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Útfelújítások 
kerületszerte

7. oldal

Új dizájn, 
látványos 

változások
16. oldal

Helyi derbivel
az EB-re hangolódva
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„Köszönettel tartozunk azért a 
munkáért, amit a pedagógusa-
ink a pandémia alatt végeztek” – 
e szavakkal nyitotta meg a peda-
gógusnapi ünnepséget június 3-án 
Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester. Hozzátette: nem volt 
könnyű dolga a tanároknak és az 
óvónőknek, ezért kívánja, hogy 
nyáron sikerüljön egy picit lazíta-
niuk. A szakmai elismerések mel-
lett e napon a nyugdíjba vonuló-
kat is méltatta a kerület vezetése.

A fővárosi közgyűlés Bárczy 
István-díjban részesítette Sebes-
tyén Irént, az Újpalotai Összevont 
Óvoda óvodavezető-helyettesét.

„Megtiszteltetés számomra az 
elismerés” – mondta a díjazott. 
„Irén huszonnyolc éve él-hal az 
óvodáért” – fűzte hozzá Turóczy-
né Ungvári Edit, az Újpalotai Ösz-
szevont Óvoda vezetője. – Ez volt 
az első munkahelye, és szerintem 
innen is megy nyugdíjba. Kiváló 
a kapcsolata a gyerekekkel, a szü-
lőkkel és a kollégákkal is.”

Míg az „Év Óvodapedagó-
gusa” címet 2021-ben Hamvai 

Zsuzsanna, a Hétszínvirág Ösz-
szevont Óvoda Patyolat Tag-
óvoda óvodapedagógusa és Nyá-
ri Hajnalka, az Újpalotai Össze-
vont Óvoda Kavicsos Tagóvoda 
óvodapedagógusa érdemelte ki.

Az „Év Óvodai Munkát Segí-
tő Alkalmazottja” címmel ismer-
ték el Kissné Acsay Éva, a Hét-
színvirág Összevont Óvoda Mol-
nár Viktor Tagóvoda gyógypeda-
gógiai asszisztensének  munkáját.

Az „Év Pedagógusa” címet 
Bognárné Szőllősy Anna, a Ká-

roly Róbert Általános Iskola taní-
tója, Nagy Istvánné, a Kolozsvár 
Utcai Általános Iskola intézmény-
vezető-helyettese, Takácsné Bod-
nár Erika, a Hartyán Általános 
Iskola intézményvezető-helyette-
se és Tatai Márta Judit, a Kossuth 
Lajos Általános Iskola matemati-
ka-fizika szakos pedagógusa kapta. 

Majd végül Cserdiné Németh 
Angéla virággal és emléklappal 
megköszönte a nyugdíjba vonuló 
óvodapedagógusok munkáját is. 

R. T.

Kedves Olvasók!

Üdvözlöm Önöket. Beke Károly vagyok, az 
XV. Média Nonprofit Kft. új ügyvezetője. Az 
a személy, aki a következő 365 napban azt 
a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságot vezeti, amelyik például 
annak a lapnak a kiadásáért is felel, amit 
éppen a kezükben tartanak. 

Cserdiné Németh Angéla polgármester-
től komoly felelősséggel járó feladatot kap-
tam, amelynek minden erőmmel igyekszem 
majd megfelelni. Hiszem, hogy sok apró 
változtatással nemcsak életük része lesz az 
újságunk, tévénk, megújuló honlapunk és 
közösségi felületeink, hanem Rákospalota, 
Pestújhely és Újpalota tájékozódási pontjá-
vá is válunk rövid időn belül. Bízom abban, 
hogy hamarosan majd tőlünk értesülnek 
mindenről, ami a Tizenötödik kerületben 
történik. Úgy, hogy közben azért arra is 
igyekszünk figyelni, hogy szórakoztassuk is 
Önöket.

A tudás az XV. Média dolgozóiban meg-
van. Az elhivatottság és elszántság is. 
Sőt, a jó hírem az, hogy a büszkeség és 
az akarat is. Tudom, hogy új munkatársaim 
képesek lesznek azoknak a feladatoknak a 
megoldására, amelyeket együtt, közösen 
jelöltünk és jelölünk ki. 

Önök nélkül viszont nem lehetünk sike-
resek. Gondolkozhatom, gondolkozhatunk 
bármilyen tartalmi vagy éppen arculati vál-
tozásban, gyárthatunk mi bármilyen videót 
vagy éppen podcastet, ha Önök nem tarta-
nak velünk, ha nem lesznek valódi partne-
reink. Ezért arra biztatok mindenkit: keres-
senek minket! Az ajtónk nyitva áll mindenki 
előtt. Írjanak, ha véleményük van, és akkor 
is, ha valami fontosat szeretnének közölni 
a kerületben élőkkel. Forduljanak hozzánk, 
ha vállalkozásuk vagy éppen egy sportoló-

juk sikert ért el. Hírt adunk róla. És persze, 
ha gondolják, akkor hirdessenek nálunk.

Mi ott leszünk, hogy segítsünk minden-
kinek. Azon fogunk dolgozni, hogy mind 
minőségben, mind sebességben, mind 
hitelességben mi legyünk a legjobbak. Mi 
legyünk a helyi és hiteles médium. Ame-
lyiknek bármelyik, egymásra épülő és ösz-
szetartozó felületét is nyitják ki, megtalálják 
benne, amit keresnek. 

A feladat és a kérésem egyszerűbb, 
mint hinnék: dolgozzanak és tartsanak ve-
lünk. Adjanak nekünk témát, kérdezzenek 
tőlünk, vagy éppen hívják fel a figyelmün-
ket mindenre, amit fontosnak gondolnak. 
Azért, hogy a végén közösen legyünk 
büszke Tizenötödik kerületiek arra, amit 
Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán 
csinálunk!

Számítok Önökre!

PEDAGÓGUSNAP TESTÜLETI ÜLÉS
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Elismerés a kiválóknak

A szakmai elismerések mellett a nyugdíjba vonulókat is méltatta a kerület vezetése

Újra összeülnek
a képviselők
A kormány döntése értelmé-
ben újra ülésezhetnek az ön-
kormányzati testületek.

A veszélyhelyzet miatt eddig 
a képviselő-testületek, bizott-
ságok hatáskörét a polgármes-
terek gyakorolhatták, a válasz-
tott testületek tavaly november 
eleje óta nem ülhettek össze.

Ebben az időszakban Cserdiné 
Németh Angéla számos döntést 
hozott a testület és a bizottságok 
helyett eljárva, többek között így 
született meg a kerület 2021-es 
költségvetése, jött létre az önálló 
mezőőri szolgálat, vagy például 
legutóbb így nevezte ki az önkor-
mányzati cégek élére a vezetőket. 
A polgármester ezekről a dönté-
sekről minden esetben tájékoztat-
ta a testület minden tagját és véle-
ményüket, javaslataikat figyelem-
be vette. 

A kormány azonban módo-
sította a katasztrófavédelmi tör-
vényt, így június 15-től újra ülé-
sezhetnek a helyi önkormány-
zatok képviselő-testületei.
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VISSZALÉPTETTEK!
Az elmúlt időszakban, az Önök 
támogatásának köszönhetően 
egyértelművé vált, hogy a leg
esélyesebb ellenzéki jelöltként in
dulhatok az előválasztáson. Saj
nálom, hogy a Demokratikus Ko
alíció azért kezdeményezett tár
gyalásokat a pártom vezetésével, 
hogy megakadályozza ezt. Más 
körzetekben való DKtámoga
tás feltétele az én visszalépteté
sem volt. A döntés megszületett, 
visszaléptettek, így nem vehetek 
részt jelöltként az előválasztáson. 
Fegyelmezett politikusként a dön
tést tudomásul veszem, de nem 
értek vele egyet. Az előválasztás 
pont arról szól, hogy egy demok
ratikus „versenyben” a jelöltek kö
zül a választók mérlegeljenek, és 
döntsenek, ki képviselje őket az 
országgyűlési választásokon a Fi
desszel szemben. Ezt nem aka
dályozni kell és félni tőle, hanem 
pestiesen szólva „beleállni”. 

Köszönöm az eddigi támogatá
sukat és biztatásukat, bízom ben
ne, hogy lesz még lehetőségem 
ezt a bizalmat, ahogy eddig is, 
munkával megszolgálni. Továbbra 
is vallom, hogy ennek a kerület
nek itt élő, a helyi problémákat is
merő jelöltre van szüksége. Én őt 
fogom támogatni.

Tisztelettel:

TÓTH IMRE

„AMI NEM ÖL MEG,  AZ ERŐSEBBÉ TESZ”
 FRIEDRICH NIETZSCHE

VISSZALÉPTETTEK!
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Tisztán programkavalkád!
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

RieRsch Tamás

Sajtótájékoztatót 
tartott a Lehet Más 
a Politika XV. kerü-
leti szervezete május 
végén. Szilvágyi László 
képviselő két téma 
miatt kérte a média és 
annak segítségével a 
kerületi lakók figyel-
mét.

„Minisztériumi pályá-
zaton hárommillió fo-
rintot nyert a kerület 
az illegális hulladékok 
elszállítására. Ez jó hír, 
ugyanakkor elutasítot-
ták azt az igényünket, 
melyből a külterületein-
ket sorompóval és vad-
kamerákkal szereltet-
hetnénk fel. Ezért azt 
javasoltuk a kerület ve-
zetésének, hogy ezt a hi-
ányosságot önerőből pó-
toljuk, így hosszútávon 
is megoldható külterü-
leteink védelme. Javas-
latunkat Cserdiné Né-
meth Angéla polgármes-
ter is támogatta” – je-
gyezte meg a képviselő.

Szilvágyi László fon-
tosnak tartja azt is, hogy 
az önkormányzat  pró-
bálja meg feléleszteni a 
pandémia miatt visszafo-
gottá vált közösségi éle-
tet. Hozzátette: ehhez 
olyan programok szüksé-
gesek, amelyek vonzzák 
az érdeklődőket. Ilyen 

lehetne az ARC kiállítás 
idehozatala a Karácsony 
Benő parkba. 2022-ben 
már a kerület lehetne a 
házigazdája ennek a látvá-
nyos eseménynek.

Az ARC a leglátoga-
tottabb köztéri kiállítás 
Magyarországon. 21 éve 
kreatív gondolatokat, 

véleményeket bemuta-
tó és véleményformáló 
képkulturális esemény-
ként vesz részt a társa-
dalmi folyamatokban. 
A tárlatra minden évben 
korlátlanul pályázhat 
bárki, a kiállítás nyitott 
és ingyenesen tekinthe-
tő meg.  

PÁLYÁZAT SAJÁTOS 
NEVELÉSI IGÉNYŰ 
GYERMEKEK SZÁMÁRA

A XV. kerületi önkormányzat Kultu-
rális Bizottsága pályázatot ír ki sa-
játos nevelési igényű gyermekek tá-
mogatására. A támogatás 
a szakértői és rehabilitációs bizott-
ság véleményében javasolt különle-
ges gondozás keretében történő el-
látás biztosítását, kiegészítését, bő-
vítését célzó fejlesztő foglalkozások, 
terápiák költségére fordítható. 
A pályázati feltételekről részletesen 
az önkormányzat honlapján (bpxv.
hu) tájékozódhatnak.
A kiírásról további felvilágosítás kér-
hető a XV. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Népjóléti és Intézményfel-
ügyeleti Főosztályán telefonon vagy 
e-mailben az intézményfelügyeleti 
referensektől:  
Dobrosiné Ladjánszki Tímea (1 305-
3310,  dobrosi.timea@bpxv.hu) 
Végh Ádám (1 305-3160,  
vegh.adam@bpxv.hu)

Vonzó progra-
mok szüksége-
sek. Legyen
ARC-a
a kerületnek 
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Szilvágyi László fontosnak tartja feléleszteni a közösségi életet

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja, 1920-ban 
ezen a napon írták alá az I. világháborút lezáró tri-
anoni békeszerződést. A békét, amely a történel-
mi Magyarország területéből többé-kevésbé a mai-
ra zsugorította a magyar államot, lakossága és terüle-
te kétharmadát elvéve. A XV. kerületben a pestújhe-
lyi ereklyés országzászlónál tartott megemlékezést az 
önkormányzat, amelyen Hajdu László országgyűlési 
képviselő és Matlák Gábor alpolgármester helyezett 
el koszorút. Utóbbi elmondta: „sok szó esik a ma-
gyar nemzetet ért vérveszteségről, a határon túli ma-
gyarok panaszairól. Jogosan, mert ugyan Ceausescu 
és Milosevics régóta halott, de még messze vagyunk 
attól, hogy magyarnak lenni ugyanolyan legyen Te-
mesváron vagy Szabadkán, mint Szegeden.”

A trianoni békeszerződés 101. évfordulóján a 
XV. kerületi Fidesz külön rendezvényt tartott 
ugyanezen a helyszínen. A Himnusz és a Szó-
zat közös eléneklése mellett egy verssel és Pintér 
Gábor történelmi kitekintésével emlékeztek bé-
keszerződésre, amely a történelmi Magyarország 
területének és lakosságának kétharmadát elszakí-
totta, és így több mint hárommillió magyar került 
az új országhatárokon túlra. ZB

Bánatunk Trianon
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A Répszolg kiemelt figyelmet fordít a zöldfelület megóvására
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AZ ÖN LAKÓHELYÉN
ÉN BARKÓCZI BALÁZST,
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JELÖLTJÉT TÁMOGATOM.

SZAVAZZON ÖN IS BARKÓCZI BALÁZSRA
AZ ŐSZI ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON!

DOBREV KLÁRA
a DK miniszterelnök-jelöltje

 jeloltek.dkp.hu/barkoczi-balazs                barkoczi.balazs@dkp.hu           +3620-534-5696

0601 Barkóczi_hirdetes_210x148.indd   1 2021. 06. 02.   18:47:44

Az önkormányzat városüzemel-
tetési cége, a Répszolg kiemelt fi-
gyelmet fordít a zöldfelület meg-
óvására, ezért az Eötvös utcai 
útfelújításokhoz kapcsolódóan 
csaknem egy tucat facsemetét ül-
tettek át.

Alapos mérlegelés és gondos 
helykeresés után a Karácsony Be-
nő parkot választották az ültetés 
helyszínéül, ahol az új környezet-
ben tovább tudnak fejlődni, meg 

tudnak erősödni a facsemeték – 
közölte a társaság.

„Az átültetés során társasá-
gunk mindent elkövet a fák meg-
maradásáért, noha tudjuk, hogy 
a körülmények nem voltak ide-
álisak. Az ültetőgödröknél táp-
anyagdús talaj található. Az ül-
tetés után folyamatosan gondos-
kodunk a fák locsolásáról” – írja 
honlapján a Répszolg.

(já)

VISSZAÁLLT A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS

Ismét fogadja a kerület lakosságát a polgármesteri hivatal, vala-
mint a Bocskai utcai ügyfélszolgálat is.

Fontos tudnivalók:
Ismét az ügyfélszolgálaton lehet intézni a rövidtávú közterü-
let-használati engedélyek kiadását, és a közterület-használat 
csak az alakszerű engedély birtokában, díjfizetés ellenében tör-
ténhet.
Anyakönyvi kivonat ismét az ügyfélszolgálaton igényelhető.
Egyéb anyakönyvi ügyekben egyelőre továbbra is csak telefonon 
előre egyeztetett időpontban van lehetőség a személyes ügyfél-
fogadásra. 
Az anyakönyvi időpont-egyeztetés tárgyában hívható telefonszámok:
305-3353,
305-3372,
305-3121.

Kérelmeiket, bejelentéseiket és egyéb beadványaikat továbbra is 
megküldhetik postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre; 
előterjeszthetik elektronikus úton a cégkapu, az ügyfélkapu vagy 
az eugyintezes.bpxv.hu használatával; közérdekű panaszaikat, be-
jelentéseiket elküldhetik az ugyfelszolgalat@bpxv.hu email-címre is.

Megmentik a fákat
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 12.30

Ügyélfogadás a hivatal épületében:

Hétfő: 11.30 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 11.30
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csepRegi BoTond

Cserdiné Németh Angéla júni-
us 2-án átadta a megbízatásu-
kat az önkormányzat gazdasá-
gi társaságai vezetőinek.

A XV. kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő gazdasági tár-
saságok jelenlegi vezetőinek meg-
bízatása 2021. május 31-ig szólt 
– így szükségessé vált a döntés 
ezekről a megbízatásokról. Cser-
diné Németh Angéla polgármes-
ter – a veszélyhelyzet ideje alatt 
a képviselő-testület hatáskörében 
eljárva – határozott a cégvezetők 
személyéről: egy kivétellel az ed-
digi vezetők folytathatják a mun-
kát 2022. május 31-ig.

A polgármesteri hivatalban 
adta át a polgármester a megbí-
zatásokat a cégek vezetőinek. 
Eddigi munkáját 
folytatva a kerü-
leti piacokat mű-
ködtető CSAPl-15 
Kft. ügyvezetője 
Szakály Kis Csil-
la, a közfoglalkoz-
tatást végző Palo-
ta-15 Nonprofit 
Kft. ügyvezető-
je Bicskei Attila, 

a kerületi ingatlanvagyont kez-
elő Palota-Holding Zrt. vezér-
igazgatója Bokor István lesz, míg 
a városrész tisztaságáért felelős 
Répszolg Nonprofit Kft. ügyve-
zetői feladatait dr. Jankura Ta-
más látja el a következő egy év-
ben. Cserdiné Németh Angéla 
egy poszton döntött változtatás-
ról: folytatva az önkormányzat 
tájékoztatási rendszerének meg-
újítását és szervezeti korszerűsí-
tését a helyi tévét és lapot kiadó 
XV. Média Kft. ügyvezetője – 
szintén 2022. május 31-ig – Beke 
Károly, a Polgármesteri Kabinet 
Stratégiai és Tájékoztatási Cso-
port eddigi vezetője lesz.

A polgármester köszöntötte 
a régi-új vezetőket, és elmond-
ta, fontos változások, az átszer-
vezések éve lesz a következő a 
társaságok életében. Az önkor-

mányzat már ta-
valy elhatározta, 
hogy feladatainak 
ellátására új cég-
struktúrát alakít 
ki, azonban a pan-
démia közbeszólt, 
így az előttünk ál-
ló esztendő felada-
ta lesz ennek vég-
rehajtása. 
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Modern rendelők a Hősök útján

KINEVEZÉSEK

INGATLANFEJLESZTÉS

Jónás ágnes

A kerületi nagyberuházások 
egyike a Hősök úti rendelő-
együttes korszerűsítése. A 
mai kor követelményeinek 
megfelelő fejlesztés méltó 
körülményeket teremt mind 
a betegeknek, mind az orvo-
soknak.

A Hősök úti I. és Hősök úti 
III. rendelők felújítása folya-
matban van, ez év második fe-
lében el is készülnek a munká-
latokkal. Ez azt jelenti, hogy 
ott egy új fogászati centrumot 
és háziorvosi rendelőket alakí-
tanak ki. A beruházásnak kö-
szönhetően olyan egészség-
ügyi ellátást biztosító központ 
jön létre, ami sokkal korsze-
rűbb a jelenleginél – mondta el 

Benedekné Bagyinszki Márta 
városgazdálkodási főosztály-
vezető. 

A két épület az 1970-es 
években épült, ennek megfele-
lően mostanra nagyon lerom-

lott az állapotuk. Nem biztosí-
tották sem a betegeknek, sem 
az ott dolgozó orvosoknak, 
egészségügyi dolgozóknak a 
mai kor követelményeinek, el-
várásainak megfelelő körülmé-
nyeket.

Bruttó 630 millió forint köz-
ponti támogatás segítségével 
és bruttó 156 millió forint sa-
ját forrás biztosításával újulhat-
nak meg a két épületben műkö-
dő szakrendelők. A kétszintes 
épületben akadálymentes köz-
lekedést biztosító személyfel-
vonót  alakítanak ki. 

Mint megtudtuk, az épüle-
tek körüli közterületet is ren-
dezik, ennek során új parkolók 
létesülnek. Ehhez az önkor-
mányzat bruttó 61 millió fo-
rint saját forrást biztosít az idei 
költségvetésben.A kerületi nagyberuházások egyike a Hősök úti rendelőegyüttes korszerűsítése 

Átadta a polgármester a megbízatásokat a cégek vezetőinek

Az átszerve-
zések éve lesz 
a következő 
a társaságok 
életében

Folytatódhat a munka!
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Jónás ágnes

Az idei év egyik fontos 
fejlesztése a Dessewffy utca–
Wesselényi utca–Rákos út 
csomópontjában található 
köztér revitalizációja.

„A projekt a Fővárosi Önkor-
mányzat által kiírt TÉR_KÖZ 
2016. pályázat keretében el-
nyert bruttó 100 millió forin-
tos támogatás segítségével va-
lósulhat meg. Ez a beruházás 
már elkezdődött, és ebben az 
évben be is fejeződik” – nyilat-
kozta az XV Médiának Bene-
dekné Bagyinszki 
Márta főosztály-
vezető.

A köztér minő-
ségi megújítása so-
rán új, változatos 
burkolatokkal , 
zöldfelületekkel 
teszik moderneb-
bé, szebbé, a gya-
logosok számára 

komfortosabbá a vásárlást, vá-
rakozást.

Elbontják a meglévő pavilo-
nokat, helyükre korszerű, egy-
séges megjelenésű, új pavilono-
kat telepítenek.

A közterület átalakítása a 
járdafelület kiszélesítésével, a 
szükséges parkolóhelyek biz-
tosításával is együtt jár. Mivel 
a felújítandó terület egészen a 
Wesselényi utcai kispiacig nyú-
lik, további cél a meglévő ős-
termelői rendszer bővítése, a 
jelenlegi árusítóhelyek bontá-
sa, új őstermelői standok elhe-
lyezése a területen.

A főosztály-
vezető azt is hoz-
zátette, hogy mi-
vel az itt találha-
tó fák már na-
gyon elöregedtek, 
sok esetben bal-
esetveszélyesek, 
helyükre új fákat  
ültetnek a beru-
házás során.
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Megszépül a kispiac környéke
FELÚJÍTÁS

KORSZERŰSÍTÉSREKONSTRUKCIÓ

A felújítás költségét, 57 millió forintot, az önkormányzatunk 

A felújítandó terület egészen a Wesselényi utcai kispiacig nyúlik

Korszerű, 
egységes 
megjelenésű, 
új pavilonokat 
telepítenek

Forgalmi változás
a Deák utcában
Já

Lezárult a rákospalotai Deák 
utca felújításának előkészítése: 
június 1-jén a kivitelező Penta 
Kft. átvette a munkaterületet, 
majd június 7-én elkezdődött 
az útépítés.

A projekt keretében teljes hosszá-
ban felújítják a Deák utcát, vala-
mint a hozzá csatlakozó mellék-
ágat, a Hubay Jenő térig. A teljes 
pályaszerkezetet cserélik, új jár-
dákat, gyalogátkelőhelyeket, to-
vábbá parkolóhelyeket építenek, 
korszerűsítik a közvilágítást, és 
fákat ültetnek – közölte a BKK.

A helyszíni kiviteli munkák 
megkezdésével egy időben a De-
ák utca egyirányúvá vált a Hu-
bay Jenő tértől a Fő út felé. 

A munkák előrehaladásáról, 
valamint a közösségi közleke-
dést érintő változásokról a BKK 
folyamatos tájékoztatást ígér.

A közlekedési társaság sze-

rint az útépítés idén ősszel feje-
ződhet be.

A BKK az eredetileg becsült 
összegnél kedvezőbb áron kö-
tötte meg a kivitelezési szerző-
dést. A Deák utca és mellék-
ágának korszerűsítése a terve-
zett 133,35 millió forint helyett 
tartalékkerettel együtt bruttó 
122,8 millió forintba kerül.

Május végén megkezdődött a 
Bocskai utca Illyés Gyula utca és 
Dobó utca közötti szakaszának 
felújítása.

A munkálatok keretében 
megújul az útpálya, és – ahol er-
re lehetőség van – parkolót, fél-
reálló felületeket is kialakítanak 
– tájékoztatta a városgazdálkodá-
si főosztály a bpxv.hu-t.

Azokon a szakaszokon, ahol 
a járdát is cserélik, a teljes ut-
caszélességben végzik majd a 
munkát. 

A felújítás nettó költsége 
mintegy 57 millió forint – ezt 
önkormányzatunk saját forrás-
ból biztosítja.

A munkálatok várhatóan 
2021. június 30-án fejeződnek be.

Megújul a Bocskai 
utca egy szakasza A munkálatok miatt a Deák utca 

egyirányúvá vált a Hubay Jenő tértől 
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

LEVELESLÁDÁNBÓL

AZ OLVASÓ OLDALA

Mikor lesz kiskutyánk?
Minden gyermek életében 
elérkezik az a kor, ami-
kor egy kiskutyát, kisci-
cát, de legalább egy hör-
csögöt szeretne. A szü-
lőknek ilyenkor számos 
szempontot kell figyelem-
be venniük, hogyan lehet 
erre felkészülni? Kérdezte 
olvasónk...

Jánosi Mónika pszicho-
lógus, kutyás terapeuta 
arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ne engedjünk a kér-
lelésnek addig, amíg nem 
biztosítottuk otthonunk-
ban a megfelelő fekhelyet, 
elkerített részt. Vonjuk be 
a gyermeket is az előké-
születekbe, és meséljünk 
neki a kisállattal kapcso-
latos várható feladatok-
ról. A gyermekek általá-
ban túlszeretgetik új ked-
vencüket, ezért tanítsuk 
meg neki, hogy hogyan 
kell hozzányúlni, játsza-

ni vele, hogy abban mind-
ketten örömüket leljék.

A szakember hozzá-
tette: sosem reális elvá-
rás egy négy-öt éves felé, 
hogy minden nap ő etesse 
és gondozza az otthoni ál-
latot. Emiatt ne szidjuk le, 
inkább tegyük ezt közös 
programmá, amíg önálló-
an nem tanulja meg, hogy 
hogyan kell gondoskodni 
a kisállatáról. Bár elméleti-
leg névleg az új kedvenc a 
gyermeké, de ne felejtsük 
el, a felelősség mindig a fel-
nőtteké!

Jánosi Mónika arra is 
kitért: jó kezdeményezés 
lehet a kerületben egy új 
napközis tábor, ahol öt 
napon keresztül megis-
merkedhetnek a helyes és 
felelős állattartással a gye-
rekek. Részletek a Fejlesz-
tő Palota honlapján (mo-
viban.hu).
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TÁJÉKOZTATÁS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kerületi önkormányzat képvi-
selő-testülete módosítani kívánja 17/2018. (VI. 26.) ök. rendelettel 
jóváhagyott Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Építési Szabályzatát 
(KÉSZ).

A módosítás a fővárosi településrendezési eszközök változásának 
átvezetése, az önkormányzat fejlesztési lehetőségeinek bővítése, 
valamint az alkalmazás során felmerült pontosítási igények érdeké-
ben szükséges.
Előzetes véleményezési szakaszban, kérem, észrevételeiket, javas-
lataikat 2021. július 10- éig, elektronikus úton a foepitesz@bpxv.hu 
email címre küldjék meg.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI. POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÁLYÁZATOT HIRDET 

a HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLYON:
HUMÁNPOLITIKAI ÜGYINTÉZŐI munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes információ 
a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.bpxv.hu)  

Állásaink/Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.

Jelentkezési határidő: 2021. június 14. 

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ A KÉSZ ESETI MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 14.) ön-
kormányzati rendelet 8. § bekezdése értelmében tájékoztatom 
a lakosságot, hogy a kerületi önkormányzat képviselő-testülete 
módosítani kívánja a 17/2018. (VI. 26.) ök. rendelettel jóváhagyott 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Építési Szabályzatát (KÊSZ).

A módosítás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelettel nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentőségű M3 metró meghosszabbítá-
sával érintett egyes területek előírásait érinti.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdésének
c) pontjában, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes település-
fejlesztési, településrendezési és teIepüIéskép-védelmi szabályok 
eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdésének
a) pontja alapján a KÉSZ munkaközi véleményezése (partnerségi 
egyeztetése) kizárólag elektronikus úton történik, személyes meg-
jelenést igénylő lakossági fórum nem lesz.

A elektronikusan tartott lakossági fórum 2021. június 17-én 14-15 
óra között lesz, melyre elektronikus úton a foepitesz@bpxv.hu 
e-mail címen jelentkezhetnek be.

A tervezet letölthető a www.bpxv.hu a jobb oszlopban, az Építési 
Szabályzat menüpont alatt.

Észrevételeiket, javaslataikat a honlapon történő közzétételtől 
számított 15 napon belül, 2021. június 25-éig, elektronikus úton a 
foepitesz@bpxv.hu e-mail címre küldhetik el.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

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

Tóth Imre 
alpolgármester 

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

Tóth Veronika 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
Hajdu László
hajdu15laszlo@gmail.com
+36 30 899 2663

  1. sz. vk. Lukács Gergely
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 70 371 7978    
lukacs.gergely@bp15.hu

  2. sz. vk. Szilvágyi László 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 768 0993    
szilvagyi.laszlo@bp15.hu

Választókerület/név/frakció Elérhetőség

Név/frakció Elérhetőség

  3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 382 6160     
bodo.miklos@bp15.hu

  4. sz. vk. Deschelák Károly 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 571 4121
deschelak.karoly@bp15.hu

  5. sz. vk. Farkas Edit 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 20 440 8855 
farkas.edit@bp15.hu

  6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 30 540 6393    
legard.krisztian@bp15.hu

  7. sz. vk. Király Csaba 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 962 8755    
kiraly.csaba@bp15.hu

  8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 296 6139 
gyurko.daniel@bp15.hu

  9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 964 2452   
vekas.sandor@bp15.hu

10. sz. vk. Tóth Veronika
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 585 4493   
toth.veronika@bp15.hu

11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 164 4472   
bihal.david@bp15.hu

12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Független) 

 +36 30 991 4405 
makai.ferenc@bp15.hu

13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 673 8199 
palocsai.bela@bp15.hu

14. sz. vk. Tóth Imre 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 984 3118   
toth.imre@bp15.hu

Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 409 1574 
bakos.maria@bp15.hu

Csonka László 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 219 1232   
csonka.laszlo@bp15.hu

Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 436 1224   
lehoczki.adam@bp15.hu

Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 669 3807

Pálmai Attila 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

+36 20 777 6837 
palmai.attila@bp15.hu

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)

+36 70 778 8544
szalay.kornel@bp15.hu

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

LISTÁS KÉPVISELŐK
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J. á.

Május végén megnyi-
totta kapuit Budapest 
egyik legrégebbi és 
egyben leghíresebb 
strandja, a Palatinus 
Gyógy-, Strand- és 
Hullámfürdő is. 
Kedvezőtlen időjárás 
esetén sincs okunk az 
elkeseredésre, mivel 
a fürdő beltéri, sőt 
kültéri termálmeden-
céi ekkor is kellemes 
kikapcsolódásra csábí-
tanak.

A belépők a korona-
vírus-járvány kitörése 
előtti árakon érhetők 
el, és továbbra is van le-
hetőség gyermek-, diák- 
és nyugdíjas jegy, illet-
ve családi belépők meg-
vásárlására. A korábban 
megvásárolt bérletek, 
ajándékutalványok ér-
vényességét automatiku-
san meghosszabbították.

A sorban állás elke-
rülése érdekében java-
solják az új és korsze-
rű online felületen törté-
nő belépők megváltását, 
mely a fürdő honlapján  
(palatinusstrand.hu) érhe-

tő el. Fontos, hogy a vo-
natkozó kormányrende-
let alapján csak olyan, 18 
éven felüli személy láto-
gathatja a fürdőt, aki ren-
delkezik védettségi iga-
zolvánnyal vagy igazol-
ni tudja védettségét az 
EESZT applikációval. 

A 18 éven aluli, vé-
dettségi igazolvánnyal 
nem rendelkező szemé-
lyek kizárólag védettsé-
gi igazolvánnyal rendel-

kező személy felügyele-
tével látogathatják a für-
dőket. A 18 éven aluli 
személyek életkorát  eb-
ben az esetben is ellenőr-
zik a fürdők dolgozói, 
mely diákigazolvány fel-
mutatásával is igazolha-
tó. A védettségi igazol-
ványok ellenőrzését a 
testhőmérséklet mérésé-
vel együtt a fürdők bejá-
ratánál végzik. 

Szintén fontos infor-

máció, hogy papucs nél-
kül továbbra sem enge-
dik be a látogatókat a 
fürdő területére. Belé-
péskor és a fürdők belte-
rében tartózkodás teljes 
időtartama alatt – kivé-
ve a medencetérben, sza-
unában és gőzkabinban 
– az orrot és szájat elta-
karó maszk használata 
kötelező a vendégek szá-
mára, de a kültéren nem 
szükséges.

Jónás ágnes

Újra bekapcsolódott a főváros vérke-
ringésébe a megújult közbringaszolgál-
tatás. A közlekedők egy modernebb, 
könnyebben használható, ráadásul a 
Főváros számára takarékosabb MOL 
Bubit vehettek birtokukba, mely támo-
gatja a fenntartható és élhető Budapest 
vízióját. 

A város 158 pontján bárki számára elérhe-
tők a BKK közösségi kerékpárjai.  A szol-
gáltatás kizárólag a MOL Bubi applikáció-
val használható.

A közbringarendszer alapjaiban újult 
meg, hogy az eddigieknél lényegesen jobb 
felhasználói élményt nyújtson, változat-
lanul Budapest belső városrészeit lefedő, 
mintegy 30 négyzetkilométeres szolgálta-
tási területen.

A fürdő medencéi kellemes kikapcsolódásra csábítanak

KIKAPCSOLÓDÁS

KÖZLEKEDÉS

A védettségi 
igazolványok 
ellenőrzését a 
testhőmérsék-
let mérésével 
együtt a bejá-
ratnál végzik

FŐVÁROSI HÍREK

Fürdőélmény a Margitszigeten

Újjászülettek a közbringák
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•  A kerékpár defekttűrő, fújt gumikat kapott, ezért 
könnyebben tekerhető,  és sokkal jobban gurul 
elődjénél.

•  Az új applikációban minden MOL Bubival kapcsolatos 
ügyet pillanatok alatt el lehet intézni, nincs szükség 
személyes ügyintézésre,  a honlapot is frissítették.

•  Egyszerűbbé vált a kerékpárok felvétele és lezárá-
sa, amelyet egy okoslakattal lehet megtenni.

•  A városi közlekedéshez minden kiegészítővel fel-
szerelt jármű széles skálán, könnyedén állítható 
nyeregmagassággal bárki számára kényelmessé 
teszi a kerékpározást.

A szolgáltatás részeként a MOL Bubi 
díjstruktúrája is megújult:
•  A havi bérlet 500, az éves bérlet 5000 forintba kerül.
•  Érvényes MOL Bubi bérlettel a rövid utazások (30 per-

cen belül minden alkalommal) változatlanul díjmente-
sek. A korábban alkalmazott kaució  megszűnt.

•  Alkalmi felhasználóként csupán egy egyszeri, 100 
forintos bankkártya-regisztrációs díjat kell fizetni a 
legelső használatkor, de még az is lebiciklizhető az 
első utazáskor.

•  Egy regisztrációval egyidejűleg továbbra is akár 4 
kerékpár használható. 
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Jónás ágnes

Megnyílt a szavazás Budapest 
első, fővárosi szintű részvételi 
költségvetésének ötleteire. A 
budapestiek számára most kö-
vetkezik a részvételi költségve-
tés legizgalmasabb szakasza, a 
nyilvános szavazás, ahol eldől, 
hogy mely ötletek lesznek 
azok, amiket a fővárosi önkor-
mányzat megvalósít. Június 
végéig várják a voksokat.

A részvételi költségvetés első 
ciklusa 2020 októberében kezdő-
dött, az azóta összegyűlt, majd 
a főpolgármesteri hivatal és az 
ebből a célból véletlenszerűen 
össze válogatott, budapestiekből 
álló tanács által megszűrt ötle-
tekből készült el a végleges sza-
vazólista, 53  javaslattal. Most is-
mét Budapest lakosságán a sor, 
másfél hónapig tartó nyilvános 
szavazással dől el ugyanis, hogy 
mely ötletek valósulnak meg.

Indul a szavazás!
A szavazólistára került  ter-

vek megvalósításának összérté-
ke 3,9 milliárd forint, a részvételi 
költségvetés keretösszege pedig 
1 milliárd forint. Ez nem feltét-
lenül jelenti azt, hogy az ötletek 
egynegyede  realizálódik  csak, 
mivel az  elképzelések  kivitele-
zésének  költsé-
gei igen eltérőek, 
de az biztos, hogy 
most már minden 
csak a városlakók 
szavazatain és az 
ötletgazdák moz-
gósítási képessé-
gén múlik – írta 

közleményében a fővárosi ön-
kormányzat.

A kategóriáknak külön költ-
ségkeretei vannak, ez a Zöld Bu-

dapest és a Gondos-
kodó Budapest ese-
tében 250-250 mil-
lió forint, az Egész 
Budapest kategória  
tekintetében  500 
millió forint. 

Hogyan lehet 
szavazni?

Szavazni az otlet.budapest.hu 
oldalon lehet, illetve a kihelye-
zett közterületi szavazóállomá-
soknál. Bárki szavazhat, aki Bu-
dapesten él, tanul vagy dolgo-
zik, és betöltötte 18. életévét. A 
szavazás június 30-án zárul, ezt 
követően azokat a javaslatokat, 
amelyekre a legtöbb voks érke-
zett – és amelyek beleférnek a 
kategóriák költségkereteibe –, 
a fővárosi önkormányzat meg-
valósítja.

ÚJRA SZÍNHÁZ!
Több mint 70 produkcióval, koncer-
tekkel, ősbemutatókkal, zenés- és 
prózai előadásokkal, gyerekprogra-
mokkal, táncelőadással, operettel, 
színházi szemlével, filmvetítések-
kel várja a közönséget a Városma-
jori Szabadtéri Színpad szeptember  
19-ig. A 800 fős nézőtérre korláto-
zás nélkül, védettségi igazolvány-
nyal engedhetik be a közönséget. A 
programokról további információ a 
www.varosmajoriszinpad.hu oldalon 
érhető el.

RÓZSÁS VÁLTOZÁSOK
Elindult az újpesti Rózsa utca felújí-
tása. Az első ütemben a kivitelező a 
Rózsa utca páratlan, Újpesti Szak-
orvosi Rendelőintézet felőli oldalán 
kezdte meg a munkát. A kétirányú 
forgalmat az utca páros, Kozma La-
jos Faipari Technikum felöli oldalán 
tartják fenn. A munkavégzés ideje 
alatt forgalomkorlátozás van érvény-
ben: a társasházak előtti parkolók 
kivételével nem lehet parkolni az út-
szakaszon. A Rózsa utca közvilágí-
tása és a járdaburkolat is megújul, 
ezért a munkavégzés idejére korlá-
tozzák a gyalogosforgalmat is. Ezen-
kívül több lépcsőben átépül az Árpád 
út–Rózsa utca csomópontja is.

EBUSZ TESZTELÉS

Elektromos buszt tesztelhetnek a bu-
dapestiek a 105-ös vonalán június-
ban. A BKK és második legnagyobb 
szolgáltatója, az ArrivaBus a BYD 
legmodernebb, teljesen elektromos 
városi autóbuszát, a BYD K9 UB 12m 
eBus típusú járművet teszteli valós 
forgalmi környezetben. A 105-ös vo-
nalán júniusban két hétig e105-ös 
jelzéssel közlekedő jármű ingyene-
sen kipróbálható.

A Városháza megnyílik a városlakók előtt is, 
ezen a nyáron kulturális programok kapnak 
helyet az intézmény udvarán. A Friss Hús 
Budapest Filmfesztivál filmjeinek vetítésével 
megkezdődött az idei Városházi Esték prog-
ram. 

Karácsony Gergely elmondta: mindig lel-
kiismeret-furdalása volt, hogy ezt a gyönyö-
rű udvart csak a dolgozók használhatják. „A 
járvány egyik hatása az volt, hogy újra felfe-
deztük a szabadtéri tereket, mi is újra felfe-
deztük ezt az udvart, és most megnyitjuk a 
budapestiek előtt” – jegyezte meg. Hozzátet-
te: 2021 nyarán a Városházi Estek keretében 
több kulturális program helyszíne lesz a Vá-
rosháza dísz udvara, filmvetítések, jazzkoncer-
tek és színielőadások váltják egymást a színpa-
don. Bővebben: bpxv.hu.

Egymilliárd sorsáról 
dönthetünk

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS

VÁROSHÁZI ESTÉK

Szavazni az 
otlet.budapest.
hu oldalon 
lehet

FŐVÁROSI HÍREK

Új kulturális tér a fővárosban

A Városháza megnyílik a városlakók előtt
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INSPIRÁLÓ KERÜLETI SZEMÉLYISÉGEK

KÖZÉPPONTBAN

RieRsch Tamás

Marasztaltak, maradjak még, ez 
jól is esett, de felkészültem er-
re a lépésre. 65 éves vagyok, 

43 éve tanítok, úgy érzem, eljött az idő, 
hogy végleg visszavonuljak” – jegyez-
te meg Ábri László tanár úr az utolsó 
akrobatika óráinak egyike előtt.

Ábri László nyugdíjba vonulásával 
nemcsak a rákospalotai gimnázium lesz 
szegényebb, hanem a kerület is. A kivá-
ló pedagógus ugyanis sok területen bi-
zonyított. Volt szerencsénk követni 
pályafutása jelentős részét, melyről in-
terjúk és cikkek sokasága tanúskodik, 

búcsúképpen egy időutazásra hívjuk la-
punk olvasóit.

Egy olyan gazdag sportmúlttal ren-
delkező középiskolának, mint amilyen a 
Dózsa György Gimnázium és Táncmű-
vészeti Szakközépiskola, rendkívül nagy 
nehézséget jelentett, hogy a magas szin-
tű képzéshez nem voltak meg az infra-
strukturális feltételei. A diákok a szűkös 
kis tornateremből sokszor a folyosókra 
szorultak, a testnevelésórákat a pedagó-
gusoknak kreatív módon kellett megol-
daniuk. Az önkormányzat 2011-ben a 
Károly Róbert Kereskedelmi Szakkö-
zépiskolát a Kontyfa Középiskolába in-
tegrálta, így felszabadult a Sződliget ut-

EGY LEGENDÁS TESTNEVELŐ
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Két héttel a tanév vége előtt 
már mindenki elbúcsúzott Ábri 
Lászlótól, a Dózsa György 
Gimnázium és Szakgimnázium 
testnevelő tanárától. Laci bácsi-
nak ugyanis június 8-án járt le a 
mandátuma, így hiába tartott jú-
nius 15-ig a tanév, neki kötelező-
en szabadságra kellett vonulnia.
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INSPIRÁLÓ KERÜLETI SZEMÉLYISÉGEK

KÖZÉPPONTBAN

A népszerű sportvezető
és pedagógus

civilben böllérkedik

minden már rutinná válik. 2012-ben  ne-
gyedszerre választottak meg iskolaigaz-
gatónak, akkor még nem éreztem kész-
tetést a váltásra. A pályázat előbb elgon-
dolkoztatott, majd a lehetőség egyre in-
kább igénnyé vált. Egy stabil, felfelé 
törekvő iskolát adok át az utódomnak. 
Úgy vélem, nem kell szégyenkeznem. 
Az iskolával való kapcsolatom tovább-
ra is szoros lesz, nemcsak a földrajzi kö-
zelség, hanem a közös munka miatt is”– 
nyilatkozta 2014-ben. 

Majd 2015-ben egy gazdasági fúzió-
nak köszönhetően egyesítették a Cso-
konai Művelődési Központot és az Ifjú-
sági és Sportközpont.

„A kultúra és a sport elfér egymás 
mellett. Két megszállott csapat fog egy-
mással és egymás mellett dolgozni, 
amely segítséget jelenthet mindkét kol-
lektíva számára” – így fogalmazott ak-
kor Ábri László, az összevonás kezde-
ményezőjeként. 

2018-ban az önkormányzat döntése 
értelmében ugyan megszűnt az Ifjúsági 
és Sportközpont, de a napközis táborok 
lebonyolításába Ábri László és csapata 
továbbra is szívesen besegített.

A Dózsába pedig tárt karokkal várták 
vissza Laci bácsit.  Testnevelőként tért 
vissza oda, ahol 2018-ban, pont 40 éve ta-
nárként kezdte pályafutását.

Ábri László mindig kitartott a Dózsa 
mellett, bárhová vetette a sors, visszajárt 
tanítani a táncosokat. Irányítása alatt az 
iskola táncművészeti szakkal egészült 
ki, melyben nemcsak vezetőként, ha-
nem tanárként is részt vett. Igazgatói 
munkája mellett is végig akrobatikát 
oktatott a táncművészeti diákoknak. 

Mindemellett az ismert kerüle-
ti sportvezető és pedagógus ci-
vilben böllérkedni is szokott.

„Az őseim földművesek voltak, a 
nagyapám Rákospalotán, a nagybátyám 
pedig Kisújszálláson, hentesként dolgo-
zott. A mesterséget volt kitől eltanul-
nom. Nekem ők tanították meg a szak-
mát, gyerekként mindig ott lábatlan-
kodtam körülöttük, míg a nagybátyám 
14 éves koromban  bevezetett a disz-
nóvágás rejtelmeibe. A Dózsában min-
dig disznótorral zártuk a kalendáriumi 
évet. Ilyenkor egy nagyobb, volt, hogy 
260 kilogrammos, vagy több, kisebb sú-
lyú disznót vágtunk le, amit az iskola 
udvarán a tanári karral közösen dolgoz-
tunk fel és fogyasztottunk el. Később 
Tóth Lajos megkeresett a kerületi disz-
nóvágás és tor ötletével. Ebből hagyo-
mány született, amit fontosnak tartok, 
mert így a városi gyermekeink is meg-
ismerkedhetnek ezzel a népszokással.”

A múzeumkerti disznóvágás 2018-
ban a főszervezők, Tóth Lajos és Ábri 
László „visszavonulásával” ért véget. A 
böllér a következő évben még feldolgo-
zott egy malacot a Pátria Egyesület fel-
kérésére, utána már csak saját célokra 
hasznosította tapasztalatát.

A nyugdíjas évekről pedig úgy fo-
galmazott Laci bácsi: lesz mit csinálnia. 
„Nyolcvannyolc éves anyukám és há-
rom gyönyörű unokám mellett ott a 
kertem is, amit imádok gondozni. Büsz-
ke vagyok a mögöttem hagyott időszak-
ra, és akrobata növendékeim Ambrus 
Veronika tanítványomnál, jelenlegi kol-
léganőmnél jó kezekben lesznek.” 

A Dózsa György Gimnázium és 
Szakgimnázium közössége pedig meg-
ható módon búcsúzott szeretett tanárá-
tól. Az ünneplésen kívül, hogy minden-
ki értesüljön Laci bácsi visszavonulásá-
ról, a kerületben óriásplakátokat is ki-
helyeztek.

cai iskolaépület és tornacsarnok. Ez meg-
oldást jelentett a Dózsa problémájára is. 
Ábri László 1998-ban lett az iskola igaz-
gatója, és mindent megtett az évek alatt, 
hogy nívós intézménnyé váljanak. El-
mondta: az új tantermekkel nemcsak a 
mindennapos testnevelés, hanem a szín-
vonalas művészeti képzés feltételeit is 
biztosítani tudták. A táncművészeti szak 
például hét tantermet kapott a Sződliget 
utcában, amit aztán önerőből alkalmas-
sá tettek a szakirányú oktatásra. Új szín-
folt a rákospalotai gimnáziumban a 2013-
ban bevezetett drámatagozat, mely rövid 
időn belül az  intézmény egyik profil-
jává vált. Ez a szak is a Sződliget utcá-
ban, a régi iskola ebédlőjében lelt otthon-
ra. A gimnázium közben egy műfüves 
sportudvarral gazdagodott, így ma már 
minden évfolyamon biztosítani tudják a 
mindennapos testnevelést.

Ábri László 2013 decemberében 
jelentette be az iskola tantestüle-
tének, hogy megpályázta az Ifjú-

sági és Sportközpont vezetését. Néhány 
nap múlva a képviselő-testület is áldását 
adta erre a váltásra. A volt gimnáziumi 
igazgató 2014-ben költözött át a Wágner 
Manó parkból a Széchenyi térre.

„Úgy éreztem, szükségem van a meg-
újulásra. 17 évig tanultam, 17 évig vol-
tam testnevelő, majd szintén 17 évig 
voltam igazgató. Ennyi idő után sok 
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ZelenyánsZky BaláZs

A járvány csillapodtával im-
már hetek óta újra visszatért 
a normális mederbe a kerületi 
idősek nappali ellátása. 
A nemrég felújított Kontyfa 
utca 3. szám alatti épület-
ben részben újraindultak az 
idősklub programjai, valamint 
ismét működik a demenciával 
élők ellátása is. Katonáné 
Jordáki Ildikótól, az Egyesített 
Szociális Intézmény (ESZI) 
Területi Gondozá  egységve-
zetőjétől megtudtuk, fogad-
nak még jelentkezőket, ha 
megfelelnek a feltételeknek. 

„Az ESZI Területi Gondozás a 
Kontyfa utca 3. szám alatti telep-
helyen az Időseket és Demenci-
ával Élőket Segítő Szolgálatban 
biztosítja az igénybe vevők ré-
szére a demens nappali ellátást. 
A szolgáltatást azok a XV. ke-
rületi lakosok vehetik igénybe, 
akik rendelkeznek pszichiáter, 
neurológus, vagy 
geriáter szakor-
vos által kiállított, 
a demencia kór-
képet megállapí-
tó szakvélemény-
nyel. ”– mondta 
Katonáné Jordáki 
Ildikó.

Az idősklub termei is meg-
újulva fogadják a visszatérőket, 
akik a járványügyi óvintézkedé-
sek (kézfertőtlenítés, lázmérés, 
maszkhasználat) és a 1,5 méteres 
védőtávolság betartása mellett 
vesznek részt a programokon. Az 
egységvezető kitért arra is, hogy 
az idősek visszajelzése pozitív, 
mindenkinek tetszik az új hely. A 
rendszeres napi igénybevétel még 
nem üzemel száz százalékon, pél-
dául a kártyás csoport még nincs 
jelen az intézményben, de akik a 
tornafoglalkozásokon megjelen-
tek, azok mindannyian örültek a 
felújításnak. 

Mindezt az évek óta idejáró 
Prókai Józsefné is megerősítette: 
„szép nagyon, de még most fogjuk 
belakni, mivel nemrég kezdtünk el 
újra tornázni”.

A kicsit nehezebben mozgók 
számára jó hír, hogy a házi se-
gítségnyújtás is visszaállt a nor-
mális rendjébe. A járvány alatt az 
alapszolgáltatásban felszabadult 
munkatársak is bekapcsolódtak 
az otthoni ellátásba, de mostan-
tól a megszokott gondozónők 
vesznek részt az idősek otthoni 
látogatásában. „A szociális ét-
keztetésben az idősek tovább-
ra is szállítással kapják a meleg 
ételt. A közösségi étkezés a 
Pajtás étteremben üzemel, ahol 
eddig elvitellel lehetett az ebé-

det kérni, de jelen 
körülmények között 
már lehetőség van 
a védettségi igazol-
vány bemutatásával 
helyben fogyasztás-
ra is” – jegyezte meg 
Katonáné Jordáki Il-
dikó.

Újra a normális mederben

Az idősklub 
termei meg újulva 
fogadják  
a visszatérőket

60+
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IDŐSELLÁTÁS
TÖBB VITAMIN, HOSSZABB 
ÉLET
Az egész élet folyamán szükség van 
megfelelő mennyiségű D-vitaminra, 
mert az szinte minden életműködésben 
szerepet játszik – mondta a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetségének 
(MDOSZ) elnöke. A felnőtteknek 2000-
2500 nemzetközi egység bevitele ja-
vasolt, de az időseknek ennél is többre 
lehet szükségük. Az étrendkiegészítők 
mellett a D-vitamin bevihető bizonyos 
ételekkel is, például halakkal, tojássár-
gájával, margarinokkal, de 10-15 perc 
napon töltött idő is elegendő.

AZ ÖREGEDÉS LASSÍTÁSA
Lehet, hogy egy bolíviai törzs, a tsi-
manék életmódjában rejlik az agy tér-
fogatvesztése, vagyis öregedése las-
sításának titka – állapította meg egy 
új tanulmány. Egy nemzetközi kuta-
tócsoport azt találta, hogy a tsima-
nék az öregedéssel kisebb mértékű 
agysorvadást szenvednek el, mint az 
európai és az amerikai lakosok. „Le-
hetséges, hogy a mi nyugati, mozgás-
szegény életmódunk, cukrokban, zsí-
rokban gazdag étrendünk felgyorsítja 
az agysorvadást, ami sebezhetőbbé 
tesz bennünket az Alzheimer-kórral 
és más betegségekkel szemben” – 
mondta Hillard Kaplan, a Chapman 
Egyetem antropológusa, egészségügyi 
közgazdásza, aki majdnem két év-
tizede vizsgálja a tsimanék életmódját.

A DEMENCIA KORAI JELEI
Új ismeretterjesztő sorozat indul a 
Csokonai Kulturális Központban Rá-
kospalotai Szenior Akadémia néven, 
dr. Jászberényi József geranto-andra-
gógiai kutató, időskori szakértő, a Mil-
ton Friedman Egyetem felnőttképzési 
igazgatójának előadásában. Az elő-
adások témája többek között érinti az 
időskori betegségeket, az időskori ta-
nulást, a mozgás szerepét időskorban. 
Előadásaik egyelőre online formában 
láthatók. Részletek: csokonaiksk.hu

HIRDETÉS

 
A kerületi idősek visszatérhetnek a járvány előtti megszokott életükhöz
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RieRsch Tamás

Tizenhét éve alapította négy 
szervezet  a Szeretetszolgálati 
díjat, mellyel minden évben 
egy olyan személyt vagy 
szervezetet jutalmaznak, aki, 
illetve ami kiemelkedő ön-
kéntes munkát végez mások 
megsegítése érdekében. 

A díjat Dizseri Tamásról, a 
Bethes da Gyermekkórház ala-
pító főigazgatójáról nevez-
ték el. Ezzel az elismeréssel a 
2003-ban elhunyt legendás or-
vos emléke előtt is tiszteleg-
ni szerettek volna. A kurató-
rium idén dr. Mikos Borbálá-
nak ítélte oda ezt a kitüntetést.  

Dr. Mikos Borbá-
la 12 éve a Bethes-
da Gyermekkór-
ház orvosigaz-
gatója, előtte a 
Miskolci Megyei 
Kórház Gyermek 
Aneszteziológiai 
és Intenzív Osz-
tályán dolgozott. 
A XV. kerülettel 
partneri viszony-
ban levő városligeti kórházban 
a világhírű génterápiás mun-
kacsoport vezetője tagja a Re-
formátus Szeretetszolgálat ön-
kéntes orvoscsoportjának is, 
mellyel eljutott többek között 
a földrengés sújtotta Haitire,  
rendszeres vendége a kárpát-

aljai árvaházak-
nak és gyermek-
otthonoknak is. 
Itthon orvosként 
sokat tett a kró-
nikusan lélegez-
tetett beteg gyer-
mekek otthoni 
ellátásának meg-
szervezéséért, ön-
kéntesként pedig 
a református egy-

ház cigánymissziójának egész-
ségügyi szolgálatában vállalt ak-
tív szerepet. S ha emellett ma-
rad némi szabadideje, akkor azt 
a ráckeresztúri Drogmisszió-
ban tölti, melynek nyári tábo-
rában az ő főztjét szokták enni 
a gondozottak.

ÖNKÉNTESSÉG

Gyógyító szeretet

PARACETAMOL A FELELŐS?
Összefüggést talált a terhesség alatt 
szedett paracetamol és a gyereknél 
kialakuló figyelemhiányos hiperakti-
vitás (ADHD) és autizmus spektrum 
zavarok (ASD) tünetei között egy több 
mint 70 ezer gyerek adatait vizsgáló, 
hat európai kohorszvizsgálaton alapu-
ló kutatás. Kimutatták azoknál a gye-
rekeknél, akik a születés előtt ki voltak 
téve a paracetamol hatásainak, 19 
százalékkal nagyobb eséllyel alakultak 
ki az ASD és 21 százalékkal nagyobb 
valószínűséggel az ADHD tünetei.

FÜSTBE SZÁLLT ÉLET
A rákos megbetegedések 27 százalé-
ka a dohányzás miatt alakul ki. A ko-
ronavírus-járvány okozta halálesetek 
pedig 50 százalékkal nagyobb arány-
ban sújtották a dohányosokat. Az Eu-
rópai Unió célja, hogy 2040-re az 
emberek kevesebb mint 5 százaléka 
dohányozzon, ami a jelenlegi adatok-
hoz képest 20 százalékos csökkenést 
irányoz elő. A dohányzás káros követ-
kezményeire és aggasztó irányára fi-
gyelmeztet a Magyar Tüdőgyógyász 
Társaság Onkopulmonológiai Szekci-
ója is. A szakértők arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy a tüdőrák elleni küzde-
lem összetett folyamat, amelynek fon-
tos eleme a kockázati tényezők csök-
kentése, a dohányzás visszaszorítása.

ÉLETMENTŐ ÖNVIZSGÁLAT
Egyre gyakoribb a melanoma, a bőr 
rákos megbetegedésének előfordu-
lása Magyarországon, az újonnan 
diagnosztizált esetek száma évi há-
romezerre tehető. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Bőrgyógyászati és 
Allergológiai Klinikáján 140 mela-
nomás beteg bevonásával elvégzett 
kutatás rámutatott arra, hogy még 
azok sem járnak bőrgyógyászati 
szűrésre, akik magukat egészség-
tudatosnak gondolják. A melanoma 
korai felismeréséhez elengedhetet-
len a rendszeres önvizsgálat, ami-
nek akkor van értelme, ha tudjuk, 
hogy mit kell 

A kuratórium 
idén dr. Mikos 
Borbálának 
ítélte oda  
a kitüntetést

ÉVFORDULÓ

Immár 25. születésnapját ünnepelte a Drégely 
Gyógyszertár (Drégelyvár utca 57.). A patika tör-
ténetében három éve tulajdonosváltás történt, az 
alapító ugyanis nyugdíjba ment, ám az új vezetés is 
igyekezett megőrizni a családias hangulatot. A pa-
tikában jelenleg öt fő dolgozik, két gyógyszerész és 
három gyógyszertári szakasszisztens. Ők augusz-
tustól már egy megújult környezetben találkoz-
hatnak a vásárlókkal. Dr. Kiss Ildikó tulajdonos el-
mondta: célunk hivatásunk értékeinek megőrzése 
mellett a modern, XXI. századi vásárlói igények 
kiszolgálása.

(riersch) 

Negyedszázados patika
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A XV. kerületi kapitányság 
állománya abban a megtisz-
teltetésben részesült, hogy a 
Rendészeti Osztály vezetőjét, 
Tóth Balázs Ádám rendőr 
alezredest „eredményes szol-
gálati tevékenysége elismeré-
séül” a Magyar Köztársaság 
Belügyminisztere főtanácsosi 
címmel jutalmazta.

Tóth Balázs Ádám fiatalkora 
(43 éves) ellenére gazdag rendőri 
múlttal és sok tapasztalattal ren-
delkezik: 1997 óta hivatásos ren-
dőr, első állomáshelye a békás-
megyeri rendőrőrs volt, ahol gya-
logos járőrként kezdte szolgála-
tát. Elég hamar, már 1998-ban a 
kiemelt bűncselekmények köze-
lébe került azzal, hogy a BRFK 
Bevetési Osztályán  folytatta te-
vékenységét. Ott volt többek 
között a II. kerületben, amikor 
kollégáját, Borsos József rendőr 
alezredest halálos lövés érte, és a 
III. kerületben, amikor a Whis-
kys néven elhíresült Ambrus At-
tila kirabolta a békásmegyeri 
OTP-fiókot. Menetközben elvé-
gezte a Rendőr tiszti Főiskolát, így 
2005-ben Csepelen először váltás-
parancsnok, majd 2007-ben járőr-
szolgálati alosztályvezető lett. Ezt 
követően  rendezvénybiztosítási, 
objektumvédelmi és vasútbizton-
sági területen is dolgozott. Rövid 
időt az újpesti kapitányságon töl-
tött, akkori felettese az a dr. Ter-
dik Tamás volt, aki azóta már Bu-
dapest rendőrfőkapitánya lett. 
Dr. Balogh Róbert rendőr alez-

redes, kapitányságvezető felkéré-
sére 2016-ban érkeztett a XV. ke-
rületbe, a Rendészeti Osztály élé-
re. Itt sem számítha-
tott nyugodt életre, 
2019-ben a mene-
külő bilincses rabot 
a Nyírpalota úton a 
kerületi kapitány-
ság munkatársai-
nak éles fegyverrel 
kellett ártalmatla-
nítaniuk, majd egy 
évvel később a Pó-

lus mögött elkövetett gyilkos-
ság helyszínelésénél is jelen volt. 
A rendőr alezredesnek az elmúlt, 

közel egy évben 
egy ismeretlen te-
rületen is bizonyí-
tania kell: az Uzso-
ki utcai kórházban 
kórházparancsno-
ki feladatokat lát 
el, így a koronaví-
rus elleni küzde-
lemre is közvetlen 
rálátása van.

Egységes, új megjelenésben láthatóak a XV. kerü-
let utcáin a közterület-felügyelői és mezőőri felada-
tot ellátó rendészek autói. Homa Gabriella, a Pol-
gármesteri Hivatal Rendészeti Osztályának veze-
tője elmondta: 2021-től az önkormányzati rendé-
szet munkatársai látják el a mezőőri szolgálatot is 
a kerületünkben. Januártól négy mezőőri státusz 
tartozik a Rendészeti Osztályhoz. A bővülési fo-
lyamatba illeszkedik, hogy új arculatot kaptak a 
rendészek, mezőőrök által használt autók. Az egy-
séges megjelenéssel észrevehetőbbek a közteresek, 
így jelenlétük az eddiginél is határozottabbá vál-
hat, és nőhet az itt élők biztonságérzete.

TK

KÖZBIZTONSÁG

ELLOPTA, HOGY ELADHASSA
Az egyik rákospalotai fémlerakat 
dolgozóinak feltűnt, hogy két férfi 
rendszeresen hoz hozzájuk színes-
fém-hulladékokat. Az átvevőhelyen 
dolgozók elkezdtek „jobban” odafi-
gyelni rájuk, és így fedezték fel, hogy 
a két gyanús személy egy olyan ak-
kumulátort is el akar adni nekik, 
amelyet már átvettek egyszer. Az al-
kalmazottak az idősebb gyanúsítottat 
visszatartották, és átadták a rend-
őröknek, akik a helyszínről elmene-
külő fiatalabb elkövetőt később a la-
kásán fogták el. Kiderült, hogy a két  
férfi éjszakánként lopott a MÉH-te-
lepről, nappal pedig ugyanott eladta 
a lopott fémhulladékokat.

KÉT ELKÖVETŐ, KÉT SÉRTETT
Újpalota egyik dohányboltjában két 
férfi szólalkozott össze, akik az utcán 
folytatták a vitájukat, ami tettleges-
ségig fajult. Az egyik vitatkozó előbb 
arcon fejelte a másikat, majd miután 
beült az autójába, az előbbi sértett le-
törte a visszapillantóját. A helyszínre 
kiérkező rendőrök minkettőjüket előál-
lították, és garázdaság bűncselekmé-
nye miatt eljárást indítottak ellenük.

A KÁRTYA SZEMÉLYRE 
SZÓLÓ
Rutinszerűen ellenőrizték a rend-
őrök a Szilas-pihenő parkolóit, így 
fedezték fel az egyik, mozgássérül-
tek számára fenntartott helyen par-
koló járművet. A gépkocsiban jól 
látható helyen volt a mozgás sérült-
kártya, ezért a rendőrök megvárták 
az autó tulajdonosát. Akiről „termé-
szetesen” kiderült, hogy nem volt 
mozgássérült, és a kártya valós tu-
lajdonosa, az édesanyja sem tar-
tózkodott a helyszínen. A férfi ellen 
közokirat-hamisítás bűntette miatt 
indult eljárás.

RENDSZERESEN 
SZABÁLYTALANKODOTT
Egy szabálysértési értékre – 20 ezer 
forint körüli összegben – történő lo-
pás gyanúsítottját fogták el az egyik 
bevásárlóközpontban a rendőrök. A 
férfiről kiderült, hogy az ilyen lopá-
sokat rendszeresen ismételte.  Ezért 
nem szabálysértés, hanem üzletsze-
rű lopás bűncselekménye miatt in-
dult ellene eljárás.
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ARCULATVÁLTÁS

Ö
ss

ze
ál

lít
o

tt
a:

 R
ie

rs
ch

 T
am

ás

Új dizájn, fontos változások 

Fiatalkora 
ellenére gazdag 
rendőri tapasz-
talattal rendel-
kezik

Új arculatot kaptak a rendészek, mezőőrök autói

Főtanácsos lett Tóth Balázs Ádám kerületi rendőrből

A rend szolgálatában



HAJRÁ MAGYAROK!
Szurkoljunk együtt az Euro2020 mérkőzésein!

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata
ledfalas szabadtéri Euro2020 közvetítéseket szervez

a Budai II Stadion előterében. 

2021. június 15. és 23.  között 14 órától 23 óráig minden nap.
Június 15., 18 óra: Magyarország–Portugália

Június 19., 15 óra: Magyarország–Francia ország
Június 23., 21 óra: Németország–Magyarország

A helyszínen büfé, teqball, esport bajnokság, kvízjáték,
tippverseny, dekázó verseny, sör-virsli verseny

és más játék vár minden szurkolót!

A rendezvény ingyenes, de a helyszínen, a járványügyi
szabályoknak megfelelően egyszerre csak

500 fő tartózkodhat.

Fővédnök:
Cserdiné Németh Angéla polgármester
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SZÍNHÁZ

Megnyílt a Margitszigeti Szabad-
téri Színház, ahol 4 hónap alatt 
40 nagyszínpadi előadás látható, 
emellett 40 ingyenes gyerek és 
családi programmal, irodalmi sé-
tákkal és kiállításokkal várják a kö-
zönséget.
Opera-, balett-, musical- és tánc-
előadások, bemutatók, klasszikus 
és könnyűzenei koncertek szere-
pelnek a programban, magyar és 
nemzetközi előadók lépnek fel a 
margitszigeti színpadon.
Június 25-én és 27-én Bizet Car-
men című operáját mutatják be. 
A főszerepekben Szántó Andrea, 
Brickner Szabolcs és Bretz Gá-
bor lép színpadra. Június 29-én 
Demjén- koncerttel várják a közön-
séget. Részletes program: www.
margitszigetiszinhaz.hu

KÖNYV

Adam Richman, a világ legszóra-
koztatóbb húsimádója saját köny-
vében is megosztja rajongóival a 
legmeghökkentőbb éttermi élmé-
nyeit, és elárulja azt is, hogy milyen 
viszontagságok között született 
meg a világ egyik legnézettebb 
tévésorozata, a Fald fel Ameri-
kát! Adamhez minden városban 
társul szegődik egy-egy hölgy az 
ismeretségi köréből, hogy aztán 
közösen fedezzék fel a várost 
gasztronómiailag és helyenként 
azért történelmileg is. Van benne 
karnevál, tengerpart, forróság, és 
persze töménytelen evés; ráadá-
sul minden fejezet végeztével ka-
punk egy-egy receptet is. A könyv 
a G-Adam kiadó gondozásában 
jelent meg magyarul, a kötet a na-
gyobb üzletláncokban kapható.

FILM

A 74. Cannes-i Filmfesztivál ver-
senyprogramjába válogatták az 
Arany Medve-díjas és Oscar-je-
lölt Testről és lélekről rendezője, 
Enyedi Ildikó új filmjét, A feleségem 
története című alkotást. A film Füst 
Milán több mint 20 nyelvre lefordí-
tott, irodalmi Nobel-díjra felterjesz-
tett azonos című regénye alapján 
készült.
A film férfi főszereplője Gijs Na-
ber holland színész, női fősze-
replője pedig a világhírű Léa 
Seydoux. 
A világ legnagyobb presztízsű, 
A-kategóriás filmfesztiválját idén 
július 6-17. között rendezik meg. 
A szenvedély labirintusába invitá-
ló fordulatos, sodró tempójú film 
idén ősszel kerül a hazai mozikba 
a Mozi net forgalmazásában.

KIÁLLÍTÁS

Belendült a nyár a Kikötőben is, 
a színes programkínálat mellett 
a tárlatok is megnyílnak. Kerüle-
tünkben élő, tehetséges, külön-
leges fiatalokat keresett meg és 
invitált a Kikötőbe Bedő Mónika, a 
fiatal alkotók kiállítássorozat meg-
álmodója.
Az első kiállítás különösen izgal-
masnak ígérkezik, hiszen sza-
badtérre komponálják. A Kikötő 
Ifjúsági Közösségi Tér melletti 
Nemzedékek parkjában állítja ki a 
17 éves Czifra Zsófia – a Jaschik 
Álmos Művészeti Szakgimnázium 
diákja – igazán eredeti, gazdag 
színvilágú festményeit. A kiállítást 
Harmati Zsófia festőművész nyitja 
meg július 3-án 16 órakor, és meg-
tekinthető ezen a napon 16 órától 
21 óráig. Esőnap: 2021. július 10.

Jónás ágnes

A Boldog Salkaházi 
Sára-templom udvarán 
(Pattogós utca 1.) idén 
is nyáresti kikapcso-
lódás várja az érdek-
lődőket egy héten 
keresztül. 

Az Újpalotai Nyári Játé-
kok programjai változa-
tos szórakozást kínálnak 
a művészeteket kedvelők-
nek június 21. és 25. kö-
zött, minden este 8 órá-
tól. A belépés most is in-
gyenes lesz – tájékoztatta 
lapunkat Gergely Barba-
ra, az Újpalotai Szabad-
idő Központ vezetője.

A járványügyi intéz-
kedéseknek megfelelően 
a rendezvény a közön-
ség számára csak védett-
ségi igazolvánnyal lesz 
látogatható. Rossz idő 
esetén a programokat a 

helyszínen, kisebb befo-
gadóképességű zárt tér-
ben rendezik meg.

Hétfőn fellép a Miszt-
rál együttes, a magyar-

országi zenei élet egyik 
népszerű formációja. 
Kedden Szarvas József 
Pustol a hó című ön-
álló estjét mutatja be. 

Szerdán  Farkas Gábriel 
Band Sinatra & Friends 
című koncertje hallható. 
Csütörtök este Másik 
János Kaland Barátom 
című zenei estje tekint-
hető meg a templomud-
varban. A hét zárása-
ként, pénteken Szép a 
tavasz, szép a nyár cím-
mel Csík János és a Mez-
zo sajátos, jó hangulatú 
koncertélményt ígér.

„Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani Cser-
diné Németh Angéla pol-
gármesternek és az ön-
kormányzatnak, hiszen 
az ő támogatásuk nélkül 
a programsorozat nem 
valósulhatna meg. Kö-
szönöm továbbá Repcsik 
Gyula plébános úrnak is, 
aki majd’ egy évtizede biz-
tosít csodálatos helyszínt 
rendezvényünk számá-
ra a templom udvarán” – 
mondta Gergely Barbara.

Nyáresti kikapcsolódás
PROGRAMKAVALKÁD
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BÚCSÚZUNK

Tímár Péter, a Pest-
újhelyi Közösségi Ház 
technikusa, a Csokonai 
Kulturális Központ ve-
zető technikusa június 
6-án váratlanul elhunyt. 
Megállt a szíve, és már 
nem volt segítség.
Kerületünk lakói jól 
ismerték őt, kevés 
rendezvény volt, ahol 
nem találkoztak vele. 
Segítőkész, türelmes, 
kiváló szakember volt, 
rengeteg megvalósítás-
ra váró tervvel, ötlettel 
feladattal.
Emlékét megőrizzük.
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60+
A koronavírus-járvány sem akadályoz-
hatja meg a kerületi nyugdíjasokat ab-
ban, hogy aktívan éljék mindennap-
jaikat. A 60+ híradóban betekintést 
nyerhetnek abba, milyen változatos 
elfoglaltságokkal töltik szabadidejüket 
szépkorú honfitársaink. 
Hétfő, 19:00

ESEMÉNYEK, PROGRAMOK, TV-MŰSOR

A kerületi televízió részletes programja az XV TV képújsá-
gon és az xvmedia.hu/tevemusor oldalon, hir de tési ajánlata 
és a Tizenötödik médiaajánlata az xvmedia.hu/hirdetes 
oldalon olvasható. A közösségi televízió online adást is su-
gároz, amely szintén a honlapon tekinthető meg.

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Erdész Erika festő, grafikus  
kiállításmegnyitója
június 15., kedd 17:30
Megtekinthető július 4-ig.

Szlovák Nemzetiség online  
kiállítása
június 15., kedd 18 óra

Syconor kerti retro tánc party
június 19., szombat 18-22 óra

Kamarazenés Teadélután – online
június 20., vasárnap 16 óra

Irodalmi Est a Csokonaiban
Irodalmi Rádió – művészportré – on-
line
június 21, hétfő 18 óra

Páratlan Vakáció (csak regisztráció-
val) 10-12 óra
június 25., péntek Kézműves fog-
lalkozás
június 29., kedd Wargame és Társas-
játék a Csokonaiban

https://www.facebook.com/
csokonaimuvelodesihazxv/

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A maszkos ember – fotókiállí-
tás-megnyitó
június 12., szombat 11 óra

Páratlan Vakáció (csak regisztráció-
val) 10-12 óra
június 21., hétfő A nagy show-hajtás 
- Nyitóbuli
június 23., szerda Kutyás nap
július 1., csütörtök Szövegelő tinik-
nek
július 5., hétfő Daltanulás és csör-
gő-börgő készítés a Pestújhelyi téren
július 7., szerda Fotózz velünk

https://www.facebook.com/pekhesek/

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
Lépjünk a városba-kultúrcsavargá-
sok Budán és Pesten
június 12., szombat 11-17 óra
Zumba Jucussal
hétfő, csütörtök 18:30-19:30
június 17-től

Csodálatos kísérletek online
június 18. 16 óra

Nyárköszöntő tollasparti a kiserdőben
június 19., szombat 15-18 óra

Keddi Kikötő Kreatív Krisztával Online
június 22., kedd 16 óra

Ládafia Bábszínház előadása
június 25., péntek 10 óra

Szent Iván Éji Varázslatok
június 26., szombat 20-22 óra

https://www.facebook.com/ 
kozakterikozossegihaz

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Zumba
Keddenként 19:30-20:30
Napijegy: 1.000 Ft

https://www.facebook.com/ujpalotai.
kozossegihaz/

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Szent Iván éji örömtűz tánccal ze-
nével
június 23., szerda 19 óra
A program ingyenes.

A zene benned is szól! Ünnepeljük 
együtt a zenét!
Online interaktív program. Idén is vár-
juk saját előadásotokban kedvenc ze-
néteket.
június 22., kedd 9 óra

https://www.facebook.com/kozakteri-
kozossegihaz/

RÁKOSPALOTAI MÚZEUM
„Madarász Adeline – 150” című 
emlékkiállítás
A kiállítással emlékezünk meg a histo-
rikus festő Madarász Viktor lánya Ma-
darász Adeline festőművész születésé-
nek 150. évfordulójára.
A kiállítás június 1-jétől megtekint-
hető a múzeum nyitvatartási ide-
jében.

http://www.rakospalotaimuzeum.hu/

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.06. 12.- 07.07.

SPORTMAGAZIN
Hogyan szerepelt legutóbbi mérkőzé-
sén a REAC? Milyen eredményekkel 
tértek haza a legutóbbi versenyről ka-
ratésaink? Hányféle sportkörből válo-
gathatnak gyermekeink a kerületi isko-
lákban? Csak néhány kérdés azok kö-
zül, amikre sportmagazinunkban meg-
találhatják a választ.
Hétfő és szerda, 19:40

HÍRTÜKÖR
Megújult a Heti Hírtükör hírösszefog-
laló magazinműsorunk, melyben a XV. 
kerület legfontosabb eseményeivel 
várjuk a lakosokat a tévéképernyő elé. 
Sport, kultúra, közélet, mi mindenhol 
ott vagyunk és beszámolunk róla.
Siket és nagyothalló nézőink számára 
feliratozzuk műsorunkat.
Péntek és kedd, 19:10

Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. kerületben 
Sz. Urbán Szilvia hagyományokat őrző ötlete alapján. Idézzük meg 
kicsit a múltjukat egy közös játékkal a Csokonai Művelődési Ház 
szervezésében.

A hatodik feladvány:
1.  Mikor nyílt meg Pestújhelyen, Sebők Imre asztalos mester által 

megépített mozi?
2. Hogy hívta a köznyelv?
3. Mi lett az új neve az államosítás után?
4. Az utolsó vetítés dátuma?
5. A mozi bezárása után milyen célokra használták az épületet? 

A válaszokat emailben várják július 10-éig a kviz.csmh@csokona-
ikk.hu címre, vagy személyesen az Eötvös utca 64-66. szám alá a 
postaládába. 

Város-emlék-képek kvíz VI.
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KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁSLABDARÚGÁS

RieRsch Tamás

A pandémia leginkább a 
kosárlabdázókat sújtotta. A 
XV. kerület kosárlabda klubja, 
a Budapesti Legyőzhetetlen 
Feketék is nehéz helyzetbe 
került, hiszen  az otthonuk-
ból, a Károly Róbert Általános 
Iskola tornaterméből és más 
intézményekből is március óta 
ki vannak tiltva.

„Sokáig mentőövet jelentett szá-
munkra a Budapesti Honvéddal 
való partneri együttműködés. 
Azonban  a fővárosi klub felújít-
tatja a csarnoka tetejét, így a is-
mét termet kell keresnünk” – 
mondta Lipták Mihály, a BLF 
KK szakmai vezetője. Hozzá-
tette: szerencsére a Palota RSC-
től továbbra is segítséget kapnak, 
minden korosztá-
lyuk heti egyszer 
edzeni tud a Sződ-
liget utcában és 
megpróbálják az 
NB II-es csapatunk 
mérkőzését is oda-
vinni.

Ilyen körülmé-
nyek között ez a 
szezon nem a szak-

mai munkáról és az előrelépés-
ről, hanem sokkal inkább a túl-
élésről szólt a BLF számára. 

Az NB II-es csapatuk így is a 
8. helyen áll a 16 csapatos me-
zőnyben, amely mindenképpen 
megsüvegelendő teljesítmény, 
hisz a szezon nagy részében 
nem az edző, hanem a vírus ál-
lította össze a csapatot. Az U18-
as korosztály viszont alig tudott 
játszani. Az U16-osok az orszá-
gos bajnokság regionális osztá-
lyában a középmezőnyben áll-
nak, míg a kadetcsapatunk a 
Pest megyei bajnokságban nem-
rég szintén csak a teremhiány-
ból fakadó erőnléti lemaradása 
és rutintalansága miatt kapott ki 
a Szentendrétől a legjobb négy 
közé jutásért zajló találkozón.

Lipták Mihály ennél lejjebb 
már nem akart menni. Mint 

mondta, U14-
ben és U12-ben 
már az is bravúr-
nak számít, hogy 
meg tudták tar-
tani a gyerekek 
többségét, a mi-
ni korosztályok 
azonban teljes 
egészében meg-
szűntek.

A XV. kerületi önkormány-
zat közös focinézésre invitál-
ja a kerületi futballrajongókat. 
Június 15. és 23. között a Bu-
dai II László stadion belső par-
kolójában mindennap ledfa-
las kivetítőn lehet majd követ-
ni az Európa-bajnokság törté-
néseit. A szervezők kiemelt 
figyelmet szentelnek majd a 
magyar csapat mérkőzéseinek, 
június 15-én 18 órától a portu-
gálok, június 19-én 15 órától 
a franciák és június 23-án 21 
órától a németek elleni mecs-
csnek. Ezenkívül az említett 
időszakban 14 és 23 óra kö-
zött valamennyi Eb- meccs kö-
vethető lesz majd. A rákospa-
lotai „szurkolói zónába” a be-
lépés ingyenes lesz, ám a jár-
ványügyi szabályok betartása 
miatt egyszerre csak 500 fő 
tartózkodhat majd a helyszí-

nen, így érdemes lesz a jobb 
helyeket minél előbb elfoglal-
ni. A szervezők a mérkőzések 
nézése mellett teqballozási le-
hetőséggel, büfével, kvízjáték-
kal és helyszíni e-sportbajnok-

sággal szeretnék még emléke-
zetessebbé tenni az idei Euró-
pa-bajnokságot. A rendezvény 
fővédnöke Cserdiné Németh 
Angéla.

RT

U14-ben és 
U12-ben meg 
tudták tartani 
a gyerekek 
többségétA Budapesti Legyőzhetetlen Feketék is nehéz helyzetbe került

Nézzük együtt az Európa-bajnokságot!Megszentelt mezek

Túlélni a szezont

Különleges megtiszteltetésben része-
sült kerületünk egyik sportegyesü-
lete, az FC Budapest Sólymok után-
pótlásnevelő labdarúgóklub. A pan-
démia miatt a Pestújhelyi Közössé-
gi Ház műfüves futballpályájáról a 
Pestújhelyi térre kiszorult csapat új 
mezét ugyanis Tamás atya, a pestúj-
helyi Keresztelő Szent János-temp-
lom plébánosa is megáldotta. 

Annak érdekében, hogy a gyere-
kek még jobban magukénak érez-
zék az FC Budapest címerét, illet-
ve a klubszíneket, megkérték Ta-
más atyát, hogy adja áldását az új 
mezekre. 

A misén Czuk Henrik, illetve az 
U16-os csapat tagjai kissé megille-
tődve léptek be a templomba, ahol 
egészen az oltárig kellett menniük. 
Az FC Budapest játékosai innentől 
kezdve áldott mezben készülhetnek 
a soron következő feladataikra. 

RT Közös focinézésre invitálják a kerületi futballrajongókat
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EMLÉKEZETES
LABDARÚGÓ-JÁTÉKVEZETŐ
Ismét nagy ikonját veszítette el a ma-
gyar sportélet. 65 éves korában el-
hunyt a világhírű magyar labdarúgó-já-
tékvezető, Puhl Sándor. Két legemlé-
kezetesebb „fellépése”, az 1994-es 
Egyesült Államokban rendezett lab-
darúgó-világbajnokság olasz–brazil 
döntőjének, illetve az 1997-es német 
győzelemmel végződött Borussia Dort-
mund–Juventus Bajnokok Ligája-dön-
tőnek a vezetése volt. Bár már fiata-
lon, 1984-ben bemutatkozhatott az 
NB I-ben, a karrierje igazán a kilencve-
nes években teljesedett ki. Nemzetközi 
sportpályafutásának elismeréseként az 
IFFHS 1994 és 1997 között négyszer 
választotta őt a világ legjobb játékveze-
tőjének; 2010 óta az MLSZ Játékveze-
tő Bizottságának alelnöke volt, illetve a 
Sport Tv szakértőjeként dolgozott. Puhl 
Sándort a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség saját halottjának tekinti.

ÉREMHALMOZÓ KARATÉSOK
Május utolsó hétvégéjén rendezték a 
korosztályos Karate Magyar bajnok-
ságot. Az eseményen kerületünk te-
hetségei is részt vettek. Sőt, kiválóan 
is szerepeltek. Az MTK versenyzői 17 
arany-, 13- ezüst és 16 bronzérmet 
szereztek, mellyel az összetett ver-
senyben is az élen végzett a klub. Ta-
kács Eszter és Vas Zsófia a Dynamic 
Karate SE két versenyzője is hozott 
érmet a magyar bajnokságról. Előb-
bi az U14-es kataversenyben arany, 
az utóbbi az U21-es kataversenyben 
ezüstérmes lett.

KÖZÖS TEKERÉS
Ötszáz szurkoló tekert és ünnepelt 
együtt a Giro d'Italia kerékpáros kör-
versenyen szerepelt Valter Attilával és 
Dina Mártonnal. A két bringás tiszte-
letére rendezett június 6-i közönség-
találkozón mintegy félezer kerékpárd-
rukker gyűlt össze. Sokan zászlókkal, 
rózsaszín pólókban érkeztek, a két 
versenyző érkezését pedig vastapssal 
fogadták az egybegyűltek.
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LABDARÚGÁS

RÖPLABDA

RieRsch Tamás

Kincseink a Palotában címmel 
többrészes filmet forgat a 
Palota RSC és az XV Media. 
A helyi televízióban vetített 
negyedórás adások hátteréről 
Balogh Beatrixszel, a palotai 
klub elnökével beszélgettünk.

A Palota RSC felnőtt csapata szá-
mára már befejeződött a szezon, 
de utánpótlásszinten még zajla-
nak a mérkőzések. A palotás lá-
nyok tehát még lendületben van-
nak, ám a COVID az egész sze-
zonra rányomta a bélyegét.

„Az elmúlt hónapokban so-

kat beszélgettünk a lányokkal, 
éreztük, mennyire lehangoltak 
voltak, emiatt megpróbáltuk az 
edzéseinket is játékosabbá, vidá-
mabbá tenni. Szerencsére szak-
mai teamünk több tagja pedagó-
gus végzettségű és -vénájú,  így a 
lányokat kellőképpen motiválni 
tudták” – jegyezte meg Balogh 
Beatrix edző.

Hozzátette: nagy hangsúlyt 
helyeztek a tanulásra, és büsz-
kék arra, hogy a náluk edző gye-
rekek az iskolában is megállják a 
helyüket. 

A Palota RSC tehát nem fel-
tétlenül élsportolókat nevel. 
Sokkal inkább olyan egészsé-

ges felnőtteket, akik a sport-
nak köszönhetően az élet min-
den területén megállják a he-
lyüket.

„Nagyon szeretek idejárni – 
ezt már dr. Kotsis Attiláné, Kin-
csessy Gabi néni, a magyar röp-
labdasport legendás, Príma Pri-
missima-díjas szövetségi kapitá-
nya nyilatkozza a kamerák előtt.  
– Itt nyitott emberekkel találko-
zom, akik fogékonyak még ta-
nácsaimra”.

A Kincseink a Palotában című 
sorozatot az érdeklődők megta-
lálják az XV Media műsorkíná-
latában. A kisfilmeket a helyi te-
levízió többször is ismétli.

Műsoron Palota

RieRsch Tamás

A Budapest-bajnokság utolsó 
fordulójában a REAC hazai 
pályán fogadta a szomszédos 
kerület csapatát, a RAFC-ot. 
A peremkerületi derbit 6–1-re 
a rákospalotai együttes nyerte. 

A mérkőzésnek nem volt tétje, a 
RAFC már biztos utolsó előtti, 
a REAC pedig bronzérmes volt, 
ennek megfelelően nyílt sisakos 
küzdelmet és gólparádét látha-
tott a nagyközönség. A végén a 
győztes csapat tagjai Tóth Imre 
alpolgármestertől és az MLSZ 
Budapesti Igazgatóságának kép-
viseletében Medák Sándortól ve-
hették az érmeket.

„Ez végre egy bajnokság vé-
gi, örömteli hétvége volt. Régen 
vártunk már egy ilyen ünnepi 
befejezésre. Ebben a bajnokság-
ban hosszú utat tettünk meg, na-

gyon mélyről in-
dultunk, az erede-
ti elképzelés a tisz-
tes helytállás volt, 
ehelyett rögtön a 
dobogón végez-
tünk, s ha a Kelen 
ellen nem remeg a 
lábunk, még akár a mérleg nyel-
ve is lehettünk volna” – mond-
ta Forgács Tamás, a klub elnöke.

A REAC a korábbi években 
elsősorban külsős igazolások-
ra támaszkodott, ami azonban 
eredménytelennek bizonyult. 
Egyik évben az osztályozón, a 
másikban pedig az utolsó fordu-
lóban hazai pályán bukott el az 
együttes a feljutásért vívott küz-
delemben. Ennek lett az ered-
ménye, hogy tavaly minden já-
tékosától megvált a klub, és egy 
egészen új szisztémát választ-
va megpróbált a saját – REAC 
Sportiskola – utánpótlására épít-

kezve új csapatot 
építeni.

„Most még örü-
lünk, élvezzük a si-
ker ízét. A sráco-
kat hamarosan pi-
henni engedjük, rá-
juk fér a lazítás. Mi 

pedig azon leszünk, hogy egy-
betartsuk a társaságot, mert úgy 
véljük, ezekre a fiúkra hosszú tá-
von is támaszkodni lehet” – je-
gyezte meg a klub elnöke.

Nemcsak a felnőtt csapat, ha-
nem az utánpótlás is büszke le-
het az eredményeire. A REAC 
SISE U18-as csapata az eggyel 
idősebbek között is bajnok tu-
dott lenni. Az U14-es és az U19-
es együttes egyaránt bronzér-
mes, az U13-as és U15-ös csapat 
pedig negyedik helyezett lett. A 
fiatalok az érmeiket a felnőtt csa-
pat első augusztusi mérkőzése 
előtt vehetik majd át.

Most még örü-
lünk, élvezzük
a siker ízét

Bronzérmes a REAC!
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ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. június 10.
XI. évfolyam 10. szám

Kiadja az XV Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Beke Károly ügyvezető 
Felelős szerkesztő: Béres Ildi 
Szerkesztőség: 1153 Budapest, 
Bocskai utca 1–3. 
Tel.: 06 1 720 5456, 
Tel./fax: 06 1 720 5457; 
info@xvmedia.hu; xvmedia.hu; 
ISSN 2062-6770 (nyomtatott) 
ISSN 2063-6555 (online) 
Tipográfia, tördelés: Tóth László 
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt.
A Tizenötödik és az XVMedia 
legfrissebb hírei, tudósításai az 
interneten: www.xvmedia.hu; 
www.facebook.com/xvmedia/

A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. július 8.
Lapzárta: 2021. július 1., 12 óra.
Az újságot csütörtökön, pénteken és 
szombaton terjesztik.
A lapzárta után érkezett anyagokat 
a szerkesztőség csak a következő 
lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések 
és közlemények tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget!

FEJTSE MEG A REJTVÉNYT
ÉS AZ ÜZENETET!
Vágja ki az újságból a teljesen 
kitöltött rejtvényt, és küldje 
el zárt borítékban levelezési 
címünkre (XV Média Kft.,  
1615 Bp., Pf. 155.), vagy adja 
le a szerkesztőség részére az 
1153 Bocskai utca 1-3. szám 
alatt! A borítékra írja rá: 
„Tizenötödik Életképek 
REJTVÉNY”! Két helyes megfej-
tő könyvjutalomban részesül.
Beküldési határidő: 
2021.július 2. 
A nyeremények át nem ruházha-
tóak, a nyeremények változtatási 
jogát fenntartja a kiadó. 

A nyertesek a nyereménye-
ket átvehetik az XV Média 
Kft. szerkesztőségében 
60 napon belül.

A 2021/09. szám helyes megfej-
tése: „Május utolsó vasárnapja 
a gyermekeké”
A 2021/09. szám helyes meg-
fejtői közül LEGO Ninjago című 
könyvét, Siegel Károly, XV. ke-
rület, Bertók László, Priusz című 
könyvét, dr. Tóth Judit, XV. ke-
rület nyerte.
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INGATLAN
Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsókavár u-i 
5. emeleti, önkormányzati lakásom, 55 nm  
1 + 2 fél szobás, energiatakarékos, összkom-
fortos. A ház részt vett panelprogramban. A 
lakás felújított. Amit szeretnék: egy minimum 
78 nm-es panel vagy kertkapcsolatos házat. 
Tel.: + 36 270 9807

Eladó Pestújhelyen Domaháza utcában fel-
újítandó 76 nm es családi ház 423 nm-es 
telken. Irányár: 40, 5 M Ft. 
Tel.: +36 50 123 4694

Rákospalotán ELADÓ 50 nm-es, 2 szobás, 
2. emeleti, erkélyes, klímás TÉGLALAKÁS 
beépített gépekkel és teljes bútorzattal + ko-
csibeállóval a zárt udvaron. Elhelyezkedése 
kiváló, nemrég kifestve, hamar költözhető. 
Tel.: +36 20 949 1556

Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsókavár u-i 
2. emeleti örökbérletű, önkormányzati laká-
som, 78 nm, 3,5 szobás, a ház részt vett a 
panelprogramban, amely igényesen felújított. 
Tel.: +36 1 604 9141 15 órától Ingatlanosok, 
kérem, ne hívjanak. 

Eladó: XV.ker. Polgármesteri Hivatal környé-
kén egy 24 nm-es, galériás lakás garázs-
zsal. A lakás utcára néz, napfényes. Hatal-
mas udvaron, nyáron medencével, grillezés-
sel. Közelben a rendőrség, OTP, Posta, Aldi, 
Penny, SZTK. 
Tel.: +36 70 260 0863

Eladó Rákospalotán a Dal utcában talál-
ható téglaépítésű társasházban 60nm+9nm 
erkélyes első emeleti összkomfortos két és 
félszobás lakás. Étkezőkonyhás a két szoba 
az erkélyre és a kertre néz. A fürdőszoba és 
a WC külön, az udvaron gépkocsibeállóval. 
Irányár: 47 M Ft. 
Tel: +36 20 953 8209

Eladó Budapesttől 11 km-re a fóti határ-
ban hétvégi telek téglaépítésű ház – pince, 
melléképület, gyümölcsös. Irányár: 11 M Ft. 
Tel.: +36 20 241 1395

Kiadó Balatonalmádiban 50 nm-es fertőt-
lenített nyaraló nagy terasszal, gépkocsi be-
állóval 4 főre 1 hétre 100.000 Ft-ért. Elő- és 
utószezon olcsóbb. Tel.: +36 30 727 2727

Kiadó Újpalotán nem dohányzó hölgynek 
külön bejáratú kis szoba olcsón kis segítség 
beszámítva. Tel.: +36 20 510 2591 du. 14 
órától 20-ig
Kiadó középkorú párnak + egy felnőtt 
hozzátartozónak 2 szobás lakás bútorozva. 
Internet, TV, hűtő, mosógép van. 
Tel.: +36 30 936 3522

Keresek olcsó albérletet a XV. kerületben 
két főre, hosszú távra. 
Tel.: +36 30 245 2759

Albérletbe keresek hölgyet, hosszú távra, 
fizetség megegyezés alapján. 
Tel.: +36 1 418 4573

Kiadó garázst keresek – hosszú távra – a 
XV. kerületben a Széchenyi úti felüljáró Rá-
kos út felőli oldalán, közel a Rákos út 104.
sz. házhoz. Tel.: +36 20 930 3417

ADOK–VESZEK
Eladó egy polcos TV állvány, 4 db tonett 
szerű szék, 4 db székkel egy keményfa asz-
tal. Tel.: + 36 443 6661 

Eladó a XV. kerületben, használt, de jó álla-
potban lévő heverő. Eladási ár: 20-30 E Ft. 
Tel.: + 36 70 313 4386

Eladó egy kifogástalan állapotú ETA 400-as 
(elektromos) porszívó. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: + 36 1 306 1760

Eladó Hauser légtisztító, MIKO kompresz-
szoros gyógyszerporlasztó, kb. 5 m3 perlit, 
csőárbóc 42 mm x 594 cm, talppal, szögva-
sak 80 x 80 mm, 457 és 550 cm. 
Tel.: + 36 30 955 5992

Eladó varrodámból megmaradt méteráru. 
Pamut, selyem, szövet, fekete, fehér csipke 
méterben, cipzár 18 cm, 120 cm többféle 
színben, könyvek, HIFI. 
Tel.: +36 20 592 0813

Eladó 2 db gyerek roller, 1 db villanybojler 
50 l-es, 2 db olajradiátor, 1 db előszobafal 
tükrös, akasztós, cipőtartós, 1 db új tükör 
2 m x 160 cm. Tel.: +36 20 282 9580

Eladó régi mákdaráló, húsdaráló, cérname-
télt-vágó, régi Belker vasmázsa, Rejtő-köny-
vek, foci témájú könyvek, keresztrejtvény- 
lexikonok. Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyvek „A Magyar jobbágyság tör-
ténete” (1944. évi kiadás 568 oldalon Hon-
foglalástól kezdődően 1944-ig 652 oldalon)
Tel.: + 36 70 273 1886
Eladó kerek, faszenes kerti grill átmérő: 51 
cm, magasság 84 cm. 
Tel.: +36 20 348 4407

Eladó egy db új szobai WC, 12 E Ft. 
Tel.: +36 20 470 0007

Eladó „Kelet és Nyugat között” (Vezető a 
Nemzeti Múzeum történeti kiállítás fegyvera-
nyagához) Benne 40 kép fegyverekről. 896-
tól 1949-ig. Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó 3 db 200 l-es olajos vashordó 
3 E Ft/db. Tel.: + 36 20 432 9752

Eladó kistermetű kerti és szobai növények 
olcsón. Tel.: + 36 1 306 6740

Eladó „Magyar értelmező kéziszótár” 1550 
oldalon. Készült a Magyar Tudományos Aka-
démia Nyelvtudományi Intézetében. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1972. 
Tel.: + 36 70 273 1886

Keresek használt Zepter Bioptron Lámpát, 
Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat 
készpénzért!
Érdeklődni: +36 20 529-9861

INGYEN ELVIHETŐ
Gyűjtőknek, vagy akit érdekel, felajánlom 
a Szép Lak összes számát 2004. évtől. 
Tel.: +36 30 563 6536

Elajándékozom fiatal hím papagájom kalit-
kával együtt. Tel.: + 36 20 512 7952 

GONDOZÁS
Tisztelt olvasó! 48 éves megbízható, be-
csületes, szakképzett ápolónő vagyok, nagy 
tapasztalattal. Keresem ott-lakás fejében azt 
az idős hölgyet, aki egyedül él, és szüksége 
lenne mindennemű segítségre. 
Tel.: +36 70 392 5858

Eltartási szereződéssel családi házam-
ban házrészt előkerttel biztosítok. Hívjon bi-
zalommal. 
Tel.: 06 1 306 6102

Életjáradéki szerződést kötnék idős em-
berrel, nagy összegű kifizetést és havi járan-
dóságot ajánlanék az ingatlanért cserébe. 
Egy gyermekes anyuka. 
Tel.: +36 70 633 1486 

Eltartási szerződést kötnék idős, gyer-
mektelen, örökös nélküli személlyel vagy há-
zaspárral. XV. ker-ben lakom albérletben, 
gondozást, háztartási munkát, ügyintézést 
stb. vállalok. Minden megoldás érdekel. 
Tel.: + 36 20 967 8196
Életjáradéki szerződést kötnék 70 év fe-
letti személlyel. 2,5 millió forint egy ösz-
szegű, és havi 50 ezer forint járadék kifize-
téssel. Tel.: +36 30 213 4063 

ÉLETJÁRADÉK Éljen anyagi biztonságban, 
egészítse ki nyugdíját. Kössön velem életjá-
radéki szerződést. Tel.: +36 30 364 9594

Gondoskodás, segítség, eltartási szerző-
dést kötnék idős személlyel. 
Tel.: +36 20 325 6500

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS 

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszál-
lással, készpénzért vásárol könyveket, teljes 
könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéz-
iratokat, képeslapokat, festményeket,
porcelánokat, teljes hagyatékot. 
Tel: 06(1)312-62-94; 
+36 30 941-2484

Épület-feltüntetés földhivatali ügyintézés-
sel mindössze 70.000 Ft! Be nem jegyzett 
építmények miatt ingatlana nem hitelképes, 
milliókkal kevesebbet ér? Kerületi földmérő 
várja hívását: 
+36 30 340-9098, 
azimuth@azimuth.hu

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST és 
BURKOLÁST vállalok takarítással, fóliázás-
sal. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Telefon: +36 30 422-1739

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki biztonságos 
életjáradékkal. Mindenre van megoldás, hív-
jon bizalommal, kérésére vissza is hívom. 
Tímea +3620 266-4499

Duguláselhárítás, falbontás nélkül. WC-k. 
tartályok, csapok javítása, cseréje. 
Vízszerelés. 
Tel: +36 20 491 5089

Kertet gondozni vágyó fiatal pár nyaralót/
hétvégi házat venne a Balatonon vagy a Du-
na-kanyarnál 18mft-ig. 
+36 20 4549-152

Házhoz megyek!
Fogsor készítését, javítását vállalom garanci-
ával. Védőoltást megkaptam.
Hívjon bizalommal! 
Telefon: +36 20 980-3957

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres! 
Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is 
jutalékot kap!
+36 20 9 600-600

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag

www.malaky.hu

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykft@gmail.com
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1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
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akácméz, vegyesméz,

 selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett 
ingyenes  

házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu
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HIRDETÉS

COVID-19 (SARS-CoV-2) 
neutralizáló antitest szűrés

A COVID-19 (SARS-COV-2) elleni védettség mértékének egyik fő eleme,
a neutralizáló antitestek jelenléte. A többi antitest vizsgálat ered-
ményével szemben, a neutralizáló antitest vizsgálat azt mutatja ki,
hogy a szervezetében mennyi olyan antitest van, ami gátolja a COVID-19 vírus szervezetbe jutását. 
A neutralizáló antitestek mennyiségét vérből határozzuk meg.

COVID-19 (SARS-Cov-2) ellenes specifikus memória 
T sejtes immunitás meglétének ellenőrzése

A tartós, akár évekig fennálló, COVID-19 (SARS-CoV-2) vírussal szembeni védelem másik eleme, 
a vírus elleni memória T sejtes immunitás. Ennek az immuntásnak a meglétét, specifikus vérteszttel,
ellenőrizni lehet.

Figyelem! Az hozzáférhető teszt jelen pillanatban, a COVID-19 (SARS-CoV-2) fertőzésen átesettek és 
a „spike” protein ellenes vakcinákkal (pl. Comirnaty-Pfizer; Moderna COVID 19; Covishield-AstraZeneca
stb.) oltottak esetében mutatja ki a memória T sejtes immunitás kialakulását.

A vizsgálatok külön-külön és együttesen is kérhetők.

Helyszín: Vérvételi labor – LabMagister Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 6.
Jelentkezés: info@labmagister.com
Telefon: 06-1-890-9099 munkanapokon 8.00–16.00 óráig.
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