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RieRsch Tamás

Ősz kezdetén két új felújí-
tott útszakaszt is átadtak 
Rákospalotán. Az Eötvös 
utcának a Dugonics– 
Wysocki utca közötti szaka-
szát, illetve a Bocskai utca 
Illyés Gyula – Dobó utca 
közötti részét is felújította 
az önkormányzat. 

„Ez a két utca egyaránt kerü-
leti fenntartású, tömegköz-
lekedés nem érinti – mondta 
Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester –, az Eötvös utcai 
szakasz bruttó 177 millió, a 
Bocskai utca felújított szaka-
sza pedig bruttó 72 millió fo-
rintba került.”

A beruházás révén azon-
ban nemcsak új, jó minőségű 

aszfalt burkolatot kaptak az 
úttestek, hanem szegélyeket is 
leraktak, illetve parkolóhelye-
ket is kialakítottak.

„Az Eötvös utcában a for-
galom gördülékenyebbé tétele 
miatt az autók félig a járdaszé-
len kialakított parkolóhelye-
ken állhatnak, míg a Bocskai 
utcában gyeprácsos várako-
zóhelyek épültek” – jegyezte 

meg a polgármester. A kivite-
lezés során mindkét helyszí-
nen gondoskodni kellett a csa-
padékvíz elszivárogtatásáról 
is. A Bocskai utcában többek 
között ezt a célt szolgálja a 
gyeprácsos megoldás, az Eöt-
vös utcában azonban a zöld 
sávokban emiatt úgynevezett 
kavicsos szikkasztókat kellett 
létrehozni. 

„Mindkét helyszínen fon-
tos volt, hogy a meglévő nö-
vényállomány ne sérüljön, 
ezért a parkolókat is a meg-
lévő fákhoz, bokrokhoz iga-
zítottuk. Az Eötvös utcában 
így is sikerült az eredetileg 
tervezett 36 helyett 50 darab 
esztétikus, jó minőségű, tér-
kövezett parkolóhelyet kiala-
kítanunk” – tette hozzá a pol-
gármester.

Jónás á.

A nyári szünetet követően lapunk meg-
jelenésével egy időben, szeptember 9-én 
ülésezett a képviselő-testület. A tanács-
kozás elején, a protokolláris események 
keretében adták át a Rákospalota, Pestúj-
hely, Újpalota Érdemérem díjakat, majd 
az előzetes tervek szerint 16 napirendet 
tárgyaltak meg a képviselők.

A meghívóban jelzettek szerint a testület ta-
nácskozott a Csokonai Kulturális Központ 
és az XV. Média Kft. 2022. január 1-jei ösz-
szeolvadása kapcsán a helyi közművelődési 
feladatok ellátásának átszervezéséről. 

A Budapest-Rákospalota Magyarok Nagy-
asszonya Főplébánia állami támogatásból új 
plébániaépület és közösségi ház építését ter-
vezi a Bácska utca 4. szám alatt. Hogy ez 
megvalósulhasson, szükség van a Kerületi 
Építési Szabályzat módosítására, így ez is na-
pirendre került.

Az  önkormányzat új honlap fejlesztése, illet-
ve az ehhez szükséges anyagi kötelezettségválla-
lás is szerepelt a megtárgyalandó témák között. 
Az előterjesztés szerint erre a célra összesen net-
tó 32 millió forintot biztosítanak majd.

A képviselők zárt ülésen határoztak a XV. 
Kerület Díszpolgára cím odaítéléséről is.

A testületi ülések élőben és felvételről is teljes terjedel-
mükben megtekinthetők az onkormanyzatitv.hu és a bpxv.
hu honlapokon.

TANÁCSKOZÁSFORGALOMKORLÁTOZÁSOK

BERUHÁZÁS
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Ülésezett a testületÚjabb gyalogos-
átkelőhelyek épülnek

Utcahossznyi útfelújítások

Az Eötvös utcai 
szakasz 177 
millió, a Bocskai 
utcai szakasz 
pedig 72 millió 
forintba került

16 napirendet tárgyaltak meg a képviselők

TERVEK MENTÉN

Az önkormányzat legközelebb a 
Kemény István utcában, az Árokhát 
utcától északra eső területen végez 
majd felújítást. Ennek a tervezése 
már zajlik, a közbeszerzés kiírását 
követően pedig a következő tavasz-
szal kezdődhetnek majd a munkála-
tok. Ezzel párhuzamosan a főváros 
még idén felújítja a Deák utcát, illet-
ve elkezdi a Zsókavár utca és Erdő-
kerülő utcák tervezését is. Ez utóbbi 
útvonalak jövőre újulnak meg.

Jó minőségű aszfaltburkolatot kaptak az úttestek

Az Istvántelek P+R parkoló építése 
II. üteméhez kapcsolódóan szeptem-
berének harmadik hetében elkezdődik 
a Pázmány Péter utca – Wysocki utca 
csomópontba tervezett gyalogos-átkelő-
helyek kiépítése. Két gyalogos-átkelő-
hely létesül, az egyik a Pázmány Péter 
utcát keresztezve a vasúti gyalogos felül-
járó irányába, míg a másik rá merőlege-
sen a Wysocki utcát keresztezve. A for-
galombiztonság növelése érdekében a 
beruházás során a megfelelő megvilágí-
tási szint biztosítása érdekében a csomó-
pontban új közvilágítási hálózat is léte-
sül. A munkálatok folyamán alkalom-
szerűen forgalomkorlátozások várha-
tók. Az önkormányzat kéri az itt élők 
és közlekedők fokozott figyelmét, az 
építésből adódó kellemetlenségek meg-
értését és a várható befejezésig, novem-
ber közepéig a türelmet.

 TK
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MINISZTERELNÖK-JELÖLT

ELNÖK, MSZP XV. KERÜLETI
SZERVEZETE

KARÁCSONY
GERGELY

TÓTH IMRE

TÁMOGASSA
KARÁCSONY

GERGELYT 
SZAVAZATÁVAL!

VIETNAMI KAPCSOLATOK SZLOVÁKOK A KERÜLETBEN

T. K.

Augusztus végén hivatalos 
látogatásra érkezett kerüle-
tünkbe a Vietnámi Szocialis-
ta Köztársaság új budapesti 
nagykövete, Nguyen Thi 
Bich Thao.

Az Asia Centerben tett láto-
gatáson Cserdiné Németh An-
géla polgármester és a bevásár-
lóközpont vezetői kísérték a 
nemrégiben kinevezett nagy-
követet, aki az ott dolgozó vi-

etnámiakkal szeretett volna 
megismerkedni.

A diplomata minden vietná-
mi kereskedőhöz odament, és 
kedvesen elbeszélgetett velük. A 
nagykövet az XV. Médiának el-
mondta, csupán néhány hónap-
ja tartózkodik a magyar főváros-
ban, és először járt az Asia Cen-
terben, ahol a külföldi kereske-
dők közül a vietnámiak vannak 
a legtöbben. Hozzátette: minden 
segítséget meg kíván adni honfi-
társainak az elkövetkező két év-
ben, amíg a kinevezése szól.

Nagyköveti látogatás 

Újrakapcsolódás
Ferenczi Ágnes, a helyi szlovákok vezetője bízik abban, hogy idén több prog-
ramra lesz lehetőségük

Újrakapcsolódás címmel szerve-
zett programot a XV. Kerületi 
Szlovák Önkormányzat augusz-
tus 30-án a Csokonai Művelődé-
si Házban. Az eseményen Fe-
renczi Ágnes elnök számolt be 
a helyi szlovákok tevékenységé-
ről, majd Balog Tamás képeiből 
nyílt online kiállítás megtekinté-
sével folytatódott a találkozó.

A rendezvényen kiderült: a ke-
rületi szlovák nemzetiségű la-
kosoknak létfontosságú a kul-
turális kötődés, hiszen ezáltal 
tudják megőrizni identitásukat. 
A helyi szlovák önkormány-
zat pedig abban nyújt segítsé-
get, hogy különböző közösségi 
programokat szervez a város-
részben élő szlovák ajkúaknak. 
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RieRsch Tamás

Hajdu László ország-
gyűlési képviselő és 
Barkóczi Balázs, a 
Demokratikus Koalíció 
szóvivője, a XV. ke-
rület baloldali ország-
gyűlési képviselőjelöltje 
tartott sajtótájékozta-
tót szeptember 2-án 
Újpalotán. A két poli-
tikus azért hívta a pa-
nelépületek közé a sajtó 
képviselőit, hogy egy 
örömhírt osszon meg a 
kerületi lakókkal. 

Barkóczi Balázs elmond-
ta: a baloldali kormány-
zás idején, egészen 2007-ig 
jól működött a panelprog-
ram. Addig ugyanis 34 mil-
liárdot költöttek az épü-
letek felújítására, melyből 
190 ezer lakás vált kom-
fortossá. Ez a panelek egy-
negyedét jelentette. Ezek 
a házak ráadásul nemcsak 

hőszigetelést kaptak, ha-
nem energetikailag is meg-
újultak. 2008-tól már a la-
kóknak is be kellett száll-
niuk az Új Magyarország 
Lakásfelújítási Program-
ba, ám még ez az ütem is 
tartható volt, melynek kö-
szönhetően már a hazai pa-
nelek egyharmada újulha-
tott meg. Ugyanakkor eb-
ben az időszakban a jelen-
tős önrész miatt már csak 
a felújított házak fele igé-
nyelte a teljes szigetelést.

Jövőre a Dobrev Klára 
vezette magyar kormány 

egyik elsődleges feladata 
lesz a panelfelújítási prog-
ram újraindítása – tette 
hozzá a DK szóvivője –, 
ám ezt nem önrészből, 
hanem uniós forrásokból 
fogjuk finanszírozni, és 
ezt a programot ki fogjuk 
terjeszteni a nem panel-
ből épült társasházakra is. 

Hajdu László ország-
gyűlési képviselő hozzá-
tette: sok felújítatlan ház 
van még a kerületben. 
„Egy tízemeletes ház teljes 
hőszigetelését, energetikai 
hatékonyságának növelé-
sét nem lehet közös költ-
ségből finanszírozni. Min-
denképpen állami vagy 
uniós beavatkozás szük-
séges. Az újpalotai lakó-
telep most ötvenéves, az 
épületek igénylik a felújí-
tást, a közművek a cserét, 
éppen ezért örömhír szá-
munkra, amit az új kor-
mány tervez” – jegyezte 
meg Hajdu László.

A panelfelújítási 
program újrain-
dítását uniós for-
rásokból fogjuk 
finanszírozni

Örömhír a lakótelepieknek

Barkóczi Balázs és Hajdu László a panelfelújítási program 
újraindítását szorgalmazza

Több egyesület konkrét segítséget is felajánlott 
a közösségek számára

Hosszú szünet után ült össze a közelmúlt-
ban a Civil Fórum a kerületben, a helyi szer-
vezetek megállapodtak, hogy a jövőben szo-
rosabb kapcsolatot alakítanak ki egymással.

Az elsődleges cél, hogy összefogásra szólít-
suk fel a civileket, másrészt pedig szeretnénk 
elérni, hogy elmondhassák a véleményüket a 
városrészben történő eseményekről – nyilat-
kozta Makai Ferenc, független önkormány-
zati képviselő, az ÖTHÉT Egyesület elnöke 
és a fórum főszervezője. Az újpalotai Nyi-

tott Ajtóban rendezett találkozón a bemutat-
kozásokat követően több egyesület konkrét 
segítséget is felajánlott a közösségek számára. 
Az Állatmentő Angyalok például terápiás 
kutyákkal látogatnának más csoportokhoz, 
a Csomópont műsorral kedveskedne a töb-
bieknek, az ÖTHÉT egyesület pedig zöld 
programokkal támogatná a kollektívákat.

A fórum kiváló lehetőséget biztosított ar-
ra is, hogy a résztvevők megismerjék a pol-
gármesteri hivatal új civil referensét, Kis-Ja-
kab Nórát, illetve, hogy a szakember is bete-
kintést nyerhessen a kerületi civil életbe. 

                                                       R.T.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

FÓRUM

Civil kurázsi
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BARKÓCZI
BALÁZS

cserdiné
németh angéla

HAJDU
lászló

a DK jelöltje
az ellenzéki előválasztáson

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota, Újpest

a XV. kerület
polgármestere

a XV. kerület és Újpest
országgyűlési képviselője

MI IS BARKÓCZI BALÁZSRA SZAVAZUNK AZ ELŐVÁLASZTÁSON!

EGÉSZSÉG, LAKHATÁS, BIZTONSÁG.
SZAVAZZON BARKÓCZI BALÁZSRA AZ ŐSZI ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON!

AZ ELŐVÁLASZTÁSON ŐT TÁMOGATJÁK AZ ALÁBBI SZERVEZETEK IS:
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RieRsch Tamás

„Több éve gyűjtünk ado-
mányokat a kerületben 
– mondta Szilvágyi Lász-
ló, a Lehet Más a Politi-
ka képviselője –, ünne-
pekkor főként a Csalá-
dok Átmeneti Otthonát 
támogatjuk. Iskolakez-
déskor azonban a kerü-
leti szülők is nehéz hely-
zetben vannak, így mi-
kor megkeresett a Zöld 
15 Egyesület egy pillana-
tig sem haboztam, kinek 

segítsünk. A most átadott 
tanszereket az egyesület 
tagjai gyűjtötték, illetve 
egy helyi vállalkozótól 
is kaptunk egy nagyobb 
mennyiséget.”

„A közgondolkozás 
megváltoztatása volt a 
célja az egyesület alapítá-
sának – jegyezte meg Pó-
sa Lajos elnök. – Szeret-
nénk egy erősebb közös-
séget létrehozni, mely 
segíthet abban, hogy job-
ban megismerjék egy-
mást az emberek. Fon-

tos, hogy ne csak a rosz-
szat lássuk, hanem fe-
dezzük fel a kerület 
örökségeit, a környeze-
tünket és a hétköznapi 
hősöket is. Az egyesüle-
tünk a jövőben olyan ak-
ciókat fog kezdeményez-
ni, amellyekkel erősíte-
ni kívánjuk a lokálpatri-
otizmust és az egymásra 
való odafigyelést.”

A szeptemberi akció 
az első ilyen program-
pont volt. Az egyesület 
tagjai a tanszeradomány-
nyal a Kossuth iskola rá-
szoruló diákjait segítet-
ték. A csomag füzeteket, 
írószereket és egyéb, ta-
nuláshoz szükséges esz-
közöket tartalmazott.
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LOKÁLPATRIÓTA GONDOSKODÁS A KERÜLET LEGÚJABB ÉKKÖVE

A tanszeradománnyal a Kossuth iskola rászoruló diákjait segítették

A Forrás Református Óvodát jövőre vehetik birtokba a gyerekek

Alighogy megalakult, máris gőzerőre kapcsolt a 
Zöld 15 Egyesület a kerületben. Pósa András elnök 
és Szilvágyi László önkormányzati képviselő szep-
tember 1-jén tanszerekkel megpakolva érkezett a 
rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskolába. 

Beindult a Zöld 15 Egyesület

Gyerekkorunk sós vize

Megújult társasházkezelési részlegünk teljes körű pénzügyi, jogi és 
műszaki hátteret biztosít a Palota-Holding által kezelt társasházak-
nak és lakóközösségeknek. Közös képviselőink szakirányú tár-
sasházkezelői és ingatlankezelői képesítéssel, könyvelőink pedig 
pénzügyi végzettséggel rendelkeznek. Ha megbízható, széles körű 
szakmai tapasztalattal rendelkező közös képviseletet keres tár-
sasházának, a legjobb választás a 100%-ban önkormányzati tulajdonú

PALOTA-HOLDING ZRT.
Hívjon bizalommal és kérjen ajánlatot! Versenyeztessen meg minket!

Tel.: +36 1 414 7183, e-mail: thk@palotah.hu
Személyesen is felkereshet bennünket:
1156 Bp., Száraznád u. 4-6.

BÍZZA PROFIKRA!

Elkészült Rákospalota és 
a kerület legújabb ékkö-
ve, a Rákospalotai For-
rás Református Óvoda. 
A Kossuth utca – Kisme-
ző utca – Attila utca által 
határolt telken nemcsak 
egy szép, tágas és minden 
igényt kielégítő intéz-
mény épült, hanem egy 
gyönyörű, zöld kertet és 
egy modern játszóteret is 
kialakítottak.

„Nagyon örülünk, 
hogy a munkálatok végé-
re értünk – mondta Hek-
li Katalin, a Rákospalo-
ta-Óvárosi Református 
Gyülekezet lelkésze –, 
régóta húzódó beruházás 
volt, amely rengeteg ener-
giánkat lekötötte.”

Az új óvoda műsza-
ki átadása jelenleg zajlik, 
amit az épület használat-
bavételi engedélye követ-
het. Mindez várhatóan he-
teken belül meg fog tör-
ténni, de csak 2022 szep-
temberében nyitnak meg, 
mert félévkor nem sze-
retnének tanévet kezde-
ni. Érdeklődő már bőven 
akad, megfelelő létszám-
mal tudnak majd indulni 

négy, vegyes csoporttal. A 
színes, galériás csoportszo-
bák, a növényekkel teli 
aula, a sok könyvvel ren-
delkező gyermekkönyv-
tár, a modern kiszolgáló 
egységek, az egyéni fejlesz-
tésekre szolgáló szobák ki-
váló helyszínt és lehetősé-
get biztosítanak majd a 
gyerekek egészséges fejlő-
déséhez.  R. T.

HIRDETÉS

A most átadott 
tanszereket az 
egyesület tagjai 
gyűjtötték

NÉVEREDET

Hogy miért lett Forrás az új 
óvoda neve? Nos, a bibliai 
utalás mellett egy helytör-
téneti oka is van ennek a 
névválasztásnak. A telek 
alatt ugyanis egy sós vizű ér 
található, melyen – köszön-
hetően a korábbi református 
iskolának – sok generáció 
nőtt fel. A beruházás során 
a kivitelező is rábukkant erre 
az érre, melyet egy szép 
kúttal ismét ihatóvá tett. Így 
a XX. század első első felé-
ben itt tanuló korosztály után 
a mai gyermekek is sós vízű 
(de iható) vízzel olthatják 
majd a szomjukat. 
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A  XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
PÁLYÁZATOT HIRDET

NÉPJÓLÉTI ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYLETI FŐOSZTÁLYON

LAKÁSÜGYI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

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

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20. 

A Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság a 2021. augusztus 
10-én megtartott ülésén 4/2021. (VIII. 10.) számú határozatában megál-
lapította, hogy a Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata illetékességi körében az alábbi közalkalmazotti szakszerve-
zetek rendelkeznek települési szinten  ágazati reprezentativitással:szociális 
ágazatban (TÉAOR 88) a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, 
valamint szociális ágazatban (TÉAOR 88) a Szociális Munkások  Demokrati-
kus Szakszervezete.
Jelen közlemény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezen-
tativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdésén alapul.

Dr. Filipsz Andrea
jegyző

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
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TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

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

SZAKSZERVEZETEK REPREZENTATIVITÁSA KÖZLEMÉNY

Most kedvezményes  
áron vállaljuk Társasházak  
és Lakásszövetkezetek
könyvelését!

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
NE MARADJON LE!

AKCIÓS ÁR:
500 Ft / albetét / hó
(min. 7.000 Ft / hó)

• Rendszeres, akár online
   egyenleg-kimutatással
• Közösköltség-számítás 
   speciális előirányzatokkal

+36 30 878 7353
info@adominden.hu

HIRDETÉS



NE DOBJA EL
A SZEMETÉT!

Segítse a munkánkat azzal,
hogy tisztán tartja

a közterületeinket.240
MILLIÓ
FORINTOT
KÖLTÜNK
AZ UTCÁINK,
PARKJAINK
TISZTÁN
TARTÁSÁRA.
ÓVJA ÖN IS 
A KERÜLETÜNK 
TISZTASÁGÁT! 
NE DOBJA EL
A SZEMETÉT!
SEGÍTSE A MUNKÁNKAT
AZZAL, HOGY
TISZTÁN TARTJA
A KÖZTERÜLETEINKET!



Tóth Imre MSZP-s alpolgár-
mester visszaléptetése után a 
momentumos Palocsai Béla 
maradt az egyetlen olyan jelölt 
Budapest 12-es körzetében, aki 
helyben él és dolgozik.

Alapszervezeti elnök, ön-
kormányzati képviselő és most 
még országgyűlési képviselő is 
szeretne lenni. Miért?
Mert látom a szűkebb és tágabb 
lakókörnyezetem problémáit, 
az elszalasztott lehetőségeket. 
Az meg kiderült már: érdemi 
változást csak országgyűlési 
képviselőként lehet elérni.

Környezetvédelmi mérnöknek 
tanul az egyetemen. Az ország- 
gyűlésben is ezen a szakterüle-
ten dolgozna?
Természetesen! Az előttünk álló 
évtizedek legnagyobb problé-
mája az lesz: hogyan tudunk 
alkalmazkodni a klímaváltozás 
jelentette kihívásokhoz. Fontos, 
hogy minél több szakértő poli-
tikusa legyen a magyar Parla-
mentnek.

Milyen ügyekbe állt bele az 
elmúlt szűk két évben, amióta 
képviselő?
Négy kezdeményezésemre 
vagyok büszke. Határozott lépé-
seket tettem a Nevenincs tónál 
lévő erdő megmentéséért. Talál-
tunk egy megfelelő, mindenki 
számára előnyökkel kecsegtető 
megoldást az Erdőkerülő úti haj-
léktalanok sorsának rendezésére, 
megvalósítottuk a kerület első 
közösségi kemencéjét, ami igazi 
sikertörténet, és dolgozom az 
újpalotai égető parkolóhelyhiány 
megoldásán. Közbenjárásomra 
eddig húsz új parkolóhelyet tud-
tunk kialakítani, de a régi kínai 
iskola üresen álló udvarát fel-

szabadítva további hetven-száz 
környékbeli autónak találhatunk 
helyet.

A bizonytalankodóknak mit 
mond: miért érdemes Önre 
szavazni?
Két jelölt mérkőzik, két szem-
léletmód ütközik. Más feladata 
van egy pártpolitikusnak és más 
a helyi országgyűlési képvi-
selőnek. Pártpolitikusok listáról 

jutnak be. Az országgyűlési 
képviselők helyi emberek, 
akik a legjobban ismerik 
a körzetüket, elsődleges 
feladatuk annak a körzetnek 
a képviselete, ahol meg-
választották őket. Ezt az 
elvet képviselte a jelenlegi 

országgyűlési képviselőnk, 
Hajdu László is egész politikai 
karrierje során. Ezért választot-
ták meg oly sokszor.

Köztudott, hogy a riválisom-
nak semmilyen kötődése nincs 
a 15. kerülethez, pár hónapja ő 
nem ismert itt senkit a párttársain 
kívül, és őt sem ismerte itt senki, 
így én sem. Ezért még ha akar-
nék sem tudnék rosszat mondani 
róla. Úgy mondják, hogy Isasze-
gen, ahol él és dolgozik, rendes 
lokálpatrióta. Ő ott, én itt.

Mit gondol, mit nehezebb 
megnyerni: az előválasztást vagy 
tavasszal az „igazi” választást?
Egyértelműen az előbbit, mert 
ez a körzet hagyományosan el-
lenzéki, itt a jobboldalnak eddig 
nem sok babér termett. Ráadásul 
tavasszal már a hátam mögött 
tudhatom Barkóczi Balázs és a 
Demokratikus Koalíció teljes 
támogatását is.

Attól ilyen magabiztos, mert 
az ittlakunk.hu szavazásán 
2/3-os arányban tönkreverte 
vetélytársát?
Az nem több mint egy jó előjel, a 
helyén tudom kezelni. A győzel-
memben az eddigi munkám és a 
kampányom miatt hiszek.

Parlamenti képviselőként mi 
lenne az első dolga?
Az egészségügy, a közbiztonság 
és az oktatás rendbetétele elsőbb-
séget élvez. Az egyik legégetőbb 
feladat a várólisták csökkentése, 
ami megfelelő szervezéssel, 
az egészségügyi szakdolgozók 
nagyobb, átgondoltabb bevoná-
sával jórészt megoldható lenne 
már néhány hónap alatt. Nem üres 
kórházépítési ígéretekre van szük-
ség a szavazatok elnyeréséhez, 
hanem azonnali beavatkozásra.

gondjait, aki itt él
AZ ISMERI AZ ITTENIEKAZ ISMERI AZ ITTENIEK
Palocsai Béla az elmúlt években is a körzet lakóiért dolgozottPalocsai Béla az elmúlt években is a körzet lakóiért dolgozott

Előválasztási
melléklet

Szeptember 18–26.

SZAVAZZ 
RÁM!



  EGYÜTT LEGYŐZZÜK ORBÁNT!  EGYÜTT LEGYŐZZÜK ORBÁNT!SZAVAZZ RÁM, SZAVAZZ RÁM, 
Van viszont három terület, ahol Orbán tényleg végzetes pusztítást okozott.
1. Leépítette a demokráciát!
Kiüresítette a Parlamentet, az önkormányzatokat, 
s ami a legfontosabb, igyekezett elvenni az ember 
kedvét demokratikus jogaik gyakorlásától, kit csak 
közömbössé téve, kit megfélemlítve

2. A nemzeti vagyont magánvagyonná tette!
Ki ne emlékezne még Kósa Lajos elhíresült mondá-
sára: „… elvesztette közpénzjellegét”. Hosszú évek 
lopása után most már, érezve közelgő vesztüket, 
amit nem tehetnek közvetlenül saját zsebükbe, azt 

állami vagyonnal bőségesen ellátott magánalapítvá-
nyokba, koncessziókba menekítik.

3. Egymás ellenségeivé tett rokont, barátot!
Ez a legförtelmesebb (tegyük hozzá: társtettesekkel 
elkövetett) bűne, ez a seb a legfájóbb és a legnehe-
zebben begyógyítható. Ez csak egy új, normális kor-
mány segítségével, mindannyiunk összefogásával, 
hosszú idő alatt sikerülhet.
Egy szónak is száz a vége: Orbánnak mennie kell!
Ha rám szavaznak, együtt (ezt is) megcsináljuk.

Az Újpalotán élők jó tudják: 
az Erdőkerülő utca mögötti 
részen hosszú évek óta élnek 
hajléktalanok. A kerület lakói 
és a fedél nélküliek között 
folyamatosak a súrlódások, a 
feszültség leginkább utóbbiak 
életviteléből adódik: utcai 
italozás, a közparkok vécé-
nek használata, kötekedés az 
itt élőkkel...

Különösen aggasztó a 
helyzet a téli időszakban. Az 
összeeszkábált nyomorúsá-
gos kis kunyhók lakói bármit 

elégetnek, hogy valamelyest 
megmelegedhessenek. Ez 
gyakran olyan füsttel és bűz-
zel jár, hogy főleg a bérházak 
felsőbb szintjein lehetetlen a 
szellőztetés. Az önkormány-
zatnak és a rendőrségnek 
nagyrészt meg volt kötve a 
keze a közelmúltig, a kuny-
hók ugyanis magánterületen 
vannak. Hiába nem volt erre 
engedélyük, ameddig a tulaj-
donos nem tesz panaszt, sem 
a rendészek sem a rendőrök 
nem intézkedhetnek. 

Ezt a gordiuszi csomót 
kezdtem el átvágni az elmúlt 
hónapokban. A képviselő 
testülettől kért és kapott 
felhatalmazással felvettem 
a tulajdonosokkal a kap-
csolatot, és tőlük engedélyt 
kaptam arra, hogy az önkor-
mányzat ezentúl eljárhasson 
ebben az ügyben. A feladat 
azonban nem csak rendésze-
ti! Nem űzhetünk el embe-
reket anélkül, hogy legalább 
ne próbálnánk meg rajtuk 
segíteni! Ezért a terület ki-

ürítésével párhuzamosan egy 
segítő-támogató programot is 
indítunk. 

Országosan ismert civil 
szervezetekkel, alapítványok-
kal, szakemberek bevonásá-
val egyeztetek, hogy minden-
kinek elfogadható és tartós 
megoldás szülessen. A leglé-
nyegesebb: azok a hajléktala-
nok, akik itt élnek, és nyitot-
tak az együttműködésre, egy 
évre ideiglenes lakóhelyre 
költözhetnek. De csak akkor, 
ha rendben tartják a lakókör-
nyezetüket és részt vesznek 
támogató programokon. Ezen 
idő alatt – és ezt nem győzöm 
eléggé aláhúzni! – az ő aktív 
részvételükkel, illetve alapít-
ványi, civil és önkormányzati 
források bevonásával egy a 
kerület által nem használt 
ingatlanban mini lakásokat 
alakítunk ki. Ide azok köl-
tözhetnek határozott, kétéves 
időtartamra, akiknek van 
munkájuk és képesek fizetni 
a bérleti díjat. 

Fontos feladat a járőr-
szolgálatok megerősítése 
is, erősíteni kell az egyen-
ruhások utcai jelenlétét. A 
probléma végleges és hu-
mánus megoldása azonban 
állami forrásokat igényel. 
Ehhez szociálisan érzékeny, 
nem látszatmegoldásokban 
gondolkodó, új összetételű 
parlamentre van szükség, 
amely elegendő forrást tud 
és akar biztosítani a haj-
léktalanhelyzet kezelésére. 
Növelve ezen a téren is az 
önkormányzatok mozgáste-
rét, hogy hatékonyan, em-
berségesen tudják helyben 
kezelni a problémát.

Tartós és emberséges megoldásTartós és emberséges megoldás
a hajléktalan-problémára

Az egyik hajléktalan
párral arról beszélek,

 mit lehetne tenni, 
hogy ne kelljen így élniük 

Rész-
letesebb, 

külön újságban 
terjesztett progra-

momban a lakhatá-
si válságról, a jövőbe 
mutató városfejlesz-

tésről is olvashat-
nak.
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A programom, a pártom 
programja racionális és szak-

mailag megalapozott. 
Ugyanakkor ne felejt-

sük el: a 2022-es vá-
lasztás legnagyobb 
tétje: megy vagy 
marad Orbán.

Az elmúlt 11 évnek sok 
elszenvedője van, szét-
verték az iskolarendszert, 
romokban az egészségügy, 
a szegények még sze-
gényebbek lettek, de ezek 
– erősen idézőjelben – 
könnyen orvosolhatóak.

SZAVAZZ RÁM, SZAVAZZ RÁM, 

A járvány és az elvonások nehezítették a munkátA járvány és az elvonások nehezítették a munkát

Mindenki láthatja, 
mit tettem eddig
Van egy nagy előnye an-
nak, hogy helyi jelölt va-
gyok, tudják, mit tettem 
eddig. Viszont hátrány, 
hogy azt is tudják, mit 
nem tettem...

Azt azért mentségemre, 
mentségünkre el kell mon-
dani: a járvány irtózatosan 
megnehezítette a dolgun-
kat, hiszen gyakorlatilag 
az embereket bő egy évre 
„beszorította” a lakásukba, 
ráadásul az Orbán-kor-
mány az ellenzéki önkor-
mányzatokon a pandémiára 
hivatkozva még rúgott is 

egy nagyot: a kerületünket 
mintegy 2,5 milliárd forint-
tal rövidítette meg.

Na, de akkor térjünk rá a 
lényegre!

A járvány legveszé-
lyesebb időszakában a 
munkám, munkánk legfon-

tosabb része az volt, hogy 
a rászorulóknak, különösen 
az időseknek segítsünk. A 
kerület önkéntes csapatának 
tagjaként mi vittük ki az 
önkormányzat által vásárolt 
maszkokat mindenkinek, 
akiknek kellett, mi vásárol-
tunk be hetente többször is a 
vészterhes hónapokban. Van, 
akinek a mai napig is havi 
rendszerességgel bevásáro-
lok. 

A Nevesincs-tó melletti 
erdő megóvása érdekében, 
illetve az újpalotai parkolá-
si mizéria enyhítésére tett 

lépéseimről a Tizenötödik 
korábbi számaiban találnak 
cikket, ahogy az első közös-
ségi kemence felépítéséről, 
használatba vételéről is. A 
körzetem legégetőbb prob-
lémája, a hajléktalan-helyzet 
kezeléséről pedig a követke-
ző oldalon olvashat.

Pálmai Attila képviselőtár-
sammal közösen készítünk 
elő egy közérdeklődésre szá-
mot tartó projektet. Célunk, 
hogy a kerületben izgalmas 
vendéglátóhelyek jelenjenek 
meg, ezért önkormányzati 
területek kijelölt zónáiban 
amerikai mintára minősé-
gi ételeket készítő Street 
Food-kocsiknak biztosíta-
nánk szabad megállást.

A kerület három városrészé-
ben az én kezdeményezésemre 
emlékfaültetéssel róttuk le kegyele-
tünket a járvány áldozatai előtt 

Amikor a kivágott
erdőből menekülő

állatok nem találtak 
elég élelmet,

zsákszámra vittünk
a területre 

takarmányt

Szereztünk támogatókat ahhoz, hogy tucatnyi nehéz sorsú baranyai
gyereket és szüleiket egy állatkerti programon a fővárosban vendégül 
lássunk. Sokan most lépték át először a falujuk határát  
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amit nem tehetnek közvetlenül saját zsebükbe, azt 

állami vagyonnal bőségesen ellátott magánalapítvá-
nyokba, koncessziókba menekítik.

3. Egymás ellenségeivé tett rokont, barátot!
Ez a legförtelmesebb (tegyük hozzá: társtettesekkel 
elkövetett) bűne, ez a seb a legfájóbb és a legnehe-
zebben begyógyítható. Ez csak egy új, normális kor-
mány segítségével, mindannyiunk összefogásával, 
hosszú idő alatt sikerülhet.
Egy szónak is száz a vége: Orbánnak mennie kell!
Ha rám szavaznak, együtt (ezt is) megcsináljuk.

Az Újpalotán élők jó tudják: 
az Erdőkerülő utca mögötti 
részen hosszú évek óta élnek 
hajléktalanok. A kerület lakói 
és a fedél nélküliek között 
folyamatosak a súrlódások, a 
feszültség leginkább utóbbiak 
életviteléből adódik: utcai 
italozás, a közparkok vécé-
nek használata, kötekedés az 
itt élőkkel...

Különösen aggasztó a 
helyzet a téli időszakban. Az 
összeeszkábált nyomorúsá-
gos kis kunyhók lakói bármit 

elégetnek, hogy valamelyest 
megmelegedhessenek. Ez 
gyakran olyan füsttel és bűz-
zel jár, hogy főleg a bérházak 
felsőbb szintjein lehetetlen a 
szellőztetés. Az önkormány-
zatnak és a rendőrségnek 
nagyrészt meg volt kötve a 
keze a közelmúltig, a kuny-
hók ugyanis magánterületen 
vannak. Hiába nem volt erre 
engedélyük, ameddig a tulaj-
donos nem tesz panaszt, sem 
a rendészek sem a rendőrök 
nem intézkedhetnek. 

Ezt a gordiuszi csomót 
kezdtem el átvágni az elmúlt 
hónapokban. A képviselő 
testülettől kért és kapott 
felhatalmazással felvettem 
a tulajdonosokkal a kap-
csolatot, és tőlük engedélyt 
kaptam arra, hogy az önkor-
mányzat ezentúl eljárhasson 
ebben az ügyben. A feladat 
azonban nem csak rendésze-
ti! Nem űzhetünk el embe-
reket anélkül, hogy legalább 
ne próbálnánk meg rajtuk 
segíteni! Ezért a terület ki-

ürítésével párhuzamosan egy 
segítő-támogató programot is 
indítunk. 

Országosan ismert civil 
szervezetekkel, alapítványok-
kal, szakemberek bevonásá-
val egyeztetek, hogy minden-
kinek elfogadható és tartós 
megoldás szülessen. A leglé-
nyegesebb: azok a hajléktala-
nok, akik itt élnek, és nyitot-
tak az együttműködésre, egy 
évre ideiglenes lakóhelyre 
költözhetnek. De csak akkor, 
ha rendben tartják a lakókör-
nyezetüket és részt vesznek 
támogató programokon. Ezen 
idő alatt – és ezt nem győzöm 
eléggé aláhúzni! – az ő aktív 
részvételükkel, illetve alapít-
ványi, civil és önkormányzati 
források bevonásával egy a 
kerület által nem használt 
ingatlanban mini lakásokat 
alakítunk ki. Ide azok köl-
tözhetnek határozott, kétéves 
időtartamra, akiknek van 
munkájuk és képesek fizetni 
a bérleti díjat. 

Fontos feladat a járőr-
szolgálatok megerősítése 
is, erősíteni kell az egyen-
ruhások utcai jelenlétét. A 
probléma végleges és hu-
mánus megoldása azonban 
állami forrásokat igényel. 
Ehhez szociálisan érzékeny, 
nem látszatmegoldásokban 
gondolkodó, új összetételű 
parlamentre van szükség, 
amely elegendő forrást tud 
és akar biztosítani a haj-
léktalanhelyzet kezelésére. 
Növelve ezen a téren is az 
önkormányzatok mozgáste-
rét, hogy hatékonyan, em-
berségesen tudják helyben 
kezelni a problémát.

Tartós és emberséges megoldásTartós és emberséges megoldás
a hajléktalan-problémára

Az egyik hajléktalan
párral arról beszélek,

 mit lehetne tenni, 
hogy ne kelljen így élniük 

Rész-
letesebb, 

külön újságban 
terjesztett progra-

momban a lakhatá-
si válságról, a jövőbe 
mutató városfejlesz-

tésről is olvashat-
nak.
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A programom, a pártom 
programja racionális és szak-

mailag megalapozott. 
Ugyanakkor ne felejt-

sük el: a 2022-es vá-
lasztás legnagyobb 
tétje: megy vagy 
marad Orbán.

Az elmúlt 11 évnek sok 
elszenvedője van, szét-
verték az iskolarendszert, 
romokban az egészségügy, 
a szegények még sze-
gényebbek lettek, de ezek 
– erősen idézőjelben – 
könnyen orvosolhatóak.

SZAVAZZ RÁM, SZAVAZZ RÁM, 

A járvány és az elvonások nehezítették a munkátA járvány és az elvonások nehezítették a munkát

Mindenki láthatja, 
mit tettem eddig
Van egy nagy előnye an-
nak, hogy helyi jelölt va-
gyok, tudják, mit tettem 
eddig. Viszont hátrány, 
hogy azt is tudják, mit 
nem tettem...

Azt azért mentségemre, 
mentségünkre el kell mon-
dani: a járvány irtózatosan 
megnehezítette a dolgun-
kat, hiszen gyakorlatilag 
az embereket bő egy évre 
„beszorította” a lakásukba, 
ráadásul az Orbán-kor-
mány az ellenzéki önkor-
mányzatokon a pandémiára 
hivatkozva még rúgott is 

egy nagyot: a kerületünket 
mintegy 2,5 milliárd forint-
tal rövidítette meg.

Na, de akkor térjünk rá a 
lényegre!

A járvány legveszé-
lyesebb időszakában a 
munkám, munkánk legfon-

tosabb része az volt, hogy 
a rászorulóknak, különösen 
az időseknek segítsünk. A 
kerület önkéntes csapatának 
tagjaként mi vittük ki az 
önkormányzat által vásárolt 
maszkokat mindenkinek, 
akiknek kellett, mi vásárol-
tunk be hetente többször is a 
vészterhes hónapokban. Van, 
akinek a mai napig is havi 
rendszerességgel bevásáro-
lok. 

A Nevesincs-tó melletti 
erdő megóvása érdekében, 
illetve az újpalotai parkolá-
si mizéria enyhítésére tett 

lépéseimről a Tizenötödik 
korábbi számaiban találnak 
cikket, ahogy az első közös-
ségi kemence felépítéséről, 
használatba vételéről is. A 
körzetem legégetőbb prob-
lémája, a hajléktalan-helyzet 
kezeléséről pedig a követke-
ző oldalon olvashat.

Pálmai Attila képviselőtár-
sammal közösen készítünk 
elő egy közérdeklődésre szá-
mot tartó projektet. Célunk, 
hogy a kerületben izgalmas 
vendéglátóhelyek jelenjenek 
meg, ezért önkormányzati 
területek kijelölt zónáiban 
amerikai mintára minősé-
gi ételeket készítő Street 
Food-kocsiknak biztosíta-
nánk szabad megállást.

A kerület három városrészé-
ben az én kezdeményezésemre 
emlékfaültetéssel róttuk le kegyele-
tünket a járvány áldozatai előtt 

Amikor a kivágott
erdőből menekülő

állatok nem találtak 
elég élelmet,

zsákszámra vittünk
a területre 

takarmányt

Szereztünk támogatókat ahhoz, hogy tucatnyi nehéz sorsú baranyai
gyereket és szüleiket egy állatkerti programon a fővárosban vendégül 
lássunk. Sokan most lépték át először a falujuk határát  



Pálmai Attila, XV. ke-
rületi önkormányzati 
képviselő (független): 
„Bélával azért szeretek 
együtt dolgozni, mert 
mások javaslatai hoz 
mindig konstruktívan 
áll hozzá. Ha egyetért 
vele, nemcsak támogat-

ja, de a meg-
valósításban 
is maximáli-
san segít. Ha 
meg a konk-
rét ügyet nem 
tudja felkarol-

ni, igyekszik olyan komp-
romisszumos megoldást 
találni, ami mindenkinek a 
javára szolgál. De a legfon-
tosabb, ami tényleg sokat el-
mond róla: nem bánnám, ha 
Béla mellém költözne, biztos 
jó szomszédai lennénk egy-
másnak.”

2/3!
A 2/3 2010 óta nem sok jót jelent nekünk, magyaroknak. Ennek 
köszönhető, hogy Orbán azt csinál ezzel az országgal, amit csak 
akar. Ez a 2/3 azonban most mást jelent: a 15. kerületi ittlakunk.hu 
„közvélemény-kutatást” tartott, s ezen a szavazáson 470 voksból 
313-at begyűjtöttem, riválisomnak csak 157 jutott, azaz pontosan 
összejött a 2/3-os siker.

De ahogy a méltán közkedvelt (vigyázat, irónia!) Kövér László 
2017-ben mondta: „Nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem 
választást!”

Ha semmi másban nem is, ebben az egyben legalább egyetér-
tek vele.

Bizony, ez is

Megkérdeztük néhány politikustár-
sát (szigorúan nem a saját pártjá-
ból), hogyan látják képviselőjelölt 
kollégájukat. 

Ők ilyennek ismerik Bélát
Márki-Zay Pé-
ter, a Mindenki 
Magyarországa 
Mozgalom el-
nöke: „Amikor 
tisztességes, helyi mivolta 
által a legnagyobb helybe-
li támogatásra számot tar-
tó jelöltet támogatunk, akkor 
arról beszélünk, hogy a leg-
nagyobb esélyt kell megadni 
Orbán leváltására. Mi teljes 
szívből támogatjuk Palocsai 
Bélát, mert igyekszünk a he-
lyiek számára hiteles, hely-
ben a Fidesz legyőzésére 
legalkalmasabb jelöltet meg-
találni, akinek a támogatására 

kérjük és buzdítjuk 
önöket.”

Vékás Sándor, XV. ke-
rületi önkormányzati 
képviselő (Mindenki Ma-
gyarországa Mozgalom): 
„Béla a jelennek és a jö-
vőnek is dolgozik. Min-
den gondolatán átszűrődő zöld énje 
mellett kiemelkedik szociális érzékeny-
sége és alázata. Azt hiszem, az ő és a 
hozzá hasonlók idealizmusa lehet a jobb 
világ alapja. Ha Béla lesz a képviselőnk, 
azt várhatjuk tőle, amit a kerületben vé-
gez, csak nagyobban: XXI. századi öt-
leteket, amiket meg is valósít.”

Tóth Imre, XV. 
kerület i egyéni 
képviselő és alpol-
gármester (MSZP) 
a kerületi lap ha-
sábjain „üzent”.

„Engem az éltet, 
hogy segítsek, 

de egyre jobban 
ellehetetleníti ez a 
rendszer. Mi kel-
lene még ahhoz, 

hogy bevalljátok, a 
kék cég vaskosan 

sz.rban van?”
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TÖBB RENDŐRT, 
POLGÁRŐRT 
AZ UTCÁKRA!

Egyszerű a képlet:
több rendőr, 
nagyobb rend

Ezt egy mondhatni átlagos 
posztból idéztem a Zsaruel-
látó nevű facebook-oldalról. 
Ugye, jól mutatja, milyen 
helyzetben van ma a magyar 
rendőrség.

Hiába próbálják szépíteni, 
olyan szintű az emberhiány 
a testületnél, ami már a nor-
mális működést veszélyezteti. 
Elhivatott rendőrök százai 
szerelnek le, fordítanak hátat 
sokszor több évtized után a 
választott hivatásuknak. A 
fiatal egyenruhások gyakran 
már egy-két év után elhagy-
ják a pályát. Eszköztelennek, 
kiszolgáltatottnak érzik 
magukat, hiányzik az anyagi 
és társadalmi megbecsülés is. 
Mi, egyszerű állampolgárok 
ebből annyit érzünk: egyre 
ritkábban találkozunk az 
utcán járőrökkel. Az sem 
ritka, hogy csak hívásra, 
konkrét esethez tudnak 
kiszállni. Ha egyáltalán... Az 
új kormány első feladatainak 
egyike lesz, hogy visszaadja 
a tiszteletet és megbecsülést 
a rendvédelmi dolgozóknak. 

Visszaállítjuk a korkedvez-
ményes nyugdíjat, kiszámít-
ható, megnyugtató életpályát 
biztosítunk. Olyan jogszabá-
lyi környezetet teremtünk, 
amiben a rendőr jogszerűen, 
de hatékonyan intézkedhet 
az állampolgárok érdekében. 
Az új állam működésének az 
alapját az erős önkormány-
zatok és erős helyi közösségek 
fogják adni.

Ezért megerősítjük, visz-
szaállítjuk az önkormányza-
tok jogköreit. Támogatni és 
ösztönözni fogjuk az önkéntes 
civil részvételt a rendészeti, 
megelőzési feladatok ellátásá-
ban. A választókörzetben so-
kan érzik úgy, hogy elégtelen 
az egyenruhások jelenléte a 
közterületeken. Ezért kezde-
ményezem már a következő 
testületi ülésen az önkéntes 
polgárőrség támogatásának 
drasztikus növelését. A plusz 
forrásoktól az önkéntesek 
számának jelentős emelke-
dése várható, növelve így az 
utcán a közbiztonságra ügyelő 
egyenruhások létszámát. 
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RieRsch Tamás

Szeptembertől egy hónapon 
keresztül ismét rendőrök, 
közterület-felügyelők és 
polgárőrök óvják a rendet a 
nagy forgalmú utak közelé-
ben levő iskoláknál. 

Reszkető Sándor rendőr alez-
redes, a kerületi kapitányság 
Körzeti Megbízotti Alosz-
tályának vezetője elmond-
ta: reggelenként és délután 
a Czabán, a Károly Róbert, 
a Pestújhelyi és a Kolozs-
vár Általános Iskoláknál lesz 
majd egyenruhás felügyelet. 

„Az iskolakezdés időszaka 
fokozott veszélyeket rejthet 
a gyermekek számára, ezért 
ilyenkor kiemelt figyelmet 
fordítunk az iskolák környé-
kére” – tájékoztatott a körze-
ti megbízottak vezetője. 

A rendőrség évtizedek óta 
kiemelt feladatának tekinti a 
gyermekek védelmét. Így az 
idei tanévben is folytatódik a 
2008-ban elindított „Az iskola 
rendőre” program, melynek 
célja a kisiskolások biztonsá-
gos, balesetmentes közlekedé-
sének, szabálykövető maga-
tartásának elősegítése, közle-
kedési ismereteik bővítése, il-
letve a gyermekek biztonságát 
veszélyeztető tényezők feltá-

rása, megszüntetése. Az isko-
láknak „saját” rendőre van, 
neve és elérhetősége egy pla-
káton mindenki – tanár, di-
ák és szülő – számára elérhe-
tő, de sok esetben ezek az is-
kolarendőrök már a tanévnyi-
tón is jelen vannak. Reszkető 
Sándor alezredes kitért arra 
is, hogy a tanév során kérésre 

bűnmegelőzési és közlekedés-
biztonsági témákban preven-
ciós előadásokat, rendhagyó 
osztályfőnöki órákat is tarta-
nak, melyek lebonyolításában 
nemcsak az iskolarendőrök, 
hanem két szakképzett kol-
légájuk is részt vesz. Bíznak 
benne, hogy idén többet tud-
nak találkozni a diákokkal.

Bejelentés érkezett a kerületi 
rendőrkapitányságra, mely sze-
rint a Szerencs utca egyik laká-
sában egy körözött férfi tartóz-
kodik. A 37 esztendős férfire 
2020 decemberében a Főváro-
si Törvényszék adott ki elfoga-
tóparancsot, mert 
a szexuális bűn-
cselekmény elkö-
vetése miatt ki-
szabott ötéves 
börtönbünteté-
sét nem kezdte 
meg. Aznap Jakab 
Ádám rendőr fő-
törzsőrmester és 
Szilágyi István Pé-
ter rendőr főtör-
zszászlós együtt 

voltak szolgálatban, ők kapták 
feladatul, hogy ellenőrizzék a 
bejelentést.

A két rendőr valameny-
nyi helyiséget átnézték a cí-
men, ám a keresett férfit nem 
találták. Az ott tartózkodó 

hölgy azt mond-
ta, „semmit sem 
tud expárja hol-
létéről”. A ren-
dőrök azonban 
gyanúsnak talál-
ták a helyzetet, 
így távozásuk 
után visszatértek 
a helyszínre.

„István ismét 
bement a közös 
udvarra, én pedig 

körbejártam kívülről az épü-
letet – folytatta Jakab Ádám. 
– Éppen a Bezerédj Pál utcai 
oldalon jártam, amikor zajt 
hallottam a tetőről, majd egy 
puffanást.

A körzeti megbízott azon-
nal a hang irányába futott, a 
tetőről leesett a keresett sze-
mély, aki rögtön menekülőre 
fogta. Az üldözés nem sokáig 
tartott, Jakab Ádám ugyanis 
az egyik leggyorsabb egyenru-
hás a kerületi kapitányságon.

A férfit előállították, majd 
átadták a büntetésvégrehajtási 
intézetnek, ahol megkezdhet-
te ötéves szabadságvesztésének 
letöltését.

R. T.

BŰNT KÖVETETT EL
A körzeti megbízottak észleltek 
egy autót a Szentmihályi úton, 
melynek ismerték a tulajdonosát, 
akiről pedig tudták, hogy eltiltot-
ták a járművezetéstől. A rendőrök 
megállították az autót, melyet 
„természetesen” a tulajdonosa ve-
zetett, aki el is ismerte, hogy en-
gedély nélkül ült volán mögé. A 
Btk. módosítása alapján az eltiltás 
ellenére történő járművezetés már 
nem szabálysértésnek, hanem 
bűncselekménynek számít, ezért 
a rendőrök a férfit előállították és 
kihallgatták.

ÁLLHATATOS SZERELEM
Egy férfi kért rendőri segítséget 
volt szerelmével szemben, aki 
rendszeresen zaklatta. A nő meg-
jelent a férfi házában, majd az aj-
tón dörömbölve hangosan köve-
telte, hogy a férfi engedje be. A 
bejelentés hatására a rendőrök 
kimentek, és felszólították a nőt, 
hogy fejezze be az üvöltözést. 
Ő ennek csak nehezen tett ele-
get, ezért a rendőrök feljelentet-
ték csendháborításért. A nő ezt 
látszólag elfogadta, és elhagyta 
a helyszínt, így a rendőrök is tá-
voztak, ám a sértett félóra múlva 
jelezte, hogy a nő újra a lakása 
ajtaját ütlegeli. A rendőrök végül 
előállították a hölgyet. 

ÚJ SEPRŰ NEM JÓL SEPERT
Egy számítástechnikai cég jelez-
te a rendőrség felé, hogy az egyik 
új alkalmazottjukról azt gyanítják, 
meglopta a készletet. A gyanúsí-
tottat ellenőrizték, és hárommillió 
forint értékben találtak nála lopott 
eszközöket. A férfit előállították a 
kapitányságra, ahol nemcsak a lo-
pásokat ismerte el, hanem az or-
gazdát is megnevezte, aki ellen 
szintén eljárás indult.
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BŰNÜLDÖZÉS

A Bezerédj Pál 
utcai oldalon 
jártam, zajt 
hallottam a 
tetőről, majd 
egy puffanást

„Beiskolázták” a rendőröket

Égből pottyant elkövető

A rendőrök már tanévkezdés előtt felmérték az iskolák környékét
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Pálmai Attila, XV. ke-
rületi önkormányzati 
képviselő (független): 
„Bélával azért szeretek 
együtt dolgozni, mert 
mások javaslatai hoz 
mindig konstruktívan 
áll hozzá. Ha egyetért 
vele, nemcsak támogat-

ja, de a meg-
valósításban 
is maximáli-
san segít. Ha 
meg a konk-
rét ügyet nem 
tudja felkarol-

ni, igyekszik olyan komp-
romisszumos megoldást 
találni, ami mindenkinek a 
javára szolgál. De a legfon-
tosabb, ami tényleg sokat el-
mond róla: nem bánnám, ha 
Béla mellém költözne, biztos 
jó szomszédai lennénk egy-
másnak.”

2/3!
A 2/3 2010 óta nem sok jót jelent nekünk, magyaroknak. Ennek 
köszönhető, hogy Orbán azt csinál ezzel az országgal, amit csak 
akar. Ez a 2/3 azonban most mást jelent: a 15. kerületi ittlakunk.hu 
„közvélemény-kutatást” tartott, s ezen a szavazáson 470 voksból 
313-at begyűjtöttem, riválisomnak csak 157 jutott, azaz pontosan 
összejött a 2/3-os siker.

De ahogy a méltán közkedvelt (vigyázat, irónia!) Kövér László 
2017-ben mondta: „Nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem 
választást!”

Ha semmi másban nem is, ebben az egyben legalább egyetér-
tek vele.

Bizony, ez is

Megkérdeztük néhány politikustár-
sát (szigorúan nem a saját pártjá-
ból), hogyan látják képviselőjelölt 
kollégájukat. 

Ők ilyennek ismerik Bélát
Márki-Zay Pé-
ter, a Mindenki 
Magyarországa 
Mozgalom el-
nöke: „Amikor 
tisztességes, helyi mivolta 
által a legnagyobb helybe-
li támogatásra számot tar-
tó jelöltet támogatunk, akkor 
arról beszélünk, hogy a leg-
nagyobb esélyt kell megadni 
Orbán leváltására. Mi teljes 
szívből támogatjuk Palocsai 
Bélát, mert igyekszünk a he-
lyiek számára hiteles, hely-
ben a Fidesz legyőzésére 
legalkalmasabb jelöltet meg-
találni, akinek a támogatására 

kérjük és buzdítjuk 
önöket.”

Vékás Sándor, XV. ke-
rületi önkormányzati 
képviselő (Mindenki Ma-
gyarországa Mozgalom): 
„Béla a jelennek és a jö-
vőnek is dolgozik. Min-
den gondolatán átszűrődő zöld énje 
mellett kiemelkedik szociális érzékeny-
sége és alázata. Azt hiszem, az ő és a 
hozzá hasonlók idealizmusa lehet a jobb 
világ alapja. Ha Béla lesz a képviselőnk, 
azt várhatjuk tőle, amit a kerületben vé-
gez, csak nagyobban: XXI. századi öt-
leteket, amiket meg is valósít.”

Tóth Imre, XV. 
kerület i egyéni 
képviselő és alpol-
gármester (MSZP) 
a kerületi lap ha-
sábjain „üzent”.

„Engem az éltet, 
hogy segítsek, 

de egyre jobban 
ellehetetleníti ez a 
rendszer. Mi kel-
lene még ahhoz, 

hogy bevalljátok, a 
kék cég vaskosan 

sz.rban van?”
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TÖBB RENDŐRT, 
POLGÁRŐRT 
AZ UTCÁKRA!

Egyszerű a képlet:
több rendőr, 
nagyobb rend

Ezt egy mondhatni átlagos 
posztból idéztem a Zsaruel-
látó nevű facebook-oldalról. 
Ugye, jól mutatja, milyen 
helyzetben van ma a magyar 
rendőrség.

Hiába próbálják szépíteni, 
olyan szintű az emberhiány 
a testületnél, ami már a nor-
mális működést veszélyezteti. 
Elhivatott rendőrök százai 
szerelnek le, fordítanak hátat 
sokszor több évtized után a 
választott hivatásuknak. A 
fiatal egyenruhások gyakran 
már egy-két év után elhagy-
ják a pályát. Eszköztelennek, 
kiszolgáltatottnak érzik 
magukat, hiányzik az anyagi 
és társadalmi megbecsülés is. 
Mi, egyszerű állampolgárok 
ebből annyit érzünk: egyre 
ritkábban találkozunk az 
utcán járőrökkel. Az sem 
ritka, hogy csak hívásra, 
konkrét esethez tudnak 
kiszállni. Ha egyáltalán... Az 
új kormány első feladatainak 
egyike lesz, hogy visszaadja 
a tiszteletet és megbecsülést 
a rendvédelmi dolgozóknak. 

Visszaállítjuk a korkedvez-
ményes nyugdíjat, kiszámít-
ható, megnyugtató életpályát 
biztosítunk. Olyan jogszabá-
lyi környezetet teremtünk, 
amiben a rendőr jogszerűen, 
de hatékonyan intézkedhet 
az állampolgárok érdekében. 
Az új állam működésének az 
alapját az erős önkormány-
zatok és erős helyi közösségek 
fogják adni.

Ezért megerősítjük, visz-
szaállítjuk az önkormányza-
tok jogköreit. Támogatni és 
ösztönözni fogjuk az önkéntes 
civil részvételt a rendészeti, 
megelőzési feladatok ellátásá-
ban. A választókörzetben so-
kan érzik úgy, hogy elégtelen 
az egyenruhások jelenléte a 
közterületeken. Ezért kezde-
ményezem már a következő 
testületi ülésen az önkéntes 
polgárőrség támogatásának 
drasztikus növelését. A plusz 
forrásoktól az önkéntesek 
számának jelentős emelke-
dése várható, növelve így az 
utcán a közbiztonságra ügyelő 
egyenruhások létszámát. 

❱❱❱4 ELŐVÁLASZTÁSI MELLÉKLET
KÖZBIZTONSÁG



10 2021. szeptember 9. www.bpxv.hu

Jónás ágnes

Budapest közlekedési 
gondjait enyhítendő 
több közlekedési válto-
zást léptetett életbe a 
városvezetés. 

Erről Karácsony Gergely 
számolt be sajtótájékoz-
tatón, ahol elmondta: a 
most tapasztalható dugó-
kat több tényező is befo-
lyásolja. Egyrészt a folya-
matban lévő nagyberuhá-
zások, azaz a 3-as metró, 
a Lánchíd, a Blaha Lujza 
tér és a pesti alsó rakpart 
rekonstrukciója, amelyek 
már nem voltak halasztha-
tók. Másrészt a pandémia 
miatt jelentősen felduz-
zadt autóforgalom, továb-
bá bizonyos kormányzati 
beruházások sem kedvez-
nek a budapesti közleke-
désnek. 

Vakok és gyengénlátók közleke-
dését segítő ötletpályázat indul a 
nemzetközi DANOVA-projekt 
részeként.
Az angol nyelvű pályázatokat 
2021. október 15-ig várják. A 
nyertes javaslat gazdája lehetősé-
get kap arra, hogy bemutassa saját 
ötletét Bécsben, egy nemzetközi 
szakmai rendezvényen. Az ötlet-
pályázatról további információ a 
https://bkk.hu/fejlesztesek/ku-
tatas-fejlesztes-es-innovacio/dano-
va/ honlapon olvasható.

JÁ

FŐVÁROSI INTÉZKEDÉSEK

•  A Blaha Lujza téren gyorsítják a felújításokat: a ter-
vek szerint szeptember végére már visszaadnák a 
Rákóczi utat az autósoknak.

•  A pesti rakparton összehangolt építkezés jön: a 
Lánchídtól délre csak azután kezdik meg a felújí-
tást, ha a Blaha elkészült.

•  A belvárosban alternatív útvonalakat nyitnak. 
Ideiglenesen felfüggesztik a belső-erzsébetvá-
rosi forgalomcsillapítási projekt egyes intézke-
déseit, így újra teljes hosszon átjárható a Do-
hány utca és a Wesselényi utca a Károly körút 
és az Erzsébet körút között a Blaha Lujza tér 
forgalomkorlátozása idején. Szintén ideiglene-
sen felfüggesztik a lipótvárosi forgalomcsilla-
pítási projekt egyes intézkedéseit, így újra át 
lehet járni a Honvéd utca – Nádor utca útvona-
lon, könnyebbséget jelentve a Bajcsy-Zsilinszky 
úton közlekedőknek.

•  Folyamatos forgalomtechnikai kiigazításokat és 
lámpaprogram-módosításokat hajt végre a Buda-
pest Közút. 

•  A nagykörúton is változások jönnek: a kerékpár-
sávok fenntartása mellett minden kritikus csomó-
pontban biztosítják az eredeti 2x2 sávos közúti 
átvezetést, ehhez a Corvin negyednél szükséges 
beavatkozni. A Blaha Lujza téren ideiglenesen a 
közúti közlekedést segítő 90 másodperces lám-
paprogram lép életbe. Ez azonban csak addig lesz 
érvényben, amíg a Blaha Lujza téri forgalomkorlá-
tozás érvényben van.

Az ötleteket két különböző 
kategóriában várják:

•  Épített környezet – Egy épü-
let vagy terület átalakítása oly 
módon, hogy az elérhetőbb 
legyen a vakok és gyengén-
látók számára.

•  Segítő technológia – Kifeje-
zetten a látássérültek köz-
lekedését segítő eszközök 
tervezése.

FORGALOMVÁLTOZÁS

ÖTLETPÁLYÁZAT

FŐVÁROSI HÍREK

Budapesten közlekedve

Segítő fejlesztések
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BUDAPEST
ERŐS VÁROS, ERŐS KÖZÖSSÉG

INGYENES KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉS 14 ÉVES 
KOR ALATT

BUDAPESTEN KÖNNYEBB 
ISKOLÁBA JÁRNI!

HIRDETÉS

A belvárosban alternatív útvonalakat nyitnak
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Jónás ágnes

A pandémia miatt tavaly még a díszpolgári 
címeket is csak szűk körben adhatta át a dí-
jazottaknak a fővárosi önkormányzat, de au-
gusztus 30-án megkapták elismerésüket a Pro 
Urbe-díjjal, a Budapestért Díjjal, a Zalabai 
Gábor díjjal, a Fővárosi Emlékzászló díjjal, a 
Dr. Barna Sándor Emlékéremmel, a Főváros 
Szolgálatáért díjjal, illetve a Papp László Bu-
dapest-sportdíjjal kitüntetett személyek is.

A szeptember 1-jén ülésező Fővárosi Közgyű-
lés 18 igen szavazattal, 13 nem ellenében megálla-
pította, hogy a kormány megszegte ígéretét azzal, 
hogy a Budapesti Diákvárosnak szánt területeket 
a kínai Fudan egyetemet fenntartó alapítványnak 
kívánja ingyenesen átadni, továbbá nem biztosí-
totta a területen tervezett beruházások tervezésé-
nek átláthatóságát.

A közgyűlés ezért úgy határozott, hogy Buda-
pest nem kíván a 2023-as atlétikai világbajnokság há-
zigazda városa lenni, ha az eredetileg a diákvárosnak 
szánt területet a kormányzat átadja a kínai egyetem 
fejlesztéséhez, továbbá, ha a kormány nem gondos-
kodik az Egészséges Budapest Program folytatásá-
ról, vagy nem tartja be a megállapodás más pontjait. 

A testület egyhangúlag megszavazta, hogy 

szeptember 2-ától ingyen használhatják a fővárosi 
közösségi közlekedést a 14 éven aluliak. Az érin-
tett diákok annak a tanévnek az utolsó napjáig 
(azaz augusztus 31-ig) vehetik igénybe díjmente-
sen a szolgáltatást, amelyben a 14. életévüket be-
töltik. A BKK a szeptemberre már megváltott di-
ákbérletek árát visszatéríti október 31-éig.

EMELETNYI KÉNYELEM
Újabb négy emeletes vonat állt forga-
lomba a legforgalmasabb elővárosi 
vasútvonalakon – közölte a MÁV-Start. 
A 600 ülőhelyes motorvonatok közül így 
a váci vonalon tízzel, a ceglédin pedig 
néggyel találkoznak az utasok. A 70-es, 
váci vonalon a KISS-vonatok forgalom-
ba állítása lehetővé teszi a szerelvény-
fordulók átalakítását, ezáltal hétvégente 
már csak KISS és FLIRT motorvonatok 
közlekednek. Munkanapokon a szobi 
zónázó és a váci vonalon is csak eme-
letes motorvonatok lesznek. Jövő év 
végéig pedig 40 KISS motorvonat állhat 
forgalomba. 

JÖN AZ ELSZÁLLÍTÁSI DÍJ
Szeptember 15-től 5000 forint elszál-
lítási díjat kell fizetnie azoknak, akik 
nem a gyűjtőállomásokon rakják le a 
MOL Bubi bicikliket, valamint a bérle-
tesek mostantól 2 kerékpárt használ-
hatnak egyidőben díjmentesen.

Tizenöt civil ötletet valósít meg 
a főváros az egymilliárd forintos 
részvételi költségvetésből.

A pénzt három csoportra osz-
tották: az Egész Budapest elne-
vezésű programra félmilliárd fo-
rintot, a Gondoskodó Budapest, 
valamint a Zöld Budapest prog-
ramra 250-250 millió forintot kü-
lönítettek el. 

A nyertes 15 projekt megvaló-
sításának előkészítését ősszel kez-
di meg a főváros. A legtöbb szava-
zat az „Üres lakások felújítása és 
bérbeadása hajléktalansággal küz-

dőknek” elnevezésű ötletre érke-
zett. A második legtöbb szavaza-
tot kapott ötlet és elektronikus fi-
zetési lehetősséget biztosító köz-
vécéket képzel el. 

Az Egész Budapest kategóriá-
ban az első hazai Felnőtt Autista 
Szabadidős és Kulturális Központ 
létrehozását célzó ötlet nyert. 
Ugyancsak a kategória támoga-
tott ötlete a „Budapest peremén” 
rehabilitációs otthon létrehozása. 
Ezekre a tervek szerint 250-250 
millió forintot fordítanak.

 (já)

Fővárosi döntések
KÖZGYŰLÉS

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS

FŐVÁROSI HÍREK

Nyerő tervek
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Mérés nélkül fi zet vízfogyasztása után?Mérés nélkül fi zet vízfogyasztása után?

Vízmérővel 
gazdaságosabb!

Szereltessen lakásába vízmérőt és 
fizessen a valós fogyasztása alapján!

A tudatos vízhasználat az Ön kezében van.

A vízmérők szerelésével kapcsolatos bővebb 
információért látogasson el honlapunkra!

www.vizmuvek.hu/tudatosvizhasznalat

ugyfelszolgalat.
vizmuvek.hu

Online ügyintézés

HIRDETÉS

Ingyenes a fővárosi közösségi közlekedés a 14 éven aluliaknak
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TANÉVKEZDÉS SZÁMOKBAN
Az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő 
XV. kerületi nevelési-oktatási intézményekben 5152 diák kezd-
te meg a tanévet szeptemberben, közülük 526 első osztályos ta-
nuló először lépte át az iskola küszöbét. Az 526 elsős közül 
pont a fele, 263 tanuló választotta a körzetes iskolát, míg 263 
gyermek nem a kötelező felvételt biztosító, hanem a választott 
intézményben iratkozott be. A tankerületi központ által fenn-
tartott négy XV. kerületi középiskolában pedig 282 az új diák. 
A 2021/2022-es tanévben valamennyi, a nappali rendszerű alap- 
és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tan-
könyvellátásban részesült. 

 A XV. kerületet a sokszínűség jellemzi, működik a kerület-
ben ökoiskola, boldog iskola, tehetségpont, német nemzetisé-
gi oktatási feladatok ellátásában részt vevő intézmény, táncmű-
vészeti szakgimnázium, zeneiskola és két tanítási nyelvű isko-
la is. Az intézményekben nagy hangsúlyt kap a tehetséggondo-
zás, a felzárkóztatás és a fejlesztés – mondta Kovács Katalin, az 
Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója.

ISKOLAFELÚJÍTÁSOK
Idén nyáron az Észak-Pesti Tankerületi Központ a Hartyán Álta-
lános Iskola épületében korszerűsítette a fűtőberendezéseket, vala-
mint 40 radiátort cserélt ki. A Károly Róbert Általános Iskola mel-
lékhelyiségeit teljes körűen felújították. A Kontyfa Általános Isko-
la és Gimnáziumban, valamint a Czabán Általános Iskolában az el-
használt játszóeszközök helyett újakat telepítettek, továbbá minden 
iskolában elvégezték a szükséges karbantartási munkákat – tájékoz-
tatta lapunkat Béresné dr. Dunai Gyöngyi, az Észak-Pesti Tankerü-
leti Központ szakmai igazgatóhelyettese. A felújítási, karbantartási 
munkálatok összértéke mintegy 90 millió forint volt, a fejlesztést az 
Észak-Pesti Tankerületi Központ saját forrásból finanszírozta.

OLTÁSI PROGRAM DIÁKOKNAK
A diákok közül 185 ezren éltek nyáron a koronavírus elleni ol-
tás lehetőségével. Az augusztus végi, szeptember eleji iskolai oltá-
si akcióban pedig csaknem 50 ezer tanuló vett részt. A két szám 
együtt már „tiszteletre méltó”, de még inkább növelni kell a gye-

KIMASZKOLT
HÉTKÖZNAPOK

Normális üzemmódban, jelenléti oktatással star-
tolt el a 2021/2022-es oktatási és nevelési év or-
szágszerte, így a kerületi iskolákban és óvodák-
ban is. Bár az egyéni kézfertőtlenítés továbbra 

is ajánlott, a maszk viselése nem kötelező, ahogy 
nincs a bejáratnál hőmérsékletmérés és 1,5 méte-

res távolságtartás sem. Egy biztos: marad  
a remény, hogy a pandémia nem szabja át újra  

a hétköznapokat, addig is körülnéztünk, hogyan 
indult az őszi közösségi élet a városrészben.
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5152 diák kezdte meg 
a tanévet a kerületi oktatási 
intézményekben

Az óvodákban is lazítottak, 
de az éberség maradt
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rekek átoltottságát, mert át tudják adni a fertőzést. A pedagógu-
sok körében már 85 százalékos az átoltottság a koronavírus elle-
ni vakcinával – közölte György István, az országos oltási munka-
csoport vezetője. A 12-17 éves korosztály tanévkezdő oltási kam-
pányában kapták meg az oltást az iskolákban az arra jelentkezők. 
A diákokat Pfizer vakcinával oltották be az iskolaorvosok és há-
ziorvosok bevonásával. A második oltást az első után három hét-
tel adják be ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

OVIÉLET A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN
Nemcsak az iskolákban csengettek be szeptember elsején, az 
óvodákban is kezdetét vette a 2021-2022-es nevelési év. Kerü-
letünkben csaknem kétezer kisgyerek számára kezdődött meg 
az ovi. A koronavírus-járvány miatt sok szigorítás volt az el-
múlt évben az óvodákban is, most kicsit lazítottak, de az éber-
ség azért maradt.

Mintegy 1900 óvodás, köztük 521 kiscsoportos vette újra bir-
tokba a kerületi óvodákat. A három összevont óvodában 93 
csoport indult az új nevelési évben. „Óriási probléma azonban, 
hogy 28 óvodapedagógusi állás betöltetlen a XV. kerületben. Az 
önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a kerü-
letbe csábítsa az óvónőket, az anyagi juttatásokon és az erköl-
csi megbecsülésen túl szolgálati lakást is biztosít számukra. Ám 
ennek ellenére az alacsony fizetés miatt egyre többen elhagyják 
a pályát, a fiatalok pedig más, jobban fizető állás után néznek 
– mondta lapunknak Reiszné Naszádi Magdolna, a Népjóléti és 
Intézményfelügyeleti főosztály vezetője, aki arra figyelmeztet, 
ha nem változnak a hazai pedagógusbérek, annak beláthatatlan 
következményei lehetnek.

Az új nevelési év elején enyhítettek az óvodai eljárásrenden, 
azaz, hogy milyen feltételekkel látogathatók az intézmények. 
Nem kell lázat mérni a belépéskor, és nem kötelező a maszk-
használat sem az óvodákban. Ugyanakkor a gyerekeket csak egy 
szülő, hozzátartozó kísérheti be a csoportszoba ajtajáig, és csak 
a legszükségesebb időt töltheti az épületben, illetve az udvaron. 
A kézfertőtlenítő továbbra is megtalálható az óvodák bejáratá-
nál, és kérik, hogy használják is azokat. Az intézményekben na-
pi többszöri fertőtlenítő takarítást végeznek.

A hivatalos óvodai ügyeket elsősorban elektronikusan vagy 
telefonon lehet intézni, ha személyes találkozó szükséges, akkor 
erre előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Jó hír, hogy megtarthatók mind a külső helyszínen lévő, 
mind a belsős óvodai programok is. Tehát – amíg máshogy nem 
rendelkeznek – lehet kirándulásokat, így például almaszüretet, 
cirkuszlátogatást szervezni, és az ovis csoportprogramok is meg-
tarthatók, amin immár a szülők is részt vehetnek. Újraindul-
hatnak az óvodai foglalkozások, lesz megint foci, karate, sakk, 
néptánc, mozgásfejlesztő torna és sok más egyéb – tudtuk meg 
Reiszné Naszádi Magdolnától.

SZÜLŐI FELELŐSSÉG
A szülői értekezletek megszervezésének módjáról az óvoda-
vezetők saját hatáskörben döntenek. Nagyon fontos – és en-
nek betartását nyomatékkal kéri az önkormányzat –, hogy 
betegségre utaló tünetekkel (láz, torokfájás, nátha, köhögés, 
nehézlégzés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemgyulladás, 
fül fájás, orrfolyás, szaglás és ízlelés elvesztése) ne vigye kö-
zösségbe a szülő a gyermeket! Ha az óvodában jönnek elő a 
panaszok, akkor a hozzátartozónak haladéktalanul haza kell 
vinni a beteg gyerkőcöt. A szülőknek értesíteniük kell az 
óvodát, ha a családban koronavírusfertőzés-gyanú vagy iga-
zolt fertőzés van.

A főosztályvezető azt is elmondta, hogy a hiányzásokat úgy 
kezelik, ahogy azt a törvény előírja. Ha a gyerek betegség mi-
att hiányzott orvosi igazolást és szülői nyilatkozatot kell bemu-
tatni.

Ha koronavírus-fertőzés miatt a gyerek hatósági házi karan-
ténba kerül, az arról szóló határozatot be kell mutatni az óvodá-
nak. Karantén esetén a gyerek akkor mehet újra közösségbe, ha 
a szülő bemutatja a járványügyi hatóság által kiadott, a járvány-
ügyi megfigyelést feloldó dokumentumot.
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T. K. 

A Nemzetközi Alzheimer 
Társaság az Egészségügyi 
Világszervezet támogatásával 
1994 óta szeptember 21-én 
rendezi meg az Alzheimer 
Világnapot. 

A globális kampány célja felhívni 
a figyelmet a demenciával élők 
drasztikusan növekvő számára 
és a korai felismerés, megelőzés 
fontosságára, társadalmi jelen-
tőségére. Az Alzheimer-kór az 
idősödők betegsége, amelyet 

meggyógyítani nem, csak kezel-
ni lehet. Fontos, hogy a beteg-
re a családtagok kellő figyelmet 
fordítsanak, mert mentális álla-
potát szerettei törődése kedve-
zően befolyásolja. Az Alzheimer 
Café elnevezésű hozzátartozói 
rendezvény a feledékenységben 
szenvedőknek és gondozóiknak 
nyújt segítséget, 
melyet 1997-ben 
H o l l a n d i á b a n 
hozták létre Bère 
Miesen pszichiá-
ter ötlete alapján. 
Magyarországon 

dr. Menyhárt Miklós nevéhez 
fűződik a mozgalom elindítása, 
aki Győrben alakította meg az 
első kávéházat. 

Újpalotán 2016-ban indult a 
kezdeményezés, a kötetlen be-
szélgetések az interaktív progra-
mok alkalmával az érdeklődők-
nek lehetőségük van egymással 

megosztani gondo-
lataikat, kicserélni 
tapaszta lata ikat , 
beszélni az elakadá-
sokról, a nehézsé-
gekről. Részletek az 
eszixv.hu oldalon.

A törődés napja

Helytörténeti temetőséta

Drasztikusan nő
a demenciával 
élők száma

60+
ALZHEIMER-KÓR

MÚLTIDÉZŐ

TANULÁS IDŐSKORBAN
Újabb előadással jelentkezik a Rá-
kospalotai Szenior Akadémia. Az is-
meretterjesztő sorozatot a Csokonai 
Kulturális Központban indították dr. 
Jászberényi József geranto-andragó-
giai kutató, időskori szakértő, a Mil-
ton Friedman Egyetem felnőttképzési 
igazgatójának koordinálásával. A he-
lyi közművelődési szervezők az előa-
dásokkal az 50 év feletti korosztályt 
kívánják megszólítani és hasznos tu-
dással ellátni. Bátorítják a lakosságot 
az élethosszig tartó tanulásra, hogy 
aktív és egészséges közösségi életet 
éljenek. A témák többek között érintik 
az időskori betegségeket, az idősko-
ri tanulást, a mozgás szerepét idős-
korban. 
Szeptember 15-én 18 órától dr. Jász-
berényi József az Immunrendszere-
inkről beszél online közvetítéssel.
Szeptember 22. 18 órától pedig A de-
mencia – memóriafejlesztés elmélet-
ben, gyakorlatban címmel már jelen-
léti programmal készülnek a szerve-
zők. A vendég Janzsóné Bolyóczki Éva 
lesz, a belépőjegy ára 500 forint.

CSOKI MOZGÓ NYUGDÍJAS 
FILMKLUB
Ősszel is filmcsemegék ínyenceknek! 
A Csoki Mozgó nyugdíjas filmklub 
szeptember 21-én. 15 órától ismét 
várja a mozikedvelő szépkorúakat. A 
népszerű alkotások vetítése mellett 
a jó hangulat, a közös beszélgetések 
sem maradnak el. Bővebb információ 
a +36 1 307-6191-es és a +36 1 
307-7285-ös számon kérhető. 

A demenciának több típusa is ismert, leggyakoribb formája az Alzheimer-kór

HIRDETÉS

Nyugdíjas
TelefoNosokaT 

keresüNk!
- 4,6 vagy 8 órás szabadon

választható munkaidő
- munkavégzés helye:

6. kerület, oktogon

06-30/7979-202
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A Rákospalotai Helytörténeti 
Gyűjtemény temetősétát szervez 
a Kulturális Örökség Napjai kere-
tében szeptember 19-én 10.30-
tól a Rákospalotai Köztemető-
ben. Az ott nyugvó, országos 
ismertségű és jeles, helyi szemé-
lyek életrajzának rövid ismerte-
tésén túl az érdeklődők informá-
ciókat kaphatnak a települések 
megszűnt keresztény temetőiről 
és a mai sírkert néprajzi, történe-
ti vonatkozásairól is. Akit pedig 

mélyebben érdekel a téma, meg-
vásárolhatja Ádám Ferenc – Kiss 
Emília – Kuczkó Andrea: Leszek 
sehol – és mindenütt leszek – A 
XV. kerület temetőinek története 
című könyvét is. 

Az ingyenes séta időtartama: 
két és fél óra. A programot Ádám 
Ferenc, helytörténet- kutató ve-
zeti. Érdeklődni a mail@rakos-
palotaimuzeum.hu e-mail címen, 
vagy a +36 70 332 32 25 tele-
fonszámon lehet.
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A FIZIOTERÁPIA VILÁGNAPJA

HARMADIK VAKCINA

VÉRADÁS ŐSSZEL IS!
A Magyar Vöröskereszt ősszel is ak-
tívan szervezi a programokat, a vé-
radások folyamatosak, a helyszínek-
ről és az időpontokról az Országos 
Vérellátó Szolgálat honlapján (ovsz.
hu) lehet tájékozódni. A véradóknak 
18 év felettinek és minimum 50 ki-
logramm testsúlyúnak kell lenniük, 
a regisztrációhoz személyi igazol-
vány és TAJ kártya szükséges, il-
letve ajánlott a véradás előtt étkez-
ni és minél több folyadékot inni. A 
gyógyszerszedés önmagában nem 
kizáró ok, a helyszínen ugyanis or-
vosi dönt arról, hogy ki adhat vért.

KARANTÉNSTÚLSÚLY
Számottevően, hét százalékkal 
emelkedett a túlsúlyosak aránya a 
felnőtt lakosság körében Magyaror-
szágon a koronavírus-járvány kitö-
rése óta – állapította meg egy ma-
gyar táplálékkiegészítő cég felméré-
se. A felnőtt lakosság 62 százaléka 
túlsúlyos vagy elhízott, a nők átla-
gosan négy, a férfiak három kilog-
ramm karanténtúlsúlyt szedtek ma-
gukra 2019 óta. 

TK

Szeptember 8. a fizioterápia 
világnapja annak emlékére, 
hogy 1951. szeptember 8-án 
alakult meg a Gyógytorná-
szok Világszövetsége. 

A kezdeményezést 15 éve, 
1995-ben tartották meg elő-
ször, Magyarországon pedig 
1998-ban csatlakozott a prog-
ramokhoz. A fizioterápia a ter-
mészet fizikai és kémiai ener-
giáit, használja a különböző 
mozgásszervi megbetegedések 
megelőzésére, gyógyítására és 
rehabilitációjára. Nem tévesz-
tendő össze a természetgyó-
gyászattal és a fizikoterápiával, 
utóbbin a köznyelv az elektro-
mos árammal történő kezelé-
seket érti. A fizioterápia első-

sorban annak köszönheti rene-
szánszát, hogy helyileg, a beteg 
testrészen fejti ki hatását, és he-
lyes alkalmazása esetén nincs 
semmi mellék- vagy utóhatása. 

Manapság a fizioterápia gazdag 
tárházából a gyógytorna a leg-
jelentősebb, köznapi értelem-
ben ezt is értik alatta - olvasha-
tó a hazipatika.com oldalon.

RieRsch Tamás

A koronavírus-járvány ismé-
telt erősödése miatt újra ki-
nyílt a Rákos úti oltópont. 
Dr. Buzna Andreától, a dr. 
Vass László Egészségügyi In-
tézmény főigazgatójától meg-
tudtuk, szeptembertől bárki-
nek lehetősége lesz arra, hogy 
a kerületi oltóponton harma-
dik oltáshoz jusson. 

Ehhez mindössze annyit kell 
tennie, hogy az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér 

(EESZT) honlapján (www. eeszt.
gov.hu) regisztrál, keres egy sza-
bad időpontot, majd a kijelölt 
időpontban elmegy az oltásra. 
Mint megtudtuk, az oltás kivá-
lasztása továbbra 
is az oltóponton és 
az oltóorvos által 
történik. Azok az 
idősebb emberek, 
akik nehezen bol-
dogulnak az inter-
nettel, az oltás be-
adásához a házior-
vosuk segítségét is 
kérhetik.

A koronavírus negyedik hulláma 
ismét az oltás fontosságára irányí-
totta a figyelmet. 

A harmadik oltás beadatásával 
mindenképpen erősítjük szerve-

zetünk védelmét. 
A legfontosabb az 
lenne, hogy aki ed-
dig még egyálta-
lán nem oltatott, 
az vegye fel az el-
ső, majd a második 
oltást. Az alapim-
munizációt ugyan-
is csak így lehet el-
érni. 

 A fizioterápia gazdag tárházából a gyógytorna a legjelentősebb

Gyógyír mozgásszervi betegségekre

Újra nyitott a kerületi oltópont

Az oltás kiválasz-
tása továbbra is 
az oltóponton és 
az oltóorvos által 
történik

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 . 1 0. 08-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.
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Rab LászLó

Nem tart-e attól, hogy 
az előválasztási kam-
pány küzdelmei fö-
lerősítik a pártok kö-
zötti feszültségeket? 
Az ellenzék pártjai kö-
zött egészséges verseny 
folyik. Nem tud tőlem 
olyat idézni, amely-
ben a versenytársaim-
ról rosszat mondtam 
volna. Tisztelem őket. 
A választás tétje, hogy 
Magyarország az Eu-
rópai Unió tagja ma-
rad-e, vagy pedig hagy-
juk Orbán Viktornak, 
hogy kivezesse az or-
szágot az unióból. Or-
bán és silány kormánya 
a legyőzendő ellenfél. 
Nem fogjuk megenged-
ni, hogy az újabb Nem-
zeti Elnyomás Rend-
szerét kialakítsák.

Számítanak-e a prog-
ram  ígéretek, amelyek 
az oktatásra, az egész-
ségügyre vonatkoznak? 
Vagy csak az a szem-
pont, hogy melyik je-
lölt a rokonszenvesebb?
Ezek nagyon fontos kér-
dések, de Magyarorszá-
gon ma nincs demokrá-
cia. Itt most a túlcent-
ralizált, egyetlen ember 
hatalmát szolgáló és a 
közpénz zsebre vágá-
sára szakosodott rend-
szert kell lebontani. A 
szívügyemnek számító 
oktatáson a nemzet jö-
vője múlik, az egészség-
ügyön pedig az, hogy 
hányan éljük túl az 
egészségügy soha koráb-
ban nem látott kudarcát. 
Az ellenzék pártjai kö-
zös kormányprogramot 
tárnak a választók elé. 
Nem tartanám elegáns-
nak, ha a többiek elébe 
vágnék. 

Hogyan gondolja, mi-
lyen jogi lehetősé-
gek lesznek majd arra, 
hogy az igazságtalansá-
gokat felszámolják? 
Ez a következő kor-
mány politikai és morá-
lis kötelessége. Magyar-
ország békére vágyik, 
ami nem jöhet létre igaz-
ság nélkül. Igazságot fo-

gunk szolgáltatni, a bű-
nelkövetőket átadjuk 
az igazságszolgáltatás-
nak. Belépünk az Euró-
pai Ügyészségbe, készre 
fűzött aktákat kapunk 
az általuk lefülelt, ám 
Polt Péter által eltussolt 
bűnügyekről. Elfogulat-
lan, szigorú eljárásokat 
ígérhetek.
A Fidesz és Orbán jo-

gilag és gazdaságilag is 
megbénította az ellen-
zéket. Ki tudnak-e jön-
ni a kormányzati ka-
ranténból? 
Nem elég megnyerni a 
választást. Ha elront-
juk a kormányzást, Or-
bán ezerszeres erővel 
tér vissza a hatalom-
ba, és bosszút áll Ma-
gyarországon. Részle-

tes tervünk van arra, 
hogy Orbán ellenzék-
ből ne tudja a népaka-
rat érvényesülését meg-
akadályozni. A Demok-
ratikus Koalíció a leg-
alkalmasabb jelöltet 
indította a XV. kerü-
letben. Barkóczi Balázs 
többdiplomás tanár, aki 
folytatja a Hajdu László 
által megkezdett mun-

kát. Balázs több évet 
dolgozott az államigaz-
gatásban, megválasztása 
után számítok a segít-
ségére abban, hogy de-
mokratikusan működő, 
a választókat partner-
nek tekintő új államot 
építsünk.

Járja az országot, talál-
kozik a választókkal. 
Ön szerint mennyire 
fásult az ország? 
Korábban kétségtele-
nül éreztem ilyet. Most, 
hogy végre összeállt az 
Orbán-ellenes szövet-
ség, a választók érzik az 
erőt és az akaratot, lel-
kesebbek, mint eddig 
bármikor. Az elmúlt 11 
év sokakat a földbe ta-
posott, megalázott, a 
pandémia miatt is so-
kan vesztették el sze-
retteiket, mások az állá-
sukat, kisvállalkozásu-
kat. A kormánytól sem-
milyen segítséget nem 
kapnak. Nagyon erős 
az az óhaj, hogy 2022-
től másik, lényegesen 
jobb Magyarországon 
élhessenek.

Mi történik, ha az el-
lenzéki erőfeszítések 
ezúttal sem vezetnek 
eredményre? Mit fog 
mondani a csalódott 
tömegnek? 
2010 óta először for-
dul elő, hogy a fide-
szesekkel nem jóné-
hány, egymással is ver-
sengő ellenzéki jelölt 
néz farkasszemet, ha-
nem a választók által 
már sikeresnek ítélt el-
lenzék fog megküzde-
ni az Orbán-rendszer 
vazallusaival. A kihí-
vók hónapok óta kam-
pányolnak a választó-
kerületekben, Orbán 
jelöltjei alig szólalnak 
meg, egyedül a szolgal-
elkűségüket és a pén-
zéhségüket tudják fel-
mutatni. Ez hozzáse-
gíthet bennünket az 
elsöprő választási győ-
zelemhez is. Aki a csa-
lódott tömegnek szó-
ló beszédre kíváncsi, 
nyugodtan hallgasson 
majd bele a bukott Or-
bán Viktor beszédeibe.

KÖZÉLET

INTERJÚ

Dobrev Klára:
Nemcsak leváltjuk

Orbánt, hanem
lebontjuk a NER-t is

Tiszta verseny folyik az ellenzék pártjai között, a cél, hogy megszüntessék 
az egy ember hatalmára épülő rendszert, melynek igazságtalanságait 
fel fogják tárni, s lesznek felelősök is – erről beszélt lapunknak adott 

interjújában Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció miniszterelnök-
jelöltje szerint megszűnt a fásultság, a választók azt akarják, hogy 

az előválasztások után a közös jelöltek sikerrel vegyék fel a versenyt 
Orbán embereivel.
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KÖNYVHÉT

ZÖLDÉLETMÓD

Százötvennél több könyvkiadó 
részvételével szervezték meg a 
budapesti Vörösmarty téren a 
92. Ünnepi Könyvhetet. Szabó 
T. Anna költő, író a rendezvény-
sorozat megnyitóján úgy fogal-
mazott: az Ünnepi Könyvhét a 
papír és a nyomdafesték ünne-
pe, majd arra kérte az olvasókat, 
hogy keressenek kincset, de ne 
hagyják eltéríteni magukat ked-
venc könyveiktől, vitatkozzanak, 
de közben legyenek kíváncsiak. 
Gál Katalin, a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztők Egye-

sülésének elnöke emlékeztetett: 
a pandémia miatt két év múlt el 
anélkül, hogy személyesen ta-
lálkozhattak volna az olvasók, a 
kiadók és a szerzők, most azon-
ban újra együtt veheték birtokba 
a Vörösmarty teret.  
A rendezvényen a partnerne-
rünkkel, a Corvina Kiadóval is 
találkozhattak az érdeklődők, 
olyan írók társaságában, mint 
Nyáry Krisztián, Sumonyi Zol-
tán, Sári László vagy Varga Ko-
ritár Pál. TK

Városlakó ökofaló program
Az alternatív kerékpározás és a holisztikus zöldéletmód-váltás lesz 
a középpontban a Kozák téri Közösségi Ház programján szeptem-
ber 18-án, szombaton délután fél 3 és 6 óra között.
Az érdeklődők találkozhatnak a Magyar Kerékpárosklub 
Észak-pesti területi szervezet vezetőjével, Varga Gábor Vargosszal. 
Kipróbálhatják Bringanti, a Velocipész egyéni igényekre szabott ke-
rékpárjait, vagy a Szélvész országúti gályát, továbbá részt vehet-
nek Szabó Gyula Holisztikus zöldéletmód-váltás – avagy mit tehe-
tünk azért, hogy a gyerekeinknek is maradjon esélye JÓL lenni? 
című előadásán, workshopján.
Lesz még Zöld zug ökovásár, sőt bemutatkozik a kerület első cso-
magolásmentes boltja, a No zacsi is! Kreatív kezek- öko alkotótér-
ben használt tárgyakat újragondolnak. A belépőjegy ára 800 forint.

A nyomdafesték ünnepe

Középpontban a kerékpározás és a  holisztikus életmód

Bibliai
Szabadegyetem
A Biblia az európai kultúrában 

A belépés díjtalan!    
Szervező: Adventista Teológiai Főiskola  -  Info: Drs. Simon Zsolt 06 30 664 32 87

Esetenként lehet változás a programban.
Alapítva 1948
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Előadások időpontja: 
2021. szeptember 8 - december 8-ig 

minden szerdán 18 órakor.
Helyszín: 

1157 Budapest, Zsókavár u. 15. 
Újpalotai Szabadidő Központ

szeptember 8. Pál első levele a  
  thesszalonikabeliekhez 
  Dr. Tokics Imre

szeptember 15. Pál második levele a  
  thesszalonikabeliekhez 
  Szilvási András

szeptember 22. Pál első levele Timótheushoz 
  Dr. Kormos Erik

szeptember 29. Pál második levele 
  Timótheushoz 
  Szilvási József 

október  6.  A zsidókhoz írt levél 
  Ősz-Farkas Ernő

október 13.  A zsidókhoz írt levél 
  Csizmadia Róbert

október 20.  Jakab levele 
  Zarka Péter

október 27.  Péter első levele   
  Simon Zsolt

november 3. Péter második levele,  
  Júdás levele 
  Tokics Imre

november 10. János apostol első levele 
  Fenyvesi Péter Pál

november 17. János apostol második és 
  harmadik levele 
  Tonhaizer Tibor

november 24. Jelenések könyve bevezetés 
  Dr. Tokics Imre

december 1. A jelenések könyve 1-11 
  Szilvási András

december 8. A Jelenések könyve 12-22  
  Simon Zsolt

A Szabadegyetem mindenki számára nyitott, aki szeretné a Biblia könyveit megismerni.
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AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

A Centrál Színház újra várja a kö-
zönséget! A régi nagysikerű előa-
dások – My fair lady, Nemek és 
igenek, Házassági leckék közép-
haladóknak, New York-i komédia, 
Függöny fel! és Pletykafészek – 
mellett négy új premiert tűz műso-
rára a teátrum. 
Pokorny Lia LIAison című 
előadóestjével indul az évad, majd 
Alan Bennett Beszélő fejek című 
darabja érkezik Borbás Gabival, 
Liptai Claudiával, Sztarenki Dórával 
és Scherer Péterrel. Sidney Lumet 
sokszorosan Oscar-nyertes filmjé-
nek látványos színpadi adaptációja, 
a Network főszereplői Alföldi Ró-
bert, Tompos Kátya, László Zsolt 
és Fehér Tibor, Schmied Zoltán pe-
dig a Ma este felnövünk című vígjá-
tékban lép majd színpadra.

KÖNYV

Bródy János 2021-ben töltötte 
be 75. életévét, ez alkalomból 
a Corvina Kiadó Saját hangon 
címmel egy válogatást adott ki, 
amely életműve 75 dalszövegét 
tartalmazza. „Amikor azt a 75 
dalszöveget kerestük, amelyekkel 
leginkább jellemezni tudjuk a még 
mindig aktívan alkotó művészt, 
abból indultunk ki, hogy Bródy 
János nemcsak kivételes tehet-
ségű zeneszerző és szövegíró, 
hanem egyben saját dalait előadó 
művész, és nem kis meglepetés-
sel állapítottuk meg, hogy ha ösz-
szeszedjük az önálló lemezeken 
szereplő dalokat és kihagyunk né-
hányat, amelyeket a szerző ere-
detileg másoknak írt, éppen kijön 
a számmisztikában hívők számára 
kedves 75 dalszöveg”. 

HELYTÖRTÉNET

A Kulturális Örökség Napjai ke-
retében a MÁV-telepet járhatjuk 
körbe kerékpárral szeptember 
18-án, szombaton 10 órától. A 
kiindulópont a MÁV-telepi Jézus 
Szíve-templom. 
A túra során bepillantást kapha-
tunk arról a folyamatról, mely a 
vasút fejlődésével, a járműjavító 
építésével, az itt dolgozó emberek 
számára pedig lakások építésével 
zárult, megőrizve egy korszak ti-
pikus építészeti jellegzetességeit. 
Szervező a Rákospalotai Múzeum 
és a Csokonai Kulturális Központ 
Könyvtára. A túrát Barta Ildikó 
művelődésszervező vezeti. 
A bringatúra körülbelül másfél óra 
időtartamú, ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött: regisztracio@do-
kuinfo.hu

TÁNC

A Tünet Együttes új előadása, az 
Afterparty – egy fiktív törzs fiktív 
rituáléja a Trafóban lesz látható 
szeptember 22-én és 23-án este 
8 órakor. 
A táncosok és a rendező karan-
ténközösséget vállalva közel egy 
évvel ezelőtt kezdték meg kísérleti 
évadjukat, melyben a hang és a 
mozdulat szerves együttműködé-
sét, egyszerre keletkezését vizs-
gálták. Ennek keretében született 
meg Dányi Viktória, Kelemen Pat-
rik, Oláh Balázs, Szabó Veronika és 
Szász Dániel szereplésével a moz-
gásszínházként és zeneműként 
egyaránt értelmezhető előadás. 
A művészeti határokat feszege-
tő kutatásban zenei trénerként és 
alkotótársként részt vett az ismert 
jazzénekesnő, Harcsa Veronika.

T. K.

Harminc éve, hogy az 
eleinte még Gazdakör-
höz tartozó fiatalok 
felelevenítették a 
szüreti szokásokat. 
Idén szeptember 18-án 
rendezik meg a hagyo-
mányos felvonulást, 
melyre mindenkit vár 
a Rákospalotai Öröksé-
günk Egyesület.

A mulatságot a főcsikós a 
csikósok, és betyárok kí-
séretében a csikóslányok 
összegyűjtésével nyitja 
meg. Mikor minden lány 
megérkezett a Karácsony 
Benő parkba, a legények 
elindulnak a főcsikóslá-
nyért, majd a bírópárért.

Eközben a parkban 13 
órától színes programok-
kal várják az érdeklődő-
ket. A színpadon fellép-
nek: Kapi Gábor, Tol-

di Csaba nótaénekesek, 
citerázik Pásztor Barna-
bás a Népművészet Ifjú 
Mestere, illetve táncol a 
Rákospalotai Szilas Nép-
táncegyüttes, zenél az Isz-
ka Banda. E mellett póni-
kocsikázással, kürtöska-
láccsal és palotai rétessel 
kedveskednek. A részve-
vők megtekinthetik a ko-
rábbi szüreti felvonuláso-
kon készült képekből ösz-
szeállított kiállítást is. 

A főcsikós pár – Sebe-
házi Hajnalka Dóra, Gal-
si Dániel – és a bírópár 
Pásztor Barnabás és fele-
sége, Pásztor-Sebeházi Ri-
ta – megérkezését köve-
tően kezdődik a csikósok 
tánca. 16 órakor indul a 
felvonulás az „Öregfalu” 
utcáin, lóháton, fiákerek-
kel, fogatokkal, énekkel 
és élő zenével, melyet a 
Mogyoródi Hangya Ze-
nekar szolgáltat. 

A felvonulás útvona-
la: Karáscsony Benő park 
- Fő út  - Petőfi - Kisfalu-
dy utca - Epres sor - Cser-
ba Elemér - Nagysándor - 
Rákosmező utca - Mátyás 

utca - Aporháza utca - Te-
lek utca - Rákosmező ut-
ca - Mátyás utca - Szent-
mihályi út - Nagysándor 
utca -  Cserba Elemér ut-
ca - Vécsey urca - Rákos-

mező utca - Régifóti út - 
Attila utca - Kismező ut-
ca - Kossuth utca - Cso-
bogós utca - Mogyoród 
útja - Benkő István utca - 
Szántóföld út 

Szüreti felvonulás
HAGYOMÁNYŐRZÉS RÁKOSPALOTÁN
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Csikóslányok és betyárok az Öregfalu utcáin



Kerületi életképek

Mesélne nekünk pár szót 
magáról?
1980-ban születtem Bu-
dapesten. Édesanyám 
tanítónő, első generá-
ciós értelmiségi, aki ké-
sőbb aztán iskolaigazga-
tó lett, vagyis egész életét 
a gyerekek tanításának 
és nevelésének szentelte. 
Édesapám nyugdíjazásá-
ig platinaműszerészként 
és nemesfém-megmun-
kálóként dolgozott. Mun-
káscsaládból származom, 
nagyszüleim között volt 
villanyszerelő, vasutas, fo-
gatos és háztartásbeli is. 
Mind nagyon mélyről jöt-
tek, de becsületes mun-
kával tisztes megélhetést 
tudtak teremteni maguk-
nak, és a családjuknak. 
Nekik köszönhetem, hogy 
továbbtanulhattam, és 
először magyar nyelv és 
irodalomból, utána polito-
lógiából diplomázhattam, 
PhD tanulmányaimat pe-

dig a Miskolci Egyetem 
Irodalomtudományi Dok-
tori Iskoláján végeztem. 

Hogy jött az életébe a 
politika?
A családban mindig is erős 
volt a szolidaritás eszmé-
je, igazi baloldali nevelést 
kaptam: a munkát és a 
munkást becsüljük, az el-
esetteken segítünk, a ki-
rekesztést és kizsákmá-
nyolást nem tűrjük! Nem 
véletlen, hogy ezekkel az 
értékekkel, ezzel az út-
ravalóval felvértezve 
már egészen korán 
elkezdtem politi-
kával foglalkoz-
ni. Hiszem, hogy 
a politika nem a 
kevesek, hanem 
mindannyiunk 
közös ügye. Az 
itt lakókkal, a 
választópolgá-
rokkal és civi-
lekkel való kö-

zös munkát tartom egy 
politikus elsődleges fel-
adatának. Ennek megfe-
lelően dolgoztam az el-
múlt másfél évtizedben 
aktivistaként, önkormány-
zati képviselőként, majd 
szóvivőként, és így szeret-
nék dolgozni a körzet or-
szággyűlési képviselője-
ként is.

Milyen Ön szerint jó kép-
viselő?
Felkészült, hozzáértő és 
határozott. Olyan, aki 
nemcsak beszélni tud jól, 
de meghallgatni máso-
kat is. Én abban hiszek, 
hogy az ember az utcán, 
a terepen, az emberek 
közt, őket meghallgat-
va érik politikussá. Ezért 
lettem tagja a Rászoru-
lókat Támogató Egyesü-

letnek (RÁTE), ezért 
vittünk január-
ban 40 darab me-

leg takarót Cser-
diné Németh 

Angéla pol-
gármester 

asszony-
nyal az 
újpalotai 
K o n t y -
fa utcai 

n a p p a -
li mele-
g e d ő -
be, Dob-

rev Klárával pedig egész-
testes védőruhákat a házi 
segítségnyújtásban részt-
vevő szociális dolgozók-
nak az Arany János ut-
cai Idősek klubjába. Ezért 
tartottunk politikai példa-
képemmel, Hajdu László-
val sajtótájékoztatót és 
adtunk be írásbeli kér-
dést a Parlamentben töb-
bek közt a Dugonics utcai 
vasúti átjáró lezárásával, 
a Szilas-patak menti tar-
vágással és a Rákos úti 
Szakrendelő kormány-
zati elvételével kapcso-
latban. Ezért ültettünk a 
Föld napján fát a Fő téren, 
szerveztünk szemétsze-
dési akciót Újpesten, és 
ezért tartunk most már 
hosszú ideje rendszere-
sen képviselői és képvi-
selő-jelölti fogadóórákat. 
Mert hiszem, hogy az élet 
nem a politikáról szól, 
sokkal inkább a politiká-
nak kell szólnia az életről.

A POLITIKA SZÓLJON AZ ÉLETRŐL, 
NE PEDIG FORDÍTVA!
Interjú Barkóczi Balázs képviselőjelölttel

„Hiszem, hogy 
a politika nem 

a kevesek, hanem 
mindannyiunk

közös ügye”

A  D E M O K R A T I K U S  K O A L Í C I Ó  E L Ő V Á L A S Z T Á S I  K I A D V Á N Y A



Tisztelt XV. kerületi Polgárok! Tudom, hogy 
közös otthonunk csak akkor lesz sikeres a 
jövőben, ha az itt lakókat olyan ember 
képviseli majd a Parlamentben, aki felké-
szült, hozzáértő, és a politikában szerzett 
kapcsolatait kerülete javára tudja fordíta-
ni. Mivel Barkóczi Balázst régóta ismerem, 
tudom, hogy ő ilyen ember. Én támoga-
tom őt, és rá fogok szavazni az ellenzéki 
előválasztáson. Kérem, kerületünkért Ön 
is szavazzon Barkóczi Balázsra!

Cserdiné Németh Angéla
a XV. kerület polgármestere

Kedves Barátaim! Jó szívvel ajánlom nek-
tek Barkóczi Balázst utódomnak. Mivel is-
merem, tudom, hogy úgy fogja szeret-
ni ezt a kerületet, ahogyan azt tőlem az 
elmúlt évtizedekben megszokhattátok. 
Ahogyan abban is biztos vagyok, hogy 
Balázs folytatni fogja azt a munkát, amit 
én végeztem több mint harminc évig a 
rákospalotai, pestújhelyi és újpalotai em-
berekért. Kérlek titeket, az előválasztáson 
szavazzatok Barkóczi Balázsra!

Hajdu László
országgyűlési képviselő

Orbán Viktor és a Fidesz el-
vette a szabadságunkat. El-
vette a helyi közösségektől, 
elvette a tenni akaró civi-
lektől, és elvette az önkor-
mányzatoktól. A kormány 
a legnagyobb baj, a koro-
navírus-járvány kellős köze-
pén aljas politikai szándék-
ból 3 és fél milliárd forinttól 
fosztotta meg a XV. kerüle-
ti embereket, és az egész-
ségügy fejlesztése helyett a 
járvány alapból stadionokat 
épített és saját oligarcháit fi-
zette ki. 

Ennek véget vetünk! 
2022 után visszaadjuk a fej-
lődés lehetőségét, az idős-
kor biztonságát és az önál-
ló élet elindításának remé-
nyét. Visszaadjuk a rákospa-
lotai, pestújhelyi és újpalotai 
közösségek szabadságát, 
hogy újra legyen beleszólá-
sunk saját életünk megszer-
vezésébe és irányításába, la-
kóhelyünk fejlesztésébe. 

EGÉSZSÉG
Orbánék fejlődő egészség-
ügyet és európai szintű el-
látást ígértek. Ehhez képest 
külföldre üldözték az orvo-
sokat és az ápolókat, álla-
mosították a szakrendelő-
ket, és a legnagyobb baj, a 
koronavírus-járvány idején 
hagyták szétrohadni az ál-
lami egészségügyet. Ennek 
véget vetünk!

A rákospalotai, pestújhe-
lyi és újpalotai embereknek 
is joguk van ahhoz, hogy az 
alapvető egészségügyi el-
látásokhoz helyben jussa-
nak hozzá! Ezért 2022 után 

visszaadjuk a XV. kerület-
től politikai bosszúból elvett 
pénzeket, hogy újra fejlődni 
tudjon a helyi egészségügy, 
és Észak-Pestnek ismét kór-
háza legyen! Véget vetünk 
annak a gyakorlatnak, hogy 
az itt lakó polgároknak egy 
egyszerű kivizsgálásért is 
sokszor órákat kelljen utaz-
niuk. A kormányváltás után 
visszaadjuk az önkormány-
zatoknak a kerületi szakren-
delőket, és kiemelten fog-
juk támogatni az egészség-
ügyet!

LAKHATÁS
Országszerte sok ezer csalá-
dot sújt a lakhatási válság. 
Orbánék rezsihazugsága 
miatt egyre többen kerül-
tek kilátástalan helyzetbe, 
egyre több pályakezdő fia-
tal adósodott el, akiknek re-
ményük sincs önálló életük 
biztonságos megkezdésére, 
egy saját lakás vagy albér-
let kifizetésére. Ennek véget 
vetünk!

A kormányváltás után 
egy újrainduló, valódi és 
fenntartható rezsicsökken-
tést jelentő panelprogram-
mal fogjuk segíteni az Új-
palotán élőket, és egy ál-
lamilag támogatott bér-
lakás-építési programmal 
csökkentjük majd a XV. ke-
rületben élők lakhatási ter-
heit. Ezenkívül ingyenes köz-
műminimumot vezetünk 
be, vagyis húzunk egy ha-
tárt, ameddig mindenkinek 
ingyenesek a közművek, és 
aki ennél egy kicsit többet 
fogyaszt, az fizessen egy 

kicsit, aki sokkal többet fo-
gyaszt, az fizessen sokat.

BIZTONSÁG
Bár Orbánék azt hazudták, 
hogy két hét alatt rendet 
tesznek, helyette leépítették 
a rendőrséget, szétverték az 
egészségügyet, kifosztották 
az önkormányzatokat, és 
meglopták a nyugdíjasokat. 
Ennek véget vetünk!

A rákospalotai, pestújhe-
lyi és újpalotai embereknek 
is joguk van a kiszámítható 
élethez, a biztonságos min-
dennapokhoz, az idős kor 
nyugalmához. 2022 után 
megteremtjük a munka, a 
megélhetés és a mindenna-
pok biztonságát! Az önkor-
mányzati és budapesti ható-
ságok és rendészeti szervek, 
valamint a Polgárőrség és a 
rendőrség együttműködé-
sének megerősítésével kö-
zösségi rendészeti rendszert 
hozunk létre, visszaállítjuk a 
nyugdíjak svájci indexálását, 
vagyis a nyugdíjak nemcsak 
az inflációt fogják követ-
ni, de a béreket is. Ezenkívül 
visszaadjuk a kerülettől poli-
tikai bosszúból ellopott pén-
zeket, és a fejlesztések sza-
badságát az itt élő polgárok-
nak, hogy a helyieket érin-
tő legfontosabb ügyekben 
helyben dönthessenek.

Egészség, lakhatás, biz-
tonság.

Ez a programom, ehhez 
kérem a támogatását.

Barkóczi Balázs
a DK jelöltje az előválasztáson

EGÉSZSÉG,
LAKHATÁS,
BIZTONSÁG
Bemutatom képviselő-jelölti
programomat

Kerületi életképek2
ÉN IS BARKÓCZI BALÁZST TÁMOGATOM AZ ELŐVÁLASZTÁSON!

Barkóczi Balázs 
Képviselőjelölt

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota, Újpest

dobrev klára
Miniszterelnök-jelölt

Az Ön lakóhelyén én Barkóczi Balázst, a DK, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Liberális 
Párt közös jelöltjét támogatom az ellenzéki előválasztáson, mert

FELKÉSZÜLT
Balázs többdiplomás tanárember, aki arra vállalkozott, 
hogy folytassa azt a munkát, amit Hajdu László végzett 
eddig a kerületiekért.

ALKALMAS
Balázs rendelkezik országos politikai tapasztalattal, 
és olyan kapcsolatokkal, amit a választókerülete javára 
fog fordítani.

HOZZÁÉRTŐ
Balázs több évet dolgozott a közigazgatásban, tisztá-
ban van a döntéshozatal folyamatával, és az állami, 
önkormányzati intézmények működésével.

Szavazzon Ön is Barkóczi Balázsra az előválasztáson!

                                        Dobrev Klára

� facebook.com/barkoczi.dkp     � jeloltek.dkp.hu/barkoczi-balazs     ico.call        06 20 534 5696
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DOBREV KLÁRA, a Demokratikus Koalíció mi-
niszterelnök-jelöltje, az Európai Parlament 
alelnöke

Arra kérem Önöket, hogy itt, a XV. kerületben 
szavazzanak Barkóczi Balázsra! Mert Balázs egy 
olyan ember, aki a szívén viseli a kerületiek sor-
sát. Olyan ember, aki küzd azért, hogy megva-
lósuljanak a tervei, emellett pedig felkészült, 
hozzáértő és alkalmas, aki nagyon jó képvi-
selője lesz az itt lakóknak. Én az Ön kerületében 
Barkóczi Balázst támogatom!

DR. HILLER ISTVÁN, az MSZP Választmány el-
nöke, az Országgyűlés alelnöke

Azt kérem, hogy aki egy jobb, szabadabb és 
igazságosabb Magyarországot akar, az szavaz-
zon Barkóczi Balázsra. Ő olyan jelölt, aki ki mer 
állni az emberek elé, kikéri és markánsan, hatá-
rozottan képviseli a véleményüket, és ezt a leg-
nagyobb nyilvánosság előtt teszi. Kérem, itt a 
XV. kerületben Ön is válassza több párt, többek 
közt az MSZP által is támogatott Barkóczi Ba-
lázst az előválasztáson!

MÉCS IMRE, A XV. kerület első szabadon vá-
lasztott országgyűlési képviselője, a XV. ke-
rület díszpolgára

Barkóczi Balázs a garancia arra, hogy a kerület-
nek a jövőben is olyan képviselője legyen, aki-
nek az itt lakók érdekei a legfontosabbak. Eb-
ben a mai, gyűlölettel teli és megosztott világ-
ban szükség van az olyan megfontolt, nyugodt 
és határozott politikusokra, mint Barkóczi Ba-
lázs. Én ezért támogatom őt az ellenzéki elővá-
lasztáson, és ezt kérem Öntől is.

BÁCSKAI ENDRE, a XV. kerület díszpolgára, a 
Szabadság Hőse emlékérem kitüntetettje, a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt díja-
zottja és felesége, BÁCSKAI ENDRÉNÉ ERIKA, 
a Szabadság Hőse emlékérem kitüntetettje

Számunkra a magyar szabadság mindennél 
előrevalóbb! Mi azért támogatjuk Barkóczi Ba-
lázst az ellenzéki előválasztáson, mert tudjuk, 
hogy elkötelezett a szabadság ügye mellett, és 
minket, XV. kerületi polgárokat fog képviselni az 
Országgyűlésben is. Kérjük, a kerületért, az itt 
lakókért szavazzon Ön is Barkóczi Balázsra!

AMBRUS JÁNOS, a XV. kerület volt alpolgár-
mestere

Balázst hatalmas munkabírású, kitartó és kö-
vetkezetes embernek ismertem meg. Meg-
győződésem, hogy szeretett kerületünk jól 
fog járni vele, hiszen ő minden erejét és ener-
giáját arra fogja fordítani, hogy a XV. kerület-
nek méltó képviselete legyen a Parlament-
ben. Én arra kérem önöket, hogy az őszi el-
lenzéki előválasztáson szavazzanak Barkóczi 
Balázsra!

KIRÁLY CSABA, a Népjóléti Bizottság elnöke, 
volt alpolgármester

Balázs jól ismeri a kisemberek és a nyugdíja-
sok problémáit. Ő maga is munkáscsaládból 
származik, és politikusként arra esküdött föl, 
hogy azok érdekeiket képviselje a Parlament-
ben, akik az elmúlt 11 évben képviselet nélkül 
maradtak. Ezért én arra kérem, hogy a szep-
temberi ellenzéki előválasztáson szavazzanak 
Barkóczi Balázsra, hat párt közös képviselője-
löltjére!

MI IS BARKÓCZI BALÁZST TÁMOGATJUK
AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON!

Kerületi életképek4
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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

Miénk a játszótér
Családi délután a Tukán Játszón
szeptember 17., péntek 17-19 óra

ReGamEX retro videójáték kiállítás
szeptember 18-19.
Belépő: 2000 Ft.

Napkutya koncert
szeptember 24., péntek 19 óra
Belépő: 1000 Ft.

Palota Galéria – Kerékgyártó László 
kiállításmegnyitó
szeptember 27., hétfő 17-18 óra

Magyar Népmese Napja
szeptember 30., csütörtök 9-13 óra

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

Kalus-Szász duó koncertje
szeptember 10., péntek 19 óra
Belépő: 1000 Ft.

Hangfürdő Pestújhelyen
Házigazda: Wittmann Zsuzsa zenete-
rapeuta
szeptember 24., péntek 17:30-
18:30
Ingyenes program

Mi van a szavak mögött! Megett?
Galkó Balázs estje 
szeptember 24., péntek 19 óra
Belépő: 1500 Ft.

Klassz(ik) cimbalomátiratok
Csurkulya József cimbalomművész és 
Gárdos Éva zongoraművész estje 
szeptember 24., péntek 20 óra
Ingyenes program

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
1156 Száraznád u. 5. T.: 06 30 868 6087

Lépjünk a városba! Irány a Ró-
mai-part!
szeptember 11., szombat 11-17 óra
Ingyenes program

Hét Hat Club fergeteges koncertje
szeptember 25., szombat 18 óra
Belépő: 600 Ft.

Tiéd is a hely!
Ingyenes programkavalkád fiataloknak
szeptember 25., szombat 16-18 óra

Kultúrházak éjjel-nappal – Játék a 
homokkal
Interaktív vizuális parti – digitális homo-
kanimáció Végh Lajos képzőművésszel
szeptember 25., szombat 20:00-21:30
Ingyenes program

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

„Érik a szőlő, hajlik a vessző…”
Vasárnapi Nótadélután
szeptember 19. vasárnap 14:30-18:00
Belépő: 1500 Ft.

Ágacska című bábelőadás
A Kultúrházak éjjel-nappal programsoro-
zat keretén belül az Aranyszamár Báb-
színház Michel Indali-díjas előadása.
szeptember 25., szombat 10-11 óra
Belépő: gyermek 700 Ft, felnőtt 900 Ft

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

Menta találkozások
Lélekemelő est – Önbizalom koktél 
szeptember 25., péntek 18:30-20:30
Belépő: 2000 Ft.

CSOKONAI KULTURÁLIS 
KÖZPONT KÖNYVTÁR
1153 Budapest, Bocskai utca 74-78.
A programokra regisztráció szükséges: 
regisztracio@dokuinfo.hu

„Mesék a holdfényben”
biblioterápiás foglalkozás Kelemenné 
Farkas Zsuzsa vezetésével
szeptember 16., csütörtök 17-18 óra
Ingyenes program

Párkapcsolati mesék – Vaskor Gré-
ta előadásai
szeptember 22., szerda 18:00-
19:30
Belépő: 1500 Ft.

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021. 09. 10–09. 27.

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

MEGKÉRDEZZÜK
A POLGÁRMESTERT
Fejlesztések, önkormányzati rendezvé-
nyek, a mindennapokat érintő hivatali 
döntések. Az elmúlt hét legfontosabb 
eseményeiről Cserdiné Németh Angéla 
polgármesterrel beszélgetünk.
Péntek, 19:00

VÁROS-EMLÉK-KÉPEK KVÍZ IX.

Helytörténeti játék
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.

A válaszokat e-mailben várják 09.25-ig, kviz.csmh@csokonaikk.hu, vagy személye-
sen az Eötvös utca 64-66. szám alá a postaládába. legtöbb helyes választ adó aján-
dékot kap.

1. Mikor épült a Széchenyi színház?
2. Mi működött a kerthelységben?
3. Hogy hívta a népnyelv?    

4. Milyen nevei voltak a mai Árvavár  
utcának?
5. Milyen intézmény működik most itt?      
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KARATE

JÉGKORONG HANGÁR

RieRsch Tamás

Minden tekintetben sporttör-
ténelmi jelentőségű volt az új-
palotai Gasparics Fannit is so-
raiban tudó magyar női jégko-
rong-válogatott augusztusa. A 
csapat ugyanis pályára léphe-
tett  Calgaryban a világ legjobb 
tíz csapatát felvonultató A-cso-
portos világbajnokságon. 

A németek elleni nyitó-
meccsen még nem történt 
semmi „rendkívüli”. Az esé-
lyesebb csapat 3–0-ra nyert, 
majd következett a vb-győze-
lemre is sanszos csehek elleni 
találkozó, ahol már az első ma-
gyar gólok is megszülettek. A 
2–4-re végződött meccsen az 
egyik gólt ráadásul a csapatka-
pitány Gasparics Fanni szerez-

te. A harmadik találkozón a 
japánok voltak a mieink ellen-
felei, ahol újabb sikerként az 
első magyar emberelőnyös gól 
is megszületett. Ez története-
sen ismét a mi Fannink nevé-
hez fűződött. A végeredmény 
azonban magyar szempont-
ból 1–4 lett. Három mérkő-
zésen azonban megvolt min-
den, mindössze egyetlen dolog 
hiányzott, a győzelem. Ám, 
ezen a világbajnokságon ezt is 
sikerült kipipálniuk a lányok-
nak, akik az utolsó mérkőzé-
sen a dánok ellen hengereltek, 
és 5–1-re győztek. Mondani 
sem kell, hogy Fanninak kö-
szönhetően, aki Gowie Ale-
xandra mellett szintén két gólt 
lőtt a dánoknak. A győzelem-
mel pedig eldőlt, a magyar csa-
pat a negyedik helyen végzett 
a csoportjában, amely összesí-
tésben a kilencedik helyet je-
lentette. Ezzel pedig nagyon 
elégedettek lehetnek a lányok, 
akik először lehettek ott az elit 
mezőnyben.

RieRsch Tamás

Újabb kerületi karatés siker, 
a korosztályos Európa-baj-
nokságon ezüstérmet nyert  
az MTK-s Baranyi Zsófia, az 
U21-es korosztályban.

Tampere-ben augusztus végén 
rendezték a korosztályos Euró-
pa-bajnokságot, mely eseményen 
az MTK-t 11 sportoló képviselte. 
Volt közöttük olyan, aki először 
járt korosztályos világversenyen, 
és volt olyan kerületi sportoló is, 
aki címvédőként próbált ismét 
Európa legjobbja lenni. Kiderült, 
már az utánpótlás korosztályban 
is nagy szerepe van 
a rutinnak. Bara-
nyi Zsófia az egyik 
legtapasztaltabb 
tagja az MTK ka-
ratékáinak. 2018-
as Buenos Aires-i 
Ifjúsági Olimpián 
már bemutatkoz-

hatott, akkor még nem jött össze 
neki az éremszerzés, ám a tavalyi 
Európa-bajnokságon U21-es kor-
osztályban már nemcsak az érem, 
hanem az Európa-bajnoki cím is 
meglett neki. Ezt szerette volna 
megvédeni Tamperében.

„Zsófi egész nap rendkívül fe-
gyelmezetten és koncentráltan 
versenyzett – mondta Fischer Mi-
hály  sensei, az MTK Karate Szak-
osztály pestújhelyi bázisának ve-
zetője. – Megállíthatatlanul mene-
telt a döntőig. Ott azonban furcsa 
bírói ítéletek születtek, volt pél-
dául három tiszta fejrúgása, ami-
ért nem járt pont.” Egy ugyan-
csak tiszta találata után már a kö-

zönség is felemel-
te a hangját. Végül 
a mérkőzést 5–3 
arányban elveszítet-
te, így ezúttal ezüst-
érmes lett. A sen-
sei ennek ellenére 
büszke tanítványá-
ra és csapatára. 

Volt például 
három tiszta 
fejrúgása, amiért 
nem járt pont

Nincs megállás

Podcast Hárspatakival
Új, közéleti, kulturális, beszélgetős 
és jó, nemcsak a Tizenötödik kerüle-
tieknek szóló, egyelőre háromheten-
te megjelenő műsort indított az XV 
MÉDIA. A hangár egy olyan speciális 
Podcast, amit lehet majd nézni a televí-
zióban, a YouTube-csatornánkon és a 
Facebook-oldalunkon, hallgatni a leg-
több lejátszón, és majd olvasni a honla-
punkon, valamint a kerületi újságban 
is. Szeptember 14-én indul az első adás, 
amelynek a felvétele nemrég zajlott le 
stúdiónkban. A műsorvezető Bíró Be-
áta, az első vendég pedig Hárspataki 
Gábor, kerületünk olimpiai bronzér-
mes büszkesége. 

Bízunk abban, hogy szeretni, és 
nézni vagy hallgatni fogják ezt a 
műsorunkat!

Újpalotai hokisiker Calgaryban 

Az újpalotai Gasparics Fanni ismét remekelt

Baranyi Zsófi nyáron arannyal a kezében, most pedig ezüstéremmel büszkélkedhet
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SZABADIDŐ

FUTURE CUP TORNA

RieRsch Tamás

Ki ne emlékezne még az 
1974-ben világbajnokságot 
nyert NSZK futballváloga-
tottjára? Vagy a Ferencváros 
1975-ös KEK-döntős csapatá-
ra? Emlékeink lehetnek, de 
nemcsak a lelátóról vagy a 
televízióból, hanem azokról a 
műanyag, fényképekkel ellá-
tott gombfocikról is, melye-
ket a ‘70-es és ‘80-as  években 
a trafikokban lehetett kapni. 

Ha valakinek sikerült kedvet csi-
nálnunk, ezzel a rövid múltidé-
zéssel, akkor azt örömmel vesz-
szük. 

A kerületben ugyanis Gomb-
foci 21 néven retro gombfoci-
szakosztály alakult. 

Az Észak-Pesti Környezetvé-
delmi és Kulturális Szabadidős 
Egyesület ugyanis szeretné, ha a 
‘70-es és ‘80-as évek kedvelt játé-
ka ismét helyet kapna a szabad-
idős elfoglaltságok között.

Várunk mindenkit, időse-
ket és fiatalokat 
egyaránt az edzé-
seinkre – mond-
ta Mihály Zoltán, 
a szakosztály ve-
zetője –, melye-
ket csütörtökön-
ként 17 és 20 óra 
között a Budai II 
László Stadion el-
ső emeleti sakk-

termében tartunk. Ezek az edzé-
sek főleg a játékról szólnak, hisz 
a gombfocinak épp ez a lénye-
ge. Házi bajnokságokat szerve-
zünk, melyeken mindenki ked-
venc csapatával lehet. 

A szakosztály július köze-
pén alakult, és hamar közked-

velt lett. Egyelő-
re még csak az öt-
venes korosztály 
körében, akik 
a ‘70-es és ‘80-as 
években voltak fi-
atalok, de bízva 
benne, hogy ha-
marosan a Play-
Station-ön szocia-
lizálódott korosz-

tály is felfedezi majd magának 
a gombfocit.  

A szakosztály alapítóinak 
nem titkoltan az a célja, hogy 
újra népszerűvé tegye a játé-
kot, és kiszakítsa a fiatalokat 
a mobilba feledkezés virtuális 
világából. Ezt a tervet segíthe-
ti, hogy egy agglomerációban 
működő vállalkozásnak kö-
szönhetően újra gyártják a régi 
csapatokat.  Így egy csütörtöki 
játéknapon még akár az 1978-
as magyar–argentin világbaj-
noki mérkőzést is meg tudjuk 
ismételni, és ha körömmel jól 
pöcköljük a csatárainkat, még 
a 2–1-es argentin győzelmet is 
meg tudjuk változtatni.

Kerületünk egyik legfiatalabb 
egyesülete, az FC Budapest egy 
komoly tradícióval rendelkezik. 
Nyár végén ugyanis rendre ran-
gos nemzetközi utánpótlástor-
nát szokott rendezni.

Már 13. éve vagyunk a házi-
gazdái a Future Cup tornának, 
melyet mindig az U12-es korosz-
tálynak hirdetünk meg – mond-
ta Czuk Henrik, a pestújhelyi 

sportegyesület alapítója és veze-
tője. – A pandémia miatt azon-
ban a külföldi csapatok többsége 
nem merte vállalni az utazással 
járó kockázatot, így most több-
ségében magyar csapatok szere-
peltek a tornán. A határon túli 
nemzetközi futballt idén csak a 
CFR Cluj, a Marosvásárhely és 
az FC Komarno képviselte. Mel-
lettük első és másodosztályú ma-

gyar klubok U12-es együttesei, 
illetve utánpótlásnevelő műhe-
lyek és akadémiák csapatai küz-
döttek. Melyet végül az Újpest 
nyert meg, megelőzve a Diós-
győr és a CFR Cluj korosztá-
lyos csapatát. A mi csapatunk, 
az FC Budapest volt a mezőny 
legfiatalabb és legtapasztalatlan-
abb együttese. Ennek ellenére el-
mondható, tisztességesen helyt-
álltunk, az ezüstérmes diósgyő-
reikkel szemben például döntet-
lent játszottunk – jegyezte meg 
Czuk Henrik. 

Várunk min-
denkit, időseket 
és fiatalokat 
egyaránt az 
edzéseinkre

Retró gombfoci Rákospalotán

A jövő reménységei

Gombfoci 21 néven retro gombfociszakosztály alakul

PARALIMPIA 2020
Rekordmennyiségű, hét aranyérmet 
szereztek a magyar sportolók a XVI. 
Paralimpiai Játékokokon augusztus 
24-e és szeptember 5-e között Ja-
pánban. Az eseményre 38 magyar 
sportoló kvalifikálta magát, akik tíz 
sportágban küzdöttek meg a helye-
zésekért. Amióta azonos helyszínen 
rendezik az olimpiai és a paralimpiai 
játékokat (1988, Szöul), azóta az idei 
tokiói paralimpián szerezték a leg-
több aranyérmet a magyar paralim-
piai csapat tagjai. Ezüstéremből öt, 
míg bronzból négy éremmel büszkél-
kedhetnek sportolóink.

ERŐSÍT A REAC
A REAC már nyáron megkezdte a fel-
készülést az új bajnokságra. A csa-
pat a tréningek mellett szerda-szom-
bat ritmusban játszotta az edzőmecs-
cseit. Forgács Tamás klubelnök el-
mondta: a nyár legnagyobb erősítése 
az volt, hogy egyben maradt a tava-
lyi együttes. „Maradunk az eldöntött 
irányvonal mellett, azaz továbbra is a 
saját utánpótlásunkra építünk.”

EDZÉSBEN A RÖPIS LÁNYOK
Megkezdte a felkészülést a Palota 
RSC a következő szezonra. Valasik 
Marietta vezetőedző elmondta: a já-
tékosok négy hónapnyi szünet után 
álltak ismét edzésbe, és remény-
kednek, hogy az idei évad jobb lesz, 
mint az előző. Mindenesetre gőzerő-
vel készülnek a szeptember 18-i 
Szalayné Sebők Éva Emléktornára.

Indítsa velünk a napját!
Legyen a kezdőlapja a megújult honlapunk: www.xvmedia.hu
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A lapzárta után érkezett anyagokat 
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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. szeptember 23. 
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 2021/13. szám helyes megfej-
tése: „Felgyorsultak a munká-
latok a Kontyfa projektben”
A 2021/13. szám helyes meg-
fejtői közül Fodor Jánosné XV.
kerület, Kollár-Klemencz László: 
Miért távolodnak a dolgok?  című 
könyvét, Szántó Attila, XV. kerü-
let, Darvasi László: Taligás című 
könyvét nyerte.
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INGATLAN
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 tabori.ancsi@gmail.com
Tel.: + 36  30 245 2759

ADOK–VESZEK
Eladó kisipari kalaptartós előszobafal 
farbetétes 3 E Ft., egyszemélyes plüss, 
ágyneműtartós heverő 3 E Ft., (hozzá-
adok +ágyneműtartót + dohányzóasz-
talt) kéttartályos mobil kompresszor, 220 
V-os 15 E Ft., oxigénpalack, reduktorral, 
keverőszárral 4 E Ft.
Tel.: + 36 30 735 6705, v. 306 5619

Eladó új 26-os női galaxy 6 sebességes 
kerékpár 55 E Ft., új autóindító akkumu-
látor ezer köbcentis, benzines motorhoz 
10 E Ft., új kalocsai rysseliő pruszlik 25 
E Ft. Tel.: + 36 70 708 2233

Eladó akváriumok:  egy 39 literes, egy 
10,5 literes (fialtató)  ez üvegtetővel. Ga-
lambház berendezések fészkek, ülőkék, 
etetők, szállítóketrecek. Baromfiknak 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 vagy elcserélem működőképes 
laptopra használt számítógépem HP 
compa DC használt Fujitsu TFT moni-
tor, processzor, E5300, merevlemez, 
meghajtó. 
Tel.: + 36 20 512 7952

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 
kávédaráló, hűtőtáska jégtartóval, mikro-
hullámú, műanyag kis méretű húsdaráló, 
új, elektromos gofrisütő, digitális grill, olaj 
nélküli fritőz. Tel.: + 36 70 771 5371 

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

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

Eladó Grundfos gyártmányú keringtető 
szivattyú (fűtéshez).Kipróbálható, ár: 13 
500.-Ft Tel.: + 36 30 932 7884

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 gyümöl-
csös asztali kosár 4 E Ft.,régi ónku-
pakos, mintás söröskorsók, különböző 
árakban. Tel.: +36  70 771 5371  

Eladó 1 db csillár, 1 db fa létra, 2 db 
kerti vas-szék huzattal együtt, 2 db 
gyermekroller, 2 db olajradiátor, 1 db 
új IKEA-s tükör 2 m x 160 cm, bejárati 
ajtó, tok nélküli 207 cm hosszú, 96 cm 
széles. Tel.: +36 20 282 9580  

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

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

Feleslegessé vált egyszemélyes ágybe-
tétet (mosható huzattal) szívesen fogad-
nánk. Tel.: + 36 20 967 8196 

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 ke-
resi párját kizárólag komoly kapcsolatra. 
Tel.: + 36 70 356 2236

GONDOZÁS
Jelenleg albérletben lakó középkorú 
nő eltartási szerződést kötne örökös nél-
küli idős személlyel (gondozás, házt.ve-
zetés, ügyintézés stb.) Minden megoldás 
érdekel.  Tel.: + 36 20 967 8196

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

Egyedülálló, szerény hölgyet keresek 
ott-lakással, 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 1-2 alkalommal)
Tel.: + 36 70 313 4386 

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

Közös képviselet megbízható szakem-
bergárdával évtizedes tapasztalattal! Hív-
jon bizalommal! Tel.: +36 20 522-5454

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 20 960-0600

Szabó Balázs vállalja kémények bélelé-
sét, építését, kondenzációs kazánok te-
lepítését teljes körű ügyintézéssel. 
Tel.: +36 20 264 7752

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

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár 
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítá-
sa, ürítése, rövid határidővel. Hulladék-
szállítási engedéllyel rendelkezünk. 
Tel.: +36 30 703 0518

Pedikűrösként házhoz is megyek. Ke-
zelés ára: 5000 Ft. +36 30 445 3876

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

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

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

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 1 312-62-94; +36 30 941-2484

XV. kerületben működő cég vállalja: 
Kazáncsere, Gázkonvektorcsere, javí-
tás, tisztítás. Szénmonoxid, gázszivár-
gás mérés. Klímatelepítés. karbantartás, 
tisztítás. Radiátorcsere. Bojlercsere. EPH 
jegyzőkönyv. Alumínium radiátorforgal-
mazás. Telefon: +36 30 826-0130

Kertet gondozni vágyó fiatal pár Nya-
ralót/Hétvégi Házat venne a Balatonon 
vagy a Szentendre/Dunakanyar térségé-
ben 18mft-ig. 
Tel.: +36 20 4549-152

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

A közterületekkel 

kapcsolatos 

bejelentéseket 

megtehetik a Répszolg 

által üzemeltetett, 

ingyenesen hívható 

„zöldszámon” is: 

+36 80 205 062

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag
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 selyemfűméz, hársméz, 
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3 kg felett
ingyenes 

házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

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