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Fővárosi beruházás keretében július elején 
megkezdődött a Károlyi Sándor út és Árok-
hát út kereszteződésének átalakítása. A Bu-
dapest Közút Zrt. a csomópontban új, jel-
zőlámpás gyalogos-átkelőhelyet alakít ki. A 
Károlyi Sándor utcán már meglévő zebra 
mellett három újabbat festenek fel, és a ke-
reszteződés jelzőlámpás lesz. A gyalogosok 
nyomógombbal jelezhetik, hogy át szeret-
nének kelni az úton. A kereszteződés tel-
jes útburkolata megújul, ezért időszakosan 

félpályás útlezárásra van szükség. A kivite-
lezés várhatóan öt hétig tart.

A Budapest Közút tájékoztatta önkor-
mányzatunkat, hogy saját ütemterve alapján 
fejlesztésekbe kezdett a Nyírpalota úton is. 
A forgalmas újpalotai útszakaszon várhatóan 
még idén minden olyan gyalogos-átkelőhely, 
amely eddig sárga villogó lámpával volt ellát-
va, átépül, és jelzőlámpás lesz a jövőben – tá-
jékoztatott a polgármesteri hivatal Városgaz-
dálkodási Főosztálya. J. Á.

RieRsch Tamás

Megkezdődött a Wesselényi 
utcai őstermelői piac felújítá-
sa. Megszépül a környezete 
is, még idén új köntösbe 
öltözik a Wesselényi utca – 
Rákos út – Dessewffy utca 
által határolt kis közterület, 
valamint szebb és esztéti-
kusabb lesz a Wesselényi 
utcának a Vásárcsarnokig 
tartó szakasza.

A Fővárosi Önkormányzat 
TÉR_KÖZ pályázatán még 
2016-ban 100 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert a kerület Rákospalota 
két helyszínének a megújításá-
ra. Az egyik felújítandó rész a 
szakrendelő előtti közterület, a 
másik pedig a Wesselényi utca 
– Rákos út – Dessewffy utca ál-

tal határolt kis tér lett volna. A 
megállapodás azonban az előző 
városvezetés miatt nem tudott 
megvalósulni, a határidőket és 
a pályázat tartalmát is többször 
módosították. A Karácsony 
Gergely vezette Fővárosi Ön-
kormányzat 2020 októberében 
pontot tett a történet végére, 
így elindulhatott végre a közbe-
szerzés, melyet a PENTA Kft. 
nyert meg. A munkálatok júli-
us 22-én kezdődtek, és remélhe-
tőleg őszre el is készül a Rákos 
út új gyöngyszeme, a felújított 
köztér és a megújult piac.

ŐSTERMELŐK ESZTÉTIKUSABB
KÖRNYEZETBEN
„A Fővárosi Önkormányzat szá-
mára fontos a kerületekkel való 
kapcsolatok erősítése – mond-
ta Gy. Németh Erzsébet főpol-
gármester-helyettes július 22-én a 

beruházás nyitóeseményén. – A 
XV. kerületben pedig köztudot-
tan fontos a helyi identitás erő-
sítése, éppen ezért esett a válasz-
tásunk a piac fejlesztésére. Nem-
csak esztétikusabb környezet ki-
alakítására törekszünk, hanem a 
helyi társadalmi kohézió és a lo-
kálpatriotizmus erősítésére is.”

VIRÁGOKKAL KÖRÜLÖLELT PAVILON 
„Az utcai őstermelői standokat 
lebontják – tudtuk meg Sza-
kály Kiss Csillától, a Csapi-XV 
Kft. ügyvezető igazgatójától –, 
az új piac a jelenlegi vásárcsar-
nok előtti területen lesz kiala-
kítva. Itt a Hunyadi téri csar-
nokhoz hasonló, esztétikus ki-
nyitható vászontetővel és asz-
tallal ellátott árusító pultokat 
alakítanak ki, ahol ismét egy-
másra találhatnak majd az ős-
termelők és a vásárlók.”

Ezzel párhuzamosan a Wes-
selényi utca – Dessewffy utca 
sarkán levő kis tér is parkosítva 
lesz. Az ott álló, kihasználatlan 
bódékat lebontják (az órás he-
lyére egy 3x5 méteres modern 
pavilon épül), és a teret fákkal, 
bokrokkal, virágokkal ültetik 
be. Ugyanez vár a Wesselényi 
utca piac felőli oldalára is, ahol 
a járda új burkolatot kap, pado-
kat, ivókutat helyeznek el, és 
ide is növényeket ültetnek. Fi-
gyelni fognak az autósokra is, 
akik számára parkolóhelyeket 
alakítanak ki, illetve a csarnok 
közelében egy mozgáskorláto-
zottak számára fenntartott par-
kolót is létesítenek.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK ÚJ SZÍNTERE
A 2016-os komplex terveink-
ből az előző fővárosi vezetés 
halogató politikája miatt eny-
nyi tud megvalósulni – mond-
ta Cserdiné Németh Angéla –, 
de szerettünk volna sok min-
dent beletenni a projektbe. A 
legfontosabb, hogy egy eddig 
elhanyagolt területen kulturált 
közterületet fogunk kialakíta-
ni, amely a későbbiekben kul-
turális és közösségi események-
nek is kedvelt helyszíne lehet.

ÚTFELÚJÍTÁSOK

TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT

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

Lámpás csomópontok épülnek

Megújul a Wesselényi utcai kispiac

A Budapest Közút Zrt. fejlesztésekbe kezdett  
a Nyírpalota úton is

FORGALMI KORLÁTOZÁSOK

A felújítás miatt a Dessewffy utca 
Wesselényi utcai torkolatát lezárták.

A Wesselényi utcát egyirányúsí-
tották, behajtani  a Rákos út felől 
lehet. A korlátozások előrelátha-
tólag 2021. szeptember közepéig 
maradnak életben.

A fővárosi 100 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból elsőként a Wesselényi utcai piac újul majd meg
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GYŰJTSÖN
SZELEKTÍVEN!

Kérjük, hogy a szelektív kukákat rendeltetésszerűen 
használják, ne helyezzenek más hulladékot a környékükre, 

hiszen azzal szennyezik a könyezetünket.

PAPÍR MŰANYAG,
FÉM

( újságok, 
könyvek, 
csomagolópa-
pírok, kartondo-
bozok, kiöblített 
italos kartondo-
bozok, stb.)

(PET-palackok, 
kiöblített ház-

tartási fl akonok 
és kupakjaik, 

szatyrok, tasa-
kok, kimosott 

tejfölös és jog-
hurtos poharak, 

italos- és kon-
zervdobozok)
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Felelősséggel a társasházakért
PALOTA HOLDING

DRÉGELYVÁR UTCA 

Jónás ágnes

„Tavaly januárban kerültem a Pa-
lota Holding társasházkezelésé-
re, ahol rettenetesen lepusztult, 
mondhatni háborús helyzetek fo-
gadtak. Egy rendkívül rossz ösz-
szetételű, sok kis albetéttel ren-
delkező állományt örököltem 
meg az elődeimtől, alig volt iga-
zán teherviselő, nagy ház a keze-
lésünkben, folyamatosak voltak a 
házvesztések” – kezdte a beszélge-
tést Urbán Zsolt.

Az új vezetőtől azt várták, 
hogy valósítson meg egy minő-

ségi szolgáltatást nyújtó társas-
házkezelési rendszert úgy, hogy 
az gazdaságos is legyen. Ehhez 
személyi és stratégiai változá-
sok is kellettek. Mint megtud-
tuk, két régi kollégától megvált 
a Palota Holding, helyükre két 
tapasztalt, szolgáltató szemléle-
tű, a szakma csínját-bínját jól is-
merő szakembert vettek fel. Az 
ősrégi, elavult könyvelési prog-
ramot modernre cserélték, egy-
séges, a lakások számától függő 
kezelésidíj-rendszert vezettek 
be, valamint arról is döntés szü-
letett, hogy 20 000 forint alatt 

nem vállalják a társasházak kép-
viseletét. 

Az első három hónapban 156 
házról 139-re csökkent az állo-
mány, ez a szám egy éve állan-
dósult. Urbán Zsolt hangsúlyoz-
za, nagyon fontos, hogy szolgál-
tatói szemlélettel végzik a mun-
kájukat, ha probléma merül fel, 
azt nyomban kezelik. 

A társasházak képviseletét né-
gyen látják el. Urbán Zsolt ve-
zetőként is 15 ház 
képviseletét vég-
zi – mert mint 
mondja, fontosnak 
tartja, hogy ne sza-
kadjon el a min-
dennapi rutintól –, 
helyettese Márkus-
né Brandlhoffer 
Katalin, valamint 
két munkatársuk, 

a könyvelőből lett közös képvi-
selő Benyhe Gyöngyi és Tóth 
Zoltán, aki főként műszaki terü-
leten erősíti a csapatot.

Munkájukat a cégvezetés az-
zal is támogatta, hogy nemrégi-
ben új, a főbejárattal szemben 
lévő, teljesen felújított irodába 
költözhettek, így már ott fogad-
hatják régi és új ügyfeleiket.

„A társasházkezelés bizalmi 
munka. Önkormányzati cég-
ként nagy előnyünk, hogy átlát-
ható a működésünk, az általunk 
elvégzett munkára garancia van, 
nálunk nincs készpénzforgalom, 
csak utalás, valamennyi felada-
tot, vállalást szerződéssel bizto-
sítunk, az elvégzendő munkákra 
tapasztalt, megbízható szakem-
berekkel szerződünk, itt nincs 
szürke gazdaság” – emelte ki az 
osztályvezető.

Hozzátette, terveik között 
szerepel rendszeres szakmai fó-
rumok megszervezése a kerü-
leti közös képviselők számára, 
ez egyben hiánypótló kezdemé-
nyezés is, hiszen eddig erre Palo-
tán nem volt példa. Ugyancsak 
fontos célként említette az ön-
kormányzati pályázati rendszer 
megteremtését a társasházak szá-
mára, mivel erre igen nagy szük-
ség lenne, főleg a kisebb házak 

esetében.
„Az a hosszú-

távú célunk, hogy 
a Palota Holding 
társasházkezelője 
legyen a zászlósha-
jója a kerületi kö-
zös-képviseleti cé-
geknek” – mondta 
zárásként Urbán 
Zsolt.

Alig volt igazán 
teherviselő, 
nagy ház 
a kezelé-
sünkben
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Újabb szakaszához érkezett az újpalo-
tai Drégelyvár utcát és a zuglói Csö-
möri utat összekötő felüljáró kor-
szerűsítése: július közepén elindult a 
munkavégzés az északnyugati hídfé-
len. A tervek szerint a kivitelező még 
idén visszaadja a hidat a közlekedés 
résztvevőinek.

Elkészült az új aszfaltpálya a Dré-
gelyvár utcai felüljáró eddig lezárt híd-
felén. Ebből adódóan a forgalmat júli-

us 12-én hajnalban átterelték a híd fel-
újított oldalára, és a kivitelező Colas 
Közlekedésépítő Zrt. megkezdte a fel-
újítási munkálatokat a felüljáró ma 
még elavult szakaszán – közölte a 
BKK. 

A félpályás lezárás várhatóan a 
műszaki átadás-átvétel tervezett dá-
tumáig, december 3-áig érvényben 
marad. 

(já)

Térfélcsere a felüljárón

Megkezdődött a munkavégzés az északnyugati hídfélen

Több mint egy éve új korszak kezdődött a Palota Holding 
társasházi közös-képviseleti osztályának életében. A korábbi, 
botrányoktól sem mentes ügymenetet új vezetéssel, részben új 
munkatársakkal és teljesen új szemlélettel változtatták meg. A 
részletekről Urbán Zsolt ingatlankezelési igazgatóhelyettest, 
társasházi közös-képviseleti osztályvezetőt kérdeztük.

 Urbán Zsolt: a társasházkezelés bizalmi munka



Barkóczi Balázs
A DK jelöltje az ellenzéki előválasztáson

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota, Újpest

DOBREV KLÁRA
A DK

miniszterelnök-jelöltje

ADJA LE AJÁNLÁSÁT
Barkóczi Balázsra a DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, az LMP 

és a Liberális Párt közös képviselőjelöltjére, 
és Dobrev Klárára a DK miniszterelnök-jelöltjére 

az őszi ellenzéki előválasztáson!

VEGYÜK VISSZA MAGYARORSZÁGOT!
� facebook.com/barkoczi.dkp     � jeloltek.dkp.hu/barkoczi-balazs

Képvi selői iroda 
Nyírpalota u. 5. fszt 1. (1-es kapucsengő) 
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 9:00 - 19:00 óra között
Telefon: 06 20 534 5696 

DK utcai pultjai
Újpalotai Vásárcsarnokkal szemben, 
Páskomliget utca 6. előtt
augusztus 23-tól augusztus 28-ig 9:00 és 19:00 óra között
augusztus 30-tól szeptember 4-ig 9:00 és 13:00 óra között
 
Rákos úti Szakrendelő előtt
augusztus 23-án, 25-én, 30-án és szeptember 1-én 
9:00 és 11:00 óra között

Rákospalotán a Fő úti posta előtt
augusztus 25-én 15:30 és 17:30 között

Mézeskalács téren a SPAR előtt
augusztus 26-án és 27-én, valamint szeptember 2-án 
és 3-án 15:00 és 18:00 óra között
augusztus 28-án és szeptember 4-én 
9:00 és 12:00 óra között

Wesselényi utcai piacnál
augusztus 28-án és szeptember 4-én 
8:00 és 10:00 óra között

Ajánlását augusztus 23-tól szeptember 6-ig 
az alábbi helyeken és időpontokban tudja leadni:

Kiadja a Demokratikus Koalíció, 1066 Budapest, Teréz krt. 46.
Kiadásért felel: Sebián-Petrovszki László pártigazgató

Barkóczi Balázs_hirdetés_210x295.indd   1 2021. 07. 22.   12:04
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A Csodavár Budapest Inkluzív 
Fejlesztő Központ és Játszóház 
2018-ban kezdte meg szakmai 
munkáját a kerületben, mely-
nek eredményei már 2019-ben 
jelentkeztek. 

A vírus előtti „békeidőben” he-
tente, a csoportos és az egyéni 
fejlesztéseken közel 100 gyer-
mek látogatott el az intézmény-
be. Hétvégenként akár hat csa-
lád is az Árvavár utcai játszóház-
ba szervezte gyermeke szülinapi 
partiját. 

Az inkluzív szemlélet, mely 
szerint a tipikus és az eltérő fej-
lődésmenetű gyermekek együtt 

fejlődhetnek és játszhatnak, or-
szágos viszonylatban is egyedül-
álló – mondta Varga Györgyi, 
a Csodavár Budapest vezetője. 
– 2020-ban azonban a pandémia 
egy időre teljes bezárásra kény-
szerített minket is. 

Varga Györgyi hozzátette: az 
első döbbenet után azonnal ki-
dolgoztak egy protokollt, amely 
a járvány többi hullámának átvé-
szelését is megkönnyítette.

Teljesen bezárnunk csak 
2020. március 16. és június 2. 
között kellett. Ez így is nagyon 
hosszú időszak volt, amit meg-
próbáltunk átvészelni, és kihasz-
nálni. Szakmai megbeszéléseket 

tartottunk, pályázatokat írtunk, 
a kávézónk és a portálunk csino-
sításával is foglalkoztunk, a leg-
kisebbeknek új játszóházi játé-
kokat szereztünk be, és az ud-
varon készültünk egy „Űrbázis” 
fantázianevű játszótér megépíté-
sére, amit terveink szerint ez év 
szeptemberétől vehetnek majd 
birtokba a gyermekek. Sajnos az 
egyéni fejlesztéseket nem igazán 
lehetett online módszerekkel 
folytatni, ennek ellenére kapcso-
latban maradtunk a családokkal, 
és minden lehetséges eszközzel, 
telefonon, e-mailben igyekez-
tünk segítséget nyújtani nekik.

Az érintett családok értékel-

ték ezt az igyekezetet. A 2020. jú-
nius 2-i nyitást követően ugyanis 
valamennyi régi „ügyfél” vissza-
tért a Csodavárba.

A második, illetve a harmadik 
hullám „szerencsére” már csak 
rövid bezárásokat okozott, így 
gyakorlatilag az elmúlt egy év-
ben folyamatos volt a fejlesztő 
munka a Csodavárban. 

A Csodavár Budapest 2021 
nyarán öt táborral próbál segí-
teni a családoknak. Ezek közül 
négyet, egy pályázatnak köszön-
hetően, sajátos nevelési igényű 
gyermekek táboroztatására szer-
veztek olyan tematikus progra-
mokkal, mint az inkluzív (spe-
ciális módszereket magában fog-
laló) karate oktatás, a kutyás él-
ménytábor, a robotasszisztált 
terápia és a zenei készség- és ké-
pességfejlesztés. Ehhez a négy tá-
borhoz augusztus elején (lapunk 
megjelenésének idején) egy ötö-
dik, komplex fejlesztő tábor is 
kapcsolódik. 

Bízunk abban, hogy szeptem-
bertől már a játszóházunkban 
is fogadni tudjuk a gyerekeket. 
Így készülünk, de, ha az egész-
ségügyi helyzet ezt nem teszi le-
hetővé, az eddig jól bevált alap-
protokollunkat is életbe tudjuk 
léptetni – jegyezte meg Varga 
György.
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Élményszerű újságírás

ÁRVAVÁRI CSODAVÁR

DUE 40. 

Jónás ágnes

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos 
Egyesülete, a DUE 40. kommunikációs és 
média szaktáborát tartották meg Balaton-
szárszón július 16. és 25. között. A tábor 
résztvevői között – idén először – XV. 
kerületi diákok is voltak.

Az első négy nap alapképzése során a tábo-
rozók elsajátították a hír, a tudósítás és az in-
terjú legfontosabb ismérveit gyakorlatorien-
táltan, a produkcióikat szabadon és önállóan 
előállítva. Az alapképzés után pedig külön-
böző, egyéni tehetséggondozó mesterképzé-
sekre lehetett jelentkezni.

„Az önkormányzatot a tábor vezetősége 

kereste meg azzal, hogy szívesen látnának a 
táborban XV. kerületi gyerekeket is. Mivel 
a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat igen 
aktív kerületünkben, ezért náluk érdeklőd-
tünk, hogy van-e tagjaik között olyan, akit 
érdekel az újságírás” – nyilatkozta Cserdiné 
Németh Angéla polgármester az XV. Médi-
ának. Hozzátette, reméli, hogy ezzel egy ha-
gyományteremtő együttműködés jött létre a 
DUE és a kerület között.

A GYIÖK javaslatára Hábenczyus Maxi-
milián, Lisovszki Flóra, Rákoskerti Blanka 
és Szilágyi Gergő vett részt a táborban.

Lisovszki Flóra elmondta, szívesen jelent-
kezett a táborba, mivel alapjáraton is érdekli 
ez a terület, és a későbbiekben a média vilá-
gában szeretne majd elhelyezkedni.

Balatonszárszóra a táborba Cserdiné Németh Angéla 
polgármester is ellátogatott

Játékos fejlesztés

Az egyéni fej-
lesztéseket nem 
igazán lehetett 
online módsze-
rekkel folytatni

A Csodavár Budapestről többet a Fa-
cebookon, a https://csodavarak.hu/
budapest weboldalon, illetve szemé-
lyesen az Árvavár utca 1. szám alatt 
lehet megtudni.
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RieRsch Tamás

Hajdu László országgyű-
lési képviselő és Barkóczi 
Balázs a DK szóvivője, az 
előválasztáson az ellenzék 
országgyűlési képviselőjelölt-
je július 27-én az Újpalotai 
Vásárcsarnokba látogatott. 
A két politikus személye-
sen konzultált Szakály Kis 
Csilla ügyvezető igazgatóval, 
beszélgettek az árusítókkal 
és vásárlókkal, majd a sajtó 
képviselőinek beszámoltak a 
tapasztalataikról. 

„Az elmúlt időszakban brutáli-
san elszabadultak az élelmiszer-
árak – mondta Barkóczi Balázs. 
– A KSH adatai szerint bizo-
nyos termékek többszörösére 
növekedtek. Ez pedig azt jelen-
ti, hogy egyre kevesebben en-
gedhetik meg maguknak, hogy 
friss zöldséget vagy gyümölcsöt 
vásárolhassanak. A csarnok ve-
zetőjével erről egyeztettünk, va-
lamint a parkolás problémáját is 
körbejártuk.” 

Hogy mi állhat a drágulás 
mögött? A kérdésre a politikus 
azt felelte: „részben a klímavál-
tozás, amely jelentős mérték-
ben növelte az öntözési igénye-
ket, de ez csak a 
kisebbik ok. A va-
lós problémát az 
európai szinten is 
példátlanul magas 
magyar infláció 
jelenti.”

„Felelőtlen dolognak tar-
tom, hogy ebben a helyzetben 
a magyar kormány ahelyett, 
hogy köszönetet mondana az 
unió 2500 milliárdos támoga-
tásáért, inkább újabb támadást 
indított Brüsszel ellen. Vélemé-
nyem szerint ezen a helyzeten 
már csak egy kormányváltás és 
az euró bevezetése segíthet” –  
jegyezte meg Barkóczi Balázs.

Hajdu László országgyűlési 
képviselő kiemelte, az önkor-
mányzat annak ellenére meg-
próbál eleget tenni a feladata-
inak, hogy a kormány lassan 
hárommilliárd forintos sarc-
cal sújtja. 

„Az újpalotai lakótelep több 
mint ötven éve épült, ez a csar-
nok pedig jövőre lesz ötven-
éves. Fél évszázad alatt ez a lé-
tesítmény fontos szereplővé 
vált a térségben, más kerüle-
tekből és az agglomerációból 
is vonzza a vásárlókat. Miköz-
ben a fenntartó önkormányzat 
a pandémia miatt nem emelhet 
bérleti díjakat, a piacon és a 
csarnokban dolgozó vállalko-
zók közül senki sem kapott 
bértámogatást, a vásárlók a 
sokszorosát fizetik a terméke-
kért. Ezt az áremelkedést való-
jában semmi sem indokolja, a 

kormány egysze-
rűen így fizette-
ti meg az infláci-
ót az állampolgá-
rokkal” – nyoma-
tékosította Hajdu 
László.

Márki-Zay Péter, független mi-
niszterelnökjelölt július 31-én ut-
cafórumon mutatta be Palocsai 
Bélát, az előválasztáson a Mo-
mentum színeiben induló helyi, 
országgyűlési képviselőjelöltet. 

Elmondta: minden ellenzéki 
pártnak össze kell fognia, mert 
csak így lehet kormányváltás. 
Hozzátette: valamennyi kérdés 
egyszerűen matematika, egyér-
telműek a megoldások. A cél pe-
dig: csak ne narancssárgák! 

Palocsai Béla az erős civil kö-

zösségekre fókuszált, amelyek 
szerinte a modern demokrácia 
alapjai. „Két hónap múlva elő-
választás, dönthetnek úgy, hogy 
szeretnék megépíteni a legfejlet-
tebb, legmodernebb kerületet. Én 
e mögött állok, emellett teszem 
le a voksomat, ebben támogassa-
nak!” – buzdította a résztvevőket. 
Márki-Zay Péter pedig azzal zár-
ta a lakossági találkozót, hogy ab-
ból a gödörből, amiben Magyar-
ország van, a kijárat nem jobbra, 
nem balra, hanem felfelé van!
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Nem jobbra, nem balra: felfelé
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ UTCAFÓRUM

Hajdu László és Barkóczi Balázs: a kormány az állampolgárokkal fizetteti meg 
az inflációt

Márki-Zay Péter és Palocsai Béla Újpalotán kampányolt

Brutálisan 
elszabadultak 
az árak

Piaci szemle negatív
tapasztalatokkal

Nagytarcsai telephelyen lévő, klímatechnikával
foglalkozó cég, raktárosi munkakörbe keres egy

új munkavállalót, akár azonnali kezdéssel.
Leendő munkatársunk a szerviz és a marketing

részleg keze alá is dolgozik, így vidám légkörben,
lendületes csapattal oszthatja meg napjait. 

Feladatok: 
- alkatrész és szóróanyag raktár kezelése 
- áruk átlátható rendezése, árumozgatás 

- megrendelések összekészítése, csomagolása 
- készletvezetés 

Elvárások: 
- minimum 1-2 év raktárosi munkakörben szerzett

tapasztalat; 
- középfokú végzettség; 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret; 
- „B” kategóriás  és targoncavezetői jogosítvány; 

- teherbírás és önállóság. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és nettó
fizetési igény megjelölésével 
a nk@cklima.hu címen lehet.

columbus_KER-040_szerzodes_2021-07-08_90x129  12/07/2021  20:02  Page 1
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KAPUCINUS SÖRFŐZDE

ARCOK A KERÜLETBŐL

Éltető nedű távol Újpalotától
RieRsch Tamás

Kánikulában jólesik a hideg 
sör, főként hazait fogyasz-
tani. Pécs környékén pedig 
mindenképp keressük fel Ma-
gyarhertelend nevezetessé-
gét: a Kapucinus Sörfőzdét. 

Nem csak az új, érdekes és kü-
lönleges ízek okán, hanem 
Késmárki Attila és Késmár-
ki-Nagy Katalin miatt is. Az 
újpalotai házaspár ugyanis sok 
évvel ezelőtt vette át a Baranya 
megyei sörfőzdét, melynek 
eredményeképpen kétlaki éle-
tet folytatva hetente többször 
ingáznak a XV. kerület és Ma-
gyarhertelend között. A nyarat 
meg, ha tehetik, a panel helyett 
a faluban töltik.

„Nagyon szeretünk itt lenni, 
ahol magunk alakíthatjuk, for-
mázhatjuk a környezetünket a 
kedvünk és igényeink szerint” 
– mondta Attila.

„Attól pedig nem félünk, 
hogy eltávolodnának tőlünk 
a pesti barátaink, mert nincs 
olyan hétvége, hogy valamelyi-
kük be ne toppanna hozzánk” 
– tette hozzá Katalin.

KACSKARINGÓS ÚT A SÖRFŐZDÉIG
Az újpalotai házaspár kacs-
karingós úton jutott el odáig, 
hogy sörfőzéssel foglalkozzon. 

„Sosem akartam sört főzni, 
távol állt tőlem ez a szakma” – 
mondta Katalin, aki kettejük 
közül az ízmesteri fel-
adatokat látja el. „Sok 
mindennel foglal-
koztam korábban. 
Külkeres édes-
apámnak köszön-
hetően hét évet 
Berlinben töl-
töttem, ez fon-
tos időszak volt 
számomra, igaz, 
még csak gyerek 
voltam, de test-
közelből élhettem 
meg a berlini fal le-
bontását. A főiskola 

elvégzését követően német nyel-
vet tanítottam, majd szinkron-
tolmács lettem, aztán szép las-
san a három gyerekem, köztük 
az ikerpár körüli teendők töltöt-
ték be a hétköznapjaimat. Böj-
te Csaba csobánkai gyermekhá-
za olyan hatással volt rám, hogy 
barátnőmmel belevágtunk egy 
iskolaotthon létrehozásába Pol-
gárdiban. Az intézmény ma is 
üzemel, igaz, már csak az ope-
ratív munkából veszem ki a ré-
szemet.”

„Időközben a családunk bir-
tokába került ez a kis sörfőzde 
– folytatta Attila –, amit már 
akkor is Kapucinusnak hív-
tak. Ezt hosszú éveken át Kata-
lin édesanyja és a párja üzemel-
tette. Csak két sört, egy lagert 
és egy barnát főztek, amit meg-
próbáltak a maguk módján ér-
tékesíteni. A főzde évente csak 
néhány hónapig üzemelt, mely 
nem tette rentábilissá az üzle-
tet. Arculattervezésekkel fog-
lalkozom, így megpróbáltam 
segíteni, ám eközben szép las-
san én is elkötelezett híve let-
tem a Kapucinusnak. A lelke-
sedésem meg Katát is magával 
rántotta. Őt elsősorban a tech-

nológia és receptúrák érdekel-
ték, így elkezdte magát bele-
ásni a sörfőzés tudományá-
ba. Szerencsére Magyarherte-
lenden sokat segített nekünk 
egy tapasztalt sörfőző is, illet-
ve Kata is képezte magát, töb-
bek között a Corvinus Egye-
tem sörfőző szakát is elvégezte. 

RANGADÓKÉNT A SZAKMÁBAN
A Kapucinus ma már komoly 
szereplő a sörfőző szakmában. 
Olyannyira, hogy Katalin tag-
ja lett a Kisüzemi Sörfőzdék 
Egyesületének, és nemrég bevá-

lasztották az élelmiszerkönyv 
sörirányelvének szakbizott-
ságába is. Ennél is nagyobb 
szó, hogy női sörfőzőként 
egy férfias szakmában ran-
got tudott kivívni magának.

„Sokáig nem vet-
tek komolyan, de 

ma már ott tar-
tunk, hogy ta-
nácsok miatt 
is megkeres-
nek. Részt 
veszek a 
nagy ha-
zai sör-
versenyek 
szervezé-
sében, így 

mindenki ismer, aki sörfőzés-
sel foglalkozik. Ennek ellenére 
nem mondhatom, hogy hem-
zsegnének a női sörfőzők Ma-
gyarországon, tudtommal je-
lenleg is csak ketten vagyunk 
hazai pályán.”

A pandémia a sörfőzőket 
sem kímélte. Attila és Katalin 
azonban 2020-ban és idén is 
megpróbálták kihasználni a vá-
ratlanul rájuk szakadt szabadsá-
got. Fejlesztettek, ötletelgettek 
és a hertelendi üzemük már na-
gyobb rendezvények megtartá-
sára is alkalmas.

JÓLESŐ PIHENÉS A LAKÓTELEPEN
Miért éri meg egy házaspárnak, 
hogy otthonától 220 kilomé-
terre élje az életét?

„Lakhatnánk itt lent is, sőt 
időnk jelentős részében lent is 
lakunk – válaszolta Katalin –, 
ám a gyerekek miatt fontos, 
hogy Budapesten is legyen egy 
otthonunk. Újpalota jó helyen 
van, onnan mindhárom gyere-
künk könnyen eljut a saját is-
kolájába, arról nem is beszélve, 
hogy szeretjük a lakótelepet, és 
a hertelendi feszített tempójú 
munka közepette jól esik néha 
hazamenni, és megpihenni egy 
kicsit.”

Katát elsősorban a technológia és receptúrák érdeklik

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

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐI

valamint a

NÉPJÓLÉTI ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYLETI FŐOSZTÁLYON

LAKÁSÜGYI ÜGYINTÉZŐI
munkakörök betöltésére.

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

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 13.  

FORGALOMKORLÁTOZÁS

Módosult a 124-es és 224-es autóbuszok útvonala
A Bogáncs utcában a Külső Fóti út és az Esthajnal utca között, valamint az Est-
hajnal utcában a Szántóföld út és a Bogáncs utca között a Budapest Közút Zrt. 
útkarbantartó szolgálata megbízásából útfelújítási munkák folynak.
A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani.  
A Bogáncs utcát  a Külső Fóti út és az Esthajnal utca között egyirányúsították a 
Külső Fóti út felől az Esthajnal utca irányába, az Esthajnal utcát a Szántóföld út és 
a Bogáncs utca között lezárják.
Előreláthatólag szeptember 30-ig az érintett autóbuszjáratok terelő útvonalon 
közlekednek: a 124-es autóbuszok a Károlyi Sándor út – Szántóföld út útvonalon, 
az ellenkező irányban közlekedő 124-es és 224-es autóbuszok a Külső Fóti út – 
Mogyoród útja útvonalon.

Az Észak-pesti (vagy Szilas-patak 
menti) szennyvízfőgyűjtő-csatornabe-
ruházás újabb szakasza fejeződik be.
A beruházás legutóbbi ütemében 
megújult a Közvágóhíd utca teljes 
burkolata, valamint a Mogyoród útja – 
Csobogós utca – Külső Fóti út közötti 
szakasza is.
Az útépítés a Budapest Közút Zrt., és 
az összes illetékes közműszolgáltató 
cég által jóváhagyott kiviteli tervek 
alapján készült. Az útpálya a korábbi 
út nyomvonalában, a közművezeté-
kek védőtávolságát és a csapadékvíz 
megfelelő elvezetésének követelmé-
nyét figyelembe véve épült meg. Az 
útpálya látszólagos „hullámossága”,  
azaz útpálya lejtése biztosítja a meg-
felelő csapadékvíz-elvezetést – adta 
tájékoztatásul a polgármesteri hivatal 
Városgazdálkodási Főosztálya.
A főgyűjtő-csatorna kivitelezés mű-
szaki átadás-átvételi eljárása július 

7-én megkezdődött. A hatóságok 
és szakcégek az elvégzett munkát 
megfelelőnek ítélték. A kivitelezővel, az 
illetékes hatóságokkal és szolgáltatók-
kal történt helyszíni bejárást követően  
a hiba- és hiánylistán szereplő tételek 
javítása, pótlása folyamatos, és lassan 
befejeződik. 
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Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

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

Tóth Imre 
alpolgármester 

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

Tóth Veronika 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható
önkormányzati „zöldszám”: 

+36 80 203 804

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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Megkezdődött a budapesti 
Blaha Lujza tér átépítése, 
komolyabb forgalomkorláto-
zásra kell számítani a csomó-
pontban.

Karácsony Gergely főpolgármes-
ter július 12-én sajtótájékozta-
tón elmondta: régóta várt mun-
ka kezdődött meg, hiszen a Bla-
ha Lujza tér Budapest egyik leg-
forgalmasabb közterülete, amely 
mégis a főváros „szégyene" volt 
az elmúlt évtizedekben.

A várhatóan 2022 végén befe-

jeződő átépítés célja, hogy a Bla-
ha Lujza tér Budapest büszkesé-
ge lehessen. A közterületen nö-
velik a zöldfelületet és akadály-
mentesítik a közlekedést.

Hozzátette: ennek megfele-
lően az előző városvezetés által 
megörökölt terveket újragon-
dolták, a téren nagyjából ezer 
négyzetméternyi zöldfelület 
lesz. Ahol csak engedi a közmű, 
fákat ültetnek, így a már meglé-
vőkkel együtt várhatóan nyolc-
van fa lesz.

A felújított téren az egykori 
Nemzeti Színházat is „megidé-
zik, megüzenve a jövőnek, hogy 

ez valaha a magyar nemzeti szín-
játszás főtere is volt" – közölte.

 Karácsony Gergely jelezte, a 
felújítás mindenkitől türelmet 
igényel. Az aluljáró födémjének 
javítása érinti a forgalmat, és úgy 
tervezték ezt a munkát, hogy a 
nyári szünetre essen ennek a na-
gyobb része. Ezt követően a té-
ren folytatódnak majd a mun-
kák, és várhatóan 2022-ben tud-
ják majd átadni a megújult Blaha 
Lujza teret.

A főpolgármester megkö-
szönte a kormánynak, hogy 
nagyjából a beruházás áfakölt-
ségét egy egyedi támogatással 

biztosítja a fővárosnak. Kará-
csony Gergely a politikai el-
lenfeleit arra kérte, hogy ne 
hergeljék a fővárosiakat Buda-
pest fejlődésével szemben, hi-
szen a beruházások átmeneti 
kellemetlenséggel járnak.

A főpolgármester kijelentet-
te: a főváros a pesti alsó rakpart 
és a Lánchíd rekonstrukciójával, 
valamint a Blaha Lujza tér most 
megkezdődött megújításával tör-
leszti azon adósságokat, amelye-
ket az elmúlt évtizedekben a bu-
dapestiekkel szemben az előző 
városvezetések felhalmoztak – 
írja az MTI.

Horváth László, a BKK pro-
jektmegvalósítási igazgatója el-
mondta: a felújítás első ütemé-
ben az aluljárót felülről újraszi-
getelik, emiatt a Rákóczi úton 
és a Nagykörúton is irányon-
ként egy-egy forgalmi sávot le-
zártak. Ezeket ütemezetten he-
lyezik majd át, ahogy halad a fö-
dém szigetelése. A Rákóczi úton 
fennmarad a 2x2 sávos forgalom 
az autóknak, a buszközlekedést 
lámpaprogrammal, illetve el-
sőbbségadás biztosításával segí-
tik. A Nagykörúton az első 10-
12 hétben csak 2x1 sávon lehet 
majd közlekedni.

A nagykörúti villamosok köz-
lekedését nem kell korlátozni.

A forgalomkorlátozás ideje 
alatt a főváros felfüggeszti a VII. 
kerületben a forgalomcsillapítás 
egyes részeit, így a Wesselényi 
utca és a Dohány utca teljes hosz-
szában átjárható lesz a kiskörút 
és a Nagykörút között. 

Bővebben: xvmedia.hu

Jónás ágnes

Kevesebben használják a tömegközleke-
dést, és többen autóznak a fővárosban a 
járványt megelőző időszakhoz képest – 
mondta a főpolgármester kabinetfőnöke 
sajtótájékoztatóján. Balogh Samu hozzá-
tette: a felújításoktól eltekintve is nagy 
kihívások érik a közúti infrastruktúrát.

A közösségi közlekedés még nem heverte ki 
a járvány okozta sokkot. Egy 2019-es átlagos 
naphoz képest most jóval alacsonyabb a tö-
megközlekedés kihasználtsága. Az autófor-
galom bővült a két évvel ezelőtti képest, az 
M3-as autópálya bevezető szakaszán például 
15 százalékkal. A tavaly kezdődött kerékpá-

ros fellendülés folytatódik, júniusban másfél-
szer akkora volt a biciklis forgalom, mint ko-
rábban – hangzott el a tájékoztatón.

„A főváros a Lánchíd, a Blaha Lujza tér 
és a pesti alsó rakpart felújítását kezdte meg 
a nyáron, amit már nem lehetetett tovább 
halogatni” – tette hozzá Balogh Samu.

Beszélt arról is, hogy a Budapesten fo-
lyó három kormányzati beruházás is ront-
ja a közlekedők lehetőségeit. Úgy fogalma-
zott: az M0-s déli hídja és a csepeli HÉV le-
zárásával járó kormányzati beruházások el 
vannak fuserálva.

Ha a nyár végére befejeződnek a beruházá-
sok, akkor valamelyest enyhül majd a torlódás.

Részletek: xvmedia.hu
Balogh Samu: kevesebben használják a közösségi közle-
kedést, többen autóznak

VÁROSFEJLESZTÉS

KÖZLEKEDÉS

FŐVÁROSI HÍREK

Munkagépek a Blahán

Autóval vagy tömegközlekedéssel?
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Az ütemezett 
felújítás min-
denkitől türel-
met igényel
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Jónás ágnes

A 3-as metróvonal rekonst-
rukciós munkái miatt 
augusztus 22-ig a Göncz 
Árpád városközpont és Kőbá-
nya-Kispest állomások között 
metrópótlóbuszok szállítják 
az utasokat.

Erre azért van szükség, mert 
a metrófelújítás felszíni mun-
kafázisokkal is kiegészült: el-
kezdődött ugyanis a Dó-
zsa György úti metróállomás 
utólagos akadálymentesítése, 
amelynek felszíni kivitelezési 
munkálatai forgalomkorláto-
zással járnak a Váci út és a Dó-
zsa György út csomópontjá-
ban, egészen augusztus végéig – 
közölte a BKK.

Ez idő alatt két pótlóbusz-
járat is közlekedik a metró he-
lyett. Az M3-as pótlóbusz Kő-
bánya-Kispest és a Göncz Árpád 
városközpont között, a metró 
teljes üzemidejében jár, míg az 
M3E pótlóbusz csak hétközna-
pokon csúcsidőben közlekedik a 
Határ út és a Göncz Árpád vá-
rosközpont között, a belváros 
felé a Népliget érintése nélkül.

A pótlóbuszok sűrűn, 1 perc-

nél is gyakrabban indulnak, a 
pótlásban több mint 100 darab 
csuklós, akadály-
mentes, légkondi-
cionált autóbusz 
vesz részt.

A pótlóbuszok 
gyorsabb haladá-
sát elősegítve a 
buszsávokat meg-
hosszabbították 

a Váci úton a Róbert Károly 
körútig, az Üllői úton pedig a 

Határ útig.
A Göncz Árpád 

városközpontnál 
és a Határ útnál a 
pótló autóbuszok 
megfordulását biz-
tosító ideiglenes 
közlekedési rendet 
vezettek be.

ELSŐAJTÓS FELSZÁLLÁS 
A BKK a közeljövőben újabb járato-
kon vezeti be az elsőajtós felszállá-
si rendet, de csak ott, ahol ez nem 
okoz érdemi menetidő-növekedést.
Az újabb vonalak bevonása üteme-
zetten történik majd, a BKK előzetes 
tájékoztatást ad róla, így egy-egy 
térségben egységesen, azonos idő-
ben kell majd az utasoknak hozzá-
szokni az új rendhez. 

EMLÉKHELY-PÁLYÁZAT
A háborúkban megerőszakolt nők 
emlékhelyére hirdetett nemzetközi 
pályázatot a főváros. A lehetséges 
helyszínek között felmerült a Vá-
rosmajor környéke, a Gellért-hegy, 
a Margit-sziget és Óbuda is. A fel-
hívásra szeptember 30-ig lehet je-
lentkezni, várhatóan jövő év elején 
hirdetnek eredményt, és jövő nyárra 
készülhet el a köztéri alkotás, amire 
közel 30 millió forintot szánnak.
Részletek: budapest.hu

BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI 
NÍVÓDÍJ
Idén is meghirdették a Budapest 
Építészeti Nívódíjat. A kezdeménye-
zés célja, hogy elősegítse az új ér-
tékek teremtését, a hagyományos 
értékek megőrzését, valamint az 
építészeti és környezeti kultúra fej-
lődését. A pályázat kiemelt feladata, 
hogy elismerje és megismertesse 
a városképet formáló építészeti al-
kotásokat, bemutassa az igényesen 
megtervezett és létrejött alkotások-
ban résztvevők példaértékű együtt-
működését a további magas színvo-
nalú, innovatív beruházások ösztön-
zése érdekében. 

A Fővárosi Önkormányzat a 
kerületi önkormányzatokkal 
együttműködésben lehetőséget 
biztosított 60 év feletti budapesti 
lakosok számára ingyenes koro-
navírusantitest-tesztelésre. Mind-

összesen 20.000 tesztet végeznek 
el a kerületekben. Ebből július 
közepéig 3.805 vizsgálat valósult 
meg.

A tesztelés során vénás vérből 
vett mintából, az ABBOT diag-

nosztikumokat gyártó cég által 
forgalmazott SARS-CoV-2 IgG II 
Quant Assay teszt módszer alkal-
mazásával, szerződött külső labo-
ratórium végezte el a vizsgálato-
kat. A tesztelésre jelentkezők ön-
kéntesen adhatták meg az oltott-
ságukra vonatkozó adatokat.

„A vizsgálat a résztvevők vé-
letlenszerű kiválasztásának, illet-
ve a súlyozás hiányában ugyan 
nem képvisel a hatvan év felet-
ti budapestiek vonatkozásában 
reprezentatív mintát, azonban 
az önkéntesen tett nyilatkoza-
tok és adatszolgáltatások alapján 
elvégzett adatok értékelése és be-
mutatása is tanulságokkal szol-
gál. A fővárosi és kerületi teszte-
lésen eddig részt vett Sinopharm 
vakcinával beoltottak 24,18 szá-
zalékánál nem alakult ki megfe-
lelő védettség” – jelentette be a 
Fővárosi Önkormányzat.

Akadálymentesítés a metróban

A pótlóbuszok sűrűn, 1 percnél is gyakrabban indulnak

20.000 tesztet végeznek el a kerületekben, 24,18 százalékuknál nincs védettség

M3-AS PÓTLÓBUSZ

KORONAVÍRUS ANTITESTMÉRÉS

A metrófel-
újítás felszíni 
munkákkal is 
kiegészült

FŐVÁROSI HÍREK

A teszteltek negyedének nincs megfelelő védettsége

Fo
tó

: B
K

K



12 2021. augusztus 5. www.bpxv.hu
Fo

tó
: X

V
. M

éd
ia

, N
ag

y 
B

ot
on

d

Hamisnak bizonyultak azok az 
optimista várakozások, amelyek 
szerint az emberiségre leselkedő 
veszélyek szolidaritásra, egymás 
iránti szeretetre ösztönzik az 
embereket – mondja Beck Zol-
tán, a 30Y együttes frontembere, 
író, zenész, romológus, akivel 
egy XV. kerületi fellépése előtt 
beszélgettünk. Szerinte a társa-
dalmi terekben erőteljesebben je-
lent meg az önzés, a szegregáció, 
a rasszizmus, mint bármikor.

Szöveg: PungoR andRás

Beck Zoltán járványról, szabadságról és elfogadásról
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Egy családi ház kertjében 
ülünk, a fellépésedre várunk. 
Hogyan kerültél kapcsolatba a 
Szuterén Gasztrotérrel, ezzel a 
XV. kerületi lakásétteremmel?

Rita és András, a hely üzemel-
tetőinek alapgondolata az volt, 
hogy a gasztroélményeket kifor-
gassák a kispolgári hedonizmus 
világából. Foglalkoztatta őket a 
kortárs magyar irodalom, író-
kat hívtak fellépni: Cserna-Sza-
bó Andrást, Parti Nagy Lajost. 
Valahogy ekkor merülhetett fel 
a nevem. András felhívott, nem 
sokat hezitáltam.

Miért?
Szimpatikus volt a gondolat. Így 
működik a színház, az irodalom 
és a rock and roll is: kinyitjuk a 
tereinket és megmutatjuk isme-
rősöknek és ismeretleneknek, 
hogyan működünk, mit alko-
tunk.

Itt kisebb a tér, mint a koncer-
teken vagy színházban. A visz-
szajelzés erőteljesebb?
Inkább közvetlenebb. Itt nincs 
színpad. Hiszek abban, hogy az 
csak azért fontos, mert lehetősé-
get ad az alkotónak arra, hogy 
láthatóvá, hallhatóvá tegye, amit 
gondol a világról. A többi, hogy 
kultuszt teremtek-e, rám irányul-
nak a reflektorok, híres leszek-e, 
nem fontos. Itt közvetlenebb az 
élmény, nem lehet ellépni a dialó-
gus elől, mint a nagykoncerteken. 

Az est egy kártyapakliból épít-
kezik. Vecsei H. Miklóssal la-
pokat húzattok a közönséggel. 
A kártyákon szavak, félmonda-
tok szerepelnek, és ti arra ref-
lektáltok. Ha most neked kel-
lene kártyát húznod, a te lapo-
don milyen szó szerepelne?
A várakozás. De azért ebben 
a kártyajátékban van némi ha-
zugság. Nem tőlünk független 
szavak, idézetek szerepelnek 
benne. Aki húz, a mi világunk-
ba lép be. 

A pandémia, a bezárkózás utá-
ni idők várakozásáról beszélsz?
Vagy szimplán a mai est miatti 
várakozásról. Minden előadás-
ra mint helyzetre erőteljesen ké-
szülök, de nem szeretném biz-
tonságossá tenni a fellépéseket. 
Arra készülök, mi lesz az a vá-
ratlan esemény, ami történik 
majd, hogyan lehet rá reagálni, 
létrehozni belőle valamit, ho-
gyan sűrűsödik össze előadás-
sá, egyszerivé és megismételhe-
tetlenné. 

A járvány miatti korlátozások 
mit hoztak ki belőled: fruszt-
rációt, alkotói válságot, vagy 
éppen ellenkezőleg: alkotási 
kényszert? 
Frusztrált helyzet volt. 2019-
ben 152 estet játszottunk. El-
kezdtük a zenekar húszéves 
turnéját, kilencvenkoncertes 
energiával indultunk neki, és 
2020 márciusában úgy álltunk 
meg, mintha betonfalba ütkö-
zött volna a vonatunk. A Nem-
zedék nélküli ember című es-
tem színházi előadásának nap-
ján történt mindez. Elindultam 
Pécsről, már a Lánchídnál, az 
alagútnál jártam, amikor visz-
szafordítottak, hogy ma nem 
lesz előadás. 

De mihez kezdtél a járvány 
alatt: írtál?
Be tudtam fejezni a Megszóla-
lás üres helye című tudományos 
könyvemet. 15 hónap alatt csak 
hat-hét 30Y-dalt írtam, ezekből 
csak egyet tudott megcsinálni a 
zenekar. Hiszek abban: úgy le-
het dalokat, szövegeket írni, vi-
lágokat teremteni, hogy egy idő-
re ellépek tőlük, és később visz-
szatérek hozzájuk, hogy igazít-
sak rajtuk. És találtam egy jó 
utat: kortárs költők – Grecsó 
Krisztián, Háy János, Jászberé-
nyi Sándor, Kemény István – 
szövegeivel kezdtem foglalkoz-
ni, dallá formálni azokat. Köz-
ben a zenekarunkkal a Bóbita 
Bábszínház Csongor és Tünde 

előadásához írtunk zenét. A Vá-
rosmajori Szabadtéri Színház 
pedig megkeresett, hogy Shakes-
peare Ahogy tetszik című da-
rabjához írjak dalokat. Ráadá-
sul idén kora tavasszal Jónás Ta-
más költővel elhatároztuk, hogy 
írunk egy közös könyvet, ami 
lényegében két alkotó barát ki-
lencvennapos levelezése. Most 
jött ki a nyomdából. 

Miért találtak ennyire köny-
nyen egymásra az alternatív 
zenészek és a kortárs irodalom 
alkotói?
Különböző emberek vagyunk, 
de számunkra az alkotás fonto-
sabb, mint mi magunk. Azok-
kal nem szoktam dolgozni, akik 
csak azt tartják szem előtt, hogy 
a verssel egy lépcsővel feljebb 
kerüljenek. Mi abban hiszünk, 
hogy a dalaink, a prózáink, a 
verseink egy kedves házat építe-
nek, amit be lehet járni, nincse-
nek benne tiltott ajtók.

Emlékszel az első alkotásod-
ra, amikor úgy érezted, ez a te 
utad, ez az a szellemi drog, ami-
ről nem tudsz majd lejönni?
Talán már az első gitárórám 
ilyen volt tizenegy éves korom-
ban. Vagy amikor a ’90-es évek 
elején, Szombathelyen, a Kilátó 
című folyóiratban megjelentek 
az első novelláim. Mindig is az 
izgatott, ki lehet-e hasítani a vi-
lágból három percet, létre lehet-e 
hozni valamit, ami addig nem lé-
tezett. 

A járvány idején azért néha 
megálltál és körbenéztél. Azt 
mondtad, félelemmel töltött 
el, amit magad körül láttál. 
Az optimista várakozások, ame-
lyek szerint az emberiségre le-
selkedő veszélyek szolidaritásra, 
egymás iránti szeretetre ösztön-
zik az embereket, hamisnak bi-
zonyultak. A társadalmi terek-
ben erőteljesebben jelent meg 
az önzés, a szegregáció, a rasz-
szizmus, mint bármikor. Erő-
szakosabbak lettünk, az intole-
rancia befurakodott a normáink 
közé. Mi, a kapitalista társadal-
mak tagjai, úgy gondolkodunk, 
hogy a biztonság, a kényelem, a 
pillanatnyi kielégülés előbbre va-
ló, mint a társadalmat létrehozó 
alapeszmék: a demokrácia, a sza-
badság, a szeretet. 

Ezzel a jelenséggel – neked 
mint előadónak – van dolgod?
Persze. Napi szinten szorongást 
okoz ez a változás. Folyton azon 
gondolkodom, mit kellene ten-
nem, hogy ne ilyen legyen a világ. 

Nehezen tudsz a változások el-
len tenni, mert rögtön rád sü-
tik a pártosság bélyegét. 
Így van. Belekerülsz egy olyan 
diskurzustérbe, ami önmagá-
ban problémás. Bármit mon-
dasz, a kontextus, amiben el-
hangzik, meghamisítja. Persze 
nem dohog bennem életidegen 
küldetéstudat. De keresni kell 
azokat a tereket, ahol meg lehet 
szólalni. És ha leülünk, mond-
juk itt a Szuterénben, beszélge-
tünk, történeteket mondunk, 
énekelünk, a minket hallgató 
harminc ember megérez vala-
mit a szabadságból, az elfoga-
dásból, a szeretetből. Rájön ar-
ra, hogy nem gyávaság, hanem 
bátorság szeretni. Minden, 
amit mondtam, üres frázis, ha 
nem tudom megtölteni alkotói 
tartalommal. Akkor működik, 
ha azt, amiben hiszek, ha nem 
is mondom, akkor is érezni le-
het. Mert van.
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RieRsch Tamás

75. születésnapját ünnepelte 
július végén Moór Árpád, a 
polgármesteri hivatal Igazgatási 
Osztályának korábbi vezetője.  
36 évet töltött a kerület köz-
igazgatásában, amely időszak 
alatt mind a tanácsi, mind pedig 
az önkormányzati rendszerben 
az egyik legtapasztaltabb köz-
tisztviselővé vált.

„Furcsa érzés ennyi gyertyát elfújni 
a tortán – mondta Moór Árpád. – A 
családomtól erre a szép jubileumra 
egy nagyon különleges ajándékot 
kaptam, megszületett a nyolcadik 
unokám, Nadin.”

TŐSGYÖKERES PESTÚJHELYI
Moór Árpád tősgyökeres pestújhe-
lyi. Itt született 1946-ban, abban a 
szülőotthonban, amely valamikor a 
Szűcs István utca és az Ady Endre 
utca sarkán működött. Tanulmá-
nyai első négy évét a Pestújhelyi Ál-
talános Iskolában, a felső tagozatot 
pedig a néhai Doktor Sándor, ma 
Szűcs István utcai Általános Iskolá-
ban végezte. Majd a szintén pest-
újhelyi Petőfi Sándor Közgazdasági 
Technikumban érettségizett.

Céltudatosan készült a közigaz-
gatási pályára. Első diplomáját az 
Államigazgatási Főiskolán szerez-
te igazgatásszervezési szakon, 
posztgraduális képzésen a gaz-
dasági és a településmenedzseri 
szakot is elvégezte. 

100 EMBER MUNKÁJÁT KOORDINÁLTA
„Először 1975. január 2-án léptem 
be a XV. kerületi Tanács épüle-
tébe. Harminchat év alatt  végig-
jártam a szakmai ranglétrát, hisz 

előadóként kezdtem, majd évtize-
deken át osztályvezetőként dol-
goztam. A közel négy évtized alatt 
sok vezetőm volt, és szerencsére 
mindegyiktől sokat tanulhattam” – 
jegyezte meg az ünnepelt. 

Moór Árpád 1988 és 2011 kö-
zött az Ipari és Kereskedelmi Osz-
tály vezetője, majd a Vállalkozási és 
Vagyongazdálkodási Iroda helyet-
tes vezetője volt. Mikor a Vállalko-
zási és Vagyongazdálkodási Irodát 
összevonták az Igazgatási és Jogi 
Irodával, akkor a monstre szerve-
zet élére őt nevezték ki. Ebben az 
időszakban volt, hogy 102 ember 
munkáját kellett koordinálnia. A 
2000-es években már Igazgatási 
Osztálynak nevezték a munkahe-
lyét, ahol irányítása alatt 65 fő dol-
gozott.

2011. január 11-én vonult nyug-

díjba, amire tudatosan készült. 
Mint mondta, furcsa volt ennyi év 
után búcsút intenie a Bocskai utcai 
épületnek, ahova két évig nem is 
látogatott vissza. 

KÖZÉLETI SZEREPLŐ 75 ÉVESEN
A 75 esztendős szakember mind 
a mai napig részese a közéletnek. 
Már második ciklus óta külsős tag-
ja a Kerületfejlesztési Bizottságnak 
(korábban Városüzemeltetési Bi-
zottságnak), ahol hasznosítja több 
évtizedes tapasztalatát. 

Büszke vagyok arra, hogy sze-
retett kerületem vezetői és ma-
gasabb szintről is elismerték a 
munkámat. Megkaptam a Pro Pa-
lota-díjat, illetve a Köz Szolgálatá-
ért Érdemjel Ezüst Fokozatát. 

Bővebb interjú a xvmedia.hu oldalon

36 év a közigazgatásban

60+
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ARCOK A KERÜLETBŐL
RÁKOSPALOTAI SZENIOR 
AKADÉMIA
Új ismeretterjesztő sorozat in-
dult a Csokonai Kulturális Köz-
pontban Rákospalotai Szenior 
Akadémia néven, Dr. Jászbe-
rényi József geranto-andragó-
giai kutató, időskori szakértő, 
a Milton Friedman Egyetem 
felnőttképzési igazgatójának 
előadásában. A témák többek 
között érintik az időskori beteg-
ségeket, az időskori tanulást, a 
mozgás szerepét időskorban.  
Az előadások egyelőre online 
formában láthatóak. A sorozat 
legközelebbi témája félelmeink 
kezelése időskorban. Időpont-
ja: augusztus 11,. szerda 18 
óra. A részvétel ingyenes. 

KORTALAN NYÁRI
MULATSÁG 

Pezsgő élettel telt meg az Olajág 
Otthonok újpalotai intézménye, ahol 
Fehér Gyula és zenekara lépett fel 
júliusban. A nyári szabadtéri mulat-
ságon a lakók is táncra perdültek,  
végre mindenki boldogan szórako-
zott a pandémia után. Cserdiné Né-
meth Angéla polgármester is örömét 
fejezte ki, hogy az idei nyár már a 
kötetlen szórakozásról szól és bár a 
vírushelyzet, valamit a kormányza-
ti elvonások nehéz helyzetbe sodor-
ták a  helyhatóságokat, a XV. kerüle-
ti önkormányzat továbbra is kiemelt 
figyelmet fordít az idősellátásra. Dr. 
Szirmai Viktor, az Olajág Otthonok fő-
igazgatója pedig arról beszélt, hogy 
nagy hangsúlyt fektetnek a testi-lelki 
egészségmegőrzésre. 

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

BUDAPEST, IV. kerület

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS PRÓBAHORDÁS!

Árpád út 70

(Újpesti Áruház bejáratánál )

06 (1 ) 200 1 1 1 8

06 (70) 324 8005

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2021 . 09. 03-ig vagy a készl et erejéig érvényes. Akciós hal l ókészül ék vásárl ása kizáról ag

tel jeskörű audiol ógiai vizsgál at után l ehetséges, ha a hal l áscsökkenés megfel el ően el l átható a

készül ékkel . A vizsgál at és az i l l esztés a szakmai irányel vek maximál is betartásával történik.

HIRDETÉS

Moór Árpád: furcsa érzés 75 gyertyát elfújni a tortán
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RieRsch Tamás

Egy apuka kérte Máthé Csaba 
rendőr törzsőrmester segítsé-
gét, a lányánál ugyanis megin-
dult a szülés, és attól fél, nem 
fog vele időben a kórházba 
jutni. 

Máthé Csaba feladatai közé tar-
tozik a sebességmérés is. Július 
21-én is ez ügyben tartózkodott 

a Széchenyi felüljáró alatti járda-
szigeten, amikor váratlanul egy 
férfi kérte közreműködését ter-
hes lánya esetében. 

Csaba azonnal jelezte a ké-
rést a Területirányítási Köz-
pont felé, ahonnan engedélyt 
kapott pozíciója elhagyásá-
ra. Összepakolta a traffipaxot, 
majd a vajúdó kismamát és an-
nak édesanyját beültette a saját 
szolgálati járművébe.

A villogó és szirénázó 
rendőr autó 15 perc alatt ért be 
a Baross utcai kórházba. Csaba 
kipattant az autójából, és be-
szaladt segítséget kérni. 

„Másnap felhívtam az édes-
anyát, akitől megtudtam, a 
szülés rendben lezajlott, és a 
lánya egy egészséges ikerpár-
nak adott életet” –  tette hozzá 
Máthé Csaba rendőr törzsőr-
mester.

AFRÉKA ALAPÍTVÁNY

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Ikerszülés rendőri felvezetéssel

COVID-SZŰRŐÁLLOMÁS 
HELYSZÍNVÁLTOZÁSA
Változott a koronavírus-szűrővizsgá-
lat helyszíne, mintavételre hétfőtől 
csütörtökig reggel 7 és 8 óra között 
a Rákos út 77/a. alatt van lehetőség.
Időpontot és tájékoztatást kérni a 
fenti rendelési időben a +36 30 578 
8198-as telefonszámon lehet.

KÖZÉPPONTBAN
A HEPATITIS
Az Egészségügyi Világszervezet ada-
tai szerint a hepatitis, azaz az akut 
és krónikus májgyulladás százmillió-
kat érint világszerte. Az elmúlt két 
évtizedben globálisan több mint 60 
százalékkal nőtt a vírusos hepatitis 
áldozatainak száma, és félpercen-
ként egy ember meghal a betegség 
valamely szövődményének következ-
tében. A hepatitis világnapot 2004. 
óta rendezik meg július végén, a kez-
deményezés célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a betegségre, annak terje-
dési módjaira, valamint a szűrés, a 
megelőzés és a kezeléshez való hoz-
záférés fontosságára.

ÉLTETŐ ANYATEJ
Egyre több csecsemő hal meg szerte 
a világon azért, mert nem jut anya-
tejhez.  Az egészséges csecsemő 
optimális táplálási módja a 6 hóna-
pos korig tartó kizárólagos szopta-
tása, amely hozzátáplálás mellett 
egyéves korig domináns. Az anyatej 
a legideálisabb táplálék a kisbabák 
számára, mégpedig azért, mert ren-
geteg ásványi anyag, vitamin, élet-
fontosságú ellenanyag és alkotóelem 
található benne. Minden évben au-
gusztus 1-je az Anyatejes Táplálás 
Világnapja.

R. T.

Dr. Fodor Réka újpalotai 
háziorvos nemrég tért haza 
nyolcadik nigériai misszió-
jából. Ezúttal a nyolcmilliós 
Onitsha városában, egy ka-
tolikus kórházban hat hetet 
töltött el.

„Normál esetben csak négy 
hétre mentem volna, ám a ha-
zautazásom előtti napon hir-
telen belázasodtam, ami CO-
VID-járvány idején nem fel-
tétlenül hasznos. Rögtön felis-
mertem a tüneteket, maláriás 
lettem, immár másodszorra, 
így azonnal neki kezdtem az 
önkezelésemnek” – mondta 
Fodor Réka.

Ilyen állapotban Isztambu-
lon keresztül hazautazni lehe-
tetlen lett volna. Az újpalotai 
orvos tehát a missziója meg-
hosszabbítását választotta.

„A közösségi oldalakon meg-
osztottam, hogy nem önszán-
tamból, hanem betegség miatt 
maradtam kint, ami egy lavinát 
indított el. Az ismerőseim tud-
ták, hogy nagyjából tíz dollárra 
van szükség minden beteg keze-
lésére, és sorra utalták az alapít-
ványom számára a pénzt. Végül 
akkora összeg jött össze, hogy 
a kétheti kint tartózkodás alatt 
is tudtunk haté-
kony gyógyító te-
vékenységet végez-
ni. Sikerült eljut-
nom a kórházigaz-
gató Okonkwo 
atya szülőfalujá-
ba is, ahol 34 sze-
gény gyereknek az 
egész éves tandí-
ját ki tudtuk fizet-
ni. Az AFRÉKA 
Alapítvány ugyan-

is humanitárius tevékenységet is 
végez, márpedig a Föld azon ré-
szén csak úgy tudunk segíteni a 
gyerekeken, ha taníttatjuk őket. 
Ez az egyetlen esélyük” – jegyez-
te meg a doktornő.

Fodor Réka hat hét után visz-
szatért Újpalotára, 
ahol kettős feladat 
várt rá. A korona-
vírusban elhunyt 
dr. Ladik Márta 
praxisát is át kel-
lett vennie.

„Márta nagyon 
sokat helyettesített 
engem a korábbi 
misszióim során, 
és sosem gondol-
tam volna, hogy 

ezt egyszer majd »vissza kell ad-
nom« neki. Egy elkötelezett em-
ber számára Afrika nemcsak évi 
néhány hétnyi gyógyításról szól. 
Ez csak csepp a tengerben. Arra-
felé akkora a szegénység, hogy 
azt európai fejjel nem is lehet el-
képzelni.”

Éppen ezért az újpalotai dok-
tornő vígaszt szeretne nyújtani 
közvetlen nigériai kollégáinak, 
akiket dr. Erdő Péter bíboros 
segítségével meghívott a szep-
temberi budapesti eucharisz-
tikus találkozóra. Arra az ese-
ményre, melyen az afrikai misz-
szió kiemelt téma lesz majd, és 
amelyen dr. Fodor Réka nem-
csak előadói, hanem háziasszo-
nyi teendőket is el fog látni.

Dr. Fodor Réka: következő utamat november második felére időzítem

Újpalotai doktornővel 
Nigériában

Egy elkötelezett 
ember számára 
Afrika nemcsak 
évi néhány 
hétnyi gyógyí-
tásról szól
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Törzskönyvet kapnak azok a 
kerékpárok, amelyeket az inter-
neten keresztül regisztrálnak 
tulajdonosaik a Bikesafe.hu  
kerékpár-adatbázisba. Az 
országos kerékpár regisztrá-
cióst-rendszert a rendőrség 
elsődleges adatbázisként 
használja a lopott kerékpárok 
felderítéséhez, azonosításához 
és visszaszolgáltatásához.

„Sajnos a XV. kerületben is elő-
fordulnak kerékpárlopások, 
melyekkel szemben adatok hí-
ján gyakran tehetetlenek va-
gyunk. A Bikesafe kezdeménye-
zésének köszönhetően azonban 
lesz egy adatbázisunk, melynek 
segítségével sokkal könnyeb-
ben és gyorsabban tudjuk majd 
beazonosítani a tulajdonosokat” 
– tudtuk meg Verdes Edina ren-
dőr zászlóstól, a XV. kerüle-
ti kapitányság bűnmegelőzési 
előadójától. 

Ha féltjük a kerékpárun-
kat, vagy éppen nagy értékű új 
bringát vásárol-
tunk, első lépés-
ként több szögből 
is fotózzuk azt le! 
Majd írjuk  le az 
összes jellemzőjét 
(a színét, a már-
káját, a modelljét, 
az évjáratát, a se-
bességek számát, 
a felszerelését, a 
vázszámát, a váz-
méretét, a vásárlá-
si árát, esetlegesen 
– ha megvannak – 
az alkatrészek sor-
számát is, legvégül 
pedig vagy a bikesafe.hu olda-
lon díj ellenében magunk, vagy 
pedig a rendőrségen keresztül 
díjmentesen regisztráljuk a ke-
rékpárunkat az adatbázisba. Ez 
utóbbihoz Verdes Edinát kell 
keresni a +36704893708-as tele-
fonszámon, és egy előre egyez-
tetett időpontban be kell vin-

nünk a kerékpárunkat a Szé-
chenyi téri kapitányságra, ahol 

rendőri segítség-
gel ingyenesen re-
gisztrálják a brin-
gánkat.

Azzal, hogy az 
adatbázisba beke-
rül a kerékpár, a 
tulajdonos is iga-
zolást kap, hogy 
övé a jármű. A re-
gisztrált adatok a 
lopott kerékpár 
keresésekor fon-
tos támpontot je-
lenthetnek. A Bi-
kesafe vállalja, 
hogy figyelemmel 

kíséri az internetes kerékpár-
hirdetéseket, és minden, már re-
gisztrált kerékpárt azonnal jelez 
a rendőrségnek. Abban bízunk, 
hogy a kerékpárlopások tekin-
tetében nőni fog a felderítési 
arány, másrészt minél több bi-
ciklit sikerül majd visszajuttat-
nunk a tulajdonosához.

Sütő Krisztián rendőr zászlós jú-
liusban három gyermekével – 
félnapos látogatás erejéig –  Tak-
sonyba, a BRFK nyári táborába 
utazott. Megérkezését követő-
en nem mindennapi élményben 
volt része a kerületi körzeti meg-
bízottnak.

„Nagyon sok gyerek volt a tá-
borban, de egyikük jelenléte kü-
lönös hatással volt rám. Amikor 
megérkeztünk, egyből kivált a 
többiek közül, odaszaladt hoz-
zám, és megölelt. Balázska volt, 
a tavaly novemberi Pázmány Pé-

ter utcai tűzeset egyetlen túlélő-
je” – mondta a rendőr zászlós.

Sütő Krisztián Tóth Tamás 
Géza címzetes rendőr főtörzs-
zászlóssal  volt párban a tűze-
set idején és együtt segédkeztek 
a kisfiú mentésben. „A 12 éves 
Balázzsal azóta mindössze egy-
szer találkoztam” – mesélte Sütő 
Krisztián. – Jó volt látni ismét, 
mert a nyári táborban egyene-
sen kivirult. Sok időt töltöttünk 
együtt. Jó volt hallani, hogy ren-
deződött a helyzete.”

R. T.

KÖZBIZTONSÁG

LÁNCOT LOPOTT,
KARPERECET KAPOTT
Egy idős házaspár hazafelé tartott a 
Nyírpalota utcában, amikor váratla-
nul egy ismeretlen nő lépett a pár női 
tagja mögé, és letépte a nyakláncát. 
A tolvaj azonnal futni kezdett, de a 
segélykiáltására felfigyelő járókelők 
üldözőbe vették. A nő futás közben 
eldobta a nyakláncot, ám egyik üldö-
zője ennek ellenére is követte őt, sőt, 
nem sokkal később sikerült megállí-
tania a menekülő tolvajt. A helyszínre 
kiérkező rendőrök elfogták az elköve-
tőt, aki ellen lopás bűncselekménye 
miatt eljárás indult. 

KETTŐ AZ EGYBEN
Egy kisteherautót ellenőriztek a rend-
őrök a Károlyi Sándor utcában. Ki-
derült, a sofőr ellen körözés volt ér-
vényben, így a helyszínen maradt az 
autó. Nem sokkal később ugyanezt 
a járművet a Széchenyi téri kapi-
tányság közelében látták közlekedni. 
Utánamentek a rendőrök, és látták, 
hogy a vezetőülésnél ülő férfi helyet 
cserélt az autó utasával. A rendőrök 
a férfit megszondáztatták, mivel a 
műszer igazolta az alkoholfogyasz-
tást, ittas járművezetés miatt eljá-
rást indítottak. Ráadásul a férfit már 
eltiltották a járművezetéstől, ennek 
ellenére volánhoz ült. A Btk. szerint 
ez is bűncselekménynek számít, így 
a férfi ellen mindjárt két ügyben in-
dult eljárás.

TÉVÉSZTÁROK
Az egyik kereskedelmi televízióban 
nemrég egy újpalotai amatőr felvételt 
mutattak be, mely szerint két férfi 
verekszik a Zsókavár utcában. A ke-
rületi kapitányság tájékoztatása sze-
rint valóban volt ilyen garázdaság, a 
két férfi összeveszett egymással, de 
olyannyira ittasak voltak, hogy egyi-
kük sem okozott kárt a másikban. 
A két verekedő ellen ennek ellenére 
garázdaság bűncselekménye miatt 
eljárás indult. 
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Megható találkozás

Azzal, hogy 
az adatbázisba 
bekerül a kerék-
pár, a tulajdonos 
is igazolást kap, 
hogy övé 
a jármű

Sütő Krisztián: jó volt újra látni 
Balázskát

BRFK NYÁRI TÁBOR

Védjük meg 
a kerékpárjainkat!
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ÁLLATVÉDELEM

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS

NÉVADÓ

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának 
közegészségügyi és gazdasági károsító 
hatása számottevő.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az in-
gatlan tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy 
– amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem 
tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók 
költségén elrendelik az úgynevezett közérdekű 
védekezést, emellett növényvédelmi bírságot 
szabnak ki.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az 
általa megbízott vállalkozók végzik. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költsége-
ket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- 
és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közér-

dekű védekezés elrendelését követően a jegyző 
az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljá-
rásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bír-
ság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysá-
ga. A bírság mértéke belterületen és külterületen 
is egyaránt 15.000-tól 5.000.000 forintig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kul-
túrnövénnyel borított terület, nem mezőgazda-
sági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), 
vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, 
hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vo-
nalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tu-
lajdonos/földhasználó a – bírságon túl – vele 
szemben elrendelt közérdekű védekezéssel 
kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésé-
re is kötelezett. A költség köztartozásnak mi-
nősül. A közérdekű védekezés elrendelése után 
minden esetben növényvédelmi bírságot szab-
nak ki.

TK

Rezső, a tapír
Június 28-án egy tapír kisfiú született a Főváro-
si Állatkertben. A ZOO szavazást hirdetett annak 
eldöntésére, mi legyen a kicsi neve. Három nevet 
bocsátottak szavazásra, a Hektort, a Hernandezt 
és a Rezsőt.
Alig több, mint egy hét alatt csaknem harminc-
ezer voks érkezett: a legtöbben a Rezső névre 
voksoltak, egészen pontosan a szavazatok 68,7 
százaléka, tehát több, mint kétharmada érkezett 
erre a névre. Az állatkert legifjabb tapírja, Suki és 
Géza kisfia így a Rezső nevet kapta.
Máskor is gyakori, hogy a különösen nagy nép-
szerűségnek örvendő állatoknál az utódok nevét 
a nagyközönség bevonásával, szavazással vá-
lasztja ki a kert. Így tettek Rezső nővére, a tavaly 
született Hada esetében is, de szavazáson dőlt 
el például a két orangután bébi, az egyik óriás-
vidra kölyök, sőt még a nemrég született kisele-
fánt neve is.

ja.

A Kutyások a XV. Kerületért Állat-
védő Egyesületet szoros munka
kapcsolat fűzi dr. Vainer Attila állat-
orvoshoz.

„Ez az együttműködés annak is kö-
szönhető, hogy itt lakom a kerület-
ben. Pestújhelyen nőttem fel, és ma is 
ott élek, így bármikor elérhető vagyok. 
Másrészt értékelem azt a lelkesedést, 
amit helyi állatvédők végeznek, és úgy 
érzem, mint hivatását szerető orvos-
nak nekem is hozzá kell tennem vala-
mit ehhez a munkához”  – mondta dr. 
Vainer Attila.
Nos, így lett Vainer doktor úr a kerüle-
ti állatvédők első számú orvosa. Ő az a 
szakember, akit a nap nagy részében fel 
tudnak hívni, hogy segítsen egy talált ál-
laton.
„Sok fajta állat megfordult már nálam. 
Természetesen kutyából és macskából 
van a legtöbb, de a madarakból is bő-
ven akad, illetve számos kisebb testű 
vadállatot, a süntől a mókuson át egé-
szen a rókáig behoztak már a rendelőm-
be. Ezek jó részét sikerült ellátnunk, csak 
elenyésző azon egyedek száma, amelye-
ket el kellett altatnunk.”
Az állatvédelmi beavatkozások száma 
pedig évről évre nő, ma már dr. Vainer 
Attila kapacitásának 10-20 százalékát ez 
a tevékenység teszi ki.
„Sokan nem tudják, mekkora erőfeszí-
tést végeznek az állatvédők. Mennyi 
energiát fektetnek bele, hogy egy-egy ál-
latot megmentsenek. Állatorvosi szem-

mel nézve több millió forintot fordítanak 
arra, hogy életeket mentsenek.
Van, hogy egy sérült sünit hoznak be 
hozzám. Majd elköltenek az állat rendbe-
hozatalára ötvenezer forintot, hogy aztán 
kivigyék az erdőbe, és szabadon enged-
jék. Az állatvédelem sajnos nagyon sok 
pénzbe kerül, a gyógyszereket, kezelé-
seket meg kell fizetni, és csak a nagyon 
elkötelezett emberek képesek erre.” 
Szerencsére a kerületben akadnak ilyen 
jótevők, közül néhányan már állatorvosi 
asszisztensi képesítést szereztek dr. Va-
iner Attilától, aki „mellékállásban” ezzel is 
foglalkozik.

(riersch)

Kedvenceink orvosi szemmel

Beüthet a bírságbomba

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

A 120 éves magyar filmről nyílt 
kiállítás a Ludwig Múzeum – Kor-
társ Művészeti Múzeumban. A 
Nemzeti Filmintézet szakmai köz-
reműködésével november 14-ig 
látható Nagylátószög című tárlat 
tizennégy termen keresztül mu-
tatja be a magyar film 120 évét, 
amelynek kezdetét A táncz című, 
1901. április 30-án bemutatott 
alkotástól számítunk. A tárlat gaz-
dag fotóanyaggal, plakátokkal, a 
filmekben szerepelt és azokhoz 
kapcsolódó tárgyakkal, eszkö-
zökkel, jelmezekkel, díjakkal, szö-
veges hátterekkel, stílustörténeti 
összeállításokkal, vetítésekkel 
enged betekintést a magyar film 
történetébe. A kiállítás kurátorai 
a Nemzeti Filmintézet - Filmarchí-
vum munkatársai voltak. 

KÖNYV

Tudod-e, hogyan jelezték régen 
a toronyőrök, ha a városban tűz 
ütött ki? Miért Normafa a Norma-
fa? Vajon ki lehetett a híres an-
gyalszobrász, aki vasárnaponként 
habos kakaóval vendégelte meg 
a környékbeli gyerekeket? Tittel 
Kinga Mesélő Zsebkönyvek so-
rozatának harmadik kötete külön-
leges utazást ígér – szó szerint a 
magasba repít. Ezúttal kilátókból 
és tornyokból tekinthetünk le fővá-
rosunkra, miközben templomok-
ba térünk be. Mindazt pedig, ami 
odaföntről nézve rejtve maradna 
– az izgalmas, apró, emberi rész-
leteket – a híres gerillaszobrász, 
Kolodko Mihály miniszobrai révén 
tárja elénk a szerző. A Kilátók és 
miniszobrok című kötet kapható a 
nagyobb üzletláncoknál.

FILM

Augusztus 11-15. között 30 or-
szág 370 alkotása lesz majd lát-
ható a 15. Kecskeméti Animáci-
ós Filmfesztiválon. A kétévente 
megrendezett nemzetközi sereg-
szemlén idén öt alkotás jutott be 
az egész estés animációk verse-
nyébe, melyek között Annecy-ban 
és Bucheonban díjat nyert, Oscar 
díjra, BAFTA-ra és Európai Film-
díjra jelölt alkotások is szerepel-
nek. A fesztivál megemlékezik 
Richly Zsoltról, Gyulai Líviuszról 
és Jankovics Marcellről, akiknek 
munkáiból válogatást látható. Az 
idei KAFFon sok születésnapost 
is ünnepelnek: 50 éves a Kecs-
kemétfilm, 70 éves Orosz István 
és Cakó Ferenc és 90 éves Dr. 
Matolcsy H. György, a Pannónia 
Filmstúdió egykori stúdióvezetője. 

ZENE

60 városban mintegy 100 kon-
certtel érkezik idén az OrgonaPont 
sorozat, augusztus 7-én pedig az 
Orgonák éjszakáján népszerűsítik 
a hangszert. A több száz prog-
ram között található orgonakon-
cert, orgonás liturgia, előadások, 
kiállítások és hangszerbemutatók 
– közölte a szervező Filharmónia 
Magyarország. A Budavári Evan-
gélikus Templomban Bán István 
orgonaművész és Béres Tímea 
szoprán koncertje lesz, a Belvá-
rosi Ferences Templomban Deák 
László és Kecskés Mónika orgo-
naművész lép fel, a Budapest Jazz 
Clubban Regály György szólaltatja 
meg az orgonát. Míg a pápa kó-
rusa a Szent István-bazilikában ad 
hangversenyt.
Részletek: orgonapont.hu

TK

Végre fiataloktól hangos 
a XV. kerületi Gyermek 
és Ifjúsági Önkormányzat 
(XVGYIÖK) Eötvös utcai 
bázisa. Nyáron a közösség-
építésé a főszerep!

Kormos Adrienn ifjúsági refe-
rens elmondta: nagyon örül-
nek, hogy az idei nyár már a 
közös programokról, élmé-
nyekről szól. Júliusban egy hé-
ten keresztül napközis tábort is 
szerveznek a kerületi fiatalok-
nak, ahol a kézműves foglalko-
zások mellett, előadások, film-
vetítés, csapatépítés és kirándu-
lások is tarkítják a repertoárt. 

Gábor Balázs diákpolgár-
mester az egyik legizgalma-
sabb eseménynek a hűvösvöl-
gyi kirándulást tartotta, ahol a 
gyermekvasutas ifikkel is talál-
koztak, ezt pedig azért érdekes 
számunkra, mert bár más te-
rületen mozognak, mégis sok 

szempontból párhuzamot le-
het vonni a GYIÖK tagok te-
vékenységével. A tapasztalat-
csere minden bizonnyal mind-
két fél számára előremutató, 
amit Polus Enikő mentálhigié-
nés szakértő alapozott meg egy 
izgalmas előadással. A szakem-
ber kitért arra, hogy olyan idő-
szakon vagyunk túl, amiben a 
fiatalok a legjobban érintettek 
mentálisan, lelkileg és szociáli-
san is. 

„Olyan lélekmorzsákat hoz-
tam, amiket ők is szétszórhat-
nak majd környezetükben, ez-
által ők is a közösségük javára 
lehetnek” – jegyezte meg Polus 
Enikő.

A motivációból, élménydús 
pillanatokból nincs hiány Ba-
log Fruzsina, az önkormányzat 
GYIÖK-segítője arról beszélt, 
hogy tudatosan állították össze 
úgy a nyári programot, hogy a 
feltöltődésen kívül észrevétle-
nül a fiatalok mentális állapota 
is kiteljesendjen.

Tábori lélekmorzsák
XVGYIÖK 
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ORSZÁGOS ELISMERÉS 

A Felelős Szülők Iskolája „Boldog gyermekekért, boldog családokért” díjat adományo-
zott Balog Fruzsina és Kormos Adrienn ifjúsági szakemberek, tanácsadók és az általuk 
képviselt XVGYIÖK részére.
Fruzsina és Adrienn a fő mozgatórugói, szervezői a XV. kerületi diákéletnek. Példamu-
tató emberséggel, szakmaisággal vesznek részt az ifjúságvédelemben, a kamaszok 
értékteremtő folyamatainak, életre nevelésének megszervezésében hosszú évek óta, 
igen komoly eredményekkel.

Polus Enikő mentálhigiénés szakértő előadásával kezdődött a csapatépítés
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60+ HA KINYITNAK A NYUGDÍJAS 
KLUBOK
Újra nevetéstől hangosak a kerületi 
idősklubok, változatos programkínálat-
tal várják a nyugdíjasokat mindennap. 
Legyen szó akár egy átlagos hétköz-
napról, vagy valami jelesebb esemény-
ről, a 60+ híradóval bekapcsolódhat-
nak a testet és szellemet egyaránt át-
mozgató rendezvényekbe.
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
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Carson Coma-koncert
augusztus 14., szombat 20 óra

Palota Galéria – Tenk László kiállítása
augusztus 17., kedd 18 óra

Mentés Másképp – filmbemutató
augusztus 17., kedd 19:30 
Belépő: 1000 Ft

Páratlan Vakáció: Társasjáték
augusztus 19., csütörtök 10-12 óra

Csokimozgó filmklub
augusztus 24., kedd 17:30

Syconor Retro Táncparty
augusztus 28., szombat 18-22 óra
t
https://www.facebook.com/
csokonaimuvelodesihazxv/

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006
A Páratlan Vakáció ingyenes prog-
ramsorozat keretében naponta 10-
12 óráig:
•  Sportnap a PeKH-ben: augusztus 

9., hétfő 
•  Batikolás a PeKH-ben: augusztus 11., 

szerda 
•  Szitázás a PeKH-ben: augusztus 13., 

péntek
•  Wargame és társasjáték a Csokonai-

ban: augusztus 19., csütörtök 
•  Öko játszóház az USZIK-ban: au-

gusztus 23., hétfő és augusztus 25., 
szerda 
•  Záróbuli a PeKH kertjében: augusztus 

27., péntek

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

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
1156 Száraznád u. 5. 
T.: 06 30 868 6087
Art Kikötő - Művészet szabadon
Vendégek: Fekecs Ákos handpan, We-
iner Kriszta ékszerkészítés
augusztus 8., vasárnap 20-22 óra 

Kikötő Nyár – vicces ügyességi játé-
kok, versenyek
augusztus 12. csütörtök 10-12 óra

Lépjünk a városba! Kultúrcsavargá-
sok Pesten és Budán
augusztus 14., szombat 11-17 óra
Irány a Gül Baba türbéje! A program in-
gyenes, de szülői hozzájárulás, regiszt-
ráció, 4 db vonaljegy vagy bérlet szük-
séges!

Kikötő Nyár – kísérletezzünk!
augusztus 18., szerda 10-12 óra

Kikötő piknik és szalonnasütés a 
Kiserdőben
augusztus 28., szombat 16-20 óra
A program ingyenes, de szülői hozzájá-
rulás és regisztráció szükséges!

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

Öt Karinthy és én
Est a Karinthyak szellemében - Bor-
nai Tibor és Karinthy Vera zenés Karin-
thy-estje
Belépő: 1800 Ft a helyszínen
augusztus 28., szombat 19 óra

Vackor – Az Aranyszamár Színház Bá-
belőadása
A piszén pisze kölyökmackó kalandos 
története
Belépő: gyermek 700 Ft, 
felnőtt 900 Ft.
augusztus 29., vasárnap 10 óra

https://www.facebook.com/ 
kozakterikozossegihaz

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021. 08.08. – 08. 28.

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

HÍRTÜKÖR
Megújult a Heti Hírtükör hírösszefog-
laló magazin műsorunk, 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

Város-emlék-képek kvíz VIII.
Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. kerületben Sz. Urbán Szilvia ha-
gyományokat őrző ötlete alapján. Idézzük meg kicsit a múltjukat egy közös játékkal a 
Csokonai Művelődési Ház szervezésében.
1. Mi volt a neve eredetileg a Gergő utcának?
2. Melyik évben jelent meg először az utcanév ebben a formában?
3. Milyen intézmény van a Gergő és Pestújhelyi út sarkán?
4. Mi a neve az utcában található vendéglátóegységnek?
5. Milyen zenés rendezvényt tartottak éveken keresztül itt?   
A válaszokat emailben várják augusztus 25-ig a kviz.csmh@csokonaikk.hu címre, 
vagy személyesen az Eötvös utca 64-66. szám alá a postaládába. A legtöbb helyes 
választ adó ajándékot kap.
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KARATE

JÉGKORONG REAC SPORTISKOLA

R. T.

A karate világszövetség 
(WKF) először rendezett 
nagyszabású nemzetközi 
edzőtábort, melynek helyszí-
ne – július elején – a horvát-
országi Porec volt. 

A szervezők kihasználva a nagy 
érdeklődést, egy egynapos verseny-
nyel zárták a tábort, majd pedig a 
Karate1 Youth League idei máso-
dik állomását is megrendezték. 

A sportág legrangosabb után-
pótlás-sorozatának poreci állo-
másán 50 ország több mint 1500 
sportolója lépett 
tatamira. A ma-
gyarok is nagyszá-
mú küldöttséggel 
képviseltették ma-
gukat a versenyen, 
és a fiataljaink kö-
zül heten a dobo-
gó valamelyik fo-
kára is felállhattak. 
A magyarok kö-

zül egy kerületi tehetség, Jakubo-
vics Dalma érte el a legjobb ered-
ményt. Az MTK karatésa a juni-
orok között (16-17 évesek), a 48 
kilogrammos súlycsoportban lett 
aranyérmes. Fischer Mihály ta-
nítványának nem ez volt az el-
ső kiugró eredménye, hisz már a 
pandémia előtti utolsó világverse-
nyen is diadalmaskodott. 

„Büszkék vagyunk Dalma sze-
replésére, egész nap remekül ver-
senyzett, megérdemelte a sikert 
– mondta Fischer Mihály veze-
tőedző. – Elismerésre méltó a 
többiek szereplése is. Különösen 
Tóth Zsomboré, aki a kadetek 
(14-15 évesek) 52 kilogrammos 
súlycsoportjában, illetve Gáspár 
Lauráé, aki szintén a kadetek 47 
kilogrammos súlycsoportjában 
tudott bronzérmes lenni.”

Ugyanezen a ver-
senyen formagya-
korlatban is szü-
letett egy kerületi 
érem,  Takács Esz-
ter, a Dynamic Ka-
rate SE tehetsége az 
U14-es korosztály-
ban szintén a dobo-
gó harmadik fokára 
állhatott fel.

A magyar női jégkorongválo-
gatott kitűnősége, az Újpalo-
tán élő Gasparics Fanni, a ten-
gerentúli női profiligában, az 
NWHL-ben szereplő Minneso-
ta Whitecaps játékosa lett. Leg-
alábbis a hírek szerint. A való-
ság azonban ennél sokkal ár-
nyaltabb.

„Engem senki sem kérdezett, 
hogy akarok-e Amerikában ját-
szani – mondta Fanni, azt kö-
vetően, hogy gratuláltam ne-
ki az új szerződéséhez. – Én is 
csak egy emailből értesültem, 
amit Ronda Engelhardttól, a 
Minnesota Whitescaps edző-
jétől kaptam. Majd özönleni 
kezdtek a posztok.”

Az NWHL mindössze 2015 
óta létezik, és az idei volt az 
első, amikor az észak-ameri-
kai csapatok más kontinensről 
származó játékosokat is draf-
tolhattak. Hogy Fanni és egy 
másik magyar játékos, Dabasi 
Réka miként került képbe, azt 
egyelőre homály fedi.

Lisa Haley, a jelenlegi szö-
vetségi kapitányunk állhat a 

dolgok mögött. Ő ugyanis 
kapcsolatban van az NWHL-
lel. Lisa is gratulált nekem, il-
letve azt írta, majd beszélünk 
a draftról az augusztusi edző-
táborban. Ezt én is kíváncsi-
an várom, addig azonban nem 
szeretnék ezzel foglalkozni. Jú-
lius 30-án (lapzártánkat köve-
tően, de még megjelenésünk 
előtt) ugyanis férjhez megyek, 
és most ez élvez prioritást az 
életemben.

r. t.

Idén húszesztendős a REAC 
Sportiskola, Az elmúlt két évti-
zedben a kis egyesület kategóri-
ából a nagyok közé tornázta fel 
magát. Ennek bizonyítékaként 
már egy új, nagy (52 személyes) 
felcímkézett IVECO autóbuszt 
is vásárolhatott.

Régóta szerettünk volna egy 
ilyen szállítóeszközt, hisz a csa-
pataink fuvarozásához állandó-
an autóbuszt kellett bérelnünk 
– mondta Sági Ferenc, aki im-

már 14 éve vezeti a rákospalo-
tai egyesületet. – Egy ilyen jár-
művet nem lehet csak úgy vá-
sárolni. Ehhez az MLSZ en-
gedélye és támogatása (TAO) 
szükségeltetik. Erre eddig nem 
volt lehetőségünk, most azon-
ban arra a szintre léptünk, ami-
kor már mi is engedélyt kap-
hattunk buszvásárlásra.

Az új reacos IVECO busz 
július 6-án gördült be a Budai 
II László stadion parkolójába.

50 ország 
több mint 
1500 sportolója 
lépett tatamira
Porecben

Fanni Amerikában, vagy mégse?

Nagy klub, nagy busz

Tengerparti karatesikerek

Senki sem kérdezett, hogy akarok-e 
Amerikában játszani

Elismerésre méltó a kerületiek szereplése
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KERÜLETI OLIMPIKONOK
Nagy örömünkre a 173 magyar 
sportoló között kerületünk is kép-
viselteti magát a tokiói olimpián. A 
rákospalotai Keszthelyi-Nagy Ritát 
soraiban tudó női vízilabda-váloga-
tott már befejezte a csoport küzdel-
meit. A csapat az olimpiai bajnoki 
címvédő amerikai válogatottat is le-
győzte, az utolsó fordulóban azon-
ban kikapott a kínaiaktól. Ez azt je-
lenti, hogy Ritáéknak a hollandokat 
kell majd legyőzniük az elődöntőbe 
jutásért. 
A másik kerületi sportoló, Hárspataki 
Gábor pedig már azzal sporttörténel-
met írt, hogy kijutott az olimpiára. A 
karate ugyanis most mutatkozik be 
először az ötkarikás programban, és 
az MTK kiválósága az első magyar 
sportoló, aki felnőtt olimpiai tatamin 
is bizonyíthat. Gáborért megjelené-
sünk napján, augusztus 6-án druk-
kolhatunk.
Magyarország lapzártánkor a 13. he-
lyen áll az éremtáblán. Négy arany-, 
négy ezüst- és 3 bronzérmet sze-
reztek eddig sporolóink! Hajrá Ma-
gyatrok!

VILÁGRASZÓLÓ 
BAJNOKAINK
Néhány nappal a tokiói olimpia rajt-
ja előtt egyedi, magyar olimpiatör-
téneti kiállítás nyílt a Millenárison. A 
Világraszóló Bajnokaink című ren-
dezvény a Millenáris Üvegcsarnoká-
ban október 10-ig várja a látogató-
kat. A tárlat több mint 300 ikonikus 
tárgyat mutat be – többek között a 
tragikus hirtelenséggel, fiatalon el-
hunyt, kétszeres olimpiai bajnok 
kenus, Kolonics György hajóját is 
–, illetve 71 aranyérmet, zászló-
kat, diplomákat, a győzelmekhez 
kapcsolódó személyes tárgyakat, 
sporteszközöket, amelyek egyszer-
re egy térben még soha nem voltak 
láthatók.
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TOKIO2020

RieRsch Tamás

Alábbi cikkünkben olyan legen-
dás történeteket elevenítünk fel, 
amelyek kerületi kötődésű olim-
pikonokhoz kapcsolódnak.

KULCSÁR GYŐZŐ RAFINÁLTSÁGA
Az első szereplőnk a magyar 
sport egyik géniusza, a négysze-
res olimpiai bajnok párbajtőrví-
vó, a 2018-ban elhunyt Kulcsár 
Győző, aki nemcsak vívótudá-
sáról és versenyzői képességei-
ről volt híres, hanem a rafinált-
ságáról is. Ennek bizonyítéka az 
alábbi történet: az 1968-as mexi-
kóvárosi olimpián Kulcsár volt 
az egyetlen magyar párbajtőrví-

vó, aki bejutott a hatos döntőbe. 
Minden magyar szurkoló nagy 
reményekkel várta a finálét, ám 
legnagyobb megdöbbenésükre 
Kulcsár felkötött kézzel jelent 
meg a teremben. Hamar lehű-
tötte a kedélyeket, mert egy ka-
csintás keretében jelezte szurko-
lóinak, semmi baja nincsen, ez 
csak egy trükk, mellyel az ellen-
feleit akarta megtéveszteni. „Új 
magyar taktika” – mondta nevet-
ve, majd ha nem is könnyen, de 
megnyerte az olimpiát. Más kér-
dés, hogy valóban volt egy sérü-
lése, a bal hóna alá egy furunku-
lus nőtt, amit versenyzőtársa, dr. 
Kamuti Jenő két edzés között le-
operált. Ez a sebe pedig a döntő 

alatt felszakadt, a plasztronja csu-
pa vér volt, alig tudta kihámozni 
magát belőle. 

JAKAB JÁNOS SIKERE
A Rákospalotán élő Jakab János 
az elmúlt 15 év legjobb magyar 
férfi asztaliteniszezője volt. A 
2008-as pekingi olimpia előtt az 
utolsó pótkvalifikációs versenyt 
a Körcsarnokban rendezték. Jaki 
ezen a versenyen több nagy skal-
pot szerezve kiharcolta az olim-
piai indulás jogát.

„Éppen nyári táboroztunk a 
gyerekekkel – mesélte Herendi 
Iván, Jakab János korábbi edző-
je –, amikor Jaki Pekingben a vi-
lágsztár, olimpiai bronzérmes 
francia Patrick Chila ellen asztal-
hoz állt. Természetesen az inter-
net segítségével figyeltük az ered-
ményt, miközben edzettünk a 
gyerekekkel. A hírek jöttek is, 
1–0 a franciának, majd 2–0, 3–0. 
Ekkor mi is lemondtunk a siker-
ről, hisz az esélyesebb franciának 
már csak egy játszmát kellett be-
húznia a győzelemhez. Edzet-
tünk tovább, akkor jött az újabb 
hír, Jaki szépített. 1–3, majd 
újabb játékot nyert, 2–3,  utána 
egyenlített, 3–3. Na, akkor leál-
lítottuk az edzést, összehívtuk 
a gyerekeket, és mindenkit arra 
kértünk, szorítson Jakiért.”

Meg is lett az eredménye, Ja-
kab Jani óriási meglepetésre az 
első fordulóban 0–3-ról 4–3-ra 
verte a világsztár franciát. Sajnos 
Jaki több bravúrra már nem volt 
képes, a következő fordulóban 
4–1-re kikapott a német Züss-
től, így kiesett a további verseny-
ből, de ez az egy győzelme örök-
re emlékezetes marad.

További történetek az xvmedia.hu 
oldalon

Ötkarikás történetek
Július 23. és augusztus 8. között rendezik Tokióban az olimpiát, 
amely sportesemény rendhagyó az újkori nyári játékok történe-
tében. Egyrészt, mert 1896 óta először páratlan évben tartják az 
olimpiát, illetve, mert a koronavírus-járvány miatt rendkívüli 
biztonsági intézkedések közepette és üres lelátók előtt zajlanak a 
versenyek. Szinte borítékolható, hogy az extrém helyzet befolyá-
solja az esélyeket, és sok meglepetés születik. A magunk részéről 
annak örülhetünk, hogy a kerületet két sportoló is képviseli. 
Keszthelyi-Nagy Rita a női vízilabdaválogatott vezéregyénisége, 
így Tokióban is fontos szerep hárul rá, míg Hárspataki Gábor az 
első magyar karatés, aki felnőtt olimpián tatamira léphet. 
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A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. augusztus 26.
Lapzárta: 2021. augusztus 19., 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 a 
1153 Bp., Bocskai utca 1-3. 
szám alatt! A borítékra írja rá: 
„Tizenötödik Életképek 
REJTVÉNY”! Két helyes megfej-
tő könyvjutalomban részesül.
Beküldési határidő: 
2021. augusztus 17. 
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 2021/11. szám helyes megfej-
tése: „Szabaduló-szobában 
a Madarász család története”
A 2021/11. szám helyes meg-
fejtői közül Hujber Miklós,  XV. 
kerület, Szijj Ferenc: Növényolim-
pia című könyvét, Fodor Kriszti-
na, XV. kerület, Györffy Ákos: 
A hegyi füzet 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 felújí-
tandó 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. 

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 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 keveset használt cyclone vákuum 
porszívó, acer monitor 60 cm átmérő, fel-
ültöltős mosógép, régimódi fonott utazólá-
da (kosár), új termoüveges ablak 90 x 120. 
Tel.: + 36 771 5371 

Eladó 2-4 sz. Delonghi kávéfőző, trion ká-
védaráló, hűtőtáska jégtartóval, mikrohul-
lámú, műanyag kis méretű húsdaráló, új, 
elektromos gofrisütő, digitális grill, olaj nél-
küli fritőz. Tel.: + 36 70 771 5371 

Eladó szép kalcit kristályok 1 dekától 6 kg 
22 dekáig. Szobanövények köré vagy szikla-
kertbe, díszkertbe. Különböző színekben és 
alakban. Tel.: +36 70 273 1886

Eladó étkezőasztal, 8 főre bővíthető, hoz-
závaló hat székkel, továbbá 10 db tejes 
láda, 4 db 15-ös, 4 db 30-as, 2 db 40-es 
bolti rekesz. 
Tel.: + 36 30 569 2200

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

Eladó rézmozsár 3 E Ft., réz gyümölcsös 
asztali kosár 4 E Ft.,régi ónkupakos, mintás 
söröskorsók, különböző árakban. 
Tel.: +36  70 771 5371  

Eladó szobai légkondicionáló kivezető 
lyuk kell hozzá, keveset használt számítógép 
monitor átmérője 50 cm, billentyűzettel. 
Tel.: + 36 70 771 5371 

Eladó: 38-as női magas szárú, fűzős megy-
gyszínű új cipő. Férfi öltöny nem alacsony 
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 gyermekrol-
ler, 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, 
cső-árboc 42 mm x 594 cm, talppal, szög-
vasak 80 x 80 mm, 457 és 550 cm. 
Tel.: + 36 30 955 5992

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

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

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

Ajándékba adom LG dobozos formájú szí-
nes televíziómat egy diáknak vagy nyugdí-
jasnak, aki saját szobájába külön televíziót 
szeretne. 
Tel.: + 36 1 419 1971

TÁRSKERESŐ
Hetvenkét éves, értelmiségi hölgy, keresi: 
nemdohányzó, független, korrekt, magá-
nyos, diplomás úr barátságát 75 éves ko-
rig, közös nyári programokhoz. 

Tel.: + 36 70 721 3683

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

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

Fiatal értelmiségi házaspár életjáradé-
kot fizetne. Keressen bizalommal: +36 70 
252 4897

Kertet gondozni vágyó fiatal pár nyara-
lót/hétvégi házat venne a Balatonon vagy a 
Szentendre/Dunakanyar térségében 18mft-
ig. +36 20 454 9152

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

Újpesti ruházati üzlet keres ruhakészí-
tésre és javításra jól képzett varrónőt, akár 
nyugdíjast is. 
Jelentkezés +36 1 789 0604 telefonon.

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

Házhoz megyek! 
Fogsor készítését, javítását vállalom ga-
ranciával. 
Hívjon bizalommal! 
Telefon: +36 20 980-3957

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.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykfte-mail: malakykft@@gmail.comgmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykfte-mail: malakykft@@gmail.comgmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12TERMELŐI TERMELŐI MÉZEKMÉZEK
akácméz, vegyesméz,

 selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett
ingyenes 

házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

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

 

+36 30 232 8383

XV. KERÜLETBEN MŰKÖDŐ
KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHÁRA KERESÜNK

KONYHAI KISEGÍTŐT,
JÓL FELSZERELT EGYSÉGÜNKBE.
REGGEL 5.00 ÓRAI KEZDÉSSEL,

8 ÓRÁS MUNKARENDBEN.

ÉTKEZÉS BIZTOSÍTOTT! 
ÉRDEKLŐDNI: KOSZTYÁN ENIKŐ 
0630 505-1073 (6-12 ÓRÁIG)



HIRDETÉS


