolatosan. Az érintett családtagok-
nak pedig Hozzátartozó csoportot 
szerveznek. Az ingyenes prevenciós 
programokhoz folyamatosan csatla-
kozhatnak az érdeklődők.

PÁLYÁZAT IDŐSKLUBOKNAK
Minőségi kulturális programok, töb-
bek között irodalmi rendezvények, 
szabadegyetemi előadások, házi-
koncertek megvalósítására pályáz-
hatnak idősklubok május 31-ig. A 
pályázaton részt vehetnek magyar-
országi székhelyű, idősek klubját 
szervezett formában üzemeltető 
közművelődési intézmények és kö-
zösségi színterek, szakmai szerve-
zetek, idősgondozással foglalkozó 
szervezetek vagy ezen szervezetek 
fenntartói. Részletek: nka.hu.

SZERETNÉ JÓL HALLANI A MADÁRCSICSERGÉST?

JÖJJÖN BE HOZZÁNK INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!

BUDAPEST, IV. kerület

Árpád út 70.

/Újpesti Áruház bejáratánál/

Egyeztessen velünk időpontot!

06 (1) 200 11 18

06 (70) 324 8005

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

UJP/22/05EK1

HIRDETÉS

Benyikné 
Beregszászi-
Nagy Edit pom-
pás fotót vett 
elő a hősi idők-
ből, amelyen 
Vass Györgyné 
Asztalos 
Katival látható 
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MENTŐK NAPJA

MEGELŐZÉS

béRes ILdI

A mentők napján ország-
szerte ingyenes „hősképzést” 
tartottak, ahol bárki elsajá-
títhatta az életmentés alap-
fogásait. Kerületünkben ez 
alkalomból a Rákospalotai 
mentőállomás nyitotta meg 
kapuit a lakosok előtt. 

Az Őrjárat utcában május 10-
én az érdeklődők elsajátíthat-
ták és gyakorolhatták az élet-
mentés alapfogásait, illetve a 
mentőautók felszerelését is 
megmutatták nekik az egész-
ségügyi szakemberek.

Glasz Richárd állomásveze-
tő elmondta: a kezdeménye-
zés célja, hogy a lakosságot 
megtanítsák a mentőhívás sza-
bályaira, a riasztó tünetek fel-
ismerésére, valamint az alap-
szintű újraélesztési technikák-
ra. Hozzátette: a legfontosabb, 
hogy merjenek segíteni, hiszen 
mindenki képes megtanulni és 
szükség esetén alkalmazni a lai-
kus újraélesztés technikáját. Az 
ismeretterjesztő foglalkozásra 
Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester is ellátogatott, aki 
Covid-gyorsteszteket, higiéniai 

kesztyűket és maszkokat ado-
mányozott a mentőállomás-
nak.

Május 10-én, a magyaror-
szági életmentés 135. és az Or-
szágos Mentőszolgálat meg-
alakulásának 74. évfordulóján 
a mentők napját ünnepelték. 
1887-ben ezen a napon kezd-
te meg szolgálatát a Budapes-
ti Önkéntes Mentő Egyesület, 

amely Európa egyik első men-
tőszervezete volt. A magyar 
mentőszolgálat sok szempont-
ból ma is különleges, országo-
san egységes működése világvi-
szonylatban is egyedülálló. A 
mentők tavaly több mint 1 mil-
lió 250 ezer mentőfeladatot vé-
geztek. A Mentők Napja alkal-
mából a legkiválóbb mentődol-
gozók elismerést kaptak. 

bÉRes

A demencia nemcsak a betegre, hanem a hoz-
zátartozókra is jelentős terhet ró, ezért a XV. 
kerületi önkormányzat öt éve a Kontyfa utca 
3. szám alatt nappali demensellátást hozott 
létre. 

A demencia nem gyógyítható, azonban a kór 
korai felismerése elengedhetetlen, mert az 
időben megkezdett gyógyszeres terápia során 
a betegség lefolyása lassítható és csökkenthe-
tőek a demenciához társuló viselkedési zava-
rok is.  

Katonáné Jordáki Ildikó, az Egyesített Szo-
ciális Intézmények (ESZI) Területi Gondozás 
egységvezetője elmondta: naponta 12 enyhe, 
vagy középsúlyos stádiumban lévő demenci-
ával élőt tudnak nappali foglalkoztatásban fo-
gadni. Hétköznaponként reggel egy barátsá-
gos környezetben fogadják, a helyiségekben va-
ló könnyebb tájékozódást piktogramok bizto-
sítják.  A demenciával élők speciális igényeit a 
témában jártas, elhivatott szakemberek segítik. 
Személyre szabott foglalkozásokat tartanak. „A 
mentálhigiénés tevékenységek kiscsoportosak, 
ahol a napi szinten tartó foglalkozásokon fő-
ként a meglévő funkció kat és képességeket erő-
sítjük. A napi foglalkozás során elengedhetet-
len a finommotorikus és nagymozgásos tevé-
kenységek végzése is” – jegyezte meg Katoná-
né Jordáki Ildikó. 

Hősképzés Rákospalotán

Segítség a demenciával élőknek

Bárki képes megtanulni és szükség esetén alkalmazni a laikus újraélesztés technikáját

12 fő demenciával élőt tudnak nappal fogadni

A KOSZORÚÉR-BETEGSÉGEK 
MEGELŐZHETŐEK
Az egészséges életmód akár már 
gyermekkortól kezdve fontos sze-
repet játszhat a koszorúér-beteg-
ségek elkerülésében – derült ki 
egy 98 ikerpár bevonásával, Ma-
gyarországon végzett kutatásból, 
amelyben a Semmelweis Egyetem 
kutatói arra az eredményre jutot-
tak, hogy a környezeti hatások je-
lentősebben befolyásolhatják az 
úgynevezett nem meszes plakkok 
formálódását, mint a genetikai té-
nyezők. 

ÉLELMISZER-VÁLASZTÁS 
EGÉSZSÉGTUDATOSAN
A vásárlók egyre nagyobb figyel-
met fordítanak az egészségesnek 
gondolt élelmiszerek kiválasztá-
sára, és ehhez a legtöbb segít-
séget a termék csomagolásán 
találhatják meg. Kérdés, hogy 
megfelelő figyelmet fordítanak-e 
ezekre, és tudják-e értelmezni az 
adatokat. Hamarosan elindul egy 
kutatás, melynek segítségével 
még többet tudhatunk meg a tá-
pértékjelölések használatáról. A 
projekt ötletadója a Táplálkozás, 
életmód és Testmozgás Platform 
Egyesület, amely évek óta végez 
hasonló témákban kutatásokat. A 
mostani projekttel egy többéves 
folyamatot szeretnének megala-
pozni, amiben nagy hangsúlyt 
kap az edukáció.  

EGY NAP AZ ÁPOLÓKÉRT
Az Ápolók Nemzetközi Napját világ-
szerte május 12-én tartják. 1820-
ban ezen a napon született a brit 
Florence Nightingale, az ápolókép-
zés kiemelkedő alakja. Az asszony 
az 1853–56-os krími háború ide-
jén a törökországi brit katonai kór-
házban a tisztaság és a megfelelő 
ellátás megszervezésével csökken-
tette a halálozások számát. 

Fo
tó

: C
so

ko
na

i N
on

p
ro

fit
 K

ft
., 

V
ar

go
sz



16 2022. május 25. KÖZBIZTONSÁG

RieRsch Tamás

Április végén a képviselő- 
testület előtt, most pedig 
nekünk is beszámolt a XV. 
kerület rendőrkapitánya, Ba-
logh Róbert rendőr alezredes 
a 2021-es esztendő eredmé-
nyeiről. 

„A tavalyi évben az ügyszá-
munk jelentős mértékben, 320 
bűncselekménnyel emelkedett 
– kezdte évértékelését a kapi-
tány –, melynek hátterében az 
áll, hogy részben a BRFK Gaz-
dasági Bűnözés Elleni Főosztá-
lya ötévnyi nyomozást köve-
tően lezárt egy 260 bűncselek-
ményt érintő nyomozást, mely 
ügyben a kerületünk is jócskán 
érintett volt. Illetve mi is le-
zártunk egy nyomozást, mely-
nek során sikerült egy 59 bűn-
cselekményt tartalmazó on-
line csalássorozatot felderíteni. 
Ezek az adatok pedig szintén 
megjelentek a statisztikánk-
ban.”

Ha tehát ez a két ügy nem 
lett volna, 2021-ben az össz-
bűncselekményszám is stagnált 
volna. 

„Egyedül a közterületen el-
követett bűncselekmények ese-
tében tapasztalunk növekedést 
(400-ról 445-re nőtt a számuk), 
melynek oka, hogy tavaly már 
bűncselekményként kezeltük 
az eltiltás hatálya alatti veze-
tést, illetve az ittas vezetők ki-
szűrésére szervezett akcióink is 

hatékonyak voltak. 2021-ben 
ráadásul kábítószer birtoklása 
miatt is többször kellett eljá-
rást indítanunk.”

A lakosságot leginkább irri-
táló úgynevezett kiemelt köz-
területi bűncselekmények ese-
tében jó hírről tudott beszá-
molni a kapitány. A garáz-
daságok, a testi sértések, a 
gépkocsi-feltörések, lakásbetö-
rések száma jelentős mérték-
ben csökkent, illetve ezeknek 
a bűncselekményeknek a nyo-
mozás-eredményességi muta-
tói is javultak. Személygépko-
csi-lopás sem sok (mindössze 
öt) történt 2021-ben, ezek te-
rén azonban már 
nem ilyen jó a 
felderítési arány. 
Rablás miatt vi-
szont nem kel-
lett eljárást foly-
tatniuk a kerüle-
ti rendőröknek. 
Csak viszonyítás-
képpen: 2011-ben 
még 60 regisztrált 
rablás történt a 
kerületben. 

„2021-ben sze-
rencsére nem tör-
tént halálos bal-
eset a kerületben, 
ami azért is nagy szó, mert 
előtte mindig több emberéle-
tet is követelő karambolnál 
kellett intézkednünk. Ezzel el-
lentétben a súlyos sérüléssel já-
ró balesetek száma kis mérték-
ben, míg a könnyű sérüléseseké 

egy kicsit jobban növekedett. 
Célunk, hogy ezen a mutatón 
is javítsunk, ennek érdekében 
az idei esztendőben is folytat-
juk majd a közlekedési akció-
inkat.”

Balogh Róbert alezredes ki-
emelte, hogy a jövőben egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetnek 
az online csalások megakadá-
lyozására és felderítésére is. 

„Mostanában az egyik ked-
velt módszer, hogy a bűnözők 
magukat banki alkalmazott-
nak feltüntetve telefonon ke-
resztül arra veszik rá a sértet-
teket, hogy töltsenek a mobil-
jukra vagy a számítógépükre 

egy fontos prog-
ramot. Ez nem 
más, mint egy tá-
velérési program, 
melynek segítsé-
gével könnyedén 
jutnak hozzá az 
illető számlaada-
taihoz. Tipikus, 
hogy az ily mó-
don lopott pénzt 
egy külföldi bank 
számlájára utal-
tatják át.”

Összességében 
tehát elmondha-
tó, a kerület köz-

biztonsága nem romlott, sőt 
bizonyos területeken csak ja-
vult a pandémia előtti állapo-
tokhoz képest. Ez pedig jelen-
tős mértében javíthatja az itt 
lakók szubjektív biztonságér-
zetét.

POFONNAL ZÁRTA LE
A VITÁT
Egy snowboardon veszett össze egy 
férfi korábbi párjával. A vitába a férfi 
új élettársa is bekapcsolódott. A férfi 
végül megelégelte a két nő marako-
dását, és egy alkalommal arcon ütötte 
exnejét. Az elsődleges orvosi vizsgá-
lat alapján a nőnek megrepedt a dob-
hártyája. A férfit előállították, és elle-
ne súlyos testi sértés ügyében indult 
vizsgálat.

A GYEREK VEZETETT
A járőröző körzeti megbízottak arra 
lettek figyelmesek, hogy az egyik par-
koló autó vezetőülésében egy gyerek 
ül. Nem sokkal később ugyanezt az 
autót már közlekedni látták, ezért meg 
is állították. Mire az autóhoz értek, 
senki nem ült a kormánynál. A gyerek 
az anyósülésen, a nagymama pedig 
hátul. Végül ellene indult eljárás, mert 
a gyanú szerint átengedte a volánt 
gyerekkorú unokájának. 

LOMOK KÖZT BUKTAK LE
A Mézeskalács téri parkoló is helyszí-
ne volt az idei lomtalanításnak, ezért 
a rendőrök ezt a részt is sűrűn elle-
nőrizték. Egyik alkalommal két férfi-
re figyeltek fel, akik láttukra zavartan 
kezdtek viselkedni. Mint kiderült, nem 
véletlenül, hisz ellenük szabálysértési 
bírság be nem fizetése miatt körözés 
volt érvényben.

NEM CSEVEGTEK, 
CSELEKEDTEK
A rendőri munkához hozzátartozik 
a kerülethez kapcsolódó webolda-
lak, közösségi oldalak figyelése is. 
Az Újpalotai Csevegőben például 
arra figyeltek fel, hogy a szülők egy 
gyanúsan viselkedő férfiről beszél-
nek, aki az egyik újpalotai oktatási 
intézmény környékén lófrál, és állí-
tólag inzultálja a gyerekeket. A szü-
lők még egy fotót is közzétettek a 
férfiről. Ez alapján az egyik körze-
ti megbízott fel is ismerte az illetőt, 
akivel szemben rendőri intézkedés 
történt. Eljárás azonban nem indult 
a férfi ellen, mert a csevegőn kívül 
egyelőre egyéb ok nem volt a férfi 
előállítására. Ám ez az intézkedés is 
bizonyítja, a rendőrök azonnal lere-
agálják az ilyen eseteket. 

Fo
tó

: C
so

ko
na

i N
on

p
ro

fit
 K

ft
.: 

V
ar

go
sz

KAPITÁNYI ÉRTÉKELŐ

A kiemelt 
közterületi 
bűncselekmé-
nyek esetében 
jó hírről tudott 
beszámolni
a kapitány

Nem romlott a közbiztonság
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Május végéig várja a jelentke-
zéseket a JCDecaux vállalat 
az Álljon meg egy novellára! 
című irodalmi pályázatára. 
Samu Tímea, a JCDecaux 
vezérigazgatója többek között 
arról is nyilatkozott, hogy a 
pályázat mostanra az egyik 
legjelentősebb kortárs irodal-
mi eseménnyé nőtte ki magát. 
A nyertes pályázó 300 ezer 
forintos díjat kap, de különdí-
jat is kiosztanak.

MIÉRT INDÍTOTTÁK EL A 
NOVELLA PÁLYÁZATOT?
A pályázatunk célja nem más, 
minthogy kortárs irodalommal 
töltsük meg a legforgalmasabb 
busz- és villamosmegállókat, ez-
által a mindennapok részévé te-
gyük a kultúrát. Az idén ötéves 
kezdeményezés nagy sikere azt 
is bizonyítja, hogy rengeteg írni 
tudó tehetség van az országban. 
Büszkék vagyunk rá, hogy felü-
letet biztosítunk számukra, és 
ezáltal hozzájárulunk a felfede-
zésükhöz.

HONNAN JÖTT AZ ÖTLET, 
HOGY A LEGFORGALMASABB 
MEGÁLLÓK HIRDETŐFELÜLE-
TEIN LEGYENEK OLVASHATÓ-
AK A NYERTES MŰVEK?
A megálló speciális közeg és egy-
ben művészeti platform. Az em-
berek nap mint nap megfordulnak 

itt, ám átlagosan csupán mintegy 
öt-tíz percet töltenek el a reklám-
táblák előtt. Mi valami olyasmit 
kerestünk, amivel jobbá, élhetőb-
bé, szerethetőbbé tehetjük a vá-
rost és a mindennapos rohanást. 
Egy átlagos utazó éppen annyi 
időt tölt a tömegközlekedésre 
várva, mint ahány perc alatt vé-
gigolvas egy egyoldalas novellát: 
innen jött az ötlet, hogy ezt a rö-
vid, csattanós műfajt tegyük meg 
pályázatunk tárgyává. 

AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN SOKAT 
VÁLTOZOTT A PÁLYÁZAT, 
IDÉN SZÁMÍTHAT-E A KÖZÖN-
SÉG VALAMI ÚJDONSÁGRA?
Idén talán minden eddiginél na-
gyobb szabású különdíjat muta-
tunk be, ugyanis az Álljon meg 
egy novellára! történetében elő-
ször színpadra állítjuk a nyertes 
alkotást a Magyar Telekom tá-
mogatásával. Most először ráadá-
sul 100 ezer forint értékű Ross-
mann ajándékkártyát kap egy 
különdíjas alkotás szerzője a cég 
jóvoltából.

AZ OLVASÓKTÓL MILYEN VISZ-
SZAJELZÉSEIK VANNAK?
Olvasói visszajelzéseket elsősor-
ban maguk az alkotók kapnak,  
ezek rendre pozitívak szoktak 
lenni. Közvetlen visszacsatolás-
ra minden évben van lehetőség  a 
közönségszavazás felületén, ahol 
az olvasók voksolhatnak a ked-
venc döntős novellájukra.

PÁLYÁZAT

ÚJPALOTAI NAPOK

Álljon meg egy novellára! 

TK

A kultúra központja lesz Újpalota. Június 
10. és 11. között a 28. Újpalotai Napok 
hoznak pezsgő közösségi életet a város-
részbe. Június 20-án pedig kezdődik a  
X. Újpalotai Nyári Játékok.

Június 10-én, pénteken 18 órától a Reckless 
Roses – Guns ’n Roses Tribute Band, majd a 
30 éves Parno Graszt koncertje rázza fel a vá-
rosrészt. Másnap már délelőtt beindul a kaval-
kád. Tíz órátóltól koncertek, bűvészelőadás, 
táncprogramok váltják egymást. Az estét pe-
dig Müller Péter Sziámi AndFriends zárja. 

Június 20-án pedig kezdődik a X. Újpalo-
tai Nyári Játékok. A Boldog Salkaházi Sára- 

templom udvarán változatos, ingyenes prog-
ramok várják a művészetek kedvelőit. 

Az programsor Aldo Nicolaj: Hárman a 
padon című művével indul Egri Márta, Gál-
völgyi János és Benedek Miklós szereplésé-
vel. Másnap este a Hot Jazz Band szórakoz-
tatja majd a kerületi közönséget. 

Szerdán Pokorny Lia önálló estje, a LIAi-
son következik, mely a stand up comedy és a 
koncert egyvelege. A színésznő úgy döntött, 
hogy sanzonokkal meséli el humoros formá-
ban mindazt, amit a szerelemről tanult. 

23-án este a Kozma Orsi és zenekara hoz 
el számos világsikert a Let’s Swing című kon-
certjével. Az idei Újpalotai Nyári Játékok 
Lakatos Ágnes Special Zone előadásával zá-
rul június 24-én, pénteken. 

Samu Tímea: minden évben újabb rejtett tehetségek bukkannak fel

Felpezsdül Újpalota
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TERVEZŐGRAFIKUS AMBÍCIÓK

b. i. 

A kerületben nőtt fel, gyerekkora óta 
imád rajzolni, a művészet szeretetét a 
családjától örökölte. Számára az alkotás 
az önkifejezés kreatív módja, melyben 
az érzelmei mellett sajátos látásmódja és 
szabad gondolkodása is ötvöződik. He-
gyessy Bercel, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem végzős hallgatója. 

HOGYAN KERÜLTÉL A KÉPZŐMŰVÉSZET 
TERÜLETÉRE?
Nem művészeti középiskolában végeztem, a 
váci Piarista Gimnáziumban érettségiztem és 
csak utána, egy OKJ-képzésen kezdtem grafi-
kával foglalkozni. Innen már egyenes út ve-
zetett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem-
re, ahol harmadéves vagyok, most fogok dip-
lomázni, tervezőgrafika alapszakon. A mű-
vészeti érdeklődés azonban gyerekkorom 
óta része az életemnek. A támogató közeg 
nagyon meghatározó volt számomra, hiszen 
az egész családunkat jellemzi a művészi véna. 
Anyukám a XV. kerületi kulturális közélet-
ben tevékenykedik, míg apukám zenészként 
inspirált. A nagyapám fizikus volt, de sokáig 
művészi ambíciót dédelgetett. Szerintem el-

képesztő tehetséggel rendelkezett, rajzai en-
gem is alkotásra ösztönöztek, mondhatni: az 
ő remekművei motiváltak, hogy erre a pá-
lyára lépjek.

MIKOR ÉREZTED ELŐSZÖR, HOGY AZ 
ERŐFESZÍTÉSEID RÉVBE ÉRNEK?
Minden félév végén bemutatjuk az összes el-
készült munkánkat, a többi diák pedig kivá-
lasztja, melyik a kedvence, így lettem a ter-
vezőgrafika szakon idén közösség-díjas, ami 
hihetetlen jó érzés. Tinédzserként a graffitis 
kultúra nagyon megérintett, és ahogy teltek 
az évek, megérett bennem, hogyan lehet egy 
társadalmilag hasznosabb kontextusba átül-
tetni ezt a szubjektív látásmódot. 

MIK A HOSSZÚ TÁVÚ TERVEID, MILYEN 
PERSPEKTÍVÁT LÁTSZ A JÖVŐDRE NÉZVE?
Bár nagy a verseny, a lehetőséget szerintem 
mindenhol meg lehet találni, ha kellő nyi-
tottsággal szemléljük a környezetünket. Az 
iparművészeknek alapvetően a kulturális 
szféra a cél, de másféle munkakört is érde-
mes evidenciába venni. Ennek érdekében a 
terveimben szerepel a külföldi továbbtanulás 
gondolata. A mesterszakot szeretném Hol-
landiában elvégezni, mert ott specifikusan 
a betűkkel foglalkoznak, ami a grafikán be-
lül nekem a szívügyem. A fejlődés és a válto-
zás egy izgalmas folyamat, hogy honnan ho-
vá juthat az elménk, ennek szellemében re-
mélem, sok lenyűgöző feladat vár még rám. 

A betűk bűvöletében

Hegyessy Bercel: a graffitis kultúra megérintett

AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

1989-ben, több mint harminc év 
elhallgatás után sírok és törté-
netek tárultak fel a nyilvánosság 
előtt. Az özvegyek és gyermekeik 
napokig tartó rituálé során néz-
ték végig a 301-es parcellában, 
ahogy férjeik és szerelmeik ma-
radványait, elfoszlott ruhadarab-
jait orvosszakértői vizsgálat során 
kiemelték a föld mélyéről, azokból 
a jeltelen sírokból, amelyeknek 
pontos helye évtizedekig titkos 
volt. Ez a rendszerváltást megelő-
ző történelmi helyzet adta az ins-
pirációt A nemzet özvegye című 
ősbemutatóhoz, amely fikciós ke-
retben mutatja be két nő történe-
tét az Örkény István Színházban. 
Ugyanannak a férfinak két özve-
gye áll a sír mellett, és kényszerül 
szembesülni a saját múltjával.

KÖNYV

Nagy-Britannia legjelentősebb 
politikusának lányai akkor is igényt 
tarthatnának az olvasó figyelmére, 
ha nem lennének önmagukban is 
rendkívüli személyiségek. Dia-
na, a politikusfeleség, Sarah, a 
híres filmszínésznő és Mary, az 
aktív közszereplő nagyon külön-
böztek egymástól, és az életük 
is másként alakult, de mindvégig 
erős testvéri szeretet kötötte őket 
össze. Mint a legbelső körbe tar-
tozók, kulcsszerepet játszottak 
apjuk és az ország sorsában. A 
könyv nemcsak az ő hol boldog, 
hol nyomorúságos életükbe nyújt 
betekintést, maga Churchill és a 
korabeli Nagy-Britannia is ott van 
minden oldalon − olyan közel-
ségben, ahogyan még sohasem 
láttuk.

FILM

Június 22-én lesz a bemutatója 
George Michael Freedom című 
zenés dokumentumfilmjének. 
Vágatlan változata a néhai Gram-
my-díjas művész életének és 
pályájának arra a meghatározó 
korszakára összpontosít, amely 
a Listen Without Prejudice című, 
nagy sikerű, lemezlistákat vezető 
album első része megjelenésé-
nek és az azt követő, elhíresült 
Legfelsőbb Bíróságot is megjárt, 
a lemez kiadója ellen indított per-
nek, továbbá George Michael 
első szerelme, Anselmo Feleppa 
halálának időszakára tehető. A 
George Michael korai halála előtt 
leforgatott dokumentumfilm nar-
rátora maga az énekes, aki a film 
elkészültének minden mozzana-
tából kivette a részét.

KIÁLLÍTÁS

Henri Matisse: Remekművek a 
párizsi Pompidou Központból. A 
2022 júliusában a Szépművészeti 
Múzeumban nyíló tárlat Henri Ma-
tisse első reprezentatív kiállítása 
Magyarországon. A kulcsművek-
ből álló válogatást más európai 
közgyűjteményekből érkező dara-
bok egészítik ki. A több mint 100 
művet felvonultató kiállítás 8 kro-
nologikus-tematikus szekcióban 
mutatja be Matisse életművét a 
korai alkotásoktól egészen az öt-
venes években készített papírkivá-
gásokig. A kiállítás egyúttal a ma-
tisse-i életmű műfaji sokszínűségét 
is megvilágítja, ugyanis a festmé-
nyeken túl egyedi és sokszorosí-
tott grafikai alkotások, művész-
könyvek, borítótervek és szobrok 
is helyet kapnak a tárlaton.

Fo
tó

: C
so

ko
na

i N
on

p
ro

fit
 K

ft
., 

V
ar

go
sz



2022. május 25.  19

SPORTMAGAZIN 
A XV. kerületből a Hungaroringre. Egy rá-
kospalotai egyetemista is tagja annak a 
BME Formula Team-nek, amely elkészí-
tette tizenötödik versenyautóját. Az új au-
tót a Hungaroringen mutatták be és gyor-
sulásban felveszi a versenyt a Forma1-es 
autókkal is. Az új autóval és a kerület leg-
frissebb sporthíreivel várjuk önöket.
szerda 19:30

KULTÚRA, TV-MŰSOR

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.

XV MOZAIK
Negyvenéves hagyományhoz csatla-
kozott idén a Tizenötödik kerület, a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében 
harminc programmal készültek a láto-
gatók fogadására a Csokonai munka-
társai. Ha lemaradt a legjobb előadá-
sokról, vagy felidézné az élményeit, a 
Mozaikban visszanézheti a programso-
rozat legemlékezetesebb pillanatait.
csütörtök 19:30

TURNÉBUSZ 
Tovább robog a Turnébusz, és hétről 
hétre feltörekvő magyar zenekarokat 
hoz el számunkra, akik felejthetetlen 
koncertélményt nyújtanak a képernyő 
előtt ülőknek. Sokan közülük a nem-
zetközi porondon is megállnák a he-
lyüket. Nem hiszik? Győződjenek meg 
róla maguk!
szombat 19:00

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS
RENDEZVÉNY HÁZ
1156 Budapest, Eötvös utca 64-66.
+36 1 307 6191
csokonai@csokonai15.hu

Péntek esti forduló 
Kezdő és újrakezdő néptáncoktatás 
2022. június 03. péntek 18 óra 
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom 

Palota Galéria kiállítás megnyitó 
Gonzales Gábor üvegművész 
2022. június 09. 17 óra
A program ingyenes.

Kertmozi – Megdönteni Hajnal Tímeát 
2022. június 23.  20.00-23.00
Jegyár: 500 Ft

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

„A Külvárosi szalon 30” éve című 
kiállítás és a 29. Pestújhelyi Napok 
megnyitója a PeKH Külvárosi Sza-
lonjában. Az elmúlt 30 év több, mint 
250 kiállításaiból válogatunk egy-egy 
munkát.
2022. május 26. 18.30-19.30 

Valami Swing koncert (Hangfoglaló) 
A koncertet jó idő esetén a Pestújhe-
lyi Közösségi Ház kertjében, rossz idő 
esetén a színházteremben lesz.
2022. június 3.  19.00-21.00 
Jegyek: elővételben 1500 Ft, a kon-
cert napján 2000 Ft 
Jegyelővétel: https://csokonai15.
jegy.hu/

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Budapest, Gábor Áron 58/C
+36 70 198 4829
Csináld magad! 
Makramé virágtartó workshop. 
2022. június 10. 18.00
Részvételi díj: 2000 Ft + anyag-
költség 
Előzetes jelentkezés: reg.kozak@
csokonai15.hu 

Biokertész kör 
A pannonhalmi Ürmös porta látogatá-
sa, levendula illóolaj lepárlás. 
2022. június 11. 08.00-19.00
Helyszíni belépő: 2500 Ft 

Csináld magad! 
Partyfüzér varrás workshop
2022. június 14.  18 óra 
Részvételi díj: 2000 Ft 
+ anyagköltség 
Előzetes jelentkezés: reg.kozak@
csokonai15.hu 

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1157 Budapest, Zsókavár u.15.
+36 14100836; +36 1 410 6304; 
uszik@csokonai15.hu

Újpalotai Napok
2022. június 10-11. 
Koncertek, különféle programok.

Újpalotai Nyári Játékok
2022. június 20-24. 
A programkínálatból:
Hárman a padon, 
Szereplők: Gálvölgyi János, Benedek 
Miklós, Egri Márta 
LIAison - zenés stand up
Pokorny Liával 

Lakatos Ágnes Special Zone 

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI SZIGET
1156 Budapest, Száraznád u. 5.
+36 30 868 2117
Szent Iván éji varázslatok –  
Kikötő nyárköszöntő  
Stand up comedy Leventével, gyer-
tyaöntés, tréfás jövendölés 
2022. június 24.  20.00-22.00
Belépő: 300 Ft/fő 

Szünidei programsorozat
2022. június 27-július 2. 
16.00-18.00 
Ingyenes. 

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a kerületben 2022. 05.07. – 04.23.
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RieRsch Tamás

Az idei tanév elején össze-
ültek a Polgármesteri Hi-
vatal sportos szakemberei 
a kerületi testnevelőkkel, 
hogy közösen kitalálják, a 
karantén évei után milyen 
sportversenyekkel tudnák 
izgalmasabbá tenni az idei 
tanévet. A hagyományos 
sportágakon, a kispályás 
focin vagy a röplabdán kí-
vül először merült fel test-
nevelői igény a kislabda-
hajításra. A kerületi ver-
senyt végül május 18-án 
rendezték meg a Budai II 
László Stadionban. A szer-
vezést két tapasztalt testne-
velőre, Rábel Sándorra és 
Vígh Zsoltra (mindketten 

a Dózsa György Gimnázi-
um és Szakgimnáziumban 
tanítanak) bízták, de a ke-
rületi atlétikai élet fő szer-
vezője, Patinszki Andrea 
is besegített nekik. 

A Polgármesteri Hi-
vatal által meghirdetett 
versenyre végül hét isko-
la közel 140 diákja neve-
zett. Az oktatási intézmé-

nyek minden korcsoport-
ban (1-6-ig) nevezhettek 
3-3 lányt és fiút, így ösz-
szesen 12 versenyszámban 
hirdettek győztest. Azt az 
iskolát, melynek diákjai a 
legtöbbször dobtak a leg-
messzebbre, egy kupával 
jutalmazták. Ezt az elis-
merést a kerületi kislab-
dahajítás történetében elő-
ször a Kolozsvár Általá-
nos Iskola küldöttsége vi-
hette haza. A rákospalotai 
iskola növendékei össze-
sen 4 arany-, 3 ezüst- és 2 
bronzérmet szereztek. 

A verseny történeté-
ben természetesen a kerü-
leti csúcsokat is megdob-
ták: a lányoknál a negye-
dik korcsoportos (7-8. év-
folyamos) Fenyvesi Tóth 
Nóra 49 méterre hajítot-
ta el a kislabdát, míg a fi-
úknál az ötödik korcso-
portos Farkas Barna 69,4 
méterrel nyerte a távol-

sági versenyt, amely leg-
alább tíz méterrel több 
volt az egész mezőnynél. 
A két győztes csúcsát (kü-
lönösen Barnáét) nehéz 

lesz majd túlszárnyalni. 
Az biztos, a két nagyot 
dobó diák neve bekerült 
Patinszki Andrea atlétika-
edző noteszébe is. 

RieRsch

Ringbe léptek a Polgármes-
teri Hivatal dolgozói, akik 
május 10-én egy barátságos 
mérkőzésen mérték össze 
erejüket az Edőcs István 
Ökölvívó Egyesület profi-
jaival. 

Az első ízben megrendezett Pa-
lotai Pofon Partyn pedig „el-
söprő” hivatali siker született.

Buga Kálmán, a rákospa-
lotai Edőcs István Ökölvívó 
Egyesület vezetőjének volt az 
ötlete, hogy meghívja a hiva-
talt és az önkormányzatot egy 
baráti összecsapásra. A felké-

rést végül Tóth Imre alpolgár-
mester, illetve a hivatal három 
dolgozója, Czuczu Tamás, ro-
ma és felzárkóztatási ügyekért 
felelős munkatárs, Gremsper-
ger Márton intézményfelügye-
leti és sportreferens, illetve Ve-
rebélyi Vince gazdasági ügyin-
téző vállalta. A Kertköz utcai 
bokszterem négy kiválóságá-
val, a junior válogatott több-
szörös magyar bajnok Kozák 
Ottó Kevinnel, a szintén kor-
osztályos magyar bajnok Ko-
vács Bercivel, a magyar bajno-
ki ezüstérmes Bódi Izsákkal 
és az MMA-ban országos baj-
nok Lukácsi Renátóval talál-
ták szembe magukat. Az or-
szág legjobb mérkőzésvezető-
jének számító Szabó Egon irá-
nyításával a három rövidített 
menetből álló mérkőzések pe-
dig azért hozhattak elsöprő hi-
vatali fölényt, mert a profi ver-
senyzőknek ki lett adva, ezút-
tal csak védekezhetnek a ven-
dégekkel szemben.

„Ezek a 40 másodperces me-

netek is elegendőnek bizonyul-
tak ahhoz, hogy megtapasztal-
juk, milyen kemény sport is a 
boksz. A rendezvényt nagyon 
jó kezdeményezésnek találom, 
amelyet a jövőben is támogat-
ni szeretnénk. Remélhetőleg 
hagyomány válik majd belőle. 
A Pofon Party pedig arra is jó 
volt, hogy igazolva lássuk, 15 
éve jó döntést hoztunk, amikor 
ezt a termet az Edőcs István 
Ökölvívó Egyesület rendelke-
zésére bocsátottuk” – mondta 
Tóth Imre alpolgármester.

A nemrégiben az Év nevelő-
edzőjének megválasztott Buga 
Kálmán pedig hozzátette, az 
első rendezvény legfőbb cél-
ja az volt, hogy az ökölvívóte-
remben zajló munkára irányít-
sa a figyelmet.

„15 éve vagyunk már a Kert-
köz utcában, és az elmúlt 15 
évben szép lassan a kerület leg-
eredményesebb klubjává vál-
tunk. Erre szerettük volna fel-
hívni a figyelmet az I. Palotai 
Pofon Partyval.”

Nagy dobások a Budaiban

A verseny 
történetében 
természetesen a 
kerületi csúcsokat 
is megdobták

Májusi pofoneső Rákospalotán

A lányoknál csaknem 50, míg a fiúknál csaknem 
70 méterre kellett dobnia a kislabdát annak a 
diáknak, aki nyerni akart a korosztályos kislab-
dahajításban. Hét iskola tanulói neveztek be, 12 
versenyszámban hirdettek győztest. 

Csaknem 70 métres dobás kellett a győzelemhez

Tóth Imre a szorítóban a hagyományteremtő rendezvényen
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KARATE

EMLÉKTORNA

R. T.

Április utolsó hétvégéjén 
rendezték a WKF Karate Ma-
gyar Bajnokságot. Az UTE 
Megyeri úti Jégcsarnokában 
közel 700-an küzdöttek az 
érmekért. Az eseményen 
minden hazai klub a leg-
jobbjaival szerepelt, mert az 
országos bajnokság egyben 
kvalifikációs verseny is volt. 

A felnőttek a májusi török-
országi Európa-bajnokságon, 
az utánpótláskorúak pedig az 
őszi, szintén törökországi ka-
det-junior-U21-es világbajnok-
ságon való részvételi lehetősé-
gért harcoltak. Így a mezőny-
ben a júliusi Világjátékokra ké-
szülő két magyar karatés, az 
újpesti Tadissi Martial és az 
MTK-s Hárspataki Gábor is 
ott volt. A két említett klub 
hagyományosan kiemelkedik 
a hazai mezőnyből. A IV. és 
XV. kerületi versenyzőik most 
is nagy csatákat vívtak egymás-
sal. A felnőtt mezőnyben for-
magyakorlatban például a nők-
nél az MTK-s Sterck Laura, a 
férfiaknál az újpesti Nagy Bo-
tond győzött. Küzdelemben az 
olimpiai bronzérmes Hárspata-
ki Gábor (MTK) megnyerte a 
75 kilogrammos súlycsoportot, 
míg a nőknél az MTK három 
kitűnősége, Jakubovics Dalma, 
Baranyi Zsófia és Ilankovic Al-

eksandra is első lett. Nekik is 
köszönhetően az MTK a kadet, 
junior, U21, felnőtt masters és 
para kategóriában az első he-
lyen végzett az éremtábláza-
ton, megelőzve nagy riválisát, 
az UTE-t.

„A magyar bajnokság a legne-
hezebb hazai verseny. Nemcsak 
a presztízse miatt, hanem mert a 
szűk élmezőny miatt a verseny-
zők is jól ismerik már egymást” 
– mondta a kerületi karatésok 
edzője, Fischer Mihály.

A sensei szerint a sportág je-
lenleg utánpótlás-korosztályban 
erős, de a felnőtt mezőny ala-
posan megrostálódott. A máju-

si prágai Európa-bajnokságra is 
egy nagyon megfiatalított csa-
pat fog majd elutazni, akiktől 
még nem elvárás a jó eredmény. 
Nem úgy az őszi világbajnoksá-
gon, melyen 12-13 kerületi spor-
toló is szerepet kap majd. Ilyen 
sokan még sosem képviselték a 
kerületi klubot (MTK-t) egy vi-
lágversenyen.

A legjobb kerületi és hazai 
karatés, az olimpiai bronzér-
mes Hárspataki Gábor számá-
ra az Európa-bajnokság egy fel-
készülési állomás lesz a júliusi 
birminghami Világjátékokra, 
amely a karatesport legfonto-
sabb idei eseménye lesz.

RieRsch

Egy évvel ezelőtt hunyt el 
Pusztai András, a László 
Gyula Gimnázium és Általá-
nos Iskola legendás testneve-
lő tanára. Az eset nemcsak a 
lila iskola közösségét, hanem 
az egész kerületet megrázta. 

„Andrást régóta ismertem,1989 
és ’92 között a tanítványa vol-
tam, majd az általa vezetett 
bernecebaráti táborban ifive-
zető, 1996-ban pedig már én 
is a László Gyulában dolgoz-
tam, így kollégák is lettünk” – 

mondta Rezsnyák Csaba test-
nevelő.

Amikor tavaly felvetődött az 
ötlet, hogy szükség lenne egy 
kerületi kispályás focitornára, 
Csaba volt az, aki felvetette, le-
gyen ez a torna Pusztai András-
ról elnevezve. Az első tornát 
2021 őszén rendezték meg, idén 
pedig  április 21. és 27. között 
volt a torna a Budai II László 
Stadion műfüves pályáján. Az 
őszi tornán körülbelül 200 diák 
vett részt, most tavasszal pedig 
a 350-et is meghaladta a résztve-
vők létszáma. A tornán öt kor-
csoportban 13 iskola 37 csapata 

vett részt. Az alsó két korcso-
portban a Hartyán győzött, a 
7-8. évfolyamon a László Gyu-
la, míg a két középiskolás évfo-
lyam elsőségén a Kovács Pál és a 
Dózsa csapatai osztoztak. 

„Nagyon fontos esemény 
volt ez a torna, mert nemcsak 
jó sportolási lehetőséget bizto-
sított a diákoknak, hanem pont 
azzal a játékkal, a focival emlé-
kezett a legendás kerületi test-
nevelőre, amely számára is a 
legfontosabb volt” – mondta 
Tóth Imre alpolgármester, aki 
a 3. korcsoportos tornán adta 
át az érmeket.

ARANY MONACÓBAN
Jakabos Zsuzsanna nyerte meg a 
400 méteres női vegyesúszást a 
Mare Nostrum elnevezésű verse-
nyen Monacóban. Jakabos kereken 
két másodperccel volt gyorsabb, 
mint a második helyen végző, szin-
tén magyar úszó, Sebestyén Dalma. 
Ez a nemzetközi verseny egy soro-
zat első állomása volt. A verseny-
hétvégén három magyar állhatott 
még fel a dobogóra, Németh Nán-
dor, Szabó Szebasztián és Loba-
novszkij Maxim.

MAGYAR SIKER
Végig vezetve, a portugáliai edzőtá-
bor legjobb játékával ismét legyőzte 
a házigazdát a magyar női váloga-
tott Rio Maiorban. A kosárlabdaszö-
vetség beszámolója szerint kőke-
mény portugál válogatottat ismerhe-
tett meg a magyar csapat. A portu-
gálok helyenként kifejezetten durva 
védekezésükkel okoztak nehézsé-
get Lelik Rékáéknak. A harmadik 
meccsen, csakúgy, mint az előző 
kettőn, remekül kezdett a magyar 
csapat, jól védekeztek, a megszer-
zett labdákból pedig szép kosarakat 
dobtak Studer Ágnesék. 

FUTAMGYŐZELEMMEL 
KEZDETT
Kiss Norbert rajt-cél győzelmet ara-
tott a kamion EB-n Misanóban. A 
12 körös versenyen egyszer sem 
tudták megelőzni. A második futa-
mon a fordított rajtsorrend miatt a 
8. helyről indult, végül harmadik-
ként zárta összesítésben a verseny-
hétvégét. A versenyt a spanyol An-
tonio Albacete nyerte, a második 
pedig a német Sacha Lenz lett.

MTK-sikerek a hazai bajnokságon

Legendás pedagógusra emlékeztek
Hárspataki Gábor már a nyári Világjátékokra készül
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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 Nonprofit 
Kft., 1615 Bp., Pf. 155.), vagy 
adja le a szerkesztőség részére 
a 1153 Bp., Eötvös utca 64-66. 
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Beküldési határidő: 
2022. június 22. 
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 Nonprofit Kft. 
szerkesztőségében

A 2022/07. szám helyes meg-
fejtése: Szinyei Merse Pál sa-
ját magát is ráfestette Majá-
lis című képére 
A 2022/07. szám helyes meg-
fejtői közül Gyuris Ibolya (XV.
ker.) valamint Pálinkás Tibor 
(XV.ker.) Bernard Lecomte: KGB 
- A szovjet titkosszolgálatok tör-
ténetecímű könyvét nyerték
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INGATLAN
Kiadó Balatonalmádiban 50 nmes, fertőt-
lenített nyaraló, nagy terasszal, gépkocsibe-
állóval 4 főre 1 hétre 150 000 Ft-ért. Elő- és 
utószezon kedvezménnyel. 
Telefonszám:  +36 30 727-2727

Újpalotán kiadó egy kis szoba nem do-
hányzó hölgynek. Érdeklődni 
Telefonszám: +36 20 510-2591

Minimum 60 nm.-es ingatlant keresek a 
XV. kerületben tulajdonostól. 
Telefonszám:  +36 30 419-9900.

Elcserélném 78 m2-es, felújított, 3,5 szo-
bás, örökbérletű, önkormányzati lakásomat. 
Érdekel kertes, 48 m2-es, 2 szobás lakás. Ér-
deklődés: Szabó Ferenc, 
Telefonszám:  +36 70 421-6337 v
agy +36 1 604-9141.

ADOK–VESZEK
Eladó villanyfűtés miatt felszabaduló Sa-
nier Duval hőtárolós, katalizátoros gázkazán 
és radiátorok. 11 évesek. Íves zuhanykabin, 
valamint egy teljes könyvtár és egy női ke-
rékpár.  Telefonszám: +36 20 377-7904.

Eladó járókeret 2000 Ft, 2 db relax szék 
5000 Ft/db, 1 fali lámpa 2000 Ft, 1 újság-
tartó 1000 Ft. 
Telefonszám:  +36 20 582-1961

Téligumi felnivel 4 db eladó. Firestone 
195/65-R15 91T, például Renault Fluencre 
80 %-os 50 000 Ft. 
Telefonszám: +36 20 916-5124.

 Eladó 1 db fém Singer varrógép. 
Telefonszám:  +36 1 418-4573

17 éves, horgászni szerető középiskolás fiú 
vagyok, megunt vagy kisebb javításra szoru-
ló horgászbotot, orsót köszönettel fogadnék. 
Telefonszám:  +36 30 785-8864

Eladó: hoki görkorcsolya, új állapotban, 
41-es méret: 19 ezer forint; 2 db fenyőágy 
(90*200-as) 20 ezer forint/db; 1 db fenyő-
ágy (80*160-as) 15 ezer forint; 2 db Axelo 
roller 6 ezer és 5 ezer forint. 
Telefonszám: +36 1 306-8856.

Eladó SVT-W kazán használt, új falra sze-
relhető villany hősugárzó;  előlapon láng-
nyelvek villognak, beépíthető kandallóba 50e 
Ft. Acer Monitor 60 cm étmérő, Skimaster 
DVB-t Receivev Antenna. 
Telefonszám:  +36 70 771-5371

Eladó: felültöltős mosógép, Neumann 
hordozható varrógép, új autóüléshuzat, 
használt de jó 2-4 sz. Delonghi Kávéfő-
ző, Trion P.R.G. kávédaráló, új Elta gofri-
sütő WM103. Kislukú retró kisméretű 
húsdaráló,
Telefonszám:  +36 70 771-5371.

Eladó: 5l-es permetező, vízszivattyú, és új 
3/4 -es 25m. cső késélező kis köszörűgép, 
vizes talpbizsergető, új 90*120 termo üve-
ges ablak, gőzölős kisvasaló, hűtőtáska jég-
tartókkal Telefonszám:  +36 70 771-5371.
Eladó: ZYMCO DINK 50 cm3-es kismotor, 
hozzá bukósisakok. 
Telefonszám:  +36 70 602-5034

Kistermetű cserepes növények eladók, ala-
csony áron. Telefonszám: +36 1 306-6740.
 
Ingyen elvihetők: rattan fonású 2 sz ágy, 
fekvőfelület új kell, rattan forgós „kényelem” 
fotel, működő hűtőszekrény, mosógép, la-
pokra szedett 3m-es szekrénysor, sarok író-
asztal, mikrohullámú. 
Telefonszám:  +36 70 300-9295

TÁRSKERESŐ
71 éves, szemüveges, 167 cm magas, 
ápolt hölgy társat keres szabadidő eltöltésé-
re, aki szereti a kirándulást, sétát, színházat, 
stb. és jól ápolt, iskolázott. 
Telefonszám: +36 70 260-0863, délután 
14-18-ig.

ÜZLETI APRÓ
SZOLGÁLTATÁS 

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

Tetődoktor régi hajlott tetők javítása, cse-
réje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab 
tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, 
SOS munkák: 
Telefonszám:  +36 30 622-5805, +36 20 
492-4619

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal! 
Telefonszám: +36 20 980-3957

Fiatal pár nyaralót vásárolna 35 mft-ig. 
Telefonszám:  +36 20 454-9152

Vállalkozásunk takarító kollégákat keres, 
rugalmas időbeosztással, irodák és családi 
házak takarítására. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk. 
Telefonszám:  +36 20 961-8366

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

Kevésnek érzi nyugdíját? Ki szeretné egé-
szíteni? Egyedül álló középkorú hölgy kötne 
eltartási, valamint életjáradéki szerződést 
haszonélvezeti jogfenntartással. 
Telefonszám:  +36 30 621-3857

Szép állapotú vagy felújítandó, 2-3 lakóhe-
lyiséges eladó panellakást keresek max. 46 
MFt-ig. Földszinti és legfelső emeleti is lehet. 
Telefonszám:  +36 70 949-4013.

Festést, mázolást, burkolást vállalok, 
nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Bútormoz-
gatással, takarítással. 
Telefonszám:  +36 30 422-1739

HIRDETÉS, KULTÚRA

Lakossági ingyenes 
hirdetéseket csak e-mail-
ben fogadunk a hirdetes@

csokonai15.hu címen. 
Telefon: +36 30 166-1557

(munkanapokon 
9-16 óra között?)

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag

www.malaky.hu

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel.: +36 30 962 2855Tel.: +36 30 962 2855

e-mail: malakykfte-mail: malakykft@@gmail.comgmail.com
Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel.: +36 30 962 2855Tel.: +36 30 962 2855

e-mail: malakykfte-mail: malakykft@@gmail.comgmail.com
Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12

LAKOSSÁGI HIRDETÉSEK

• védőoltások beadása 
• belgyógyászati ellátás 
• mikrochipes megjelölés 
• fogászati kezelések
• ivartalanítási műtétek
• ultrahang diagnosztika 
• digitális röntgen 
• kisállat felszerelések
• tápok, gyógytápok 
• laboratóriumi vizsgálatok 
• időskori állapotfelmérés 
• szívférgesség tesztelése
• állatútlevél kiállítása
• házipatika

ÚJPALOTAI 
Állatorvosi 
RENDELŐ

SZOLGÁLTATÁSAINK:

| 1156 Budapest, Nyírpalota u. 42. 
| telefon: + 36 1 708 0707
| e-mail: palotavetrendelo@gmail.com 
| web: palotavet.hu
| Nyitvatartás: hétfő–péntek: 12–19 óráig

A Csokonai Nonprofit Kft. az aláb-
bi pozíciókba keres munkatársat:

Részmunkaidős (4 órás)
INFORMÁCIÓST

részmunkaidős 
GONDNOKOT
(technikai, műszaki)

GAZDASÁGI VEZETŐT

KULTURÁLIS SZERVEZŐT

További részletek:
https://www.bpxv.hu/allaspalyazat_ti-
pus/gazdasagi-tarsasagok-allaspa-
lyazatai



HIRDETÉS

29.  PESTÚJHELYI NAPOK
MÁJUS 26. CSÜTÖRTÖK MÁJUS 28. SZOMBAT 

MÁJUS 27. PÉNTEK 

MÁJUS 29.VASÁRNAP
18.30
 „A KÜLVÁROSI SZALON 30 ÉVE” 
CÍMŰ KIÁLLÍTÁS ÉS A 29. PEST-
ÚJHELYI NAPOK MEGNYITÓJA
19.30
AZÉRT VANNAK A JÓ BARÁTOK
Gerendás Péter Máté Péter estje
a PeKH kertjében

10.00 

TEMETŐI SÉTA
Találkozás a Rákospalotai temető 
bejáratánál, a mindenki sírjánál.
10.00 
HAB A TORTÁN
Marék Veronika: Boribon és a 7 lufi
Szereplők: Rezes Judit és Szabó Győző
14.00 
GÖNCZ ÁRPÁD: MÉRLEG
Bemutatkozik az augusztus 3-i előa-
dás alkotói csapata Zsótér Sándor 
és Varga Mari közreműködésével. 
15.00 

„A FELSZABADULT EMBER”
című fotópályázat megnyitója
a Folyosó Galérián
19.00 
UTAZÁS A KOPONYÁM KÖRÜL
Nézőművészeti Kft.
Szereplők: Scherer Péter, Parti Nóra,
Marton Róbert (PeKH színházterem)

08.00-17.00 
CSALÁDI NAP
Családi és Gyermeknap a PeKH
udvarán és kertjében
08.00-  Főzőverseny, focibajnokság 
gyerekeknek
09.30 Tiéd a tatami!
10.00-15.00 Kézzel-lábbal- füllel-szájjal 
(zenés kézműves foglalkozás kicsinyeknek)
11.00 Gólyalábas utcaszínház
14.00 A főzőverseny eredményhirdetése
15.00 MAO CREATIVE CREW 
interaktív családi koncert a PeKH udvarán
A dob, bőgő, zongora és két fúvós felál-
lású zenekar a jazz muzsika alapjait, az 
improvizáció és kreativitás erejét mutatja 
be a kicsit több, mint egy órás koncerten
19.00 

FROM THE HEART
Juhász Anikó gitárművész koncertje
a Pestújhelyi téren, a zenepavilonnál
A koncerten nagyrészt brazil, venezu-
elai, argentin, uruguayi és kubai zene-
szerzők darabjait hallhatjuk.

  1158 Budapest, Szűcs István u. 45.
   +361 410 7168 
  www.csokonai15.hu

16.00-18.00 

NYITOTT MŰHELY
a Textilvarázs és Tűzvirág 
Tűzzománc Alkotókör
17.30-19.00 
SÖRKORCSOLYA VERSENY 
eredményhirdetés és kóstolás
19.00 
SZENESNEK ÁLL A VILÁG
Nagyváradi Erzsébet - Vasicsek 
János vidám, zenés estje.


