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A közszolgálati tisztviselők napja alkal-
mából ünnepséget tartott a polgármes-
teri hivatal június 25-én. 

Cserdiné Németh Angéla polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy méltatni tudják azokat a 
munkatársakat, akik a napi teendőiket példa-
értékűen végzik. A köszönet volt dr. Filipsz 
Andrea jegyző beszédének is a középpontjá-
ban. Mint mondta, a hivatal számára nehéz 
2019-es esztendő után azt hitte mindenki, 
hogy csak könnyebb időszak jöhet, azonban 
a járvány felülírta ezt a várakozást.

A ünnepségen több elismerés is gazdá-
ra talált. Az Év Köztisztviselője-vándordíjat 

2021. évben Vahid Shirin Eszter, a Szociális és 
Egészségügyi Osztály csoportvezetője kapta.

A jegyző a tartósan kiemelkedő munkát 
végző felsőfokú végzettségű köztisztviselők-
nek címzetes vezető-főtanácsosi, címzetes fő-
tanácsosi, a középiskolai végzettségűeknek 
címzetes főmunkatársi címet adományozott.

A Jegyzői Dicséretek, a Közszolgálatáért 
Oklevél átadása, valamint a nyugdíjba vonu-
lók gratulációja sem maradt ki a sorból. Rend-
hagyó elismeréseket is kiosztottak. „Tisztelet-
beli doktori címet” kapott Reiszné Naszádi 
Magdolna főosztályvezető és Hudák Tamás 
polgármesteri referens a koronavírus-járvány 
időszaka alatt végzett önzetlen munkájáért.

Részletek az xvmedia.hu oldalon.

Csepregi BoTond

A kormány feloldotta az 
önkormányzati testületi 
ülésekre vonatkozó korláto-
zást, így június 24-én gyűltek 
össze újra a helyi képviselők. 

Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester felvezetőjében kitért 
arra, hogy koronavírus-járvány 
következtében kerületünkben 
is több családot ért pótolha-
tatlan veszteség. A képviselők 
egyperces néma felállással adóz-
tak az elhunytak emléke előtt. 
A polgármester az elmúlt idő-
szakot összefoglalva beszélt ar-
ról is, hogy a járvány és a kor-
mányzati elvonások miatt idén 
legalább 3,5 milliárd forinttal 
szűkebb a büdzsé, és ellenzé-
ki vezetésű településként esély 

sem volt a kormányzati kom-
penzációra. Ennek ellenére az 
eredmények között említette 
a szennyvízfőgyűjtő-építést, az 
istvántelki parkolót, több, fo-
lyamatban lévő út felújítását 
és a Drégelyvár utcai felüljáró 
rendbetételét. Folynak a mun-
kák a Hősök úti két orvosi 
rendelő épületében, és sikerült 
megoldást találni 
a Deák utcai ren-
delőtorzó kiváltá-
sára is. 

Napirend előtt 
Makai Ferenc be-
jelentette, hogy ki-
lépett a Mindenki 
a Tizenötödikért 
frakcióból és füg-
getlenként folytat-
ja a munkát. 

A döntések kö-

zött a képviselők módosították 
a 2021-es kerületi költségvetést. 
Ennek része volt a Spirálházban 
működő szociális mosoda bezá-
rása, mivel a szolgáltatást keve-
sen vették igénybe. Ezenkívül 
elfogadták a polgármesteri hiva-
tal 2020-as beszámolóját, illetve 
azt is, hogy az Egyesített Szoci-
ális Intézményben a Munkanél-

küli Fiatalok Ta-
nácsadó irodájá-
nak neve, funkci-
ói megváltoznak, 
a jövőben Men-
tálhigiénés Ta-
nácsadó (MenTa) 
néven működik 
tovább. Egy na-
gyobb hord erejű 
intézményi átszer-
vezésről is döntöt-
tek a képviselők: 

az eddig költségvetési szervként 
működő Csokonai Kulturális 
Központ (CSKK) 2021. decem-
ber 31-én megszűnik, és a köz-
művelődési feladatokat az eddig 
XV. Média Kft. néven ismert, 
százszázalékos önkormányzati 
tulajdonú cég látja majd el. Az 
XV. Média a jövőben Csokonai 
Kulturális és Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. elnevezéssel 
működik tovább. A kialakult 
vitában a Fidesz-KDNP frak-
cióvezetője, Lehoczki Ádám 
azt feszegette, mennyien fog-
ják elveszíteni állásukat (a pol-
gármester felhívta a figyelmet 
rá, hogy minden dolgozó átke-
rül az önkormányzati társaság-
ba), Gyurkó Dániel (Mindenki 
a Tizenötödikért) pedig a tájé-
kozódás és a párbeszéd fontos-
ságára tért ki.

KÖZTISZTVISELŐK NAPJA

TESTÜLETI ÜLÉS

Fo
tó

: X
V

. M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Fo
tó

: X
V

. M
éd

ia
, V

ar
go

sz

Megbecsült dolgozók, rendhagyó elismerések

Nehéz idoszak után fontos döntések

A kormányzati 
elvonások miatt 
idén legalább 
3,5 milliárd fo-
rinttal szűkebb 
a büdzsé

Az Év Köztisztviselője-vándordíjat Vahid Shirin 
Eszter kapta
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Közel egy hónapja elkezdődött a Deák utca felújí-
tása. Ezzel egy időben az útszakaszt egyirányúsí-
tották a Hubay Jenő tértől a Fő út felé, ezért válto-
zik az arra közlekedő 25-ös és 125-ös autóbuszok 
útvonala, de minden megállóhelyet változatlanul 
érintenek. A 125-ös autóbusz a Bosnyák tér felé 
ideiglenesen a Bácska utcában, a 96-os, a 124-es, a 
224-es, a 296-os és a 296A autóbuszok megállóhe-
lyén is megáll.

A projekt keretében felújítják a Deák utcát, va-
lamint a hozzá csatlakozó mellékágat a Hubay Je-
nő térig. A teljes pályaszerkezetet cserélik, új jár-
dákat, gyalogátkelőhelyeket, továbbá parkolóhelye-
ket építenek, korszerűsítik a közvilágítást és fákat 
ültetnek.

Az esetleges kellemetlenségekért a lakók türel-
mét és megértését kérik a kivitelezők.

(já)

Újabb rákospalotai utca felújítása kezdődött meg. Az 
Eötvös utca Dugonics utca és Wysocki utca közötti sza-
kaszán a burkolat és a járda rendkívül rossz állapota mi-
att szükségessé vált a rekonstruálása. A kivitelezés so-
rán a munkálatok jellegéből adódóan szakaszosan kor-
látozni kell a parkolást, valamint a kétirányú forgalmat. 
Az ingatlanokra történő behajtást és a részleges áthajtást 
azonban biztosítják. A szükséges aktuális korlátozáso-
kat az érintetteknek a kivitelező cég folyamatosan jelzi.

Jónás ágnes

Idén is folytatódik a 
kistérfejlesztési prog-
ram kerületünkben. 

Harmadik, utolsó sza-
kaszához érkezik és ez-
zel befejeződik az újpalo-
tai vásárcsarnokkal szem-
beni terület rekonstruk-
ciója. Ebben az évben a 
Száraznád utca felőli rész 
újul meg, egy kicsit más 
koncepció szerint, de 
mégis igazodva az előző 
években már kialakított 
területekhez. A felújítan-
dó részen található egy 
kellemes magaságyás, ez a 
tervek szerint megmarad, 
a betont térkőburkolat 
váltja fel, és új utcabúto-
rokat, cserjéket, évelőket 
is kihelyeznek majd. Er-
re a célra 10 millió forint 
van elkülönítve a költség-
vetésben – nyilatkozta az 
XV. Médiának Benedek-
né Bagyinszki Márta.

A járdák felújítá-
sa, építése olyan fela-
dat, amit egy évben sem 
hagyhat el a kerület. 
„2021-ben is prioritást je-
lent a kerületben találha-

tó műszakilag leromlott 
állapotú, elavult, közmű-
vágások, kátyúk, illetve 
gyökérnyomások miatt 
balesetveszélyessé vált 
hosszabb járdaszakaszok 
felújítása, a lakótelepe-
ken új járdaszakaszok ki-
építése. Így egyebek mel-
lett például a Huba utcá-
ban, a Pestújhelyi úton, a 
Neptun utcában és a Kés-
márk utcában tervezünk 
járdarekonstrukciót. 

Idén erre 30 millió forin-
tot költhetünk” – emel-
te ki a városgazdálkodási 
főosztály vezetője.

A közterületi felújítá-
sok része a Kontyfa utcai 
futókör rendbetétele is. 
Bár a futókör igen nép-
szerű, sajnos nem min-
denki használja rendel-
tetésének megfelelően. 

Olyan kirívó eset is elő-
fordult, hogy robogóval 
közlekedtek rajta. Ennek 
következtében szüksé-
gessé vált néhány helyen 
az alépítmény javítása és 
a teljes felület megújítása 
annak érdekében, hogy a 
környék lakói biztonság-
gal, balesetveszély nél-
kül sportolhassanak raj-
ta. Ezzel párhuzamosan 
a Sárfű utcánál lévő ki-
csi, korszerűtlen, mára 
teljesen használhatatlan-
ná vált futókört elbont-
ják, a helyét parkosítják 
– tudta meg lapunk. 

Önkormányzati vál-
lalás, hogy évente egy 
vagy két kutyafuttatót 
felújít, fejleszt a helyha-
tóság. Idén az Árendás 
köznél fekvő kutyafut-
tatóra esett a választás, 
mivel ennek az állapota 
mára nagyon leromlott, 
elavulttá vált. Emellett 
persze egyéb helyszí-
neken is végeznek majd 
kisebb javításokat az er-
re a célra rendelkezésre 
álló mintegy két millió 
forintból – jegyezte 
meg Benedekné Bagyin-
szki Márta. 

KISTÉRFEJLESZTÉSI PROGRAM
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Újjáépítik
a Deák utcát

Munkálatok 
az Eötvös utcában is

Megújuló köztereink

Meghatározó 
az utcák, terek, 
parkok
állapota

A teljes pályaszerkezetet cserélik

Folyamatos az Eötvös utca rekonstrukciója is
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Civil sorompóőrség
RÁKOSPALOTA-ÚJPEST VASÚTÁLLOMÁS

KÖZLEKEDÉS

szeKeres Tamás

Az 1151 Budapest, Rá-
kospalota Kertváros Fa-
cebook-csoportban meg-
szerveztek egy úgyneve-
zett sorompóőrséget, és 
június 3-án reggel 7 és este 
7 óra között folyamatosan 
figyelték, mikor és meny-
nyit van nyitva az „örök-
ké zárva tartó” sorompó.

Nos, kiderült, hogy 
ugyan valóban sűrű a for-
galom, 12 óra alatt 154 vo-
nat haladt itt át, de a vizs-
gált 720 percből mindösz-
sze 82 percig volt nyitva 
a sorompó. Kora délután 
előfordult, hogy 99 per-
cig (!) folyamatosan zár-
va volt, és öt olyat is felje-
gyeztek, amikor úgy volt 
minimum tíz percig lee-

resztve, hogy egyetlen vo-
nat sem haladt át.

Nyitott sorompónál 
összesen 103-an mehet-
tek itt át, a lezárt idősza-
kokban a kerítésen vágott 
lyukakon viszont 757-en, 
nemegyszer olyankor is, 

amikor épp közeledett a 
vonat. Azaz a sorompó fe-
lesleges zárva tartása miatt 
kockáztatták az életüket.

Talán véletlen egybee-
sés, talán a sorompóőrség 
híre miatt, de pár nappal 
később az újpesti oldalon 
lehegesztették azt a rést, 
ahol a sorompó mellett át 
lehetett haladni. A sorom-
póőrök azt gondolták, 
hogy ezzel párhuzamo-
san a bakterek majd szor-
galmasabban engedik át az 
embereket, ezért a figye-
lőszolgálatot június 14-én 
(még mindig a Nyugati pá-
lyaudvar lezárása előtt) egy 

rövidebb időtartamban (7-
14 óráig) megismételték.

Meglepetésre egyébként 
addigra a lehegesztett részt 
újból szabaddá tették, de 
nagyjából minden maradt 
a régiben. A vizsgált idő-
szakban csak 57 percet volt 
nyitva a sorompó (7 és 8 
óra között száz másodper-
cig!), 356-an választották a 
megbontott kerítésen való 
átkelést, s a hét óra alatt ke-
reken tízszer volt folyama-
tosan legalább húsz percig 
zárva a sorompó.

A kezdeményezők 
kérdéseiket elküldték a 
MÁV-nak.

KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

1.  Miért nem lehet a vonat áthaladása közötti időkben jóval 
gyakrabban kinyitni a sorompót?

2.  Ki lesz a felelős azért, ha a kerítésen nyitott lyukakon (amikről 
természetesen az itt dolgozó vasutasok is tudnak) áthaladók 
közül valakit elgázol egy vonat?

3.  Mit tesz a MÁV, akár az érintett két kerület (IV. és XV.) bevo-
násával is az áldatlan állapot megszüntetésére?

A MÁV válaszként a következőket írta: Rákospalota-Újpest állomá-
son július 17-ig rendkívüli helyzet áll fent a Nyugati pályaudvar be-
zárása kapcsán. A jövőben az ellenőrzésre kötelezett dolgozók a 
munkafolyamatokba beépítik a sorompó nyitására és zárására vo-
natkozó eljárási rend betartását. A sorompó zárt állapotában való 
átjárás balesetveszélyes és tilos, amely szabály megszegése ese-
tén az egyén felelőssége nem vitatható. Sajnos a megrendelt vo-
natmennyiség biztonságos leközlekedtetése a szintbeli átjárás kor-
látozásával a sorompó zárva tartása mellett valósulhat meg.

A vizsgált 720 
percből mind-
össze 82 percig 
volt nyitva
a sorompó
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A fővárosi önkormányzat járműbeszerzésének 
köszönhetően kényelmesebben utazhatnak a ke-
rület lakói. Ugyanis a magaspadlós hannoveri vil-
lamosok mellett hétvégenként, illetve ünnepnapo-
kon a 69-es vonalon is forgalomba állnak a korsze-
rű CAF-szerelvények. Eleinte két modern – tágas, 
légkondicionált, akadálymentes, fedélzeti kamerá-
val ellátott – jármű teljesít szolgálatot kerületünk-
ben.

Ezek a villamosok jelentősen kényelmesebb, 

csendesebb, egyben energiahatékony közlekedést 
biztosítanak a fővárosiaknak. Az alacsony padló-
szint miatt a csomaggal vagy babkocsival közleke-
dők és a mozgásukban korlátozottak is könnyeb-
ben utazhatnak.

A 69-es villamosok vonalán a peronok egy része 
már átépült a korábbi években elvégzett felújítá-
sok során, a további megállók később újulnak meg 
– tudtuk meg a BKK-tól. 

JÁ

Kényelmesebb utazás

A 69-es vonalon is forgalomba áll-
nak a korszerű CAF-szerelvények

A környékbelieket nagyon bosszantja, hogy a Rá-
kospalota-Újpest vasútállomáson a sorompót szin-
te mindig zárva találják. Az itt lakók azonban – 
civil kurázsiból példát mutatva – úgy döntöttek, 
hogy nem érik be a dühöngéssel, hanem kezükbe 
veszik az ügyet.

Kedvelje az oldalunkat, kövessen minket a Facebookon:
https://www.facebook.com/xvmedia!



EGÉSZSÉG, LAKHATÁS, 
BIZTONSÁG

BARKÓCZI BALÁZS
Az Ön képviselőjelöltje az ellenzéki előválasztáson

Tanárként megtanultam, hogy csak együtt, közös 
hittel és elkötelezett munkával tudunk egy jobb 
Magyarországot építeni. Ezért dolgozom, ebben hiszek, 
és ezt fogom képviselni az Országgyűlésben is.

LEGFONTOSABB PROGRAMPONTJAIM:

KÓRHÁZAT ÉSZAK-PESTNEK! 
Visszaadjuk a kerületi szakrendelőket az önkormányzatoknak, és fejlesztjük 
az egészségügyet, hogy az itt élők helyben jussanak hozzá az alapvető 
egészségügyi ellátásokhoz, és Észak-Pestnek újra kórháza legyen.

ÚJ ÉS KIBŐVÍTETT PANELPROGRAMOT!
Egy valódi rezsicsökkentést jelentő panelprogrammal, 

és egy államilag támogatott bérlakásépítési programmal segítjük 
a XV. kerületi és újpesti polgárok lakhatását.

BIZTONSÁGOT A MINDENNAPOKBAN! 
Megteremtjük a munka, a megélhetés és a nyugodt időskor biztonságát. 
Visszaadjuk a XV. kerülettől és Újpesttől politikai bosszúból elvett pénzeket, 
és új típusú közösségi rendészeti rendszert hozunk létre.

További információkért keressen az alábbi elérhetőségek egyikén:

 facebook.com/barkoczi.dkp      jeloltek.dkp.hu/barkoczi-balazs

Támogató szervezetek:

BP_12_Barkóczi_hird_210x295.indd   1 2021. 06. 18.   21:18
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riersCh Tamás

„Nyáron kevesebb a probléma 
– mondta Palocsai Béla –, ám té-
len mindig több a konfliktus, ak-
kor ugyanis a hajléktalanok a hi-
deg elől sokszor a környék há-

zaiban keresnek menedéket, így 
naponta kerülnek összetűzésbe a 
lakókkal.”

Az önkormányzat, a hajlék-
talanellátó szervek és a rendőr-
ség előtt is ismert, hogy a nagy-
feszültségű távvezetékek ár-

nyékában hajlék-
talanok élnek. A 
környezetet egy-
részt ők, másrészt 
az illegális sze-
métlerakók rend-
szeresen bepisz-
kítják. Fellépni 
ez ellen azonban 
nem tud a hely-
hatóság, mert a 
terület nagy része magántulaj-
donban van.

„Tavaly áprilisban kértem 

és kaptam meg 
az önkormány-
zat megbízását, 
az aláírt engedé-
lyeket pedig ta-
valy szeptembe-
rig kellett volna 
összegyűjtenem. 
Sajnos a COVID- 
járvány ezt meg-
akadályozta, így 

idénre halasztódott. Jó hír 
azonban, hogy mostanra min-
den helyrajzi számról van leg-
alább egy írásos engedélyem, 
így az önkormányzat a jövő-
ben jogosult intézkedni az Er-
dőkerülő utca mögötti zűrös 
területen” – jegyezte meg Pa-
locsai Béla.

Hozzátette: bármiféle rend-
rakás csak rövid távú ered-
ményhez vezethet. Az ott élő 
hajléktalanok problémájának 
megoldásához mindenképpen 
egy átfogó programra lenne 
szükség. A képviselőnek azon-
ban erre is van már terve, sze-
rinte egy hároméves projekt-
tel emberséges módon lehetne 
visszavezetni a hajléktalanokat 
a normál életbe.

Mindenről a következő testü-
leti ülésen fog beszámolni. 

Bővebben az xvmedia.hu oldalon.
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Negyed évszázados gondoskodás

KÖRNYEZETRENDEZÉS

ADOMÁNY TANÁCSKOZÁS

Egy falat balatoni 
segítség
A Rászorulókat Támogatók 
Egyesülete (RÁTE) június 19-
én melegételosztást szervezett 
az Újpalotai Közösségi Házban. 
A civil összefogásnak köszön-
hetően 250 adag tarhonyás hús 
csemege uborkával, karfiolleves 
és Balaton, valamint Sport sze-
let került a táskákba.

A szervezet a helyszíni osztás 
mellett a Szociális és Rehabilitá-
ciós Alapítvány által fenntartott 
Aporháza utcai családok átmene-
ti otthonának és a Babtista Integ-
rációs Központban működő csa-
ládok átmeneti otthonának, vala-
mint a Rákospalotai Evangélikus 
Idősek Otthonának lakóihoz is 
eljuttatta az adományukat.

Idén 25 esztendős a Gondoskodás Gyermekein-
kért Alapítvány. A szervezet a Molnár Viktor 
utcai Fejlesztő Gondozó Központ szülői közös-
ségének kezdeményezésére alakult. 

Az alapítvány működése sokrétű, megpróbál-
ja segíteni a gondozottak nyaraltatását, hét éve 
egy jól működő Szülői Klubot üzemeltet, esz-
közöket vásárol az intézménynek, és támogat-
ja a dolgozók továbbképzéseit is. Emellett im-
már második alkalommal a közelmúltban egy 
országos konferenciával is megpróbálta felhívni 
a figyelmet a súlyosan, halmozottan fogyatékos 
személyek helyzetére. A tanácskozáson többek 
között szemléltették azt a programot, mely hat 
vállalkozó család halmozottan súlyos fogyaté-
kos gyermekének lakhatási támogatásáról szól. 
Ennek értelmében a FENO napközben, a kö-
zös családi otthon pedig esténként és hétvégeken 
nyújtana otthont a gondozottaknak. Részletek 
az xvmedia.hu oldalon.

Szemléltették azt a programot, mely halmozottan súlyos
fogyatékos gyermekek lakhatási támogatásáról szól

Palocsai Béla: a hajléktalanok problémájának megoldásához átfogó program szükséges

Mostanra 
minden helyrajzi 
számról van leg-
alább egy írásos 
engedélyem

Otthontalanul Újpalotán
Az önkormányzat Palocsai Bélát, a 13-as számú körzet 
képviselőjét bízta meg, hogy gyűjtse be az Erdőkerülő 
utca mögötti nagyfeszültségű távvezeték alatti rész 
magántulajdonosainak írásos beleegyezését ahhoz, hogy 
az önkormányzat rendet rakhasson ott végre, a területet 
ugyanis „kisajátították” a hajléktalanok, akiknek életmódja 
zavarja az utca lakóit.
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riersCh Tamás

Egy modern, ötletes, min-
den generációt kiszolgáló, 
többfunkciós közösségi teret 
adtak át a Drégelyvár utca 
25–43. szám mögötti park-
ban. Az új szabadtéri hely-
színt Tóth Imre alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati 
képviselője mutatta be.

„Egy 2019 óta húzódó problé-
ma végére sikerült most pontot 
tennünk. Koráb-
ban itt egy haszná-
latra alkalmatlan 
terület volt. Pár-
beszédet kezde-
ményeztünk a la-
kossággal, és nagy 
örömünkre ők is 
azon az elképzelé-

sen voltak, hogy valamilyen sza-
badtéri parkot kellene itt kialakí-
tani. Az idősebb generáció moz-
gására kevesebb lehetőség kínál-
kozott a kerületben. Innen jött 
az ötlet, hogy fitness parkot ala-
kítsunk ki, amit szerettünk vol-
na megtoldani egy ügyességi 
résszel, ahol négy aszfaltra fes-
tett játék várja a kisgyerekeket” 
– mondta az alpolgármester.

A közösségi parkot az ön-
kormányzat kisteres programjá-
nak részeként valósították meg, 

a kivitelezést pe-
dig a Répszolg 
vállalta. A mun-
kálatok a 2020-as 
COVID-járvány 
miatt az idei évre 
csúsztak át. A 6,5 
millió forintos be-
ruházási költség 

azonban még az előző évi költ-
ségvetést terheli.

„Mindenki számára ismert, 
hogy az elvonások miatt mi-
lyen nehéz helyzetbe kerültek 
az önkormányzatok. Mi azon-
ban próbálunk kis lépésekben 
ugyan, de mégiscsak előre halad-
ni” – jegyezte meg Tóth Imre.

A közösségi térrel a koráb-
ban csúf parkrész is megszépült. 
A területen ugyanis 16 padot, 
szemeteseket és kutyapiszok-tá-
rolókat, virágládákat helyeztek 
el, illetve megújították a teret 
övező zöldfelületet is. A Dré-
gelyvár utca környékén nem 
ez lesz az egyetlen fejlesztés az 
idei nyáron. Az önkormányzat 
ugyanis szintén saját költségve-
tésből a 13–23. szám között tel-
jes egészében felújítja és kibővíti 
a parkolókat.

Jónás ágnes

A tervek szerint a Wesselényi 
utcában kutyapiszokgyűjtők, a 
Rákospalotai körvasútsorra fe-
deles hulladékgyűjtő, a Karatna 
téren új fedeles hulladékgyűj-
tők kerülnek ki. Tervben van 
a Szentmihályi út buszvégállo-
más mögötti terület rendezése, 
a Drégelyvár utca 25. mögött 

székek, új fedeles hulladék-
gyűjtők és kutyapiszokgyűjtők 
lesznek.

Idén további eszközök léte-
sítését is bekalkulálták a ren-
delkezésre álló forrás felhasz-
nálásával. Kutyapiszokgyűjtők 
lesznek a Rákospalotai körvas-
út sor és a Neptun utca – Pest-
újhelyi út saroknál is. Új hul-
ladékgyűjtők a Késmárk utcai 

játszótéren és a Késmárk-Dré-
gelyvár utcában (felüljáró irá-
nyába), virágláda a Bogáncs ut-
cában, pad (asztal) a Nyírpalota 
út 24-38.-nál és ivókút a Moz-
donyvezető játszótéren.

Folytatódik a kerületi ját-
szóterek korszerűsítése is: az 
Őrjárat utcai játszótér elemei-
nek teljes felújítása, az Emlék 
téren utcabútorok és új játszóe-
lem, a Pestújhelyi tér játszóté-
ren homokcsere és napvitorla 
telepítése. A Páskom parkban 
új fészekhintát telepítettek, a 
Csalingán pedig beépített tram-
bulint helyeztek ki. Fo
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Utcabútoroktól a játszóeszközökig

KÖZÖSSÉGI PARK SPORTTELEP -REKONSTRUKCIÓ

KORSZERŰSÍTÉS

Próbálunk kis lé-
pésekben ugyan, 
de mégiscsak 
előre haladni

Ütemezett
beruházás
dér isTván

Megújult a Szántóföld 
utcai Sporttelep. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség és a 
XV. kerületi önkormányzat 
együttműködése révén új, 
modern környezet várja a 
sportkedvelő kerületieket.

A kerületi futballpálya több 
szakaszban alakult át. 2017-ben 
két műfüves és egy élőfüves pá-
lya készült el, melyekhez 2018-
ban adták át az új öltözőépü-
letet. 2019-ben tereprendezés, 
támfalépítés, járdaburkolás, nö-
vényültetés, padok és hulladék-
gyűjtő edények kihelyezése kez-
dődött. Ezek közül is a legna-
gyobb feladatot a műfüves pá-
lyák szintbehozatala jelentette, 
ugyanis közel 3000 m3 föld el-
szállításáról kellett gondoskod-
ni. A közel 25-30 millió forin-
tos költséget végül megspórolta 
az önkormányzat, a Szilas-patak 
menti főgyűjtőcsatorna kivitele-
zője ingyen elvállalta. A sportte-
lepen 2020 decemberétől folya-
matosan zajlottak a környezet-
rendezési munkálatok, melyek 
idén május 31-én fejeződtek be.

A közel nettó 84 millió forin-
tos beruházás szembetűnő vál-
tozásokat eredményezett.

A megújult és rendezett terü-
let valóban kulturált környezet-
ben biztosít sportolási, kikap-
csolódási lehetőségeket.

Többfunkciós
teret adtak át

Az önkormányzat kisebb, a lakossági igényeket is figyelembe 
vevő, a közterületek használatát kényelmesebbé tevő korsze-
rűsítéseket is elvégez. Ez főként különféle új eszközök, utca-
bútorok – hulladékgyűjtők, kutyapiszok-gyűjtő szemetesek, 
padok, virágládák – kihelyezését jelenti.
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

LEVELESLÁDÁNKBÓL

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

AZ OLVASÓ OLDALA

Segítség, állatok!

Rövidebb, de tartalmasabb tábori szezon

r. T. 

Gyakran fordulnak a szerkesztőséghez 
azzal a kérdéssel, hol tehetnek bejelen-
tést kóbor állatok kapcsán. A Kutyások 
a XV. Kerületért Állatvédő Egyesülete az 
első hívó szóra reagálnak, és bármilyen 
extrém helyzetben lehet rájuk számítani. 

Nemrégiben például egy pestújhelyi házhoz 
riasztották őket, egy fán rekedt macska há-
rom napja volt fent a lombkoronán, és a két-
ségbeesett nyávogására figyeltek fel a lako-
sok. A mentéshez emelőkosárra volt szükség, 
és végül a bejelentő befogadta a kimerült ci-
cát. Rákospalota belső területén pedig két pá-
vakakas okozott riadalmat. Az elsőt, miután 
felfedezték rejtekhelyét, több utcán keresz-
tül hajtották. Végül egy Énekes utcai erkély-
re szállt le, ahol az ott lakó nyugdíjas férfi az 

állatvédők tanácsára egy pokróccal letakarta. 
Így sikerült megfogni. Ám a rikácsolás nem 
maradt abba, a másik páva ugyanis mindent 
beleadott. A Lóvasút közben egy egész napot 
töltött egy balkonon, ahonnan telekiabálta a 
környéket. Majd több kerten át kellett üldöz-
niük az állatvédőknek, akik végül egy ház lép-
csőházában fogták el. A két madár egy döm-
södi természetvédelmi mentőhelyre került. A  
XV. kerületi állatmentőket gyakran hívják a 
szomszédos kerületekbe is. Újpestre a vadka-
csák miatt mentek. Egy második emeleti er-
kélyen ugyanis tojásokat rakott egy kacsa-
család, így ott már nem lehetett mit tenni, ki 
kellett várni a költési időszakot. A kiskacsá-
kat az anyjukkal az állatvédők a Szúnyog-szi-
geten engedték vissza a természetbe.

Lépj velük kapcsolatba! 0-24 bejelentő 
telefonszámuk: +36 70 501 9728, E-mail 
címük: info@kutyasok15.hu

riersCh Tamás

Több olvasónk érdek-
lődött az idei napközis 
táborokról, amik a 
korábbi éveknél rövi-
debb ideig, július 5-től 
augusztus 19-ig tar-
tanak. Ennek legfőbb 
oka, hogy a kerületi 
iskoláknak július 2-ig 
ügyeletet kellett biz-
tosítaniuk a gyerekek 
számára.

Július 5-től viszont már 
az önkormányzat vállal-
ja a gyerekek táborozta-
tását – tudtuk meg Reisz-
né Naszádi Magdolnától, 
a polgármesteri hivatal 
Népjóléti és Intézmény-
felügyeleti Főosztályának 
vezetőjétől. Az idei nap-
közis tábor – a pandémia 
miatt – két helyszínen, a 
Kontyfa Általános Isko-
la és Gimnáziumban, il-
letve a Czabán Általános 

Iskolában zajlik. Mindkét 
helyszínen kerületi peda-
gógusok és egyetemi hall-
gatók felügyelnek a gye-
rekekre, akik izgalmas 
programokkal teszik kel-

lemesé a napokat a tábo-
rozók számára.

Így többek között ter-
veznek túrákat a Liva-ma-
lomhoz és egyéb kirándu-
lóhelyekre. A gyerekek 

a nagy melegben fognak 
fürdeni is, és ismét lesz 
mozinap. A résztvevők 
„szórakoztatásába” a helyi 
kulturális- és sportegyesü-
letek is besegítenek.

„A nyári napközis tá-
bor szervezését kiemelt 
feladatként kezeljük. Fon-
tos számunkra, hogy a va-
káció ideje alatt a gyere-
kek ne csellengjenek, és ne 
kelljen felügyelet nélkül 
otthon lenniük, hanem 
kortársaikkal tölthessék 
hasznosan a szünetet” – 
jegyezte meg Reiszné Na-
szádi Magdolna.

Az önkormányzat ál-
tal kínált napközis tábor 
ingyenes, csak azoknak 
kell fizetniük csupán az 
étkezésért, akik az isko-
lában is fizettek a menzá-
ért. A tábori  programok 
közel 7 millió forintba 
kerülnek, ehhez jön még 
a felügyelő tanárok díja-
zása. A nehéz helyzet-
ben levő önkormányzat 
azonban az állami elvo-
nások ellenére is biztosí-
tani kívánja ezt a lehető-
séget a kerületi családok 
számára.Fo
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A Kutyások a XV. Kerületért Állatvédő Egyesületre 
bármilyen extrém helyzetben lehet számítani

A nyári napközis tábor szervezését kiemelt feladatunk kezeli a helyi önkormányzat

Ott vagyunk az Instagramon is. Kövessen minket:
https://www.instagram.com/xvmedia15/!
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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÁLYÁZATOT HIRDET 

 a RENDÉSZETI OSZTÁLYON:

RENDÉSZETI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a polgármesteri hivatal honlapján 
(www.bpxv.hu) Állásaink/Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.

Jelentkezési határidő: 2021. július 19. 

F E L H Í V Á S
javaslattételre

a Budapest XV. Kerület Díszpolgára Címre

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat képviselő-testületének 
24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelete szabályozza a Budapest XV. Kerület 

Díszpolgára Cím adományozását.

A Budapest XV. Kerület Díszpolgára Cím annak a kerülethez köthető 
személynek adományozható:

a) aki kiemelkedően jelentős munkájával maradandó értéket alkotott, vagy
b)  aki életművével a kerületben vagy országosan elismerést szerzett, vagy
c)  aki jelentős módon hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, 

közösségének, hagyományainak gazdagításához, vagy
d) aki példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

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

A Cím adományozására ajánlást tehet:

a.) a kerület országgyűlési képviselője,
b.) helyi önkormányzati képviselő,
c.) a képviselő-testület bizottsága,
d.) a helyi nemzetiségi önkormányzat,
e.) a kerület lakosai,
f.) a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület, egyház,
g.) politikai párt kerületi szervezete,
h.)  önkormányzati intézmény, valamint a kerületben működő  

egyéb intézmény.

A Cím nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpont-
jában a képviselő-testületnek, vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja. 
Saját maga, továbbá a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés 
adományozását senki nem indítványozhatja.

Az ajánlásban meg kell jelölni:

a) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét,
b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,
c) az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását,
d)  a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét,  

elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot – indoklással együtt – 
2021. augusztus 2-ig a XV. kerületi önkormányzat polgármesterének címezve 
a Budapest Főváros XV. kerületi polgármesteri hivatal Humánpolitikai Osztályá-
hoz (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) lehet eljuttatni. A javaslathoz szükséges 
formanyomtatvány a hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) a Hirdetőtábla menü-
pontból letölthető.

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 
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megbízatású 
alpolgármester 

matlak.gabor@bpxv.hu 
+36 1 305 3106
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(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
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Bakos Bernadett, a Lehet 
Más a Politika budapesti el-
nökségének tagja és Szilvágyi 
László, az LMP XV. kerületi 
önkormányzati képviselője 
a közelmúltban sajtótájé-
koztatót tartott a tervezett 
Aquincumi-híd kerületet 
érintő szakaszáról.

Szilvágyi László kifejtette: sem 
a Taksony sor, sem a Rákos-
palotai Körvasút nem alkal-
mas arra, hogy elbírja a soly-
mári medence forgalmát. Hoz-
zátette: az Aquincum-hídnak 
köszönhetően a közlekedés, 
amely korábban a Szentend-
rei utat, az Árpád-hidat, majd 
a Könyves Kálmán körutat 
használta, a jövőben Újpest, 
Rákospalota érintésével fog 
becsatlakozni az M3-as forgal-
mába. Így hiába utasította el 
már több alkalommal is Rá-
kospalota és Pestújhely lakos-
sága a Munkáskörutat, a terve-
zett „egérút” meg fog valósul-
ni. A képviselő kitért arra is, 
hogy a csomóponton (az M3-as 

bevezetőjénél) 60-80 házat le is 
kellene bontani.

Mint köztudott, a Budapesti 

Közlekedési Központ elindította 
az Aquincumi híd megvalósítha-
tósági tanulmányának készítését, 

és kikérték a lakosság véleményét 
is. Részletek a bkk.hu/fejleszte-
sek/aquincumi-hid/ oldalon.

Jónás ágnes

Megkezdődött a Lánchíd felújítá-
sa, ezért teljesen lezárták a hidat és 
környezetét a gyalogos és a közúti 
forgalom elől várhatóan másfél évre.

A lezárás idején a közösségi közlekedés 
járművei sem hajthatnak át a hídon, ezért 
megváltozott a 16-os, a 105-ös, a 178-as, 
a 916-os, és a 990-es busz útvonala. A hi-
ányzó szakaszok pótlásával összefüggő 
buszsávot alakítottak ki a Hegyalja úton, 
és új gyorsbuszjárat indult 110E jelzéssel 

az Apor Vilmos tértől a Bosnyák térig. A 
BKK tájékoztatása szerint a közúti forga-
lomnak várhatóan 2022 decemberében 
adják vissza a hídpályát, a járdák azonban 
a munkák befejezéséig zárva maradnak. 
A kivitelezési munkákat előreláthatóan 
2023 augusztusában fejezik be.

A Lánchíd rekonstrukciója során 
újjáépítik a közúti pályalemezt, telje-
sen elbontják és újjáépítik a járdákat, a 
megmaradó acélszerkezeteket javítják, 
és gondoskodnak a rozsdásodás elleni 
védelmükről, a műemléki korlátokat 
felújítják, restaurálják. A föld alatti le-
horgonyzókamrákat szigetelik, felújít-
ják és kiépítik ezek árvízi védekezési 
rendszerét, a budai oldalon lévő szel-
lőzőket átépítik, a hídfőkben lévő gya-
logos-aluljárókat kiszélesítik, a hídfők 
lépcsőit átépítik.

Emellett restaurálják a kőoroszlánokat, 
és visszaépítik a hiányzó műemléki eleme-
ket, új, LED-technológiás közvilágítást és 
változtatható színképű díszvilágítást sze-
relnek fel, továbbá felújítják a pesti rak-
parton lévő zászlótartó bástyákat.

Feléhez értek a felújítási munkák a zuglói Csömöri 
utat és az újpalotai Drégelyvár utcát összekötő felül-
járón. A kivitelezés a tervek szerint halad, a forga-
lomnak várhatóan még az idén visszaadják a hidat.

Elkészült a szigetelés a Drégelyvár utcai felüljáró 
jelenleg lezárt hídfelének felső részén. Július első he-
teiben, amikor megépül az új aszfaltpálya, átterelik 
a közösségi közlekedés járműveit a megújult hídfél-
re, ennek köszönhetően elkezdődhet a másik oldal 
korszerűsítése is.

A híd tavasszal újraindult felújítása elérte az 50 szá-
zalékos műszaki készültséget. A kivitelezés az ütemterv 
szerint halad, ezért a műszaki átadás-átvétel elkezdésé-
nek tervezett dátuma továbbra is 2021. december 3. A 
félpályás lezárás várhatóan addig érvényben marad.

A híddal kapcsolatos lakossági kérdőív kitöltését szorgalmazta mindkét LMP-s politikus

Teljesen lezárták a hidat és környezetét

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

KÖZLEKEDÉS FELÚJÍTÁS

FŐVÁROSI HÍREK

Egy híd, amely Palotára vezetne

Zárva a Lánchíd

Félidőben a felüljáró
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Jónás ágnes

Kísérleti projekt indul a XV., 
a X., és a II. kerületekben  
12 ezer fogyasztó bevonásá-
val. Ha sikert hoz, digitális 
segítséggel megújul a lakossá-
gi szemétszállítás. 

Összesen 12 ezer fogyasztót kér 
a Fővárosi Közterület-fenntartó 
(FKF) Zrt. arra, hogy a számuk-
ra kiküldött egyedi QR-kóddal 
ellátott matricát ragasszák fel ku-
káikra. Ezt a módszert, mármint 
a hulladékgyűjtő tartályok azo-
nosítását Nyugat-Európa több 
nagyvárosában, például Bernben, 
Dortmundban, Drezdában is al-
kalmazzák. Az egyedi kód egy 
speciális programmal beolvasva 
azonnal kimutatja, hogy a cég az 
adott tartályhoz kapcsolódóan 
milyen szolgáltatást biztosít.

Az FKF számára ma számos 
problémát okoz az, hogy a kukák 
nincsenek azonosítóval ellátva. 
Pillanatnyilag csak adatbázisok 
segítségével nyerhetők ki azok az 
információk, hogy hol, milyen tí-
pusú edényekből mekkora meny-
nyiség is van kihelyezve az ügy-
felekhez. Az egyedi, QR-kódos 
azonosító bevezetésével a raktár-
ból kikerülő tartályok már az át-
adás pillanatában az ügyfélhez 
rendelhetők, mondhatni azok tel-
jes életútja nyomon követhető. 

„A projekt tesztelésében részt-
vevő ügyfelek a QR-kódot be-
olvasva az FKF honlapjának tá-
jékoztató oldalát érik el, ahol – 
szükség esetén – adategyeztetést, 
illetve módosítást tudnak kezde-
ményezni. Sikeres bevezetés ese-

tén az előkészítésben részt vevő 
ügyfelek a jövőben az elsők kö-
zött érhetik el az FKF fejlesztés 
alatt álló, ügyfélközpontú, 21. szá-
zadi digitalizált szolgáltatásait” – 
tudta meg a Tizenötödik dr. Sza-
bóné Müller Tímeától, az FKF 
köztisztasági főigazgatójától.

Aki azt is hozzátette, hogy a 
QR-kód beveté-
sével kiszűrhetők 
a nem fizető ügy-
felek is, ami ösz-
szességében méltá-
nyosabb tehervise-
lést eredményez. 
A nem fizető ügy-
felek szolgáltatás-

ba való bevonásával várhatóan 
csökken az illegálisan kihelyezett 
hulladék is, ez által Budapest tisz-
tább, rendezettebb lesz. 

A most egy budai és két pesti 
kerületet érintő program év végi 
lezárásakor, annak fogadtatását 
látva dönt az FKF arról, hogyan 
tovább. A tapasztalatokat mérle-

gelve határoznak 
arról, hogy újból 
tesztelik a rend-
szert, továbbfej-
lesztve azt, vagy a 
sikeren felbuzdul-
va mihamarabb be-
vezetik az egész fő-
városban. 

ÖSZTÖNDÍJ
A főváros önkormányzata számá-
ra kiemelten fontos a versenyképes 
tudással rendelkező hallgatók kép-
zésének és ezáltal a humán erő-
forrás fejlesztésének támogatása, 
ezért az idei évben megújult formá-
ban hirdeti meg a Budapest Ösz-
töndíj Program pályázatát a fővárosi 
székhelyen vagy telephelyen műkö-
dő felsőoktatási intézmények nap-
pali tagozatos képzésben részt vevő 
hallgatói számára. A pályázati kiírás 
elérhető a budapest.hu oldalon

KERTÉSZKEDŐ 
VÁROSLAKÓK
Eredményt hirdettek a főváros Égig 
Érő Fű udvarzöldítési pályázatán, 
ahol kerületi nyertest is köszönthe-
tünk. A fővárosi közgyűlés döntése 
alapján 15 társasház számára bizto-
sít forrást az udvarok zöldítésére Bu-
dapest vezetése. A szerződések alá-
írásával megkezdődhet a projektek 
megvalósítása.

HŰSÍTŐSZIGET
Hűsítő szigeteket állít fel a főváros.
Budapest idén nyáron is óvja város-
lakóit a kánikulában, és hűsítő szi-
geteket állított fel, melyek árnyékot 
nyújtanak az extrém hőség ellen. To-
vábbá a 24 mellett további 11-gyel 
bővítik az ivókutak számát, ezzel is 
arra ösztönözve a lakosságot, hogy 
palackos vizek vásárlása helyett tölt-
sék újra kulacsaikat. 

A MÁV-Start fogta a vadonatúj, 
légkondicionált, emeletes KISS 
motorvonatokat, és az elővárosi 
forgalomból átirányította a ma-
gyar tenger partjára. 

Az ötlet kiváló, a megvalósí-
tásba azonban becsúszott egy kis 
hiba. A Jégmadár expressznek 
ugyanis át kell jutnia Budapes-
ten a körvasúton, és ehhez nem 
kevesebb, mint negyven percre 
van szüksége. Ennek ellenére na-
gyon népszerű  városrészünkben 
is. A hétvégente Szobról induló, 
és Siófokon át Fonyódra tartó 
vonatot először a csak a Nyuga-
ti pályaudvar lezárása alatt vehet-
ték igénybe a XV. kerületi lakók. 

Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester, Hajdu László országy-
gyűlési képviselő és Barkóczi Ba-
lázs a DK szóvivője, az elővá-
lasztáson a ellenzék országgyű-
lési képviselőjelöltje levélben 
fordult a MÁV vezérigazgatójá-
hoz, hogy a járatot egész nyáron 

és ne csak hétvégenként indítsák 
Rákospalota érintésével.

„Jégmadár expressz ne csak 
július 19-ig, hanem a nyár hát-
ralévő részében is igénybe ve-
hető legyen a XV. kerületi és új-
pesti polgároknak, és a MÁV a 
vonatot ne csak hétvégente, ha-
nem hétköznapokon is indítsa 
el. Mindezt a járat nagyfokú ki-
használtsága és az itt elő polgá-
rok igényei indokolják.” – nyo-
matékosították a képviselők.

A helyi politikusok kéré-
sét a MÁV figyelembe vette és 
igaz csak hétvégente, de augusz-
tus 29-ig, közlekedik kerületünk 
érintésével a Jégmadár expressz.

Jön a digitalizált
szemétszállítás

A QR-kódos azonosítóval nyomon követhetőek a kukák

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS

LEVÉL A MÁV-NAK

Budapest 
tisztább,
rendezettebb 
lesz

FŐVÁROSI HÍREK

Vonattal Rákospalotáról Balatonra
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ÉVFORDULÓ

KÖZÉPPONTBAN

Jónás ágnes

Mennyiben változott meg a GMK mű-
ködése az eltelt 10 év alatt?
A GMK folyamatos változásokon ment 
keresztül mind a feladatokat, mind az in-
tézményi kört tekintve, mellyel egyide-
jűleg a szervezet és a dolgozói létszám is 
állandóan változott. Jelenleg a 16. Alapí-
tó okirat van érvényben, a módosítások 
oka többségében a GMK munka- és ha-
táskörének változása volt. 

Milyen kritériumoknak kell megfelel-
ni a kerületi intézményrendszer üze-
meltetőjeként?
Az egyik legnagyobb próbatétel szá-
munkra, hogy mind a fenntartó, mind a 
lakosság elvárásainak biztos és folyama-

tos hátteret tudjunk nyújtani az intézmé-
nyek működéséhez. 

Küldetésünk, hogy meg tudjunk felel-
ni a minőségi követelményeknek, kör-
nyezettudatos, gazdaságos és hatékony 
üzemeltetési igényeknek. Haladni kell a 
modernizáció, egyszerűsítés, bürokrácia-
csökkentés terén, korszerűbb szolgál-
tatásokat kell kínálni az ügyintézések 
közepette is. 

Ezen stratégiai célok megvalósítását 
ugyanakkor nagymértékben befolyá-
solják a mindenkit érintő váratlan kö-
rülmények, így például a költségvetés 
elfogadásának elhúzódása, pandémia, 
kormányzati elvonások. Korábban éves 
szinten több százmillió forintot tudtunk 
fordítani az intézményrendszer korsze-
rűsítésére, de a nagymértékű forráshiány 
miatt sajnos a tervek megvalósításáról ez 
évben is le kellett mondanunk. 

Mennyire állandó a GMK szakember-
gárdája?
Állományunkat tekintve a kép vegyes. 
Bizonyos munkakörök esetében a dol-
gozói létszám viszonylag stabil, egyes 
területeken viszont kifejezetten nagy a 
fluktuáció.

Szerencsére rendelkezünk egy elhiva-

EGY ÉVTIZEDE A KERÜLET SZOLGÁLATÁBAN
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A Gazdasági Működtetési Központ (GMK) július 2-án 
ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumi 
alkalomból a Szántóföld utcai Sporttelepen tartottak ren-
dezvényt, ahol a társaság vezetése köszöntötte a szervezet 
munkavállalóit. A jeles évforduló apropóján Bárkai Kata-
lin főigazgatóval beszélgettünk.
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KÖZÉPPONTBAN

Küldetésünk, hogy meg 
tudjunk felelni a minőségi 

követelményeknek

ják a hatásukat, volt idő, amikor komoly 
létszámhiánnyal küzdöttünk a konyhai 
munkaterületeken, azonban a pandémi-
ás időszakban jelentős mennyiségben ér-
keztek hozzánk jelentkezők, itt jelenleg 
valamennyi álláshely betöltött. A GMK 
létszáma jelenleg meghaladja a 250 főt.

Milyen feladatok előtt áll a GMK a jö-
vőt tekintve?
Ha nem változnak a feladat- és hatáskö-
rök, a hangsúlyok áthelyeződhetnek a mi-
nőségi fejlesztések, a hatékonyság, a racio-
nalizálás, a gazdaságosság, a korszerűsítés 
felé., gazdaságosság, korszerűsítés felé.

A közeljövőben az informatikai fej-
lesztések a legsürgetőbbek, emellett 
erősíteni szeretnénk a kontroll tevé-
kenységeket, a gazdálkodás, működtetés 
költséghatékonyságának elemzésére, va-
lamint nagyobb figyelmet kívánunk for-
dítani a már megfogalmazott minőségi 
követelmények megvalósítására. 

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy 
mindehhez a kellő humánerőforrás is 
rendelkezésre álljon. A viszonylag ked-
vezőtlen bérviszonyok ellenére ezért 
vonzóvá kell tenni a munkavállalók szá-
mára a GMK-t, előtérbe kell helyezni a 
jó munkaerő megtartását.

EGY ÉVTIZEDE A KERÜLET SZOLGÁLATÁBAN
tott, hivatását szerető, a GMK feladat-
ellátásában rendkívül meghatározó stabil 
„csapattal”, akik már hosszú évek óta ki-
tartanak az intézmény mellett. Vannak 
köztük vezetők és beosztottak egyaránt, 
ők azok, akikre bármikor, bármilyen 
körülmények között, mindig lehet szá-
mítani, akik előtt nincs lehetetlen. 

Sajnos a kedvezőtlen bérviszonyok 
miatt a szakmailag kvalifikált pozíciók-
ban nagyon nehéz megtartani, vagy pó-
tolni a kiesett erőt. 

A piaci viszonyok nagyon befolyásol-

Tízes a GMK-nak!
Megalakulása óta dolgozik a GMK-
nál Kmetzné Török Fruzsina kéz-
besítő, akivel az itt eltöltött évekről, 
munkáról, kollégákról, a társaságról 
beszélgettünk. Fruzsina tíz éve, a 
GMK megalakulása óta munkatársa 
a társaságnak. Mint megtudtuk, már 
korábban is a kerületben dolgozott, 
méghozzá a Károly Róbert Általá-
nos Iskolában, ahol szintén hasonló 
feladatokat látott el. Onnan került 
átszervezéssel a GMK-hoz. Mint 
mondja, jól érzi magát a munkahe-
lyén, ahogy fogalmaz, szeret barátsá-
gos és családias légkörben dolgozni, 
ezt pedig a GMK-nál megtalálta. 

„A kezdetekkor, a Bácska utcában 
még sokkal kevesebben voltunk, 
mint manapság, mindenki ismert 
mindenkit, a cég szinte valamennyi 
dolgozójával kapcsolatba kerültünk 
a munka folyamán. Aztán az idő 
múltával persze nőtt, gyarapodott a 
szervezet, a munkatársak létszáma 
is jóval nagyobb lett, külső telephe-
lyek nyíltak, újabb feladatkörökkel 
bővült a társaság, de szerencsére a 
barátságos légkör megmaradt” – fo-
galmazott. 

A kollégái közül többen szintén 
régóta dolgoznak a társaságnál, de 
mint mondta, utánpótlásból sincs 
hiány, a fiatalok is egyre nagyobb 
létszámban választják munkahelyül 
a GMK-t. A változásokból adódóan 
Fruzsina munkája is sokoldalú lett, új 
helyszínekkel, új emberekkel került 
kapcsolatba az évek alatt, mostanság 
főként az óvodákkal, az önkormány-
zattal és a Magyar Államkincstárral 
van napi kontaktusban. Szerinte a 
munkakörülmények jók, kitűnően 
felszereltek az irodák, kellemes a 
munkakörnyezet. Persze a fizetés és 
a juttatások lehetnének magasabbak, 
de erről valószínűleg minden közal-
kalmazottnak ez a véleménye – tette 
hozzá Fruzsina.
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A Répszolg Hunyadi utcai 
telephelyén június 23-án kora 
délután rövid időre megállt  
az élet. A vezetőség és  
a kollégák a tárgyalóba men-
tek, ahol kollégájukat,  
a nyugdíjba vonuló Elek  
Jánost köszöntötték. 

„János egymaga több időt töl-
tött ennél a cégnél, mint mi 
összesen együtt” – mondta 
Jankura Tamás, a Répszolg 
ügyvezetője. „Sajnos ebből a 
45 évből csak kevés idő volt, 
melyet együtt tölthettünk vele – 
tette hozzá Bokor István, a Pa-
lota Holding Zrt.vezérigazgatója 
–, ám ennyi is elég volt ahhoz, 
hogy bizonyítsa szakértelmét 
és megbízhatóságát. Hiányozni 
fog nekünk.”

Hogy Elek János távozá-
sával milyen űr keletkezett a 
Répszolgnál, jól bizonyítja: a 
sorban következő legtöbb időt 
eltöltő kollégája is „csak” húsz-
éves munkaviszonnyal rendel-
kezik.

„Kispesten lakom, és csak 
a véletlennek volt köszönhe-
tő, hogy itt helyezkedtem el. 
45 évvel ezelőtt 
éppen Fótra kel-
lett mennem, s 
amikor áthajtot-
tam Rákospalo-
tán, megláttam 
egy táblán, hogy 
gépkocsivezetőt 
keresnek. Meg-
álltam, bejöttem, 
jelentkeztem, és 
felvettek” – mond-
ta az ünnepelt.

A ‘70-es évek-

ben gyakori volt az ilyen típusú 
munkaerőtoborzás, az már rit-
kább esetnek számított, hogy 
valaki nyugdíjig meg is ragadt a 
cégénél.

A Répszolg elődje a XV. ke-
rületi Tanács Végrehajtó Bi-
zottság Műszaki Osztály Út- és 
létesítménykarbantartó Költség-
vetési Üzeme (ULKÜ) volt, amely 
ugyanezen a Hunyadi utcai te-
lephelyen működött. 

Ha valaki tudna mesélni a két 
cég különbségéről, az Elek Já-
nos, aki a tanácsi és az önkor-
mányzati korszakban is ott volt 
minden fontos beruházásnál, 
építkezésnél. 

A polgármesteri hivatal előtt, 
a Hubay Jenő tér felőli oldalon 
például ő volt, aki a ‘90-es évek 
közepén egy darus IFA-val rá-
emelte a betontetőt az I. világhá-
borús szobor mellett elhelyezett 
időkapszulára. 

„Az önkormányzat 2000-ben 
vásárolt egy Renault Midliner 
teherautót a Répszolg számá-
ra, ami akkoriban nagyon nagy 
szó volt. Ezt a járművet az el-
múlt 21 esztendőben kizárólag 
én vezettem, csak akkor ült 
más a volánnál, ha én szabad-
ságon voltam. Az utódomat fel-
készítettem az autó rigolyáira, 
magam pedig búcsút intettem 

mindennek, az au-
tónak, a telepnek, 
a kollégáknak és a 
kerületnek. 

A jövőben sze-
retnék majd több 
időt tölteni a fe-
leségemmel, a 
lányommal és az 
unokámmal, akiket 
végre nyugdíjas-
ként visszakap-
hatok” – jegyezte 
meg Elek János.

45 év egy helyen

Búcsút intettem 
mindennek, 
az autónak, 
a telepnek, 
a kollégáknak és 
a kerületnek

60+
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ARCOK A KERÜLETBŐL
RÁKOSPALOTAI SZENIOR 
AKADÉMIA
Új ismeretterjesztő sorozat indul a 
Csokonai Kulturális Központban Rá-
kospalotai Szenior Akadémia néven, 
Dr. Jászberényi József geranto-and-
ragógiai kutató, időskori szakértő, a 
Milton Friedman Egyetem felnőttkép-
zési igazgatójának előadásában. A 
témák többek között érintik az idős-
kori betegségeket, az időskori tanu-
lást, a mozgás szerepét időskorban. 
Legközelebb július 14-én 18 órakor 
a online előadás témája az időskori 
tanulás haszna és jelentősége lesz. A 
részvétel ingyenes. 

FOLYADÉKPÓTLÁS
HŐSÉGBEN
Nagy melegben több folyadékot kell 
fogyasztani és 11 és 15 óra között 
nem szabad a tűző napon tartóz-
kodni. A kánikula az időseket jobban 
megviseli mivel kevesebbet izzadnak 
és a szomjúságot is kevésbé érzik. 
Sokszor nem isznak elég folyadékot, 
testük könnyebben túlmelegedhet, 
ami hamarabb vezethet kiszáradás-
hoz. Óvintézkedésként az önkor-
mányzat hőségriadóban több ponton 
is oszt ivóvizet.

NÓTADÉLUTÁN
Újpalotai Szabadidő Központ Közös-
ségi Háza újra vasárnapi nótadél-
után szerveznek július 25-én 14. 30-
18 óra között.Belépő: 1.500 forint, 
csak a helyszínen vásárolható. Be-
lépés csak Védettségi igazolvánnyal! 
Bővebb információ a +36 30 460 
9635-ös telefonszámon kérhető.

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BUDAPEST, IV. kerület

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS PRÓBAHORDÁS!

Árpád út 70

(Új pesti Áruház bej áratánál )

06 (1 ) 200 1 1 1 8

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Wi dex U30 tel j es ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akci ó 2021 . 08. 06-i g vagy a készl et erej éi g érvényes. Akci ós hal l ókészül ék vásárl ása ki záról ag

tel j eskörű audi ol ógi ai vi zsgál at után l ehetséges, ha a hal l áscsökkenés megfel el ően el l átható a

készül ékkel . A vi zsgál at és az i l l esztés a szakmai i rányel vek maxi mál i s betartásával történi k.

HIRDETÉS
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„A kerületi orvosoknak és 
szakdolgozóknak azt kívá-
nom, a pandémia legyőzése 
ne csak egy néhány hónapos 
siker, hanem egy tartós idő-
szak kezdete legyen” – mond-
ta Cserdiné Németh Angéla 
polgármester. A Semmelweis- 
nap alkalmából rendezett 
szűkkörű összejövetelen az 
egészségügyi dolgozókat 
kitüntetésben és jutalomban 
részesítette a kerület vezető-
sége.

Az Év Szakorvosa-díjat dr. Me-
legh Györgyi szemészeti osz-
tályvezető főorvos  vehette át, 
aki 2003 óta dolgozik a szak-

rendelő szemé-
szeti osztályán, a 
főorvosi teendő-
ket pedig idén-
től látja el. Az 
Év Egészségügyi 
Szakdo lgozó j a 
Nagyné Márton 
Pálma, sebészeti 
asszisztens lett, az 
Év Háziorvosa el-
ismerést Klem Já-
nosné dr. Auer Erzsébet Lívia a 
6. számú felnőtt fogorvosi kör-
zet fogorvosa vehette át. Az Év 
Háziorvos Szakdolgozója Tö-
rök Andrea, pedig  1995 óta 
dolgozik a XV. kerület egész-
ségügyi ellátásában. 

A díjakon kívül a hagyomá-
nyos hűség- és jubileumi jutal-

makat is kiosz-
tották. Ugyan-
csak ezen az na-
pom méltatták a 
nyugdíjba vonuló 
egészségügyi dol-
gozókat is. Ko-
rábban a kerüle-
ti Semmelweis-na-
pok forgatóköny-
véhez tartoztak 
azok az elisme-

rések is, amelyeket a Dr. Vass 
László Egészségügyi Intézmény-
ben, házon belül osztottak ki. 
Dr. Buzna Andrea főigazgató 
azonban elmondta: a járványra 
való tekintettel idén erről kény-
telenek voltak lemondani. 

Bővebben a xvmedia.hu oldalon

SEMMELWEIS-NAP

Hálás köszönet az egészségügynek
BEFEJEZŐDTEK
A FELÚJÍTÁSOK 
Tavasszal kezdődött meg a Dr. Vass 
László Egészségügyi Intézmény Rá-
kos úti telephelyén a mosdók, mel-
lékhelyiségek felújítása. Nyár elejére 
a Rákos úti rendelő minden eme-
letén megújultak a vizes blokkok, 
szaniterek, fali csempék és padló-
burkolatok.

INGYENES ANTITEST-
SZINT-VIZSGÁLAT
Budapest Városháza a XV. kerületi 60 
év feletti lakosok részére 200 darab 
vénás vérvétel alapján, ingyenes an-
titestszint-vizsgálatot biztosít. A helyi 
önkormányzat kéri azokat a 60 év fe-
letti Sinopharm-vakcinával (kínai) be-
oltott, XV. kerületi lakcímbejelentéssel 
rendelkező lakosokat, akik szeretnének 
ellenanyag-szintjüket ellenőrizni, je-
lentkezzenek a mintavételre. Regisztrá-
ció: a +36 1 305 3236 telefonszámon 
munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8 – 
16 óráig, pénteken 8:00 -12:00 óráig. 
Amennyiben a regisztráltak száma eléri 
a 200 főt, a telefonszám megszűnik.

VÁLTOZOTT 
A NYITVATARTÁS
Módosult a Hősök útja 1. szám alat-
ti koronavírus-szűrővizsgálati minta-
vétel nyitvatartási ideje. Munkana-
pokon 7:30 és 10 óra között végez-
nek szűrővizsgálatokat. Információ 
és időpontkérés rendelési időben 
a +36 30 578 8198-as telefon-
számon.

A pandémia 
legyőzése ne 
csak egy né-
hány hónapos 
siker legyen

ELISMERÉS

Jónás ágnes

Steller Mária Védőnői 
Díjban részesült Csabá-
né Wissnyi Hoffmann 
Zsófia, az Őrjárat utcai 
rendelő védőnője.

A gyermekvédelem ha-
zai úttörőjének nevét vi-
selő díjat azért alapította 
a Három Királyfi, Há-
rom Királylány Mozga-
lom 2020-ban, hogy fel-
hívja a társadalom figyel-
méta védőnői hálózat 
fontosságára.

Csabáné Wissnyi 

Hoff mann Zsófia ép-
pen 40 éve, 1981 óta űzi 
ezt a szép hivatást.

Iskolái elvégzése után 
először a VI. kerületben 
helyezkedett el körze-
ti védőnőként,majd mi-
után családjával kerüle-
tünkbe költözött, 1995 
óta itt teljesít szolgálatot.

Körzete a hosszú évek 
alatt alig változott, ennek 
köszönhetően a mostani 
kismamák jó része az ő 
védőszárnyai alatt csepe-
redett fel. Sokan ismerős-
ként, már-már családtag-
ként köszöntik.

A körzeti védőnők 
újszülött kortól hatéves 
korukig gondozzák a 
gyerekeket, majd az is-
kolai védőnők veszik át 

szerepüket. A védőnői 
gondoskodás kiemelten 
fontos csecsemő, kisbaba 
korban, de az éves szűrő-
vizsgálati rendszer beve-
zetésével szerepük a na-
gyobb gyerekeknél is fel-
értékelődött.

„Bár ez jelentős plusz-
feladatokat ró a körze-
ti védőnőkre, de még-
is jó a családoknak és jó 
a szakembereknek is, hi-
szen így nagyobb bizton-
sággal, idejekorán kiszűr-
hető bármilyen eltérés a 
gyerekek fejlődésében” – 
fogalmazott Zsófia.

Szívvel-lélekkel a családokért

Az egészségügyi dolgozókat kitüntetésben és jutalomban részesített a kerület vezetősége

Csabáné Wissnyi 
Hoffmann Zsófia
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Szabó Árpád százados és 
Horváth János tűzoltó 
törzszászlós a közelmúltban 
a belügyminisztertől kapott 
Bátorságért Érdemjel elisme-
rést. 

A két bátor tűzoltó volt az, aki 
tavaly bement egy Pázmány 
Péter utcai lángoló lakóépület 
tetőtéri ablakán, hogy a tűz-
ből kimenekítse a bent tartóz-
kodó négy embert. A hatalmas 
füstben csak egy idős házaspár 
élettelennek tűnő testét talál-
ták, őket kihozták  – egyikük 
sajnos már halott volt, másiku-
kat ugyan sikerült újraéleszte-
ni, ám később ő is elhunyt. A 
szomszédok szerint a házban 
tartózkodó kisfiút és egy ne-
gyedik személyt már nem tud-
ták kimenekíteni. Később ki-
derült, a tetőre menekült kisfi-
út a helyszínre elsőként érkező 
rendőrök biztonságos hely-
re vitték, a negye-
dik személy a tűz 
okozója volt, 
aki már koráb-
ban elhagy-
ta a helyszínt. 
A két tűzoltó 
abban a pá-
nikhangulat-
ban ezt nem 
tudhatta, így 
csak a lángok 
gyors terjedé-
sének köszön-
hető, hogy értel-

metlenül nem 
kockáztatták to-
vább az életü-
ket. 

„Ez nem két 
ember hőstette, 
hanem csapat-
munka volt” – 
mondta Szabó 
Árpád, a men-
tésben résztvevő egység szol-
gálatparancsnoka. – Ahhoz, 
hogy mi bemehessünk,  kel-
lett, hogy valaki tartsa a létrát, 
szükség volt a fecskendőkre is. 
Sajnos hiába tettünk meg min-
dent, a két embert már nem si-

került megmente-
nünk.”

„ M i n d k e t t e n 
családos, három-
gyermekes apák 
vagyunk – tette 
hozzá Horváth Já-
nos  –, így végig az 
lebegett a szemünk 
előtt, hogy a kisfi-

út kihozzuk az égő épületből. 
Kétségbe voltunk esve, hogy  
nem tudunk visszamenni, és 
hatalmas kő esett le a szívünk-
ről, amikor értesültünk, hogy 
a gyereket már korábban kime-
nekítették.”

A Dunában a kijelölt területeken kívül tilos fürde-
ni – hívja fel figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság (BRFK). A visszatérő ellenőrzések ellenére 
még mindig sokan fürödnek tiltott helyen. Tavaly 
a Dunából negyven holttestet emeltek ki, négy ha-
láleset volt fürdőzéshez köthető. A BRFK közlé-
se szerint a tragédiák jelentős része megelőzhető a 
fürdőzés szabályainak betartásával, felelős strando-
lással és sportolással. A sérülések és halálesetek el-
kerülése, valamint a jogszabályok betartatása érde-
kében a rendőrség rendszeresen, visszatérően tart 
ellenőrzéseket és intézkedik azokkal szemben, 
akik a fürdőzés szabályait megszegik.  A rendőrség 
rögzítette: ha valaki megszegi a szabályokat, 5 ezer-
től 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

KÖZBIZTONSÁG

ÉJSZAKAI VENDÉG
Az egyik kerületi családi ház tulajdo-
nosa észlelte, hogy reggelre eltűnt 
a teraszáról a szőnyeg. A szokatlan 
dolgot nem tudta mivel magyarázni, 
ezért megnézte a ház biztonsági ka-
meráinak a felvételeit. Éjjel egy férfi 
bemászott a kertjükbe, felkapta a 
szőnyeget, majd eltűnt vele az egyik 
melléképületben. Mint kiderült, az il-
lető lekéste az utolsó buszát, s mivel 
nem akart az utcán aludni, fedélt ke-
resett. A szőnyeg az alváshoz kellett 
neki, ám az éjszakai vendég a ren-
dőrökkel is találkozhatott.

A SAJÁTBÓL LOPOTT
Az egyik kerületi bevásárlóközpont üz-
letében a tulajdonos észlelte, hogy a 
nemrégiben felvett alkalmazott több-
ször is lopott a bolt árukészletéből. Egy 
ilyen eset után értesítette a rendőröket, 
akik az alkalmazottat előállították, és 
gyanúsítottként hallgatták ki.

ROSSZUL VEZETŐ KÖRÖZÖTT 
SZEMÉLY
A körzeti megbízottak egy furcsa út-
tartással közlekedő autóra figyeltek 
fel. A járművet megállították, a veze-
tőjét pedig igazoltatták. Ekkor derült 
ki, hogy az illetőt pénzbírság be nem 
fizetése miatt több szerv is körözi. 
Emiatt előállították a férfit.

NEM TALÁLT FOGÓDZKODÓT
Garázdaság miatt riasztották a kerüle-
ti rendőröket az egyik kisbolthoz, ahol 
állítólag egy nő „tört-zúzott”. A kiérke-
ző rendőrök az üzletben egy alkoho-
los befolyásoltság miatt a lábain állni 
is alig tudó személyt és néhány általa 
feldöntött polcot találtak. Mint kiderült, 
a nő nem szándékosan okozott kárt, 
egyszerűen csak kapaszkodót keresett 
magának. Ezt egyébként a biztonsági 
kamerák felvételei is igazolták. 

SZÉTSPRICCELTEK
A körzeti megbízottak éppen ellenőriz-
ték a Fő tér környékét, amikor a Zsó-
kavár utcában egy háromfős társaság-
ra figyeltek fel. A fiatalok a rendőrök 
láttán három irányba próbáltak elillan-
ni, de megállították őket. A rendőrök 
gyanították, a fiatalok kábítószert fo-
gyaszthattak, amit alátámasztani lát-
szott, hogy az egyikük ruházatában ká-
bítószergyanús anyagot is találtak.
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Nyílt vízen szabályosan

Ez nem két 
ember hőstette, 
hanem csapat-
munka volt

A tragédiák megelőzhetőek a szabályok betartásával

Elszánt tűzoltók

FELELŐS FÜRDŐZÉS
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KÖNYVTÁRAK

XVGYIÖK

KÖNYVAJÁNLÓ

A nyári pezsgés lendületbe hozta a 
XV. kerületi Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzatának (XVGYIÖK) tagjait is. 
Túl vannak egy fergeteges agárdi tré-
ningen, ahol a mentális továbbkép-
zés mellett a kötetlen kikapcsolódás-
ra is jutott idő. Kormos Adrienn ifjúsá-
gi referens kitért arra mennyire fontos 
most a fiataloknak a közös élmény-
szerzés, hiszen a fizikai elszigeteltség-
gel járó negatív érzelmek és az online 
létforma pont a tinédzserkor legszebb 
pillanatait írta át. A szabadság, a kö-
zösség, az ismerkedés mind kimaradt 

az életükből, ezeket kell most pótolni-
uk. Balog Fruzsina, az önkormányzat 
GYIÖK-segítője elmondta: még a pan-
démia harmadik hulláma végén csat-
lakoztak a Jerusalema örömtánc kihí-
vásához. 
Fokozatosan tértünk vissza a virtuális-
ból a valós világba, ami videófelvéte-
lünkben is visszaköszön. A fiatalokért 
táncoltunk, megmutattuk, hogy milyen 
egy ifi hétköznapja, az önkifejezés és a 
boldogságkeresés, ami egy támogató 
csapatban sokkal könnyebben megy – 
jegyezte meg Fruzsina. 

Versek, mint a boldogság 
lenyomatai 
Vers a tengerben címmel jelent meg a kerület-
ben élő Erberling Judit első verseskötete. Ebből 
az alkalomból egy példányt felajánlott lapunknak, 
amit a keresztrejtvény helyes megfejtői között 
sorsolunk majd ki.
Judit 2013 óta lakik férjével Újpalotán. Tizenéves 
korában kezdett verseket írni. Ahogy elmondta, 
első – még nagyon kezdetleges – költeményé-
re a mai napig emlékszik. „Azt hiszem, annak a 
versecskének a megírása, egy igen meghatáro-
zó esemény volt az életemben, ami aztán továb-
bi verseket hozott magával. Többször azért ír-
tam, hogy könnyíteni tudjak a lelkemen, de a ver-
sek sokszor az öröm, a boldogság lenyomataivá 
váltak. Szívesen írok a természetről, a természet 
szépségéről, de valójában sosem tudom előre, 
hogy éppen mi lesz az, ami a következő alkalom-
mal megihlet” – fogalmazott.
A Vers a tengerben a NewLine Kiadó gondozá-
sában jelent meg. Ötven verset tartalmaz, melyek 
közül a legrégebbi 2003-ban, míg a legfrissebb 
idén született. A kötetben nem egy-egy téma köré 
gyűjtve, hanem változatosan követik egymást a 
versek. A borítót Ashley Redwood tervezte. 

Cseresznyevirágzás
Virágba borult a cseresznyefa ága,
ezer szirmot szór e szenvedő világra.
Ágai közül nem hallatszik a panasz,
fátyolos lepellel üdvözli a tavaszt.
Tudja a cseresznyefa, mi az ő dolga,
sziromszőnyeget varázsol földre, porba.
Érzi már ő is, mint küszködik e világ:
a lelkekben kinyílott a bánatvirág.
Vajh elmossa bársony szirmával a tavasz,
a világunk sebén ez lesz majd a tapasz?
Szirom-esőt hint a cseresznyefa ága,
s egy csepp öröm vegyül e lehangoltságba.

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár idén nem tart nyári 
szünetet, folyamatosan vár-
ják az olvasókat a tékákban. 
Július 5-től szeptember 5-ig 
azonban módosított nyitva-
tartást vezettek be.
Az Eötvös Könyvtár az 
alábbi nyári nyitvatartással 
várja az olvasókat: 
H, Sze: 13-19; K, P: 10-
15; Cs: zárva
A Zsókavár utcai Könyvtár 
nyitvatartása így alakul: 
H, Sze: 13-19; K, P: 
9-15; Cs, Szo: zárva
A Szűcs István utcai 
Könyvtár pedig az alábbi-
ak szerint tart nyitva: 
H, Sze, P: 14-19; K: 9-14; 
Cs: zárva

Egész nyáron nyitva

Eltáncolták az ifjúságot?

Hirdessen nálunk! Kérje egyedi ajánlatunkat a
hirdetes@xvmedia.hu e-mail címen!
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SZÍNHÁZ

A Katona József Színház 
2021/22-es évadának első két 
premierjét szeptemberben tart-
ják. Térey János Káli holtak című 
regényének színpadi változa-
tát Dömötör András rendezi a 
Kamrában, majd a nagyszínpa-
don mutatják be Line Knutzon 
Mester emberek című darabját 
Máté Gábor rendezésében.
Az Euripidész, Aiszkhülosz és 
Szophoklész drámáiból összeállí-
tott Isten, haza, család című dara-
bot Tarnóczi Jakab állítja színpad-
ra a Kamrában. A Teremtmények 
című előadást Tárnoki Márk ren-
dezésében a Kamrában mutatják 
be. Brian Friel Apák és fiúk című, 
Turgenyev regényéből adaptált 
művét Ascher Tamás rendezi a 
nagyszínpadon.

KÖNYV

Megjelent Michael Jordan és 
Kobe Bryant edzőjének, a ti-
zenegy NBA-bajnoki gyűrűvel 
büszkélkedő Phil Jacksonnak 
önéletrajzi kötete. Phil Jackson 
az NBA történetének egyik leg-
nagyszerűbb trénere. Hírnevét a 
Chicago Bulls vezetőedzőjeként 
alapozta meg. Ebben az izgal-
mas könyvében Phil Jackson 
felfedi, mi volt saját és csapatai 
páratlan sikerének titka. Kiderül, 
miként vette rá Michael Jordant, 
a világ legjobb kosárlabdázóját, 
hogy önzetlenebbül játsszon, 
hogyan faragott NBA-bajnok-
csapatot a legkülönbözőbb ké-
pességű játékosokból. A kötet a 
G-Adam Kiadó gondozásában 
jelent meg, kapható a nagyobb 
üzletláncoknál.

FILM

A Hasadék kapta a legjobb já-
tékfilmnek járó díjat és a Pilá-
tus a legjobb tévéfilmnek járó 
díjat az első Magyar Mozgókép 
Fesztivál ünnepi záróesemé-
nyén június 26-án. A legjobb 
rendező Dombrovszky Linda 
lett, míg a legjobb elsőfilmesnek 
járó díjat Varsics Péternek ítélte 
a Márta István vezette zsűri. A 
legjobb női főszereplőnek járó 
díjat Hámori Ildikó vehette át, 
míg a legjobb férfi főszereplő 
díját Gáspár Tibor vihette haza. 
Összesen 20 kategóriában 
osztottak ki Magyar Mozgókép 
Díjakat. A közönség A taxis 
című kisjátékfilmet találta a leg-
jobbnak. A díjat Kelemen Zénó, 
Munkácsy-díjas szobrászmű-
vész tervezte.

ZENE

Mintegy 350 ingyenes koncerttel 
várja a Zenélő Budapest ren-
dezvénysorozat az érdeklődőket 
augusztus 3-ig a főváros több 
szabadtéri helyszínén, többek 
között a Szépművészeti Mú-
zeumban, a Műcsarnokban, a 
Nemzeti Múzeum oszlopcsar-
nokainál, a Szent István Bazi-
likánál, a Várkert Bazárban, a 
Margitszigeti Zenélő Kútnál, a 
Millenáris Széllkapu Parkban, a 
Hegyvidéki Kulturális Szalonban 
és az Orczy Parkban. 
A programok között a magyar ro-
mantika operái, rokokó női vonós-
négyes, harangjáték, dzsessz, hu-
szárruhás rézfúvósok, cigányzene 
és Kárpát-medence népzenéje is 
megszólal. Részletek a zenelobu-
dapest.hu oldalon.

riersCh Tamás

A Lauder Javne Zsidó Közös-
ségi Iskola egyik 9. évfolya-
mos diákja filmet készített a 
zuglói zsinagógáról.  

A 15 esztendős Krauth Eszter ál-
tal készített videóban a Thököly 
úti zsinagóga múltjáról és jelené-
ről esik szó. A zuglói zsinagóga 
a történelem viharai miatt nem-
csak a XIV. kerületi izraelita hit-
községnek, hanem a pestújhelyi 
és az újpalotai zsidó embereknek 
is „otthona” lett.

„Nem véletlenül érdeklődöm 
a zsinagóga iránt – mondta Esz-
ter –, hisz a nagyapám, Kardos 
Péter a rabbija az intézmény-
nek, immár 49 éve. Ő és a nagy-
mamám rengeteget meséltek ne-
kem, amelyek szép lassan belém 
ivódtak. A gimnáziumban meg-
lepetésre azt tapasztaltam, a di-
áktársaimat nem annyira érdek-
lik a múltbeli történetek. Akkor 
határoztam el, hogy megpróbá-

lom felhívni a figyelmüket nagy-
apám zsinagógájára. 

Kapóra jött neki a Centro-
pa Jewish Network pályázata, 
amely kisfilmeket kért a jelent-
kezőktől. Eszter nekiállt anya-
gokat gyűjteni a zsinagógáról, és 
szép lassan beleásta magát az in-
tézmény történetébe. 

Eleinte az volt a tervem, hogy a 
2016-os tűzvészre, illetve az azt kö-
vető felújításra fókuszálok, de egy-
re több érdekességet tudtam meg 
a zsinagógáról, így megpróbáltam 
átfogóbb anyagot készíteni.

A film mindenki tetszését el-
nyerte. A Lauderben hivatalo-
san is levetítették, nagyon jó vé-
leménnyel volt róla Kardos rabbi 
és a hitközség valamennyi tagja is. 
A Centropa Jewish Network zsű-
rije pedig a Közösségem kategóri-
ában első díjjal jutalmazta. A film 
egyrészt a pályázat kiírójának, 
másrészt a MAZSIHISZ-nak a 
honlapjára is felkerült, június kö-
zepétől pedig már a youtube-on is 
megtekinthető. 

Film a zsinagógáról
MÚLTIDÉZŐ 
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RÁKOSPALOTAI HITÉLET

Rákospalotán a XX. század első felében komoly zsidó élet volt. Az első családok ugyan 
csak a XIX. század végén telepedtek le az Ófaluban, ám hamar népes gyülekezetté 
váltak, 1898-ban megalakult a Rákospalotai Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség. 
Duschinszky Mihályt választották rabbinak, az ő vezetése alatt épült meg a zsinagóga a 
mai Régi Fóti úton, a Bethlen Gábor utcában egy Aggok házát alakítottak ki. Nem sokkal 
a főrabbi halálát követően a rákospalotai zsidókat Auschwitzba deportálták, ahonnan 
csak töredékük tért haza. Az ötvenes években meg is szűnt az önálló gyülekezet.

Krauth Eszter által készített videóban a zsinagóga múltjáról és jelenéről esik szó
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ALKOTÓKÉZ
Festészet, szobrászat, zene, színjátszás, 
tánc. Résztvevőként vagy nézőként is 
megtalálhatjuk mindhárom kerületrészben 
az érdekes programokat. Bemutatjuk, ho-
gyan zajlik a kerület kulturális élete.
Hétfő és szerda, 19:20

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
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Komolyzenei koncert – Nickmann 
Marcell gitár
július 11., vasárnap 16 óra
Ingyenes program

Rákospalotai Szenior Akadémia
Dr. Jászberényi József online előadása 
az időskori tanulásról.
július 14., szerda 18 óra

Syconor Retro Táncparty
július 17., szombat 18-22 óráig
Belépő: 1400 Ft

Mydros görög kerti táncház
július 31., szombat 18-22 óráig
Belépő: 500 Ft
https://www.facebook.com/
csokonaimuvelodesihazxv/

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006
Páratlan Vakáció ingyenes program-
sorozat a PeKH-ben – részletek és
regisztrálás a ház honlapján
Textilfestés – július 13., kedd 10-12 óráig
Kalligráfia – július 15., csütörtök 10-
12 óráig
Sportnap – július 19., hétfő 10-12 óráig
Hogyan írnak a látássérültek? – júli-
us 21., szerda 9:30-11:30
Palacsintasütés a PeKH udvarán – 
július 23., péntek 10-12 óráig
Vetítő a Kozák téri Közösségi Ház-
ban – július 27., kedd 10-12 óráig
Nyársfaragó a Kozák téri Közösségi 
Házban – július 29., csütörtök 10-12 óráig
Játékos helytörténet a Múzeumban 
– augusztus 3., kedd 10:00-12:30
https://www.facebook.com/pekhesek/

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
1156 Száraznád u. 5. 
T.: 06 30 868 6087
Kikötő Nyár – kispályás focimeccs
július 14., szerda 10:00-12:00
Ingyenes program
Lépjünk a városba!
július 17., szombat 11:00-17:00
Ingyenes program
Kikötő Nyár – Kerti társasozás
július 22., csütörtök 10:00-12:00

Kísérletezzünk!
július 28., szerda 10:00-12:00
Ingyenes program

A barátság ünnepe
július 30., péntek 17 óra
Ingyenes program

Kikötő pingpong bajnokság
július 31., szombat 16 óra
Ingyenes program

Kikötő Nyár – Batikoljunk!
augusztus 4., szerda 10:00-12:00
Ingyenes program
https://www.facebook.com/ 
kozakterikozossegihaz

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

Újpalota Quiz – Újra együtt a Közös-
ségi Házban!
július 13. és 27., kedd 18 óra
Játékmester: Várhegyi Gábor
Ingyenes program

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

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Gábor Áron utca 58. 
T: 410-5636

Csatlakozz TE is a Műanyagmentes jú-
liushoz www.plasticfreejuly.org és oszd 
meg a közösségi ház facebook oldalán, 
hogy milyen praktikákkal csökkented 
környezetedben a műanyag jelenlétét!
https://www.facebook.com/kozakteri-
kozossegihaz/

SZUTERÉN GASZTROTÉR
1158 Bezsilla Nándor u. 29.

Habzó zene (vacsorakoncert)
Oláh Krisztián (zongora)
Ugar Brewery (sör)
július 10. 18.00

Szíverősítő (vegetáriánus vacsorakoncert)
Dennert Árpád (szaxofon) Gyárfás Ist-
ván (gitár) Lukács Eszter (ének)
július 18. 18.00

...csak el ne dzsesszük 
(vacsorakoncert borkísérettel)
Falusi Mariann–Sárik Péter duó, 
Heimann Zoltán (bor)
július 25. 18.00
https://www.facebook.com/szuteren-
gasztroter

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021. 07. 11. – 08.04.

CSEPEREDŐ
Számtalan helyzet adódhat a gyerekne-
velés során, amikor a szülők elbizonyta-
lanodnak. Legyen szó óvodaválasztás-
ról, iskolaváltásról, magatartászavarok-
ról, vagy éppen különórák felkutatásáról, 
nincs megoldhatatlan szituáció. Szakér-
tőink segítségével ezekre a helyzetekre 
keresünk megoldást a Cseperedőben.
 Szerda, 19:00

ÉRTÉKTÁR
Milyen kincseket rejt a Rákospalotai Mú-
zeum? Kik formálták a település min-
dennapjait? Mi lett az egykori villákkal, a 
bolgárkertészetekkel, a Liwa-malom mel-
letti stranddal? Kik voltak Rákospalota és 
Pestújhely hírességei? Időutazás a mai 
XV. kerület határain belül.
Csütörtök, 19:30

10.
Július

vacsorák

A szuterén gasztrotérben

XV. kerület bezsilla Nándor u. 29.

pestújhelyi

Habzó Zene

Oláh Krisztián 
és az ugar brewery sörei

Vacsoráinkra a korlátozott férőhely miatt
regisztráció szükséges:  +36 30 398 7029
szuteren.lakasetterem@gmail.com
 

18.
Július Szíverősítő

Dennert Árpád, Gyárfás István,
Lukács Eszter

25.
Július ...csak el ne dzsesszük

Falusi Mariann
és Sárik péter
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KARATE

KARATE

riersCh Tamás

Hárspataki Gábor, az 
MTK karatésa kihasz-
nálta a lehetőséget, és 
kivívta a tokiói sze-
replés jogát az utolsó 
olimpiai kvalifikációs 
versenyen. 

Hársi és edzője, Sensei 
mindent egy lapra feltéve, 
gyakorlatilag jó egy éve a 
párizsi kvalifikációs ver-
senyre készült. Nem volt 
könnyű, hiszen a speci-
ális szabályok miatt hiá-

ba vívta ki valaki egyenes 
ágon a döntőbe jutást, az 
elődöntő négy résztve-
vőjét újra mérkőztették 
egymással, és a mini tor-
nán döntötték el, hogy 
ki lesz a három tovább-
jutó. Hárspataki Gábor a 
75 kilogrammos súlycso-
port selejtezőjében min-
den ellenfelet megvert, 
így a döntőbe masírozott, 
de az újabb három küzde-
lemben igencsak megví-
vott a győzelemért. Végül 
Hárspataki Gábor sport-
történelmet írt, a sportág 

első olimpiáján ő lesz az 
első és egyetlen magyar 
karatés, aki tatamira lép-
het majd.

Gábort és az ugyan-
csak a párizsi versenyen 
szereplő, utánpótlásko-
rú Ilankovics Aleksand-
rát, valamint edzőjüket, 
Fischer Mihály Senseit 
ünneplő közönség várta 
a Nádastó utcai karatete-
rembe.

„Az ilyen fogadtatások 
erősítik meg, hogy van 
értelme  ennek a munká-
nak – mondta Sensei. – Si-
került bebizonyítanunk, 
hogy még egy oly pici-
nyke teremből is, mint a 
miénk, ki lehet jutni  az 
olimpiára.”

Bővebben a xvmedia.hu 
oldalon

riersCh Tamás

A Nemzeti Versenysport Szövetség a 
pandémia ellenére is díjazta a 2020-as esz-
tendő legjobbjait. A nem olimpiai sport-
ágakat képviselő érdekvédelmi szervezet 
díjátadóján 11 versenyzőt tüntettek ki. 
Köztük volt a tavaly februári budapesti 
utánpótlás karate Európa-bajnokságon 
U21-es korosztályban aranyérmet nyert 
Baranyi Zsófia is, aki az MTK XV. kerü-
leti karateszakosztályának sportolója.

„Nagyon meglepett ez az elismerés – 
mondta Zsófi  –, mert azt sem tudtam, 
hogy jelöltek a díjra. Mint kiderült, a Ma-
gyar Karate Szövetség terjesztett fel az elis-
merésre, amit ez úton is köszönök nekik.”

Baranyi Zsófia neve fiatalkora ellenére 
is jól cseng a hazai sportéletben. Ő ugyan-
is az egyetlen magyar karatés, aki már ta-
tamira léphetett egy ötkarikás rendezvé-
nyen. A karate ugyan csak idén fog bemu-
tatkozni a nyári olimpia programjában, 
azonban már a 2018-as Buenos Airesben 
rendezett Ifjúsági Olimpián is ott lehettek 
a sportág képviselői. Pontosabban csak egy 
versenyző, Baranyi Zsófia, aki ezzel a rész-
vétellel azonnal beírta magát a magyar ka-
ratesport történetébe.

Baranyi Zsófia idei fő versenye az au-
gusztusi finnországi utánpótlás karate Eu-
rópa-bajnokság lesz, melyen U21-es kor-
osztályban címvédőként szerepel majd. A 
célja pedig, hogy újabb aranyéremmel gya-
rapítsa egyre gazdagabb éremkollekcióját. 

Hárspataki a 75 
kilogrammos 
súlycsoport 
selejtezőjében, 
minden ellenfe-
let megvert

Hárspataki Gábort a XV. kerületi önkormányzat is köszöntötte

Egy kőkemény újpalotai lány

Hárspataki ott lesz az olimpián!

Baranyi Zsófia idei fő versenye az augusztusi finn-
országi utánpótlás karate Európa-bajnokság lesz
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RÖGBI EB 
Tizenkét férfi és tíz női csapat rész-
vételével az olimpiai hetes szakág-
ban a másodosztályú (Trophy) rögbi 
Európa-bajnokság második forduló-
jának ad otthont július 9. és 11. kö-
zött Budapest. Kiss Antal, a magyar 
szövetség (MRSZ) elnöke elmondta: 
a következő hetekben ez lesz Ma-
gyarország legrangosabb sportese-
ménye, amelyet a sportág budapesti 
bázisán, a Kincsem Parkan tartanak 
meg. A belépés az érdeklődők szá-
mára mindhárom napon ingyenes.
A kétfordulós Eb első, zágrábi állomá-
sán a magyar női válogatott az ötödik, 
míg a bő keret 12 játékosát nélkülöző 
férfi csapat a kilencedik helyen végzett 

KEMÉNY ÖKLŰ
PALOTAI DIÁK

A 70. Bornemissza Gergely Nemzet-
közi Ökölvívó Emlékversenyre idén 
több mint 240-en neveztek. A legjobb 
magyar korosztályos ökölvívók mel-
lett Európa sok országából érkeztek 
fiatal versenyzők, hogy ringbe száll-
janak a jubileumi érmekért. A juni-
or fiúk 50 kilo grammos súlycsoport-
jában Kozák Ottó Kevin lett az első, 
aki Magyarországon és Rákospalotán 
kívül az Edőcs István Ökölvívó Egye-
sületet képviselte. A fiatal sportolót 
és edzőit, Buga Kálmánt, valamint 
Szabó Egont Tóth Imre alpolgármes-
ter és Fodor Sándor, a Polgármeste-
ri Hivatal Köznevelési, Közművelődési 
és Sport Osztályának vezetője a Kert 
közi bokszteremben személyesen kö-
szöntötte. 

MAGYAR ZÁSZLÓ
A MEGNYITÓN
A tokiói játékok megnyitóján a vívó 
Mohamed Aida és az úszó Cseh Lász-
ló viszi majd a magyar zászlót, előb-
bi sportoló a hetedik, utóbbi az ötödik 
olimpiáján vesz részt. A Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) emlékeztetett: a 
megnyitók történetében először min-
den ország 1-1 női és férfi sportolója 
együtt viheti majd a nemzeti lobogót. 
Kiemelték: amíg az olimpiai fogada-
lomtételen két ifjúsági olimpiai bajnok 
mondhatta az eskü szövegét –  Ké-
sely Ajna úszó és Péni István sportlö-
vő –, addig a MOB sportolói bizottsá-
gának javaslatára a zászlóvivőknél két 
rutinos versenyzőre esett a választás. 
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riersCh Tamás

Keszthelyi-Nagy Rita, kerületünk egyik 
olimpikonja ezüstéremmel hangolt a tokiói 
olimpiára. A magyar női vízilabda-válogatott 
ugyanis 2016 után ismét döntőbe jutott egy 
világversenyen. 

Bíró Attila együttese a Világliga athéni szuperdön-
tőjében játszott aranymeccset az Egyesült Államok 
ellen. Az ellen a csapat ellen, amelyik a tokiói olim-
piának is a legnagyobb esélyese, és amellyel a közel-
múltban két héten át együtt készült a magyar válo-
gatott. Ritáék a szuperdöntőben nyomatékosan je-
lezték, velük is számolni kell majd a nyári játéko-
kon. A gyengébb kezdés után a negyeddöntőben 
legnagyobb európai vetélytársukat, a spanyolokat 
verték rendkívül taktikus és fegyelmezett játékkal 
10–8-ra. Majd az elődöntőben visszavágtak a szintén 
elithez tartozó kanadaiaknak, akiket ezúttal négy 
góllal sikerült legyőzniük. Így jöhetett az amerika-
iak elleni döntő, mely nagy küzdelmet hozott. A 
magyar lányok végig tartani tudták a lépést az ellen-
felükkel, a harmadik negyedet meg is nyerték elle-

nük, és a vége előtt nem sokkal 9–8-ra feljöttek. Elég 
volt azonban néhány hiba, amit az amerikaiak kö-
nyörtelenül kihasználtak, így egy tisztességes, 12–8- 
as vereség lett a vége. A magyar válogatott ezüstér-
mes lett, a helyezés nem mellesleg kvalifikációt je-
lentett a 2022-es fukuokai vízilabda-világbajnokság-
ra is. Bíró Attila szövetségi kapitány elégedett volt 
az eredménnyel. Mint mondta, idén két világverse-
nyen kellett bizonyítania a női pólócsapatnak, a tri-
eszti olimpiai selejtező tornát megnyerte, a világli-
gában pedig ezüstérmes lett. „Szégyenkezni valónk 
nincsen, de Tokióban még jobb teljesítményre lesz 
szükség ahhoz, hogy érmet szerezhessünk.” 

Ötkarikára hangolva

rT 

Nem sokkal a magyar–por-
tugál meccs előtt nyílt meg 
a szurkolói terasz a Budai 
II László Stadion parkoló-
jában. Deschelák Károly 
önkormányzati képviselő 
kezdeményezte, hogy a XV. 
kerületben is alakítsanak 
ki az EB idejére szabadtéri 
drukkoló zónát. Az ötletet az 
önkormányzat minden tagja 
támogatta.

„A másfél év bezártság minden-
kit megviselt – mondta Cserdi-
né Németh Angéla polgármes-
ter, a szurkolói terasz fővédnö-

ke –, ezért már egy ideje gon-
dolkodtunk rajta, mi lenne az 
a kezdeményezés, amellyel kár-
pótolni lehetne az elmúlt idő-
szakot. Kapóra jött az Euró-
pa-bajnokság, illetve az, hogy a 
magyar válogatott is résztvevője 
lett ennek a tornának. A progra-
mot meglehetősen későn kezd-
tük szervezni, de sikerült meg-
valósítani.”

A kerületi szurkolói terasz 
népszerűnek bizonyult, kicsik 
és nagyok együtt drukkoltak. A  
mérkőzések LED-falas közvetí-
tése mellett büfé, teqball-asztal, 
dekázó verseny, e-sportlehetőség 
na és persze fergeteges hangulat 
várta a lakókat.

A magyar válogatott ezüstérmes lett, ami kvalifikációt je-
lent az olimpiára

Közösen drukkoltunk az EB-n
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ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. július 8.
XI. évfolyam 11. 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. augusztus 5.
Lapzárta: 2021. július 29., 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 28. 
A nyeremények át nem ruházha-
tóak, a nyeremények változtatási 
jogát fenntartja a kiadó. 

A nyertesek a nyereménye-
ket 60 napon belül vehetik át 
az XV. Média Kft. szerkesztő-
ségében.

A 2021/10. szám helyes 
megfejtése: „A maszkos ember 
pályázat legjobb munkái”
A 2021/10. szám helyes meg-
fejtői közül Varga Zsombor, XV. 
kerület Konrád György: A láto-
gató cínű könyvét, Törő Kriszti-
ánné, XV. kerület Tar Sándor: A 
mi utcánk című könyvét nyerte.
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INGATLAN
Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsókavár 
u.-i 5. emeleti, önkormányzati lakásom, 55 
nm 1 + 2 fél szobás, energiatakarékos, ösz-
szkomfortos. A ház részt vett panelprogram-
ban. A lakás felújított. Amit szeretnék egy 
minimum 78 nm-es panel vagy kertkapcso-
latos 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

Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsókavár 
u.-i 2. emeleti örökbérletű, önkormányza-
ti lakásom,  78 nm, 3,5 szobás, a ház részt 
vett a panelprogramban, amely igényesen 
felújított.  Ami érdekel: Bp. IV., XIV., XV.ker. 
kertes családi ház,házrész, akár felújítandó 
is. Tel.: +36 1 604 9141 15 órától Ingatla-
nosok kérem, ne hívjanak. 

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 gépkocsi beállóval. 
Irányár: 47 M Ft. Tel: +36 20 953 8209

Eladó Budapesttől 11 km-re Fót-i határban 
hétvégi telek téglaépítésű ház – pince, mel-
léképület, 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

Sürgősen olcsó albérletet keresek 2 főre, 
hosszú távra. tabori.ancsi@gmail.com vagy
Tel.: + 36  30 245 2759

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

ADOK–VESZEK
Eladó jó állapotban lévő működőképes orosz 
gyártmányú táskavarrógép. 
Tel.: + 36 30 906 1812 

Eladó szobai légkondi kivezető lyuk kell hoz-
zá, keveset használt számítógép monitor át-
mérője 50 cm, billentyűzettel. 
Tel.: + 36 70 771 5371 

Eladó 4 db-os Koloniál szekrénysor + TV 
tartó, dohányzóasztal összesen: 150 E Ft. 
Nagyon megkímélt, jó kárpitozású ülőgarni-
túra 3-2-1 részes 120 E Ft.,  Brillon sarok-
szekrény üveges ajtóval 20 E Ft. 
Tel.: + 36 70 771 5371 

Eladó új, árammal működő egy gőzölős, egy 
sima kis könnyű úti vasaló 3 és 2 E Ft. 3 x 
6 db konyakos, pezsgős, boros kristálypo-
harak, együtt 18 E Ft. Csiszolt üveg italtartó 
hat pohárral  4 E Ft. 
Tel.: + 36 70 771 5371

Eladó: 38-as női magas szárú, fűzős 
meggy színű új cipő. Férfi öltöny nem ala-
csony termetre, könyvek, szinte ingyen. 
Tel.: + 36 30 861 0037
 
Eladó 1 db csillár, 1 db fa létra, 2 db kerti  
vas szék huzattal együtt, 2 db gyermekroller, 2 
db olajradiátor, 1 db új IKEA-s tükör 2 m x 160 
cm, bejárati ajtó tok nélküli 207 cm hosszú, 96 
cm széles. Tel.: +36 20 282 9580  

Eladó 42-es új férfi, fekete, barna félcipők, 
42-es fekete bőrcsizma új, nagyteljesít-
ményű sarokcsiszoló, fúrógépállvány, mű-
szersatuk. Tel.: + 36 30 282 2202

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

Eladó varrodámból megmaradt méte-
ráru. 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, cérna-
metélt vágó, régi Belker vasmázsa, Rejtő 
könyvek, foci témájú könyvek, keresztrejt-
vény lexikonok. Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó kerek, faszenes kerti grill átmérő: 51 
cm, magasság 84 cm. Tel.: +36 20 348 4407

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

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

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

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 könyv  Lyka Károly: ,,Festészetünk a 
két világháború között” (Corvina kiadó) 124 
oldal szöveg plusz 92 kép festményekről. 
Tel.:  + 36 70 273 1886

Eladó ,,Biblia” (magyarázatokkal és képek-
kel) 626 oldalon; ,,A Biblia világa” 316 olda-
lon; ,,A Szentírás” 1848 oldalon. 
Tel.: + 36 70 273 1886

Komolyzenei gyűjteményemet eladnám, le-
hetőleg egyben. 125 db. CD és 29 db. mag-
nókazetta. Több évtized gyűjteménye. 
Tel.: + 36 31 785 8864

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

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 ,,Helyesírási tanácsadó szótár” 826 
oldalon. (Terra Kiadó Budapest); ,,Minerva 
nagy képes enciklopédia” (A gyógyító érte-
lem) 470 oldalon, sok képpel. 
Tel.: + 36 70 273 1886

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

TÁRSKERESŐ
Ötvenhat éves 175/75 független férfi kere-
si párját kizárólag komoly kapcsolatra. 
Tel.: + 36 70 356 2236

GONDOZÁS
Eltartási szereződéssel családi házamban 
házrészt előkerttel biztosítok. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: +36 1 306 6102

Egyedülálló, szerény hölgyet keresek ott- 
lakással, és aki háztartásomban segítene. 
Lehet nyugdíjas is, vagy bejáró segítség. 
Tel.: + 36 30 861 0037 

Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinfor-
málható, referenciával rendelkező megbízható 
személy vagyok! Tel.: + 36 20 949 4940

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 

ÁLLÁST KERES
Nyugdíjas nő keres 4 órás munkalehetősé-
get a kerületben pl. mosogatás, bevásárlás 
(heti 1-2 alkalommal)
Tel.: + 36 70 313 4386

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. +36 20 264-7752

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

Kertet gondozni vágyó fiatal pár nyara-
lót/hétvégi házat venne a Balatonon vagy a 
Szentendre/Dunakanyar térségében 18mft-
ig. 06-20/4549-152

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

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres! 
Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is 
jutalékot kap! 06-20-9-600-600

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

Újpesti ruházati üzlet keres ruha készí-
tésre és javításra jól képzett varrónőt, 
akár nyugdíjast is. 
Jelentkezés: 06 1 789 0604

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag

www.malaky.hu

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
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Árpádföldi Méhészet

Tel.: 06 30 424-9329
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+36 30 232 8383



HIRDETÉS

A Catwalk Concert Productions és a Soharóza bemutatja:
Dalok a kamrából

2021. július 7. szerda 19:00 és 21:00
és 8. csütörtök 19:00 és 21:00

Simply the best
Horgas Eszter – Falusi Mariann
és a ClassJazz Band koncertje

2021. július 11. vasárnap 20:00

Müller Péter Sziámi AndFriends
Vendég: Bongor

Sztárvendég: Ónodi Eszter és Thuróczy Szabolcs
2021. július 10. szombat 19:00

Palya Bea – Életöröm
2021. július 17. szombat 20:00

Simply the best
Bolyki Balázs és a Bolyki 

Soul&Gospel Kórus – A csend után
2021. július 31. szombat 20:00

Kökény Attila Szimfonik
2021. július 30. péntek 20:00

Színház
Koncert
Szemle

Gyerekkoncert
Kertmozi

Városmajori
Szabadtéri
Színpad

ÚJRA KONCERT
A VÁROSMAJORBAN
www.varosmajoriszinpad.hu

Szín
K

yeGy
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