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Ha nincs két egyforma 
ember, akkor mi a baj 
a mássággal?

A sok-
színűség
érték

Beáldozható 
pluszpénz
Nyugdíjra is lehetne költeni
a 13. havi nyugdíjat, csak máshogy

Segít az 
önkormányzat

 Polgármester:
mindenki időben jelezzen!

„Már nem álmodom 
cipőkről”
Pestújhely utolsó cipészmestere,
Nagy Ferenc nyolcvanévesen pihenni akar

„Két út áll
előttem”
Tüttő Kata, városüzemeltetésért
felelős főpolgármester-helyettes
nyilatkozott lapunknak
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Nagyjából tízéves lehettem, amikor megismer-
tem Endrét. Azt hiszem, paprikáért küldött hoz-
zájuk anyu. Régen sokan termesztettek zöldsé-
get a faluban. Szóval, amíg Endre anyukája hátra 

ment a kertbe, mi addig dartsoztunk. Életemben először lát-
tam ilyen játékot. A tábla egy fészer oldalára volt felakaszt-
va, Endrének pedig mi sem volt természetesebb, mint hogy 
dobáljunk egyet. Onnantól kezdve cimborák lettünk. Később 
megmutatta a matchbox-gyűjteményét is. Egyik-másik kisa-
utót kivette a vitrinből, aztán az asztalon játszottunk vele. 
Olyan nagy becsben tartotta őket, hogy játék után azonnal 
visszatette a helyére mindet, majd percekig nézegette büsz-
kén, mint jó gazda a teheneit. A kisautókat szerette nagyon 
és az ismeretterjesztő könyveket. Néha elmesélte, hogy mi-
ket olvasott. Mindig olyan lelkesen mesélt, hogy magával ra-
gadta az embert a mondandója. 

Két furcsa szokása volt. Az egyik, hogy nyáron is hosszú 
felsőben és nadrágban volt. A másik, hogy noha a házukkal 
szemben volt a játszótér, soha nem jött velünk játszani, pe-
dig rengeteget forgóztunk a betonból készült, háló nélkü-
li pingpong asztalnál. 

A játszótérre Laci sem járt ki. Arra már nem is emlékszem, 
hogy őt hogyan ismertem meg. De idővel a szokásunkká vált, 
hogy megállunk az utcán és beszélgetünk. Mindig az anyu-
kájával sétált. Egyszer a biciklimet dicsérte, máskor az új ci-
pőjével büszkélkedett. Vagy azzal, hogy anyukájával fagyizni 
voltak, amit le sem tagadhatott volna, mert csupa fagyi volt 
mindig a szája széle. Ha siettem valahova biciklivel, és talál-
koztunk, már messziről integettünk egymásnak. Anyuká-
ja ilyenkor türelmesen megvárta, amíg eltávolodom annyira, 
hogy folytathassák a sétájukat. Laci és Endre is jóval idősebb 
volt, mint én. Mindketten elmúltak 35-40 évesek. Endre au-
tista, Laci pedig Down-szindrómás volt. 

Sokat köszönhetek nekik. Ők mutatták meg, milyen is 
a vegytiszta önzetlenség. Nem akartak mást, csak hogy ba-
rátok legyünk, és örültünk annak, ha találkoztunk. 

Hogy mi a tanulsága ennek az egésznek? Nekem az, 
hogy csak azért, mert valaki más, az nem jelenti azt, hogy 
rossz is. Sőt!

Akkor sem az, ha adott esetben a saját neméhez vonzódik, 
és akkor sem, ha színesre festi magát, hogy az lehessen, aki 
akar. Ez a lényege a Pride mozgalomnak is. Hogy mindenkit 
úgy fogadjunk el, amilyen, függetlenül attól, hogy kit szeret. 
Hogy ugyanolyan jogaik legyenek, mint másoknak. Az ember 
legyen a középpontban, ne az előítélet. A démonok ugyanis 
a fejekben élnek, nem a büszkén vállalt érzésekben. Azt hi-
szem, mindenki életében kellene egy Endre vagy egy Laci. 

Czinege László
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A T Z N 5 következő megjelenése:
2022. augusztus 31.
Lapzárta: 2022. augusztus 24., 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!

  3  Aktuális 
Kezdődik a felújítás, 
változik a közlekedés

  4  Önkormányzati hírek 
„Folytatódik a kivéreztetés”

  5  Önkormányzati hírek 
Parkrekonstrukció Újpalotán 

  6  Önkormányzati hírek 
Drágul a rezsi –  
segít az önkormányzat

  8  Képviselői napló 
Saját rovatban számol be 
munkájáról Barkóczi Balázs

  9  Képviselőtabló, felhívások, 
pályázatok

10  Főváros 
„Vagy eret vágok, vagy dolgozom” 
– interjú Tüttő Katával

12  Közélet 
Számok között – így drágul a rezsi

13  Közélet! 
Évforduló – Göncz-bemutató 
a Csokonaiban

14  Beszéljünk róla! 
Táncol és verset ír – 
Késmárki Dorka

15  Generációk 
Beáldozható pluszpénz 
a 13. havi nyugdíj? 

16  Címlapsztori 
A sokszínűség érték -  
július a Pride hónapja

18  Művészbejáró 
„Nekünk kellett élni a lehetőséggel” 
– interjú Romwalter Judittal

20  Bátorságok könyve 
Mit jelent a bátorság? –  
Müller Zsófia  mondta el történetét

22  Kulisszatitok 
Már nem álmodik cipőről – portré 
egy letűnőben lévő szakmáról

24  Programok a kerületben

26  Ajánló 
Unalomból lett irodalmi est – 
Prieger Zsolt a motivációról

27   Sport 
Sportolóink a nagyvilágban

28  Gasztró 
Minden a rózsával kezdődött – 
interjú Szamos Gabriellával

30  Keresztrejtvény

Endre és Laci

A XV. kerület közéleti lapja,2022. július 27.,
XII. évfolyam, 10. szám
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Czinege LászLó

A tervek szerint augusztus 10-e körül kezdődik az egyik leg-
fontosabb kerületi útfelújítás. A Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) megkeresésünkre azt közölte, hogy a kivitelezés 
szükségszerűen forgalomkorlátozásokkal, illetve ideiglenes 
változásokkal jár majd. A BKK azt ígéri: mindent megtesznek, 
hogy az arra közlekedők igényeit a lehető legjobban kiszolgál-
ja, egyúttal biztosítsa a munkavégzéshez szükséges területet.

 A Zsókavár utcában a kivitelezés szinte teljes ide-
je alatt két irányban haladhat a forgalom, az Erdőkerülő 
utca a Szentmihályi úttól a Zsókavár utca felé egyirányú 
lesz. Ez érint több BKK-járatot is.

•  a 96-os, a 196-os, a 196A, a 296-os, a 296A, a 973-
as, a 996-os és a 996A autóbuszok a Páskomliget ut-
ca felől a Fő térnél visszakanyarodva, a Szentmihályi 
úton át érik el a Zsókavár utcát;

 
•  a 130-as autóbuszok a Nyírpalota út helyett a Szent-

mihályi úton közlekednek tovább a Puskás Ferenc 
Stadion felé;

 
•  a 46-os és a 146-os buszok Újpalota, Nyírpalota út vég-

állomásról indulva a Szentmihályi úton közlekednek, és 
nem érintik a Fő tér megállót.

A társaság tájékoztatása szerint az autóbuszok útvonalá-
nak kialakításakor a BKK arra törekedett, hogy a változá-
sok minél kevesebb kényelmetlenséggel járjanak az arra 
közlekedőknek és a közösségi közlekedést használóknak, 
továbbá a buszok a reggeli csúcsidőszakban is lehetőleg 
zavartalanul haladhassanak. A Nyírpalota és a Szentmi-
hályi úton a BKK négy ideiglenes megállóhelyet alakít ki 
a megváltozott útvonalon közlekedő buszoknak.

A 69-es villamos Fő téri megállóhelyét akadálymente-
sítik, ezért a munkák ideje alatt az arra közlekedő villamo-
sok forgalmi rendje is változik, amelyről a BKK a jövőben 
ugyancsak bővebb tájékoztatást ad.

A BKK azt közölte lapunkkal, hogy a tervezett kezdésig 
folyamatosan egyeztetnek, ezért még változhat a forgalmi 
rend. Jelezték azt is, hogy a közlekedési változásokról, vala-
mint a felújítás előrehaladásáról folyamatosan tá-
jékoztatnak majd. 

A beruházás részeként 1335 méter hosszan 
újulnak meg az utak. Mindkét utca burkolatát 
felújítják. Ezzel párhuzamosan pedig a Szent-
mihályi út több mint kétszázméteres szakaszán 
cserélik ki a kopóréteget. Ez az úttest felső 8-10 
centis része, ez az, amely vályúsodni szokott 
a buszok és a teherautók súlyától. Emellett há-
rom új gyalogétkelőt is kialakítanak.

A már említett Fő téri villamosmegállót pedig 
úgy alakítják át, hogy a villamosokról könnyebb 
legyen a ki- és beszállás. 

Korszerűbb közvilágítást is kialakítanak az érin-

A visszaszámlálás elindult
Hamarosan kezdődik a kerület egyik legrégebben várt 
felújítása, az Erdőkerülő utca és a Zsókavár utca re-
konstrukciója. A munkálatok nemcsak az autósforgal-
mat érintik, de több busz is a megszokottól eltérően 
közlekedik majd – közölte lapunkkal a Budapesti Közle-
kedési Központ. 

Az Erdőkerülő út felújítása várhatóan augusztus 10-én kezdődik.
Ez több BKK-járatot is érint, kérik, ne megszokásból közlekedjenek!
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tett utcákban és több járdaszakaszt is felújítanak. A jövőben 
a látássérültek is könnyebben tudnak közlekedni a környé-
ken, mert úgynevezett taktilis burkolati jeleket is beépítenek, 
amelyek a tájékozódásban segítenek az érintetteknek. 

Zöldebb is lesz a két utca, hiszen a tervek szerint 25 új 
fát és csaknem 6500 cserjét ültetnek el. A munkálatok-
kal várhatóan jövő júniusban végeznek. A felújításról mi is 
rendszeresen beszámolunk majd.

“A Nyírpalota és 
a Szentmihályi úton 

a BKK négy ideiglenes 
megállóhelyet alakít ki 

a megváltozott útvonalon 
közlekedő buszoknak

“



„Folytatódik a kivéreztetés”
Cserdiné Németh Angéla sze-
rint beruházások maradhatnak el, 
de a fenntartói feladatokra is ke-
vesebb jut majd, miután az ön-
kormányzatok kikerültek a rezsi-
csökkentés kedvezményezettjei 
közül.

Július 1-jén újabb szakaszba 
lépett az ellenzéki vezetésű ön-
kormányzatok kivéreztetése és 
tönkretétele – ezt Cserdiné Né-
meth Angéla mondta a Face-
book-oldalára feltöltött videóban.

A polgármester azt mond-
ta: Orbán Viktor gonosz dönté-
se után a XV. kerület is hatalmas 
problémákkal szembesül. A köz-
üzemi árak emelkedése infláci-
ót generál, ami az önkormányzat 
működtetéséhez és fenntartásá-

hoz kapcsolódó kiadások emel-
kedését is jelenti.

Hozzátette: ez azt jelenti, hogy 
egyrészről a tartalékokat éli fel az 
önkormányzat, másrészt még ke-
vesebb jut a tervezett fejleszté-
sekre, beruházásokra, fenntartás-
ra és városüzemeltetésre, vagyis 
minden olyan feladatra, amely az 
önkormányzat feladata lenne.

A polgármester szerint már 
most borítékolható, hogy az idei 
legfontosabb feladatként kitű-
zött Deák utcai orvosi rende-
lő építését nem tudja befejez-
ni a kerület. Ezt pedig Orbán Vik-
tor megszorítócsomagjának kö-
szönheti a kerület – tette hozzá. 
Több városrész is hasonló hely-
zetben van – derült ki a videóból.

Dolgoznak
az erdészek

Zajlanak a felújítások 
a kerületben

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2022. szeptember 30-ig készletgondozó erdő-
kezelést végez a térképen barna színnel jelölt erdőrészekben. A ke-
zelés célja a tartós erdőborítás fenntartása az Újpalotai erdőben. 
Fontos a jó növekedésű facsoportok segítése a védelmi funkciók (pl. 
mikroklíma és talaj védelme) hosszú távú biztosításához. 

Tájékoztatásuk szerint az állománynevelő és egészségügyi faki-
termelések közül az alábbiakat kezdték 2022. július 15-én:

• Budapest XV. 1 A erdőrészlet (098141/1 földrészlet)
• Budapest XV. 1 E erdőrészlet (098141/1 földrészlet)
• Budapest XV. 1 G erdőrészlet (098141/1 földrészlet)
 

Az érintett terület nem védett, viszont a Pilisi Parkerdő Zrt. törekszik 
arra, hogy az országos védett területekre vonatkozó általános kivi-
telezési előírásokat itt is alkalmazza. 

Például:
•   vegetációs és fő fészkelési időszak figyelembevétele a Du-

na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakmai összefoglalója 
alapján;

• őshonos álló és fekvő holtfa visszahagyása. 

Arra kérnek mindenkit, hogy az érintett időszakban körültekintően 
közlekedjenek, az érintett erdők környékén a táblával/szalaggal jel-
zett munkaterületet kerüljék el!

A Páskomliget utca páros oldalán egymást érik a felújított kis terek. 
Az önkormányzat 2019-ben útjára indított egy programot, mely-
nek keretében előbb a Margit Patika előtt, majd a Nyitott ajtók előtt 
is megújult a burkolat, illetve a növényzet.

Ezúttal pedig a program harmadik ütemeként a Páskomliget ut-
ca 8-10. szám (a Pálmai Cukrászda és a Zöldpont Pizzéria) előtt 
történik ugyanez. 

„Ezzel a harmadik ütemmel be is fejeződik a Páskomliget utca 
kis tereinek a felújítása” – mondta Tóth Imre alpolgármester a júli-
us 6-i sajtótájékoztatón.

Vékás Sándor, a Páskomliget utca páros oldalát is magában fog-
laló 9. számú választókörzet önkormányzati képviselője elmondta, 
a harmadik ütemben megújul a térburkolat, megnövelik a magas-
ágyás méretét, és megújítják a növényzetet is.

„Mindez úgy történik, hogy a felújítás hatására a parkolási lehe-
tőségek is javulni fognak.”

A munkálatok várhatóan augusztusban fejeződnek be. 
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Járda lett az 
ösvényből
Fontos kérése teljesült a Kőrakás 
park lakóinak, akik szerették volna, 
ha a 24. és 36. szám közötti zöld-
területen végre egy járdán közleked-
hessenek.

Makai Ferenc, a körzet képviselő-
je elmondta, a kérdéses helyen egy, 
az itt lakók által kitaposott ösvény 
volt, melyen esősebb napokon sár-
ban tapicskolva tudtak csak közle-
kedni az emberek.

„Fontos kérés volt, amit az ön-
kormányzat is teljesíteni tudott és 
amely a RÉPSZOLG kapacitásába is 
belefért. Az új járdával együtt nem 
mellesleg megújul a 24. szám és 53-
25. közötti járdaszakasz is” – mond-
ta a képviselő.

Tóth Imre alpolgármester hozzá-
tette, az önkormányzat idén is folytat-
ni kívánja járdafelújítási programját. Ez 
két módon történhet, egyrészt a lakos-
ság anyagi részvételével önerős mó-
don, másrészt 100 százalékban ön-
kormányzati beruházásból. A Kőrakás 
parkban épített és felújított járdák ez 
utóbbi kategóriába tartoznak.

„A programot folytatni kívánjuk, 
mert bár nőnek az önkormányzato-
kat sújtó elvonások, a forrás a járda-
felújításokra a rendelkezésünkre áll.”

Makai Ferenc a tájékoztatón el-
mondta, a Kőrakás parkban, illetve 
annak környezetében több felújítás 
is várható idén. 

A legfontosabb a Zsókavár és Erdő-
kerülő utcák felújítása, mely várhatóan 
augusztusban kezdődik majd, de épül 
majd egy biciklis tanpálya, egy felnőtt 
kondipark, illetve az 51-53. szám kö-
zött egy 15 állásos új parkoló is. 

Ezzel párhuzamosan a Nep-
tun utcában is új parkolók épülnek. 
A tervek szerint néhány héten belül 
el is készülnek a munkával.  

Kutyások javaslatai alapján

Parkrekonstrukció
a Páskomliget utcában

Levél a képviselőnek

Hamarosan új és esztétikus játszó-
helyet kapnak majd az újpalotai ku-
tyusok a Lőcsevár utcában – erről tá-
jékoztatott Tóth Imre alpolgármes-
ter. Hozzátette: a kutyások javaslatai 
alapján újítják meg a futtatót. 

A bejáratnál kialakítanak egy zsi-
liprendszert, hogy a kutyák ne tudja-
nak kiszökni. A jelenlegi padokat és 
akadályokat leszerelik, a helyükre pe-
dig új, modern és esztétikus kerti bú-
torok, illetve játszóeszközök kerülnek. 
Megújul majd a futtató talaja is, a te-
rület kétharmadára a kutyák lábát kí-
mélő mulcs kerül, míg a maradék rész 
füves lesz. A beruházás 4,5 millió fo-
rintba kerül.

A munkálatok az új eszközök meg-
érkezésekor el is kezdődnek. 

Komplex parkrekonstrukciós munkát végez-
nek a Harmat-Kert Kft. munkatársai a Páskom-
liget utca 17-75. szám mögötti, a Sárfű utcától 
a Konytfa utcáig terjedő területen. A nyílt köz-
beszerzésen kiválasztott cég a faállomány ápo-
lása után elbontja a funkcióját vesztett burko-
latokat, szegélyeket, homokozókat. Egyes sé-
tányokat keskenyebbre vesznek, a felszabadult 
területet visszaparkosítják – áll az önkormány-
zat tájékoztatójában. Cél a park megifjítása, ren-
dezetté tétele.

A biztonságos munkavégzés miatt kisebb 
területeket ideiglenesen lezárnak. Pihenő- és 
ünnepnapokon nem dolgoznak, munkanapo-
kon pedig csak 7.30 után kezdik a zajosabb 
munkákat. 

A rekonstrukció füvesítéssel és növénytelepí-
tássel zárul, várhatóan szeptemberben. 

Több mint ezren írták alá azt a levelet, amely-
ben Makai Ferencnek mondanak köszönetet 
a 12-es egyéni választókörzet lakói.

Mint írták: az elmúlt két évben számos 
olyan beruházás valósult meg, ami a körzet 
fejlődését igazolja. Többek között a járdafel-
újítást , a napelemes kandelábereket és az új 
parkolókat emelték ki. 

„Még most sem térek magamhoz, ilyen 
gesztusra álmomban sem gondoltam volna. 
A 2019-es választáson nagyon alacsony volt 
a részvételi arány a körzetben. Úgy gondolom, 
az, hogy most ennyi aláírás jött össze, óriási 
előrelépés a három évvel ezelőtti időszakhoz 
képest” - mondta Makai Ferenc.
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Rab LászLó

Sokan fizethetnek sokkal többet a rezsiért, mint eddig, 
miután a kormány az átlagfogyasztás felett már pia-
ci áron adja az energiát augusztus 1-től. A XV. kerüle-
ti Önkormányzat már most jelezte, hogy amiben csak 
tudnak, segítenek a nehéz helyzetbe kerülő családok-
nak. A polgármester azt kéri, időben jelezze mindenki, 
akinek várhatóan nehézségei lesznek a fizetéssel. 

A rezsicsökkentés eltörlése miatt a magyar családok 
havi rezsikiadása akár tízezrekkel is emelkedhet, ez pe-
dig sokak számára elviselhetetlen teher lesz – ezt ír-
ta Facebook-oldalára a XV. kerületi polgármester. Cser-
diné Németh Angéla szerint lesznek olyan családok, 
amelyeknek nem lesz pénzük fűtésre vagy villanyáram-
ra. Ez pedig megengedhetetlen – tette hozzá, majd fel-
sorolta azokat a segítségként használható lehetősége-
ket, amelyeket a kerület fel tud kínálni a baj-
ba jutott lakosoknak. Köztük van a „Palota 
lakhatási, ápolási és gyógyszertámogatás”, az 
adósságcsökkentési, temetési támogatás és 
a gyermekétkeztetési kedvezmény, emellett 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

A „Palota szociális kamatmentes kölcsönt” 
is igénybe lehet venni, és kérhető rendkívüli te-
lepülési, egészségügyi, iskolakezdési, karácso-
nyi támogatás is. A nyomtatványokat a www.
bpxv.hu oldalon lehet megtalálni, amelyek el-
érhetők az önkormányzati ügyfélszolgálaton 
és a Nyitott Ajtók Együttműködési Irodában is. 

A kitöltött kérelmeket a Népjóléti és Intéz-
ményfelügyeleti Főosztályon, illetve a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet 
leadni. 

„Miközben a kormány kivérezteti az önkormányzatokat, 
nálunk fog megjelenni a bajba jutott lakosság. Ezek a támo-
gatások, amelyeket felsoroltam, régóta ismeretesek a he-
lyi lakosok előtt, de most előreláthatóan oly sokan fognak 
jelentkezni, hogy nehéz lesz minden váratlan helyzetben 
segíteni. Mindenkit arra kérek, hogy időben jelezze nekünk 
a problémákat, ne akkor, amikor nagyon nagy a baj, és már 
ég a ház. A kormány tömegeket taszít a lehetetlen megél-
hetés peremére, és jellemző, hogy az égető gondokkal ne-
künk kell majd szembesülni. Kemény ősz elé nézünk, a KATA 
kinyírásával és a rezsitámogatások megszüntetésével elju-
tunk a végső pontra, sokan kerülnek megoldhatatlan anya-
gi helyzetbe. Ezért van szükség a teljes együttműködésre és 
arra, hogy ne adjuk fel a szolidaritást. Segítünk mindenben, 
de mindenkinek be kell látni, nem ciki úgymond a segítsé-
günket kérni. Ha időben kezelni tudjuk a rezsitartozást, ak-
kor még tudunk megoldást keresni. Így kerülhetők el a tra-
gédiák, a kilakoltatások és az a sok-sok gond, ami várhatóan 

a családokra és az emberekre nehezedik” – felel-
te kérdésünkre a polgármester. 

A kormány sokáig azt ígérte, megőrzi a rezsi-
csökkentést. Aztán a július 13-án mégis ener-
gia-veszélyhelyzetet hirdetett, mely augusztus-
ban lép életbe azoknak, akik az átlag felett fo-
gyasztanak. Az átlagot a kormány hatátozta meg. 
A számítások szerint a magyar háztartások ne-
gyede fizet jóval többet augusztustól az energiá-
ért. Az emelkedés sok esetben brutális lehet. Egy 
átlagfogyasztó ma rezsivédetten 7750 forintot fi-
zet az áramért, ugyanez piaci áron 50 833 forint. 
A havi 7750 forintos villanyszámla és a 15 833 fo-
rintos gázszámla fölötti fogyasztás – számítások 
szerint – irgalmatlanul sokba fog kerülni Magyar-
országon. Részletesebb elemzést a rezsiárak vál-
tozásáról a 12. oldalon olvashatnak. 
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SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Polgármester: mindenki időben jelezzen!

“A kormány tömegeket 
taszít a lehetetlen 

megélhetés peremére,
és jellemző, hogy

az égető gondokkal 
nekünk kell majd 

szembesülni.
Kemény ősz elé nézünk 

“
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Meghívó
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata

2022. augusztus 20-án 10 órától
Szent István napi megemlékezést tart a Bányász parkban

(1152 Budapest, Illyés Gyula utca)

PROGRAM:
Cserdiné Németh Angéla polgármester ünnepi beszéde

Ökumenikus kenyérszegés és áldás az egyházak vezetőivel

A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes műsora

Minden érdeklődőt, ünneplőt tisztelettel várunk!



8   T Z N 5    2022. július

K
ÉP

V
IS

EL
Ő

I N
A

P
LÓ

Fo
tó

: M
TI

Fi
ze

te
tt

 ta
rt

al
om

2022. július
Elfogadták Magyarország
jövő évi költségvetését –
A kormány ismét
a XV. kerületieket bünteti
A Parlament az utolsó tavaszi ülésnapon szavazott Ma-
gyarország 2023-as költségvetéséről. A kormány által be-
nyújtott törvényjavaslatból egyértelműen látszott, hogy 
a 2023-as költségvetés-tervezet a megszorítások költség-
vetése lesz: rekordmagas infláció, brutális adóemelések, 
rezsiemelés és az emberekre áthárított különadók – Orbán 
Viktor kormánya ezt szánja jövőre a magyaroknak.

A XV. kerület és Újpest egyéni országgyűlési képviselő-
jeként természetesen én magam is több módosító indít-
ványt nyújtottam be a költségvetéshez. Az általam benyúj-
tott módosító indítványok tartalmazták többek között a De-
ák utcai rendelőintézet megépítését és befejezését; egy új 
rendelőintézet megépítését a Csobogós lakótelepen; az új 
Észak-Pesti (Újpesti) Kórház megépítését; egy újpalotai 
parkolóház megépítését; az Újpalotai Vásárcsarnok teljes 
rekonstrukcióját és kibővítését; a Dugonics utcai új vasúti 
átjáró megépítését; a 69-es villamos vonalának fejleszté-
sét; a 2011-ben leállított panelprogram újraindítását, vala-
mint járda- és útfelújításokat, közparkok, játszóterek kiala-
kítását és térfigyelő kamerák telepítését. Ezekre a tételekre 
bőven akadt volna forrás, ha a kormánynak nem a köztévé 
újabb tízmilliárdokkal való kitömése vagy az államtitkárok 
fizetésemelése lenne most a legfontosabb, illetve, ha végre 
megérkeznének azok az uniós források, amiket a fideszes 
korrupció miatt tartanak vissza.

A kormánytöbbség az ellenzéki módosító indítványokat 
végül egy az egyben leszavazta, ismét bizonyítva azt, hogy 
számukra nem a XV. kerületi és újpesti emberek jóléte, csu-
pán saját holdudvaruk gazdagodása a fontos.

Tisztelt Hölgyem, Uram, kedves Barátom!

A XV. kerület és Újpest egyéni országgyűlési képviselőjeként 
sok szeretettel köszöntöm Önt! Terveim szerint ezentúl 
így, a kerületi újságon keresztül is rendszeresen be 
fogok számolni képviselői munkámról, hiszen ahogy 
a kampányban is többször elmondtam, számomra fontos 
a kapcsolattartás, az Ön véleményének megismerése. 
Kérem, ötleteivel és észrevételeivel továbbra is keressen 
bizalommal a 06 30 899 2663-as telefonszámon, vagy 
a barkoczi.balazs@dkp.hu e-mail címen, és kövesse nyomon 
képviselői munkámat Facebook-oldalamon a facebook.com/
barkoczi.dkp címen.
Jó olvasást kívánok!

Barkóczi Balázs
országgyűlési képviselő

Jöjjön el, találkozzunk, beszélgessünk!

Sok szeretettel várom Önt rendhagyó képviselői fo-
gadóórámon 2022. augusztus 18-án, csütörtökön 10 
órakor a Parlamentben! Jöjjön el, és ismerje meg az 
Országgyűlés épületét, a Tisztelt Ház történetét a ter-
vezéstől napjainkig! Ha szívesen részt venne velem 
egy rendhagyó parlamenti túrán, akkor kérem, jelent-
kezzen a 06 30 899 2663-as telefonszámon. 

Szintén várom Önt Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester asszonnyal és Király Csaba képviselő úr-
ral közösen tartott utcafórumomon is 2022. augusz-
tus 18-án 16 órától a Mézeskalács téri SPAR mellett. 
Jöjjön el, találkozzunk, beszélgessünk, vitassuk meg 
együtt a kerület legfontosabb ügyeit, és az előttünk 
álló feladatokat!
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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 3259

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
Pályázati felhívás

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkor-
mányzatának Polgármestere a védett építészeti értékek megőrzése érde-
kében meghirdeti a 

„XV. KERÜLETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2022” C. PÁLYÁZATOT.

A pályázat keretén belül vissza nem térítendő, előfinanszírozott pénzügyi 
támogatást lehet igénybe venni, az értékvédelmi szempontból egyedi vé-
dett épületek, illetve azok tartozékainak korhű felújításához, rekonstrukci-
ójához, továbbá a fővárosi védelem alatt álló MÁV Vasutastelep település-
rész építészeti értékeinek megmentéséhez.
Támogatás legfeljebb 2.000.000,- Ft értékben kérhető, továbbá a tervezett 
beruházás összköltségének legfeljebb 50 %-át érheti el.
A pályázati anyagokat 2022. október 17. hétfő, 16:00 óráig lehet a Főépí-
tészi Irodára személyesen benyújtani. A pályázathoz előzetesen az Iroda 
munkatársai személyesen vagy a foepitesz@bpxv.hu e-mail címen segít-
séget nyújtanak. 
A benyújtott pályázati anyagokról szakmai szempontok alapján a Polgár-
mester dönt, ezt követően a nyertes pályázókkal támogatói szerződés ke-
rül megkötésre.
A pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat honlapján, a „Pályázat/
Közbeszerzés” főcím alatt olvashatók. 

KÖZLEMÉNY
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATTI VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGŐEN A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE 

VALÓ JOGOSULTSÁG LEJÁRATÁNAK VÉGSŐ IDŐPONTJÁRÓL

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szó-
ló 2022. évi V. törvény – mely módosította a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvényt – alapján a 2020. no-
vember 4-e és 2022. június 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosultság 2022. augusztus 31-éig hosszabbodik meg.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy amennyiben 2022. augusztus 31-ig az új 
kérelmet nem nyújtják be, 2022. szeptember 1-től a kedvezményeket elveszítik.
Kérelem személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1153 Bp., 
Bocskai u. 1-3.), elektronikus úton vagy postai úton a 1153 Bp., Bocskai u. 
1-3. címre nyújtható be. 

Budapest, 2022. július
dr. Filipsz Andrea

 jegyző

FELHÍVÁS
A 2018-ban sikeresen lebonyolított Szomszédünnep után a kerületi Önkor-
mányzat támogatásával ismét Szomszédünnepet szervez a Lokálpatrióták 
a XV. Kerületért Egyesület és az Együtt Újpalotáért Egyesület 2022. szep-
tember 3-án 9 óra 30 perctől Újpalotán a Fő téren.
Délelőtt 9 óra 30 perctől gyülekező, majd 10 órakor a jelentkezők létszá-
mától függően egy vagy két autóbusz indul egy érdekesnek ígérkező kerü-
leti városnézésre, szakavatott, a kerület érdekességeit jól ismerő idegenve-
zető közreműködésével.
A kerületi városnézést követően a részvevőket vendégül látjuk egy finom ebédre. 
Érdeklődő gyerekek, fiatalok, felnőttek jelentkezését várjuk.
Jelentkezéseket a lokalpatriotakxv@gmail.com e-mail címre, vagy a face-
bookon privát üzenetben, illetve írásban az egyesület címére, 1157 Buda-
pest, Páskom park 22. II. 5., 2022. augusztus 15-ig kérjük eljuttatni.

Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület       Együtt Újpalotáért Egyesület
              Bringye János elnöke                                    Tóth Veronika elnöke
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Szöveg Rab László  Fotó Nagy Botond

„KÉT ÚT ÁLL
ELŐTTEM.
VAGY ÜLÖK ÉS
VAGDOSOM
AZ EREIMET,
VAGY PEDIG
VÉGZEM
A DOLGOM
Brüsszelben és itthon, a kormánynál is az 
uniós forrásokért lobbizik Karácsony Gergely. 
A főpolgármester azt akarja elérni, hogy 
a főváros hozzájusson a gazdasági, az energia- 
és a klímaválság kezelésére szolgáló európai 
forrásokhoz. Budapestet azonban addig is 
működtetni kell. A tervekről, nehézségekről 
Tüttő Kata, városüzemeltetésért felelős 
főpolgármester-helyettes nyilatkozott 
lapunknak.
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Nincs nyári szabadságon. Ezt hogy csinálja?
Hol van még a nyár! Hamarosan igazgatási szünet lesz, 
akkor tudok pár napra elmenni szabadságra. 

Végül is érthető. A várost nyáron is üzemeltetni kell, nem le-
het lelépni...
Ez így szokott lenni. Épp azt néztem az összes közszol-
gáltatónál, hogy nem nagyon szokás tömegesen elmen-
ni szabadságra. 

Nézzük akkor, hogy milyen meglepetésekre számíthatunk 
ősztől Budapesten.
Meglepni senkit nem szeretnék. Én a városüzemelteté-
sért felelek. Nálam van a BKV felügyelete, a közútkeze-
lés a felüljárókkal és a hidakkal, 1300 kilométer út, há-
romszáz felüljáró, a kis hidak és a Duna-hidak, a zöldfe-
lületek az összes kaszálással, fakivágással, faültetéssel, 
az ivóvíz, a szennyvíz, a csatorna, szippantás és temetés. 

Azaz: minden is. 
A lényeg, hogy a városüzemeltetés semmilyen meglepe-
téssel nem készül. Nekünk az a feladatunk, hogy a város 
működjön, járjanak a villamosok, a buszok, nőjenek a fák, 
ültessünk újabbakat. 

Mennyire fás város Budapest? 
Nem eléggé. De inkább tegyük föl úgy a kérdést, hogy mi-
ért ültetünk fákat. A fának eléggé sok haszna van, s ezt 
mi újszerűen közelítjük meg, erről szól a Radó Dezső Ter-
vünk, Budapest új zöldinfrastruktúra-stratégiája. Fát nem 
csak azért ültetünk, mert szép és zöld. Azért is, mert meg-
köti a szén-dioxidot, a port, árnyékot ad, és párologtat. S 
ezért a fa funkciója a városban egészen más, mint egy er-
dőben. Nyáron a városi közterületek sokkal jobban felme-
legednek, mint az erdőben. Azért vigyázunk annyira a vá-
rosi fára, mert egy fa nem ugyanannyit ér az erdőben, mint 
a János-hegyi kilátónál vagy a belvárosban. Ezért egy-egy 
közterület átalakításánál az is szempont, hogy minél több 
fát meg lehessen menteni a fa valódi értéke miatt. 

A hulladékról is egészen mást gondolnak az új korosztályok, 
mint húsz évvel ezelőtt. 
Valóban. A hulladékot szemétnek hívtuk és a kukába dob-
tuk, ami aztán ment a szemétlerakóba. Most ott tartunk, 
hogy a minél kevesebb hulladék a cél, ami pedig keletke-
zik, megpróbáljuk benntartani a körforgásban. A hulladé-
kot újra kell hasznosítani, külön kell válogatni. Magyaror-
szág is elfogadta azt az EU-előírást, hogy a hulladéklera-
kás arányát le kell vinni tíz százalék alá. Ha a kormányza-
ti Soros-propaganda egynegyedét arra használtuk volna, 
hogy válogassuk a hulladékot, ne vegyünk annyi műanya-
got, akkor ma Budapest hulladékmentes főváros lehetne. 

Budapest mit tud tenni azzal az ellenszéllel, amit a kormány 
produkál? 
Két út áll előttem. Vagy ülök és vagdosom az ereimet, vagy 
pedig végzem a dolgom. Az ágazat, amelyet felügyelek, el-
képesztő adósságokat cipel. Az ötezer kilométeres vízcső-
hálózatot karban kell tartani és hetvenévente illene kicse-
rélni. Az ötezer kilométeres rendszer 40 százaléka a mű-
szaki élettartama végén jár. A vízművek a mostani lehető-
ségeivel évente 13 kilométert tud kicserélni. Tele vagyunk 
százéves csövekkel. Itt van aztán 1300 kilométer út. Éven-
te 80 kilométert fel kellene újítani. Tarlós István alatt éven-
te 22 kilométer utat sikerült felújítani, mert már akkor sem 
volt rá több pénz. Van tíz Duna-híd, minden önkormány-
zati ciklusban egyet ezekből fel kellene újítani. A Lánchíd 
előtt az utolsó felújítás 2009-ben történt a Szabadság hí-
don. 2009 és 2020 között egyetlenegy híd nem újult meg. 
A hozzám tartozó 300 kishíd és felüljáró egyharmada vár 
felújításra. Az Üllői úti felüljáró felújítására már 2012-ben 

is égetően szükség lett volna. Eltelt közben tíz év. A felül-
járó a rozsdás, széteső darabjaival és a környék vadonat-
új sportlétesítményei eléggé durva kontrasztot eredmé-
nyeznek. Ugyanez a helyzet a Flórián téri és a Nyugati téri 
felüljáróval. Budapest hiába gazdag város. Az itteni bevé-
telek adják a központi költségvetési források 30-40 szá-
zalékát. De az itt befizetett adóból szinte semmi nem ma-
rad a városban. 

2019-ben Budapest az önkormányzati választáson kinyil-
vánította, hogy nem a kormányt akarja. Mégsem tudnak 
semmit tenni az ellen, ahogy a NER áll a fővároshoz. Kiszi-
polyozzák Budapestet? 
Nemcsak a fővárost, és nemcsak a kerületeket, a fide-
szes önkormányzatokat is. Hiába kaptak a Fidesz vezette 
városok karácsonyi ajándékként néhány milliárd forintot, 
ennél sokkal többet vittek el. Arra sem hagynak itt pénzt, 
hogy a közösségi közlekedést működtessük. Csak a 3-as 
metró több utast szállít évente, mint a MÁV az egész or-
szágban. És annyi adóbevételt nem hagynak itt, hogy mi 
magunk gondoskodhassunk róla. De már Tarlósnak is kö-
nyörögnie kellett az Orbán-kormánynál azért, hogy fel-
újíthassa a metrót. Mert már akkor sem maradt elég be-
vétel. Annyival rosszabb most a helyzet, hogy Budapest 
a gazdasági fejlettsége miatt már alig jogosult euró-
pai uniós forrásokra. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a kor-
mány egyetlen programunkat sem fogadta be a Helyre-
állítási Tervébe.

Közben a gazdaság lejtmenetbe kapcsolt, a kormány nem 
tárgyal a fontos társadalmi csoportokkal, nincs szüksége 
önkormányzatokra, amelyek helyben megoldják a problé-
mákat. Hogy viselik ezt el?  
Mindig próbálunk megoldást keresni. Megnézzük, mi az, 
amit a saját cégeinkkel meg tudunk csinálni. Hosszú időn 
át gúnyolódott rajtam a kormányzati média, mert azt ta-
láltam mondani, hogy változtatni kellene az energiafel-
használási szokásainkon. Aztán a kormány is elkezdett 
erről beszélni. Ugyanez történt a Covid alatt. A kormány 
az első hullám idején nem támogatta, hanem kifejezet-
ten ellenezte a maszkviselést. Mi mégis előírtuk a közös-
ségi közlekedésben a használatát. Mi kezdtünk először 
tesztelni, mi mondtuk először, hogy a kínai vakcina hat-
van fölött nem biztos, hogy jól működik. Mi hirdettünk 
először klíma-vészhelyzetet, amire az volt a kormány vá-
lasza, hogy ez brüsszeli propaganda. És akkor az aszály 
miatt most kevesebb lesz a búza és a kukorica. Nem fog-
lalkozunk azzal, hogy mit mond a propagandamédia, 
tesszük a dolgunkat, és próbálunk a budapestiekhez be-
szélni. Azt mondjuk el, hogy mi a valóság, amit mi látunk, 
és mire kell készülni. Küzdünk a maradék önkormányzati 
jogainkért, hiszünk a részvételi demokráciában. Bárki, aki 
itt él, nyugodtan mondhassa el, hogy mit szeretne hely-
ben. Abban hiszünk, hogy van értelme a helyi demokráci-
ának. Azt, hogy melyik játszótérről hiányzik hinta, és me-
lyik zebrát kell felfesteni, a Karmelita kolostorból nehéz 
megmondani. Csináljuk, ameddig lehet.  

“Ha a kormányzati Soros-propaganda 
egynegyedét arra használtuk volna, 

hogy válogassuk a hulladékot, 
ne vegyünk annyi műanyagot, 

akkor ma Budapest hulladékmentes 
főváros lehetne

“
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Czinege LászLó

Jelentősen emelkedhet a családok rezsije, miután a kor-
mány bejelentette, hogy csak az átlagfogyasztásig jár 
a rezsicsökkentett ár, a felett pedig piaci árat kell fizetni 
az áram és a gáz után is. 

Hetek óta számol az ország, hogy mennybe is ke-
rül a rezsi, ha az átlagfogyasztás felett már piaci 
árat kell fizetni az energiáért. A kormányzati kom-
munikáció alapján kisebb pánik tört ki az ország-
ban, hiszen először kilowattóránként 242 forintos 
áram-, és köbméterenként 910 forint feletti gáz-
árról beszéltek, ami sokszorosa az eddig fizetett 
áraknak. Azóta kiderült, hogy mérsékeltebb lesz 
az ár, de sok jóval ez sem biztos, hogy kecsegtet.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartá-
sáért felelős kormánybiztos szerint az elektromos 
áramért 2523 kWh/év, vagyis havi 210 kWh fo-
gyasztásig marad a bruttó 36 forintos ár, a felett 
pedig 70 forint és 10 fillért kell fizetni kilowatt-
óránként. A gáz setében pedig 1729 köbméter/
év, vagyis havi 144 köbméterig marad a 102 fo-
rintos ár, a felett viszont 747 forintot kell fizetni 
köbméterenként. Ezek az árak bruttó árak, vagyis 
tartalmazzák a különféle költségeket és az áfát is. 

Az áramnál, az első hírek alapján jóval nagyobb 
drágulásra lehetett számítani, végül két ténye-
ző is közrejátszhatott, amiért kisebb mértékben emeltek – 
mondta lapunknak Weinhardt Attila. A Portfolio elemzője 
szerint közrejátszhatott az, hogy próbáltak tekintettel lenni 
azokra, akik árammal fűtenek. Másrészt az is magyarázhat-
ja a „csak” kétszeres emelkedést, hogy a Paksi Atomerőmű-
nek - amely nagyon olcsón állít elő elektromos áramot – jó-
val nagyobb a kapacitása, mint amekkora a lakosság fo-

gyasztása. Ez ugyan nem minden pillanatban igaz – mond-
ta az elemző -, ezért más, akár hazai, de drágább forrásból 
kell pótolni, vagy importálni kell az áramot. Ezért lehet ez az 
ár. Azt azonban Weinhardt Attila sem érti, hogy a kormány 
korábban miért kommunikált 200 forint feletti árakról, hi-

szen a tényleges piaci árak jóval alacsonyabbak.
Nem úgy a gáznál. Weinhardt Attila azt mond-

ta: a piaci árak nagyjából megegyeznek azzal az 
1020 forintos köbméterenkénti árral, amit Német 
Szilárd is említett. Így a 747 forint ahhoz képest 
kedvezőbb. De sokkolóbb is. Ez ugyanis 7,5-sze-
res drágulást jelent az átlagfogyasztás felett. 

Egy meglévő jogszabály azonban segíthet 
a gázt használóknak – mondta lapunknak az 
elemző. Van ugyanis egy olyan jogszabály ér-
vényben, amely lehetőséget ad egy korrekci-
ós tényező figyelembevételére. Weinhardt Atti-
la elmondta: a szabályok értelmében egy úgy-
nevezett jelleggörbét rögzítenek a földgázpia-
con, így a korrekciós tényező figyelembe veszi 
az időjárás változását. Mostantól kell azt figyel-
ni, hogy az éves fogyasztást, ami 1729 köbmé-
ter, mikorra éri el az adott fogyasztó.

Leegyszerűsítve, arról van szó – magyarázta 
az elemző -, hogy ez a táblázat azt nézte meg, 
hogy az elmúlt években a magyar fölgázfelhasz-
nálóknak milyen volt havi szinten az átlagos fo-
gyasztása. És ezt a korrekciós tényezőt kell ez-

zel a 144 köbméterrel módosítani. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy a téli hónapokban ennél a 144 köbméternél jó-
val magasabb, akár 300-335 köbméterig terjedően is lehet 
fogyasztani a kedvezményes, rezsicsökkentett áron és az e 
feletti részre kell az adott hónapban a 7,5-szeres árat fizet-
ni. És így gyakorlatilag tompítani lehet a téli hónapok várha-
tóan felszaladó fűtési számláit. 

GÁZ
VAN!?
Számok között – avagy többszörösére nő az áram és a gáz ára is

“Az áramért havi 210 kWh 
fogyasztásig marad a bruttó 
36 forintos ár, a felett pedig 

70 forint és 10 fillért kell 
fizetni kilowattóránként. 

A gáz esetében pedig 1729 
köbméter/év, vagyis havi 

144 köbméterig marad 
a 102 forintos ár, a felett 
viszont 747 forintot kell 
fizetni köbméterenként 

“
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yolcéves voltam Göncz Ár-
pád köztársasági elnöki 
beiktatásakor, kevés em-
lékem van, de nagyon em-
lékszem a szilveszter éjjel 

elmondott újévi köszöntőire. Székes-
fehérváron, ahol akkor éltem, ilyenkor 
átmentünk a nagyszüleimhez, együtt 
töltöttük a szilveszter estét, s minden-
ki nagyon várta „Árpi bácsi” beszédét. 
Azok erős nyomot hagytak bennem.

A XV. kerület is számos eseménnyel 
ápolja Göncz Árpád emlékét, a cen-
tenáriumára szobrot avattak, a be-
iktatása napján, augusztus 3-án mu-
tatja be a Csokonai Nonprofit Kft. 
a drámájából – a Mérlegből – készült 
előadást. Hogyan jött létre?
A Göncz Árpád Alapítvány elnöke, Gulyás 
András fordult a budapesti kerületek felé, 
hogy közösen emlékezzenek meg a cen-
tenáriumról a városrészek. Létrejött egy 
nagyon jó csapat, és a februári születés-
napi megemlékezésen túl az egész évet 
átívelő eseménysorozatot hoztunk létre, 
lett utcai kiállítás is a kerületünkben. Mi 
Göncz Árpádot, az írót állítottuk az em-
lékezés középpontjába. Az átalakulóban 
lévő Csokonai egyik küldetése, hogy tá-
mogassa az egyre nehezebb helyzet-
ben lévő független alkotóközösségeket. 
Gáspár Anna, a Manna Egyesület elnöke 
– ma már munkatársunk is – hozta ma-
gával a Terminál Workhouse friss, krea-
tív csapatát, velük mutatjuk be a Mér-
leget. Ez az együttműködés is megidézi 
Göncz szellemiségét, öröksége is, hogy 
a támogatásra szorulókat, az üldözötte-
ket – ez ma a nem állami keretek között 
működő függetlenekre is igaz – segítse. 
Nagyon unikális kezdeményezés, hogy 
egy független, szabad önkormányzat 
egy cége beleáll egy ilyen vállalkozásba.

Göncz Árpád drámája, kérdésfelveté-
sei nagyon aktuálisak ma is.
Nagyon ijesztő, hogy több mint har-
minc évvel a rendszerváltás után 

“Az átalakulóban lévő 
Csokonai egyik küldetése, 

hogy támogassa 
az egyre nehezebb 

helyzetben lévő független 
alkotóközösségeket

“

Száz éve született Göncz Árpád író, műfordító, a rend-
szerváltás utáni első köztársasági elnök. A Csokonai Non-
profit Kft. az elnöki beiktatás évfordulóján, augusztus 
3-án a Mérleg c. drámájával emlékezik rá. Beke Károllyal, 
a Csokonai ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
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ugyanazokat a kérdéseket vagyunk 
kénytelenek feltenni. Mintha egy 
helyben topognánk, sőt bizonyos 
dolgokban rosszabb a helyzet.

Mitől válnak – ilyen Göncz Árpád, Es-
terházy Péter, meg még néhányan – 
halhatatlanná?
Politikusokból azóta sem volt ilyen, 
Göncz Árpád azt képviselte, amit gon-
dolt. Érdemes a Göncz Alapítvány hon-
lapján elolvasni a rá emlékező írásokat, 
Vaclav Havel, akivel barátok lettek, ír-
ja, hogy egyszer, valami hivatalos ese-
ményen hosszan beszélgettek, s derült 
ki, mennyi közös van bennük. Ember tu-
dott maradni, mindig fontos ügyek mellé 
állt. Nekünk az a felelősségünk, hogy ne 
csak a kortársak személyes emlékezete 
őrizze meg mindazt, amit ő jelentett, fe-
lelősségünk továbbvinni az emlékezetét. 
Olyan céget vezetek, amelynek köteles-
sége, hogy méltó emléket állítson.

A Mérleg c. drámát egy fiatal szí-
nész-rendező, Kerkay Rita állítja 
színpadra, talán máshonnan is néz rá 
a műre és szerzőjére.
Izgalmas, nagyon bensőséges előadás 
lesz. A Férfi és Nő szerepét Varga Má-
ria és Zsótér Sándor játssza, akik a sze-
mélyes emlékezetüket is belevihetik az 
előadásba. Kerkay Rita Zsótér-tanít-
vány, ráadásul székesfehérvári, mint én. 
Rita már egy más világban nőtt fel, biz-
tos, hogy máshonnan néz rá ezekre az 
évtizedekre. A fiatal, tehetséges rende-
ző a nagyszerű színészekkel és a Termi-
nál Workhouse fiatal alkotóival együtt 
úgy gondolom, rendkívüli előadást hoz 
létre. A nagyszüleimnél töltött szilvesz-
ter éjszakákról emlékeztem Göncz Ár-
pád kapcsán, s milyen megrendítő néha 
az élet, most vesztettem el a nagyapá-
mat, akinek ugyanaznap délelőtt – au-
gusztus 3-án - lesz a katonai tisztele-
tadás melletti búcsúztatása – ka-
tona volt –, amelynek estéjén be-
mutatjuk a Mérleget.

Szöveg Marton Éva Fotó Vargosz
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A RITMUS MINDENT
MEGHATÁROZ – A TOLLASLABDÁTÓL
A MADÁCH SZÍNHÁZIG

RieRsCh Tamás

Táncol és verset ír. Néha a kettőt öt-
vözi Késmárki Dorka. A kerületi lány 
sok mindent kipróbált, mire meg-
találta a táncot. És bár a balettbe is 
belekóstolt, inkább a kortárs mű-
faj a testhezálló. Saját koreográfiája 
pedig elismerést is hozott neki.

Késmárki Dorka 17 (már majdnem 18) 
éves újpalotai fiatal. Szeret a barátai-
val lenni, szeret szórakozni úgy, 
mint a legtöbb kortársa. Er-
re azonban sokkal keve-
sebb ideje és lehetősége 
van, hisz nagyjából 10-11 
éves kora óta a tánc tölti ki az életét. 
A számtalan próba és az új stílusok 
elsajátítása nem sok szabadidőt hagy 
neki. 

„Alsó tagozatos kisdiák-
ként sok sportot kipróbál-
tam, fociztam, tollasoztam, 
kosaraztam, de egyik sem 
ragadott meg. A szüleim vi-
szont pontosan tudták, hogy 
valami mozgást kell találni-
uk nekem. Végül egy hirdetés 
útján elvittek a Madách Musi-
cal Tánc- és Zeneművészeti Iskolá-
ba, ahol mindjárt otthon éreztem ma-
gamat.”

Dorka pedig nemcsak szorgalmas, 
hanem tehetséges is volt. Olyannyira, 
hogy egy év után bekerült a nagysi-
kerű Billy Elliot musical tánccsapatá-
ba, sőt még abban az évben a Diótörő 
stábjában is szerepet kapott. A 2017-
es budapesti FINA Vizes Világbajnok-
ság gáláján is fellépett. Utolsó musi-
calje, melyben szerepet kapott, a Ma-
dách Színházban játszott József és 
a színes, szélesvásznú álomkabát 
volt. Dorka aztán a tánciskolából be-
került a Magyar Táncművészeti Egye-
tem balettszakára, ahol két évet töl-
tött el. 

„Időközben rájöttem, a balett nem 
az én műfajom. Túlságosan kötöttnek 
éreztem, én meg vonzódtam más stí-
lusokhoz, többek között a modern tán-
cokhoz, így váltottam, először átjelent-
keztem az egyetem színpadi táncsza-
kára, majd pedig a Nemes Nagy Ág-
nes Művészeti Szakgimnáziumba, ahol 
most fogok majd érettségizni.” 

Dorka korábban mindig csak szín-
padon táncolt, színházakban, vizsga-

előadásokon, de új iskolájá-
ban életében először egy tánc-

versenyre is benevezett.
„Egy kétperces saját koreográfi-

ával kellett készülnünk. Én azon-
ban csavartam egyet a dolgon, mivel 
a tánc mellett régóta verseket is írok, 
az egyik költeményemet is beépítet-
tem a koreográfiába. Az elejét én sza-

valtam el, majd a táncos rész követke-
zett, zárásképpen pedig a vers fenn-
maradó részét játszottam be. Ezzel 
a műsorral különdíjat nyertem, de 
ennél is nagyobb szó volt, hogy a ta-
náraim javaslata alapján benevez-
tem a 31. alkalommal kiírt Országos 

Táncművészeti Fesztiválra, amelyen 
kortárs modern szólótánc kategóri-
ában – már a vers nélküli koreográfi-
ámmal – a harmadik helyen végez-
tem. Korábban sokszor készítettem 
saját koreográfiára mozdulatsorokat, 
melyeket feltöltök a közösségi oldalra 
és amely így sok emberhez jut el. Úgy 
érzem, ha később érvényesülni akar az 
ember, szükség van erre.”

Dorka legfőbb álma, hogy az érett-
ségit követően valamelyik nevesebb 
hazai tánccsoportban kapjon helyet. 
Addig azonban éli az elfoglalt fiatalok 
életét. S ha mégis akad egy kis sza-
badideje, akkor egyből rohan a Bara-
nya megyei Magyarhertelendre, ahol 
a szüleinek van egy kézműves sörfőz-
déjük, ahol Dorka is szokott segíteni.

“Dorka legfőbb álma,
hogy az érettségit 

követően valamelyik 
nevesebb hazai 

tánccsoportban kapjon 
helyet  
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NYARALÁSON SE MARADJON LE A CSODÁS HANGOKRÓL!

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/22/08TÖ1

HIRDETÉS

Czinege LászLó

Fontos lenne a kisnyugdíjasok felzárkóztatása, 
ennek érdekében pedig beáldozható lenne a 13. havi 
nyugdíj és a GDP függvényében fizetett nyugdíj-
prémium – véli a Nyugdíjasok Országos Szövetsége.

Jelenleg nagyjából 160-165 ezer forintot kapnak havonta az 
átlagnyugdíjasok. Több százezren vannak azonban olyanok, 
akik ettől lényegesen kevesebb pénzből kell, hogy boldogul-
janak. Sőt, 300-320 ezer olyan nyugdíjas él az országban, 
akinek a havi juttatása nem éri el a tavalyi, nyugdíjas létmini-
mum összegét, ami 80 ezer forint – ezt Némethné Jankovics 
Györgyi mondta lapunknak. A Nyugdíjasok Országos Szövet-
ségének (NYOSZ) elnöke szerint elsősorban nekik kellene se-
gíteni, az ő nyugdíjukat kellene valamennyire felzárkóztatni 
a többiekéhez. Ehhez pedig – véli az elnök – a 13. havi nyug-
díjat és a nyugdíjprémiumot is fel lehetne használni. Ezeket 
az összegeket ugyanis nem tekinti nyugdíjnak.

„Ha a tizenharmadik havi nyugdíjra gondolunk, meg 
a nyugdíjprémiumra, annak nem volt olyan előzménye, 
mint alapesetben a nyugdíjunknak. Tehát mi ezt nem is 

BEÁLDOZHATÓ 
PLUSZPÉNZ
Nyugdíjra is lehetne költeni
a 13. havi nyugdíjat,
csak máshogy

szeretjük nyugdíjnak nevezni, hanem valamilyen járan-
dóságnak vagy jövedelempótléknak, juttatásnak. Ugyanis 
a tizenharmadik havi nyugdíjért nem teljesítettünk plusz-
munkát, nem fizettünk pluszjárulékot. Tehát valójában 
az egy olyan pénz, aminek az alapjához mi nem járultunk 
hozzá” – fogalmazott Némethné. 

A NYOSZ elnöke szerint ez azonban nem azt jelenti, hogy 
a kisnyugdíjasoknak külön nyugdíjemelést hajtanának végre 
a 13. havi összegéből. „Azt nem lehet megcsinálni, hogy bele-
nyúlunk drasztikusan a nyugdíjrendszer elvébe, és azt mond-
juk, hogy akinek nem volt meg a megfelelő szolgálati ideje, 
vagy nem fizetett megfelelő járulékot, akkor most ő kapásból 
nagyobb összegű nyugdíjat kapjon kisnyugdíjaskánt. Példá-
ul Nyugdíjas Parlament azzal az eshetőséggel is foglalkozott, 
hogy egyszeri 100 ezer forinttal lehetne segíteni az érintett 
nyugdíjasokat. Ezt az összeget aztán minden évben ki le-
hetne fizetni az érintetteknek – mondja az elnök, aki sze-
rint eközben figyelni kell a pénzügyi egyensúlyra is, mert 
a nyugdíjrendszernek fenntarthatónak kell lennie. 

Az elnök szerint a jelenlegihez képest sokkal inkább ér-
vényesülni kellene a szolidaritás elvének a nyugdíjrend-
szerben, de azt is látja, hogy jelenleg a nyugdíjasoktól 
egyetlen forintot sem lehet elvenni, ezt vallják az embe-
rek. A NYOSZ szerint azonban mindenképpen tenni kellene 
a kisnyugdíjasokért. Akár úgy is, hogy a 13. havi nyugdíjat 
százalékosan osztják el. Az alacsonyabb nyugdíjjal rendel-
kezőknek nagyobb, míg a magasabb nyugdíjjal rendelke-
zőknek alacsonyabb százalékkal számolnák. Így talán nem 
éreznék magukat annyira megfosztottnak a nyugdíjasok, 
hiszen maradna a pluszpénz.

“300-320 ezer olyan 
nyugdíjas él az 

országban, akinek 
a havi juttatása nem éri 
el a tavalyi, nyugdíjas 
létminimum összegét, 

ami 80 ezer forint

“
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z idei volt a 27. Budapest Pride Felvonulás. És a biz-
tonság volt az egyik legfontosabb a rendezvényen, 
a szervezők ezért is dolgoztak együtt szorosan 
a rendőrséggel. A XV. kerületi Hegedűs Máté, a Pride 
szóvivője azt mondta lapunknak, a rendőrség na-
gyon támogatta őket, és így fel is tudtak készülni ar-
ra, hogy kivédjenek minden atrocitást. A hétközna-
pokban azonban már nehezebb.

„Azt gondolom, hogy nagy bátorság kell ma ahhoz, 
hogy az ember kilépjen az utcára úgy, hogy mondjuk 
tényleg igazán önmagát adja. Esetemben ez néha kö-
römfestéssel és sminkkel is együtt jár. És néha már az is 
ijesztő, ahogy megnéznek az emberek. Már az is hatás-
sal van rám, ha arra gondolok, hogy vajon ők mit gondol-

nak rólam. Miközben akkor vagyok a legboldogabb, ami-
kor így fejezem ki önmagam.”

Máté azt mondja: éppen ezért dolgoznak, hogy az 
LMBTQI- közösség tagjainak legalább egy olyan napjuk le-
gyen egy évben, amikor azokkal lehetnek, akik elfogadják, 
és úgy, ahogy ők szeretnék. 

ELŐBÚJÁS
Sokat segít az is, ha ismert emberek, politikusok, sportolók 
„bújnak elő”, vagy állnak ki támogatni a törekvéseiket. Azt 
akarják elérni, hogy már „ne legyen olyan nagy dolog elő-
bújni” – ahogy Máté fogalmaz. Sokan azt gondolnák, hogy 
csak egyszer kell felvállalniuk magukat a közösség tagjai-
nak, de ez nem így van. Erre éppen Máté a példa.

„Én előbújtam már biszexuálisként, melegként és mos-
tanában kezdek nembináris emberként. És változó az, 
hogy mondjuk anyukámnak mennyivel volt könnyebb, 
vagy apukámnak mennyivel volt nehezebb elmondani. És 
aztán ezután mondjuk nagymamámnak mennyivel má-
sabb élmény volt hozzájuk képest. Testvéreimnek is elő-
bújtam, osztálytársaimnak, szóval nagyon sokszor meg-
történt ez már, és mondhatnám, hogy egyre könnyebb 
lesz, de nem mindig.”

Máté azt mondja: abban bízik, hogy a társadalom egyre 
elfogadóbb lesz, így könnyebben lehetne ezt a súlyt is le-
dobni. Az utcán többször is éri verbális atrocitás, igaz, csak 
„bajusz alatt, ami azért rossz, mert nem az ember szemé-
be mondják, amit gondolnak, hanem a háta mögött tesz-
nek megjegyzéseket”. Az inzultálás azonban nem ér véget, 
ha az ember hazamegy, s becsukja az ajtót. Főleg a Pride 
időszakában, amikor gyakrabban posztol a közösségi ol-
dalakon is, akkor nagyon sokan „megtalálják”. 

„Privát üzenetekben zaklatnak, és 
szerencsére ennek nem vagyok any-
nyira kitéve, de van egy transznemmű 
öcsém, és ő, amit kap egy-egy interjú 
vagy médiamegjelenés után, az bor-
zasztó. Az a legrosszabb, hogy ezek 
a trollok, amikor már nem tudnak mit 
elővenni, akkor már a testsúlyával 
zaklatják” – meséli Máté.

HÁTRAARC?
„A magyar társadalom és a jogrend-
szer is elfogadóbbá vált a szexuális és 
nemi kisebbségek irányában a rend-
szerváltás óta, azonban az elmúlt 
két-három évben ez a tendencia a po-
litikában és a jogalkotásban megfor-
dult” – mondta Dudits Luca, a Háttér 
Társaság ügyvivője. 

„Ugyan a teljes társadalmat nézve 
sokkal nagyobb nyitottságot és elfo-
gadást látunk az LMBTQI emberek fe-
lé, azt is tapasztaljuk, hogy az elmúlt 
egy évben nőtt az LMBTQI-emberek 
ellen elkövetett gyűlölet-bűncselek-
mények száma. Ennek valószínűleg az 
az oka, hogy egyre elterjedtebbé vá-
lik politikai síkon is az ellenük irányuló 
gyűlöletbeszéd.” 

Ha nincs két egyforma ember, akkor mi a baj a mássággal?

Szöveg Czinege László  Fotó Nagy Botond, Subits-Tóth Gergő

Több ezren vettek részt az idei Pride felvonu-
láson is. Az LMBTQI-közösség minden évben 
megrendezi ezt az eseményt, hogy együtt állja-
nak ki a jogegyenlőség mellett, hogy azt üzenjék: 
félelem nélkül, szabadon akarnak élni, hátrányos 
megkülönböztetés nélkül. Ahogy a korábbi évek-
ben, úgy idén is megpróbálták megzavarni a ren-
dezvényt, de a rendőrség ezt megakadályozta. 

“A politika is sokat 
tehetne, hogy javuljon 

a helyzet.  Például 
úgy, ha nem lenne 

szalonképes a homofóbia 
és a transzfóbia

“
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A civil szervezet többek között az LMBTQI-emberek jo-
gainak védelmét és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
fellépést tűzte ki célul. Ügyvivőjük szerint az állami szer-
veknek kiemelt szerepe van az LMBTQI-emberek jog-
egyenlőségének a biztosításában. 

A szervezetnek van egy jogsegélyszolgálata is, ahova 
a legkülönbözőbb esetek futnak be. Volt olyan, amikor egy 
falunapon egy fiatal lányról akarták lerángatni a szivárvá-
nyos táskát, majd amikor egy idős úr a védelmére sietett, 
akkor őt úgy megverték, hogy kórházba is került. Pár hó-
napja egy leszbikus párt fenyegettek meg késsel az egyik 
fővárosi villamoson. Pécsett pedig egy meleg párt vertek 
meg, csak mert kézen fogva sétáltak. 

„Az elmúlt egy évben, amióta a propagandatörvényt el-
fogadták, azóta több áldozat is beszámolt arról, hogy az 
elkövető hivatkozott erre a törvényre. Hogy azt kiabálták, 
hogy ez már illegális, vagy hát azt már betiltották. Vagy mi 
van, hogy ha meglátja a gyereke is, ezt például egy kézen 
fogva sétáló meleg párnak kiabálták oda. Nem tudom el-
képzelni azt, hogy egy gyerek, ha egy kézen fogva sétáló 
párt lát, az miben károsítaná meg.”

Dudits Luca azt mondja, hogy nagyon kevesen merik be-
jelenteni, ha gyűlölet-bűncselekmény áldozatai lesznek. „So-
kat javítana a helyzeten az is, hogy ha mondjuk a hatóságo-
kat vagy az egészségügyet felkészítenék arra az esetre, hogy 
mi a teendő gyűlölet-bűncselekmény esetén, hiszen akkor 
teljesen más protokoll az elvárt. De a politika is sokat tehet-
ne, hogy javuljon a helyzet” – mondja az ügyvivő. Például úgy, 
ha nem lenne szalonképes a homofóbia és a transzfóbia.

„Az nagyon meghatározza a közhangulatot, hogy ho-
gyan beszélnek az ország, mondhatni, első emberei a ki-
sebbségekről. Hogy tisztelettel beszélnek róluk, vagy ép-
pen lekezelően. Orbán Viktor már többször is a pedofilok-
hoz hasonlította az LMBTQI-embereket, az meg sajnos 
ezeket a sztereotípiákat az LMBTQI-emberek ellen nagy-
ban erősítik. És sok ember felhatalmazva érzi magát, hogy 
akkor fellépjen erőszakkal LMBTQI-emberek ellen, miköz-
ben ők semmi rosszat nem tettek.”

A CSALÁD AZ CSALÁD
Senki sem kérdőjelezi meg – mondja Dudits Luca –, amit 
az alaptörvénybe foglaltak, hogy nevezetesen az apa férfi, 
az anya nő. De egy család nemcsak a férfi-nő-gyerek ösz-
szetételben működhet. Lehet egyedülálló szülő is család 
a gyerekével, ahogyan két apuka vagy két anyuka is alkot-
hat családot a gyerekekkel. De nemcsak ebben a kérdés-
ben lenne szükség előrelépésre.

„Szerintem nagyon fontos lenne mihamarabb rendezni, 
hogy a transz és interszex emberek a nevüket és a nemü-
ket jogilag el tudják ismertetni. Ez azért probléma, mert ők 
így folyamatos diszkriminációnak és zaklatásnak vannak 
kitéve. Például egy egyszerű albérleti szerződést sem tud-
nak aláírni azért, mert a főbérlő meglátja, hogy mondjuk 
egy transz nő személyi igazolványában egy férfinév szere-
pel, mert nem tudják megváltoztatni az irataikat.”

A vonatkozó jogszabályt 2020-ban változtatták meg az 
LMBTQI-tagjainak hátrányára. A civil szervezet most az Al-
kotmánybíróság (AB) döntésére vár az ügyben. Ha az AB nem 
mondja ki a törvény alkotmányellenességét, akkor a szerve-
zet az Emberi Jogok Európai Bíróságára is kész elvinni az ügyet. 
A Háttér Társaság Novák Katalinnal egyeztetést kezdeménye-
zett, miután az államfő azt mondta, hogy az LMBTQI-közösség 
elnöke is akar lenni. A Köztársasági Elnöki Hivataltól azonban – 
a cikk elkészültéig – nem kaptak semmilyen visszajelzést. 

“„Én előbújtam már 
biszexuálisként, 

melegként és 
mostanában kezdek 

nembináris emberként. És 
változó az, hogy mondjuk 
anyukámnak mennyivel 

volt könnyebb, vagy 
apukámnak mennyivel 

volt nehezebb elmondani

“
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Zsigmond Vilmos szakmailag és szellemiségében is nagyon megha-
tározta nem csak azt, ahogy ma dolgozom, de az életemet is. Olyan, 
mintha a második apám lett volna. Édesapámmal, Romwalter Richy-
vel együtt dolgozom a SPARKS-ban, akinek gondolkodásmódja, ér-
tékrendje nagyon egybevág Vilmos szemléletével. A cég számára, 
melyhez 1996-ban csatlakoztam, Zsigmond Vilmos egy új világot, új 
ajtókat nyitott meg. Hosszú távon a cégben dolgozók s a mi szakmai, 
vezetői hozzáállásunk is kellett ahhoz, hogy harminc év után nem-
csak itthon, nemzetközileg is meghatározó résztvevői legyünk a fil-
mes piacnak. Kaptunk egy lehetőséget, de azzal nekünk kellett jól él-
nünk. A filmipar az elmúlt években minden tekintetben nagyon meg-
változott, átálltunk a digitális technológiára, a streaming világ meg-
jelenése pedig felgyorsította a filmkészítést. 

A legnagyobb változás éppen azokat a területeket érintette, amivel 
foglalkozik, a produceri munka, eladni egy filmet, partnereket találni, 
versenyeztetni. Ezekben „nyitott ajtót” Zsigmond Vilmos?
Az, hogy elkezdtünk szerepet vállalni producerként, koproducer-
ként különböző projektekben, 2008 körül indult el, akkor már mö-
göttünk volt tizenhat év. Néhány éve kezdtem el vezetőproducerként 
is részt venni a magyar filmes világban, azaz az ötlet megszületésé-
től kísérem végig, támogatom a film elkészülését. Mindig nagy kér-
dés, hogy mi a cél a filmmel, mert sokfajta filmet lehet készíteni, pél-
dául mozifilmet, művészfilmet, dokumentumfilmet; attól függően, 
hogy éppen melyik műfajban szeretné az ember megmérettetni ma-
gát. A nagyközönség sokszor kíváncsi arra is, hogy mely filmeket tá-
mogatták és miért. Számomra a filmkészítésnél a kulturális értékek, 
a mondanivaló is nagyon fontos. Pengeélen táncolunk, amikor egy-
egy film elkészítéséről gondolkodunk.

Azt látom, hogy a SPARKS-filmekben nagyon sok az elsőfilmes rende-
ző, sok fiatal, még a közönség számára fel nem fedezett színész ját-
szik. Ez a támogatás egy formája?
Nagyon nehéz ma egy elsőfilmesnek támogatást szereznie, a Nem-
zeti Filmintézetnek van erre az inkubátorprogramja, ami lehetőséget 

1992-ben a magyar származású, nemzetközi hírű ope-
ratőr, Zsigmond Vilmos hozta létre a SPARKS-ot, mely 
ma már produkciós, koprodukciós tevékenységet is 
folytat. Két új, most bemutatott filmjük kapcsán beszél-
gettünk Romwalter Judit producerrel, koproducerrel.

Szöveg Marton Éva

„KAPTUNK EGY
LEHETŐSÉGET, DE 
AZZAL NEKÜNK 
KELLETT
JÓL ÉLNÜNK”
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ad, és támogatja a pályakezdőket. A program keretein belül éven-
te tíz produkció mutatkozik be, ebből öt kap támogatást. Büszke va-
gyok arra, hogy nagyon sok inkubátorfilmben veszünk részt. Zsig-
mond Vilmos és a SPARKS számára mindig fontos volt, hogy újabb 
és újabb generációkat karoljunk fel. 

Két, most elkészült új filmjük a Hat hét és az Együtt kezdtük. Több fil-
mük foglalkozik a fiatal generáció kérdéseivel, s olyan érzékeny té-
mákkal, mint pl. a Hat hét témája, az örökbefogadás. A Becsúszó sze-
relem is ezt a kérdést boncolta. A Kilakoltatás a társadalom perifériá-
jára szorultakról szól. Fontos elv, hogy ezekkel a társadalmilag, politi-
kailag fontos témákkal foglalkozzanak?
A Hat hét c. filmnél számomra nagyon fontos volt, hogy a biológi-
ai anya szemszögéből dolgozza fel a film a nyílt örökbeadás témá-
ját. Kevés film készül ebből a nézőpontból. Szakonyi Noémi Veroni-
ka, a film forgatókönyvírója, rendezője állandó alkotótársával, Vincze 
Máté Artúrral a dokumentumfilmek világából érkezett, öt éve kutat-
ják a témát, rengeteg anyaguk gyűlt össze. Nem volt kérdés, hogy 
film szülessen abból, mi történik azalatt a hat hét alatt, míg a bioló-
giai anya megváltoztathatja a döntését. Érzékeny, felkavaró, figye-
lemfelhívó film a nehéz döntésről. Kívülállóként gondolkozhatunk 
róla, de ne ítélkezzünk.

Minden évtizednek elkészül a maga generációs filmje, a Megáll az idő, 
a Moszkva tér, a mostaniak közül a Van valami furcsa és megmagya-
rázhatatlan. Ebbe a sorba tartozik az Együtt kezdtük film is?
Egy osztály érettségitől eltelt tíz évét követi a film, s az benne 
a nagyon izgalmas, hogy valósághűen közelíti meg ennek a fia-
tal generációnak az aktuális problémáit. Olyan kérdéseket vet fel, 
mint itthon vagy külföldön, a párkapcsolat nehézségeit, a gyerek-
vállalást. Számomra az is fontos volt, hogy döntésképes fiatal-
ként mutassuk be őket. Mindenkinek nagyon ismerős lehet, mi-
lyen volt a tízéves érettségi találkozója, ki hova jutott. Magam is 
megéltem ezt a helyzetet.

Mozaikszerűen kilenc fiatal történetét mutatja be.
Ettől is volt kihívás, hogy kilenc főszereplője van a filmnek, ráadá-
sul kilenc új, fiatal színész mutatkozhat be benne a szakmának és 
a nagyközönségnek: Jakab Balázs, Kövesi Zsombor, Mosolygó Sá-
ra, Lelkes Botond, Koós Boglárka, Mészöly Anna, Hrisztov Toma, 
Nagy Márk és Kanyó Kata. Kilenc, a húszas éveikben járó volt osz-
tálytárs, akik tíz évvel az érettségi után találkoznak újra. A hatal-
mas bulinak ígérkező esküvőn aztán sok minden történik, régi sé-
relmeket tép fel, van, akinek az életét változtatja meg ez az újbó-
li találkozás.

Megnehezítette a film készítését, hogy a Covid-lezárás idején on-
line kellett castingolnunk. Nehéz volt így eldönteni, hogy fog közöt-
tük működni a kémia, hogyan tudnak majd együtt játszani. 

Filmfesztiválra is benevezik a filmet, a témája dönti el, hogy melyikre?
Amikor elkészül egy film első vágata, a Nemzeti Filmintézet által tá-
mogatott filmek esetében az intézet fesztiválokkal foglalkozó osz-
tályával közösen döntenek a film további sorsáról, a fesztivál-stra-
tégiáról. Minden alkotónak az a legnagyobb vágya, hogy a filmje el-
jusson egy „A” kategóriás fesztiválra. Az már egy siker, hogy a Hat 
hét című filmünk meghívást kapott a Szarajevói Filmfesztiválra, és 
annak versenyprogramjának keretein belül lesz a világpremierje. Egy 
percig sem gondolkodtunk. Megyünk.

Mára elég sok produceri cég működik. Nagy közöttük a verseny?
Elég nagy a verseny, a hazai piac meg elég kicsi. A támogatásnál 
is versenyhelyzetben vagyunk, hogy mely filmek kapják meg. Mi 
is próbálunk koprodukciós partnereket találni, külföldi partnere-
ket bevonni. Nagyon nagy bizalom, ha téged keresnek meg egy 
projektötlettel, rád bízzák a filmjük sorsát, mert sok ember éve-
kig tartó munkája áll amögött, hogy például az Együtt kezdtük el-
jusson a mozikba. Nincs nagyobb öröm számunkra, mint a nézők 
elé tárni mindazt, amin dolgoztunk. Reméljük, a filmjeink üzenete, 
mondanivalója, és a filmjeinken dolgozó emberek tehetsége eljut 
a nézőkhöz, és ők is legalább annyira fogják szeretni őket, mint 
mi, a készítés minden percét.

“Kilenc főszereplője van a filmnek, 
ráadásul kilenc új, fiatal színész 

mutatkozhat be benne a szakmának és
a nagyközönségnek

“
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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.

AAz a feltétel nélküli szeretet, amit én megtapasztaltam a 
családomban, gyerekként megtanított arra, hogy ne érezzek félelmet. Vala-
hogy azt zsigerből tudtam, hogy ami nekem a legfontosabb, azt nem tudom 
elveszíteni. Illetve mindig úgy voltam vele, hogy amit el lehet veszíteni, az 
nem lehet annyira fontos.

A bátorság mindig egy konfliktushelyzet megoldásához kell. Nekem so-
ha nem kellett klasszikus értelemben bátornak lennem, mert az én elsődle-
ges közegem, a családom, egy maximálisan elfogadó, nyitott közösség. Ne-
kem nagyon megkönnyítették az életemet azzal, hogy tudtam, bármi történ-
jék, elfogadnak.

A melegségem számomra korán, gyerekként kiderült, így viszonylag ter-
mészetes volt, hogy már akkor is kaptam a megjegyzéseket. Ezek nem fel-
tétlenül voltak negatívak, de a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy 
más vagyok, mint a többiek. 

Abba bele sem merek gondolni, hogy milyen lehet annak, akinek nincs 
olyan családi hátországa, mint amilyen nekem van.  

Az én szüleim a Kontroll Csoport énekesei voltak, lázadó emberek. Mind a 
kettő iszonyú bátran beleállt és azóta is beleáll minden olyan helyzetbe, ami-
vel nem értenek egyet. Szerintem egy gyereknek az ilyen szülői minta nagyon 
komoly erőforrás tud lenni, mert hamar megtanul kiállni magáért.

Ők minden esetben nyilvánosan kiálltak a melegségem mellett. Ebben is 
vállalták a véleményüket, pedig tudom, hogy volt szorongás bennük, mert 
féltettek. 

Amikor a volt feleségem és én család lettünk, és kiálltunk az „A csa-
lád az család” kampány mellett, azt azért tettük, hogy bátorítsunk ve-
le olyan embereket, akik tényleg bajban érzik magukat azzal a családjogi 
törvénnyel kapcsolatban, amit akkor meghoztak. Erőt akartunk adni ne-
kik, ugyanis a család megfogalmazása egy nagyon érzékeny téma, külö-
nösen a melegeknél.

A mi kislányunk apukája egy nagyon jó barátunk, aki jelen van az életé-
ben. Tehát neki van egy apukája és két anyukája. Mivel ebben a felállásban 
én jogi szempontból nem vagyok benne a gyerek életében, részemről egy 
nagyon nagy bizalom kellett a gyerekvállaláshoz. Ez a bizalom most kell, 

hogy a legerősebb legyen, amikor éppen válófél-
ben vagyunk.

Mi alapvetően úgy mentünk neki a családalapí-
tásnak, hogy mire Franci közösségbe kerül, elköltö-
zünk az országból. Az említett törvény meghozata-
la után meg aztán főleg nem akartuk, hogy az ő bő-
rén legyen kipróbálva, hogyan is működik egy szi-
várványcsalád itthon.

Nem akartunk kísérleti nyulak lenni, ahol a mi 
gyerekünk lesz az, akin lemérik, hogy milyen a tár-
sadalom elfogadóképessége.

Aztán az élet úgy hozta, hogy mégis marad-
tunk. A jelenlegi felállás pedig még csavart egyet az 
amúgy sem klasszikus családmodellen, mivel az új 
páromnak is van egy kislánya, akinek szintén van 
egy apukája.

Franci anyukájával a kezdetektől volt egy ter-
vünk, hogy csinálunk a gyereknek egy meseköny-
vet, ami az ő családjáról szól. Azt, hogy amire ez a 
mesekönyv megvalósul, hányan leszünk a történet-
ben, nem tudni. De ha tetszik az aktuális rendszer-
nek, ha nem, ez a mi családunk. 

Gerlits Réla

ZSÓFI
Név: Müller Zsófia
Született: Budapest,
1983.  október 23.
Foglalkozása: filmes szakember

Művészcsaládból származik. Volt 
feleségével közös gyermeket 
vállaltak 2020-ban, majd részt 
vettek Pál Márton és Hanol Ádám 
indította „A család az család” kam-
pányban.

„Nekem soha nem kellett 
klasszikus értelemben
bátornak lennem”
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Karácsony előtt végleg bezárja 
boltját Pestújhely utolsó 
cipészmestere. Nagy Ferenc 
nyolcvanévesen pihenni akar, 
nem görnyedni a varrógép, 
a csiszoló előtt az apró 
műhelyében. Régen sok suszter 
dolgozott a környéken, ám 
mára teljesen egyedül maradt. 
Ahogy kuncsaftból is kevesebb 
lett.  

P
ikkelyes a cégér. Megégette a nap. Gyors ja-
vítás, Cipész – hirdeti a felirat. Üres az utca, 
szemben kihalt a játszótér. A közeli presszó 
törzsvendégei a délelőtti sörhabos meleg-
ben a régi időkről beszélgetnek, az első szí-
nestévéjükről, ami ma is működik, Norvégiá-
ról, ahol mesélik, drága az ital. Fogadkoznak, 

tuti, hogy nem mennek el oda. 
Pestújhely egykori központjában nincs forgalom. Fa-

lu ez, mondják, a cipészt gyerekkoruk óta ismerik, régen 
trafikja volt, sorban álltak az üzlet előtt az orosz kato-
nák, vették a Samantha Fox-naptárakat, a kacsintós tol-
lat. Pár házzal odébb volt a katonakórház. 

Ma már ritkán nyit ki a cipész, mesélik. Csak Csi-
bésszel, a nyolcéves, menhelyi tibeti terrierrel látják, ró-
ja a köröket a földszintes házak körül. Nagy Ferenc befor-
dul a sarkon, trikóban, rövidnadrágban, könnyű bőrcipő-
ben sétál az apró üzlethez. Novemberben lesz nyolcvan. 
Kedvünkért nekiveselkedik, felhúzza a redőnyt. A kira-
katban Singer varrógép, régi cipők. Nyikordul az ajtó, fi-
nom bőr- és ragasztóillat dől az utcára. Bent kézzel írt ár-
lista, a nyolcvanas évek kultikus képei, Michael Jackson, 
Schwarzenegger fiatalon, ásványvizes palackok a rácsos 
fémtartóban, övek, nadrágszíjak, régi pult. A polcok ros-
kadoznak a cipőktől. 

– Bizományba vettem be őket – magyarázza Nagy Fe-
renc. - Régen melós cipőnek vették a használt lábbelit. 
De ma már nem vásárolja meg őket senki, pedig van köz-
tük vadonatúj is. Karácsony előtt végleg bezárok. Öreg 
vagyok, pihenni szeretnék. 

Sóhajt. Hallgatunk. 
– Nem sajnálja? – töröm meg a csendet. 
– Minden véget ér egyszer – tárja szét a kezét. 
Megmutatja a kuckóját. A pult mögé bújok, alacsony 

a mennyezet, görnyedve jutok csak be. Bent, a szűk kis 
műhelyben alig van fény. Egy csiszológép és egy varró-
gép áll ott. Vekker a kisasztalon, hegyekben áll a cipők-
höz való bőr. 

–  Ebédelni meg vécére haza szoktam menni, pár ház-
zal odébb lakom – mondja. 

Előkeres egy öreg kaptafát. 
–  Látja, ezt igazítottam a vevő lábához – mutatja. 
Nagy Ferenc ’65-ben költözött Pestújhelyre, a bel-

„MÁR NEM
ÁLMODOM 
CIPŐKRŐL”
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városban nőtt fel. Édesanyja raktáros volt, apja 
a sertésvágó hídon dolgozott. Házukkal szemben volt 
a cipész műhelye. Gyerekként az utcán fociztak, gyakran 
berúgták a bőrt Darvas cipész ajtaján. Az öreg krétával 
„megcikkelyezte” a labdát, ahogy a dinnyét szokták fel-
vágni késsel, és úgy adta vissza. Vicc volt meg lecke. 

Nagy Ferenc kisgyerekként szeretett a műhelybe járni, 
a cipők, a csiriz illatát beszívni, figyelni a cipészt, ahogy 
dolgozik. Nem volt kérdés, hogy általános iskola után 
ezt a szakmát választja. Inasnak is Darvashoz ment el. 
Az első vizsgamunkája egy új félcipő volt, amit magá-
nak készített ugyan, de végül a nagyhatalmú Marosán 
György vette meg. Sajnálta. 1960-ban „szabadult”, és egy 
cipész szövetkezethez ment el dolgozni. Aztán jött a be-
hívó, két évre. A kubai válság miatt kiosztották a fegyve-
reket. Csak lőszert nem adtak hozzá. Az öreg katonákat 
nem engedték leszerelni. Három nemzedék zsúfolódott 
össze a laktanyában. Nem volt könnyű világ. A kalocsai 
katonáskodás után sofőrnek állt. 

– A Magyar Honvédelmi Szövetségnél komplett vizsgát 
tettem autóvezetésből, a katonaságnál is teherautót ve-
zettem. Egy fuvarcégnél helyezkedtem el. Egész héten 
jártuk az országot, Csepellel, IFA-val szállítottuk az árut, 
szállodában aludtunk. Csak hétvégére mentünk haza – 
meséli. 

Az izgalmas élet után taxizni kezdett, megnősült. Fe-
lesége kiváltotta az ipart, és megnyitotta a mai cipész-
műhely helyén a trafikját. Ő erre abbahagyta a taxizást, 
és besegített az asszonynak. Ám az oroszok kivonultak, 
a vevőkör megcsappant, megszűnt a trafik is. 

A nyolcvanas évek végén tért vissza a cipészmester-
séghez. 

– Mégiscsak ezt szeretem igazán – mondja. 
Reggel kilenctől este hétig dolgozott. A munkából ha-

zafele tartók tértek be hozzá, délután volt nagy a forga-
lom. Egy darabig. Ma már hétfőn és pénteken nem nyit ki. 
Nincs értelme. Alig van kuncsaft. 

Egy férficipő sarkalásáért háromezer forintot, a női-
ért kétezret kér. Ezt már sokan drágállják, azt mondják, 
nem csináltatják meg, vesznek inkább újat a kínaiban. Ol-
csóbb. 

– Látom, magán is sportcipő van – méricskél. – Azért 
sem hoznak cipőt már hozzám, mert mindenkinek ilyen 
van a lábán. 

Inasa nem volt, mikor híre ment, hogy bezárja a boltot, 
jelentkeztek többen, hogy tanítsa ki őket, de nemet mon-
dott. Kicsi a hely itt két embernek. Fia ötvenegy éves, de 
soha nem akart cipész lenni, a Matávnál helyezkedett el. 
Így egyedül maradt a boltban.

– Régen sokan voltunk suszterek a környéken, de a kol-
légáim sorra bezártak. Nem tudták fizetni az üzlet re-
zsijét. Húsz éve egyedül vagyok. Ráadásul a cipőfelső-
rész-készítő szakma is kihalt. A plázákban a cipőjavítók 
többnyire betanított munkások, nem iskolában tanulták 
a mesterséget. 

Szeretné eladni az üzletet. Hátha olyasvalaki veszi 
meg, aki továbbviszi a mesterséget. 

– Szokott álmodni a cipőkről? – kérdezem. 
– Régen sokszor – mosolyog.
– És mit?
– Ülök az üzletben, és javítom őket.
– És ma?
Hallgat. A pultot nézi, egy bőrdarabbal babrál. Lassan 

szólal meg:
– Ma már nem álmodom róluk.
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“Húsz éve egyedül vagyok. 
Ráadásul a cipőfelsőrész-
készítő szakma is kihalt. 

A plázákban a cipőjavítók 
többnyire betanított 

munkások, nem iskolában 
tanulták a mesterséget

“
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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
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SZÍNHÁZ

A Négyszögletű Kerek Erdő Kül-
detés. Lázár Ervin meséje ezúttal 
ténylegesen az erdőben kel életre! 
Az egész estés családi programnak 
a Lóvasút és a mögötte elterülő kis-
erdő ad helyet. A program egy fél-
órás interaktív kalandjátékkal kez-
dődik. A küldetés célja, hogy meg-
szerezzék a világ megmentéséhez 
szükséges varázsigét. A játékban 
ki kell szabadítani a főszereplőt. Itt, 
e rejtett pagonyban lehet megis-
merni a Kerek Erdő lakóinak törté-
netét, és ha lement a nap, a varázs-
igét is meglelik. Ajánlott gyerekek-
nek és gyerekszívű felnőtteknek 
kiránduló felszereléssel és zseb-
lámpával. A részvételi alsó korha-
tár: 9 év. Figyelem! A küldetés tel-
jesítéséhez szükség lesz a 10 per-
ces kisfilmben szereplő informáci-
ókra. A jegyvásárlás után mindenki 
részletes tájékoztatást kap. 

KÖNYV

Zelenszkij és a vérző Ukrajna. Ha 
valaki arra vállalkozik, hogy el-
mondja Volodimir Zelenszkij tör-
ténetét, akkor azt csak úgy tehe-
ti meg, hogy egyúttal Ukrajna tör-
ténetét is elmeséli. Csak így lehet 
ugyanis leírni annak az embernek 
a lelkesítő történetét, aki – kom-
munikációs tehetsége révén –  
az elnöki székben találta magát, 
hogy hamarosan hadvezérként 
is megállja a helyét. 2022. febru-
ár 24-én Volodimir Zelenszkij be-
lépett a nagybetűs történelembe. 
Ha ezt meg akarjuk érteni, akkor 
el kell mennünk Krivij Rihbe, ebbe 
a délnyugat-ukrajnai iparváros-
ba, ahol felnőtt. Színházi és tévés 
színész, üzletember, politikus, ál-
lamférfi. Ha felmérjük a távolsá-
got a között, ami volt, és a között, 
amivé vált, akkor érzékelhető, mi-
lyen utat tett meg.

FILM

Érettségi, egy nagy buli, aztán 
jó időre csá mindenkinek! A 12. 
c tagjai közt voltak, akik jártak 
egymással, meg akadtak köztük 
jó haverok is, de tíz éven át alig 
találkoztak. Aztán az egyikük 
esküvőjén a régi spanok, ellen-
ségek és szerelmek újra együtt 
töltenek egy hétvégét egy ba-
latoni panzióban. Persze semmi 
sem úgy sikerül, ahogy tervez-
ték. Mert egy ilyen nagy újrata-
lálkozás pont arra jó, hogy kitör-
jön pár botrány, elcsábítsanak 
néhány hű szerelmest, elsüsse-
nek egy csomó jó poént, hazud-
janak, őszinték legyenek, du-
máljanak, igyanak, aztán kezd-
jék elölről az egészet. Lehet, 
hogy eltelt tíz év, de a 12. c tag-
jai nem komolyodtak meg. Az 
Együtt kezdtük bemutatója au-
gusztus 4-én lesz. 

KIÁLLÍTÁS

Hogy nyaraltak ők? A Virág Judit 
Galéria nyári kamaratárlatán ma-
gyar festők vízpartokat és napsü-
tötte tájakat ábrázoló művei lát-
hatóak. A 19. század realizmusát 
Bruck Lajos és Deák Ébner Lajos 
finom naturalista művei képvi-
selik. A magyar modernizmus és 
a Párizsi iskola művészeitől - Ká-
dár Béla, Kmetty János, Kernstok 
Károly, Márffy Ödön, Csók István, 
Vaszary János és Derkovits Gyula 
- napfényes, a nyár legszebb pil-
lanatait idéző alkotások kaptak 
helyet. A látogatók megtekinthe-
tik Patkó Károly, valamint a Gres-
ham-körhöz tartozó Szőnyi Ist-
ván és Egry József festményeit is. 
A kiállításon kortárs alkotók, Fehér 
László, Radák Eszter és Bodolócz-
ki Linda legújabb művei is szere-
pelnek. A kiállítás augusztus 12-ig 
látogatható.  
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Jól megfér egymással Szerb Antal, Cso-
konai, Pilinszky, Hamvas, valamint a jazz, 
a blues és az elektronikus zene. Prieger 
Zsolt zenész, az Anima Sound System kul-
csembere színésznőkkel és más művé-
szekkel készít irodalmi esteket. Az is ins-
pirálja, hogy őt untatták az általa eddig lá-
tott irodalmi műsorok.

Az Anima Sound System zenekar mellett Kas-
sák-, Csokonai-, Pilinszky-műsorokkal járja 
az országot. Felléptek a XV. kerületben is. Mi-
ért fordult az irodalom felé? 
Ugyanolyan fontos az életemben, mint a ze-
ne, a képzőművészet vagy a foci, soha nem 
akartam egydimenziós, skatulyába zárható 
alkotó lenni, ráadásul magyarirodalom-ta-
nár vagyok. Irodalmi esteket azért csinálok, 

mert amilyen irodalmi műsorokat idáig lát-
tam, annak nagy része meg engem untatott.
 Milyen korosztályok járnak az előadásaikra?
Ahogy az Animán, úgy itt is többgenerációs 
a közönség. Ez a jó, ezt élvezem, rossz lenne 
itt is „szegregálódva” lenni. A Pilinszky-da-
rab például hitem szerint úgynevezett „fel-
nőtt” előadás, de bemutattuk egy gimnázi-
umi sorozaton is, és minden „átjött” a gye-
rekeknek is. 
 
Mond valamit a fiatal korosztálynak Kassák, 
Csokonai, Pilinszky? Vagy egy unt tananyag 
az irodalomórákról? 
Ha unt anyaga, akkor nálunk majd izgalomba 
jönnek tőlük. Csokonai számomra nem sokat 
jelentett eddig, de annyira mélyen beleástam 
magam az életműbe, hogy rá kellett jönnöm, 
eddig én voltam a figyelmetlen, mert Csoko-
nai hallatlanul humoros, nagy költő.

Miért a mai kor elektronikus zenéjét válasz-
totta az irodalmi szövegekhez? Felerősíti 
őket?
Nagyon széles spektrumú zenéket vá-
logattam és komponáltam a darabok-
hoz, nemcsak elektronikus zenét. Jazz, 
blues, klasszikus zene és kortárs hangu-
latok ugyanúgy megjelennek, de példá-
ul a Csokonai-előadáshoz teljesen új ze-
nét írtunk.

Lesz folytatás? Más írók, költők életművét is 
feldolgozzák?
Hamvas-műsorom – melyet Kováts Tibor-
ral, a Strong Deformity vezetőjével adok elő 
– a Fekete Zaj Fesztiválon debütál augusz-
tus elején. Bakonybélben is lesz egy premi-
er majd szeptemberben, ahol szintén Ma-
gyar Borival adjuk elő a Zsoltároskönyv című 
műsort. 

„SOHA NEM
AKARTAM
EGYDIMENZIÓS
ALKOTÓ LENNI”
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KARATE
Az MTK Nádastó utcai termében készült fel a magyar 
sporttörténet első felnőtt karate Európa-bajnoka. A 25 
esztendős György Dániel ugyan nem a kerületi klub spor-
tolója, ám ideje nagy részét az MTK edzőtermében tölti, 
ahol jóbarátaival, az első magyar olimpiai érmes karatés-
sal, Hárspataki Gáborral és a második magyar junior vi-
lágbajnokunkkal, Szegedi Dömével közösen készül a ver-
senyekre.

„Nem mindegy, hogy kivel edz az ember. Én abban 
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Fischer Mihály sen-
sei, a válogatott edzője irányításával együtt dolgozhatok 
Hársival és Dömével. A mostani sikerem részben nekik is 
köszönhető” – mesélte az újdonsült Európa-bajnok.

Az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor közben a nem 
olimpiai sportágak legnagyobb eseményén, a Világjátéko-
kon lépett tatamira. Az Egyesült Államokban, Birmingham-
ben megrendezett sportesemény igazi multisportverseny 
volt: 110 ország 3600 versenyzőjét vonultatta fel, amely 
rekordnak számított a játékok negyvenéves történetében. 
A rangos eseményen Magyarországot 17 sportágban 59 
sportoló képviselte. A birminghami tatamira a megszokott 
75 kilogrammos súlycsoportban magyar idő szerint július 
9-én este lépett. 

Első meccsén magabiztosan verte tajvani ellenfelét. Majd 
a második fordulóban szoros mérkőzésen, de győzött az 
amerikai Tom Scott ellen is. A négy közé jutásért a regnáló 
üzbég világbajnok volt az ellenfele, aki ellen Gábor az utol-
só másodpercig vezette és dominálta a mérkőzést, majd egy 
másodperccel a vége előtt egy erősen vitatható pontot ítéltek 
meg a világbajnok ellenfélnek, amivel az üzbég nyert. A ma-
gyar csapat a furcsa döntés után óvást nyújtott be, ám az 
eredmény már nem változott, és ezzel Hárspataki Gábor az 
előkelő 5. helyezést érte el a 2022. évi Világjátékokon.

SPORTOLÓINK A NAGYVILÁGBAN
Az elmúlt hetekben több sportolónk is remek eredményt ért el világverse-
nyeken. Összegyűjtöttük azokat, melyekre a leginkább büszkék lehetünk.

VÍZILABDA 
A női vízilabda-válogatottnak 17 év 
szünet után sikerült döntőbe jutnia 
Budapesten, s bár a fináléban az el-
múlt évtizedben „verhetetlennek” 
bizonyuló amerikaiakkal nem bír-
tak, a 9–7-re elveszített döntő után 
is büszkék lehetnek az ezüstérmük-
re. A XV. kerületi Keszthelyi-Nagy Ri-
ta nemcsak kapitánya, hanem vezé-
regyénisége és motorja is volt a csa-
patnak. Ha kellett, a kapunk előtt 
blokkolt, de a támadásokat is kiváló-
an vezényelte, és ezúttal is a csapat 
egyik legjobb góllövője volt. 

A női válogatott végig jól és harco-
san játszott a világbajnokságon. Talán 
csak az olaszok ellen elveszített cso-
portmeccs miatt érhetné kritika a lá-
nyokat, ám az a vereség jókor jött, on-
nantól kezdve még összeszedetteb-
ben játszottak, aminek az ausztrálok 

és a hollandok elleni mérkőzéseken 
meg is lett az eredménye. Az USA el-
leni döntő pedig azt igazolta, hogy 
a világ legjobbjának tartott csapattal 
is képesek felvenni a versenyt.

JÉGKORONG
Terbócs Istvánnal a soraiban második lett a magyar csa-
pat a ljubljanai Divízió 1/A világbajnokságon, ezzel kivív-
ta, hogy jövőre a legjobbak között, az A-csoportban sze-
repelhessen. 

István, aki a Kovács Pál Baptista Gimnázium diákja volt 
korábban, a koreaiak, a litvánok, a szlovének és a romá-
nok ellen is jégre lépett, és a négy mérkőzésen három gól-
passzt is kiosztott. Ez a harmadik sor játékosától kimon-
dottan jó teljesítménynek mondható.

„Lehet, ha akkor nem megyek át a Kovács Pálba, ak-
kor ma nem itt tartanék, és már régen abbahagytam volna 
a jégkorongozást!” – mondta az immár A-csoportos jég-
korongozó. 
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„Mindegy, hogy mit csinál az ember, de azt őszintén tegye”

MINDEN A R    ZSÁVAL 
KEZDŐDÖTT

Szöveg Marton Éva Fotó Subits-Tóth Gergő
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“Apám az ötvenes 
években a Dél-Budai 

Vendéglátóipari Vállalat 
díszítőüzemében 

dolgozott, emellett 
otthon „fusiban” 

gyártotta a rózsákat egy 
József körúti lakásban 

“

Vannak olyan cukrászati tárgyai, amit édesapjától, Szamos 
Mátyástól őrzött meg?
Férjemmel, Kelényi Gyulával negyven éven keresztül szen-
vedélyesen gyűjtöttünk mindenféle édesipari tárgyat, ter-
mészetesen köztük azokat is, melyeket apám használt. Eb-
ből a gyűjteményből hoztuk létre a Csokoládé Múzeumun-
kat, ahol kiállítottuk apám szerszámait is, melyeket még ő 
maga készített. A mai napig az éjjeli szekrényemen őrzöm 
apám jellegzetes szemüvegét, ha nehezebb napom van, ke-
zembe veszem, jó érzés. Apám a cukrászat minden területén 
nagyon tehetséges volt, de különösen a díszítőmunkái miatt 
foglalkoztatták. A harmincas évek közepén ismerkedett meg 
a marcipánnal, egy dán cukrászmestertől tanulta el a marci-
pánrózsa készítését, az ő nevéhez fűződik a magyarorszá-
gi első marcipánrózsa. Attól kezdve leginkább ezzel és a dí-
szmunkákkal dolgozott. Erre emlékezve lett a szlogenünk:  
„A rózsából indult ki az egész”. Gyerekként ebbe nőttünk be-
le, ismert lett apám neve, az ország minden vidékére hívták, 
hogy tanítsa meg az ottani cukrászokat is. 

Az Augusztnál volt tanuló. Ez nagyon jó ajánlólevél lehetett.
Auguszt Józsefnél tanult, ő vette fel apámat tanulónak, 
Auguszt Elemér kortársa volt. Apám szentendrei fiú volt, 
bár ott is volt cukrászda, de ő, aki világéletében nagyratö-
rő volt, a legjobb mestertől akart tanulni. Végigjárta az ak-
kori leghíresebb helyeket, a Hauert, a Gerbeaud-t, de se-
hol sem volt felvétel. Története van annak is, hogy vette 
fel végül Auguszt József, egy ott dolgozó felíró kisasszony, 
akinek megtetszhetett apám, segítette őt, hogy összeta-
lálkozzon a mesterrel. Felvették, fizetést nem, de egy szo-
bát kapott, így kezdődött a pályája.

Az 1948-as fordulatnál, az államosítások idején mi történt 
ezekkel a cukrászokkal?
1948-ban még Elemér vette át az üzletet, Auguszté-
kat kitelepítették, később nyithatták újra az 
üzletet. Apám az ötvenes években a Dél-Bu-
dai Vendéglátóipari Vállalat díszítőüzemében 
dolgozott, emellett otthon „fusiban” gyártot-
ta a rózsákat egy József körúti lakásban, hatal-
mas megrendelői köre volt. Mi hárman, gyere-
kek is beálltunk mellé. Apám felmondott a vál-
lalatnál, de saját műhelyt nem nyithatott, máig 
őrzöm az elutasító levelet, hogy „a szocialista 
szektornak nincs ilyenre szüksége”. Így már fu-
sizni sem mert, egy barátja cukrászdájába dol-
gozott be. Egy véletlen ismeretségnek köszön-
hetően – a pilisvörösvári tanácselnök segítsé-
gével nyithatta meg ott az első műhelyét.
Mára a Szamost a család három generációja, fi-
ak, unokák, menyek viszik. Ön a matematikataná-
ri pályáját adta fel ezért. Fontos volt, hogy miköz-

ben egyre több helyszínen nyitottak, ez megmaradjon csa-
ládi vállalkozásnak?
Egyszer olvastam egy Fellinivel készült interjút, amiben 
arról beszélt, teljesen mindegy, mit csinál az ember, de azt 
őszintén tegye, úgy, amit mások megtapsolnak. Beégett 
Fellini mondata. A férjemmel egyetemistakorunkban, hogy 
legyen zsebpénzünk, bedolgoztunk a papának. Férjem gé-
pészmérnök volt, a papa ötletére – ami más mérnököknek 
nem ment – két év alatt kidolgozott egy sziromkészítő gé-
pet a marcipánrózsához. Az alapítók apám, anyám, öcsém 
voltak, megvalósításban a férjem, Gyula fantasztikus volt. 
Három éve halt meg, mindent mindig együtt csináltunk. 
A hetvenötödik születésnapomon csinálok egy nagy bú-
csút, megünnepeljük mindazt, amit kaptam a sorstól. Fel-
készültem a halálra. 

Családi vállalkozás maradtunk, most már nemcsak a fia-
im, Kolos és Ádám, a menyeim, öcsém, s az ő lányai is ben-
ne vannak a cégben. Valóban számos üzlet és cukrászda je-
lenti ma a céget, négyszáz-ötszáz munkatárssal dolgozunk, 
de úgy éreztük, nem akarjuk elengedni a döntéseket, a mai 
napig együtt beszélünk meg mindent. Most fiatalítottunk, az 
egyik menyem a fejlesztésért felelős, Kolos fiam és a fele-
sége külön termelést visznek Fertőszentmiklóson és Karca-
gon. Kisebbik fiam, Ádám a cukrászatért felelős. Megosztot-
tuk a feladatokat, de a háttérben ott vagyok. Úgy néz ki, meg-
maradunk örökké.

Mit jelent Önöknek a tradíció és a megújulás?
Ha megnézi a cukrászdák enteriőrjét, mindegyik a tradíciót 
tükrözi. Miután otthagytam a matematikatanári pályát, az 
én feladatom lett a belső terek kigondolása, berendezése. 
Ez legalább annyira fontos, mint a sütemények íze. 

Édesapja húsz éve halt meg, látta még, hogyan épül, bővül 
a cég?
A Párisi utcai üzlet nyitását és még néhány üzlet létrejöt-
tét még megérte, nagyon boldog volt. A Párisi utca a szak-
mában is siker volt. Bächer Ivánnak van egy nagyon szép 
írása erről, hogyan élte meg apám ezeket a sikereket. 

Melyek azok az édességek a rózsán kívül, mely kezdetektől 
a Szamost jelképezik?
Érdekes, nem voltunk édesszájú család, de a nagy klassziku-
saink a szaloncukor, a dobostorta, az Esterházy. Visszük a ré-
gi, Monarchia-beli recepteket, mert az nagyon nemes dolog. 
Lehet kicsit változtatni, finomítani, de az alapok fontosak. 

Megvannak a régi, kézzel írt receptkönyvek?
Megmaradt néhány, azok ma már kuriózumok. Amikor el-
kezdtük a cukrászatot, olyanokat vettünk fel, akik a régi 
világban is dolgoztak, hozták azokat az ízeket. Rengeteg 
kóstolás, családi kupaktanács előzi meg, ha bekerül egy 
újítás. Mert újítani, javítani kell, ez garantálja a minőséget.

Külföldödön mennyire ismert a Szamos?
Vannak külföldi megrendeléseink, nagyobb áru-
házláncokban jelen vannak a termékeink, de nem 
Szamos néven. A kezdeti időkben próbálkoztunk 
az exporttal, de nem működött. Nem zavar, hogy 
így, nem a mi nevünkkel veszik meg a terméke-
inket, de amikor Anglia egy kisvárosában meg-
láttam a marcipánfiguránkat, hihetetlenül boldog 
voltam, hogy ott készül nálunk Pilisvörösváron.

Rengeteg emlék, családi történet, tárgy is a Sza-
mos. Izgalmas lenne, ha ebből könyv születne.
Bächer Iván, aki jó barátom volt, elkezdte csinál-
ni, néhány nagyon szép szöveget írt a család-
történetről és a helyekről is. Halála miatt csak 
ez a néhány írás maradt. Elteszek mindent, ami 
rólunk szól, azt hiszem, ez is elég.

A Szamos története az alapító Mátyással 
kezdődött. Szentendrén egy szegény szerb 
családba született. Ahogy lánya meséli: „vi-
lágéletében nagyratörő volt” – így a legjobb 
helyeken tanulta ki a cukrászmesterséget. 
A marcipánrózsával kezdődött minden. Ma 
21 cukrászda, négy-ötszáz munkatárs, több 
gyártóüzem van, de a cég továbbra is családi 
vállalkozásban maradt: három generáció vi-
szi. Szamos Gabriellával beszélgettünk.
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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. augusztus 23. 
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 2022/09. szám helyes megfejtése:  A gyermekágyi 
láz gyógymódja, csak Semmelweis Ignác halála 
után terjedt el a kórházakban 
A 2022/09. szám helyes megfejtői közül Major 
Péter Pál (XV.ker.), valamint Dalma Nyakó  (XV.ker.) 
Zafira Abida: Zenével a szabadságért című könyvét 
nyerték.



T Z N 5    2022. július   31

H
IR

D
ET

ÉS

LAKOSSÁGI

INGATLAN
Fiataloknak, befektetőknek, 
egyedülállóknak az 5-ös busz 
vonalán eladóvá vált egy 24,43 
nm minigarzon. Tehermentes. 
Amerikai konyha, nappali és für-
dő: 15.24 nm, galérián találha-
tó háló 9,19 nm. Saját tulajdonú 
gépkocsibeálló, 19 nm. Egyedi fo-
gyasztás, központi fűtés, szagel-
szívó. Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36 70 260-0863
 
Elcserélném XV. kerületi 78 nm-
es, 2. emeleti felújított lakásom. 
Érdekel: XV., IV., XIV., 40-50 nm la-
kás, fszt-i, vagy kertkapcsolatos.
Tel.: +36 70 421-6337

TÁRSKERESŐ
75 éves nyugdíjas hölgy keresi 
párját, aki káros szenvedélyektől 
mentes életet él. Következő te-
lefonszámon várom Úriemberek 
jelentkezését: 
Tel.: +36 20 398-3022

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

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki 
biztonságos életjáradékkal. Min-
denre van megoldás, hívjon bi-
zalommal, kérésére vissza is hí-
vom. 
Tel.: Tímea +36 20 266-4499

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

Festést, mázolást, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Bútormozgatással, 
takarítással.
Tel.: +36 30 422-1739

Redőnyjavítás
Tel.: +36 70 771-0928

Diófametszés! Itt az ideje a dió-
fametszésnek! Kertje díszét 

szakszerűen ápolom, biztonsá-
gosan, alpintechnikával. Mun-
kámra garanciát vállalok. 
Tel.: +36 30 744-5387 
vagy www.smartree.hu

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

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

• 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

Előadások:
2022. 08. 04. 19.00 óra
2022. 09. 2 1. 19.00 óra
2022. 1 0. 14. 19.00 óra

A Csokonai Nonprofit Kft. és a Terminál Workhouse közös produkciója 

  1153 Budapest, Eötvös utca 64-66. 
   +36 1 3076191 

  www.csokonai15.hu

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS RENDEZVÉNY HÁZ
Belépő: 2400 Ft Jegyvásárlás: csokonai15.jegy.hu

Szereplők:
VARGA Mária

ZSÓTÉR Sándor
Rendező:

KERKAY Rita
Dramaturg:

BORONKAY Soma
Zeneszerző:

MATKÓ Tamás

Valamit
az embernek
a múltjából
is szabad
megőriznie

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 1 308-0052,Tel.: +36 1 308-0052,

+36 30 962 2855+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 1 308-0052,Tel.: +36 1 308-0052,

+36 30 962 2855+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-mailben fogadunk:
hirdetes@csokonai15.hu 

Telefon: +36 30 166 1557
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