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Édesapám vegyészmérnök, és valami megmagya
rázhatatlan okból magam is mindig vonzódtam 
a kémiához. Nagyon élveztem felső tagozatos, 
majd gimnáziumi óráimat, amikor mindig volt egy 

olyan kísérletünk, amit csodálkozva néztünk az osztály
teremben. Talán mindannyiunknak ott van a szeme előtt 
a pillanatok alatt elégő magnéziumszalag, a hidrogénes 
pukkanások a kémcsövekben, a sókristályok megjelené
se a poharunkban. Még most is gyermeki rajongással mo
solygok, ahogy ezeket a sorokat írom az emlékeimről. 

Később, az egyetemi tanulmányaim alatt elég sok időt 
töltöttem különböző laboratóriumokban. Sok-sok mindent 
vizsgáltunk, rengeteg olyan folyamatot indítottunk el, ame
lyeknek a végeredménye egy sokkal jobb, erősebb „valami” 
lett, mint az induló anyagok önmagukban. Laboratóriumi kö
rülmények között nem nehéz jobbat létrehozni annál, mint 
amink eredetileg van. Még akkor sem, ha sokszor rendkívüli 
türelmet igénylő, monoton munka ez, amelynek bizonyos lé
pései, szakaszai könnyen fulladnak kudarcba. Az újragondo
lás, a nyitottság, a folyamatos tanulás, a jó példák követése, 
az átszervezés, az újbóli tervezés, a türelem és az adaptációs 
képesség együttesen mindig lehetőséget teremtenek arra, 
hogy végül elérjük a célunkat, és minden szempontból jobbat 
hozzunk létre annál, mint amiből kiindultunk. 

Képzeljék el, hogy a Tizenötödik kerület is egy laborató
rium. Képzeljenek el éppen ezért egy várost, egy kerületet, 
ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol 
közösen gondolkodhatunk és hozhatunk létre valami újat, 
eredetit. Valami jót és még jobbat annál, mint eddig ismer
tünk. Ez a hely már létezik: a Tizenötödik kerület Rákospalo
tát, Pestújhelyet és Újpalotát jelenti, egy olyan közösséget, 
ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez a Mi laboratóriumunk.

Az alapanyagaink jók, és talán szerénytelenség nélkül 
állíthatom, hogy a tudásunk is megvan ahhoz, hogy job
bá, szebbé alakítsuk mindazt, amit eddig a kerületből is
mertünk. Még úgy is, ha most éppen a rezsiköltségek sok
szoros emelkedése sötét árnyékot, félelmet keltő felleget 
helyez fölénk. 

A megváltozott és újragondolt Csokonai küldetése 
ez a következő 5 évben. Valami jót és még jobbat ad
ni azoknak, akik itt élnek, dolgoznak vagy éppen ide
látogatnak. Ezt szolgálja minden lépésünk. Az egyre 
szinvonalasabb kulturális, közösségi rendezvényeink 
éppen ugyanúgy, mint az a megújult újság, amit most 
a kezükben fognak. 

Várják, olvassák, forgassák, legyenek rá büszkék.  
A T Z N 5 tegye szebbé, jobbá a hétköznapjukat!

Beke Károly
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A T Z N 5 következő megjelenése:
2022. június 27.
Lapzárta: 2022. június 20., 12:00
Az újságot szerdán, csütörtökön és pénteken 
terjesztik.
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztő
ség csak a következő lapszámban tudja közölni.

Az újságban megjelenő hirdetések és 
közlemények tartalmáért a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget!
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Az újpalotai projektnek köszönhető
en jelentős változások lesznek az Er
dőkerülő utcában és a Zsókavár utcá
ban, sőt ezzel egy időben a BKK kor
szerűsíti a Szentmihályi út egy részét 
is, ezért a felújításra váró útszakaszok 
együttes hossza 1355 méter.
A beruházás részeként a BKK a követ
kező munkákat végzi el:
•  megújítja az útpályaszerkezetet az 

Erdőkerülő utcában, és a Zsókavár 
utcában is felújítja a burkolatot, a 
Szentmihályi út csaknem 225 mé
teres szakaszán pedig kicseréli a ko
póréteget;

•  három új gyalogátkelőhelyet alakít 
ki a felújítási területen, így a lakók 
és a környéken közlekedők számá
ra is biztonságosabbá válik az út
szakasz;

•  akadálymentesíti a 69-es villamos 
Fő téri megállóhelyét, ezért a járat 
utasai könnyebben le tudnak száll
ni a járművekről, az alacsonypadlós 
villamosokról pedig a babakocsival, 
illetve nagyobb csomaggal közleke
dők, valamint a mozgásukban kor
látozott ügyfelek is könnyebben fel- 
és leszállhatnak a peronoknál;

•  korszerűsíti a közvilágítást, több he
lyen felújítja a járdákat, illetve takti
lis figyelmeztető és tájékoztató bur
kolattal biztosítja az akadálymentes 
és biztonságos közlekedést;

•  25 új fát, valamint csaknem 6500 
cserjét ültet.

A szerződéskötés után kezdődhet
nek az előkészületek.

A kivitelezésre irányuló közbe
szerzési eljárás eredményeként a 
BKK és az STR Mély- és Magasépítő 
Kft. június 23-án, csütörtökön meg
kötötte a felújításra vonatkozó vál
lalkozási szerződést. A tényleges 
munkakezdés várhatóan augusz
tusban lesz, addig a kivitelező be
szerzi a jóváhagyásokat, és elvégzi 
az esetlegesen szükséges közmű
feltárásokat.

A BKK és a Fővárosi Önkormány
zat a közterület-fejlesztések és 
-felújítások közben elkötelezett az 
élhető város megvalósítása mellett, 
ezért a használhatóságra, a kénye
lemre, illetve a biztonságra is hang
súlyt fektet. Az újpalotai felújítás 
előrehaladásáról a BKK folyamato
san tájékoztat.

Ez a projekt kiemelt része volt an
nak a 18 pontos fejlesztési listának, 
amelyet Cserdiné Németh Angéla 
még tavaly adott át a főváros veze
tésének. A polgármester az elmúlt 
években nemcsak a főpolgármes
terrel egyeztetett, de több alkalom
mal a Fővárosi Közgyűlésben is fel
szólalt a beruházás érdekében.

Cserdiné Németh Angéla a beru
házással kapcsolatban azt közöl
te: ezzel egy fontos, a kerületiek
nek tett  ígéretük teljesül. Amennyi
ben minden a tervek szerint halad, 
a megújult utcákat már jövő nyáron 
ismét lehet használni. 

Régóta várt felújítás kezdődik
Megújul az Erdőkerülő utca és a Zsókavár utca. Várhatóan 
augusztusban kezdődik a munka. A Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) beruházásában csaknem egy év alatt megújul a két 
útszakasz, emellett új gyalogátkelőhelyeket létesítenek, valamint 
akadálymentesítik a Fő téri villamosmegállót.

Cserdiné Németh Angéla már az előző ciklusban is többször sürgette a Fővárosi 
Közgyűlésben, hogy újítsák fel a kerület két forgalmas utcáját

“Ez a projekt kiemelt része 
volt annak a 18 pontos 

fejlesztési listának, 
amelyet Cserdiné Németh 
Angéla még tavaly adott 
át a főváros vezetésének. 
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ek A köztiszt-
viselőket
köszöntötték
Hivatalosan június 1jén van a köz
tisztviselők napja, de aznap a kerü
leti önkormányzat jóvoltából mun
kaszüneti napjuk van a hivatali dol
gozóknak, így az ünnepséget egy 
héttel korábban tartották. 

A 2002-ben alapított Év Köz
tisztviselője Vándordíjat a Polgár
mesteri Hivatal dolgozóinak sza
vazata alapján G. Kocsis Marianna, 
a Jegyzői Iroda Képviselői Csoport 
vezetője kapta.

Címzetes vezető-főtanácsosi cí
met kapott Dudás Anikó, Fodor Sán
dor, Kovács Lajos, Riez Gyula, Sárosi 
Dóra, Tóth Ágnes és Varga Brigitta.

Dr. Bódi Tamás, Nagy Bernadett 
és Varga Mónika pedig címzetes fő
tanácsosi címet kapott.

Kiosztották a jegyzői dicsérete
ket, illetve a Közszolgálatáért járó 
okleveleket és a jubileumi jutalma
kat, valamint ünnepélyesen elbú
csúztatták az idén nyugdíjba vonuló 
köztisztviselőket is.

Az ünnepség protokollrésze ezzel 
lezárult, a köztisztviselők a nap to
vábbi részét a Budai II László stadi
onban sportolással, illetve egy kö
zös ebéddel töltötték.

„A kormány döntése értelmében 
már nem munkaszüneti nap júni
us 1je a közszolgálati dolgozóknak. 
A kerületben megmaradt annak és 
igyekszünk méltóvá és emlékeze
tessé tenni. Reményeink és szándé
kaink szerint nem csak ezt a napot, 
hanem a köztisztviselői hivatás gya
korlását és annak megbecsülését is 
a mindennapokban” – mondta Cser
diné Németh Angéla. 

Elhalasztott jubileum 
a Leánynevelőben 

Megújult a Kemény 
István utca egy része 

Képviselők segítenek 

2020-ban volt 130 éves a Rákospa
lotai Javítóintézet és Speciális Gye
rekotthon, a járvány miatt azonban 
nem tudták megünnepelni a jeles 
évfordulót, így ezt idén pótolták.

A Rákospalotai Javítóintézet és 
Speciális Gyermekotthon egyedül
álló intézmény Magyarországon. 
Egyedül a XV. kerületi intézmény
ben vannak egyszerre előzetesben 
levők, javítóintézeti nevelésre ítélt 
fiatalkorúak és speciális problé
mákkal küzdők. 

Az Árokhát és Székely Elek utca közötti szaka
sza újult meg. A 100 százalékban önkormány
zati finanszírozásból zajló beruházásban egy öt 
méter szélességű, 412 méter hosszúságú útpá
lya újult meg, mindkét oldalon több szakaszon új 
burkolatot kaptak a járdák is, szikkasztó blokkok 
segítségével a csapadékvíz elvezetése is meg
oldódott, illetve rendezték a járda és az útsza
kasz közti zöldsávot is. Ez utóbbi még nem fe
jeződött be, ősszel ugyanis az elöregedett, gyö
kereikkel az utat tördelő fák helyére 29 új fát ül
tetnek majd.

„Örömteli pillanat ez a kerületnek, mert ezzel 
teljesülni látszik választási programunk, mely 
szerint minden városrészben szeretnénk majd 
utakat felújítani. Ezt a programot a jövőben is 
folytatni kívánjuk, legközelebb Pestújhelyen fo
gunk majd két útszakaszt – a Szűcs István utcát 
és az Őrjárat utca Wesselényi utca és Apolló ut
ca közötti szakaszát – felújítani”  – mondta Tóth 
Imre alpolgármester.

Képviselők közvetítenek a Tungsram elbocsá
tott dolgozói és a munkaadók között. Barkóczi 
Balázs és Varju László, a Demokratikus Koa
líció országgyűlési képviselői találkoztak Sal
lai Gáborral, a Tungsram-dolgozók Független 
Szakszervezetének elnökével. 

„Most azoknak a cégeknek az adatait adtuk át 
a szakszervezetnek, amelyek részt vettek a ti
zenötödik kerületi állásbörzén május 27-én az 
Ázsia Centerben” – mondta Barkóczi Balázs, 
a XV. kerület országgyűlési képviselője. A gyár
ból 620 dolgozót küldenek el, nekik akarnak se
gíteni a képviselők. 
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Börzsönyi  vezetőképzés 
fiataloknak 

Szúnyogirtás
a kerületben

Két év szünet után ismét Ifjúsági Vezetőképző Tábornak adott otthont a XV. kerület Ber
necebarátiban található tábora. 

„Két turnusra kaptunk lehetőséget az önkormányzattól, az egyik a mostani, júniusi, 
a másik pedig majd augusztusban lesz. Ezekre a turnusokra minden iskola jelentkezhe
tett, és örömmel tapasztaltuk, hogy nagy volt az érdeklődés” – mondta Kormos Adrienn, 
a tábor egyik szervezője. Több vendéget is meghívtak.

Például a kerekesszékben ülve ismertséget szerző influenszert, Nagy Zsoltot, illetve 
a Csokonai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Beke Károlyt, aki a kommunikáció fontosságáról 
és az érvényesülés lépcsőfokairól tartott előadást. „Manapság a kultúra a legfontosabb 
üzenetközvetítő csatorna, egy koncerttel, egy színházi előadással vagy egy kiállítással 
több embert lehet elérni, mint bármilyen reklámmal. Nem titkoltan a közeli jövőben olyan 
programokkal is készülünk, melyek célközönsége a fiatalság lesz. Ebben lesz filmpályázat 
kiírása, de tervezünk digitális szobát is a Kikötőben” – mondta Beke Károly.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is zajlik  szú
nyoggyérítés a kerületben. Az eljárásban Del
tasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szert alkal
maznak a szakemberek. A készítményt eny
he oldatban, 0,6 liter/hektár keverési arányban 
juttatják ki, amely az érzékenyebb rovarokat 
pusztítja el, emberre és nagyobb állatokra nem 
veszélyes.

Ugyanakkor a kezelt területen termő zöldsé
geket és gyümölcsöket fogyasztás előtt ajánlott 
megmosni. A szakemberek azt kérik, hogy a víz
gyűjtő edényeket takarják le, hogy a szúnyogok 
ne tudjanak petét rakni. Ellenkező esetben egy 
hét alatt kifejlődhetnek a szúnyog lárvák. 

Egy nehéz tanév végén 
Június 9-én köszöntötték a pe
dagógusokat a Polgármeste
ri Hivatal Dísztermében. Cserdi
né Németh Angéla polgármester, 
Barkóczi Balázs országgyűlési 
képviselő és Tóth Imre alpolgár
mester is gratulált a kerületi ok
tatóknak és nevelőknek. 

„A pedagógusnap alkalmá
ból a kerületünkben példaér
tékű munkát végző tanárainknak, 
óvodapedagógusainknak, óvodai 
munkát segítő munkatársaink
nak és a nyugdíjba vonuló peda
gógusainknak mondunk köszöne
tet. Olyan valódi, nagybetűs hiva
tás jeles képviselőit köszönthet
jük, akik gyermekeink és unokáink 
legmeghatározóbb éveit kísérik 
végig, segítve, támogatva, oktat
va és nevelve őket a nyitottság
ra, a tudásra, önmaguk és egymás 
elfogadására” – mondta a polgár
mester ünnepi köszöntőjében.

Elsőként Bánhalmi Évát, a Hét

színvirág Összevont Óvoda veze
tőhelyettesét köszöntötték, aki ko
rábban Karácsony Gergely főpol
gármestertől a Bárczy István-díjat 
vehette át. „Nagy öröm és megtisz
teltetés számomra ez az elismerés, 
mely valószínűleg óvodapedagógu
si pályafutásom csúcsa is.”

Az Év Óvodapedagógusa Buzá
né Magyar Anikó, a Rákospalotai 
Összevont Óvoda Szövőgyár Tag-
óvoda és Tóth Ildikó, az Újpalotai 
Összevont Óvoda Kavicsos Tag-
óvoda óvodapedagógusai lett. Az 
Év Óvodai Munkát Segítő Alkal
mazottja pedig Pálinkás József
né, a Rákospalotai Összevont Óvo
da Bocskai Tagóvodájának dajkája 
lett. Az Év Pedagógusa elismerést 
Hadadi Zoltánné Sárkány Viktória, 
a Szent Korona Általános Iskola pe
dagógusa és Kecskeméthyné Me
zősi Annamária, a Kossuth Lajos Ál
talános Iskola igazgatóhelyettese 
vehette át.Fo
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“A KORMÁNY
ÁLTAL

BEJELENTETT 
ÚJABB

GAZDASÁGI
»INTÉZKEDÉS« 

TOVÁBBRA IS 
JELENTŐSEN 
SZŰKÍTI AZ 

ÖNKORMÁNY-
ZATOK NAPI

MŰKÖDÉSÉNEK ÉS 
MŰKÖDTETÉSÉNEK 

SZÍNVONALÁT

“ Szöveg Rab László  Fotó Nagy Botond

Cserdiné Németh Angéla szerint 
csak a közüzemi díjakra 110-130 
millió forinttal kell többet költeni 
idén, mint ahogy tervezték. 
Az önkormányzatokat és azok cégeit 
ugyanis kivonják az egyetemes 
(rezsicsökkentett) szolgáltatás alól. 
A polgármester az újabb veszély-
helyzetről és a konkrét kerületi 
feladatokról is tájékoztatott.
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A
lig ért véget a Covid, máris itt az újabb 
veszélyhelyzet. Meglepte? 
Annyira már nem. A kormány által be
jelentett újabb gazdasági „intézkedés” 
továbbra is jelentősen szűkíti az önkor
mányzatok napi működésének és mű
ködtetésének színvonalát. A koronaví
rusjárvány kezdetekor meghozott kor
mányzati elvonások és az önkormány

zatok saját bevételeinek akár minimális megemelésére 
vonatkozó – 2022. június 1-től az étkeztetési díjak kivéte
lével – tilalmi intézkedések továbbra is fennállnak. A köz
ponti támogatások évek óta nem fedezik az önkormányzat 
kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrásokat. 
Ezeket az önkormányzatok saját bevételei terhére egészí
tik ki azért, hogy az ellátandó köznevelési, szoci
ális, kulturális feladatok biztosítva legyenek. 

Újabb csapás, hogy 2022. június 1-jétől élet-
be lép az a rendelkezés, amely az egyetemes 
szolgáltatás (rezsicsökkentés) kedvezménye-
zetti köréből kivonja az önkormányzatokat és 
az általuk fenntartott közfeladatokat ellátó in-
tézményeket.
A gázenergia esetében a jelenlegi számítások és 
az ismert árak figyelembevételével az év végé
ig a közüzemi díjak növekedése várhatóan 110-
130 millió forint többletforrást igényel. 2023-ra 
a közüzemi díj (villany, gáz) az előzetes becslé
sek szerint a háromszorosára emelkedik, amely 
újabb 440-450 millió forint többletkiadást jelent 
az önkormányzatnak a 2021–2022. éves ere
deti előirányzataihoz képest. 

Az önkormányzatok eddig sem tudták érvé-
nyesíteni a kedvezményes energiaárakat. 
Valóban. A kedvezményes energiaár az ön
kormányzati tulajdonú cégek esetében nem 
volt alkalmazható, mert ezek a társaságok 
nagyfogyasztóknak minősülnek, így esetük
ben a mindenkor érvényes energiapiaci árak 
után fizetik a szolgáltatási díjakat. Ez közve
tett módon az önkormányzat kiadásaiban is 
megjelenik. 
 
A cél változatlan? A kormány ki akarja vérez-
tetni az önkormányzatokat?
A közüzemi árak további emelkedése és an
nak a szolgáltató és termelő szektorokba va
ló begyűrűzése törvényszerűen előrevetíti az 
infláció további növekedését, ezáltal az ön
kormányzat működtetéséhez és fenntartá
sához kapcsolódó kiadások további emelke
dését. A fentiek hatására már tulajdonkép
pen megkezdődött, illetve az újabb és újabb 
kormányzati intézkedések felgyorsítják az önkormány
zatok tartalékainak felélését, amely azt eredményezi, 
hogy még kevesebb forrás jut fejlesztésre, beruházásra, 
parkfenntartásra, városüzemeltetésre. 
 
Beszéljünk a helyi ügyekről részletesebben! A nehéz kö-
rülmények ellenére mégis sikerült jó néhány utat felújí-
tani, parkosítani, játszótereket megújítani.
Elkészült például a Kemény István utca útfelújítá
sa, öt méter széles, 412 méter hosszú útpálya, rende
zett zöldsáv és kétoldali aszfaltburkolatú járda léte
sült. A csapadékvíz elvezetését szikkasztó blokkok ki
építésével oldottuk meg. Az elöregedett fákat kivágtuk, 
helyettük 29 db új fát ültettünk. A nyári hőségben ez 
most szünetel, ilyenkor nem célszerű fákat ültetni, mert 
a gondos locsolás ellenére is kiszáradnak, az új fák ül

tetésére ősszel kerül sor. A felújítási munka eredmé
nyeként a töredezett, kátyús, vízfoltokkal tarkított sá
ros útfelület helyett rendezett utcaképet mutató, jó mi
nőségű út létesült. A beruházást az önkormányzat több 
mint 252 millió forint értékben finanszírozta, a Buda
pesti Közművek Nonprofit Zrt. pedig 20 millió forint 
hozzájárulással támogatta. 

Sok volt a vita a Hősök úti rendelő körül. Azzal most mi 
a helyzet? 
A Hősök úti rendelő H3-as épület birtokbaadást követő 
hiánypótlása folyamatos, a rendelőt hamarosan üzemel
tetni lehet. A külső tér munkáit (előtető, bejárati tér újbó
li műgyantázása, parkosítás stb.) később végzik el. A H1 
épület kivitelezése a belső burkolási munkálatokkal a hé

ten megkezdődik. A lift már elkészült. Ez több 
mint 785 millió forintos nagyberuházás. 

Viszonylag sokat áldoznak járdák felújításá-
ra, és miután egyre több a kerületben az autó, 
parkolók létesítésére. Mégis gyakran elhang-
zik, hogy a kerületben semmi sem változik. 
Most akkor felsorolnám, hogy egykét he
lyen azért csak van változás. Egy 76 milli
ós keretből közel 2600 négyzetméter járdát 
és kocsibehajtót újítunk fel augusztus vé
géig. A Pestújhelyi út 40-42. (ÉPK) mögöt
ti 190 méter hosszú járda felújítása is elkez
dődik. Erre 19 millió forintot költünk. A Kőra
kás park 24., 25. és 36. környezetében járda
felújítási munkák kezdődnek, a Kőrakás park 
24. és 36. között új sétány kialakítására kerül 
sor. A Nyírpalota út 24-32. előtti 200 méter 
hosszú szakasz több ütemben történő felújí
tásának első ütemében a Nyírpalota út 24. 
felőli részt újítjuk fel a nyár folyamán. Ennek 
is 19 millió forint a költsége. 

A Sárfű utcában 18, a Neptun utcában 17 
parkolót alakítanak ki, összesen 27 millió forint
ból. Május 25-én írtuk ki a lakossági önerős jár
dafelújítási pályázatot, ennek keretében 100 db 
érvényes pályázatban összesen mintegy 3200 
négyzetméter járda és kocsibehajtó felújítására 
érkezett be igény. 137 millió forintot költünk er
re. A Szűcs István utca egyirányúsítása 80 mil
lió forintba kerül. Az út jobb oldalán parkolósáv 
lesz. Az Őrjárat utca Neptun utca–Gergő utca 
közötti szakaszának felújítása ősszel kezdődik, 
az Apolló utca kereszteződésében két új zeb
ra lesz, a meglévő parkolókat felújítjuk. Ennyire 
nem történik semmi a kerületben.

Folyamatos lakossági igény a szép, tiszta kör-
nyezet megteremtése. A politikai ellenfelek 
visszatérő témája, hogy elhasználódtak, elha-

nyagoltak a közösségi terek. 
Fasorok tervezett rekonstrukciójára és üres fahelyek ter
vezett beültetésére 30 millió forintot költünk. A Kőrakás 
parkban lévő teniszpályák melletti aszfaltos terület ren
dezésére és a Zsókavár utca 36. számú ház mögött lé
vő aszfaltos terület rendbetételére közel 14 millió forin
tot költünk. Közbeszerzés keretében keretszerződést kö
tünk a kerületi játszóterek fejlesztésére. Mindenképpen 
új, nagyméretű játszóelem kerül a Karácsony Benő par
ki játszótérre, a Szirom játszótérre (Erdőkerülő utca) és 
a Kontyfa utcai játszótérre. A költség 101 millió forint. 
A rekreáció céljait szolgálja, hogy a Páskom parkban kiala
kítandó futópálya tervei elkészültek, a közbeszerzési eljá
rás lefolytatása következik. A 90 milliós kivitelezés a nyár 
végén kezdődhet. Mindent megteszünk azért, hogy szép 
és rendezett legyen a kerület. 

Szöveg Rab László  Fotó Nagy Botond
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Rab LászLó

Nyílászárókat cserélnek, külső és belső 
felújításokat végeznek a nyár folyamán 
a kerületi óvodákban és bölcsődékben, 
a beruházások összköltsége rekordösz-
szegű: 800 millió forint. A rekonstrukció 
meglehetősen igazságos, minden kerü-
letrész arányosan érintett benne. 

A képviselő-testület az idei költségve
tésben fogadta el a kerületi gyerme
kintézményekkel kapcsolatos, a szo
kásos volument jócskán meghaladó 
felújítására vonatkozó terveket, szá
mos munkához 
máris hozzáfogtak. 

Felvonultak pél
dául a munkások az 
Újpalotai Összevont 
Óvoda Kavicsos ut
cai tagintézményé
ben, lázasan folyik 
a munka a nyári hő
ségben is. Sebes
tyén Irén Bárczydí
jas óvodapedagó
gus, helyettes ve
zető arról számolt 
be, hogy az ösz
szes ablakot kicse
rélik, és reményeik 

“A képviselő-testület az 
idei költségvetésben 
fogadta el a kerületi 

gyermekintézményekkel 
kapcsolatos, a szokásos 

volument jócskán 
meghaladó felújítására 

vonatkozó terveket 

“
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NAGY NYÁRI
FELÚJÍTÁSOK
AZ ÓVODÁKBAN
Mindhárom kerületrész arányosan érintett,
800 millió forintot áldoz a kerület 
a gyermekintézmények korszerűsítésére

szerint jóval szerényebb lesz télen a fű
tésszámla. 

Két csoportszoba is megújul, 
a munkálatokkal június elejére végez
nek. Ezt a Tizenötödik közelről is meg
szemlélte, itt készültek fényképeink. 
A felújítás során a legjobb anyagokat 
használják, s az a cél, hogy a termek 
kényelmesek legyenek, az energiakölt
ségek pedig csökkenjenek. 

A szintén újpalotai Kontyfa utcai 
óvoda és az Egyesített Bölcsőde épü
letének külső felújítása és az udvar re
konstrukciója június közepén kezdődik, 
és még ebben az évben befejeződik. 
Itt olyan mértékű építési munkák kez
dődtek, hogy ősszel meg kell oldani azt 
is, hogy a gyerekek és nevelőik máshol 
tartsák meg a foglalkozásokat. 

A Rákospalotai Összevont Óvoda 
Klapka utcai tagintézményének nyí
lászárócseréjét június 20-án kezdték, 
augusztus közepére itt is végeznek 
a munkákkal. 

A Hétszínvirág Összevont Óvo
da Wesselényi utcai tagóvodája és az 
bölcsőde telephelyének részleges fel
újítása (csoportszobák, szociális he
lyiségek, konyha, folyosó) a napokban 
kezdődött, őszre a tervek szerint min
den elkészül. 

Cserdiné Németh Angéla kérdé
sünkre elmondta, hogy a járvány két 
évében nem volt lehetőség a tervsze
rű felújításokra, ezért az épületek álla
ga sokat romlott.

„Most nagy örömünkre lehetőség 
van arra, hogy folytassuk a tervezett 
felújításokat, rekonstrukciókat. Remé
lem, hogy minden bölcsődés és óvodás 
gyermek, szülő és a munkatársaink is 
jó szívvel fogják újból birtokba venni 
a megszépült, felújított épületeket” – 
mondta a polgármester.

A bölcsődés és óvodás gyermekek 
szülei tájékoztatást kaptak a felújítá
sokról. Lesznek telephelyek, amelyek
ben szeptember 1-jén nem kezdődik 
el a tanév. A gyerekek ebben az eset
ben is saját óvónőikkel, dajkáikkal ma
radnak együtt akkor is, ha másik telep
helyre kell átvinni a csoportokat.Fo
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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

HIRDETÉS
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Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

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

Tóth Imre 
alpolgármester 

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

Tóth Veronika 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

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

VÁLASZTOTT  KÉPVISELŐK

TISZTSÉGVISELŐK
F E L H Í V Á S
javaslattételre

a „Budapest XV. Kerület Díszpolgára Címre”.

A Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képvise
lő-testületének 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rende
lete szabályozza a „Budapest XV. Kerület Díszpolgára 
Cím” adományozását.

A „Budapest XV. Kerület Díszpolgára Cím” annak a ke
rülethez köthető személynek adományozható:

a)  aki kiemelkedően jelentős munkájával maradandó 
értéket alkotott, vagy

b)   aki életművével a kerületben vagy országosan elis
merést szerzett, vagy

c)  aki jelentős módon hozzájárult a kerület jó hírnevé
nek öregbítéséhez, közösségének, hagyományai
nak gazdagításához, vagy

d)  aki példamutató emberi magatartása miatt köztisz
teletben áll.

A Cím évente legfeljebb 2 fő részére adományozható, 
melyből az egyik cím lehet posztumusz.

A Cím adományozására ajánlást tehet:

a.)  a kerület országgyűlési képviselője,
b.)  helyi önkormányzati képviselő,
c.)  a képviselő-testület bizottsága,
d.)  a helyi nemzetiségi önkormányzat,
e.)  a kerület lakosai,
f.)  a kerületben működő társadalmi szervezet,  

egyesület, egyház,
g.)  politikai párt kerületi szervezete,
h.)  önkormányzati intézmény, valamint a kerületben 

működő egyéb intézmény.

A Cím nem adományozható annak a személynek, aki az 
adományozás időpontjában a képviselő-testületnek, 
vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja. Sa
ját maga, továbbá a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó
ja részére elismerés adományozását senki nem indít
ványozhatja.

Az ajánlásban meg kell jelölni:

a)  az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, el
érhetőségét,

b)  a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló 
érdemeket,

c)  az elismerésre javasolt személy életútjának bemu
tatását,

d)  a javaslatot tevő személy vagy szervezet megneve
zését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő saját
kezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot 
– indoklással együtt – 2022. augusztus 1-ig a XV. Ke
rületi Önkormányzat polgármesterének címezve a Bu
dapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal Humán
politikai Osztályához (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) 
lehet eljuttatni. A javaslathoz szükséges formanyom
tatvány a hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) a hirdető
tábla menüpontból letölthető.

Cserdiné Németh Angéla s.k.
polgármester
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A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Fővárosi Önkor-
mányzat megbízásából készíti azt a részletes megvalósít-
hatósági tanulmányt, amely segít eldönteni, hogy szüksé-
ges-e új híd építése Óbuda és Újpest között. Egy 2017-es 
kormányhatározat nyomán a tervezési munkával párhu-
zamosan a BKK részvételi folyamatot indított, amelyben 
a lakosság álláspontját kérte a tervezett hídról. 

Ennek folyománya, hogy máris elvetették az autópá-
lya-természetű és áteresztőképességű nagy híd tervét. 
A Fővárosi Önkormányzat vezetése elkötelezett a fenn-
tartható közlekedésfejlesztés mellett, ezért fontosnak 
tartja, hogy a híd és kapcsolódó úthálózata ne terhelje in-
dokolatlan mértékben a közvetlenül érintett lakókörnye-
zetet és a kapacitások növelése által ne generáljon na-
gyobb autóforgalmat Budapest egészében. Ezek a terve-
zés fontos keretei, amelyek a Budapesti Mobilitási Terv, 
valamint a 2021-ben elfogadott Otthon Budapesten – In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia esélyteremtő, zöld 
és nyitott Budapest célkitűzéseiből erednek.

A Tizenötödik Balogh Samut, a főpolgármester város-
tervező kabinetfőnökét kérdezte arról, mire lehet számí-
tani az új híd terveivel kapcsolatban. Először az Óbudán 

és Újpesten felmerült aggályokról beszéltünk, a III. és a IV. 
kerületi polgármester (Dr. Kiss László és Déri Tibor) ahhoz 
a feltételhez kötötte az új híd építését, hogy előbb bővíte-
ni kell az M0-st. 

„Ezt a problémát ismerjük, egyeztettünk eddig is az 
érintett kerületekkel és vezetőkkel. A híd és az autós út-
hálózat évtizedek óta szerepel a főváros terveiben. Pont 
azért indítottunk most felülvizsgálatot, hogy megnézzük, 
továbbra is aktuális-e az igény, érdemes-e megépíteni, 
vagy más megoldást kell találni. Hiába régi a terv, az még 
nem biztos, hogy jó is. Ismerjük a kerületi vezetők állás-
pontját, kinyitottuk a kérdést, van tehát miről beszélni. És 
megvan a lehetőség a korrekcióra. A társadalmi egyezte-
tés második köre zárult nemrég, az első kör alapján zár-
tuk ki, hogy autópálya-méretű hidat építsünk” – mondta 
Balogh Samu.

Arról is kérdeztünk, kinek lenne pénze egy ilyen óriási 
projektre. A hídépítés kormányzati beruházás, már a ter-
vezésre és a megvalósíthatósági vizsgálatra is a kormány 
biztosította a pénzt – mondta a kabinetfőnök, aki azt is 
hangsúlyozta, van rá esély, hogy egyszer majd megépül-
jön a híd.

„Abban mi is egyetértünk az érintett polgármesterekkel, 

FŐ
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S

Szöveg Rab László  Fotó Czinege László, Nagy Botond

AQUINCUMI 
HÍD: KELL, DE 
NEM MINDEGY,

HOGYAN
Az érintett kerületeknek feltételeik vannak

“A társadalmi egyeztetés második köre 
zárult nemrég, az első kör alapján 

zártuk ki, hogy autópálya-méretű hidat 
építsünk 

“

A
Óbuda és Újpest polgármestere sem támogatja 

az Aquincumi híd megépítését. Addig legalábbis 
biztosan nem, amíg nem bővítik az M0-s autóutat. 

A főváros szerint egyelőre a társadalmi egyeztetés 
eredményeit elemzi. Ha épül is híd Óbuda és Újpest 

között, az legkorábban a 2030-as években lehet.
A XV. kerületi főépítész szerint fontos a híd, de 

nem mindegy, hogyan.

Balogh Samu, a főpolgármester várostervező kabinetfőnöke
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hogy az M0 északnyugati szektora (a 10-es és a 11-es út 
közötti szakasz) a híd megépítésének előfeltétele. Ennek 
az útnak tehát mindenképpen előbb kell megépülnie, mint 
az Aquincumi hídnak. Nem az tehát a döntő, hogy mennyi 
idő a terveket elkészíteni, a híd egy hosszú távú fejlesztési 
program részeként jöhet létre leghamarabb a 30-as évek-
ben. Most még csak ott tartunk, hogy értékeljük a buda-
pestiek visszajelzéseit. A kérdőívek ismeretében határo-
zunk arról, hogyan tudunk továbbhaladni” – mondta Ba-
logh Samu. 

Sipos Gábor XV. kerületi főépítész korábban Óbudán is 
dolgozott, hét évig ott is főépítészként, így ismeri az otta-
ni viszonyokat is. 

„Szükségesnek tartom, hogy legyen a Dunán egy újabb 
közlekedési kapcsolat, az más kérdés, hogy hogyan. A kör-
vasúti körút és így a híd ötlete már sok évtizede szerepel 
a városfejlesztési elképzelések között. Legutóbb 2006-
ban készültek olyan fővárosi tervek, melyek tartalmaz-
ták az új híd és az M3-as autópálya bevezető szakaszának 
összekötését. A Megyeri hídnak más a szerepe, melyet 
még az M0-s autópálya északi részének a hiánya miatt 
nem tölt be teljeskörűen. Az átkötésre leginkább Óbudá-
nak van szüksége, a Vörösvári-Bécsi út-Árpád-híd tengely 
forgalmát lehetne megosztani vele. A város harántirányú 
átjárási kapcsolatait javítani kell, de ezt nem egy újabb 
Hungária körút típusú közúti elemmel kell megoldani” – 
mondta a főépítész. 

Sipos Gábor arról is beszélt, hogy az érintett kerületek 
közül leginkább a XV. kerület a kitett, mert az M3-as au-
tópálya bevezető szakaszán beérkező forgalmi terhelés 
a kerületet gyakorlatilag kettészeli. 

„Rajtunk a híd olyan sokat nem segít, hiszen a vasúti 
felüljáró utáni szakasznál lehet majd a forgalom megosz-
lásáról és bizonyos szakaszokon csökkenéséről beszélni. 
Az új tervekben előrelépés a mi szempontunkból az, hogy 
a korábbi, több mint 80 telket érintő közúti csomóponti el-
képzelések helyett egy új, körforgalmat tartalmazó javas-
lat szerepel, minimális területigénybevétellel. Mi azt képvi-
seltük az egyeztetéseken, hogy a kerület eddigi kitettsége 
ne legyen rosszabb a mai forgalmi helyzetnél, és készülje-
nek olyan kompenzációs intézkedések, amivel a káros kör-
nyezeti hatásokat ellensúlyozni lehet. Az lenne a kívána-
tos, hogy már a városhatárnál álljon meg a forgalom, és 
csak olyan ütemben eresszük be azt, melyet a belső út-
hálózati kapacitás „dugómentesen” képes elvezetni. Eh-
hez P+R parkolókat kellene építeni, alapvetően már az 
agglomerációs településeken, de nálunk az M3 beveze-
tő szakasza mentén is, megfelelő közösségi közlekedési 
lehetőség biztosításával. Át kell szoktatni az autósok mi-
nél nagyobb hányadát a közösségi közlekedésre, melyet 
megfelelő szintre kell fejleszteni. Ennek egyik eleme pél-
dául a tavaly elfogadott budapesti vasútfejlesztési straté-
gia (BVS). Ez egy hosszú és költséges folyamat lesz, de mi-
előbb meg kell kezdeni.” 

Sipos Gábor szerint szemléletváltásra is szükség van. 
Nem az agglomerációs Pestre bejáró autósok sokasá-
gát kellene segíteni az akadálytalan bejutásban, hanem 
az itt maradt városlakók egészségesebb életkörülménye-
inek biztosítását kell előtérbe helyezni. A túlzott kiköltö-
zés mára nem csak a fővárosban, hanem az agglomeráci-
ós településekben is fenntarthatatlan változásokat ered-
ményezett. A főváros tájékoztató anyaga szerint egyéb-
ként a tervezett híd az északi vasúti összekötő, vagyis az 
Újpesti vasúti híd közelében épülne meg, így jönne létre 
az autós összeköttetést is biztosító szerkezet Újpest és 
Óbuda között.
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A húson spórolnak 
leginkább az embe-
rek, ez még inkább 
igaz az idősekre, 
nyugdíjasokra. Az 
elmúlt hetekben 
jelentősen nőttek 
az árak, az infláció 
a 10 százalékot is 
meghaladta, így 
nem mindegy, hogy 
mikor és mennyit 
vásárol az ember. 
Bár a vásárcsarnok 
árai a legkedvezőb-
bek a környékbeli 
piacokhoz képest, 
vannak termékek, 
amiken ennek elle-
nére is spórolnak az 
emberek.

A
z eper 1800 forinttal indí
tott, aztán egy kicsit meg
szelídült, de azért annyira 
nem, hogy kilószámra ve
gyék, a lekvárfőzéshez va
ló pedig csak nem akart 

megérkezni. Voltak azért szerencsé
sek, akik a lecsengést ügyesen kivár
va ezerforintos ár körül tudtak venni 
belőle. 

Azt azért tudni kell, hogy a „lajos
mizsei” eper az újpalotai vásárcsar
nokban legtöbbször Gyömrőről ér
kezik, de ezen nem akad fenn senki. 
Azon már inkább, hogy amikor még 
2000 forint körül volt az ára, akadt ke
reskedő, aki a 980 forintos eperládá
ra kitette a „magyar eper” feliratot. De 
nyilvánvaló volt, hogy az a „magyar” 
eper Görögországból érkezett a nagy
banira. Az efféle stikliknek a vevők 
többsége nem dől be, mégis próbál
koztak vele. 

Szöveg Rab László  Fotó Vargosz
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Az elmúlt hetekben a „lajosmizsei” epret 
felváltotta a „germersdorfi” cseresznye. 
Ez körülbelül olyan hívószó, mint a „he
vesi” dinnye vagy a „vecsési” savanyúság. 
A cseresznye is kétezer forint körüli áron 
köszönt be, s itt is segíthet a forró nyár-
elő. Egy hét, két hét, és mindjárt békésebb 
lesz az ára.

A zöldségek tartják
az árukat
Nem mondható el mindez a paprikáról, para
dicsomról. A lecsóalapanyagok kilónkénti ára 
1500, illetve 1200 forinton áll, a tojás 60 fo
rinton, de az XL-es, ami igen szellemes meg
nevezés, 70 forintért vehető meg.

„Aranyárban van, miként a húsok” – fo
galmazott egy hatvanas férfi, akit beszerző
körútra indítottak otthonról szombat reggel. 
A friss répa 500, a gyökér 400, a kígyóubor
ka 600 forintba került. Ezeket az árukat sze
retik az újpalotaiak megvenni az ősterme
lőktől, messziről látszik ugyanis, hogy melyik 
áru a megbízható vácrátóti minőség. Nem 
véletlenül emlegetjük Vácrátótot. Hernádi
né Vali és leánya, Betti ismertek az ősterme
lők szekcióban, sok vevőjük van itt, az áru, 
amelyet kínálnak, kiváló minőségű. Ez a tit
ka egyébként a talpon maradásnak, mondták 
a hölgyek, ha valaki egyszer szép és jó árut 
vett tőlük, arra legközelebb megint számít
hatnak. 

A cseresznyét hamarosan felváltja a sár
gabarack, reményteljes 980 forinttal kez
dődik a kajsziszezon. Ez a lekvárfőzés mi
att kardinális kérdés. Sokan méregetik a ko
ranyár legkarakteresebb gyümölcsét. Felké
szül a málna és a ribizli. 

Visszaköszön a múlt
Az az általános vélemény, hogy a vásár
csarnok afféle retrópiac, s valóban van va
lami nyolcvanas évekbeli hangulata. Az is 
köztudott, hogy mintegy 10-15 százalékkal 
mérsékeltebbek itt az árak, mint a Bosnyá

kon vagy a Lehel piacon. A Fény utcai piac 
budai árai itt szóba se jöhetnek, más a vá
sárlóréteg bukszájának vastagsága. Még
is azt mondják, húsban, sajtban, tojásban 
igen erős a vásárcsarnok. És kedvességben 
is. A főbejárat mellett van Szabó Ildikó And
rea standja, télen cukorkát, főleg szalon
cukrot árul, ilyenkor tésztában, kekszben és 
más apróságokban utazik. Mindenkihez van 
egy mosolya. Ő az, akitől elsőként megkér
deztük, a válság idején hogyan spórolnak az 
emberek.

„Sehogy – kaptuk a választ. – A tejet, 
a kenyeret, a húst meg kell venni, a zöld
ségekre is csak szükség van. Máshol megy 
a spórolás, nem feltétlenül a piacon.”

Hasonló véleményen volt Zimmermann 
Róbertné Timi is, aki prémium kecskesajto
kat árul. Ötezer forint a csilis, hagymás, kap
ros készítmények kilónkénti ára, az állandó 
vevőkör mégsem apad. A belvárosból Cso
mádra költöző asszony – aki a férjével hat 
gyereket nevel – úgy vélte, hogy a minőségi 
termékért el lehet kérni bátran a pénzt, csak 
arra kell ügyelni, hogy az áru mindig ugyan
olyan legyen. „Már jártunk úgy, hogy a kecs
kék somkórót legeltek, s megromlott tő
le az összes sajtunk. Kényes, nehéz munka, 
amit végzünk, oda kell figyelni. De ha tartjuk 
a minőséget, nem lesz félnivalónk a jövőben 
sem” – mondta.

A húson spórolnak
Csiha Sándor húsárus eléggé pontos ké
pet adott arról, hogy a nyugdíjasok és 
a kispénzűek milyen stratégiát választanak, 
amikor húst vásárolnak. 

„A másodosztályú termékeket keresik és 
azokat veszik meg – mondta Csiha úr. – Ez 
érvényes a friss húsárura és a füstölt ter
mékekre is. A kolbász is »összement«, az
előtt általában egy párat vettek meg, most 
már nem ritka, hogy levágatnak a fél párból 
is. A csirkemell mondjuk mindig elfogy. Vala
hogy abból kiadós ételt lehet készíteni.” 

A húsosok marhahúst már sokkal ritkáb

ban tudnak eladni. Sokan szégyenlősen el
fordulnak, amikor meglátják. És meglehet, 
régi vállalati mulatságok kiadós marhapör
költjeire gondolnak, amikor elmennek sava
nyúságért. 

Dóra József (70) is a húsról beszélt, mint 
a takarékoskodás célpontjáról. Noha ők a csa
láddal télen disznót vágtak, van még olda
las a zsírosbödönben. De mégis a hús a leg
érzékenyebb pont a válságban, s nem a zöld
ség. Vegyünk egy egészen kézenfekvő példát. 
A tisztított pacal önmagában nem olyan drá
ga (2000 forint/kilogramm). No de abból nem 
lehet 70 dekát venni. Mire megfő, összeesik, 
a baráti összejövetelt, ha négyen-öten van
nak, négyöt kiló alatt nem lehet megúszni. 
Az viszont már 8-10 ezer forint, és a pacalhoz 
még hozzá se nyúltunk. Dóra úr elmesélte azt 
a történetet is, mely nem itthon, de a gyere
kével Hollandiában esett meg. „Vendégség
be mentek, és előtte a háziasszony minden 
él nélkül azt kérdezte a vendégjelölttől, hogy 
»mennyi sört fogsz meginni?«. Nem azért, 
mert sajnálta, de annyit vett, amennyi előző
leg elhangzott.”

Egy idős hölgykoszorú tagjai is beszá
moltak hasonlóról. Egy négytagú család
hoz érkeztek vendégek, s a rántott hú
sok szépen ki voltak porciózva. Annyi sze
let sült, ahányan az asztal körül ültek. „Ha 
ez húsz-harminc éve történik velem – kom
mentálta Mária asszony (72) –, azt mond
ták volna rám, milyen faszari vagyok. De 
ma ez már bevett dolog. Nem lakmározunk 
úgy, mint korábban, amikor számolatlanul 
ki merte tenni az ember az asztalra a húst. 
Ide jutottunk.” 

Annánál, a vietnámi cukorkaárusnál él
nek át végül sokan „édes” pillanatokat. 
A huszonöt éve itt élő hanoi asszony barát
nőmnek szólítja idős vevőit, akik kifejezet
ten az olcsó nápolyit és kekszet szerzik be 
a zsúfolt ázsiai hangulatú boltban. Amikor 
a spórolásra tereljük a szót, szélesen moso
lyog. „Nincs spórolás, nálam csak boldogság 
van. Az élet sokkal fontosabb, mint a spó
rolás.” 
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“Az irodai mellett 
igen keresettek 

a fizikai munkák is, jó 
pénzkereseti lehetőség, 

de többsége alkalmi 
jellegű  

“

MaRTon Éva

Az iskolai szünet, az egyetemi vizsgák befejezésé sokak 
számára a nyári diákmunka kezdete. Hogy mi alapján vá-
lasztanak munkalehetőséget a diákok, a tapasztalatokról 
a MADS Iskolaszövetkezet vezetőjét, Virág Viktort  kér-
deztük, illetve egy frissen érettségizett diákot

Ma Magyarországon számos diákmunkát szer
vező cég van, erős a verseny. Az egyik régóta 
működő a MADS – Márton Áron Iskolaszövet
kezet 1999-ben jött létre, „mi 2005-ben vet
tük át, gondoltuk újra az Iskolaszövetkezet mű
ködését, léptünk ki a piacra” – mondja vezetője, 
Virág Viktor.

„A munkalehetőség széles kínálatból a jelen
legi húzóerő az irodai jellegű munkák, melyhez 
nyelvtudás vagy folyamatban levő felsőoktatási 
szakirányú képzés szükséges. Rengeteg, a HR, 
a marketing, pénzügy és informatika terüle
tén dolgozó gyakornokunk van, ők jelenleg több 
száz partnercéggel – köztük multinacionális vál
lalatokkal – állnak kapcsolatban. Az irodai mellett igen ke
resettek a fizikai munkák is, jó pénzkereseti lehetőség, de 
többsége alkalmi jellegű. Az egész évben folytatható diák
munka a közvetítések 80%-át ez teszi ki, a nyári munká
val főleg a nyári szabadságokat oldjuk meg. A gyakorno
ki állások sok esetben az egyetem utáni munkahely meg
találását is jelentik, diákjaink 40%-a munkaszerződést 
kap a cégtől.”

Bizony mindkét oldalról hallani rossz ta
pasztalatokat, kérdés, hogy mi garantál
ja a kölcsönös biztonságot. „A közvetí
tőcégek, mint a MADS, többkörös inter
júzás során – ahol a nyelvi és szakmai 
felkészültséget is tesztelik – választ
ják ki a legmegfelelőbbeket, majd köz
vetítjük a megrendelőnek, ahol továb
bi interjú vár a kiválasztottakra. Az 
iskolaszövetkezet képviseli is a diá

kokat a fogadó féllel szemben, a diákok az iskolaszövet
kezet tagjaivá válnak: minden munkára eseti megbízást 
kötünk, melyben rögzítjük a feltételeket és a bérezést.”

„A teljes kiválasztási folyamatot és a szerződéseket is 
elektronikusan kezeljük, ami a Covid időszakában nagy 
könnyebbség volt” – mondja. 

Az egyik, frissen érettségizett diáklány ti
zenhat éves kora óta dolgozik diákmunkás cég 
szervezésében. Anna volt már babysitter, dol
gozott táncegyesületnél, most egy szállodában 
kapott munkát. Tapasztalata alapján a gimna
zisták körülbelül negyede vállal folyamatos di
ákmunkát. Meséli, „rossz élményem még nem 
volt, a pénzemet mindig kifizették. De ehhez tu
datos munkavállalónak kell lenni, mindig meg 
kell kérdeznünk a részleteket, milyen munkát 
kell végeznünk, hány órában, milyen bérezé
sért, s hogy mi a kötelező dresscode.” Ő is odafi
gyel arra, hogy csak szerződéses munkát vállal
jon, amiben „a diákszövetkezetek nagy segítsé
get nyújtanak”. „Ennek havi ötszáz forintos díja 
van, de cserébe biztonságot nyújt. Visszamon

dás esetén is fedve vagyunk.” 
A szállodába is a diákszövetség felhívására jelentke

zett, „az önéletrajzom, a sikeres interjú, s az egyetem utá
ni célom alapján választottak ki.” Végzett hostess munkát, 
most a gyógyászati részen dolgozik, „amihez tanfolyamot 
kellett végeznem. Ezek a diákmunkák később jó referenci
ák.” Egymás között megosztják a tapasztalataikat, a diák

szövetkezet privát Facebook-csoportja nagyon jó erre. 
„Mindannyiunknak van egy mentora, aki segít ben

nünket. Hogy melyik diákszövetkezetet válassza 
az ember: én a munkaköri lehetőség alapján dön
tök, a honlap nagy segítséget nyújt ebben.”

Előzetes számítások szerint egyébként idén 
akár 30-35 százalékkal is többet kereshetnek 
a diákok nyáron, mint egy évvel korábban. A pi
aci szereplők arra számítanak, hogy rekordot ér 
el a munkát vállaló diákok száma, ami egy ide
ig a munkaerőhiányt is jelentősen enyhítheti.

ÚJSÁGKIHORDÓ, HOSTESS VAGY
IRODAI ASSZISZTENS – 
FOLYAMATOSAN KERESIK A DIÁKOKAT 

HIRDETÉS

Idén nyáron a magyar filmek a Csokonai Muvelodési és Rendezvény Ház kertjébe költöznek
   1153 Budapest,  Eötvös utca 64-66.     +36  1 3076191    www.csokonai15.hu

Kapunyitás: 20.30 óra. Vetítés kezdete sötédéskor
Belépo: 500 forint, amely teljes egészében a Csokonai KultCaféban lefogyasztható

2022.07.14.
Valami Amerika

2022.07.07. 
Hab

2022.06.30.
Becsúszó szerelem
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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

VERSEK EGY KERTÉSZ
TOLLÁBÓL
Nem tanulta, mégis évtizedek óta írja verseit Fazekas Istvánné. 
Hol egy cetlire, hogy egy gyógyszeres dobozra

Versfaragó Ili néni olyan „gépírólány”
Örömében sikít egyet, ha jó betűt talál.
Elég gyakran elmulasztja a szóközt leütni.
Egybeírja, amit nem kell, lehet szégyenkezni.

Versfaragó Ili néni nem más, mint Fazekas Istvánné Magyar Ilona, aki 60 
éve lakik már Rákospalotán. A 83 esztendős hölgy Kiskunhalas közelé
ben, egy alföldi tanyán született. Onnan került 22 évesen a fővárosba, 
annak is a XV. kerületébe, mely városrész azóta is az otthona. 

„Már kislánykoromban szerettem írogatni. Emlékszem, még egy pályázaton 
is résztvettem, melyen dicséretben részesültem. Illetve elmondták, hogy sok 
helyesírási hibát vétettem, ami azonnal el is vette a kedvem a további írástól.”

S bár az élete nagy része valóban úgy alakult, hogy csak ritkán tudott verse
ket írni, azért a néha eszébe jutott rímeket szívesen papírra vetette. 

„Nem kell gondolkodnom a szavakon, mert azok csak úgy jönnek, nekem csak 
strófákba kell rendeznem őket. A verseimet csak úgy írom, a verstani szabályokat 
sem ismerem. Ugyanakkor sokszor dúdolgatom a kedvenc népdalaimat, és ezek 
a dallamok a fejemben is maradnak, ezért a szövegeim is gyakran kész zenei alapok
ra készülnek. És hogy miről szeretek írni? Elsősorban pozitív megerősítéseket pró
bálok versbe szedni. Úgy érzem, erre van most a leginkább szükségünk” – mond
ta Ili néni. 

Vannak szép dallamok, melyeket szeretek.
Igyekszem ezekhez írni új verseket.
Amit készen kapok, azt gyorsan leírom,
nehogy elrepüljön, mint egy kedves álom.

„Ha eszembe jut valami, azt azon
nal leírom. Így számtalan sorom van 
fecnikre, gyógyszeres dobozokra ír
va. Aztán ha van időm, akkor megpró
bálom versbe rendezni őket. Nem tu
dom, mennyi versem van, de biztos, 
hogy sok. És hogy mi lesz velük? An
nak reményében, hogy akadnak ben
nük értékes gondolatok, szeretném 
majd másokkal is megosztani őket.”

Bontovics Krisztina sok éve szom
szédja Ili néninek. Ő mesélte, hogy 
amíg bírta, egy virágos paradicsomot 
varázsolt Ili néni Rákospalotára. 

„Egyik alkalommal a kertben tény
kedtem éppen, amikor a kerítés túl
oldalán Ili néni egy rímes útravalót 
mondott nekem. Mint mondta, csak 
azért szavalt nekem, hogy jobb ked
vem legyen tőle. Elkezdtünk beszél
getni, talán akkor először és igazán. 
Onnantól kezdve mindig sokat dis
kuráltunk, így tudtam meg róla, hogy 
imádja a verseket és a rímeket, és 
imádja a népdalokat is.”

Krisztina segített Ili néni kedvenc 
növényeinek új gazdát keresni. A ke
rületi Facebook-csoportban tette 
közzé, hogy el lehet vinni a növénye
ket. Ili néni pedig mi mással, verssel 
köszönte meg a segítséget, amelyet 
Krisztinának írt. 

LEVÉL KRISZTINÁNAK

Az önzetlen segítése
visszahozta az életkedvem.
Nem hívogatom a Kaszást, 
békén hagyom, megígérem.

Aggódtam a növényekért,
mi lesz velük, ha nem leszek?
Nem lesz nekik gondozójuk,
ki ad nekik egy kis vizet?

Örülök, hogy a vállamról
lekerül a súlyos teher.
Lelkem szabadon szárnyalhat,
nem fékezi földi teher.

HIRDETÉS

Szöveg Riersch Tamás
Fotó Nagy Botond
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A NYUGDÍJAS TANÁRNŐ, AKI 
FOLYAMATOSAN SZÁMOL

Erzsébet (nem ez a neve, kérésé
re megváltoztattuk) 20 éve ment 
nyugdíjba. Diplomás, egyetemi ta
nárként zárta pályafutását. Jelen
leg 178 ezer forint nyugdíjat kap, ami 
alig több, mint a 164 ezer forintos át
lagos nyugdíj. Erzsébet azt mondta, 
hogy nagyon nehezen lehet beosztani 
a 178 ezret, tudatosan számol min
den hónapban.

„Tudom, hogy mennyi élelmiszert 
vásárolhatok, hetente 15 ezer forin
tot költök erre. A rezsi 50-55 ezer fo
rint havonta. A gyógyszerem pedig 
15-20 ezer forintba kerül.” 

Hogy mire elég a heti 15 ezer fo
rint? Erzsébet szerint nem sokra, 
csökkenteni is kellett a kiadásokat 
a folyamatos áremelkedés miatt. Azt 
mondja: a húson és a kenyéren is so
kat lehet spórolni. 

„Megnézem, hogy milyen kenyeret 
veszek, vagy vajat, ezeknek nagyon 
felment az ára. Folyamatosan nézem 
az akciókat is, hogy mikor, mit és hol 
érdemes vásárolni.”

NYUGDÍJ-
KORREKCIÓT
SÜRGETNEK

A több most kevesebb – nyugdíjemelés
az infláció árnyékában

Júliusban érkezik az évközi kiegészítő nyugdíjemelés.
Az érintettek 3,9 százalékos emelést kapnak, ami egy 

átlagnyugdíjasnak egyszeri 42-45 ezer forint pluszt 
jelenthet, a kiegészítést ugyanis visszamenőleg kapják meg 

az érintettek. Kérdés, hogy mire elég az emelés.

Szöveg Czinege László  Fotó Vargosz
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A volt tanárnő, közel a 80-hoz, azt 
mondja: a mostani emelés nem iga
zi segítség, az lenne a jó, ha a bérek 
növekedését is figyelembe vennék 
a nyugdíjak emelésénél, nemcsak az 
inflációt. Ilyen árak mellett nyaralás
ról pedig már álmodni sem mer.

6200 FORINT AZ ÁTLAG

A Magyar Államkincstár adatai szerint 
idén januárban 164 102 forint volt az 
átlagnyugdíj – írta a pénzcentrum.
hu. Ez azt jelenti, hogy a mostani, 3,9 
százalékos emelés nagyjából 6000-
6200 forint pluszpénzt jelent a nyug
díjasoknak. Legalábbis azoknak, akik 
az átlaghoz tartoznak. Bár január
ban már volt egy 5 százalékos eme
lés, a kettő együtt sem éri el az inflá
ció mértékét, amely májusban 10,7 
százalék volt és éves viszonylatban 
is sokan várnak kétszámjegyű pénz
romlást. Ez már jelentősen árnyalja 
a nyugdíjemelés hatásosságát. 

„A nyugdíjasoknak minden fillérre 
szükségük van” – ezt Hegyesiné Or
sós Éva mondta lapunknak. A Nyug
díjas Szervezetek Érdekegyeztető Ta

nácsának (NYUSZET) elnöke szerint 
már januárban, amikor az 5 százalé
kos emelést kapták, lehetett sejteni, 
hogy elszáll az infláció. 

„Ami különösen fájdalmas, az az, 
hogy az alapvető élelmiszerek árai 
emelkedtek meg. 

Van olyan alapvető élelmiszer és 
nem is egy, amelyik 25-30-35 szá
zalékkal drágult. Nem luxuscikkek
ről van szó, hanem margarinról, szá
raztésztáról, vajról, kenyérről, lisztről 
stb. Miért lényeges ez? Azért, mert az 
átlagnyugdíjas és még inkább az át
lagnyugdíj alatt lévő összegből élők 
fogasztói kosarában az élelmisze
rek vannak túlsúlyban. Nagyon egy
szerű. Hogyha valakinek 120 ezer fo
rint a nyugdíja és ne felejtsük el, hogy 
vannak olyanok, akinek ennél is keve
sebb, akkor ebből a 120 ezer forintból 
kifizeti a rezsiköltségeket és kifizeti az 
élelmiszert. És már nagyon kevés ma
rad neki másra. Például gyógyszer
re. Az idős embereknél már ott szere
pelnek a gyógyszerkiadások és a kü
lönböző egészségügyi szolgáltatások 
árai is.” 

A NYUSZET már két éve 
is sürgette a kormányzatot, 
hogy az emeléssel ne vár
ják meg a novembert, ak
kor ugyanis törvény írja elő 
a nyugdíjak felülvizsgála
tát. Sőt, azt is szorgalmaz
zák, hogy a kormány dol
gozzon ki korrekciós cso
magot azoknak, akiknek 
nagyon alacsony a nyug
díjuk. A hivatalos adatok
ból az látszik, hogy van 321 
ezer olyan időskorú, aki
nek a nyugdíja még a létmi
nimumot sem éri el, vagy
is kevesebb, mint havi 100 
ezer forintból él. 

Hegyesiné Orsós Éva szerint 
a nyugdíjasok az éveleji 5 és a mosta
ni 3,9, vagyis együttesen 8,9 százalé
kos emeléssel is mínuszban lesznek. 
Ráadásul olyan többletkiadással is 
számolni kell, mint például az extrap
rofit-adó, ami begyűrűzhet a nyugdí
jasok életébe is. 

„Nem lehet arra számítani, hogy 
például a bankok nem fogják áthá
rítani ezeket a megemelkedett költ
ségeket. Nyilván, ha emelkedik majd 
a benzin ára, akkor ez is valahol visz
sza fog hatni. Éppen ezért azt gondol
juk, hogy a megelőző évi átlagnyugdíj 
alatti nyugdíjban részesülők a várha
tó inflációs index felett legalább to
vábbi 3 ezer forint emelést kellene, 
hogy kapjanak – ez áll az állásfogla
lásunkban is. Ez azt jelenti, hogy ha 
valakinek 60 ezer forint a nyugdíja, 
és kap további 3 ezer forintot, akkor 
ő kapott extra 5 százalék emelést. És 
itt nagyon lényeges, hogy ez beépül 
a nyugdíjba, vagy hogy ez beépüljön 

a nyugdíjba. De ha valakinek 150 ezer 
forint a nyugdíja és ő is átlag alatt van, 
akkor az ő esetében ez a plusz 3 ezer 
forint további 2 százalék emelést je
lent.”

Ez azért lenne hatásosabb segítség 
– mondja Hegyesiné -, mert a követ
kező emelést már az így megemelke
dett nyugdíjból tudnák kiszámítani. 

NYÍLIK AZ OLLÓ

A NYUSZET elnöke elmondta: több
ször is javasolták a kormánynak, 
hogy dolgozzon ki egy korrekciós cso
magot. „Ilyenre 2010 előtt volt pél
da, akkor volt egy állományelemzés 
a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon. 
Amikor azt megcsinálták, akkor meg
nézték, hogy mely nyugdíjasok kerül
tek hátrányba valamilyen tényező mi
att és ez alapján dolgoztak ki egy kor
rekciós csomagot.” 

Hegyesiné szerint az is feszültsé
get okoz, hogy az elmúlt időszakban 
több olyan kormányzati lépés is volt, 
amely a nyugdíj és nyugdíj közötti ol

lót is nyitotta. 
„2013 óta nincs nyug

díjjárulékfizetési plafon. Ha 
valakinek magas a kerese
te, akkor magas összeget 
fizet, így a nyugdíja gyakor
latilag elszállhat, el is száll. 
Egyre gyakoribb a 6-800 
ezer forintos nyugdíj, de az 
e fölötti nyugdíjak száma is 
emelkedik.”

A pénzcentrum elem
zéséből az derült ki, hogy 
2021 és 2022 között gya
korlatilag megduplázódott 
azok száma, akik 300 ezer 
forintnál magasabb nyug
díjat kapnak, számuk 114 
ezer fölött van. 

További problémaként említet
te Hegyesiné Orsós Éva, hogy 2010 
után megszűnt a svájci indexálás, 
amely 50-50 százalékban vette fi
gyelembe a nettó keresetek és az 
infláció alakulását. Már csak az utób
bi maradt meg viszonyítási pontnak. 
Emiatt jelentősen nyílt az olló a kere
setek és a nyugdíjak között is, a nettó 
keresetek akár 2-3-4-szer is dinami
kusabban nőhettek az elmúlt évek
ben – mondja Hegyesiné. Ezért len
ne fontos, hogy visszahozzák a svájci 
indexálást – vélik sokan. November
ben még egyszer felül kell vizsgálnia 
a kormánynak a nyugdíjakat. A NYU
SZET elnöke is arra számít, hogy 
idén kétszámjegyű lesz a pénzrom
lás. „Sok szakember állítja ezt. Eb
ből adódóan novemberben 3 száza
lékos emelésre lehet számítani. Hogy 
mennyire lenne szükség? A külön
böző helyzetű nyugdíjasok, az átlag 
alattiak esetében magasabb emelés 
kellene.”

“Van olyan alapvető 
élelmiszer és nem is 

egy, amelyik 25-30-35 
százalékkal drágult. 

Nem luxuscikkekről van 
szó, hanem margarinról, 
száraztésztáról, vajról, 
kenyérről, lisztről stb.  

“
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Göncz Árpád Mérleg című drámája egy fiatalkori szerelmespár új-
ratalálkozása. Kerkay Rita, az előadás rendezője abban a korban 
van, mint egykor a szerelmesek. Ti nagyjából annyi idősek, ahon-
nan a férfi és nő visszatekint egykori életére. A fiatalkori nézőpont 
vagy a jelen nézőpontja az erősebb?
Zsótér Sándor: Mind a kettő erős, talán pont ez a termékeny feszült
ség, hogy egy fiatal rendező készíti, akinek indulata, kíváncsisága 
van, nekünk is van, de nálunk az inkább az élettapasztalatunk meg
határozó.

Talán az a kérdés is felvetődik, hogy mi az, ami lehetett volna, s mi 
az, ami lett.
Varga Mária: Ritának, a rendezőnek csodálatos, jó megérzései, bá
tor meglátásai vannak a világról, az emberi kapcsolatokról. Dolgoz
tunk már korábban is együtt, nyitott, felszabadító érzéseket tud ki
hozni az emberből. Nagyon várom a munkát, mert nagyon inspiráló 
együtt dolgozni vele. Úgy hiszem, nagyon sok olyan momentumot is 
fel fog fedezni a darabban, amit én nem biztos, hogy észreveszek. 
A tehetsége és érzékenysége nagyon sokat fog segíteni. Sándorral 
mint rendezővel már több csodálatos közös munkánk volt, úgy hi
szem, az előadás termékeny, szép időszak lesz az életünkben.

Az egykori szerelmesek újratalálkozása sok nézőpontját is adja 
a darabnak: ott van az a történelmi háttér, mely mindkettőjük sor-
sát meghatározta, a menni vagy maradni kérdése, a titkok, melyek 
összekötik őket. Az előadás valamelyik szálra fókuszál majd erő-
sebben, vagy megmarad a történetek egymásmellettisége?
Zs. S.: Elolvastuk már a drámát, de még előttünk van a próbafolyamat, 
nagyon sok minden ott alakul majd. Rétegzettségei vannak a drámá
nak, s ezek a rétegzettségek, mint egy vulkanikus kőzetben, elmozdul
nak, de igazságot nem akar senkinek sem adni Göncz Árpád. A nő dön
tött, emigrált, mert akkor úgy érezte, nincs más megoldás, a férfi, az 
elsőgenerációs agronómus talán magyarázkodik, hogy miért maradt. 
Isten tudja, hogy az ember utólagosan a döntéseiért hogy felel. Nekem 
ez a darab azt is jelenti, hogy az apámat kéne megcsinálnom.
V. M.: Most leginkább azt látom, hogy mennyire talajvesztett a nő. 
De még nagyon hiányzik a történet, a szereplők boncolgatása, a pró
bák a darab mélyebb rétegeit is felszínre hozzák majd, később ösz
szetettebben látjuk majd a karaktereinket.

Harminc évvel később – egyetlen estére – találkozik újra a nő és 
a férfi. Mi köti össze a régi szerelmet, a saját közös „nyelvük” a tit-
kaik, az egykor volt érzelmeik?
Zs. S.: A szövetségük. Az egykori szerelmük igazi izzás, lobbanás, az 

öncz Árpádot 1990. augusztus 
3-án iktatták be köztársasá
gi elnöknek. Az évforduló egyik 
kiemelkedő eseménye lesz 
Göncz Árpád Mérleg című mű
vének ősbemutatója a Csoko
nai Művelődési és Rendezvény 
Házban. Kerkay Rita rendezi 
a Terminál Workhouse függet
len színházi formáció és a Cso
konai Nonprofit Kft. közös pro
dukcióját. A dráma szereplőivel, 
Varga Máriával és Zsótér Sán
dorral beszélgettünk

Szöveg Marton Éva  Fotó Nagy Botond
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egymásra való csodálkozás volt, aztán az ember éli tovább az éle
tét azzal, akivel élni lehet. Nagyon sűrű, ami mögöttük van, a holo
kauszt, az ötvenes évek, a Gulág, a börtönévek. Elviselhetetlen sű
rűség, ebben visszamenőleg igazat adni valakinek, hogy miért úgy 
döntött, ahogy, lehetetlen. Mind a kettőnknek meg kell majd védenie 
a saját álláspontját. Göncz finoman játszik a mérlegelés lehetősége
ivel. Ezeket kell valahogy nekünk állításokká fogalmaznunk. Az alap
szituáció, hogy két ember találkozik évtizedek múltán, ezt az alap
helyzetet rengetegszer feldolgozták, itt az a kérdés, hogy meg tud
juk-e mutatni a darab finom humorát, az összetettségét. Hogy tud 
majd a miénkké lenni. Mi nem akkor éltünk, de a szüleink igen, de 
ezek a gyűrődési pontok mindannyiunknak megvannak. Két ember 
egy villanásra újra találkozik, aminek nincs folytatása Izgalmasak 
ezek a találkozások, hogy milyen fedezet alatt történnek. Nagyon 
más az őszinteség akkor, ha tudjuk, nincs már holnap.

A darab egy fontos mondata, hogy „a gyökeréig kell levetkőzni”.
Zs. S.: A mi terepünk a színház. Mennyire lehet megismerni a másik 
embert? Azt hiszed, hogy birtoklod, hogy ismered a titkait, a nyel
vi megfogalmazását, az álmait. De nem. A bőrkeményedésig lehet 
megismerni a másikat. És attól, hogy húsz év múlva találkozunk újra, 
semmit nem fogunk megismerni egymás titkaiból.
V. M.: Benne maradt a zsigerekben, ami huszon éve megtörtént velük. 
Annak a pici felelevenítése, az azzal való játékosság, játszás, hogy meg
engedhetjük magunknak, hogy eljátszunk a gondolattal, megéljük azo
kat a zsigeri borzongásokat, amik egykor voltak. Egy ilyen játékossága 
is van a darabnak, miközben tele van szomorúsággal. Érzelmi játékok.

Huszonévesek voltatok a rendszerváltáskor, Göncz Árpád beiktatásakor. 
mennyire idéződnek fel bennetek a darab kapcsán azok a pillanatok?
Zs. S.: Nagy rokonszenvvel, tisztelettel és büszkén emlékszem rá, 
hogy egy ilyen tudású, kultúrájú és tapasztalatú ember volt a köztár
sasági elnök. Nagy tudású fordító, akinek a szépirodalomhoz, a szín
házhoz való viszonya meglehetősen hektikus volt Magyarországon. 
Inkább nem volt, mint igen. Nagyon várom, hogy elkezdjünk foglal
kozni a drámájával.
V. M.: Nagyon hasonlókat gondolok én is. A régi Nemzeti Színházban 
játszottam akkoriban, nagyon gyakran jött előadásokat nézni, ilyen
kor mindig mondtuk, hogy várjuk az Árpi bácsit. Nagy szeretet volt 
körülötte mindig. A darabból is az jön át, meg amit tudok róla, hogy 
hihetetlenül szemérmes ember volt. Szemérmes, szép érzelmei van
nak, ahogy ezt a drámát megírta, ahogy fogalmaz, ezt minden mon
datában ott érzem.
Zs. S.: Ettől izzik ez a fura szexus a két ember között. Nagyon érdekes 
írástechnikailag nézni a szöveget, nagyon más, mint a maiak. Na
gyon más volt az ízlés, az írásmód, a színházhoz való viszony. Vissza
fogottabb a szöveg, nagyon mély rétegei bontódnak ki a darabnak.

Rendező vagy, ritkán játszol előadásokban. Megállod, megálljátok, 
hogy Kerkay Rita azt rendezze, amit számára jelent a mű?
V. M.: Dolgoztam Ritával, fantasztikusan nyitott mindenre. Mindig 
valamilyen izgalmas, bátor új gondolatot hoz a próbafolyamatba. 
A fiatalságából is adódóan jófajta lénye és energiája van. Nagyon bí
zom a lényében, a hozzáállásában.
Zs. S.: Rita a tanítványom volt színész szakon, hihetetlen büszke va
gyok rá. Nagyon speciális időben végezte el az egyetemet, akkor már 
erős túltelítettség volt a pályán. A székesfehérvári színházban úgy 
tudott ottragadni, hogy nem állt be a próbatábla előtt síró színészek 
karéjába. Tanít, gyerekekkel és idősekkel foglalkozik, csinálja a dok
toriját. Lehetősége lett rendezni, s ott is megállta a helyét. Nekem az 
egyetlen feladatom, hogy egy pillanatig se érezze magát feszengve 
a jelenlétemben. Nagyon alázatos vagyok, amikor nagyritkán ezen az 
oldalon vagyok. Én fönt ügyetlen vagyok, abszolút rá hagyatkozom.

Még a próbák előtt álltok. Az első olvasás után milyen benyomása-
itok lettek a saját karaktereitekről, a darabról?
V. M.: A munkafolyamat alatt derül ki majd minden. Olyan boldo
gok vagyunk, amikor újabb és újabb rétegek mutatkoznak meg, hogy 
még annyi minden van benne, amit nem is gondolt az ember. Cso
dálatosak ezek a felfedezések, amikor az ember rájön új dolgokra. 
A próba mindig csodálatos folyamat.

„A bőrkemé-
nyedésig
lehet
megismerni 
a másikat”
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A Bátorságok Könyve célja egy olyan közösség megteremtése, amely 
segíti az olvasóit az útkeresésben. Olyan inspiráló történeteket és em-
bereket mutatunk be, akik nyíltan mesélnek arról az útról, ami életük 
fordulópontjaihoz vezetett. Beszélgetünk hétköznapi hősökkel és ismert 
emberekkel egyaránt.

KKerkay Rita színművésznő, a székesfehérvári Vörösmarty 
Színház társulatának tagja. Két nagysikerű rendezése után, most a XV. kerü
leti Csokonai Művelődési és Rendezvény Házban rendezi Göncz Árpád: Mérleg 
című drámáját. Az előadás premierje a volt köztársasági elnök beiktatásának 
évfordulóján, augusztus 3-án lesz.

A Csokonai Nonprofit Kft. és a Terminál Workhouse koprodukciójában ké
szülő előadás szereplői Varga Mária és Zsótér Sándor lesznek. 

„Nem nevezem magam bátornak. Inkább szorongónak. Azt hiszem, mindig 
is túl nagy volt bennem a megfelelés mások felé. Régen féltem az emberek
től. Pontosabban attól, hogy mit gondolnak és mondanak rólam. Pedig ez os
tobaság. Nem szerethet mindenki, ez nem reális, hiszen én sem tudok min
denkit szeretni. 

A családom, a tanáraim, kollégáim és a barátok voltak az életemben a báto
rító erők. De nem nagyon hittem nekik, kényelmesebb volt bizonyos helyzetek
ben félénknek mutatni magam. Az udvarias dolog, és megvéd a konfliktusoktól 
és a valódi kudarcoktól.

Sok szakmai és magánéleti kudarcom volt. Sokáig nem volt elég humorom 
önmagamhoz, de amióta merek nevetni magamon, kevésbé félek a kudarcok
tól. Utólag visszagondolva ezekért a kudarcokért vagyok a leghálásabb, mert 
mindig arra sarkalltak, hogy változzak. 

Bár magamért nem ment, de ügyek mentén, vagy ha ki kellett állnom máso
kért, mindig tudtam bátor lenni. Magammal kapcsolatban megvakul az igazság-
érzetem, de akkor nincs bennem önféltés, ha tudom, hogy másnak jobb lehet.  

A színészethez is így tudok kapcsolódni. A színpadon képviselnem kell 
egy tőlem független személy igazságát. Bár ez sem volt mindig így. Elein
te féltem a színpadon, és csak a megfelelés volt bennem. Csak azon járt 
az eszem, hogy én milyen vagyok. Aztán egyszer, az egyik mesterségórán 
Zsótér Sándor tanár úr valami olyasmit mondott: felelős vagy a szerepe
dért, csak te tudod az igazságát érvényre juttatni. Itt értettem meg, hogy 
mi is színészként a feladatom.

A Színművészeti Egyetem után a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházba szerződtem. Az, hogy néhány 
év után felkértek, hogy rendezzek, egy hatalmas bá
torság és bizalom volt a vezetőség részéről. Ezért 
a mai napig hálás vagyok, mert magamtól a rendezés 
soha nem jutott volna eszembe.

Nagyobb volt bennem kíváncsiság a félelemnél, 
ezért igent mondtam. Megtörtént az, hogy csak a da
rabon járt az eszem, és végre nem akartam megfelel
ni senkinek. Azt éreztem végre szabad vagyok. 

Számomra minden színházi munka kihívás, legyen 
az színészet vagy rendezés. Ugyanis az alkotófolya
matban mindig mindent a nulláról kell elkezdeni. De azt 
hiszem, mindben a legnehezebb, megtalálni azt az egy 
gondolatot, ami nekem a legfontosabb, amit megsze
retek és amiről beszélni akarok egy szövegen keresztül.

Göncz Árpád Mérleg című drámájában a Nő karak
tere, akit az előadásban Varga Mária színművésznő 
játszik, azt mondja: 

„Ha levetkőzöl, vetkőzz le a szégyened gyökeréig. 
A szemérmed magváig.”

Bátorság kell ahhoz, hogy valaki szembe tudjon 
nézni a saját traumáival, frusztrációival, tévedéseivel 
és a döntéseinek következményeivel. Ez számomra 
az előadás legnagyobb bátorsága.”

Gerlits Réka

RITA
Név: Kerkay Rita
Született: Székesfehérvár, 
1987. március 29.
Foglalkozása: színésznő
Munkahelye: Székesfehérvári 
Vörösmarty Színház
Főbb szerepei:  Werner Schwab: 
Pisztácia és Mogyoró, avagy nem 
funkcionál a májam / Kovacicné
Sarah Kane: Szétbombázva / Cate 
Hadar Galron: Mikve / Eszti
Filmszerepei: Ítélet és kegyelem, 
Jupiter holdja, 1945, Zsibvásár, 
Valakinek a valamije

„Nem szerethet mindenki,
ez nem reális, hiszen én sem 
tudok mindenkit szeretni”
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RieRsch TaMás

Egyetemi projektmunkának indult, de egy tel-
jes adatbázis elérése a cél. Kereszturi Levente 
a kerület épített örökségeit és a hozzájuk kap-
csolódó összes fellelhető információt egy tér-
képen akarja megmutatni. Várhatóan jövőre 
készül el az egész kerület feltérképezésével. 

Kereszturi Levente öt éve a XV. kerület, azon be
lül pedig Rákospalota lakója. Ám a nagyszülei ré
vén már előtte is kötődött Palotához. Olyannyi
ra, hogy általános iskolai tanulmányait is a Szent 
Koronában végezte. Később a gimnáziumi tanul
mányai után az útja a Budapesti Műszaki Egye
temre vezetett, ahol immár második éve kom
munikáció és média tudomány alapszakon tanul. 
Egy egyetemi feladattal kezdődött minden.

„Az egyetemi képzés részeként az előző fél
évben kaptunk egy projektfeladatot. Mindnyá
junknak (a kommunikáció szakos hallgatóknak) kutató
munkát kellett végeznie. Én megpróbáltam kreatívan ke
zelni ezt a feladatot, és egy XV. kerületi kulturális térkép 
elkészítését javasoltam a konzulens tanáromnak, aki tá
mogatta az ötletemet.”

Így kezdett a kerület kulturális hagyományaival és 
értékeivel foglalkozni. 

„Elkezdtem a helytörténettel foglalkozó fórumokat, 
Facebook-csoportok bejegyzéseit, blogjait olvasgatni, 
helytörténettel kapcsolatos könyveket nézeget
tem, és egyre több időt töltöttem a kerületi 
Helytörténeti Gyűjteményben is.”

A kutatómunkának köszönhetően pedig 
már el is készült Rákospalota Kertvárosá
nak kulturális térképe, amely nemcsak 
az épített örökségeket, hanem az 

TÉRKÉPEN
A KERÜLETI
KULTÚRA

azokkal kapcsolatos információkat, valamint régi és új fo
tókat is tartalmazza.

„Az egyetemi projektfeladatnak már eleget tettem, de 
én szeretném ezt a térképet az egész kerületre kiterjeszt
ve elkészíteni. A terveim szerint ezt a munkát 2023 végé
re fejezném be.”

Levente elszántságát látva, nem kérdés, eleget tesz 
majd ennek a személyes elvárásnak, amit legfeljebb csak 
sokoldalúsága befolyásolhat. Ő ugyanis szeret sok terü
leten kreatívkodni. Nemrég például egy mobilalkalma
zásfejlesztéssel a Magyar Nemzeti Bank pályázatán 
nyert ösztöndíjat egy háromfős csapat tagjaként. Abban 
a csapatban is a dizájnért felelt. Emellett a HVG-nél dol
gozik fotós gyakornokként. A folyóiratban pedig már több 
fényképe is megjelent.

„Megpróbálok sok lábon állni, ám amibe be
lekezdek, azt maximális erőbedobással vég
zem. Ezért nem félek attól, hogy lesz-e erőm 
a kulturális térkép folytatására.”

Leventétől a technikai sportok sem állnak tá
vol. Egyetemistaként tagja a BME Formula Racing 
Team csapatának is, amely május 23-án mutat
ta be 2022-es új versenyautóját a Hungaroringen. 

„A csapat nagy része, mondjuk 80 százalé
ka a műszaki tervezésben vett részt, de vannak 
egyéb feladatok is, melyeket el kell végezni. Én 
például a PR-ért és a kommunikációért felelek.”

Levente azt mondta: mindig is arra vágyott, 
hogy olyan kreatív munkát végezhessen, amely 
egyezik a szemléletével.

„Ezért is kezdtem behatóbban foglalkoz
ni a nemzetközi és intézményi kommunikáció
val, ugyanakkor arra is vágytam, hogy egyetemi 
éveim alatt ne csak tárgyi tudást, hanem minél 
több gyakorlati ismeretet szerezhessek.”

Így történt, hogy Levente a tavalyi szem
eszter kezdetén jelentkezett az egyetem Formula Racing 
Team csapatához. A döntésében az is közrejátszott, hogy 
az édesapjának köszönhetően gyerekkora óta vonzódott 
az autóversenyekhez. 

„A csapatunk úgy épül fel, hogy kilenc csoportban zaj
lanak a munkák. Én az Operatív Csoportban dolgozom, de 
van, aki az elektromos, az aerodinamikai, az önvezető vagy 

váz csoportban tevékenykedik. A csapat
kapitány és a főmérnök pedig közösen 
kontrollálja a csoportok tevékenységeit.” 

A rákospalotai egyetemista nagy lehe
tőséget lát ebben a munkában, mint mond

ta, egy műszaki csapatban PR-osként is 
tud fontos és hatékony kapcsolatokat 
kiépíteni, melyeket aztán a munkaerő

piacon is hasznosítani lehet majd.

“Levente a tavalyi 
szemeszter kezdetén 

jelentkezett az egyetem 
Formula Racing Team 

csapatához. A döntésében 
az is közrejátszott, 

hogy az édesapjának 
köszönhetően gyerekkora 

óta vonzódott az 
autóversenyekhez

“

Tudástár
a kerületi épített
örökségéről – 
avagy
egyetemi
feladatból
felfedezés
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kerület lakosságának a létszáma 
80 ezer fő. Három városrészben él
hetnek: Rákospalotán, Pestújhelyen 
vagy Újpalotán. Ha a térképet tanul
mányozzák, látható, hogy a kerület 
mérete Budapest többi kerületéhez 
mérten a középmezőnybe tartozik. 
Majd’ 27 négyzetkilométer nagysá
gú. Érdekes gondolatok vetődhetnek 

fel, ahogy a mozaikszerű városrészek látható
ak a térképen. Mikor és hogyan alakult ki a jelen 
állapot? Ezek a mindenkori város fejlődésének, 
változásainak a kérdései.

Vissza kell lépni kicsit az időben! Sokan nem is 
tudják, hogy a mai Rákospalota területe – a ré
gészeti ásatási leletek alapján – már a bronz
korban is lakott volt. Az első írásos dokumen
tum IV. Béla idejéből (1245) származik, egy má
sik, 1281. évi oklevélben az akkori kis település 
Nyír néven szerepelt. Későbbiekben a Nyír-Pa
lota (1346) megnevezés is megjelent. Így nyu
godtan kijelenthető, hogy a kerület írásos törté
nelme legalább 740 éves.

MINDEN KORSZAK MÁS
Érdemes elgondolkodni azon, hogyan is változott 
a különböző korszakokban a település képe. Mi 
módon növekedett, épült vagy tűntek el utcák, te
rek? A változás egy város életében mindig termé
szetes. Új elgondolások, tervek születnek, ame
lyeket általában megvalósítanak. Előfordul, hogy 
a későbbiekben újragondolják, és az új történel
mi helyzet változtat a már megszokott struktúrán.

Rákospalota mai területe és elsősorban a Kos
suth utca környéke ősi település magja lehetett. 
Ez a tény akkor derült ki, amikor 1878-ban Sinka 
János palotai földműves bronzkori tárgyakat ta
lált. Saját földjén éppen fát ültetett, amikor ásója 
edényeket forgatott ki. A rendkívül jelentős tárgy 
a Rákospalotai kincslelet megnevezéssel került 

Sokszor előfordul, hogy lakóhelyre vonatkozó kérdésre az a válasz,
 hogy a XV. kerületben. Természetesen hozzá lehet tenni, hogy 

Budapesten. Lokálpatrióták még cizelláltabban határozhatják meg, 
a városrész megjelölésével. 

Szöveg Szunyogh László
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kor is a román stílusú templom leéghetett. A ré
gészeti kutatások alapján a helyreállítás már 
a 14. században gótikus stílusjegyeket hordozott.

TÚL A NYOLCSZÁZON 
A török időkben a falu elnéptelenedett, a templom 
is romossá vált. A visszatelepült lakosság 1735-
ben kapta vissza újjáépített templomát. Ekkor 
kapta meg mai állapotát, azaz barokk stílusú for
máját. Az alaprajz megmaradt, a hajót és a szen
télyt dongaboltozattal fedték, és a falakra íves 
barokk ablakok kerültek. Megépült a kis méretű 
sekrestye, a torony 1807-ben készült el. Szintén 
jellegzetes a torony tetején a barokk stílusú hagy
masisak. A templom berendezése is barokk stílu
sú, így a szószék, a tabernákulum és a főoltárkép. 
A lakótelep építésekor a talajmechanikai mozgá
sok következtében a templom falai megrepedez
tek. 1985-ben komoly statikai vizsgálatokat kel
lett végezni. Újra csak a „szerencsének” köszön
hetően végzetes károk nem keletkeztek. A helyre
állítás és teljes renoválás 2005-ben történt meg. 
Rákospalota hivatalosan, az első olyan dokumen
tum alapján, mely megemlíti a település nevét, 
több mint 700 éves. Ám valójában lehet, sőt biz
tosan több mint 800 éves. Bizonyíték a kis barokk 
templom, mely megbújik a magas házak között. 
A 21. század napjait és világát tapasztalhatja 
meg a kis templom és természetesen mi magunk 
is. Látható a templom mellett az általános isko
la, vele szemben a volt Rákospalotai Múzeum, 
mely 1991-ben költözött el. A Fő út és Csobogós 
utca sarkán pedig a református templom tűtor
nyai magasodnak. Az autók, buszok, teherautók 
gurulnak az utakon, a járókelők sietnek vagy ráé
rősen sétálnak, gyerekek fociznak a pályán, a la
kók néznek ki az ablakokon, és figyelik a kerékpá
rozókat, futókat és a kutyákat sétáltatókat. Min
denki éli az életét.

a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményé
be. Annak idején a lelet bemutatása után 
a tudományos érdeklődés középpontjává 
vált, nemcsak hazai, de nemzetközi szakmai 
érdeklődést is kiváltott.

Az 1961-as években szintén a Kossuth 
utcában, csatornaásás közben rézkori tár
gyakat találtak. Régészeti kutatásokat más 
településeken is végeztek, ezenkívül talál
tak különféle korokból származó emlékeket. 
Ezek a tárgyak azt bizonyítják, hogy már az 
őskortól kialakultak kisebb települések, me
lyek az idők folyamán részben eltűntek vagy 
komolyabb méretű faluvá, sőt várossá is fej
lődhettek. Például Újpest, Rákosszentmi
hály vagy Cinkota. Rákospalota ősi központ
ja a Szilas-patak melletti területről eredez
tethető.

ÉVSZÁZADOKON ÁT 
Nagyobb méretű ásatások 50 évvel ezelőtt, 
1972-ben a mai Kossuth utca területén vol
tak. A lakótelep építésének megkezdése 
előtt kutatták a területet. Elsősorban a ka
tolikus templom környékét és a közeli telket 
vizsgálták. A feltárások után kiderült, hogy 
a templom alapjai Árpádkoriak. A régészek 
megtalálták a templomot körbevevő falma

radványokat, mely alapján feltételezni lehe
tett, hogy a templom körül helyezkedett el 
a középkori temető. A sírokat sikerült jól do
kumentálhatóan feltárni, és nagyon fontos 
ismereteket kaptak a szakemberek a törté
nelmi változások megismeréséhez.

Mire lehet következtetni a régésze
ti ásatásokból? Az ember a lakóhelyét úgy 
választja meg, hogy számára a legszüksé
gesebb, az élethez való feltételek biztosí
tottak legyenek. A Szilas-patak adta az él
tető vizet, a sík, fás-füves, zsombékos te
rület pedig az állattartáshoz és a föld
művelés lehetőségét biztosíthatta. A kis 
település létrejött, házak épültek, a falu te
rülete pedig növekedett. 

Eltel pár száz év... és már itt is vagyunk 
napjainkban.

Az 1980-as évek vége felé elkészült 
a Kossuth utcai lakótelep. Az Ófalu Szi
las-patak menti területére tízemeletes 
pont és négyemeletes sorházakat építet
tek. A kis templom megmaradt, szerencsé
re nem bontották le. Szinte jelképes, ahogy 
a magas panelházak körbeveszik Rákos
palota legrégebbi épületét. A Szenthárom
ság-templom feltehetően a 12-13. század 
fordulóján épülhetett. Az ásatások az 1241-
es tatárjárás pusztítását feltételezték, ami

Az Első Katonai Felmérés térképén, mely 1782–85 
között készült, jól látható a későbbi Rákospalota ősi 
magja, az Ófalu eredeti utcasorai, a piros színnel je-
lölt házak és egy templom jelzése is. Felismerhe-
tő a Fő út és a Régi Fóti út, valamint a Kossuth utca 
nyomvonala is.
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ülkeres szülők gyerekeként nem 
meglepő, hogy ő is diplomata lett. 
A gyerekkor ízei, a külföldi kony
hák, a nagyszülők hazai főzt
jei egyre inkább kikívánkoztak. 

A brüsszeli kanapén így született meg a Chili 
és Vanília. Mautner Zsófia – ahogy ő szereti 
– főzőnővel beszélgettünk

A váltásom nem tündérmese, hogy váratlanul adtam fel az 
egyiket, s vágtam bele a főzésbe. Több éves folyamat volt 
2005-től, az első blogbejegyzésektől odáig, hogy valóban 
otthagytam a diplomataállásomat.

A Chili és Vanília blogbejegyzései nagyon hamar felrob-
bantották a netet.
2005-ben a gasztromédia még nem létező fogalom, női 
magazinok hátsó oldalán a „főzőcske, de okosan”, Lajos Ma
ri receptjei jelentették a gasztrót. Az akkori írásokból hiány
zott a személyesség, ami ma elengedhetetlen kelléke a mű
fajnak. Még kevesen foglalkoztak a témával: akkoriban rob
bant be Stahl Judit, voltak az éttermekről író Wittmann fi
úk. Talán ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy valóban nagyon 
gyorsan sikeres lett a blogom. Meg valószínűleg az első 

perctől olyan hangot, stílust és tartalmat képviseltem, ami 
hiteles volt, mögötte négy év kitartó munkájával.

Ekkor, mint brüsszeli diplomata, neve volt a szakmában. 
Egy pillanatig sem vetődött fel, hogy a váltással mennyi 
mindent veszíthet? 
Hosszú ideig a blogot inkognitóban csináltam, senki nem 
tudta, ki vagyok. Nem volt célom, hogy bekerüljek a buda
pesti főzőközegbe, nem ismertem a hazai viszonyokat, kí
vülről érkeztem a szakmába. Szerencsém volt, hogy sokan 
– séfek, kritikusok – felfigyeltek az írásaimra. Az első igazi 
siker talán az volt, hogy beengedtek maguk közé. Így is négy 
év után, 2009-ben váltottam. 

Önnél a gasztronómia nem pusztán étel, érzelmek, történe-
tek, kötődések is. Saját brandje lett. Mi a Mautner-kézjegy?
Én a hitelességet ezek elé helyezném, mert bár az elmúlt 
évtizedben valóban óriási gasztronómiai portfólió jött létre 
valódi celebekkel – én nem tartom magam annak – inkább 
szakmai körökben lettem ismert arc. 

Visszaemlékszem, mennyire szerettem a nagymamáim 
mellett segíteni a konyhában. Önnek is meghatározó él-
mény volt a nagymamáival való főzés Kunmadarason és 
Budapesten. Belekerül egy-egy ételbe, a receptjeibe a csa-
ládi emlékezet, a gyerekkor ízei, hangulatai?
Ez a műfaj finom csúcsa, amikor történetekről, személyes 
kötődésekről beszélünk. Ezeknek a recepteknek külön kö
zönsége van. Kezdetben, harmincévesen a nemzetközi kony
hákról, a gyors ételekről, a fantasztikus alapanyagokról írtam, 
lassan jutottam el a családi örökség, a múlt feldolgozásához. 
Már engem is leginkább a személyes történetek inspirálnak.

Vannak olyan ízek, ételek, amelyek, mint egy Madeleine 
sütemény, emlékeket idéznek meg?
Egyértelműen a pesti nagymamám ikonikus egreses töl
töttkáposztája. Mellette tanultam meg a főzést. Ugyanúgy 
készítem, ahogy ő főzte. Mindig abban a pár hétben csinál
ta, amikor az egres és az új káposzta közös szezonban volt. 
Sokáig nem értettem, honnan keveredett ez a különleges 
étel a családunkba, apukámtól tudtam meg, hogy miután 
nagymamám visszajött a lichtenwörthi munkatáborból, jó
módú aradi rokonoknál erősödtek, ott tanulta ezt a recep
tet – ez az étel ezért extra érzelmi töltettel bír számomra. 

Mautner Zsófia megosztotta velünk a receptet, amelyet 
a www.hirek.csokonai15.hu oldalon találhatnak meg. A ke
resőbe írja be: Mautner Zsófia!

DIPLOMÁCIÁTÓL
A FAKANÁLIG
A gasztronómia folyamatos flow állapot

Szöveg Marton Éva  Fotó Csibi Szilvia
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Szöveg Riersch Tamás  Fotó Nagy Botond
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r. Bátorfi István a Vas megyei Vépen született. Oda 
járt iskolába, és ott kezdett el hegedülni, illetve 
sportolni is. Kiválóan focizott és jól pingpongozott. 
Tehetségét bizonyítja, hogy a hegedűvel és a ping
pongütővel is megnyerte a megyei úttörőolimpi

át. Ekkor viszont döntenie kellett, a zene vagy a sport terén 
képzeli-e el a jövőjét. Ő az utóbbit választotta. A középisko
lát Szombathelyen végezte, ahol szép lassan állandó tag
ja lett az NB II-ben szereplő asztalitenisz-csapatnak is. Ké
sőbb a PEAC-ba igazolt. A baranyai klubbal öt év alatt két
szer is feljutott az NB I-be, ahol már a legjobb magyar asz
taliteniszezőkkel találkozhatott.

Bátorfi István több mint 70 évesen is rendszeresen ping
pongozik a Postás SE férfi csapatában.  

„Húsz évvel ezelőtt volt egy gégerákom. Azóta már 
senki sem él azok közül, akiket ezzel a betegséggel velem 
együtt műtöttek. Engem viszont az asztalitenisz életben 
tartott, így nem is fogom abbahagyni ezt a játékot.”

A rákospalotai gyermekorvos legnagyobb sikerét 
azonban nem versenyzőként, hanem édesapaként ér
te el. Csilla lánya ugyanis már kiskorában rendkívüli te
hetséget mutatott a pingpong iránt, és öccse, Zoltán is 
ügyesen használta az ütőt. Ez pedig olyannyira fellelkesí
tette az édesapát, hogy orvosi karrierjét félredobva min
den energiáját a gyermekei menedzselésére fordította. 

Pécsről Tolnára költöztek, ahol egy 
modern asztaliteniszközpont épí
tése zajlott éppen. Csilla ott lett ko
moly, nemzetközi szintű játékos. 13 
éves korában már serdülő Európa-baj
noki címet szerzett, 16 évesen pedig 
már a felnőttek között is kontinensbaj
nok volt. A Bátorfi család hét évet töl
tött Tolnán. 

A továbblépés érdekében azonban 
előbb-utóbb a fővárosba kellett költöz
niük. Csillára az akkori időszak kiemel
kedő egyesülete, a Statisztika is igényt 
tartott volna, az édesapa mégis inkább 
a BSE ajánlatát fogadta el. A városma
jori klubban aztán a lánya abszolút sztár 
lett. Testvére, Bátorfi Zoltán a BVSC-ben, 
majd a Postás SE színeiben ért el komoly 
sikereket. Édesapjuk minden szabadide
jét saját gyermekei menedzselésére for
dította. Ha kellett, éjszaka edzett a lá
nyával, akit aztán alaposan megtanított 
szerválni. Bátorfi Csilla magasra feldo

bott labdáival nem sokat tudtak kezdeni az ellenfelek. A pa
lotai kislány (a család ugyanis akkor már Rákospalotán la
kott) ezzel a fegyverével nyolcszor nyert Európa-bajnoki cí
met, háromszor volt a legjobb az Európa TOP12 versenyen, 
és öt olimpián is részt vett. 

Öccse, Zoli is válogatott sportoló volt, a két Bátorfi 
az 1996-os atlantai olimpián például együtt szerepelt. 
A kilencvenes években szinte minden a Bátorfi család
ról szólt. Sokan a sakkozó Polgár családhoz hasonlították 
őket. Édesapjuk olyannyira része lett a sportágnak, hogy 
egy évig a németországi Steinhagenben edzőként is al
kalmazták. Csak azért nem lett belőle edző, mert a gyó
gyításról nem akart végleg lemondani. 

Dr. Bátorfi István arra is nagyon büszke, hogy hatására 
több kis betege is megtanult hegedülni. 

Két gyermeke közül Csilla jelenleg Németországban él, 
Münchenben edzősködik. Fia, Zoltán azonban heti rend
szerességgel megfordul a Fazekas sori házban. Az egy
kori válogatott játékos, aki korábban Spanyolországban 
edzős ködött, az elmúlt évben szövetségi kapitányként 
csodát tett a magyar női asztalitenisz-válogatottal, ame
lyet sikerült kivezényelnie a tokiói olimpiára. Ezzel pedig 
sporttörténelmet írt, mert magyar asztaliteniszcsapat 
még sosem kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra.

A „Bátorfi-módszer” egy dolgot mindenképpen bebizo
nyított, egy elhivatott szülő és a gyerekért mindent megte
vő család egy sportág felvirágoztatásához is nagyban hoz
zájárulhat.

VILÁGKLASSZISOK 
A KERÜLETBEN
Pingpongtól a hegedűig –
a háttérben is lehet sikeres az ember

“A rákospalotai 
gyermekorvos 

legnagyobb sikerét 
azonban nem 

versenyzőként, hanem 
édesapaként érte el. 

Csilla lánya ugyanis már 
kiskorában rendkívüli 

tehetséget mutatott 
a pingpong iránt, és 

öccse, Zoltán is ügyesen 
használta az ütőt

“

A népszerű gyermekorvos, dr. Bátorfi István 1987 óta él Rá
kospalotán, a Fazekas soron. Közvetlen szomszédjai gyakran 
hallhatják, amint otthonában a hegedűjén játszik. De
az immár 38 éve Újpesten praktizáló doktor nem az állandó 
hegedüléséről vált ismertté. A pingpong tette népszerűvé. 
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JÚLIUS 1. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Nyitóbuli
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 5. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Társasjáték Mini Fiesta 
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 7. 
20.30-23.00
KERTMOZI15; Hab 
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

10.00.-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Palacsintasütés a PeKH udvarán
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 8. 
18.00
NŐK A MŰVÉSZETBEN
„Sorok között” 
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 1000Ft

JÚLIUS 9.
19.00
Radioaktív Retro Parti
Pestújhelyi Közösségi Ház

Jegyek elővételben 1.500 Ft,
a buli napján: 2.000 Ft

JÚLIUS 11. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Kutyás nap 
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 13. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Öt perces nyári
kézműveskalandok
Újpalotai Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 14.
20.30-23.00
KERTMOZI15
Valami Amerika
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

JÚLIUS 15.
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Megy a gőzös játszóház
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 16.
18.00-22.00
Syconor
nosztalgia kerti táncparti
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Belépő: 1600 Ft

20.00-22.00
Éjszakai pingpong party
Kikötő - Ifjúsági Sziget 

Ingyenes.

JÚLIUS 19. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
darázsgarázs, rovarhotel
készítés
Kozák téri Közösségi Ház 

Ingyenes.

JÚLIUS 21.
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Szélcsengő uszadékfából
Kozák téri Közösségi Ház

Ingyenes.

20.30-23.00
KERTMOZI15
Liza a rókatündér
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben: 
https://csokonai15.jegy.hu/

JÚLIUS 22. 
20.00
ÖsszHang15:
FELEFÁNT koncert
Szendrői Csaba és Tóth András
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 1800 Ft

20.00-22.00
Hold éjszakája
Kikötő - Ifjúsági Sziget

Ingyenes.

JÚLIUS 25. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Batikolás 
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 27.
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Társasjáték Mini Fiesta 
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 28.
20.30-23.00
KERTMOZI15
Csinibaba 
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

JÚLIUS 29.  
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Nyár, napfény, tenger, halak...
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

19.00
Radioaktív Retro Parti
Pestújhelyi Közösségi Ház

Jegyek elővételben 1500 Ft,

a buli napján: 2000 Ft

Jegyek a rendezvényeinkre: 
https://csokonai15.jegy.hu

KULTURÁLIS
PROGRAMOK
A TIZEN-
ÖTÖDIKBEN

2022.
JÚLIUS

1158 Budapest,
Pestújhelyi út 81.

Tel.: +36 1 419 8216
mail@csokonai15.hu

1156 Budapest,
Száraznád utca 5.

+36 1 630 1169
kikoto@csokonai15.hu

1154 Budapest,
Gábor Áron utca 58/c.

Tel.: +36 1 410 5536
reg.kozak@csokonai15.hu

1158 Budapest,
Szűcs István utca 45.
Tel.: +36 1 410 7168

pekh@csokonai15.hu

1157 Budapest,
Zsókavár utca 15.

Tel.: +36 1 410 0836
uszik@csokonai15.hu

1153 Budapest, 
Eötvös utca 64-66.

+36 1 307 6191
rendezvenyhaz@csokonai15.hu
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JÚLIUS 1. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Nyitóbuli
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 5. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Társasjáték Mini Fiesta 
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 7. 
20.30-23.00
KERTMOZI15; Hab 
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

10.00.-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Palacsintasütés a PeKH udvarán
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 8. 
18.00
NŐK A MŰVÉSZETBEN
„Sorok között” 
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 1000Ft

JÚLIUS 9.
19.00
Radioaktív Retro Parti
Pestújhelyi Közösségi Ház

Jegyek elővételben 1.500 Ft,
a buli napján: 2.000 Ft

JÚLIUS 11. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Kutyás nap 
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 13. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Öt perces nyári
kézműveskalandok
Újpalotai Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 14.
20.30-23.00
KERTMOZI15
Valami Amerika
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

JÚLIUS 15.
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Megy a gőzös játszóház
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 16.
18.00-22.00
Syconor
nosztalgia kerti táncparti
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Belépő: 1600 Ft

20.00-22.00
Éjszakai pingpong party
Kikötő - Ifjúsági Sziget 

Ingyenes.

JÚLIUS 19. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
darázsgarázs, rovarhotel
készítés
Kozák téri Közösségi Ház 

Ingyenes.

JÚLIUS 21.
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Szélcsengő uszadékfából
Kozák téri Közösségi Ház

Ingyenes.

20.30-23.00
KERTMOZI15
Liza a rókatündér
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben: 
https://csokonai15.jegy.hu/

JÚLIUS 22. 
20.00
ÖsszHang15:
FELEFÁNT koncert
Szendrői Csaba és Tóth András
Csokonai Művelődési
és Rendezvény Ház

Belépő: 1800 Ft

20.00-22.00
Hold éjszakája
Kikötő - Ifjúsági Sziget

Ingyenes.

JÚLIUS 25. 
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Batikolás 
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 27.
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Társasjáték Mini Fiesta 
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Ingyenes.

JÚLIUS 28.
20.30-23.00
KERTMOZI15
Csinibaba 
Csokonai Művelődési 
és Rendezvény Ház

Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

JÚLIUS 29.  
10.00-12.00
PÁRATLAN VAKÁCIÓ
Nyár, napfény, tenger, halak...
Pestújhelyi Közösségi Ház

Ingyenes.

19.00
Radioaktív Retro Parti
Pestújhelyi Közösségi Ház

Jegyek elővételben 1500 Ft,

a buli napján: 2000 Ft

Jegyek a rendezvényeinkre: 
https://csokonai15.jegy.hu

KULTURÁLIS
PROGRAMOK
A TIZEN-
ÖTÖDIKBEN

2022.
JÚLIUS

1158 Budapest,
Pestújhelyi út 81.

Tel.: +36 1 419 8216
mail@csokonai15.hu

1156 Budapest,
Száraznád utca 5.

+36 1 630 1169
kikoto@csokonai15.hu

1154 Budapest,
Gábor Áron utca 58/c.

Tel.: +36 1 410 5536
reg.kozak@csokonai15.hu

1158 Budapest,
Szűcs István utca 45.
Tel.: +36 1 410 7168

pekh@csokonai15.hu

1157 Budapest,
Zsókavár utca 15.

Tel.: +36 1 410 0836
uszik@csokonai15.hu

1153 Budapest, 
Eötvös utca 64-66.

+36 1 307 6191
rendezvenyhaz@csokonai15.hu
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7. 14.

27.

21.

16.
Július

Július

Augusztus

AUGUSZTUSI ELŐZETES

Július

Július 

Kertmozi15 

Hab 
 

20.30-23.00
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI

ÉS RENDEZVÉNY HÁZ

A különleges látványvilágú, kedves és szi-
porkázóan ötletes romantikus vígjáték az 
élet legfontosabb dolgairól mesél: a szere-
lemről, a hazugságról és a jó tejszínhabról. 

Idén nyáron a Budapest Filmnek köszön-
hetően a magyar filmek a Csokonai Műve-
lődési és Rendezvény Ház kertjébe költöz-
nek. A belépő ára lefogyasztható a Csoko-
nai KultCafé-ban.
Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható a Csokonai 
KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

ÖsszHang

Felefánt: 
Szendrői Csaba, Tóth András

élő koncert
20,00

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS
RENDEZVÉNY HÁZ

A FELEFÁNT leginkább kedvelt Elefánt da-
lokat játszik, minimális hangszereléssel, gi-
tár-ének, esetleg dobgép köntösben tálalva, 
a pillanat szülte hangulattöredékekkel meg-
spékelve. Ezek mellett időnként előkerül egy-
egy kiadatlan dal, egy-két feldolgozás is és 
Csabi köteteiben szereplő művek is. A köz-
vetlen és családias hangulat mellett improvi-
zatívabb és spontánabb, ami a Szendrői-Tóth 
féle zenélésre már az elején is jellemző volt. 
Rengeteget játszanak egymás mellett, sza-
vak nélkül is érzik egymást. Ezeken a kon-
certeken bármikor történhet valami váratlan 
zenei impulzus, általában sodródnak is ezzel, 
ettől válik bensőségessé, természetessé, in-
timmé, váratlanná, így a közönség számára is 
felszabadítóvá.
Belépő: 1800 Ft

Jegyvásárlás elővételben:

https://csokonai15.jegy.hu/ 

Kertmozi15 

Valami Amerika 
 

20.30-23.00
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI

ÉS RENDEZVÉNY HÁZ

Alex (Szervét Tibor), a szélhá-
mos amerikai producernek adja 
ki magát. Tamás (Pindroch Csa-
ba), a reklámfilmrendező azt hiszi, 
végre megvalósíthatja álmát, és 
játékfilmet rendezhet, ha Alex áll-
ja a költségvetés nagy részét. Két 
testvérével neki a másik felét kéne 
előteremtenie. Alex közben Tamás 
feleségének, az elhanyagolt Esz-
ternek (Ónodi Eszter) is egyre rá-
menősebben udvarol.
Idén nyáron a Budapest Film-
nek köszönhetően a magyar fil-
mek a Csokonai Művelődési és 
Rendezvény Ház kertjébe költöz-
nek. A belépő ára lefogyasztható 
a Csokonai KultCafé-ban.
Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható a Cso-
konai KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

Éjszakai pingpong party

20.00-22.00
KIKÖTŐ - IFJÚSÁGI SZIGET

Az Éjszakai pingpong party újra megrende-
zésre kerül! Szeretettel várunk mindenkit! 
Hozd a barátaidat, hogy megmérkőzzetek 
egymással! Gyere, és legyél Te a KIKÖTŐ ping-
pong bajnoka!
A program ingyenes.

Kertmozi15 

Liza a rókatündér 
 

20.30-23.00
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI

ÉS RENDEZVÉNY HÁZ

Idén nyáron a Budapest Filmnek köszön-
hetően a magyar filmek a Csokonai Műve-
lődési és Rendezvény Ház kertjébe költöz-
nek. A belépő ára lefogyasztható a Csoko-
nai KultCafé-ban.
Belépő: 500 Ft
A belépő ára lefogyasztható a Csokonai 
KultCafé-ban.
Jegyvásárlás elővételben:
https://csokonai15.jegy.hu/

ÖsszHang

Várkonyi Csibészek 
koncert

18,00

KIKÖTŐ IFJÚSÁGI SZIGET
 Belépő: 800 Ft
Jegyvásárlás: https://csokonai15.jegy.hu/

Radioaktív
Retro Parti

19.00
PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

A Rock and Roll-tól a Despacitoig 
minden, ami táncolható Barabás 
Zoltán Dee Jayvel.
Residenc: Dj Iron.
Jegyek elővételben 1500 Ft,

a buli napján: 2000 Ft

22.
Június 

29.
Július
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Jaj, nagyi! Ha az unokája hajna
li háromkor becsönget egy biciklit 
tolva, nagy hátizsákkal, hogy csak 
éppen erre járt, akkor mit tesz a 
jó nagymama? Először is, a fülé
be egy hallókészüléket, aztán pe
dig nekilát, hogy szállást bizto
sítson a nagy utazónak. Így kez
dődik a nagy nemzetközi kritikai 
és közönségsikert aratott komé
dia, amelyben két generáció, két 
külön világ, két gondolkodásmód 
és sok ki nem mondott szó keve
redik szívmelengető és humoros 
koktéllá. Ahogy egy kritikusa írta: 
„Akinek nehéz a szíve, vagy csak 
melegségre vágyik, nézze meg ezt 
a darabot. Az is, akit kiborítanak a 
nagyszülei. Vagy aki egyszerűen 
szereti a színházat, nézze meg ezt 
a darabot!”  Szabadtéri bemutató: 
2022. augusztus 10., Benczúr 
Kerti Esték 

KÖNYV

Zarifa Adiba nevét akkor ismer
te meg a világ, amikor 2017-
ben, tizennyolc évesen Afganisz
tán első és egyetlen, harminc
tagú női zenekarát vezényelte a 
davosi Világgazdasági Fórumon. 
Nem lenne ebben semmi külön
leges, ha nem a még ma is szin
te gyermekként férjhez kény
szerített afgán nőkről lenne szó, 
akiknek tilos a zene és a tanu
lás, mint ahogy úgyszólván min
den tilos és életveszélyes ebben 
a férfiak uralta, tálibok fenyeget
te világban. A könyv, amely Anne 
Chaon, az AFP újságírója segít
ségével kapta meg végső formá
ját, Zarifa szenvedésein, harca
in, reményein és sikerein keresz
tül vezeti végig az olvasót a húsz 
évvel ezelőtti és a mai Afganisz
tánon. Ahol a társadalom nem 
nyitottabb, hanem zártabb lett. 

FILM

Magyar animációs film is in
dulhat az Oscardíjért, miután 
Turai Balázs Amok című alko
tása nyerte a legjobb rövidfil
mért járó Kristálydíjat az An
necyi Nemzetközi Animációs 
Filmfesztiválon. A zsűri 38 film 
közült találta a legjobbnak. Ez 
a fesztivál számít a legrango
sabb versenynek az animáci
ós filmek esetében. A 14 perces 
film története röviden: miután 
egy rejtélyes balesetben Clyde 
egyszerre veszíti el barátnőjét, 
megnyerő küllemét es kiegyen
súlyozott lelkivilágát, kénytelen 
szembesülni a legbelső Törpéjé
vel. Eddig egy magyar siker volt 
a fesztiválon, Cakó Ferenc Ab 
ovo című animációja diadalmas
kodott. Az Amok című alkotást a 
francia közszolgálati televízió is 
műsorra tűzi.

KIÁLLÍTÁS

A fény metamorfózisa. Borza Te
réz (1953) Ferenczy Noémi-díjas 
porcelán- és szobrászművész 
életmű-kiállításán légies, áttet
sző porcelán kisplasztikái mel
lett rusztikus faktúrájú merített 
papír munkái és időtálló kőből – 
carrarai márványból, indiai grá
nitból, süttői mészkőből – ké
szült köztéri szobrainak makett
jei is bemutatásra kerülnek. A 
művész változatos anyagokból 
létrehozott alkotásaiban a fény 
jelenségének, a transzparenciá
nak a plasztikai megragadása, il
letve ezzel szoros összefüggés
ben transzcendens jelentésréte
gek is tetten érhetőek. Műveinek 
(Rügyfakadás, Virágzás, Újjászü
letés) ihlető forrását sok esetben 
a természetben fellelhető for
mák és azok szüntelen megúju
lása jelenti.

Újpalotai Nyári Játékok
Hot Jazz Band 
(2022.06.21.)

Pestújhelyi Napok
Utazás a koponyám körül
(2022.05.29.)

Újpalotai Nyári Játékok
LIAson

(2022.06.22.)

Újpalotai Nyári Játékok
Kozma Orsi és Zenekara
(2022.06.23.)

Múzeumok Éjszakája 
(2022.06.25.)

Újpalotai Napok
Parno Gras

(2022.06.10.)

Újpalotai Napok
Müller Péter Sziámi AndFriends

 (2022.06.12.)
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z Európai Tanács elnöke 
nemrég azt mondta, hogy 
fel kell pörgeti a zöld-
átállást. Hozhat a háború 
zöldforradalmat?
Mindenképpen hoz vala

mi változást az eddigiekhez képest, de 
mondjuk úgy, hogy Európa eléggé el
kényelmesedett ebből a szempontból, 
és kivárt az átállással. Ugyanakkor azt 
is látni kell, hogy a fosszilis energiahor
dozók egyik pillanatról a másikra nem 
kiválthatók a megújuló energiahordo
zókkal, hiszen azért nagyon komoly 
beruházásokat kell ehhez végrehajta
ni. Nemcsak állami, hanem elsősor
ban a lakossági fogyasztók szintjén. Hi
szen, aki gázzal fűtött eddig, az nem 
fog az egyik pillanatról a másikra átállni 
elektromos rendszerre. Nem csak azért, 
mert nincs pénze arra, hogy ezt megte
gye, hanem azért, mert a saját rendsze
reink sem alkalmasak arra, hogy ekkora 
megnövekedett igényt például, ami ed
dig gázból ment, azt most hirtelen villa
mosenergiából lássák el.

Kiváltható teljes mértékben a fosszi-
lis energia?
Én azt gondolom, hogy egyáltalán 
nem, igazából nem is beszél erről sen
ki. Az egyik nagy probléma, az az ener
giatárolhatósági képesség. Míg a föld
gáz esetében mindez könnyen meg
oldható nagy tározókban, a villamos-
energia területén ez már nem igaz. 

Az Európai Bizottság szerint Magyar-
országon a végfelhasználók aránya 
14 százalék körül van. Mennyi lenne 
az optimális?

Az optimális az lenne, ha már 2020-ra 
elértük volna a nagyjából 20-25 szá
zalékos arányt. Korábban az volt a cél, 
hogy egyharmadegyharmadegyhar
mad arányban osztozzon a nap-, szél- 
és atomenergia, ettől azonban na
gyon távol vagyunk. Bár van egy nap
elemfejlesztési program, azt is látni kell, 
hogy azok kihasználtsága éves szinten 
15-16 százalék, ami nagyon alacsony. 
Vagyis a nukleáris és a fosszilis potenci
ált is erősíteni kell. Azt is látni kell, hogy 
áramimportban olyan országoktól vásá
rolunk, amelyek alapvetően szénerőmű
vekben termelik az energiát. Vagyis csak 
exportáljuk a CO2-kibocsátást.  

Kell aggódni az energiaellátás szem-
pontjából a háború miatt?
Aggódni sosem árt, ugyanakkor azt is 
látni kell, hogy sokkal erőteljesebb lé
péssel kell elindulni abba az irányba, 
amikor kevesebb energiát használunk 
fel, vagyis így csökkentjük a rezsit. Hi
szen annál olcsóbb energia nincs, mint 
amit nem használunk föl. A másik pedig: 
meg kell találni azokat az alternatív be
szállítói útvonalakat, elsősorban az LNG, 
tehát a folyékony földgáz területén, illet
ve a Közép-Ázsiában elérhető azerbaj
dzsáni, türkmenisztáni, akár iráni gázpo
tenciálok esetén, amely behozható még 
az európai rendszerbe. És nem utolsó
sorban Európának érdemes elgondol
kozni azon, hogy a meglévő, de a koráb
bi alacsony árszint miatt nem kihasznált 
és nem termelésbe állított saját európai 
gázkészletekkel kezdjen valamit, mert e 
nélkül nagy valószínűséggel nem fogja 
tudni teljes egészében kiváltani az orosz 
földgáztól való függőségét.

AZ
A LEGOLCSÓBB 

ENERGIA, 
AMIT NEM 

HASZNÁLUNK 
FEL

Hoz-e zöldforradalmat az 
ukrán háború, vagy marad 

minden a régiben?

Teljes mértékben nem lehet kiváltani 
megújuló energiaforrásokkal a fosszilis 

energiát, de komoly lépéseket lehet 
tenni a váltás irányába. Holoda Attilával, 
volt helyettes államtitkárral, energetikai 

szakértővel beszélgettünk.

“Európának érdemes 
elgondolkozni azon, hogy 

a meglévő, de a korábbi 
alacsony árszint miatt 
nem kihasznált és nem 

termelésbe állított saját 
európai gázkészletekkel 

kezdjen valamit  

“

Szöveg Czinege László 
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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. szám alatt! A bo-
rítékra írja rá: „T Z N 5 REJTVÉNY”! Két helyes megfejtő 
könyvjutalomban részesül.

Beküldési határidő: 
2022. június 20. 
A nyeremények át nem ruházhatóak, a nyeremények vál-
toztatási jogát fenntartja a kiadó. 
A nyertesek a nyereményeket 60 napon belül 
vehetik át a Csokonai Nonprofit Kft. szerkesztő-
ségében.

A 2022/08. szám helyes megfejtése:  Beindult a kul-
turális élet, újabb nagyszabású programokkal ké-
szül a kerület. 
A 2022/07. szám helyes megfejtői közül Port Lászlóné 
Mária (XV.ker.), valamint Marosi János  (XV.ker.) Rachel 
Trethewey: A Churchill lányok – Winston lányainak 
története című könyvét nyerték.
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INGATLAN
Családi ház tetőtéri lakásá
ban 2 különálló bútorozott szo
ba hosszú távra kiadó. Bérleti 
díj: 42,500 ft +rezsi / fogyasz
tástól függően 13-15000 Ft 
(gáz, villany, kuka, internet, víz).  
Érdeklődni lehet:
Tel.: +36 20 257-837

Kiadó Balatonalmádiban 50 nm-
es, fertőtlenített nyaraló, nagy 
terasszal, gépkocsibeállóval 4 
főre 1 hétre 150 000 Ft-ért. Elő- 
és utószezon kedvezménnyel.
Tel.: +36 30 727-2727

Újpalotán kiadó egy kis szoba 
nem dohányzó hölgynek.
Érdeklődni az alábbi telefonszá
mon lehet.
Tel.: +36 20 510-2591

Minimum 60 nm.-es ingatlant 
keresek a XV. kerületben tulaj
donostól.
Tel.: +36 30 419-9900. 

ADOK-VESZEK
Eladó járókeret 2000 Ft, 2 db re
lax szék 5000 Ft/db, 1 fali lám
pa 2000 Ft, 1 újságtartó 1000 Ft.
Tel.: +36 20 582-1961

17 éves, horgászni szerető kö
zépiskolás fiú vagyok, megunt 
vagy kisebb javításra szoruló 
horgászbotot, orsót köszönettel 
fogadnék.
Tel.: +36 31 785-8864

Eladó SVT-W kazán használt, új 
falra szerelhető villany hősugár
zó; előlapon lángnyelvek villog
nak, beépíthető kandallóba 50e 
Ft. Acer Monitor 60 cm étmérő, 
Skimaster DVB-t Receivev An
tenna. 
Tel.: +36 70 771-5371
Eladó 1 db fém Singer varrógép.
Tel.: +36 1 418-4573

Eladó felültöltős mosógép, Neu
mann hordozható varrógép, új 
autóüléshuzat, használt de jó 
2-4 sz. Delonghi kávéfőző, Trion 
P.R.G. kávédaráló, új Elta gofrisütő 
WM103. Kislukú retró kisméretű 
húsdaráló, Tel.: +36 70 771-5371

Eladó 5 literes permetező, víz
szivattyú, és új 3/4-es 25 m cső, 
késélező kis köszörűgép, vizes 
talpbizsergető, új 90*120 termo 
üveges ablak, gőzölős kisvasaló, 
hűtőtáska jégakukkal.
Tel.: +36 70 771-5371

Eladó ZYMCO DINK 50 cm3-es 
kismotor, hozzá bukósisakok.
Tel.: +36 70 602-5034

Ingyen elvihető: rattan foná
sú 2 személyes ágy, fekvőfelü
let új kell, rattan forgós „kénye
lem” fotel, működő hűtőszek
rény, mosógép, lapokra szedett 
3 m-es szekrénysor, sarok író
asztal, mikrohullámú
Tel.: +36 70 300-9295

TÁRSKERESŐ
68 éves nyugdíjas könyvtáros 
hölgy keres szabadidő kulturált 
eltöltéséhez 65 és 75 közötti 
úriembert.
Tel.: +36 1 387-8940 

ÜZLETI

INGATLANIRODÁNK eladó la-
kásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi ve-
vők elérése. Ismerős lakása 
eladó? Hívjon, Ön is jutalé-
kot kap!
Tel.: +36 20 960-0600

Tetődoktor régi hajlott tetők ja
vítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető 
cserepezése, kisebb javítások, 
SOS munkák:
Tel.: +36 30 622-5805,
Tel.: +36 20 492-4619

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

Házhoz megyek! Fogsor készíté
sét, javítását vállalom garanciá
val. Hívjon bizalommal!
Tel.: +36 20 980-3957

Vállalkozásunk takarító kollégá
kat keres, rugalmas időbeosz
tással, irodák és családi házak 
takarítására. Nyugdíjasok jelent
kezését is várjuk.
Tel.: +36 20 961-8366

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

Kevésnek érzi nyugdíját? Ki sze
retné egészíteni? Egyedül álló 
középkorú hölgy kötne eltartási, 
valamint életjáradéki szerződést 
haszonélvezeti jogfenntartással.
Tel.: +36 30 621-3857

Szép állapotú vagy felújítandó, 
2-3 lakóhelyiséges eladó panel
lakást keresek max. 46 MFt-ig. 
Földszinti és legfelső emeleti is 
lehet.
Tel.: +36 70 949-4013

Festést, mázolást, burkolást vál
lalok, nyugdíjasoknak kedvez
ménnyel. Bútormozgatással, ta
karítással.
Tel.: +36 30 422-1739

• 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

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

Lakossági ingyenes 
hirdetéseket csak

e-mail-ben fogadunk
a hirdetes@csokonai15.hu 

címen.
Telefon: +36 30 166-1557

(munkanapokon 
9-16 óra között)



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
SZO 09:00-13:00

KUPON 
NAPOK
05.30 - 06.18. w
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