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RieRsch Tamás

Új burkolatot kapott a 
Kontyfa utcai futókör, 
amely ezáltal kényelme-
sebb és gyorsabb moz-
gást biztosít a sportolni 
vágyóknak. Tóth Vero-
nika alpolgármester, a 
körzet önkormányzati 
képviselője elmondta: 
erre a beruházásra nagy 
igény volt, így az új 
burkolattal sokak vágya 
teljesült.

A Kontyfa utcai parkban 
2017 második felében, 
az úgynevezett Kontyfa 
projekt második üteme-
ként 25,5 millió forint-
ból épült ez az 530 méter 
hosszú és körülbelül 1000 
négyzetméteres rekortán 
burkolatú futókör, amit 
a kerületi lakosság nagy 
lelkesedéssel és örömmel 
vett birtokba. Az egyet-
len helyi futópálya az el-
múlt négy évben nagy 
terhelést kapott, és emi-
att a pálya burkolata több 
helyen elhasználódott, el-

kopott – jegyezte meg az 
alpolgármester.

Az önkormányzat a 
2021-es szűkös költségve-
tése ellenére is kiemelt fel-

adataként kezelte a futó-
kör felújítását. A 7 millió 
forintos beruházás része-
ként 942 négyzetméteren 
3 centiméter vastagságú, 

míg a legkopottabb része-
ken – 30 négyzetméteren 
– 5 centiméter vastagságú 
rekortán borítás került. A 
felújítás eredményeként a 

pálya használata ismét ké-
nyelmessebbé vált, a fu-
tóknak nem kell többé at-
tól félniük, hogy mozgás 
közben megbotlanak.

Befejeződött a Drégelyvár utca 13-23. szá-
mú házak között a parkolók felújítása, illet-
ve a parkolóban található utak kopórétegé-
nek cseréje. A helyszínen Tóth Imre alpol-
gármester, a körzet önkormányzati képvi-
selője beszélt a fejlesztésekről.

Elmondta: a Drégelyvár utca 13-23. szám 
előtti gépkocsimegállók beton gyephézagos 
burkolata az elmúlt negyven évben alaposan 
elhasználódott. A parkoló árnyékolását biz-
tosító növényállomány növekedése sok he-
lyen a parkolófelület deformálásához veze-
tett, és megnehezítette a gépkocsik beállását. 

A parkoló felújítása időszerű volt, ennek 
megfelelően az önkormányzat a 2020-as költ-
ségvetésében el is különítette a beruházásra 
szánt pénzt. A felújítási munkálatok végül 
idén tavasszal kezdődhettek el. 

A 150 parkolóhelyet magába foglaló terü-
let csaknem 1500 négyzetméteres felületén 
kicserélték a burkolatot. Az új gyephézagos 
betonelemeket murvával töltötték fel, így a 
csapadékvíz is el tud szivárogni. Mindemel-

lett az úttest aszfaltburkolata is megújul kö-
rülbelül 1200 négyzetméteres felületen – je-
gyezte meg az alpolgármester.

A beruházás bruttó 48,5 millió forintjába 
kerül az önkormányzatnak.  R. T.

KORSZERŰSÍTÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

KONTYFA PROJEKT
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Megújuló utak, parkolók Segítség a kerületi 
családoknak

Felgyorsult futópálya

Az önkormány-
zat a 2021-es 
szűkös költség-
vetése ellenére 
is kiemelt 
feladataként 
kezelte a futókör 
felújítását

A munkálatok idén tavasszal kezdődhettek el

Az új burkolattal sok sportkedvelő vágya teljesült

Iskolakezdési támogatást igényelhet-
nek azok a kerületben élő szülők, akik-
nek gyermeke szeptemberben kezdi 
meg az általános iskola első vagy ötö-
dik osztályát. Feltétele, hogy a család-
ban az egy főre jutó nettó jövedelem 
összege nem haladhatja meg a 228 ezer 
forintot – tájékoztatott a Népjóléti és 
Intézményfelügyeleti Főosztály.

A Palota iskolakezdési támogatás 
egy alkalommal állapítható meg, ösz-
szege 20 ezer forint/fő.

A kérelmeket szeptember 30-ig lehet 
benyújtani személyesen a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálatán (Bocskai ut-
ca 1-3.) minden munkanap (hétfő: 8-18 
óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8-16 órá-
ig; péntek 8-12:30 óráig) vagy postai úton 
a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre.

A támogatásról részletesen az ön-
kormányzat honlapján (bpxv.hu) tájé-
kozódhatnak.



www.bpxv.hu  2021. augusztus 26. 3  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

RieRsch Tamás

Gyöngyösi Judit távozását 
követően július elsejétől 
Kis-Jakab Nóra polgármeste-
ri hivatal új civil referense. 
Nóra személye nem isme-
retlen a kerületiek számára 
ugyanis a sportegyesületek 
önkormányzati kapcsolattar-
tója volt.

Nem kellett messzire mennem 
korábbi munkahelyemről – me-
sélte nevetve –, csak a földszint-
ről az első emeletre. Ennél per-
sze nagyobb vál-
tozás történt az 
életemben, hisz 
korábban kizáró-
lag a sportegyesü-
letek ügyeivel fog-
lalkoztam, most 
pedig a kerület ösz-
szes civil szerveze-
te hozzám került.

Persze ebben is 
van átfedés, mert 
a nem kiemelt 

sportegyesületek továbbra is 
Nórához tartoznak majd, így 
az „új ügyfelek” között sok lesz 
a régi ismerős.

Hozzátette: a támogatási 
szerződések aláírása végett már 
a legtöbb egyesületi elnökkel 
találkozott, augusztus végén 
pedig civil fórumot szervez az  
ÖTHÉT Egyesület, ahol szin-
tén nyitott a párbeszédre.

A civil referens elsődleges fel-
adata, hogy közvetítsen az egye-
sületek és az önkormányzat kö-
zött, illetve hogy gondozza a ci-
vil szervezeteket érintő pályá-

zatokat. Ebben 
Nórának intéz-
ményfelügyeleti és 
sportreferensként 
2018 óta nagy gya-
korlata van már. 

Elmondta, a 
pandémia miatt az 
elmúlt egy évben a 
civil élet is akado-
zott a kerületben, 
de számít rá, hogy 
ez változni fog.

CIVIL SZFÉRA
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A civil referens 
feladata, hogy 
közvetítsen az 
egyesületek és 
az önkormány-
zat között

MINISZTERELNÖK-JELÖLT

ELNÖK, MSZP XV. KERÜLETI
SZERVEZETE

KARÁCSONY
GERGELY

TÓTH IMRE

ÉN TÁMOGATOM
KARÁCSONY 

GERGELYT
MINISZTERELNÖKNEK.

TÁMOGASSA ÖN IS!

Új kapcsolattartó régi feladatokkal

Kis-Jakab Nóra a polgármesteri hivatal új civil referense
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AUGUSZTUS 20

SZENT ISTVÁN NAP

RieRsch Tamás

„A mai önkormányzatiság el-
múlt években tapasztalt meg-
gyengítésével szemben Ist-

ván király pontosan értette: 
ahogy az uralkodói tekintély-
nek, úgy a sikeres nemzetnek 
is a sokszínű helyi közösségek 
egymásba fonódó, erős szöve-

te a biztosítéka. Géza fejede-
lem és fia előtt a nyugati nyi-
tás nem választás kérdése, ha-
nem bölcsen felismert szük-
ségszerűség volt, melyből 
megalapozott sikert kovácsol-
tak a jövendő generációk szá-
mára” – jegyezte meg  a pol-
gármester.

A rendezvény a Rákospa-
lotai Szilas Néptáncegyüttes 
műsorával folytatódott. A ha-

gyományok szerint augusz-
tus 20-án nemcsak az állam-
alapítás évfordulóját, hanem 
az új kenyeret is ünnepeljük. 
Ezért idén sem maradhatott el 
az ökumenikus kenyérszente-
lés és kenyéráldás, és a polgár-
mester, valamint az ország-
gyűlési képviselő által meg-
szegett új kenyeret helyben 
meg is lehetett kóstolni.

Majd a kulturális program 
másik szereplője, a Hubay Jenő 
Fúvószenekar lépett színpadra, 
és amennyire rendhagyó volt 
az idei ünnepi műsor kezdé-
se, olyannyira rendhagyó volt 
a befejezése is. A XV. kerületi 
önkormányzat ugyanis csatla-
kozott azokhoz a települések-
hez, amelyek augusztus 20-át 
már nem tűzijátékkal, hanem a 
környezetet kímélő fényjáték-
kal köszöntötték. A budapesti 
planetáriumi lézerszínház meg-
szűnése óta a Fényszínház al-
kotói különleges fény-látvány 
élményműsorokat készítenek. 
Idén először élvezhette a kerü-
let lakossága a multimédia, a lé-
zerfény, a 3D hatású effektek, 
a projektoros vetítések, a hang-
játékok valamint a különbö-
ző látvány-effektek multimédi-
ás eszközökkel való ötvözését. 
Látványos előadásuk fő mon-
danivalója stílszerűen a haza-
szeretet volt.
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Jónás ágnes

Palocsai Béla önkormányzati képvi-
selő kezdeményezésére a Dugonics 
utca 22. szám alatt épült fel a XV. 
kerület első közös használatra szánt 
kemencéje.

  
A Covid ideje alatt igazán népsze-
rű lett az otthoni kenyérsütés. Ki-ki 
kovásszal vagy élesztővel, búza- vagy 
rozsliszttel, magvakkal dúsítva vagy 
anélkül készítette kisebb-nagyobb si-
kerrel a hazai pékárut. Ez adta az öt-
letet, hogy épüljön a kerületben egy 
közösségi kemence, ahol, aki szeret-
né, megsütheti a család kenyerét, akár 
egész hétre – nyilatkozta a helyi médi-
ának Palocsai Béla.

A rákospalotai közösségi kemen-
ce augusztus közepére elkészült, így 
nemzeti ünnepünkre már ebben sült 
meg a kerület kenyere. Megalakult a 
Kemence Klub is, amely egy civil kö-

zösség. A klubhoz a Facebookon le-
het csatlakozni, a tagok ott oszthatják 
meg egymással receptjeiket, tapaszta-
lataikat, és ott lehet jelezni azt is, ha 
szeretné valaki használni a kemencét. 

A tervek szerint erre eleinte szom-
batonként lesz lehetőség, megfelelő 
érdeklődés esetén ekkor tartanák a sü-
tőnapokat. A sütéshez a kemencét (fá-
val együtt) ingyenesen biztosítják, a 
Kemence Klub tagjainak elegendő csu-
pán az otthon megkelesztett pékárut 
magukkal vinni – tudtuk meg Palocsai 
Bélától.

Az egyszerre három sütőrésszel ké-
szült közösségi kemencében egy nap 
alatt akár 8-10 kétkilós kenyér is meg-
sülhet. Persze nemcsak kenyeret, ha-
nem akár pizzát vagy más finomságot 
is készíthetünk benne.

Érdeklődés esetén kenyérsütéshez 
kapcsolódó előadások és programok 
megtartása is szerepel a későbbi ter-
vek között.

Közösségi kemencében sült az új kenyér

Szombatonként sütőnapokat tartanak

Rendhagyó ünnepséggel kezdődött Államalapító Szent István 
ünnepe a Bányász parkban. A rendezvény kezdetén Cserdiné 
Németh Angéla polgármester a tokiói olimpián bronzérmet 
szerzett karatést, Hárspataki Gábort köszöntötte. Majd ünnepi 
beszédében párhuzamot vont Szent István király intézkedései 
és a jelenkori közigazgatási rendszer között.

Hazaszeretet fényekben

A XV. kerületi 
önkormányzat
augusztus 20-át
környezetet 
kímélő 
fényjátékkal 
köszöntötte



ÉN BARKÓCZI BALÁZSRA SZAVAZOK 
AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON!AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON!

országgyűlési képviselőA DK jelöltje az ellenzéki előválasztáson
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota, Újpest

Hajdu LászlóBarkóczi Balázs

„Balázs 41 éves, többdiplomás tanárember, emellett pedig odaadó férj és családapa. 
Tapasztalt politikus, aki jártas az országos politikában is, és az ott szerzett tudását 
és kapcsolatait kerülete javára fogja fordítani. Jó szívvel ajánlom őt utódomnak! 
Szavazzon Ön is Barkóczi Balázsra az ellenzéki előválasztáson!”

Hajdu László
országgyűlési képviselő

Ö S S Z E F O G T U N K !

BP_12_Barkóczi_hird_2_210x295.indd   1 2021. 08. 16.   15:30
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RieRsch Tamás

Siralmas kép fogadja a 
kerület határában sétálókat. 
A Nevenincs-tó környékén 
eltűnt az erdő, a zöld lombok 
helyett csak kivágott fák 
csonkjai állnak.

A kerületi önkormányzat min-
den lehetséges eszközzel megpró-
bált fellépni a fakivágások ellen, 
de mint kiderült, a borzalmas er-
dőpusztítás engedéllyel történt. 
Szó nélkül azonban mégsem le-
het elmenni a történtek mellett.

„Pár hónapja Hajdu László or-
szággyűlési képviselővel már tar-

tottunk egy sajtótájékoztatót 
ezen a területen” – mondta Bar-
kóczi Balázs, a Demokratikus 
Koalíció szóvivője, a XV. kerü-
let baloldali országgyűlési képvi-
selőjelöltje, aki augusztus 17-én 
többedmagával ismét a helyszín-
re hívta a sajtó 
képviselőit. „Ak-
kor feltettük azt 
az egyszerű kér-
dést: ki és milyen 
jogon adott enge-
délyt a Pest Me-
gyei Kormány-
hivatalban erre a 
környezetpusztí-
tásra? Szerettük 

volna azt is megtudni, hogy mi-
ért csak az egyik részarány-tulaj-
donosnak címezték ezt az enge-
délyt, a többi tulajdonost miért 
nem kérdezték meg? Továbbá, 
hogy a kormány miért vette el a 
jogosítványokat a fővárosi és a ke-

rületi önkormány-
zatoktól, amelyek 
ezek híján még az 
ilyen esetekben 
sem tudnak be-
avatkozni? 

Barkóczi Balázs 
elmondta: a kérdé-
seiket dr. Nagy Ist-
ván agrárminisz-
terhez is eljuttat-

ták, akitől csak cinikus válaszokat 
kaptak. Olyanokat, mint hogy „a 
területen nem fakitermelés zajlik, 
hanem a faállomány megfiatalítá-
sa”, meg „a fák kivágását szakava-
tott erdőgazdálkodó végzi”, leg-
végül pedig, hogy „a fakiterme-
lés feltételeként szabott fapótlást 
a hatóság ellenőrizni fogja”.

A helyszínen látható, hogy mi 
a különbség a fakitermelés és a 
faállomány fiatalítása között. A 
szakavatott szakértő története-
sen ugyanaz a részaránytulajdo-
nos, aki engedélyt kapott a kivá-
gásra. Rajta kívül egyébként még 
250 tulajdonosa van a területnek 
– jegyezte meg Barkóczi Balázs. 

Az augusztus közepi sajtótá-
jékoztatón részt vett Rónai Sán-
dor, a Demokratikus Koalíció eu-
rópai parlamenti képviselője, az 
EU Környezetvédelmi Bizottsá-
gának a tagja is.

„Megdöbbentő, hogy a XXI. 
században, Európa szívében elő-
fordulhat, hogy egy kerület ve-
zetésének, lakóinak tudta, meg-
kérdezése és beleegyezése nélkül 
elkövethetnek egy ilyen termé-
szetpusztítást” – tette hozzá Ró-
nai Sándor.

Dr. Matlák Gábor környezet-
védelmi ügyekben illetékes alpol-
gármester elmondta, a kerületi 
önkormányzat csak a véletlennek 
köszönhette, hogy értesült a faki-
termelésről. 

Hajdu László országgyűlési 
képviselő pedig úgy fogalmazott: 
„nonszensz, hogy az önkormány-
zat csak a Szilas folyása szerin-
ti bal (város felőli) oldalon illeté-
kes eljárni az ilyen esetekben, ám 
a jobb oldalon már nem”.   
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Önkénteseket vár az Otthon Segítünk Szolgálat

TERMÉSZETPUSZTÍTÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS

Az Otthon Segítünk Szolgálat olyan szülői 
tapasztalatokkal rendelkező lakosokat ke-
res, akik szívesen segítenének kisgyerme-
kes családoknál. 

Az önkéntesek olyan kisgyermekes csalá-
doknak nyújtanak ingyenes, szülői tapasz-
talataikra épülő támogatást, ahol például 
nincs elérhető közelségben nagyszülő, csa-
ládtag, rokon vagy barát, aki tanácsokkal 
láthatná el a szülőket a mindennapokban. 

Az Otthon Segítünk Alapítvány 
észak-pesti szolgálata jelenleg tizenegy csa-
ládot patronál, de a növekvő igények meg-
felelő kiszolgálása érdekében további ön-
kénteseket várnak, akiknek felkészítést in-
dítanak szeptember közepén az újpalotai 
Nyitott Ajtókban. 

„A segítő legfontosabb feladata, hogy 
megerősítse a szülőket a szerepükben. Te-
hát nem helyettük végezzük el a feladato-
kat, hanem velük együtt. Ez lehet lelki ta-
nácsadás, ha éppen arra van szükség, de le-
het egyszerű gyakorlati segítség: közös já-
ték, házimunka, hivatalos ügyek intézése 
vagy akár közös séta is” – emelte ki Ko-
csis Gyula, a szolgálat észak-pesti koordi-
nátora.

A tanfolyamról az észak-pesti szervezők-
nél lehet érdeklődni:
• Kocsis Gyula 06 70 337 2048; 
kocsisgyula8@gmail.com
• Kocsisné Kati 06 70 337 2049; 
kocsisn.kati@gmail.com

(Po)fátlanság a kerület határában

Az önkormányzat 
csak a véletlennek 
köszönhette, hogy 
értesült a fakiter-
melésről
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szabó PéTeR

Hogy próbálják vissza-
szorítani az illegális hul-
ladéklerakókat?

Az illegális hulladékle-

rakás mértéke sajnos az 
utóbbi években tett erő-
feszítések ellenére sem 
változott. Megelőzése ér-
dekében ez év áprilisában 
kiadtunk egy „Hulladék 

kisokos”-t.  Ezenkívül ke-
rületszerte 33 darab köz-
területi  kamerát helyez-
tünk ki, de számuk évről 
évre növekszik. Az idén 
még tervezzük a kerület 

külterületi, földutas ré-
szein útelzáró sorompók 
és vadkamerák kihelye-
zését. 

Szintén 2021-ben az il-
legális hulladéklerakók 
felszámolása kapcsán si-
keresen indultunk az In-
novációs és Technoló-
giai Minisztérium ezirá-
nyú tevékenységek támo-
gatására kiírt pályázatán. 
Ennek eredményeként 
17 helyszínen, főleg kül-
területi részeken történt 
meg a környezet illegális 
hulladékoktól való teher-
mentesítése. 

A kukák mellett renge-
teg esetben találunk sze-
metet, erre milyen meg-
oldást terveznek?
A kerület által megbízott 
cégek több mint 900 da-
rab közterületi kukát 
ürítenek heti többszö-
ri rendszerességgel, na-
gyobb forgalmú helye-
ken (Fő tér, Vásárcsar-
nok környezete) napi 
szinten. A megrongált 
hulladékgyűjtőket cse-
réljük, vagy újakat he-
lyezünk ki a lakossági 
igények figyelembevé-
telével. Sajnos vannak, 
akik nem rendeltetéssze-
rűen használják a kuká-
kat, ebből adódóan a sze-
metesek mellett kupacok 
alakulnak ki, sok esetben 
annak ellenére, hogy egy 
adott helyszínen egymás 
mellett több hulladék-
gyűjtő is található.

A környezettudatos 
szemléletformálásra 
hogyan ösztönzik az 
itt élőket?
2021-ben a helyi képvi-
selő-testület hárommil-
lió forint forrást biztosít 
a lakossági önerős kom-
posztáló keretre, és négy-
millió forintot a csapa-
dékvíz-gyűjtő program-
ra. Azaz általános tapasz-
talat, hogy a kerületiek 
jógazda szemlélete jelen-
tősen növelhető, ha hoz-
zájárul a cél finanszírozá-
sához, ezért a pályázók 
részéről 2.000 forint öne-
rő befizetése volt az egyik 
pályázati feltétel.

Mi a legfontosabb üze-
nete a kampánynak?
Elsődleges célja, hogy fi-
gyeljünk oda a környeze-
tünkre, és ne pazaroljuk 
a szűkös erőforrásainkat. 
Teremtsünk egy tisztább 
jövőt a gyermekeinknek!
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HELYI KÖRNYEZETVÉDELEM

Tizenhét helyszínen történt meg a környezet illegális hulladékoktól való tehermentesítése

Levegőminőség tekintetében sajnos nem állunk jól az európai városokkal 
összevetve, sőt, három éve a Legtisztább fővárosok versenyében a helyi 
lakosok értékelése alapján Budapest Európa fővárosai között hátulról a 
hetedik lett, azaz 20 másik főváros előttünk végzett. Szóval bőven akad 
tennivalónk, hogy jobb legyen a közérzetünk és tisztább a környezetünk 
Budapesten. A 2021-es kerületi környezetvédelmi szemléletformáló kam-
pány szerencsére ad némi reményt a pozitív változásra. Az akció néhány 
kiemelt eleméről beszélgettünk Benedekné Bagyinszki Mártával, a XV. 
kerület Városgazdálkodási Főosztály vezetőjével.

Az illegális 
hulladéklerakás 
mértéke saj-
nos az utóbbi 
években tett 
erőfeszítések 
ellenére sem 
változott

Tisztább jövőt a gyermekeinknek!

Ingyenes, a háztartásban keletkező zöldhulladék 
összegyűjtését és hasznosítását segítő szolgál-
tatást vezetett be tavaly a Répszolg Kft., melynek 
keretében a kerület 16 pontján zöldhulladék-
gyűjtő kalodát helyezett el.

Sajnos azonban vannak, akik nemcsak zöl-
det, hanem egyéb szemetet is visznek a gyűj-
tőkbe, pedig ez tilos. A társaság ezért ezúton is 
felhívja a figyelmet, hogy csak és kizárólag zöld-
hulladék helyezhető el a kalodákba.

A KALODÁK:
• Kossuth Lakótelep játszótér mellett
• Csobogós utca 1. -3
• Közvágóhíd tér
•  Platán –   Csákó utca sarok – Győztes utca 

sarok  – Ferenczi utca sarok –  
Győzelem  utca sarok

• Kertköz utca 18.
• Mozdonyvezető – Alkotmány utca sarok
• Rákos út – Szentkorona utca sarok
• Énekes utca parkoló
• Dobó – Báthory utca sarok
• Tarpai tér
• Kovácsi Kálmán tér 4/b
• Sín – Pozsony utca sarok

NEM SZEMETES, 
ZÖLDHULLADÉK- 
GYŰJTŐ!
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MANNA PRODUKCIÓ

ARCOK A KERÜLETBŐL

Szenvedélyes álomépítők
PungoR andRás

A művészek csodákat tudnak 
alkotni, de kell valaki, aki 
segít nekik a földhözragadt 
dolgokban- mondja Gáspár 
Anna, a Manna Produkció 
ügyvezetője. A Manna szín-
házi előadásokat, táborokat, 
drámafoglalkozásokat szer-
vez a XV. kerületben is.

A Manna Produkció mint kul-
turális ernyőszervezet tizen-
két éve létezik. Honnan jött 
az ötlet?
Gazdasági középiskolát végez-
tem, utána az egyetemen pedagó-
giát tanultam, angol-magyar sza-
kos tanárként diplomáztam, de 
közben mindig a színház érde-
kelt, és az iskoláim mellett színpa-
don is álltam. Az Új Színházban 
voltam stúdiós, ahol a színház 
színészei oktattak minket. Dara-
bokban is felléphettünk: ülhet-
tem Bubik István mellett egy bál-
jelenetben, és énekelhettem kor-
társ operában. Aztán egy csapat 
megkeresett 2008-ban, hogy sze-
retne egy zenés népmesét bemu-
tatni. Beadtam életem első kultu-
rális pályázatát, és nyertünk rá tá-
mogatást. Innen indult a Manna. 
Ez az ernyőszervezet rendhagyó 
módon nem kisebb szervezeket 
képvisel egy nagyként, hanem 
egyéni alkotókat, társulatokat. 
Ha valaki előadóművészként sze-
retne valamit létrehozni – szín-
házi-, vagy táncelőadást, oktatá-
si projektet, koncertet, hangos 
könyvet –, akkor mi segítünk. 
Szakértelemmel, menedzsment-
tel, kapcsolatrendszerrel. 

Kezdetben úttörő vállalkozás 
volt ez?
Mindenképpen, de még most is 
egyedülálló, főként a tehetség-
gondozó programjaiban. A Man-
na kicsit olyan, mint egy fészek, 
amelyben a tojásokból kikelnek a 
madarak, és meg kell tanítanunk 
repülni őket. A művészek cso-
dákat tudnak alkotni, de kell va-
laki, aki segít nekik a földhözra-

gadt dolgokban: bürokratikus út-
vesztők, pályázati elszámolások, 
hivatali ügyintézések. Aki kitartó 
és hisz abban, amit elképzelt, az-
zal elérünk a célig. Kicsit olyanok 
vagyunk, mint az álomépítők – 
csak mi a kultúrában valósítjuk 
meg az olykor lehetetlennek tű-
nő elképzeléseket.

Ki dönt arról, hogy mely pro-
dukción segít a Manna? Van 
előzsűri?
Elhozzák hozzánk a művé-
szek az álmaikat és mi váloga-
tás nélkül mindenkinek adunk 
esélyt, akinek tu-
dunk kapcsolódni 
a céljaihoz, és ahol 
érezzük, hogy 
majd a néző is tud 
ugyanúgy kapcso-
lódni. Nem mi 
szelektálunk, ha-
nem a közönség.

Hogy jött a kap-
csolat a XV. ke-
rülettel?

Ott nőttem fel. Megható volt, 
hogy amikor a kislányomat be-
írattam a Szent Korona úti isko-
lába (aminek az én gyerekko-
romban még Lenin út volt a ne-
ve), ott volt velünk a nagyma-
mám és az édesanyám is, akik 
ugyanitt kezdték az elemit. A 
negyedik generáció ugyanabban 
az épületben. Ezért is egyértel-
mű volt, ha ernyőszervezetünk 
kulturális programokat ad gye-
rekeknek, akkor legyen jelen a 
XV. kerület oktatási intézmé-
nyeiben is. Színházi előadáso-
kat, drámafoglalkozásokat tar-

tunk, táborokat 
szervezünk a he-
lyi ovikban és is-
kolákban. 

A járvány alatt 
vissza kellett ven-
niük a tempóból? 
Nem. Sok új ál-
mon dolgoztunk. 
Van például egy 
olyan előadásunk, 
amelynek tavaly 

lett volna a premierje, de még 
soha nem volt nézők előtt. A 
perinatális veszteségekről szól. 
Sok kismama elvetél, de nem 
beszélünk róla, ezért is lett Min-
den negyedik a címe. Pedig 
nemcsak a nők, hanem a férfiak 
is ugyanolyan érzékenyen élik 
át ezt a súlyos veszteséget. Sok 
humorral oldja a helyzet dráma-
iságát egy pályakezdő rendező-
nő, Csábi Anna, aki saját gyűjté-
se alapján mutatja meg ezeket a 
női történeteket. Olyan színész-
nők játszanak a darabban, mint 
Tordai Teri, Fullajtár Andrea, 
Földes Eszter, sőt ebben az elő-
adásban én is lehetőséget kap-
tam  ismét játszani. 

Azon gondolkodtam, miköz-
ben mesélt, hogy a Manna ön 
számára biztos nem munka, 
amit jó, ha a nap végén lead-
hat.  
Nem munka, szenvedély. Hit kell 
hozzá, meg alázat, és nagy vágy, 
hogy a művészek adni akarását el 
tudjam juttatni a nézőkhöz. 

Mi a kultúrá-
ban valósítjuk 
meg az olykor 
lehetetlennek 
tűnő elképze-
léseket
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Gáspár Anna: Ha valaki előadóművészként szeretne valamit létrehozni, akkor mi segítünk

Kedvelje az oldalunkat, kövessen minket a Facebookon:
https://www.facebook.com/xvmedia!
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PÁLYÁZAT: VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE

Vissza nem térítendő támogatás nyerhető el a XV. kerületi egyedi védett épületek 
felújításához.
A XV. kerületi önkormányzat polgármestere a védett építészeti értékek meg-
őrzése érdekében a költségvetési keret erejéig ismételten meghirdeti a XV. 
Ke rületi Ér tékvédelmi Támo gatás 2021 pályázatot. A pályázat keretén belül 
vissza nem térí ten dő, előfi nanszírozott pénzügyi támogatást lehet igény-
be venni, az értékvédelmi szem pont ból egyedi védett épü letek illetve azok 
tartozé kainak korhű felújításához, rekonstrukciójához, továbbá a MÁV telep 
településrész építészeti értékeinek megmentéséhez. A támogatás legfeljebb 
2.000.000 forint értékben kérhető, továbbá a ter vezett beruházás összköltsé-
gének legfel jebb 50 százalékát érheti el.

Pályázati határidő: a pályázati anyagokat 2021. szeptember 27. hétfő 16 óráig 
lehet a Főépítészi Irodára személyesen benyújtani.

További információk: 
A pályázathoz előze tesen az iroda munkatársai személyesen vagy a foepitesz@
bpxv.hu e-mail címen segít séget nyúj tanak.

A döntés menete: 
A benyújtott pályázati anyagokról szakmai szempontok alapján a polgármester 
dönt, ezután a nyertes pályázók kal támogatói szerződés kerül megkötésre.

A pályázati kiírás, a hozzá tartozó mellékletek és a helyi védett épületek listája 
letölthető az önkormányzat honlapjáról (bpxv.hu).

A Rászorulókat Támogatók Egye-
sülete a hagyományaikhoz híven, 
ételosztással egybekötött jótékony-
sági főzőversenyt hirdet, a Vándor-
kupáért.

5-8 fős csapatok, baráti társaságok, 
munkahelyi csapatok, lakóhelyi kö-
zösségek, pártok, civil szervezetek, 
egyházközségek jelentkezését várják.
A csapatok vállalják, hogy a meg-
főzött ételből legalább 10 adagot 
karitatív célból kiosztanak a rászoru-
lóknak.

Nevezési díj nincs.
 
A verseny helyszíne: 

XV. kerület, Újpalota, Fő tér
Időpontja: 2021. október 2. 
(szombat) 9-15 óra
 
Jelentkezni a rasztamegy@gmail.
com címen emailben, vagy a 06-20-
9666-617-es telefonszámon lehet, 
legkésőbb szeptember 20-ig.

Az alapanyagokról, kenyérről, bog-
rács ról, valamint a kóstoláshoz és 
osztáshoz szükséges tányérokról, 

evőeszközökről, illetve a tüzelőanyag-
ról a csapatok maguk gondoskodnak.

Amennyiben gázzal szándékoznak 
főzni, úgy gázpalackot és reduk-
torral ellátott gázégőt szabad csak 
használni. 
 
A csapatok mellett várják a szurkoló-
kat, az elő-és utókóstolókat, és min-
denkit, aki a jóízű, finom ételek mellett, 
a kellemes beszélgetéseket is szereti.
 
Jöjjön el családjával, és hozza magá-
val barátait, szomszédait is!

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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Jónás ágnes

Szeptember elsejétől az 
MVM Next veszi át az egye-
temes áramszolgáltatást az 
ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási 
területén, így Budapesten is. 
A zömében lakossági ügyfe-
lek augusztus 31-i dátummal 
végszámlát kapnak majd – 
közölte a szolgáltató.

A szeptember elsejei szolgálta-
tóváltás a villamosenergia-ellá-
tást nem érinti. A szolgáltató-
váltás nincs hatással a villamos 
energia árára.

A két vállalat arra kéri az 
ügyfeleket, hogy a minél pon-
tosabb elszámolás érdekében 
augusztus 28-ig olvassák le és 
adják meg mérőállásukat az 
ELMŰ-ÉMÁSZ telefonos vagy 
online ügyfélszolgálatán, illet-
ve az Elmű-Émász EnergiApp 
mobilapplikációban, mert az 
Elmű-Émász augusztus 31-i 
záró mérőállása lesz az MVM 
Nextnél a szeptember 1-jei nyi-

tó mérőállás. Az online ügyfél-
szolgálaton és az applikációban 
augusztus 27-ig érhető el a dik-
tálás.

A számlák kiegyenlítésé-
vel kapcsolatos szabály, hogy 
minden számlát annak a szol-
gáltatónak kell befizetni, 
amely azt kiállította. Tehát 
az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól kapott 
számlákat szeptember 1. után 
is még a régi szolgáltató felé 
kell rendeznie. Ugyanez érvé-

nyes a részletfizetési megálla-
podásokra is.

Aki villamosenergia-szám-
lájához kapcsolódó csopor-
tos beszedési megbízással ren-
delkezik, annak a bankjának 
korábban adott megbízása az 
ELMŰ- ÉMÁSZ által kiállított 
végszámla beszedését követően 
az MVM Next által kiállított 
számlákra is érvényben marad. 
A változás kapcsán nincs teen-
dője.

A Simple Pay rendszerben 
az ismétlődő fizetés jelenlegi 
beállítása megszűnik, az online 
bankkártyás fizetés pedig egy 
másik banki felületen lesz el-
érhető. Aki eddig elektronikus 
úton kapta számláit, továbbra 
is elektronikus formában tudja 
megtekinteni azokat szeptem-
ber elsejétől az MVM Next on-
line ügyfélszolgálatán, ezzel to-
vábbi teendő nincs. 

Aki banki átutalással fizeti 
számláját, minden esetben az 
aktuális számlán feltüntetett 
bankszámlaszámra teljesítse a 
befizetést. Fontos tudni, hogy 
az MVM Next más bankszám-
laszámokat használ, amelyek a 
villanyszámlákon megtalálha-
tók lesznek.

Az ügyfélszolgálati elérhe-
tőségek augusztus 31-ig válto-
zatlanok. Az ügyfélszolgála-
ti irodák helyszíne nem válto-
zik, azonban szeptember 1-jé-
től azokat már az MVM Next 
üzemelteti megváltozott nyit-
vatartási időben: hétfő, kedd, 
csütörtök, péntek: 8–14 óráig, 
szerda: 8–20 óráig.

Az átállás miatt az ELMŰ- 
ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodái 
augusztus 30-án és 31-én zárva 
tartanak, az online ügyfélszol-
gálat és a mobilapplikáció pe-
dig augusztus 28. és szeptember 
1. reggel 08 óra között nem lesz 
elérhető.

A villamosenergia-hálózat 
fenntartója és üzemeltetője 
Budapesten és Pest megye 
legnagyobb részén továbbra 
is az ELMŰ Hálózati Kft. 
lesz, amely szeptembertől két 
ügyfélszolgálati irodát működtet 
majd Budapesten és Érden.

MVM NEXT

FŐVÁROSI HÍREK

Új szolgáltatótól kapjuk az áramot
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•  Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:  
+36-20-474-9999, +36-30-474-9999,  
+36-70-474-9999 vagy +36-1-474-9999
•  A telefonos ügyfélszolgálat új nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek: 8–16 óráig, szerda: 8–20 óráig.
•  Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 

Budapest, Pf. 700
•  E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
•  Online ügyfélszolgálat: https://ker.mvmnext.hu
•  Mobilapplikáció: MVM Next EnergiApp
•  Web: www.mvmnext.hu/ee

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEK
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Jónás ágnes 

A Fővárosi Állat- és Növény-
kert nemcsak Magyarország 
legelsőként megnyitott állat-
kertje, hanem világviszonylat-
ban is a legrégebbi, legpatiná-
sabb állatkertek egyike. Kapuit 
először 1866. augusztus 9-én, 
azaz 155 éve nyitotta meg a 
látogatók előtt. 

Alapításának gondolata már a 
reformkorban is felmerült, de 
a zajos politikai helyzet akkor 
nem kedvezett a nyitásnak. Ké-
sőbb néhányan ismét elkezd-
ték megszervezni a létrehozá-
sát. Közöttük volt Szabó József 
geológus, Kubinyi Ágoston, a 
Nemzeti Múzeum igazgatója, 
Gerenday József, a Füvészkert 
igazgatója és Xántus János, aki 
ekkorra már elismert zoológus 
és etnográfus volt.

Ő lett az állat-
kert első igazgató-
ja is. Az állatállo-
mány a hazai fa-
jokon kívül jó 
néhány ritka ma-
jom- és makifaj-
ból, papagájokból, 
tevékből, kengu-
rukból állt. Ekkor 
azonban még sem 
oroszlán, sem tig-

ris, sem elefánt nem volt látható 
az állatkertben. Az első zsiráf két 
évvel a nyitás után, 1868-ban ér-
kezett, amit Ferenc József ajándé-
kozott az állatkertnek, Erzsébet 
királyné közbenjárására.

1876-ra elkészült az első orosz-
lánház, amelyben az oroszlánok 
mellett tigriseket is bemutattak. 
A következő években már ele-
fánt, víziló és orrszarvú is élt a 
parkban. Azonban, mivel a ki-
adások sorra meghaladták a be-
vételeket, állat- és növényhono-
sító társasággá alakították át, így 
könnyebben juthattak adomá-
nyokhoz. Később mutatványo-
sok segítségével próbálták meg 
növelni a bevételeket, amely be is 
vált, hiszen sokakat vonzottak a 
kötéltáncosok, tűznyelők, kard-
nyelők.

1907-ben az állatkert irányítá-
sát Budapest főváros vette át. Ek-

kor egy nagyszabá-
sú átépítésre is le-
hetőség nyílt, mely 
után 1912. május 
20-án újból meg-
nyitották. 

Az állatkert ma 
is meglévő műem-
lék épületeinek 
többségét szintén 
ekkor adták át.

Ekkor Európa 
egyik legszebb és 

legkorszerűbb ilyen intézménye 
volt, azonban a világháborúk so-
rán nagy nehézségeket élt át. A 
második világháború szinte telje-
sen elpusztította a kertet. Egyet-
len épület sem élte túl a rombo-
lást, és mindössze 15 állat maradt 
életben.

1945. május 1-jén nyitotta meg 
újra kapuit az állatkert. Ekkor 
még csak néhány tucat állattal 
és romos épületekkel. A károkat 
szép lassan, de sikerült helyreállí-
tani, így a 60-as években már ko-
molyabb korszerűsítésekre, fej-
lesztésekre is lehetőség nyílt. Ek-
kor Anghi Csaba volt a főigazga-
tó.

1994-ben újabb fejlesztése-
ken esett át a kert. Ekkor Per-
sányi Miklóst nevezték ki az 
intézmény főigazgatójának. 
Az azóta eltelt években újra ré-
gi szépségükben pompáznak 
a műemlék épületek. Eköz-
ben az állatok férőhelyét, élet-
körülményeit is folyamatosan 
korszerűsítették. 

Az állatok bemutatása mellett 
az állatkert fontos feladata a velük 
kapcsolatos tudományos munka, 
valamint a fajtamentés is. Így szü-
lethetett meg Budapesten a vi-
lág első olyan orrszarvúja, amely 
mesterséges megtermékenyítés 
eredményeként láthatta meg a 
napvilágot.

BEHELYEZTÉK AZ ELSŐ ÚJ 
PÁLYATÁBLÁT A LÁNCHÍDBA 
Az eredeti terveknek megfelelően 
zajlik, és jelentős szakaszához ért 
a Lánchíd felújítása. A hídszerke-
zet bontása után elkezdődött az új 
pályaszerkezet beépítése: augusz-
tusban már helyére került az első új 
acél pályatábla.
Közben folyamatosan halad a lán-
cok rozsdásodás elleni védelme, 
és elkezdődött a festésük is. Ha 
a két pilon közötti részen befeje-
zik a korrózióvédelmi munkát, még 
szeptemberben indulhat a meder
nyílásban a korlát, valamint a járdák 
bontása is. A Lánchíd 2023ra újul 
meg teljesen.

MÁR ÖTVENEZREN UTAZTAK 
CAF-VILLAMOSSAL
Az elmúlt időszak járműbeszerzé-
sének köszönhetően nyár elejétől a 
kispesti 42es és a XV. kerületben 
közlekedő 69es villamosvonalon 
is megjelentek hétvégenként, illet-
ve ünnepnapokon a CAFvillamo-
sok. A június óta ezen a két vonalon 
összesen csaknem 50 ezer ügyfél 
utazhatott CAFvillamosokkal a hét-
végi napokon.
A Budapesti Közlekedési Központ a 
BKV Zrt.vel együttműködve továb-
bi vonalakon vizsgálja a CAFvilla-
mosok hétvégi közlekedésének le-
hetőségét.
Az alacsonypadlós járművek indulá-
sát legkönnyebben a FUTÁR segít-
ségével lehet nyomon követni. 

MEGÚJULNAK A JEGY- ÉS 
BÉRLETKIADÓ AUTOMATÁK
Gyorsabb használat, megbízhatóbb 
működés, rugalmasabban módosít-
ható felhasználói felület – ezek azok 
a fő jellemzők, amelyek mentén ha-
marosan fejlettebbé válik a Buda-
pesti Közlekedési Központ  (BKK) 
jegy és bérletautomatahálózata. 
A készülékek működését a vásárlók 
szokásaihoz igazítja a BKK, a háló-
zat üzemeltetése pedig az eddigiek-
hez képest kiszámíthatóbb, gazda-
ságilag fenntarthatóbb lesz.

155 éve Budapest szívében

SZÜLETÉSNAP

Világ-
viszonylatban 
is a legrégebbi, 
legpatinásabb 
állatkertek 
egyike

FŐVÁROSI HÍREK
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ELŐVÁLASZTÁS 2021
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Élesbe fordult az el-
lenzéki előválasztási 
kampány, színre léptek 
a jelöltek, rögtön el is 
kezdődött a szóbeli csa-
tározás arról, hogy kü-
lönös érték-e a jelöltek 
esetében az, ha helyben 
laknak, itt születtek, 
vagy ha nem itt szület-
tek, ki volt a nagyma-
májuk, nagypapájuk. 

A tét nem kevés, a polgároknak 
arról kell szavazniuk, ki legyen 
az, aki a Fidesz jövő tavaszi je-
löltjével szemben fel tudja venni 
a versenyt. A Fidesz a kerület-
ben feltehetőleg Pintér Gábort 
indítja, aki már többször vesz-
tett, most sem neki áll a zászló. 
A Fidesz mindent elveszített az 
önkormányzati választásokon, 
nem is nagyon lehet számítani 
arra, hogy az évek óta ellenzéki 
vezetésű XV. kerületben az in-
dokoltnál nagyobb energiákat 
mozgósítsanak a helyi pozíciók 
megszerzéséért. Abban bízhat-
nak, hogy az előválasztáson a je-
löltek egymás torkának esnek, s 
kivérzetten, csapzottan érkezik 
meg végül a kiválasztott jelölt a 
„rendes” választások rajtjához. 

Palocsai Béla egyedibútor-ter-
vező és készítő vállalkozó 
(48), a Momentum jelöltje az 
újpalotai vásárcsarnok bejá-
ratánál építette ki hídfőállá-
sát, ott gyűjti az ajánlásokat a 
szeptember 18. és 26. közöt-
ti megmérettetésre. A számí-
tások szerint a szavazásra jogo-

sultak 5-6 százaléka vesz majd 
részt a választáson. Az önkor-
mányzati képviselő arra helye-
zi a hangsúlyt, hogy helyben él, 
ide nősült, itt születtek a gye-
rekei, itt jártak, járnak óvodá-
ba, iskolába, itt dolgozik. Te-
hát bőven vannak tapasztalatai 
arról, hogy mi folyik a kerület-
ben, s ahogy mondja, van jövő-
képe a modern XV. kerületről 
(kívánatos lenne, hogy 15 perc 
alatt például bármilyen köz-
szolgáltatást el lehessen érni). 
Palocsait a Márki-Zay Péter-fé-
le Mindenki Magyarországért 
Mozgalma támogatja, s kampá-
nyában nemcsak az olyan „kö-
telező elemek”, mint az okta-
tásügy, az egészségügy és a lak-
hatási helyzet javítása szerepel, 
találunk benne olyan mozzana-
tokat is, amelyek úgymond na-
gyobbakat szólnak. Előbbire 
példa a Szilas-patak revitalizá-
ciójával kapcsolatos környezet-
tudatos pihenőpark kialakítása 
a Liva-malomig, mellette kis-
sé ütős vágynak tűnik az, hogy 
a Pólus és az Ázsia Center kö-
zötti területen kapjon helyet 
a Természettudományi Múze-
um, s ne Debrecenbe költöztes-
sék, mint azt a kormány kilá-
tásba helyezte. 

A lakhatási és gondozási 
válság egyidejű kezelésére az 
Észak-pesti Kórház területén 
„nyugat-európai mintára” ge-
nerációs parkot hoznának lét-
re, s itt jön az, amit ha elolva-
sunk, mindjárt tudjuk, hogy a 
választási kampányba csöppen-
tünk. „Az itt élő különböző 
korosztályok egymást kiegé-
szítve, egymást támogatva él-
hetnek teljesebb életet.”

Úgy legyen.

A sors iróniája, hogy Palocsai 
ellenfele, a Demokratikus Ko-
alíció 41 éves jelöltje, a tanári 
végzettségű Barkóczi Balázs a 
momentumos standtól kőhaj-
tásnyira, a Nyírpalota úti lakó-
tömb irodájában rendezte be 
főhadiszállását. Rögtön neki-
szegeztük a kérdést, utalva ar-
ra, hogy már a kampány leg-
elején „legyüttmentezték”, és 
a rosszemlékű „ejtőernyős” mi-
nősítést is rásütötték. „Buda-
pesten születtem – mondta Bar-
kóczi, aki amúgy a DK párt-
szóvivője –, a nagyapám újpes-
ti volt, a víztoronynál lakott, 
a szünidőkben gyakran időz-
tem nála, sokszor voltunk pe-
cázni a Dunán és a Szilas-patak-

nál. Zuglóban a Teleki Blanka 
Gimnáziumban érettségiztem, 
sok újpalotai barátom volt. 
Ja, és Újpest-szurkoló vagyok! 
Ennyire vagyok én nem helyi. 
A kampány szólhat az ellenfél 
személyéről (de hát az ellen-
felem is úgy költözött ide Mis-
kolcról), és szólhat a progra-
mokról, az elképzelésekről és 
a tervekről. Én ezt az utóbbit 
pártolom.”

Barkóczit a Jobbik és az 
MSZP támogatja, s itt kell el-
oszlatni azt a szóbeszédet is, 
amely szerint a jelölt isasze-
gi lakosként – ami egyes inter-
pretációk szerint főbenjáró 

RÁKAPCSOLTAK
A KAMPÁNYCSAPATOK
Rab LászLó

A Fidesz a kerületben valószínűleg Pintér Gábort indítja

Nem minden itt lakni, 
szeretni is kell

a kerületet
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bűn – egyszerűen beállt Tóth 
Imre alpolgármester elé, aki 
egy időben ambicionálta a kép-
viselőséget. Ez igaz, Tóth úr je-
lölt volt, csak aztán a pártkö-
zi megállapodások végén az 
MSZP nem őt delegálta, hanem 
úgy döntöttek, beáll a párt Bar-
kóczi Balázs mögé. Az ellenzé-
ki összefogás fő kérdése ugyan-
is az volt, ki milyen felkészült-
séggel és milyen eséllyel tudja 
megmérettetni magát. Ha csak 
az lett volna a kérdés, hogy ki 
hol lakik, akkor ahhoz nem 
lett volna szükség választásra. 

Ez az egyik probléma a „he-
lyizéssel”. A másik, hogy akik 
most ütőkártyaként szeretnék 
használni azt, hogy kinek meny-
nyi köze lehet a kerülethez, 
évekkel ezelőtt több alkalom-
mal elfogadták a többi ellenzé-
ki párt támogatását, így tudták 
egyengetni politikai karrierjü-
ket. Most viszont, amikor ver-
senyhelyzet van, hirtelen téma 
lett a helyi lakcím. A tét sokkal 
nagyobb annál, hogy torzsal-
kodni lehessen. Ha kígyót-bé-
kát kiáltunk az ellenfélre, de-
cemberben hogyan győzzük 
meg támogatóinkat arról, hogy 
tessék beállni amögé, akit nyár 
végén, ősszel befeketíttettünk? 

Az is fontos, hogy a megál-
lapodásokat nem magánszemé-
lyek kötik, hanem pártok. Párt 
kell ahhoz, hogy akaratokat, 
hatalmi aspirációkat artikulál-
junk. A végén persze a válasz-
tó az alapján dönti el a kérdést, 
hogy egy-egy jelölt rokonszen-
ves, vagy ellenszenves-e számá-
ra. Szerencsére egyik jelölt sem 
ment bele abba, hogy szerintük 
mi bennük a rokonszenves. 
„Hogy milyen ellenszenv öve-
zi őket, azt majd elmondják az 
ellenfeleik” – ezt mondta Palo-
csai Béla és Barkóczi Balázs is. 
Mindkét aspiránssal össze lehet 
találkozni ősszel az utcán. 

Nem segít a „helyiség” az 
egészségügy és a Szilas-patak jö-
vőjének felvázolásakor sem. Az 
Újpestre tervezett új kórház jó 
a rákospalotaiaknak és a pestúj-
helyieknek is, a patak pedig át-
folyik a kerületen, másoknak is 
tenniük kell érte, hogy megma-
radjon. Ami helyi gond, prob-
léma lehet máshol is Budapes-
ten. Azt mondjuk tudni lehet, 
hogy 15 ezer szigeteletlen lakás 
van a kerületben, saját pénz és 
európai források is kellenek ah-
hoz, hogy ezen változtassanak. 
A közlekedés fejlesztésében 
pedig az a cél, hogy a kerület 

könnyen megközelíthető része 
lehessen a fővárosnak. Van te-
hát súlya az ittélésnek és az itt-
születésnek, de a cél egy buda-
pesti kerület jobbá tétele, s nem 
az elzárkózás.

Hajdu László országgyűlési 
képviselő is megkapta hajdan, 
hogy „maga itt nálunk mindig 
is vendég lesz”. „Amikor évti-
zedek múlva felidéztem, hogy 
»legyüttmenteztek« – mond-
ta Hajdu –, az úr csodálkozott, 
hogy milyen jól emlékeztem a 
bántó mondatra. Nem minden 
itt lakni, szeretni is kell a kerü-
letet, érteni kell a politikai lo-
gikáját is. Volt részem abban 
is, amikor ki akartak golyózni 
2010-ben és az után. Varju La-
cit úgy választották meg Új-
pesten, hogy nem ott lakott. 
Nemrég Csepelen jártunk, ahol 
Komjáthy Imre indul, azt kér-
deztük, van-e olyan, hogy szü-
letett csepeli? Hímeltek-hámol-
tak rá, nem ez dönti el az al-
kalmasságot. Nekünk az a dol-
gunk, hogy ütőképes jelöltet 
állítsunk a 2022-es választások-
ra. Ehhez súlyos, komoly kér-
déseket kell megvitatnunk. És 
felelősen kell politizálnunk.”

KIRE SZAVAZNA? 

„Melyik jelöltre szavazna egy 
előválasztáson, ha a követke-
ző jelöltek közül választhat-
na?” – ezt a kérdést tette fel 
a Závecz Research az Idea 
Intézettel végzett nyári köz-
vélemény-kutatáson. A kis-
településeken Jakab Péter 
(Jobbik) vezet, a kisvárosok-
ban 35, a községekben 34 
százalékot kapna, szemben 
Dobrev Klára 22 és 28, illetve 
Karácsony Gergely 21 és 18 
százalékával. Ahogyan azon-
ban növekszik a települések 
mérete, egyre csökken Jakab, 
és egyre erősödik Dobrev és 
Karácsony támogatottsága. 
A megyeszékhelyeken Dob-
rev 27, Karácsony 26, Jakab 
pedig 23 százalékot kapna. 
A fővárosban ugyanakkor Ja-
kab helyzete majdnem annyi-
ra kedvezőtlen (13 százalék), 
mint Karácsonyé a közsé-
gekben. Budapesten ugyanis 
a szavazók mintegy harmada 
(32 százalék) Dobrev Klárát, 
ugyanennyi Karácsony Ger-
gelyt támogatja. Jakab Péter 
a 40 év alattiak körében a leg-
támogatottabb (36 százalék). 
Viszont a középkorúak (40–59 
évesek) körében teljesen ki-
egyenlített Dobrev, Jakab 
és Karácsony támogatottsá-
ga (26-26 százalék). Jakab 
a nyugdíjasok körében már 
csak 19 százalékot kapna. Itt 
egyértelmű Karácsony előnye 
(39 százalék), a második he-
lyezett Dobrev Klárával (30 
százalék) szemben.

 Palocsai Béla (balra) a Momentum támogatottja és Barkóczi Balázs (Demokratikus Koalíció) a XV. kerületi 
baloldal országgyűlési képviselőjelöltje
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Kiss Zsófia

A boldog nyugdíjas évek 
közeledte sokak számára ko-
moly fejtörést okoz: egy aktív 
életpálya után nehéz lehet a 
váltás egy lassabb tempóra. 
Nem úgy Szank Antalné Mari-
kának, az Egyesített Bölcső-
dék szaktanácsadójának, 
aki már határozott tervekkel 
készül az elkövetkezendő 
időszakra.

42 évet töltött a pályán, ebből 
30-at a XV. kerületben, előbb 
kisgyermeknevelőként, majd 
később a kerületi bölcsődék 
szakmai munkáját összefogó 
szaktanácsadóként. Kollégái 
szakmailag mindig felkészült, a 
tanulásra és az új dolgok befo-
gadására kész emberként jel-
lemzik, akinek a vidámság és 
a jókedv a mindennapjai részét 
képezi. Nemcsak a kicsikkel, az 
intézménybe érkező hallgatók-
kal is könnyen megtalálta a han-
got. Leendő utódja, Mihályiné 
Német Csilla úgy fogalmazott, a 
humora miatt is választották so-
kan a Nádastó bölcsődét gya-
korlatuk helyszínéül. 
Elhivatottságát mi sem mutatja 
jobban, minthogy 
a szakmai tudá-
sán túl azt is igye-
kezett továbbad-
ni a tanulóknak, 
hogyan kell gye-
reknek lenni a 
gyerekek között, 
ezzel nemcsak 
a bölcsődések, 
hanem önmaguk 
számára is élve-

zetessé, élménnyé téve a neve-
lői hivatást.
Ő maga is úgy fogalmaz, számá-
ra nem munka, hanem hivatás 

volt a pályán töl-
tött bő negyven év. 
Bár komoly tervei 
vannak a nyugdíjas 
évekkel kapcsolat-
ban (az olvasás és 
heti szintű kirán-
dulás mellett két 
tanfolyamot is sze-
retne elvégezni), a 
bölcsődétől nem 
szakad el teljesen. 

Kollégáinak felajánlotta a későb-
biekre nézve is segítségét. Hi-
szen, mint mondta, a gyerekek 
a legfontosabbak, és számára a 
visszajelzés mindig az volt, hogy 
a kicsik szeretettel fordultak felé. 
Örömmel fogadták a jelenlétét, 
bevonták a játékba. 
Hosszú pályafutása során mindig 
is őket tartotta szem előtt és azt, 
hogy a bölcsődéből boldogan, jó 
élményekkel térjenek haza.
Ez pedig minden bizonnyal si-
kerül, hiszen sok család örök-
re szívébe zárta Szank Antalné 
Marikát.

Gyermekek között boldogan

Magyarországra látogat a pápa

Számomra nem 
munka, hanem 
hivatás volt 
a pályán töltött 
bő negyven év

60+
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ÉLETPÁLYA

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

ALZHEIMER VILÁGNAP
A szellemi hanyatlás nem természe-
tes velejárója az öregségnek. A de-
mencia hátterében az esetek 6070 
százalékban az Alzheimerkór áll, 
melynek tünetei az emlékezet olyan 
mértékű hanyatlása, mely ellehetet-
leníti a mindennapi önálló életvitelt. 
Magyarországon becslések sze-
rint 160 000 Alzheimerbeteg él. 
A Nemzetközi Alzheimer Társaság 
az Egészségügyi Világszervezet tá-
mogatásával 1994 óta szeptember 
21én rendezi meg az Alzheimer Vi-
lágnapot. 

INFORMATIKAI 
TANÁCSADÁS
Ha számítógépe vagy okostelefonja 
használata során elakad, és nincs, 
aki segítsen, vagy szeretné jobban 
megérteni, használni az informa-
tikai alkalmazásokat, de a járvány 
miatt nem akarja otthonát elhagy-
ni, és idegent sem akar beenged-
ni, vegye igénybe a DélUtán Alapít-
vány időseknek szóló, ingyenes se-
gítségét. Tanácsadásra űrlap kitöl-
tésével tud jelentkezni: delutan.hu/
hu/informatikaitanacsadas

IDŐSEK BARÁTAI

A egyedülálló időseknek nyújt segí-
tő kezet az Idősek Barátai Program. A 
kezdeményezés nemcsak az öregek-
nek ad reményt, hanem az őket segí-
tő önkénteseknek is. Közöttük fiatalt 
és nyugdíjast egyaránt megtalálunk. 
Részletek: idosekbaratai.hu

KÁNTORKONCERTEK
Szeptember elsején vasárnap 18 óra-
kor zenés műsort szerveznek az Új-
pesti Zsinagógában (Berzeviczy Ger-
gely utca 8 a). Fellépnek neves orgo-
naművészek, kórusok, kántorok és a 
MÁV Szimfonikusok. A belépés ingye-
nes. Bővebben: orzse.hu. A koronavírus-járvány miatt tavaly elhalasz-

tott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust szeptember 5. és 12. között tartják Bu-
dapesten, melyre Ferenc pápa is ellátogat. A 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a ró-
mai katolikus egyház eseménysorozata, fó-
kuszában a hit, a vallás, Krisztus megértése, 
mélyebb megélése áll. Budapest eddig egyszer, 
1938-ban rendezett eucharisztikus kongresz-
szust. Az elsőt 1881-ben a franciaországi Lil-
le-ben, az eddigi utolsót 2016-ban a fülöp-szige-
teki Cebuban rendezték. A programról részle-
tek az iec2020.hu weboldalon.

Szank Antalné Marika 42 évet töltött a pályán
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KORONAVÍRUS
ISKOLAI OLTÁSKAMPÁNY
A tanévkezdés közeledtével az isko-
lákban is lehetőséget biztosítanak a 
12 év feletti diákok oltására azok-
nak, akik valamilyen oknál fogva az 
interneten nem tudnak időpontot 
foglalni – közölték a koronavírus tá-
jékoztató portálon.
Az oltás Pfizervakcinával történik 
majd az iskolaorvosok és háziorvo-
sok bevonásával. A 18 év alatti di-
áknak magával kell majd vinnie a 
kitöltött szülői hozzájáruló nyilatko-
zatot, a 18 évet betöltött diáknak 
pedig a jelentkezési lapot. Ezeket a 
dokumentumokat szülők emailben 
megkapják.

LELKI EGYENSÚLY 
Azok az emberek, akik kihívásként 
tekintettek a világjárvány miatti le-
zárásokra, és fokozták fizikai akti-
vitásukat, mentálisan jobb állapot-
ban voltak a járvány lecsengésekor, 
mint azok, akik fenyegetettségként 
élték meg ezt az időszakot, és csök-
kentették a mozgásra fordított időt 
– derült ki a Semmelweis Egyetem 
kutatóinak felméréséből.

VÉDEKEZÉS PARLAGFŰ 
ELLEN
Hazánkban továbbra is vezető aller-
gén a parlagfű, évről évre egyre több 
a beteg. Magyar kutatók azonban új 
biológiai védekezéssel kísérleteznek  
a parlagfű ellen, várakozásuk szerint 
a parlagfűolajosbogár hatékonyan 
ritkíthatja a gyomnövényt – jelentet-
ték be a Nemzeti Élelmiszerláncbiz-
tonsági Hivatal,  valamint az Eötvös 
Loránd Kutató Hálózat Agrártudomá-
nyi Kutatóközpont Növényvédelmi In-
tézetének sajtótájékoztatóján.

RieRsch Tamás

A kormány döntése alapján 
augusztus 1-jétől Magyar-
országon kérhetővé és 
beadhatóvá vált a harmadik 
oltás. Ennek szükségessé-
géről megoszlanak ugyan 
a vélemények, a szakértők 
azonban a koronavírus 
delta variánsára hivatkozva 
az oltás mellett tették le a 
voksukat.

„Oltópontunk tevékenysége a 
Rákos úti szakrendelőben au-
gusztus 6-tól, a Kormányhiva-
tal ellenkező utasításáig átme-
netileg szünetel” – mondta dr. 
Wallner Éva, a dr. Vass Lász-
ló Egészségügyi Intézmény 
orvos -igazgatója.

Ez tehát azt jelenti, hogy 
harmadik oltást a kerületi szak-
rendelőben egyelőre hiába kér-
nénk. A kerületi szakember el-
mondta, hogy erre jelenleg a 
fővárosban a centrumkórházak 
oltópontjain van lehetőség, de 
az oltás a családorvosoknál is 
igényelhető. A harmadik oltás 
leginkább az idős, krónikus be-
tegségben szenvedőknek, vala-
mint a legyengült immunrend-
szerű betegeknek ajánlott. 

Az EESZT Lakossági portál 
(eeszt.gov.hu) koronavírus el-
leni védőoltás időpontfoglaló 
rendszerében már lehet jelent-
kezni a kórházi oltópontok 
meghirdetett szabad helyeire. 
A harmadik oltás is önkéntes 
és ingyenes. Az időpontfogla-
lás a 18 éven felüli, TAJ-szám-
mal rendelkezők részére lehet-
séges akkor, ha második oltá-
sukat már több mint 4 hónap-
ja kapták meg. (Az egydózisú 
Janssen vakcina esetében ter-
mészetesen az első oltástól szá-
mítjuk a 4 hónapot).  

A harmadik oltás során az ol-
tóanyag kiválasztása az oltóor-
vos feladata és felelőssége. A 
szakmai ajánlás szerint, aki első 
két oltásnak vekt-
orvakcinát kapott 
(Szputnyik, Ast-
ra Zeneca, Jans-
sen), az elölt ví-
rust tartalmazó 
(Sinopharm) vagy 
m R N S - v a k c i -
nát (Pfizert vagy 
Modernát) kap-
hat emlékezte-
tőül és fordítva. 
Ennek magyará-
zata, hogy erő-
teljesebb immun-

válasz várható, ha egy más ha-
tásmechanizmusú vakcinát ad-
nak emlékeztető oltásnak. Az 
elölt vírust tartalmazó, vala-
mint a mRNS vakcinák ese-
tén lehetséges a harmadik oltás 
is ugyanazon készítménnyel, 
mint amellyel az alapimmuni-
zálás történt.

A szakemberek vélemé-
nye megegyezik abban, hogy 
a vírus és annak mutánsai el-
len nem a teljes lezárások és a 
korlátozások jelentik a meg-
oldást, hanem az oltás. Na-
gyon fontos a minél szélesebb 
körű alapimmunizálás (első 
és második oltás), hiszen a 
még több millió oltatlan em-
ber egy negyedik hullám be-

indulása esetén 
óriási fertőzési 
veszélynek van 
kitéve. A magas 
rizikójú, idős, be-
teg emberek tel-
jesebb védelmét 
pedig a harmadik 
oltás adhatja meg. 
Aki nem tud in-
terneten foglal-
ni, az a háziorvo-
sánál is kérheti a 
harmadik  oltás 
beadását.

Harmadik oltással készülünk
a negyedik hullámra

A harmadik 
oltás során 
az oltóanyag 
kiválasztása 
az oltóorvos 
feladata és 
felelőssége
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RieRsch Tamás

Csóka János alezredes, a 
Járőrszolgálati Alosztály ve-
zetője és Reszkető Sándor al-
ezredes, a Körzeti Megbízotti 
Alosztály vezetője egymással 
szemben ülnek a Széche-
nyi téri rendőrkapitányság 
épületében. Immár hat éve 
osztozkodnak az első emeleti 
szobák egyikén. A szoros 
együttlét ellenére azonban 
jól kijönnek egymással.

„Ez egy fél évszázadra visz-
szanyúló ismeretség – mondta 
Csóka János. – Már a gépipari 
szakközépbe is együtt jártunk 
Csepelen. Ott kezdődött a ba-
rátságunk, amely a suli után is 
megmaradt.”

Akkor jó tíz évig elvált az 
útjuk, Jánosból 
ugyanis géplaka-
tos, Sándorból pe-
dig nyomdász lett.

„Továbbra is 
barátok marad-
tunk, a szabad-
időnkben so-
kat összejártunk, 
tudtunk mindent 
egymásról” – me-
sélte Reszkető 
Sándor.

Aztán a rendszerváltást kö-
vetően Kalmár László alezre-
des, az akkori XV. kerületi 
Rendőrkapitányság Vizsgálati 
Osztályának vezetője – aki tör-
ténetesen Csóka János feleségé-
nek a nagybátyja volt – javasla-
tára mindketten rendőrnek je-
lentkeztek a XV. kerületbe.

„Elsőnek egy tíz hónapos 
gyorstalpalót kellett elvégez-
nünk, majd beiratkoztunk az 
újonnan induló Rendészeti 
Szakközépiskolába, ahol az el-
ső évfolyam növendékei let-
tünk – tette hozzá Csóka alez-
redes. – 1994-ben mindketten 
kiváló eredménnyel végeztünk, 
így fel is vettek bennünket a 
Rendőrtiszti Főiskolára.”

A két rendőr 1995 és 1999 kö-
zött levelezőn elvégezte a főis-
kolát, mert akkor már mindket-

ten dolgoztak. 
„Járőrként kezd-

tünk a kerület-
ben, majd Jani-
ból Újpalotán 
őrs   parancsnok-
helyettes lett, en-
gem pedig a Kör-
zeti Megbízotti 
Alosztály élére ne-
veztek ki – folytat-
ta közös történetü-
ket Reszkető Sán-

dor. – Jani nem sokkal később, 
2000 márciusában lett a Járőrszol-
gálati Alosztály vezetője.”

Csóka János és Reszkető Sán-
dor alezredes így több szem-
pontból is a XV. kerületi kapi-
tányság legrutinosabb rend őre. 
Egyrészt immár harmincéves 
rendőri múlttal rendelkeznek, 
másrészt vezető beosztásban is 
doyenek. Az elmúlt három évti-
zed során öt kapitány irányítása 
alatt dolgoztak, mindegyikük-
kel jó viszonyt ápoltak, s mivel 
munkájukat is magas szinten vé-
gezték, a helyzetük és a beosz-
tásuk egyik kapitány idejében 
sem változott.

A két rendőrtiszt sokat nosz-
talgiázott, igaz, nem éppen vi-
dám történeteket meséltek. 
Döcher György (Csontkezű) 
1999-es kivégzéséről, az M3 be-
vezetőjén haladó pénzszállító 
autó kirablásáról vagy éppen a 
rákospalotai taxisgyilkosságról 
még ennyi év után sem jó rész-
leteket hallani.

„Annak ellenére, hogy a 
Rendészeti Osztály állománya 
az elmúlt három évtizedben 
megfeleződött, az utóbbi évek-
ben jelentős mértékben csök-
kentek a bűncselekmények a 
kerületben” – zárta a beszélge-
tésünket János.

KÖZBIZTONSÁG

KÖZÖS SZOLGÁLATOK
Júliusban három alkalommal is 
közös szolgálatot láttak el a ke-
rületi rendőrök az önkormányza-
ti rendészekkel. A kétkét járőr-
ből és közterületfelügyelőből álló 
egység elsősorban az újpalotai 
piac és a Fő tér környékét elle-
nőrizte. A prevenciós jellegű jár-
őrszolgálat útvonalát a lakossági 
igények alapján állították össze. 
A kerületi kapitányság megerősí-
tette, a jövőben is terveznek ilyen 
közös szolgálatokat.

BANKRABLÁS
Fegyverrel vagy annak utánzatával 
fenyegetve raboltak ki egy pénzinté-
zetet augusztus 9én  a XV. kerület-
ben. A Kolozsvár utcai pénzintézetet 
17 óra körül rabolták ki, az elköve-
tő a zsákmányolt pénzzel elmene-
kült a helyszínről. Nem sérült meg 
senki, azonban a sokk miatt men-
tőt hívtak a dolgozókhoz. A szalma-
kalapos rabló után hajtóvadászatot 
indítottak.

ELMÉRETEZETT KÖBCENTIK
Közúti ellenőrzéseik során mo-
torkerékpárosokat is vizsgáltak 
a rend őrök a kerületben. Ennek 
eredménye őket is meglepte. Több, 
megállított segédmotorról az derült 
ki, hogy jóval nagyobb köbcentivel 
rendelkezik, mint amit az adásvé-
teli dokumentumában feltüntettek. 
Magyarországon 50 cm³ fölött kö-
telező a vizsga, a rendszámtáb-
la és a felelősségbiztosítás, sokan 
úgy akarják megspórolni a költsé-
geket, hogy aláméretezik a valós 
köbcentiket. Mint megtudtuk, ez 
is bűncselekménynek számít, ami 
akár 3 évig terjedő börtönnel is 
büntethető.

FEJJEL MENT A FÁNAK
Újpalotán egy kerékpáros, való-
színűleg figyelmetlenségből egy 
autómentes területen fának hajtott. 
A baleset következtében a biciklis 
a fején megsérült, ezért kórházba 
kellett őt szállítani. A vizsgálatok 
igazolták, alkoholt nem fogyasz-
tott, így nem követett el bűncse-
lekményt.
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Már a gépipari 
szakközépbe is 
együtt jártunk 
Csepelen. Ott 
kezdődött a 
barátságunk

A kapitányság bástyái
Csóka János alezredes és Reszkető Sándor alezredes barátsága fél évszázada kezdődött
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RÁKOSPALOTAI RÖVIDFILMSZEMLE

KONCERT

IRODALMI PÁLYÁZAT 

Fekete Jenő a ’80-as évektől kezdve nép-
szerűsíti az amerikai népzene gyökereit, 
ősi hagyományait rejtő blues zenét. A hazai 
blues élet meghatározó alakja, a klasszikus 
magyar blues-kocsmák mellett rendszeresen 
fellép új klubok, fesztiválok színpadán, kül-
földön is gyakran vendégszerepel. Augusz-
tusban Pestújhelyre is ellátogatott, a koncert 
után úgy vélekedett: „hatalmas élmény kö-
zönség előtt játszani. Régebben már kétszer 
is jártam a XV. kerületben szintén a Muddy 
Shoes zenekarral, valamint a Chuck Berry-s 
csapatommal (Fekete Jenő & Chuck Berry 
Rock’n Rollers), így nem volt ismeretlen szá-
momra a hely”.
Elmondta: a Muddy Shoes idén 25 éves. Ne-
gyedszázad alatt rengeteg külföldi koncertjük 
volt, például a híres finnországi fesztivál, ahol 

Santanával is találkoztak, vagy Németország, 
ahol B.B. Kinggel futottak össze.
Fekete Jenő gyerekkorában klasszikus zongo-
rát tanult, de aztán megfogta a rock and roll, 
a Beatles, Hendrix és a Stones. Majd jöttek a 
bluesok, Ray Charles, B. B. King, Muddy Wa-
ters, illetve a többiek. 1983-ban ugyan szob-
rászként végzett, de 1986-ban Hagyó Bélával 
megalakította a Palermo Boogie Ganget, és on-
nantól a zenének élt. 
„Bakelitről kagylóztam le, hogyan játszanak a 
világsztárok, és hallás után tanultam meg gitá-
rozni. Fiatalabb koromban egy ideig restaurál-
tam a budai Várban. Lehet, most abból jobban 
megélnék, mint a zenélésből, de engem sosem 
motivált a pénz. Büszke vagyok arra, hogy azt 
csinálom, amit szeretek” – tette hozzá Feke-
te Jenő.

Álljon meg egy novellára! 
A reményről és kiútkeresésről is szólnak az Álljon 
meg egy novellára! irodalmi pályázat nyertes törté-
netei, amelyek a legforgalmasabb busz- és villamos-
megállók plakátfelületein lesznek olvashatók ország-
szerte, így kerületünkben is.
Idén több mint háromezer írás közül választotta ki 
a zsűri a 20 legjobb novellát, amelyek nemcsak a 
megállók plakátfelületein, hanem YouTube- és pod-
cast-sorozat formájában is megelevenednek – kö-
zölték a pályázat kiírói sajtótájékoztatón.
Elmondták: sok pályázat szólt a szerelemről, a szülő- 
gyermek viszonyról és a személyes útkeresésről, de 
rengetegen merítettek a járványhelyzethez kapcsoló-
dó élményeikből is.
A zsűri elnöke idén is a József-Attila díjas Grecsó 
Krisztián volt, aki Vecsei H. Miklós Junior Príma-díjas 
színművésszel és Szabó Melindával, a Magyar Tele-
kom kereskedelmi vezérigazgató-helyettesével hir-
dették ki a nyerteseket.

A Rákospalotai 
Rövidfilm szemle (RöFi) 
keretében mutatják be a 
Csokonai Kulturális Köz-
pont 2020. évi Forgató-
könyvíró pályázat nyertes 
alkotását, a Ma még nem 
című rövidfilmet szep-
tember elején. Mi pedig 
arra kértük Gyimesi Do-
monkos rendezőt, mesél-
jen egy kicsit a filmről a 
bemutató előtt.

Igazán nehéz és komoly 
témakört választottak a 
2020-as Forgatókönyvíró 
pályázat témájául. 
A pályázóknak az időskori 
demenciát kellett bemutat-
niuk pályamunkájukban. 
A téma feldolgozása már 
csak azért sem volt egysze-
rű, mert kifejezetten fiatal 
embereknek, 30-35 év kö-
zötti magyar filmművészek-
nek írták ki a pályázatot.
Ilyen fiatal alkotó Gyi-
mesi Domonkos is, aki 
a Kaposvári Egyetem 
Rippl-Rónai Művésze-
ti Karán képalkotás sza-
kon, mozgóképkultúra- és 
média szakirányon vég-
zett 2020 júliusában, idén 
szeptembertől pedig a 
Színház- és Filmművésze-

ti Egyetem filmrendező 
mesterképzését kezdi el 
Koltai Lajos osztályában.
Gyimesi Domonkos el-
mondta: azt a drámai pil-
lanatot szerette volna be-
mutatni, amikor a beteg 
rádöbben, hogy valami 
nem stimmel, és ezt el kell 
fogadnia, be kell ismernie 
önmagának és másoknak 
is, és segítséget kell kér-
nie, hiszen már soha nem 
lesz az, aki volt.
A főszerepet Magyar Éva 

játssza, aki saját életéből, 
családi tapasztalataiból 
nagyon sokat hozzá tu-
dott tenni a filmhez.
A film további szerepe-
it Tankó Erika és Fellinger 
Domonkos játszotta. 
A rövidfilmet három napig 
forgatták, az utómunkála-
tokat követően mintegy fél 
év alatt lett teljesen kész. 
A megvalósítását 1,6 mil-
lió forinttal támogatta a XV. 
kerületi önkormányzat.

Jónás Ágnes

Fiatalok a demenciáról

Fekete Jenő és a fekete blues

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

Grecsó Krisztián költő, író, dalszerző és Vecsei H. 
Miklós színművész értékelte a műveket

Fekete Jenő nyáron Pesújhelyen lépett fel

A film bemutatóját szeptember 3-án délután 6 órakor 
a Csokonai Művelődési Házban tartják
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Öt új bemutatóval készül az idén 
30 éves fennállását ünneplő Ko-
libri Színház új évadában, amely 
szeptember 4-én családi feszti-
vállal veszi kezdetét.
Novák János igazgató kiemelte, 
hogy terveik szerint az idei évad 
második felében megvalósulhat 
a X. Kaposvári ASSITEJ Biennále 
is, amely tavaly a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt.
Az Eucharisztikus Kongresszus 
részeként mutatja be a Kolibri 
Színház augusztus 28-án a Vá-
rosháza Díszudvarán Egressy 
Zoltán Rózsakirálylány – Szent Er-
zsébet legendája című előadását.
Keresztesi József Csücsök, avagy 
a nagy pudinghajsza című mese-
könyvéből pedig a premiert szep-
tember 18-án tartják.

KÖNYV

Kepes András önironikus köny-
vében azt kutatja, lehetünk-e 
boldogok egy átalakuló és el-
lentmondásos világban. Csak a 
leegyszerűsítő magyarázatokban 
hiszünk, vagy képesek vagyunk 
kritikusan szemlélni önmagunkat 
és a jövőnket?
A boldog hülye és az okos de-
pressziós című művével kapcso-
latban úgy fogalmaz: régóta fog-
lalkoztatta a kérdés, vajon miért 
gondolják az emberek, hogy a 
tudatlanság a boldogság, és aki 
igyekszik felelősen szemlélve meg-
érteni a világot, csak pesszimista 
lehet. Holott valamennyien szeret-
nénk egyszerre boldogok, okosak, 
sikeresek és optimisták lenni. 
A könyv kapható a nagyobb üz-
letláncoknál.

FILM

Augusztus 26-án került a mozikba 
a Mentés Másképp című új ma-
gyar pszichológiai krimi-vígjáték, 
melynek premier előtti filmvetítése 
a kerületben volt. 
A történet egy 29 éves kiégett iro-
dista srácról, Lovas Márkról (Sán-
dor Péter) szól, aki kap egy érde-
kes megbízást egy kétségbeesett 
apától (Trokán Péter), miszerint a 
depressziós lányát segítsen meg-
menteni az ő különleges Alternatív 
terápia módszerével. A terápia lé-
nyege, hogy a beteg nem tudja, 
hogy kezelés alatt áll. 
A Rózsa Gábor rendezte film 
főszerepeit Sándor Péter, Vir-
sinszki Zoltán, Dézsi Darinka, 
Trokán Péter, Tóth Krisztina, Bá-
novits Vivianne és Lajos András 
játssza.

ZENE

A magyar rockzene múltjának 
újabb fontos felvételei jelentek meg 
vinylen. A Moiras Records a Beatri-
ce, a P. Box és Szikora Róbert ed-
dig ki nem adott, illetve feledésbe 
merült anyagait adta ki.
A Beatrice első korszakából három 
korong jelent meg: két koncertvá-
logatás 1980–1981-ből nagyleme-
zen, 1979-es rádiófelvételek pedig 
kislemezen.
Megjelent továbbá a kor vezető 
hard rock együttese, a Pandora’s 
Box kiadatlan, keverőpultos kon-
certfelvétele 1982 szeptemberéből 
a Budai Ifjúsági Parkból.
Kislemezen jelent meg Szikora Ró-
bert 1992-es szólólemeze, az Így 
jáccom én rock and rollt két dala, 
a rockabillys Forr a dalom és Dzsú 
box.

RieRsch Tamás

A Csodavár Budapest 
Inkluzív Fejlesztő 
Központ és Játszóház 
az Árvavár utca 1. szám 
alatt kuriózumnak 
számít itthon, hisz ez 
az egyetlen olyan hely, 
ahol az eltérő fejlő-
désmenetű gyerekek 
együtt fejlődhetnek és 
játszhatnak.

Szeretnénk a ránk jel-
lemző inkluzív jelleget 
tovább erősíteni. Azaz 
nemcsak a sajátos nevelé-
si igényű gyerekek fejlesz-
tésére fókuszálunk, ha-
nem a tipikusan fejlődő 
kicsikre is. Ennek jegyé-
ben indítanánk zeneböl-
csit, kézműves és mozgá-
sos fejlesztő foglalkozáso-
kat, melyekhez már meg-
felelő szakembergárdával 
rendelkezünk. A főállású 

gyógypedagógusainkon 
kívül van már logopédu-
sunk és pszichológusunk.  
Így lehetőségünk nyílik 
még több módszer, töb-
bek között az Alapozó 
terápia alkalmazására is – 
mondta Varga Györgyi, 
a Csodavár Budapest ve-
zetője.

Hozzátette: szakmai 
berkekben már kezd is-
mertté válni az intéz-
mény, ám szeretnék, ha 
a XV. kerületben is elter-
jedne a hírük. 

A helyi az érték prog-
ramhoz mi is csatlakoz-
tunk. Bízunk abban, 
hogy ez az első lépés a 
kerülettel való kapcso-
latunk erősítésében, és a 
jövőben egyre több he-
lyi család keres majd meg 
minket. A bölcsődékkel, 
óvodákkal és a védőnői 
hálózattal már megkez-
dődött a kapcsolatépítés. 

Nagy örömünkre az ön-
kormányzat és Cserdiné 
Németh Angéla polgár-
mester is felkarolt min-
ket. A most készülő kül-
ső játszóterünket anyagi-

lag támogatta az önkor-
mányzat. Remélhetőleg 
hamarosan elkészül Pest-
újhely és a XV. kerület 
első szabadtéri Űrbázisa. 
Ez egy olyan különleges 

játszótér lesz, amely min-
den gyerek számára él-
ményt és kikapcsolódást 
fog nyújtani  – jegyezte 
meg a Csodavár Budapest 
vezetője.

Visszaszámlálás az Űrbázison
CSODAVÁR BUDAPEST 
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A Csodavár tovább erősíti inkluzív jellegét
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ALKOTÓKÉZ
Festészet, szobrászat, zene, színját-
szás, tánc. Résztvevőként vagy néző-
ként is megtalálhatjuk mindhárom ke-
rületrészben az érdekes programokat. 
Bemutatjuk, hogyan 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

Díjátadó: Versíró pályázat, Képregény 
pályázat, Gyermeknapi rajzpályázat
szeptember 3., péntek 16:30

Palota Galéria – Topor és társai – Ki-
állításmegnyitó
szeptember 4., szombat 18 óra

A Világszép Nádszálkisasszony – a 
Nektár Színház előadása
szeptember 5., vasárnap 10:30
Belépő: 850 Ft 

Palya Bea – Szokolai Dongó Balázs 
duó koncert
szeptember 5., vasárnap 18 óra
Belépő: 2600 Ft

Function 2021
szeptember 10-12. 16 óra
Belépő: 3000 Ft

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

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

Páratlan Vakáció – Záróbuli Haik Vi-
kivel
augusztus 27., péntek 10-12 óra
Ingyenes, regisztráció honlapunkon.

Más-Tér-Tár – Fotókiállításmegnyitó
Közreműködik a SeKépSeHang For-
máció
szeptember 3., péntek 18:30

Tánc, mediterrán világ és más
Virág Eugénia kiállítása
szeptember 5., vasárnap 16 óra

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
1156 Száraznád u. 5. 
T.: 06 30 868 6087
Kikötő piknik a kiserdőben
Egy jó kis piknikkel búcsúzunk a nyá-
ri szünettől. A program ingyenes, de 
szülői hozzájárulás és regisztráció 
szükséges!
augusztus 28., szombat 16.00-
20.00 óra

Kreatív Alkotó Műhely és Pacek 
Parkmozi
Jópofa szörnyecskéket készíthetsz ve-
lünk! A mozi? Meglepetés!
szeptember 4., szombat 16-18 óra
A program ingyenes.

Olvasás világnapja
Érdekességek és kedvcsináló a köny-
vek világából
szeptember 8., szerda 16-18 óra
A program ingyenes.

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

Latinity
Keddenként 19:30-20:30
Napijegy: 1000 Ft

Nosztalgia Klub
Nosztalgia táncest, örökzöld dallamok. 
Élő zene és igazi bulihangulat.
Péntekenként 17-21 óráig
Belépő: 1000 Ft

Újpalota Kvíz
szeptember 7., kedd 18 óra
Ingyenes program.

Kiállításmegnyitó
„Animációk – Képek” címmel kiállítás 
nyílik az AnimációsFilmes táborban 
készült alkotásokból a Zsókavár Ga-
lériában.
szeptember 11., szombat 10 óra

https://www.facebook.com/ 
kozakterikozossegihaz

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Gábor Áron utca 58.  
T: 4105636

Akkordok Élőben – Ohnody akusz-
tik koncert
szeptember 4., szombat 19-20 óra
Belépő: 1200 Ft, kerületieknek 1000 Ft

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021. 08.27. – 09. 12.

Fo
tó

: X
V

. M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

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

ELSŐSEGÉLY
Melyik orvoshoz milyen okból fordul-
hatunk? Hogyan zajlik egy rendelés, 
mi a vizsgálatok menete, mire számít-
hat a páciens? Mikor gyanakodjunk 
betegségre, és hogyan előzzük meg 
azokat? Ezernyi kérdés, ami megfordul 
vizsgálat előtt a beteg gondolataiban, 
és ezernyi válasz orvosoktól, egész-
ségügyi dolgozóktól, szakemberektől 
– mert mi megkérdezzük előre, hogy 
Önök már felkészülten érkezhessenek.
Kedd, 19:00

Jótékony bohóckodás 
Igazi programkavalkád fogadta augusztus 13án és 14én a kerületben élőket a Gaz-
dálkodó utcában. A Palota Sport és Darts Kocsma ugyanis jótékonysági kampánnyal 
támogatja a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületét, ez alkalomból pedig hétvégi mu-
latságra invitálták a városrész lakóit. 
Az eseményen a gyerekek ecsetet, ceruzát ragadtak, szorgosan készültek a remek-
művek. A kézműves foglalkozások mellett a lufihajtogatás is népszerűnek bizonyult, 
egy kis bohóckodás után mindenkinek jól esett a hűsítő és az ajándék jégkrém. 
A rendezvényen részt vett Cserdiné Németh Angéla polgármester, Hajdu László or-
szággyűlési, valamit Makai Ferenc egyéni képviselő, akik ajándékkal lepték meg a 
kerületi nagycsaládosokat, hogy könnyebb legyen a szeptemberi iskolakezdés.

A dartsverseny nevezési díját is a nagycsaládosok részére ajánlják fel
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TOKIÓ 2020

RieRsch Tamás

A nemrég befejeződött tokiói 
olimpia egyik legkellemesebb 
meglepetése volt Hárspataki 
Gábor (Hársi), kerületi karatés 
bronzérme. A sportág újonc-
ként szerepelt az olimpiai 
programban, a karate sikere-
sen debütált, a mi Gáborunk 
pedig meg tudott birkózni az 
olimpiai téttel.

Hársi Tokióba vezető útja közel 
két évtizede, a József Attila lakó-
telepen kezdődött. 

„A szüleim azért írattak be a 
Nóva Sport Egyesületbe, hogy 
lekössék a felesleges energiáimat. 
Én meg beleszerettem a karatéba” 
– jegyezte meg Hárspataki. 

Gábor már 15 évesen, Malaj-
ziában hetedik lett kadet korosz-
tályban a WKF világbajnoksá-
gon. Ez az eredmény már előre-
vetítette a későbbi sikereket, ám 
az odáig vezető út nem volt zök-

kenőmentes: „A következő Eu-
rópa-bajnokságon az első fordu-
lóban kikaptam. Nagy pofon 
volt, de rájöttem, a nagy sikerek 
elérése érdekében sokkal többet 
és tudatosabban kell edzenem” – 
mondta.

Hárspataki Gábor és (a volt 
dynamicos, jelenleg MTK-s) 
Fischer Mihály sensei a verse-
nyekről jól ismerte egymást. A 
baráti viszonyt csak erősítette, 
hogy Hársi általában a sensei csa-
patával utazott a külföldi verse-
nyekre. A 2012-es 
kudarcot követően 
azonban ez a barát-
ság egy edző-tanít-
vány kapcsolattá 
alakult.

„A 2013-as év 
elején kezdtük meg 
a közös munkát. 
Első világverse-
nyünk egy korosz-
tályos Eb volt, me-
lyen már a nyolc 

között voltam, majd ugyanab-
ban az évben junior világbajnoki 
bronzérmet nyertem a Guadala-
rajában rendezett világbajnoksá-
gon. Ez volt a Tokióba vezető út-
nak az első fontos állomása.” 

Innentől kezdve 2017-ig Gá-
bor minden korosztályos világ-
versenyről éremmel tért haza. 
Majd 2017-ben és ’18-ban, a fel-
nőtt Európa-bajnokságon is do-
bogóra állhatott. 2020-ban a pan-
démia miatt azonban nem volt vi-
lágversenyük, de a párizsi kvalifi-

kációs versenynek 
meg lett az eredmé-
nye.

Utazhatott To-
kióban, Hársi az el-
ső meccsét meg is 
nyerte, a másodi-
kat azonban elve-
szítette az amerikai 
Scott-tal szemben. 
Majd jött egy dön-
tetlen az ukrán elle-
ni meccsen, és már 

csak egy lehetősége maradt a to-
vábbjutásra, ha az utolsó fordu-
lóban legyőzi a japánok verseny-
zőjét.

„Egy pillanatra sem adtam fel, 
még akkor sem, amikor fél perc-
cel a vége előtt a japánnak megad-
tak egy pontot. Mentem előre, és 
ennek meg lett az eredménye ” – 
idézte fel.

Gábor 0.5 másodperccel a vé-
ge előtt egy fejrúgásért 3 pontot 
kapott, és megnyerte a találko-
zót, amely egyben olimpiai érmet 
jelentett a számára. Az elődöntő 
már nem sikerült másik mumu-
sa, az ötszörös világbajnok azeri 
Aghayev ellen, de így is dobogó-
ra állhatott.

„Még mindig nem tudom fel-
fogni, mit értem el. Az egész 
olyan volt, mintha egy Premi-
er League-versenyről jöttem vol-
na haza, ám a fogadtatás megdöb-
bentett. Azóta folyamatosan ér-
zem a felém áradó szeretetet” –  
mondta a bajnok.

Még akkor sem 
adtam fel, amikor 
fél perccel a vége 
előtt a japánnak 
megadtak 
egy pontot

Egy bronzérem
története
Hárspataki Gábor karatéka útja az olimpiáig
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TOKIO 2020

RieRsch Tamás

Nagy kő eshetett le a Rákos-
palotán élő Keszthelyi-Nagy 
Rita szívéről, amikor Magyari 
Alda, a magyar női vízilabda- 
válogatott kapusa egészpályás 
gólt dobott az oroszok elleni 
bronzcsata végén. 

Az a gól ugyanis a 11. magyar ta-
lálat volt már a 9 orosszal szem-
ben, s mivel csak néhány másod-
perc volt hátra a mérkőzésből, el 
is döntötte, hogy a tokiói olim-
pia bronzérmét női vízilabdában 
Magyarország nyerte.

„Ha valaki sportolni kezd, biz-
tos arról álmodozik, hogy egy-
szer az olimpiai dobogóra is feláll-
hat majd. Így voltam ezzel én is. 
Nagyon sokat dolgoztam azért, 
hogy egyszer én is érmes lehes-
sek olimpián. Azok közé a játé-
kosok közé tartozom, akik több-
ször közel voltak már az érem-
hez, ez az álom a csapattal együtt 
negyedszerre sikerült” – mondta 
Keszthelyi-Nagy Rita. 

Rita igazi vízilabdás családba 
született. Mondhatni, az anya-
tejjel szívta magába a póló irán-
ti szeretetet. Édesanyja, Schäffer 
Zsuzsanna és édesapja, Keszthe-
lyi Tibor egyaránt magas szin-
ten vízilabdáztak, édesapja 1988-
ban a szöuli olimpián is szerepelt, 
ahol a magyar csapat tagjaként 
ötödik lett.

„A szüleim sosem erőltették 
a vízilabdát, sőt eleinte úsztam, 
majd tízéves koromban próbál-
tam csak ki a pólót, amit nagyon 
megszerettem. Valószínűleg volt 
affinitásom a já-
tékhoz, de hogy 
az lettem, aki, ah-
hoz az is kellett, 
hogy az édesapám 
rengeteget foglal-
kozott velem. Én 
pedig megpróbál-
tam mindezt a tel-
jesítményemmel 
meghálálni neki.”

Rita a statisztikák szerint is 
az elmúlt évtized legjobb és leg-
eredményesebb vízilabdázó-
ja volt. A Dunaújvárossal ket-
tő, az Egerrel egy, jelenlegi csa-
patával, az UVSE-vel pedig hat 
magyar bajnoki címet szerzett, 
a Magyar Kupát hatszor emel-
hette a magasba, és az újpestiek-
kel 2017-ben Európa trónjára is 
felülhetett (LEN Bajnokok Li-
gája-győztes volt). A korosztá-
lyos sikerek mellett a felnőtt ma-
gyar válogatottal világbajnoki 
bronz érmet, Európa-bajnoki cí-
met, több bronzérmet és immár 
egy olimpiai bronzérmet is szer-
zett. Számos tornán a legjobb já-
tékosnak választották, vagy ép-
pen gólkirályi címet nyert, nem 
is csoda, hogy itthon már nyolc 
alkalommal őt nevezték meg az 
„Év magyar vízilabdázójának”.

„Rajtam kívül a mostani csa-
patból Szűcs Gabriella és Gangl 
Edina tudja igazán, mennyit ér 
az a bronzérem a korábbi ne-
gyedik helyek után. Egy világ-
versenyen mindig a negyeddön-
tő a legnehezebb. Nekünk is na-
gyon nehéz volt a mindig erős és 
veszélyes hollandok ellen, de sze-
rencsére túljutottunk rajtuk. A 
spanyolok ellen ugyan nem sike-
rült nyernünk, de a végén min-
den jól alakult” – jegyezte meg az 
olimpikon.

Egy sportoló életében az 
olimpiai érem a legfontosabb,  a 
bronzmedál is sokat ér, erkölcsi-
leg főként!

„Siker után mindig könnyebb 
folytatni, mint egy kudarcot 
vagy csalódást követően. Hogy 

mit ad majd ez a 
bronzérem, erőben 
és lendületben, azt 
most még nem tu-
dom. Egy biztos, 
az UVSE-vel szep-
tember 13-án kez-
dődik a felkészülés 
az új szezonra” – 
tette hozzá Keszt-
helyi-Nagy Rita.

Tízéves korom-
ban próbáltam 
csak ki a pólót, 
amit nagyon 
megszerettem

Negyedszerre 
sikerült!
Keszthelyi-Nagy Rita, az ötkarikás gólkirály
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FEJTSE MEG A REJTVÉNYT
ÉS AZ ÜZENETET!
Vágja ki az újságból a teljesen 
kitöltött rejtvényt, és küldje 
el zárt borítékban levelezési 
címünkre (XV Média Kft.,  
1615 Bp., Pf. 155.), vagy adja 
le a szerkesztőség részére a 
1153 Bp., Bocskai utca 13. 
szám alatt! A borítékra írja rá: 
„Tizenötödik Életképek 
REJTVÉNY”! Két helyes megfej-
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2021. szeptember 2. 
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 2021/12. szám helyes 
megfejtése: „Újjászületik a helyi 
termelői piac környezete”
A 2021/12. szám helyes meg-
fejtői közül Róka Béláné XV. ke-
rület, Londoni: Váratlan szerelem 
című könyvét nyerte, Pálinkás 
Tibor, XV. kerület, Potozky Lász-
ló: Éles című könyvét nyerte.
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INGATLAN
Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsó-
kavár ui 2. emeleti örökbérletű, önkor-
mányzati 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 
Ingatlanosok, kérem, ne hívjanak. 

Kiadó Balatonalmádiban 50 nmes fertőt-
lenített nyaraló nagy terasszal, gépkocsi
beállóval 4 főre 1 hétre 100.000 Ftért.  
Elő és utószezon olcsóbb. 
Tel.: +36 30 727 2727

Kiadó középkorú párnak + egy felnőtt 
hozzátartozónak 2 szobás lakás bútoroz-
va. Internet, TV, hűtő, mosógép van. 
Tel.: +36 30 936 3522

Keresek sürgősen olcsó albérletet 2 fő 
részére. Email: tabori.ancsi@gmail.com
Tel.: + 36  30 245 2759

ADOK–VESZEK
Eladó akváriumok: egy 39 literes, egy 
10,5 literes (fialtató), ez üvegtetővel. Ga-
lambházberendezések, fészkek, ülő-
kék, etetők, szállítóketrecek. Baromfik-
nak is jó.
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó 1 db új szobai WC, ár: 12 E Ft., 
1 db új Nike hátitáska 5 E Ft. 
Tel.: + 36 20 470 0007

Eladó jó állapotban lévő 3 kerekű elekt-
romos rokkant moped, új akkumulátor-
ral, ár: 120 E Ft. 
Tel.: + 36 30 647 1988

Eladó új, női 26os kerékpár, galaxy 6 
sebességes, irányár: 55 E Ft., új, kalo-
csai rysseley pruszlik,irányár: 25 E Ft. 
Tel.: + 36 70 708 2233

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

Eladó vagy elcserélem működőképes 
laptopra használt számítógépem HP 
compa DC használt Fujitsu TFT monitor, 
processor, E5300, merevlemez, meg-
hajtó. 
Tel.: + 36 20 512 7952

Eladó keveset használt cyclone vákuum 
porszívó, acer monitor 60 cm átmé-
rő, felültöltős mosógép, régimódi fonott 
utazóláda (kosár), új termoüveges ablak 
90 x 120. 
Tel.: + 36 771 5371 

Eladó 24 sz. Delonghi kávéfőző, trion 
kávédaráló, hűtőtáska jégtartóval, mikro-
hullámú, műanyag kis méretű húsdará-
ló, új, elektromos gofrisütő, digitális grill, 
olaj nélküli fritőz. 
Tel.: + 36 70 771 5371 

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

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

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

Eladó 1 db csillár, 1 db fa létra, 2 db 
kerti vasszék huzattal együtt, 2 db 
gyermekroller, 2 db olajradiátor, 1 db 
új IKEAs tükör 2 m x 160 cm, bejára-
ti ajtó, tok nélküli 207 cm hosszú, 96 
cm széles. 
Tel.: +36 20 282 9580  

Eladó könyvek „A Magyar jobbágyság 
története” (1944. évi kiadás 568 olda-
lon Honfoglalástól kezdődően 1944ig 
652 oldalon)
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv  Lyka Károly: ,,Festészetünk 
a két világháború között” (Corvina Kiadó) 
124 oldal szöveg plusz 92 kép festmé-
nyekről. Tel.:  + 36 70 273 1886

INGYEN ELVIHETŐ
Ajándékba adom LG dobozos formá-
jú színes televíziómat egy diáknak vagy 
nyugdíjasnak, aki saját szobájába külön 
televíziót szeretne. 
Tel.: + 36 1 419 1971

TÁRSKERESŐ
Hetvenkét éves, értelmiségi hölgy, ke-
resi: nemdohányzó, független, korrekt, 
magányos, diplomás úr barátságát 75 
éves korig, közös őszi programokhoz. 
Tel.: + 36 70 721 3683

Ötvenhat éves 175/75 független férfi 
keresi párját kizárólag komoly kapcso-
latra. 
Tel.: + 36 70 356 2236

GONDOZÁS
Eltartási szereződéssel családi házam-
ban házrészt előkerttel biztosítok. Hívjon 
bizalommal. Tel.: +36 1 306 6102

Egyedülálló, szerény hölgyet keresek 
ottlakással, és aki háztartásomban se-
gítene. Lehet nyugdíjas is, vagy bejáró 
segítség. 
Tel.: + 36 30 861 0037 

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

Életjáradéki szerződést kötnék idős 
emberrel, nagy összegű kifizetést és havi 
járandóságot ajánlanék az ingatlanért 
cserébe. Egy gyermekes anyuka. 
Tel.: +36 70 633 1486 

ÁLLÁST KERES
Nyugdíjas nő keres 4 órás munkalehe-
tőséget a kerületben pl. mosogatás, be-
vásárlás (heti 12 alkalommal)
Tel.: + 36 70 313 4386 

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes ki-
szállással és azonnali elszállítással, 
készpénzért vásárol régi és új könyveket, 
teljes könyvtárakat, térképeket, metsze-
teket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, 
festményeket, porcelánokat, egyéb régi-
ségeket, teljes hagyatékot. 
Tel: +36 1 3126294; 
+36 30 9412484

XV. kerületben működő cég vállalja: 
Kazáncsere, Gázkonvektorcsere, javí-
tás, tisztítás. Szénmonoxid, gázszivár-
gásmérés. Klímatelepítés. Karbantartás, 
tisztítás. Radiátorcsere. Bojlercsere. EPH 
jegyzőkönyv. Alumínium radiátorforgal-
mazás. 
Telefon: +36 30 8260130

Kertet gondozni vágyó fiatal pár Nya-
ralót/Hétvégi Házat venne a Balatonon 
vagy a Szentendre/Dunakanyar térségé-
ben 18mftig. 
Tel.: +36 20 4549152

Közös képviselet megbízható szakem-
bergárdával évtizedes tapasztalattal! Hív-
jon bizalommal! 
Tel.: +36 20 5225454

Szabó Balázs vállalja kémények bélelé-
sét, építését, kondenzációs kazánok te-
lepítését teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 
+36 20 2647752

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat ke-
res! Jutalék 3,5 %, ügyvéd ingyen, kül-
földi vevők elérése. Ismerős lakása el-
adó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
Tel.: + 36 20 9600600

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 
és BURKOLÁST vállalok takarítással, fó-
liázással. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: + 36 30 422 1739

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag
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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

HIRDETMÉNY

A PALOTA-HOLDING
Ingatlan és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársaság 
– Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, 

Újpalota Önkormányzat Képviselőtestületének 
258/2021.(VI.24.) ök. számú határozata alapján eljárva, 

az önkormányzat vagyonáról szóló 
33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 22. § (2) és 

(8) bekezdése, 23. §-a, valamint 1. sz. melléklete  alapján 
– zártkörű meghívásos pályázati eljárás keretében 

ÉRTÉKESÍTI 

a Budapest XV. kerület, belterület, 91124/5 helyrajzi 
számon, (a 91124/4,91124/5 és 91124/6 hrsz-ú telek-

csoport újraosztását követően 91124/7 helyrajzi számon) 
felvett, természetben Budapest XV. kerület, 

Erőkar utcában található, 
„kivett út” megnevezésű ingatlanhoz tartozó, 

742 m2 alapterületű 
1/1 önkormányzati tulajdonú, 

per-, teher- és igénymentes ingatlanrészt.

HIRDESSEN HELYBEN
ÉS HITELESEN!

+36702376926

hirdetes@xvmedia.hu


