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Kétéves lett a KÖZépPONT
Két évvel ezelőtt, amikor kinyitott 
a KÖZépPONT Önfenntartó 
szellemi, közösségi tér, alkotómű
hely és adománybolt a Kiss János 
altábornagy utcában, cseppet sem 
emlékeztetett a mai állapotára. 
Fűtés nélküli, omladozó falú, le
robbant pince volt, amelybe a két 
alapító, Sáfrány Zsuzsa és 
Schweickhardt Zsuzsa álmodta 
bele a mások számára akkor még 
teljességgel irreálisnak tűnő terve
it. Bár 2017 novemberében csak a 
felújítás kezdődött meg, sok ér
deklődő betért hozzájuk, többen 
pedig itt maradtak segíteni – a 
közösségi tér tehát már akkor, jó
val a hivatalos megnyitó előtt 
megkezdte működését.

„Sok ismerősünk úgy vélte, re
ménytelen dologba vágunk bele. 
Mi azonban hittünk benne, hogy 
az előttünk álló hatalmas munka 
nem nehézség, hanem lehetőség. 
Lehetőség valami klassz dolog lét
rehívására, egy közösség megala
pozására és annak a 
gondolatnak a meg
erősítésére, hogy 
együtt mindenre 
képesek vagyunk” 
– mesélt a kezdetek
ről Sáfrány Zsuzsa. 
Tulajdonképpen 
nem csináltak mást 
– tette hozzá –, mint 
létrehoztak egy 
olyan helyet, amibe 
maguk is szeretnek 
belépni, ahol nem a 
pénz, az elvárás 
uralkodik, hanem 
az emberi kapcsola
tok, a figyelem, egy
más elfogadása.

A KÖZépPONT 
által egy évvel ez
előtt életre hívott baráti kört so
kan ugyancsak képtelen ötletnek 
tartották, mondván, a mai világ
ban nincsenek őszinte emberi 
kapcsolatok, nem létezik közössé
gi gondolkodás. Szerencsére nem 

a kételkedőknek lett igazuk: en
nek egyik ékes bizonyítéka, hogy 
a közösségi hely telt házas progra
mot szervezett kétéves születés
napja alkalmából. A nagy érdek
lődés ellenére családias hangulatú 
ünnepséget Kékesi Judit konzer
vatóriumi növendé
keinek komolyzenei 
koncertje, a Kis Sin
gers kórus fellépése, 
valamint Béres Esz
ter (ének) és Ti mo
thy Rose (gitár) kö
zös jazzprodukciója 
tette még emlékeze
tesebbé.

Az alapítók nem
csak az elmúlt két 
esztendőről, hanem 
a közelebbi és távo
labbi terveikről is 
beszéltek a találko
zón. Elhangzott, 
hogy advent idején 
az idén is lesz közös 

mézeskalácskészítés, ünnepi kon
cert és gyertyagyújtás. A rászoru
ló kállói gyerekeknek ismét gyűj
tést indítanak – ezúttal színesce
ruzakészleteket és jó állapotú 
mesekönyveket visznek nekik 

karácsonyra –, a Kiss János altá
bornagy utcai gondozási központ
ba járó időseket pedig kézműves 
ajándékokkal lepik meg az ünne
pek alkalmából.

Hónapról hónapra újabb kiál
lításokat rendeznek, decemberben 

művészi mézeskalácsképek látha
tók a KÖZépPONTban. Havi 
rendszerességgel komolyzenei és 
jazzkoncertet szerveznek, gyere
keknek és felnőtteknek kézműves 
foglalkozást hirdetnek, emellett a 

többi között jóga, történelmi té
májú beszélgetések, klubok és 
helytörténeti barangolások is sze
repelnek az állandó programok 
között.

Jövőre néhány nagyobb rendez
vényt is szeretnének megvalósíta

ni. Áprilisban több napon át Er
dély szépségeit mutatnák be elő
adásokkal, népzenével, kiállítás
sal, valamint a gasztronómiai él
vezetekben elmerülve, míg május 
végén újra közreműködői lesznek 
az adományboltok éjszakájának. 
Szeretnék ismét vendégül látni a 
kállói gyerekeket is, és ha minden 
úgy alakul, egy utcabált is rendez
nének a környéken élők bevoná
sával.

A KÖZépPONT támogatá
sokból, a programokhoz adott 
hozzájárulásokból, 1%os adófel
ajánlásokból és az adománybolt 
működtetésével tudja fenntartani 
önmagát. Ha tehát bevisszük a 
számunkra már felesleges, de má
sok által még használható, jó ál
lapotú tárgyainkat, vagy a sze
zonnak megfelelő ruháinkat, 
akkor ily módon is támogathat
juk a közösségi hely fennmaradá
sát.

z.

Három teherautónyi 
veszélyes hulladék

A Hegyvidék hagyományosan 
élen jár a környezetvédelmi kez
deményezések terén, az önkor
mányzat feladatának tekinti, hogy 
lehetőségeihez mérten minél in
kább csökkentse a kerület ökoló
giai lábnyomát. Ennek egyik 
módja a lakossági veszélyes hulla
dék szervezett begyűjtése, amit 
több mint egy évtizede minden 
évben késő ősszel hirdet meg. Így 
elkerülhető, hogy ezek az anyagok 
a kommunális hulladékba, netán 
a szelektív tárolókba kerülve káro
sítsák a környezetünket.

Nem szabad elfelejteni, hogy 
éppen ezért van szigorú rendje a 
lakossági hulladékgyűjtők hasz
nálatának, a kukákba elvileg csak 
meghatározott típusú szemeteket 
szabad dobni. Minden mástól a 
Fővárosi Közterületfenntartó 
Zrt. által szervezett éves lomtala
nításkor, egyéb időszakban az 
erre kijelölt hulladékudvarokban 
lehet szabályosan megszabadulni. 
Ebbe a körbe tartoznak a rossz 
vagy megunt, kidobásra ítélt 
elektronikai eszközök, az elemek, 
akkumulátorok, festékek, oldó
szerek és más vegyi anyagok, 
amiket az önkormányzat jóvoltá
ból most a Thomán István utcai 
parkolóban lehetett leadni az 
FCC Magyarország Kft. munka
társainak.

A környezettudatos gondolko
dást erősítő akció sikeréből kivet
te részét a Természetvédelmi Pol
gárőrség is. Az önkéntesek segítet
tek a pakolásban, és irányították a 
forgalmat. Utóbbira különösen 
nagy szükség volt, hiszen a meg
szokottnál jóval többen érkeztek, 
helyenként kisebb dugók alakul
tak ki.

Nem csoda, hogy néhány óra 
alatt mindhárom rendelkezésre 
álló 12 tonnás teherautó megtelt, 
sőt, a biztonság kedvéért üzembe 

állított pótkocsi sem maradt ki
használatlanul. A korábbi évekhez 
hasonlóan a legtöbben régi televí
ziókat, monitorokat és számítás
technikai eszközöket vittek, de 
szépen gyűltek a festékek és az 
akkumulátorok is.

Ez utóbbiból mindjárt kettőt 
hozott a Rozsnyai család, amely
nek tagjai egy egész doboz elekt
romos ketyerétől is megváltak. „A 
két autóakkumulátor közül az 
egyik már évek óta a garázsunk
ban porosodott. Tavaly és tavaly
előtt is megbeszéltük, hogy elhoz

zuk, de valahogy mindig otthon 
maradt, most viszont a fiaméval 
együtt végre leadtuk” – mesélte 
Rozsnyai Gábor, aki feleségével 
együtt körbejárta a társasházukat, 
és az idős szomszédoktól össze
szedte a kidobnivalókat. „Sokan 
egyszerűen nem tudnak már idá
ig eljönni, nekik segítünk évek óta 
a szállítással” – tette hozzá Rozs
nyai Mária.

„Erdő közelében lakunk, néha 
elborzadva látjuk, hogy egyesek 
hűtőszekrényeket dobnak a fák 
közé. Ezért örülünk ennek az ön
kormányzati programnak, így 
biztosan jó helyre kerülnek a rossz 
elektromos gépek” – dicsérte a 
kezdeményezést Maros Milán, aki 
minden évben a gyerekeit is ma
gával viszi, hogy lássák, hová ke
rülnek a régi dolgaik.

A kidobált gépeket az FCC 
Magyarország az európai uniós 
előírásoknak megfelelően ártal
matlanítja, szétszerelés után a 
szakemberek különválogatják az 
értékes alkatrészeket, anyagokat, 
míg a műanyag és más megma
radt részeket kohászati felhaszná
lás szerint összedarálják. A meg
menthető akkumulátorokat fel
újítják, a nem hasznosítható vegyi 
anyagokat megsemmisítik.

sm.

A környezettudatos gondolkodást is segíti az önkormányzat akciója

Ingyenes otthonápolást 
segítő oktatás

A kórházakban sokszor olyan betegeket is elhelyeznek, akiknek 
az ellátása minimális tárgyi tudással és szerető családi háttérrel 
otthonukban komfortosabban megoldható lenne. A Budapesti 
Szent Ferenc Kórház a Budán élő családoknak segítő, támogató, 
rehabilitációs célokkal újra elindította egészségügyi programját, 
amellyel a családtagok házi ellátásában kíván tömör és praktikus 
segítséget adni, a gyakorlatra fókuszálva. Az oktatás tematikája: a 
betegemelés technikái és technikai eszközei, pelenkázás, toalett
segédeszközök használata, otthonápolási tanácsok.

A bárki által látogatható oktatás hátralévő időpontja:
december 12. (csütörtök) 14.00.

Az oktatás helyszíne:
Budapesti Szent Ferenc Kórház (II., Széher út 73.).

Az oktatásra jelentkezni hétköznap munkaidőben telefonon, 
a 06-20/310-4404es számon vagy az apolig@szentferenckorhaz.
hu emailcímen lehet. Az érdeklődőket korlátozott számban, 
előzetes jelentkezés alapján tudja fogadni a kórház.

A Hegyvidéki Önkormányzat 
honlapjának címe:

www.hegyvidek.hu

Furcsa módon nem az általuk 
kifogásolt leendő parkoló elha
nyagolt területénél, hanem az 
önkormányzat által rendbe tett, a 
futók és a kerékpárosok által kü
lönösen kedvelt Jánoshegyi úton 
demonstráltak, akadályozva a 
hétvégén szép számban megjelenő 
sportolókat. Szokatlan volt az is, 
hogy a felszólalók alig foglalkoz
tak a tiltakozást kiváltó ügy rész
leteivel, inkább a kormánypárt 
kritikájára helyezték a hangsúlyt 
beszédeikben.

„Nem a fideszes, fakivágós, 
kompromisszumos, 101520 cen
tis gondolkodást akarjuk, hanem 
azt, hogy egy élhető bolygó ma
radjon utánunk!” – foglalta össze 
a demonstráció célját Szabó Tí
mea, a Párbeszéd társelnöke.

„Attól tartunk, 
hogy a lakóparkok 
elterjednek a he
gyen, és megszűnik 
az összes fa és az ösz
szes zöld terület” – 
vázolta fel borús jö
vőképét Élő Nor
bert, a DK XII. ke
rületi önkormányza
ti képviselője. „A 
természetvédelem ne 
legyen a kormány 
cselédlánya!” – je
lentette ki dr. Mo há
csi István, az MSZP 
helyi vezetőségének 
tagja, míg Heltai 
László, az LMP budapesti elnöke 
arról beszélt: „A fáinkat két rend
szer fenyegeti – az egyik a fideszes 
pártállam, a másik pedig a beru
házói és üzleti érdekek.”

Végezetül Dorosz Dávid, a 
Párbeszéd politikusa, Budapest 

frissen megválasztott klímavédel
mi és fejlesztési főpolgármester
helyettese tüzelte a jelenlévőket: 
„A közös értékeinkért kiállva 
szálljunk szembe azokkal, akik 
pénzért, hatalomért 
és a saját zsebük tö
mése miatt a közös 
jövőnket akarják 
elárulni!”

KÖZÖS BEJÁRÁS 
A HELYSZÍNEN
Míg a Normafá

nál demonstráló el
lenzéki politikusok 
nem tartották szük
ségesnek, hogy a 
leendő parkoló te
rületét bemutassák 
az általuk tiltako
zásra hívott embe

reknek, addig Budapest új főpol
gármestere, Karácsony Gergely 
vette a fáradságot, és Pokorni 
Zoltánnal együtt ellátogatott a 
helyszínre. A november 18i kö
zös bejárásukat követően Pokorni 
Zoltán úgy nyilatkozott, egyetér

tenek a főpolgármesterrel abban, 
hogy megszüntessék a természet
védelmi területen a busz és gép
kocsiforgalmat, a védett övezet
ben lévő erdőterületről kihozzák 

a parkolót és a buszvégállomást, 
továbbá abban is, hogy az új par
koló ne legyen nagyobb befoga
dóképességű a mostaninál.

A polgármester arról is beszélt, 
a főpolgármesterrel közösen kez
deményezi a kormánynál, hogy a 

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 
tűzze napirendre a fogaskerekű 
felújításának és meghosszabbítá
sának terveit. Ugyancsak egyet
értettek a Libegő felújításának 

szükségességével, hogy az ne csu
pán szórakoztató látványosság 
legyen, hanem valóban kötött 
pályás tömegközlekedési eszközzé 
váljon, érdemi forgalmat bonyo
líthasson le.

Karácsony Gergely elmondta, 
a polgármester által ismertetett 
elvek kiindulópontjai lehetnek egy 
kompromisszumos javaslat elfoga
dásának, hozzátéve: ő akkor sem 
bővítené a parkolóhelyek számát 
a Normafánál, ha az nem jelente
ne fakivágásokat. Hangsúlyozta, 
lehetőséget kell biztosítani a kö
zösségi közlekedés minél jobb 
kihasználására, a mostani helyze
ten pedig a fogaskerekű fejleszté
sével lehetne érdemben javítani. 
Az önkormányzat kompromisszu
mos tervét pedig előbb tanulmá
nyozza, majd ezt követően fejti ki 
a szakmai álláspontját.

z.

Egyeztetés a főpolgármesterrel a Normafánál
(Folytatás az 1. oldalról)

Közelednek az álláspontok, de további egyeztetésekre is szükség van még

Ellenzéki politikusok tiltakozó megmozdulást tartottak a Normafánál


