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Rab LászLó

Rendhagyó formában kez-
dődött az önkormányzati 
képviselő-testület szeptem-
ber 9-i ülése. A napirendek 
tárgyalása előtt átadták az 
Érdemérem Díjakat és a 
Civil Szervezetek Elismerő 
Oklevelet.

Cserdiné Németh Angéla kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
orvos, sportoló és önkormány-
zati munkatárs is van a díjazot-
tak között. – Hálásak vagyunk 
azért – mondta a polgármester 
–, hogy ilyen kitűnő lokálpatrió-
tákkal dolgozhatunk együtt. 

Majd napirend előtti felszó-
lalásokkal folytatódott az ülés, 
melyből a politikai csatározások 
sem  maradtak ki. A szóváltá-
sok után a testület arról döntött, 
hogy a Magyarok Nagyasszonya 
templom új plébániájának meg-
építése érdekében módosítani le-
het az építési szabályzatot. 

Mielőtt a helyi közműve-
léődési feladatok átszervezésé-
ről megszületett az egyhangú 
döntés, Bakos Mária szóvá tet-
te, hogy „a szakemberek kezé-
ből kiveszik az irányítást”. Meg-
nyugtatták, hogy megfontolt át-
szervezésre lehet számítani. A 
képviselő ezután  a helyi kultu-
rális lehetőségeket és programo-
kat tartalmazó telefonos appliká-
ciót kárhoztatta, szerinte az idő-
sek nem tudnak élni vele, mert 
nincs okostelefonjuk. Cserdi-
né Németh Angéla polgármes-
ter válaszolt: sok idős ismerőse 
használ okostelefont, hiszen ma 
már mindennapos eszköz a tá-

jékozódáshoz. A testület végül 
14:5 arányban megszavazta a na-
pirendet, miként azt is, hogy de-
cember 31-én megszűnik a Cso-
konai Kulturális Központ. Szin-
tén döntés született az XV Mé-
dia szervezeti átalakításáról, a 
jövőben Csokonai Kulturális és 
Kommunikációs Nonprofit Kft. 
elnevezéssel működik tovább. 

Egyhangú szavazással dön-
tött a testület a bölcsődék szer-
vezeti és működési szabályzatá-
nak elfogadásáról, a polgármes-
teri hivatal szervezeti felépítésé-
nek változásairól és a december 
végi igazgatási szünet elrendelé-

séről. Tóth Imre 
alpolgármester be-
jelentette: megtet-
ték az előkészüle-
teket a kerületi épí-
tési szabályzat mó-
dosítására azért, 
hogy ha elérkezik 
az M3 metróvonal 
meghosszabbítása, 
ne legyenek akadá-
lyai. Hosszas vita a napirendek 
sorában csak a Bezsilla Nándor 
utca 36. szám alatt lévő romos 
ingatlan körül bontakozott ki, a 
főváros és a kerület birtokában 
lévő régi könyvtárépület, mely-

ben lakások is van-
nak, most gazdát 
cserélhetne, ehhez 
lett volna szükség 
arra, hogy a kerü-
let lemondjon az 
elővásárlási jogá-
ról. Pro és kont-
ra hangzottak el 
igenlő és nemeket 
tartalmazó vála-

szok. Ha az önkormányzat hosz-
szú távra tervezne az épülettel, 
igen sokat (jóval több, mint száz-
millió forintot) kellene rákölte-
ni, ezért volna áldásos úgymond 
szabadulni tőle. Erről többen 
úgy vélekedtek, kár volna, mert 
az ingatlanoknak az elkövetkező 
időszakban felmegy az áruk. Mi-
után a testület 8 igen, 8 nem és 2 
tartózkodás mellett nem fogadta 
el az eredeti javaslatot, rövid ha-
táridőn belül újra kell tárgyalni 
az ügyet rendkívüli ülésen. 

Döntött még a testület az új 
önkormányzati honlappal kap-
csolatos kötelezettségvállalás 
költségeiről, Holló István vissza-
hívásáról az XV Média éléről, il-
letve Török Zsolt delegálásáról a 
médiatársaság felügyelőbizottsá-
gába. Zárt ülésen megszületett a 
döntés arról is, kik lesznek a ke-
rület díszpolgárai 2021-ben. 

TESTÜLETI ÜLÉS
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Csatározások fontos döntés mellett

Hosszas vita 
bontakozott ki 
a Bezsilla Nándor 
utcai romos 
ingatlan körül

Dr. Szabóné Dr. Gomba Beáta Zsuzsanna bőrgyógyász főorvos
Schilling Magdolna, a Gondoskodás Gyermekeinkért Ala-
pítvány vezetője
Szőcs Tamás pedagógus, intézményvezető-helyettes
Wédel Pál Andrásné kisgyermeknevelő
Katona János lokálpatrióta 
Vida Gábor műkorcsolyázó
Ponicsán Erzsébet lelkész
Szedlmayer László, a REZON Ingatlan Kft. ügyvezetője
Tóthné Arady Edit humánpolitikai ügyintéző
Ináncsi Rita, a GMK Költségvetési és Bérgazdálkodási Osz-
tályának osztályvezetője
2021-ben Civil Szervezetek Elismerő Oklevélben részesült 
a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete.

A helyi képviselő-testület lapunk megjelenésekor, szeptember 30-án újra ülésezik

RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÉRDEMÉREM DÍJ KITÜNTETETTJEI:
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RieRsch Tamás

Egy év szünet után, 
szeptember elején 
ismét bowlingversenyt 
rendeztek a Molnár 
Viktor utcai  Fejlesztő 
Gondozó Központban. 
Az idei rendezvényen 
kilenc csapat szerepelt. 
Tizedik „játékosként” 
az önkormányzat is 
beszállt a versenybe.

„Nagykorú lett a bowling-
verseny – mondta Cserdi-
né Németh Angéla pol-
gármester –, mert immár 
tizennyolcadik alkalom-
mal rendezték meg. Ez 
egy olyan mérkőzés, ame-
lyen mindenki nyer, aki 
itt van és, aki játszik.”

A bowlingverseny an-
nak idején a Mobilitási hét 
keretében indult, a gon-
dozók – Némethné Var-
ga Viktória és csapata – 
töretlenül hittek abban, 

hogy szükség van a ren-
dezvényre, mely minden 
alkalommal nagy élmény 
a gondozottaknak. Sajnos 
a pandémia miatt tavaly el 
kellett halasztani a prog-
ramot, idén viszont lehe-
tőség nyílt a 18. verseny 
megtartására. A megmé-
rettetésre Győrtől Hatva-
nig érkeztek csapatok.

„Emlékeim szerint 
mindegyik rendezvé-
nyen itt voltam – mond-
ta Hajdu László ország-
gyűlési képviselő –, azon-
ban nem tagadom, most 
is nehéz könnyek nélkül 
nézni azt a boldogságot, 
amit ez a játék jelent a 
résztvevőknek. Fantasz-
tikus látni azt a munkát, 
amit a gondozók végez-
nek azért, hogy ezeknek 
az embereknek örömet 
szerezzenek. Ez nemcsak 
egy bowlingverseny, ha-
nem egyben a szeretet 
ünnepe is.”

RieRsch Tamás

A kerületi Egyesített Szociális 
Intézmény Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona (ÉNO) és a Ma-
gyar Speciális Művészeti Műhely 
Egyesület nyolcadik alkalommal 
rendezte meg szeptember 23-24-
én a SpeciArt Speciális Művészeti 
Fesztivált az Újpalotai Szabadidő 
Központ Közösségi Házban. 

Az idei eseményre 13 intézmény 150 
gondozottja érkezett. A programon 
Szolnoktól kezdve Balmazújvároson 
keresztül egész Magyarszerdahelyig 
képviseltették magukat a speciális in-
tézmények. A kétnapos rendezvény 
a középsúlyos értelmi fogyatékosok 
számára nyújtott bemutatkozási lehe-
tőséget.

„Az értelmi fogyatékosok nevelé-
sének meghatározó eleme a művésze-
ti képzés – mondta Szabóné Busi Ju-
lianna, az ÉNO vezetője, a rendez-
vény főszervezője. – Ezen a feszti-
válon évről évre ennek a művészeti 
fejlesztésnek az eredményét mutat-
juk be.”

A SpeciArton idén is 
volt táncos, zenés és pró-
zai produkció, illetve a 
gondozottak által készí-
tett kézműves terméke-
ket is meg lehetett vásá-
rolni.

„Büszkék vagyunk ar-
ra a munkára, amit az 
Egyesített Szociális In-
tézmények munkatár-
sai végeznek annak érdekében, hogy 
a gondozottak ne csak megfelelő ellá-
tásban, hanem élményekben is része-
süljenek – mondta Tóth Veronika al-
polgármester köszöntőjében. – Az itt 
dolgozó szakemberek nap, mint nap 

bizonyítják, hogy empátiával, gon-
doskodással, egymásra való odafigye-
léssel csodákra is képesek lehetünk.”

Ilyen csodából pedig bőven akadt 
az idei SpeciArton. Ezek egy részével 
pedig nemcsak a szakemberek, ha-
nem a hétköznapi emberek is talál-
kozhattak.  A Spirál háznál a szerve-
zők egy nyilvános kiállítást rendez-
tek „Arc poetica” címmel, amely a 
pandémia alatt az ÉNO-ban készült 

rajzokat, festményeket, 
illetve azok alkotóit mu-
tatta be. Mindemellett a 
fesztivál résztvevőinek 
közös táncát is láthat-
ták, melyet a Jerusalem 
című dalra adtak elő.

Szabóné Busi Julian-
na elmondta: a tavalyi 
évben a pandémia miatt 
elmaradt a fesztivál, az 
idei eseményt ezért na-

gyon várták a gondozottak és min-
denki lelkesen készült a találkozásra. 
A szervezők az első napi művészeti 
programok után másnap egy város-
nézéssel kedveskedtek a vendégek-
nek.

FEJLESZTŐ GONDOZÓ KÖZPONT SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
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Az idei 
eseményre 
13 intézmény 
150 gondozott-
ja érkezett

A KERÜLET SZIMBÓLUMA

A Molnár Viktor utcai Fejlesztő Gondozó Központ és a mellette lévő 
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona egyaránt szimbóluma a ke-
rületnek. Ilyen típusú intézményi kapcsolat nem sok városrészben 
található. A két szervezet működtetése nem kötelező feladata az 
önkormányzatnak, ám az elmúlt több mint harminc évben fel sem 
merült, hogy erről az önként vállalt feladatáról lemondjon a kerület.

Az értelmi fogyatékosok nevelésének meghatározó része a művészet

Nagykorú lett
a bowlingverseny

Csodák Újpalotán
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KÖRNYEZETRENDEZÉS

FELÚJÍTÁS

Jónás ágnes

Hiába köszöntött ránk az 
ősz, a fejlesztési munkák nem 
állnak le a kerületben.

A következő hetekben megújul 
a Szentmihályi-Nyírpalota úti 
buszvégállomás mögötti park-
rész. Ennek részeként a régi, 
használaton kívüli homokozókat 
újrahasznosítva, biodiverz évelő-
ágyásokat alakítanak ki, amelyek-
be vegyes fajtájú évelő növénye-
ket ültetnek. Közvetlen környe-
zetükben a széttöredezett beton-
padokat, burkolatokat elbontják, 

helyükre újakat 
telepítenek, vala-
mint árnyéktűrő 
évelő ágyásokkal 
színesítik a fák 
alatti területet. 

„Az ágyáso-
kat ökológiai 
szemlélettel ala-
kítjuk ki, azaz minden évszak-
ban más-más látnivalóra számít-
hatnak a környék lakói, illetve 
az arra járók. Célunk a termé-
szetes sokszínűség megteremté-
se ezeken az apró területeken a 
nagyvárosi dzsungelben. A ki-
vitelezés már megkezdődött, és 

várhatóan novem-
ber végére befejező-
dik. Az őszi növény-
telepítés elősegíti az 
új ültetések tavaszi 
intenzív megeredé-
sét. A munkákat a 
park fáinak ifjítása, a 
kiszáradt fák eltávo-

lítása előzte meg” – nyilatkozta 
lapunknak Benedekné Bagyin-
szki Márta, a Városgazdálkodá-
si Főosztály vezetője.

Önkormányzatunk minden 
évben megújít néhány játszóte-
ret. Idén az Őrjárat utcai játszó-
téren teljesen megújul a hinta va-

lamint az alatta lévő ütéscsillapí-
tó burkolat, a „nagy hajó” helyé-
re egy korszerűbb, új játszószer 
kerül. A homokozó szélén lé-
vő elavult farönk szegély helyett 
gumiszegélyt telepítenek, illet-
ve a rugós játszó elemeket is fel-
újítják. A munkálatok ideje alatt, 
várhatóan október 15-ig a játszó-
tér zárva tart. 

A Palotás térre a környéken 
élők kérésének megfelelően egy 
új, rugós játszóelemet telepíte-
nek. Az Emlék téri játszótéren a 
„mászókocka” helyére egy funk-
ciójában azonos modern elemet 
telepítenek, valamint itt egy ru-
gós mérleghintával bővül a játék-
tár. A munkák október közepé-
ig elkészülnek.

Folytatódnak a infrastruktúra 
fejlesztések is. Az őszi időszak-
ban várhatóan három helyen is 
elindul a gyalogátkelőhelyek ki-
építése. Az Istvántelki P+R par-
koló fejlesztésének befejező fázi-
saként megkezdődik a Wysoczki 
utca-Pázmány Péter utca csomó-
pontjában a gyalogátkelőhely ki-
építése, a Szerencs utca-Pázmány 
Péter utca és a Kossuth utca- 
Fő út csomópontjában is meg-
kezdik a kivitelezést. Mindhá-
rom helyszínen rendkívül fon-
tos a gyalogos közlekedés biz-
tonságának a növelése. A fej-
lesztés részeként a környezet 
közvilágítása is megújul – tudtuk 
meg a főosztályvezetőtől.
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Újraindulhatott a kétirányú forgalom a 
Deák utcában. Az útszakasz felújítása a 
terveknek megfelelően halad, ennek kö-
szönhetően szeptember közepétől már az 
arra közlekedő autóbuszok is az eredeti 
útvonalukon járhatnak.

Szinte már teljesen elkészült a Deák utca és 
a hozzá csatlakozó mellékág új pályaszerke-
zetének aszfaltrétege. A rákospalotai beruhá-
zásnak köszönhetően megépült a buszöböl, 
a parkoló, és új járdák létesültek. A burko-
lati jelek felfestése és a közúti jelzőtáblák ki-
helyezése után szeptember 11-én megindul-
hatott a kétirányú forgalom, helyreállt a ko-

rábbi közlekedési rend. A projekt részeként 
még a forgalmat nem befolyásoló munkák 
várhatók az útpályán, gyalogátkelőhelyeket 
létesítenek és helyeznek forgalomba, továb-
bá korszerűsítik a közvilágítást, valamint fá-
kat ültetnek. Az útépítés idén ősszel fejeződ-
het be – tudtuk meg a beruházásáért felelős 
BKK-tól.

A társaság az eredetileg becsült összegnél 
kedvezőbb áron kötötte meg a kivitelezési 
szerződést, a Deák utca és mellékágának kor-
szerűsítése a tervezett 133,35 millió forint he-
lyett tartalékkerettel együtt bruttó 122,8 mil-
lió forintba kerül.

Ha sikerrel zárulnak a közbeszerzési eljá-
rások, útfelújítás indulhat még idén az újpa-
lotai Erdőkerülő és a Zsókavár utcában is. 

Elkészült az útpálya a Deák utcában

Az autóbuszok má az erdedeti útvonalon járnak

Parkok, játszóterek és utak is megújulnak a közeljövőben

Sokszínűség a városi dzsungelben

Folytatódnak 
a közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztések is



www.bpxv.hu  2021. szeptember 30. 5ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖZTISZTASÁG

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
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Az autóbuszok má az erdedeti útvonalon járnak

RieRsch Tamás

A Pestújhelyi tér Bezsilla 
Nándor utca felőli olda-
la nincs bekamerázva, így 
az illegális hulladéklera-
kások is megszaporodtak. 
A képviselő megelégel-
te a lakossági panaszokat, 
és a Répszolggal elvitette 
a térről a zöld hulladék-
gyűjtőt, így próbálván 
megszüntetni a szemétle-
rakást. A jelek szerint ez 
még nem sikerült, ugyan-
is továbbra is odahordják 
a hulladékot.

„A Pestújhelyi téren 

eddig a legnagyobb prob-
lémát az autókkal törté-
nő szabálytalan, zöld te-
rületen történő parkolás 
jelentette – mondta Ho-
ma Gabriella, az Önkor-
mányzati Rendészet ve-
zetője. – Emiatt fokozott 
ellenőrzéseket végzünk a 
helyszínen.”

A közterület-felügye-
lők a szemétlerakásra is 
odafigyelnek, de márci-
us 1-jétől szabálysérté-
si ügyekben nem a helyi 
polgármesteri hivatal, ha-
nem a Pest megyei Kor-
mányhivatal illetékes el-

járni. Így, ha a közterü-
let-felügyelők tetten is 
érnek valakit, csak jegy-
zőkönyvet vehetnek fel 
az esetről, amit továbbíta-
niuk kell a kormányhiva-
tal felé.

„A szemetelést meg-
próbáljuk azzal megelőz-
ni, hogy növeljük a ren-
dészek jelenlétét a Pestúj-
helyi téren – tette hozzá 
Gyurkó Dániel. – Hosz-
szú távon pedig a tér be-
kamerázása lesz a megol-
dás. A szabálytalan par-
kolások megszüntetésére 
pedig olyan virágládákat 
tervezünk kihelyezni, 
amelyek megakadályoz-
zák az autók zöldterület-
re történő behajtását.”

R. T. 

Zrínyi Pétert és sógorát, Frangepán 
Ferenc Kristófot, a Wesselényi-féle 
össze esküvésben részt vevő két főne-
mest 1671. április 30-án végezték ki 
Bécsújhelyen. Azóta 350 év telt el, de a 
két mártír emléke a magyar és a horvát 
történelemben egyaránt kiemelt helyen 
szerepel. 

A XV. kerületi Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat szeretett volna méltóképpen 
megemlékezni erről a jubileumról. Augusz-
tusban Bécsújhelyre mentek, ahol egy hála-
adó misén vettek részt, és megkoszorúzták 

a Zrínyiék kivégzésének helyét jelölő em-
léktáblát.  Pár nappal később Csáktornyára 
utaztak, meglátogatták a felújított Zrínyi- vár 

múzeumát. A programsorozatot szeptem-
ber 15-én, a Csokonai Művelődési Házban 
egy gálaműsorral zárták. Az ünnepségen a 
horvát és a magyar vendégeket Cserdiné Né-
meth Angéla polgármester köszöntötte. Ves-
na Nikos Peckaj megbízott miniszter szerint 
a két bán Horvátország nemzeti büszke-
ségének számít, és „fontos epizódjai közös 
történelmünknek, amikor a horvátok és a 
magyarok közösen harcoltak a Habsburg 
abszolutizmus ellen.”

A gálán Masa Hrustek Sobocan, a Csák-
tornyai Múzeum igazgatója előadásában 
Zrínyiek hagyatékát, dr. Horváth Sándor 
muzeológus és történész Zrínyiék történel-
mi jelentőségét méltatta.

Megújult társasházkezelési részlegünk teljes körű pénzügyi, jogi 
és műszaki hátteret biztosít a Palota-Holding által kezelt tár-
sasházaknak és lakóközösségeknek. Közös képviselőink szakirányú 
társasházkezelői 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!

HIRDETÉS

Értékeink védelmében

A magyarok és a horvátok közös hősei

A Pestújhelyi tér a kerület egyik gyöngyszemé-
nek számít, mégis sokan szemétlerakónak hasz-
nálják. Gyurkó Dániel, a körzet önkormányzati 
képviselője elmondta: két éven keresztül egy 
zöld hulladékgyűjtő volt a térre kihelyezve, 
melybe sajnos más hulladék is került. Ennek 
elszállítása pedig plusz pénzébe került az önkor-
mányzatnak. 

Kerületi gálaműsorral zárult a programsorozat

A Pestújhelyi téren is megjelentek az illegális szemétlerakók
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RieRsch Tamás 

Makai Ferenc, a 12. egyéni vá-
lasztókörzet független képvi-
selője szeptember 22-én lakos-
sági fórumot tartott az újpalotai 
Nyitott Ajtókban a körzetében 
levő házak közös képviselői és 
gondnokai számára. A foga-
dóórán egyrészt az önkormány-
zati képviselő beszámolóját 
hallgathatták meg a résztve-
vők, majd maguk is elmond-
hatták észrevételeiket és kérdé-
seiket. Ez utóbbiakat Cserdiné 
Németh Angéla polgármester, 
illetve a polgármesteri hivatal 
szakemberei személyesen vála-
szolták meg. A legfőbb észre-
vételek a kerület közbiztonsá-
gával és köztisztaságával, illetve 
a közterületi italozásokkal vol-

tak kapcsolatosak, de egy konk-
rét ügy is felszínre került. A 
Zsókavár utcában, a Spirál ház 
mögötti parkolóban két autó-
beállóra ugyanis az ELMŰ ne-
ve van felfestve, így azokat sza-
badon hagyják a környék la-
kói, akik viszont rendszeresen 
parkolási gondokkal küzdenek. 
Időközben kiderült, hogy ez a 
felirat jogosulatlanul került az 
útburkolatra, így azokat a jövő-
ben használhatják a környéken 
élő autósok. 

Makai Ferenc elmondta: sze-
retne évente egyszer találkozni 
a közös képviselőkkel és gond-
nokokkal, akik szerinte a „pan-
démia alatt is kiemelkedő mun-
kát végeztek annak érdekében, 
hogy a házak és a lakóközössé-
gek működni tudjanak”.
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JÓTÉKONYKODÁS

LAKOSSÁGI FÓRUM

Jág

Újabb kupakgyűjtő szív 
bukkant fel a kerületben, 
ezúttal egy zöld színű.  
A színválasztás nem 
véletlen, hiszen  
a kupakgyűjtőt a Zöld 
15 Egyesület állította 
fel Szilvágyi László 
önkormányzati képviselő 
anyagi támogatásával.

A műanyag pa-
lackok kupak-
jainak gyűjtését 
biztosító szív 
Rákospalotán, 
a Kossuth La-
jos Általános Is-
kola előtt várja, 
hogy színültig 
töltsék kupakokkal. 

Az egyébként hulladéknak 
számító műanyag kupakok jó 

célt szolgálnak, 
ha a kupakgyűjtő 
szívbe kerülnek. 
Az összegyűjtött 
kupakokat ugyan-
is minden ürítés 
után a Zöld 15 
Egyesület rászo-
ruló családoknak 

vagy őket támogató szerveze-
teknek adja. Ők továbbjuttat-
ják azokat egy olyan cégnek, 

ami felvásárolja az adott család-
tól a kupakokat, később pedig 
feldolgozza és újrahasznosítja 
azokat.

„Úgy véljük, ezzel a mód-
szerrel erősíteni tudjuk a közös-
ségi összetartozást, csökkentjük 
a környezetszennyezést, és nem 
utolsó sorban segíteni tudunk 
rászoruló családokon. Minden-
kit arra buzdítunk és bátorí-
tunk, hogy használja ezeket a 
kupakgyűjtő szíveket, mind Rá-
kospalotán, mind Pestújhelyen. 
Ne feledjük a régi mondást: 
»Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan!«” – írja honlap-
ján az egyesület.

Néhány hónnappal ezelőtt, 
április végén jelent meg az el-
ső két kupakgyűjtő szív kerüle-
tünkben. Az egyik a Pestújhe-
lyi Közösségi Ház elé, a másik 
pedig a Károly Róbert Általá-
nos Iskola mellé került. A kez-
deményezést akkor Gyurkó 
Dániel valamint Lukács Ger-
gely képviselő támogatta.

A kupakgyűjtő szív kezde-
ményezés annak idején Dáni-
ából indult el hódító útjára, 
ma már számos településen 
megtalálható ez a különleges 
utcabútor. 

A felvásárlócégek kilogram-
monként fizetnek a kupako-
kért, az így befolyt összeget 
gyakran karitatív célokra for-
dítják a gyűjtők.

A parkolás is középpontba került

Köztisztaságtól a biztonságig

A felvásárlócégek 
kilogrammonként 
fizetnek 
a kupakokért

Zöld szív a rászorulóknak
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Rab LászLó

Lezárult szeptember 28-án 
az ellenzéki előválasztás első 
fordulója. A hivatalos ered-
ményeket vélhetően lapunk 
megjelenésével egyidőben 
tudhatjuk meg.  Egy biztos, 
sokan vettek részt a szavazá-
son, melyet a hekkertámadás 
csak tovább fokozott.

A feltételezések szerint Kíná-
ból kezdeményezett hekker-
támadással kezdődött az ellen-
zéki előválasztás, a pártok fel-
jelentést tettek ismeretlen tet-
tes ellen. 
 Bedő Dávid, a Momentum 
politikusa arról tájékoztatott, 
hogy külső támadás érte a 
szoftvert, ez okozta az első hét-
végén a technikai szünetet. 

Először két órára állt le a 
rendszer, majd szeptember 20-
ig szünetelt a szavazás. 

A hat ellenzéki párt közö-
sen adott ki közleményt, ebben 
többek között arról írtak, „a 
hatalom emberei megijedtek” 
attól, hogy az emberek már az 
első reggel tömegesen akarták 
kinyilvánítani a 
véleményüket, és 
tömegesen kíván-
tak hitet tenni a 
változás mellett. 
Azzal vádolták 
a kormányt és a 
Fideszt, hogy ők 
indítottak táma-
dást az előválasz-
tás informatikai 
rendszere ellen. 
„A Karmelita ko-

lostor urainak offenzívája csak 
ideig-óráig akaszthatja meg a 
munkát – írták közleményük-
ben –, a beavatkozás elhárítá-
sa után újult erővel folytatjuk 
a munkát. Hogy odafent még 
jobban megértsék, nyomaték-
kal üzenjük: Stop, Orbán!” 

„Nem sima túl-
terhelés vagy jól 
ismert támadá-
si formák, hanem 
egy összetettebb, 
több lépcsőből ál-
ló visszaélés tör-
ténhetett” – fogal-
mazott az üggyel 
kapcsolatban Ka-
rácsony Gergely 
budapesti főpol-
gármester.

A rövid politikai üzenetekre 
specializálódott Fidesz azzal re-
agált, hogy „saját bénázásukat 
ne kenjék másra!”.

„Frész Ferenc kiberbizton-
sági szakértő vizsgálati eredmé-
nye azonban  minden kétséget 
kizáróan bizonyítja, hogy tá-
madássorozat valósult meg az 
előválasztást kiszolgáló infra-
struktúra ellen” – közölte a le-
bonyolítást szervező aHang.

Az aHang a jelentést meg-
küldte a nyomozó hatóság ré-
szére, illetve teljes terjedelem-
ben elérhetővé tették minden-
ki számára a honlapjukon.

A szavazás iránt közben egy-
re nagyobb lett az érdeklődés, 
mondhatni az incidens csak fo-
kozta a kedvet a voksolásra. 

Több mint fél millióan vettek 
részt – jelentette be az OEVB. 

Nem meglepő, hiszen több 
száz ponton lehetett szavazni 
az országban. 

Hosszú sorok álltak a XV. ke-
rületben is, ahol négy helyszín 
között választhattak a szavazók. 

Állt egy fix sátor az újpalotai 
Fő téren, Pestújhelyen a Vasu-
tastelep utca 4. szám alatt, Rá-
kospalotán a Fő úton és a Kos-
suth Lajos utcában mozgó sát-
rakat állítottak fel. 

A miniszterelnök-jelöltek 
mellett helyben Barkóczi Ba-
lázsra (DK) és Palocsai Bélára 
(Momentum) lehetett szavaza-
tokat leadni.

Eredmények az xvmedia.hu-n

ELŐVÁLASZTÁS: ELSŐ FORDULÓ

A XV. kerületben négy helyszín között választhattunk

 „A Karmelita 
kolostor urainak 
offenzívája csak 
ideig-óráig 
akaszt hatja meg 
a munkát

Hekkertámadás után hosszú sorok

Korlátozott számban, kedvező bérleti díjon helyiségek
még bérelhetők Társaságunknál.

Hosszú távon is megbízható, kiszámítható partnerek vagyunk.

Folyamatosan megújuló kínálatunkat keresse

a PALOTA-HOLDING ZRT. weboldalán:
www.palotah.hu/ingatlangazdálkodás/üzleti ingatlanok

PALOTA-HOLDING Zrt.  Tel.: +36 1 416 7100
1156 Bp., Száraznád u. 4-6.  e-mail: info@palotah.hu

AKCIÓ!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

HIRDETÉS
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INTERJÚ

KÖZÉLET

Rab LászLó

Össze lehet-e egyeztet-
ni a Jobbik és mondjuk 
a DK közti ideológiai 
különbséget?
Tanultunk 2018-ból és 
az akkori hibákból, ami 
újabb kétharmados győ-
zelmet jelentett Orbán-
nak és a Fidesznek. Meg-
hallottuk az ellenzéki 
szavazók hangját, akik 
jogosan követelték tő-
lünk, hogy tegyük félre 
az ideológiai különbsé-
geket, hiszen a hatalom-
hoz betegesen ragasz-
kodó Orbán egypár-
ti önkényére épített já-
tékszabályai miatt csak 
együttesen, közös erő-
vel tudjuk leváltani és 
felelősségre vonni a tol-
vaj Orbán-rezsimet.

Mennyire kell komo-
lyan vennünk a kor-
mány elszámoltatásá-
ra vonatkozó javas-
latokat? Vagy csak a 
kampány részének te-
kintsük?
Nem fogjuk hagyni, 
hogy szabadon elmene-
külhessenek a luxusre-
pülőiken és jachtjaikon 
azok a tolvajok, akik az 
elmúlt évtizedben szét-
lopták és kizsigerelték 
az országot. Az uniós 
források elsíbolása mi-
att az Európai Ügyész-
ség, az állami források 
megdézsmálásáért pe-
dig a Korrupcióellenes 
Ügyészség fogja megin-
dítani a büntetőeljáráso-
kat. Ezekben az ügyek-
ben folytatólagosan el-
követett bűncselekmé-
nyekről van szó, nem 
értelmezhető az elévülés. 
Egy független ügyészség 
számára nem magas tu-
domány bebizonyítani, 
hogy Mészáros Lőrinc 
Orbán Viktor stróman-
ja. Az pedig, hogy válá-
sokkal osztották meg az 
ellopott vagyont, meg-
mosolyogtató, hiszen a 
bűncselekményből szár-
mazó vagyon elkobozha-
tó, lefoglalható, zárolha-
tó, bárkinek a nevére is 
került. Azt is ígérhetem, 
hogy az Orbán titkos ta-
nácsosaként funkcioná-

ló kijáró ember, Habony 
Árpád akár háromszor is 
körbevitorlázhatja addig 
a Földet, a kormányvál-
tás után a világ végén lé-
vő bankszámlákról is ha-
zahozzuk az állampolgá-
rok pénzét.

A kistelepüléseken jól 
áll, Budapesten hát-
rányban van. Ez dön-

ti majd el a végső sor-
rendet?
Az előválasztást meg le-
het nyerni a fővárosi vá-
lasztók szavazataival, de 
Orbánt a vidék szavaza-
tai nélkül nem lehet le-
győzni. Ezt pedig a bu-
dapesti ellenzéki sza-
vazóknak is be kell lát-
niuk, és okosan kell 
dönteniük, vagyis olyan 

konszenzusos jelöltet 
kell választaniuk, aki a 
vidéki szavazókat is be 
tudja csatornázni. Egy 
biztos, a vidék nélkül 
nincs kormányváltás.

Milyen elgondolásai 
van nak a szociális vál-
ság enyhítésére, amely-
re ellenzékből nagyon 
nehéz gyakorlatias vá-

laszokat adni? A vál-
ságkezeléshez ugyanis 
pénz kell.
A legfontosabb a bér-
emelés. El kell kezdeni 
felzárkóztatni a béreket 
az uniós átlaghoz: ez a 
mi szabadságharcunk. A 
magyar kis- és középvál-
lalkozások terheit csök-
kenteni fogjuk. Az életü-
ket ledolgozó nyugdíja-
sok számára differenciált, 
a kisnyugdíjasokat támo-
gató nyugdíjemelést veze-
tünk be, a nyugdíjmini-
mum pedig nem lehet ke-
vesebb a szakmunkás mi-
nimálbér 80 százalékánál. 
Az a kormány nem lehet 
nemzeti, amelyik valódi 
megbecsülés helyett nyo-
morban tartja az idős em-
bereket, csak azért, hogy 
aztán négyévente ala-
mizsnákkal próbálja meg-
vásárolni a szavazataikat.

Mit tud tenni ellenzék-
ben azért, hogy ne szí-
vódjon le a társadalom 
mélyrétegeibe az Or-
bán által bedobott vég-
zetes Huxit, az EU-ból 
való kilépés előkészíté-
se. Nem ez a mostani 
választás legnagyobb 
tétje?
De, valóban, az a tét Ma-
gyarország jövője szem-
pontjából, hogy vagy 
sodródunk az Orbán fa-
míliával keletre a feudá-
lis egypártrendszereket 
működtető diktátorok 
klubjához, vagy mara-
dunk Európában. Az el-
múlt évtizedben közel 
egymillió magyar láb-
bal szavazott, de nem 
sok olyan honfitársunk-
ról lehet hallani, aki Fe-
héroroszországban vagy 
a Türk Tanács orszá-
gaiban próbál szeren-
csét. A magyar munka-
vállalók Európába men-
nek dolgozni, a fiatalok 
Nyugaton tanulnak; ne-
künk pedig az a felada-
tunk, hogy egy olyan 
országot teremtsünk kö-
zösen, ahova a kint meg-
szerzett tapasztalatukkal 
és tudásukkal visszajön-
nek, vissza tudjuk csá-
bítani őket. Köszönjük, 
de mi maradunk Euró-
pában!

A Jobbik elnöke szerint közös erővel kell felelősségre vonni a tolvaj 
Orbán-rezsimet. Jakab Péter úgy véli, az előválasztást meg lehet nyerni a 
fővárosi választók szavazataival, de Orbánt a vidék szavazatai nélkül nem 

lehet legyőzni. Interjú a Tizenötödiknek.

Jakab Péter:
Köszönjük, mi

maradunk Európában!
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SPORTPÁLYÁZATOK
A sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó kerületi fiatalokat támogat az 
önkormányzat.
Október 4-ig lehet pályázni a Kerület Kiváló Sportolója és az Élen a tanu-
lásban, élen a sportban felhívásra. A pályázati feltételek megtalálhatóak az 
önkormányzat honlapján (bpxv.hu ). Részletek és további felvilágosítás kérhető a 
NIF Közművelődési, Köznevelés és Sport osztályán telefonon vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen Gremsperger Márton vagy Marék Csaba intézményfelügye-
leti és sportreferenstől. Telefon: 06 1 305 3122, Cím:  XV. kerületi polgármesteri 
hivatal,  1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. „A” épület, földszint 13-as szoba.

A XV. Kerületi polgármesteri hivatal pályázatot hirdet

Hatósági főosztályon rendészeti ügyintézői 
a

Városgazdálkodási főosztályon
Kommunális és zöldfelületgazdálkodási ügyintézői

és beruházási ügyintézői
Valamint a

Népjóléti és intézményfelügyleti főosztályon
Intézményfelügyeleti referensi

Munkakörök betöltésére.
A pályázattal kapcsolatos részletes információ a polgármesteri hivatal honlapján 

(www.Bpxv.Hu) állásaink/hivatali álláspályázat menüpont alatt található.
Jelentkezési határidő: 2021. Október 08. Illetve október 13.

Igaz, a kerület II. Online Főzőver-
senyét még májusban megtartot-
ták, a járványhelyzet miatt azon-
ban a díjakat ünnepélyesen csak 
szeptemberben adták át.

A feladat az volt, hogy április 30. és 
május 2. között a versenyzők saját 
otthonukban főzzenek lecsót, majd 
az ételről készült fotót küldjék el az 
önkormányzatnak. A fotók alapján a 
Facebookon érkezett közönségszava-
zatok döntötték el, ki lesz a győztes. 
Az első öt legtöbb kedvelést begyűjtő 
fotó tulajdonosa kapott most egy kis 
ajándékcsomagot az önkormányzattól.

Az I. helyezett Victorné dr. Kovács 
Judit szerint a fotó elkészítése nehe-
zebb feladat volt, mint maga az étel 
megfőzése. Mint az XV. Médiának 
elmondta, a közösségi oldalakon 
kiválóan lehet inspirálódni, recepte-
ket gyűjteni a mindennapi főzéshez, 
sütéshez, így ezt az alkalmat is jó 
ötletnek tartotta, ezért is nevezett.

A díjazottak:
I. helyezett – Victorné dr. Kovács Judit
II. helyezett – Radics Teréz
III. helyezett – Balogh Éva
IV. helyezett – Kovács Erika
V. helyezett – Kovács-Farkas Ágnes

Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

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

Tóth Imre 
alpolgármester 

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

Tóth Veronika 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

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

+36 80 203 804
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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
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A győzteseket Tóth Imre alpolgármester köszöntötte, és ő adta át a díjakat is
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Nagyszabású nemzetközi 
konferenciát tartott Buda-
pest Fórum a Fenntartható 
Demokráciák építéséről 
címen szeptember 16-17-én 
Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Political Capi-
tal és a CEU Demokrácia 
Intézete. 

A hazai és külföldi szakértőket, 
aktivistákat, döntéshozókat, új-
ságírókat felsorakoztató tanács-
kozás célja az volt, hogy teret ad-
jon a hazánkat, és a világ más or-
szágait napjainkban érintő, meg-
határozó politikai, társadalmi, 

gazdasági, valamint környezeti 
átalakulásokkal kapcsolatos stra-
tégiai gondolkodásnak.

Karácsony Gergely főpolgár-
mester nyitóbeszédét angolul 
tartotta meg, melyben kitért ar-
ra, hogy a demok-
ráciáért ma jo-
gosan aggódnak, 
mert nem evidens, 
hogy könnyű 
fenntartani. 

„Egyik legna-
gyobb probléma a 
demokratikus tár-
sadalmakban léte-
ző szegénység, ami 
nem egyszerűen a 
szociálpolitika ku-

darca, hanem a demokrácia hite-
lén esett sérülés” – fogalmazott a 
főpolgármester posztjában. Hoz-
zátette: a konferencián beül szer-
vezték meg a Pact of Free Cities, 
azaz a Szabad Városok Szövet-

sége polgármeste-
ri csúcstalálkozót 
is, ahol az alapítók 
kibővítették a 2019 
decemberében a vi-
segrádi fővárosok 
által életre keltett 
városszövetséget. 

A tanácskozá-
son részt vett Cser-
diné Németh An-
géla, a XV kerület 
polgármester is.

Jónás ágnes

Egy évvel ezelőtt az újpesti tűzoltó-
laktanya udvarán nyílt meg a Tűzoltó 
Skanzen, ahol olyan tűzoltóautók 
láthatók, amelyek egytől egyig magyar 
gyártásúak és a hazai tűzoltóság törté-
netének meghatározó járművei. 

A történelmi különlegességeket is be-
mutató szabadtéri tűzoltóautó-gyűj-
temény a városrészünk határán, a IV. 
kerületi tűzoltó-parancsnokság Szent 
László téri laktanyája udvarán találha-
tó. Az Európában egyedülálló Skanzen-
ben tűzcsapokkal és tűzoltó tömlőkkel 
elkerített járdán sétálhatjuk be a terü-
letet, ahol megcsodálható egy 1910-ben 

gyártott, lóvontatású gőzfecskendő, 
egy 1928-as Rába-Magirus létrás tűzol-
tó gépjármű, egy MÁVAG-1000-es fecs-
kendő 1949-ből, ötvenes évekbeli Cse-
pel gépjárműfecskendők, Ikarus gép-
járműfecskendő és a legendás TÜ-11-es 
gépjárműfecskendő is.

A gyerekeknek jó hír, hogy minden 
járműre fel lehet szállni (kivéve a több 
mint 100 éves gőzkocsit), ki lehet próbál-
ni a különböző méretű tömlők összesze-
relését, és locsolni is lehet kézi tűzoltó lo-
csolóval.

A belépés ingyenes, de arra kérik a lá-
togatókat, hogy minden esetben előzete-
sen egyeztessenek időpontot a +36 70 334 
8135-ös telefonszámon, vagy a tuzoltos-
kanzen@gmail.com e-mail címen. A kerület határában egy éve nyílt meg a tűzoltóskanzen

A főpolgármester a rendezvényen adta át a Budapest Díj a Fenntartható Demokráciáért elismerést

NEMZETKÖZI KONFERENCIA KÖZTISZTASÁG

TŰZOLTÓSÁG

A demokráciáért 
ma jogosan 
aggódnak, mert 
nem evidens, 
hogy könnyű 
fenntartani.

FŐVÁROSI HÍREK

Demokráciától a szabad városokig

Történelmi pillanatok
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Új takarítógépek 
álltak szolgálatba
Jónás ágnes

Az FKF az elmúlt hetekben 
új aluljárótakarító-gépeket 
vásárolt, amelyek zöme a 
napokban megérkezett és 
munkába is állt. 

A beérkezett gépek elektro-
mos hajtású, akkumulátoros, 
hengerkefés, ráállós kivitelű 
súroló-szívógépek. Előnyük, 
hogy a padlózat fertőtlení-
tőszeres súroló mosását kö-
vetően a nedvességet is fel-
szívják. Ezáltal a gépek nem 
hagynak csúszós felületet ma-
guk mögött, az így megtisztí-
tott területet a munkavégzést 
követően azonnal vissza is ad-
hatják a gyalogos forgalom-
nak. 
Az FKF dolgozói egy ilyen 
gép segítségével egy óra alatt 
akár 1500 négyzetméter felü-
let professzionális takarítását 
is el tudják végezni. A munká-
ba állított 8 új gép elsődlegesen 
a négy kiemelt, nagy forgalmú 
aluljáró tisztán tartásában segí-
ti az FKF munkáját.
A Főváros közismerten nehéz 
gazdálkodási helyzete miatt a 
köztisztasági feladatokra is ke-
vesebb forrás jut. Ennek elle-
nére az FKF-nél kiemelt szem-
pont, hogy alacsonyabb üze-
meltetési költségek mellett is 
biztosítható legyen a közterü-
letek tisztasága. 
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Az Állatok Világnapja 
október 4-e, ez alkalomból 
az állatbarát AsiaCenterbe 
néztünk körül, hogyan 
vásárolhatunk kis kedvence-
inkkel. 

Az AsiaCenterben az állatba-
rátság annyira fontos, hogy 
azokat az üzleteket jelölik 
meg matricával, ahová a há-
zi kedvenc valamilyen okból 
nem léphet be, minden más-
hol alapvető, hogy a négylábú 
is szívesen látott vendég. Iga-
zi különlegesség, hogy az étte-
rem részen külön asztalok áll-
nak a kutyával érkezők ren-
delkezésére. A kis kedvencek 
számára a főbejáratoknál ita-
tótálakat helyeztek el.

A bevásárlóközpont azo-
kat a szabályokat alkalmazza 
a kedvencek esetében, mint 
amik a tömegközlekedésben 
érvényesek. Tehát jól szocia-
lizált, chippelt, oltott állato-
kat lehet bevinni a területé-
re, és ezt oltási könyvvel tud-
ni kell igazolni. Az üzletköz-
pontban pórázon kell tartani 
a kedvenceket, és természe-
tesen a többi vásárló nyugal-
mát nem zavarhatják meg az 
állatok. Az AsiaCenter mar-

keting és kommunikációs ve-
zetője, Varga Kornélia, ma-
ga is elkötelezett az állatvéde-
lem mellett elmondta: az álla-
tok szeretete sok egyébben is 
megmutatkozik az AsiaCen-
terben. Van állatpatika, illet-
ve állateledel és 
felszerelés bolt, 
láthatunk egzo-
tikus mini állat-
kertet, valamint 
itt található Bu-
dapest egyik leg-
jobban felszerelt 
állatorvosi ren-
delője, a Vet for 
Pet kisállat szak-

rendelő. Emellett az iroda- és 
raktárközpontként is műkö-
dő komplexumban az iroda-
szint is állatbarát, tehát az ott 
dolgozók munkába is maguk-
kal vihetik kedvencüket.

A bevásárlóközpont együtt-
működik az állatmentőkkel 
is: a kisállat szakrendelővel, 
valamint az Állatmentő Ligá-
val kötött megállapodás alap-
ján külön állatmentő útvona-
lat tartanak fenn az épületen 
belül. A Liga esetkocsija az 
üzletközpont biztonsági szol-
gálatának felvezetésével, a fő-
bejárat előtt külön az erre ki-
jelölt speciális útvonalon jut-
tathatja el a sérült állatokat a 
kisállat szakrendelőig.

Mindemellett az AsiaCen-
ter ad otthont a Rendőrsé-
gi Oktatási és Kiképző Köz-
pont kutyáinak tanításához, 
valamint vakvezető- és segí-
tőkutyák kiképzése is zajlik 
náluk.

Az AsiaCenter támogató-
ja és helyszíne az állatbarát 
rendezvényeknek, adomány-
gyűjtéseknek, állati tematiká-
jú családi- és gyermekprogra-
moknak. A látogatóközönség 
pedig szívesen fogadja az ál-
latbarát egyesületek kitelepü-
léseit.

Nem véletlen 
tehát, hogy a be-
vásárlóközpont 
2017-től kezdve 
minden évben el-
nyeri Az Év Ku-
tyabarát Helye 
elismerő címet, 
amire idén is pá-
lyáznak.

(X)

VÁLTOZNAK A BKK-JEGYEK 
ÉS BÉRLETEK
A BKK jegyek és bérletek a koráb-
bitól kismértékben eltérő új kinéze-
tet kapnak. 
Az új jegyekre és bérletekre való át-
állás folyamatos lesz, ezáltal párhu-
zamosan néhány hónapon keresztül 
a régi jegyek és bérletek is forga-
lomban lesznek. Az új hőpapír 
több olyan elemet tartalmaz, 
amely biztonságosabbá te-
szi a használatát, amellyel 
hatékonyabban megaka-
dályozhatók a vissza-
élések.

IDÉN IS TESZEDD!
Már lehet regisztrálni a legna-
gyobb belföldi hulladékgyűjtő ese-
ményre, aTeSzedd! – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért akcióra.
Tavaly a járvány miatt nem lehe-
tett meghirdetni az eseményt, de 
2019-ben majdnem negyed millió 
résztvevő 3240 helyszínen mint-
egy 2400 tonna hulladékot gyűj-
tött össze. Az iskolák közül több 
mint ezren, az államigazgatási 
szervek közül több százan csat-
lakoztak, és ugyanilyen nagyság-
rendben segítették magánkezde-
ményezések is a szemétgyűjtést 
legutóbb. Az idei TeSzedd! hul-
ladékgyűjtő akció október 18-tól 
24-ig tart, regisztrálni a www.re-
gisztracio.szelektalok.hu oldalon 
lehet október 10-ig.

MODERN BUSZOK ÁLLHAT-
NAK FORGALOMBA 2023-
BAN
Korszerű, környezetbarát autóbu-
szokkal újul meg a fővárosi jármű-
park 2023- ban annak köszönhető-
en, hogy a BKK közbeszerzési eljá-
rásokat indított a buszjáratok üze-
meltetésére. Az új járművek a kor 
elvárásainak megfelelő szolgáltatá-
saikkal állnak majd az utazók ren-
delkezésére. A BKK közbeszerzési 
eljárásokat indított autóbuszjáratok 
üzemeltetésére a 2013-ban forga-
lomba állt 75 szóló és 75 csuklós 
autóbusszal végzett, 2023-ban le-
járó szolgáltatási szerződéseinek 
pótlására.

Egy kutyajó hely a kerületben
AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Az Ázsia Cen-
terben dolgozók 
munkába is ma-
gukkal vihetik 
kedvencüket.

FŐVÁROSI HÍREK
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szüret több év-
százados hagyo-
mány, amikor a 
kemény munka 
mellett a finom 

falatok, a borok és a vidámság 
is helyet kapott. A 16-17. szá-
zadban a szüret idejére még a 
törvénykezést is beszüntették, 
a 19. században pedig már fel-
vonulással és táncmulatsággal 
zárták ezt az időszakot. Mesz-
szi földről érkeztek a roko-
nok, barátok és ismerősök, 
hogy együtt ünnepeljék a ter-
mést, sok helyen még a távol-
ban szolgáló vitézek is hazatér-
tek. A szüreti bálok különle-
ges társadalmi jelentőséggel is 
bírtak, néhány városban egye-
nesen úgy tartották, hogy ha a 
szüreti bálon nem kel el vala-
ki, az örökre pártában marad. 
Valószínű, hogy az egykori Rá-
kospalotán sem volt másképp. 
Az biztos, hogy az 1913-ban 
alakult helyi Gazdakör évről 
évre lelkesen szervezte meg a 
szüreti mulatságot, és a törté-
nelem viharai után az utódok is 
ugyanilyen lelkesedéssel élesz-
tették újjá a régi szokásokat.

Az idén 30 éve annak, ami-
kor a Gazdakörhöz tartozó fi-
atalok felelevenítették a szüret-
hez kapcsolódó szokásokat is. 

„Sok helyen tartanak szüre-
ti mulatságot, de mi büszkék va-
gyunk arra, hogy ugyanúgy ün-
nepelünk, ahogyan a nagyszü-
leink egykor. Megkértük őket, 
meséljenek a régi felvonulások-
ról, hogy minél hitelesebbek le-
hessünk. Azóta felnőtt egy gene-
ráció, és ők sem csinálják más-
képp” – mondja Artnerné Dudás 
Zsuzsanna, az egyesület alelnö-
ke, akinek az ősei már az 1700-as 
években is Rákospalotán éltek, a 
nagyszülei földműveléssel foglal-
koztak. 

A palotai zsíros földben leg-
inkább a kapásnövények te-

remtek meg, ezért a legtöbben 
a szomszédos településeken vet-
tek földet, leginkább Fóton és 
Mogyoródon, ahol a homokos 
dombokon termeszthettek egy 
kis szőlőt. Saját kedvtelésre és 
fogyasztásra készültek a borok, 
mégis volt létjogosultsága a szü-
reti mulatságnak. 

„Emlékszem nagyapám borá-
ra, kifejezetten finom volt. Mint 
sokan, ő is megtanulta a borászat 
csínját-bínját, hogyan kell fokol-
ni, és mitől lesz jó a jó bor” – em-
lékszik Zsuzsanna, aki éppen 20 
évvel ezelőtt volt az egyik fősze-
replője a felvonulásnak, férjével 
a bírópár bőrébe bújhattak.

A szereplők és a koreográfia 
majd száz éve változatlan, min-
den évben a főcsikós a főszer-
vező, aki hívja a zenekart, majd 
a csikósok és a betyárok kísé-
retében a csikóslányok össze-
gyűjtésével megnyitja a mulat-
ságot. A lányok nemzeti színű 
szalaggal díszítik fel párjuk ka-
lapját, a betyárok persze nem 
kapnak semmit, mert ők nem 
hívtak lányt a mulatságba. Mi-
kor minden lány megérkezett, 
a legények elindulnak a főcsi-
kóslányért, majd a bírópárért, 
hiszen ők a legfontosabb sze-
replői ennek a napnak. 

Az idén sem volt másképp, 
miután a főcsikós pár (Sebehá-
zi Hajnalka Dóra, Galsi Dáni-
el) és a bírópár (Pásztor Barna-
bás és felesége Pásztor-Sebehá-
zi Rita) megérkezett, elkezdő-
dött a csikósok tánca. A bírópár 
mindig egy frissen házasult pár, 
akik nem régen kötötték össze 
az életüket. A népviseletbe öltö-
zött fiatalok fiákereken, fogato-
kon és lóháton ülve vonultak, 
a Lóheréstől az Öregfalun át a 

Babszigetig. Az idén is a mogyo-
ródi Hangya Zenekar szolgál-
tatta a zenét, a lányok énekel-
tek, kicsik, nagyok, idősebbek. 
A hagyománynak megfelelően 
alakult a felvonulás sorrendje is: 
lovasok, főcsikóspár, bírópár, 
majd a fogatokon népviseletbe 
öltözött csikóslányok, csikó-
sok, menyecskék. Sokan csatla-
koztak a kétórás felvonuláshoz, 
de még többen jöttek ki az ut-
cára, és örömmel húzták félre 
az ablakokon a függönyt, ami-
kor meghallották a vidám társa-
ságot. Előkerültek a telefonok, 
képek tucatjai készültek a látvá-
nyos eseményről.

a már azoknak a 
gyerekei a csikó-
sok és csikóslányok, 
akik egykor vállal-
ták ezt a szerepet. 

„Az idén még nagyobb volt az 
érdeklődés a korábbi évekhez 
képest, jó látni, hogy van után-
pótlás. Sok fiatal ugyanúgy 
fontosnak tartja ezt a hagyo-
mányt, ahogyan mi évtizedek 
óta, és megélik, milyen jó egy 
értékes közösséghez tartozni. 
Mindig megemlékezünk azok-
ról, akik már nem lehetnek ve-
lünk. Az elmúlt évben különö-
sen sok veszteség érte a társasá-
got” – mondja Zsuzsanna, aki 
azt is hangsúlyozza, hogy leg-
inkább az önkormányzat anya-
gi támogatásából szervezik meg 
az eseményt, de a sok önkéntes 
munkája is nélkülözhetetlen. 
Nem egyszerű a szervezés sem, 
ma már csak néhányan foglal-
koznak lovakkal a kerületben. 
Szerencsére ilyenkor azokra is 
lehet számítani, akik már elköl-

töztek valamelyik közeli tele-
pülésre, de van még mozgósít-
ható négylábújuk. 

A száz évvel ezelőttihez ké-
pest annyi változás van, hogy 
a felvonulás mellett műsorral 
is szórakoztatják a közönsé-
get. Most is fellépett a Rákos-
palotai Szilas Néptáncegyüttes, 
az Iszka Banda húzta a talpalá-
valót. 

A nóta kedvelőiről sem fe-
ledkeztek meg a szervezők, fel-
lépett Kapi Gábor és Toldi Csa-
ba nótaénekes, utánuk Pásztor 
Barnabás, a Népművészet Ifjú 
Mestere pengette a citerát. 

okakat érdekelt a ko-
rábbi szüreti felvonu-
lásokon készült fo-
tókból összeállított 
kiállítás is, meg lehe-

tett keresni a rokonokat, isme-
rősöket, az idősebbek öröm-
mel sorolták a régi emlékeket. 

Akinek kedve volt hozzá, pó-
nikocsizhatott, megkóstolhatta 
az illatos kürtőskalácsot és a hí-
res palotai rétest. Ez utóbbi jel-
legzetes helyi sütemény, amit 
leginkább gyermekágyas nők 
számára, de lakodalomba és más 
nagyobb családi ünnepre is sü-
töttek az asszonyok. A 2013-
ban alakult Rákospalotai Örök-
ségünk Egyesület nagyon büsz-
ke rá, hogy sikerült nyerniük a 
Hungarikum pályázaton, mivel 
a palotai rétes már része a kerüle-
ti értéktárnak.  

„Tavasszal szeretnénk két-
napos rétes fesztivált szervezni, 
ahol élőben megtanítanánk, ho-
gyan kell elkészíteni az autenti-
kus rétest – árulja el a jövőbeli 
terveket Zsuzsanna. – Nem egy-
szerű az asztalon kinyújtani, em-
lékszem, a nagyanyám az öklével 
húzta szét, varázslatos volt nézni. 
Készülünk egy népviseletről szó-
ló kiadvánnyal is, bőven van ér-
ték a múltból, amit meg kell őriz-
ni, de a szüreti felvonulás mindig 
hangsúlyos esemény marad.”

SZÜRETI FESZTIVÁL

KÖZÉPPONTBAN

biczó henRieTT Harminc éve már, hogy a Gazdakörhöz tartozó fiatalok 
újjáélesztették a szüreti felvonulás hagyományát a 

kerületben, és azóta ugyanúgy ünnepelnek picik és nagyok, 
ahogyan száz évvel ezelőtt az elődeik. Az idén még több 
érdeklődő volt a mulatságon, mint a korábbi években, 

vonultak a fiákerek és a fogatok, pörögtek a szoknyák, a 
zenekar húzta a talpalávalót. 
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RieRsch Tamás

Régi új ismerőssel találkoz-
tunk a kerület egyik legifjabb 
civil szervezetében, az E.L.I.T. 
Polgárőr Egyesületben. 
Csoh Roland ugyanis már a 
Pestújhelyi Polgárőr Egyesület 
alakulásánál is jelen volt, majd 
hosszú éveket töltött a Palotai 
Polgárőrök között. 

„A Palotaiaknál elnökségi tag is 
voltam, ám 2019-ben többedma-
gammal úgy döntöttünk, hogy 
egy sokkal fiatalosabb, lendüle-
tesebb és energikusabb polgár-
őrszervezetben szeretnénk dol-
gozni. Ilyen nem volt a kerület-
ben, ezért alapítottunk egyet” – 
mondta Roland.

Így jött létre az E.L.I.T. Pol-
gárőr Egyesület, amely valójá-
ban egy hosszabb nevet takar. 

Az Együtt a Lakosságért és az 
Ifjúság Támogatásáért Polgárőr-
ség tagjai szeretnének megfelelni 
a nevükből fakadó elvárásoknak. 

„Igyekszünk aktívan részt 
venni a bűncselekmények vissza-
szorításában, a közbiztonság ja-
vításában, illetve az illegális sze-
metelés ellen is fel kívánjuk ven-
ni a harcot. Nemcsak azzal, hogy 
rendszeresen járőrözünk, hanem 
szemétszedési akciókat is szerve-
zünk” – jegyezte meg Roland.

Az új polgárőr-
ség 2020 októbe-
rében kezdte meg 
tényleges működé-
sét. Abban az idő-
szakban, amikor 
a pandémia miatt 
amúgy is minimá-
lisra szorítkozott 
a közterületi jelen-
lét. Ennek ellenére 

az E.L.I.T. tagjainak sikerült egy 
eltűnt, demenciában szenvedő, 
idős embert megtalálniuk. Idén 
már több a munkájuk és több 
feladatuk is akadt. 

„Mi őriztük a rendet a fel-
újított Kontyfa futókörénél, 
az Európa-bajnoki közvetí-
tések idején a Budai II László 
Stadion parkolójában, és jelen-
leg is mi vigyázzuk az év ele-
ji rendet a Kolozsvár Általános 
Iskolánál” – jegyezte meg. 

A taglétszám  
hamar megug-
rott, ma már 25 
fős az egyesü-
let. Ugyanakkor 
önálló helyisé-
gük még nincs, és 
egyelőre saját esz-
közeikkel és lehe-
tőségeikkel látják 
el feladatukat. 

Állatrendőrség létrehozását jelentette be Fülöp 
Erik független országgyűlési képviselő, a Nemze-
ti Állatvédelmi Szolgálat elnöke. A szervezetet a 
lakosság kérésére alakítják meg, egyelőre tesztjel-
leggel csak Budapesten, illetve Pest megyében, de 
az a cél, hogy minél előbb országos méretűvé te-

gyék. Az állatrendőrség elsődleges feladata az ál-
latok mentése, elhelyezése lesz, ezen kívül ivarta-
lanítási akciókat is szervezni fognak, csökkenteni 
akarják a kóbor állatok számát és jótékonysági, va-
lamint oktatási kampányokat szerveznek majd. A 
szolgálat regionális felépítésű, azaz olyan embere-
ket alkalmaznak, akik ismerik a helyi viszonyokat, 
és akik kapcsolatot ápolnak a helyi állatvédő szer-
vekkel és a lokális hatóságokkal.

PARFÜM
Az egyik kerületi bevásárlóközpont 
illatszerüzletében egy nő közel 
200 ezer forint értékű árut pakolt 
a táskájába, majd megpróbált fi-
zetés nélkül távozni. A biztonsági 
őr azonban kiszúrta, hogy miben 
mesterkedik, és mielőtt elhagy-
ta volna az üzletet, megállította, 
majd a rendőrség kiérkezéséig 
visszatartotta a nőt. A rendőrök 
lopás miatt indítottak eljárást el-
lene.

ITTAS AUTÓS
Az egyik hajnalon egy bizonytalan 
sávtartású autóra figyeltek fel a 
kerületi rendőrök a Károlyi Sándor 
utcában. A járművet rögtön meg-
állították, és a vezetőjét megszon-
dáztatták. A helyszíni vizsgálat al-
koholos állapotot mutatott, amit a 
férfi el is ismert. Emiatt ittas jár-
művezetés bűntettében indult el-
lene eljárás.

KONTRASZT
Egy túlzottan nagy sebességgel 
közlekedő segédmotorost állítot-
tak meg a rendőrök az Adria ut-
cában. Az ellenőrzés során kide-
rült, a férfit eltiltották a vezetés-
től, ő ennek ellenére a forgalom-
ban közlekedett. Az új Btk. szerint 
ez már bűncselekménynek számít, 
így a férfit gyanúsítottként hall-
gatták ki. 
Egy másik férfi autójával nekiütkö-
zött egy villanyoszlopnak a Bánkút 
utcában. A sofőr nem sérült meg, 
de az autó alaposan összetört. Ki-
derült azonban, a férfi vezetői en-
gedéllyel sem rendelkezett. Ez 
még nem számít bűncselekmény-
nek, így ellene gyorsított szabály-
sértési eljárás indult.
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Az új polgárőr-
ség 2020 októ-
berében kezdte 
meg tényleges 
működését

Elit kommandó a kerületben
Az új polgárőrség létszámhiányban nem, támogatásban viszont annál több hiányt szenved

Együttműködés a hatóságokkal
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PREVENCIÓ

HEGMESÉK

MENTÁLHIGIÉNÉS 
TANÁCSADÓ 
Június végén elfogadta a képvise-
lő-testület az Egyesített Szociális In-
tézmény szmsz-ének módosítását. 
Utóbbi azért vált szükségessé, mert 
a Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó 
irodájának neve, funkciói megvál-
toznak és bővülnek, így a jövőben 
Mentálhigiénés Tanácsadó (MenTa) 
néven működik tovább. A MenTa 
mentálhigiénés tanácsadás kereté-
ben végez majd prevenciós munkát, 
ifjúságsegítést, pályaorientációt a 
14 éven felüli kamaszok, fiatal fel-
nőttek, az aktív korúak körében, fel-
ső korhatár megkötése nélkül.

IDŐKERÉK HÖLGYEKNEK
A Kozák téri Közösségi Ház Menta 
találkozások-KozART veranda el-
nevezésű rendezvénye olyan inter-
aktív összművészeti női nap, aho-
vá elsősorban a művészetek iránt 
nyitott kortalan hölgyeket várnak 
október 2-án, szombaton délután 
2 és 6 óra között. A közönség az 
előadók által bemutatott művésze-
ti területekbe önként bekapcso-
lódhat. Az interaktív programon a 
Kreatív alkotónők kerekasztal-be-
szélgetéssel egybekötött kiállításán 
túl az ismert karnagy, Tóth Árpád 
(Csíkszerda) Női dalok, női sorsok 
címmel invitálja közös éneklésre a 
hölgyeket, továbbá az elismert szé-
kely mesemondó, láb-bábművész, 
Csernik Pál Szende állítja meg az 
időt a mese erejével.

ALZHEIMER CAFÉ 
A demencia megelőzési lehetősé-
geiről lesz szó az Alzheimer Café 
szeptember 30-i találkozóján. A 
Pajtás Étteremben (Zsókavár utca 
24-26. szám) 17 órától várják az 
érdeklődőket. 

TK

Több mint háromezren vettek 
részt a 26. Aldi női futógálán 
a Népligetben, többek között  
a Demokratikus Koalíció 
képviselői, közöttük Cserdiné 
Németh Angéla, a XV. kerület 
polgármestere is. A rendez-
vény különlegessége, hogy 
ez Magyarország egyetlen, 
kifejezetten nőknek szervezett 
futóversenye.

A szeptember 11-i gálára több 
távon is lehetett nevezni, nem-
csak futásban, hanem gyalog-
lásban is. Az Egészség Híd-

ja Összefogás és 
a Mellrák Ellen 
szervezet kezde-
ményezésére csak-
nem százan indul-
tak el a jótékony 
sétán. A mellrák 
korai felismeré-
se életet menthet, 
a DK női politi-
kusai a versenyen ezúttal ezért 
kampányoltak.  A prevenció 
ugyanis kulcsfontosságú, a moz-
gás csökkentheti a betegség koc-
kázatát, a gyógyulási esélyeket 
pedig növeli. A rendszeres sport 
a betegek rehabilitációjának is 
elengedhetetlen része. 

„Dobrev Klára 
miniszterelnök-je-
löltünkkel, Gy. 
Németh Erzsébet 
főpolgármester-he-
lyettesünkkel és 
politikus társaim-
mal együtt sétál-
tunk a Népliget-
ben azért, hogy 

felhívjuk arra a figyelmet, hogy 
a mellrák elleni harcban minden-
kire szükség van, egymást támo-
gatni kell, hiszen együtt minden 
küzdelem könnyebb. Ennél pe-
dig kevés fontosabb dolog van” 
– írta közösségi oldalán Cserdiné 
Németh Angéla.

Egyre kevésbé tabudöntögető té-
ma a szülésről, azon belül is a csá-
szármetszéssel szülésről beszélni. 
Erre vállalkozik egy író-olvasó ta-
lálkozó keretében a téma három 
avatott szakértője: Kiss Verus, a 
Hegmesék című könyv szerzője, 
egészségügyi újságíró, dúla, a Csá-
szárvonal alapítója; Veisenberger 
Eleonóra dúla és Rákosi Dóra 
gyógytornász. 

Az ingyenes programnak a 
Csokonai Művelődési Ház ad 
otthont október 15-én 17 óra-
kor.

Az interaktív találkozón olyan 
témákat feszegetnek, mint hogy 
vajon mit él át egy anya császár-
metszés előtt vagy a vakító lám-
pák fénye alatt. Milyen lenyo-
matok maradhatnak testén és lel-
kén a hasi szülés után? Hogyan 

tud egy császármetszés pozitív él-
mény lenni? 

A Hegmesék című kötet 20, 
császárral szült édesanya szü-
léstörténetét gyűjtötte össze, 5 
szakmai hegmesével hitelesítve. 
A könyvben olvashatók többek 
között dr. Gutmann Orsolya 
szülész-nőgyógyásszal és Hor-
váth Réka perinatális szaktanács-
adóval készült beszélgetések is.

Gyaloglás az egészségért

Beszéljünk a császárról

A mozgás 
csökkentheti 
a betegség 
kockázatát,

Cserdiné Németh Angéla sétával kampányolt a mellrák megelőzésének fontosságáért
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Rab LászLó

Szabadnak születtünk 
címmel kezdődött a 
Klubrádió őszi túlélési 
gyakorlata, mely a rá-
dió támogatására kéri 
a hallgatókat.

„Egy független, demok-
ratikus, az európai libe-
rális eszméket valló, rá-
adásul sokat beszélő rá-
diónak ma Magyaror-
szágon nincs esélye arra, 
hogy költségeit kizáró-
lag a reklámpiacról fe-
dezze” – fogalmaztak 
a rádiósok. Különösen 
igaz ez a Klubrádióra, 
melynek még a frekven-
ciaengedélyét is elvette 
mondvacsinált okokkal 
a Médiatanács 2021-ben, 
így már csak az inter-
neten keresztül szólha-
tunk. Ott azonban foly-
tatjuk, és párhuzamosan 
minden jogi fórumon 
igyekszünk érvényt sze-
rezni igazunknak. A 
Klubrádió szól tovább.”

A gyűjtés minden bi-
zonnyal sikeresnek bi-
zonyul, mert már az el-
ső két napon közel ti-
zenegymillió forinttal 
támogatták a hallgatók 
a mostoha sorsú rádió 
munkáját. A pénzado-
mányokból nem kisva-
sutat vagy űrállomást 
építenek, közszolgálati 
tartalmakat is előállító 
rádiót és honlapot mű-
ködtetnek belőle. 

Amikor megszólal-
tattuk a rádió egyik leg-
ismertebb alakját, Pa-
ra-Kovács Imrét, elő-
ször arról faggattuk, 
hogyan viseli, hogy az 
Orbán-rendszer volta-
képp az internetre szám-
űzte a kritikus hangjáról 
ismert rádiót. 

„Az a legfurcsább – 
felelte Para-Kovács –, 
hogy nekem ez nem új, 
hiszen annak idején egy 
kalózrádióból indul-
tam el, sokáig dolgoz-
tam a Tilos Rádióban, 
az N1 TV pedig, amely-
nek műsoraiban most 
is feltűnök, csak a You-
Tube-on tudja elhelyez-
ni az adásait. Valahogy 
úgy alakult, hogy én a 
NER pénzzel kitömött 
orgánumaiban nem tu-
dok előfordulni. Nem 

új szerep tehát számom-
ra, hogy csak az interne-
ten vagyok, de azt is tu-
dom, hogy sok-sok hall-
gató nem tudott követni 
bennünket a frekvencia 
nélküli száműzetésbe, 
pedig próbáltunk min-
denkit megtanítani ar-
ra, hogy mi a búbánat az 
a transzmitter. Valljuk 
be, sokaknak nem sike-
rült megugrani a várat-
lan akadályt. Ami egy-
ben azt is jelenti, hogy 
a kiéheztetésben utazó 

hatalom számításai be-
jöttek.” 

A népszerű rádiósnak 
az a véleménye, hogy 
szerencsére a hallgatók-
nak szükségük volt a „rá-
diójukra”, ezt jelzi az, 
hogy nem lankad az ada-
kozási hajlam. A hallga-
tói felajánlásoknak kö-
szönhető, hogy tovább 
tud működni a rádió. 

„Jól látszik a recept – 
jegyezte meg a rádió köz-
kedvelt „arca” –, hogy 
ma már nem kell kerék-
be törni, betiltani, bebör-
tönözni azokat, akik fel-
emelik hangjukat a hata-
lom ellen, elég, ha min-
dent megtesznek azért, 
hogy az újságíró delik-
vens ne tudja befizetni az 
áramköltséget, egész egy-
szerűen felkopjon az ál-
la, és akkor elgondolkod-
jon azon, hogy nem kel-
lene-e beállni a csordá-
ba. Mert ha együtt bőgne 
a többivel, akkor köny-
nyebben tudna boldogul-
ni. Más kérdés, hogy en-
gem nem fenyegetett so-
ha az a veszély, hogy be 
akartak volna venni a 
köztévé vagy a fideszes 
rádiók zsíros állásaiba, 
más kérdés, hogy ilyen 
balszerencsés döntéseket 
magam sem terveztem. 
Érdekes különben, hogy 
politikai műsorokat nem 
nagyon vezetek, mert hi-
deglelést kapok a poli-
tikától, újabban már at-
tól is, hogy Orbán Vik-
tor neve elhangzik egy-
egy intézkedés kapcsán. 
Amikor kis szőrös álla-
tokról vagy az élet fur-
csaságairól, esetleg ze-
néről lehet beszélni, azt 
jobban élvezem. Mégis 
elkönyvelik az embert 
valamiféle partizánnak, 
ami eléggé kiábrándító.”

Para-Kovács Imre: megérkeztem 
oda, ahonnan elindultam

KLUBRÁDIÓ

Már az első két 
napon közel 
tizenegymillió 
forinttal támo-
gatták a hallga-
tók a mostoha 
sorsú rádió 
munkájátFo
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A XV. kerületben kiemelten gondoskodnak 
az idősebb korosztályról

A szabadtéri kiállításnak varázslatos a hangulata, mivel a művészekkel sze-
mélyesen is találkozhatnak a kerületiek

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
1991. október 1-jén rendezte meg elő-
ször az Idősek Világnapját, felhívva a 
közvéleményt arra, hogy foglalkoz-
ni kell a szépkorúakkal, figyelni kell 
rájuk és segíteni őket. A járvány el-

ső hullámában az idősek gondozásá-
val kapcsolatos kérdések még foko-
zottabbá váltak. Idős embertársaink 
testi és lelki egészségének megóvása, 
társas kapcsolataik megőrzése, a róluk 
való gondoskodás a koronavírus miatt 
megváltozott világban új kihívások 
elé állította az önkormányzatokat. 

A XV. kerületi városvezetés a he-
lyi intézkedések és juttatások mellett 
külön szolgáltatással segítette ebben a 
nehéz időszakban is Rákospalota, Új-
palota és Pestújhely nyugdíjas polgá-
rait. Bár a pandémia és a kormányza-
ti elvonások miatt kevesebb pénzből 
gazdálkodhat a városrész, Cserdiné 
Németh Angéla polgármester nyo-
matékosította: mindent megtesznek 
azért, hogy a kerület nyugodt hét-
köznapjait és fejlődését biztosítsák. A 
harmincéves nemzetközi évfordulót 
jó lett volna jubileumi rendezvénnyel 
megünnepelni, sajnos erre most nincs 
lehetőség a járvány miatt. 

A nagy mulatság ugyan idén elma-
rad, azonban a ezúton minden kerü-
leti idős lakost köszöntünk, az ön-
kormányzat pedig a rászoruló kis-
nyugdíjasoknak egy kis ajándékkal is 
kedveskedik.

R. T. 

Szép idő és jó hangulat 
jellemezte szeptember 25-én a 
szabadtéri művészeti kiállí-
tást a Rákospalotai Múzeum 
udvarán. A kerületi művé-
szek munkái ismét sikert 
arattak a látogatók körében.

Nagy hagyománya van a pest-
újhelyi kertben ezeknek a sza-
badtéri kiállításoknak. Az elsőt 
még az évezred elején rendez-
ték, és azóta hagyománnyá vált 
ez az őszi program.  Ehhez pá-
rosult Dréher János festőművész 
tavaszi piknikje, amely nagyban 
hasonlított az őszi tárlathoz, sőt 
számos alkotó mindkét alkalom-
mal kiállította műveit. Az idei 
őszi rendezvényen 22 képző- 
és iparművész munkáit lehetett 
megtekinteni a múzeumudva-
ron. Köztük sajnos 
három olyan alko-
tóét is, akik már 
nem lehetnek kö-
zöttünk. Az idén 
elhunyt Gyulai 
Líviusz grafikus-
művészről, Mór 
Tamás és Vincefi 

Sándor festőművészről külön is 
megemlékeztek a szervezők. 

A szabadtéri kiállításnak egy-
részt a hangulata miatt van nagy 
respectje, de az a lehetőség, hogy 
személyesen is találkozni, illetve 
beszélgetni lehet az alkotókkal, 
csak növeli népszerűségét. Idén 
is meg lehetett szólaltatni Nagy 
Előd festőművészt, Gábor Enikő 
festő- és fotóművészt, vagy éppen 
Nagy Árpád Pika festőművészt. 

Kis Emőke, a múzeum veze-
tője elmondta: vannak olyan al-
kotók, akik családilag is kötőd-
nek egymáshoz. A Borda család-
ból például B. Tóth Klára, Borda 
Noémi és Mátyás, illetve Mátyás 
kedvese is kiállított. Ez is csak csa-
ládiasabbá tette a rendezvényt.

A szeptember 25-i program 
résztvevőit Gyurkó Dániel, az 
önkormányzat kulturális bizott-
ságának alelnöke és Feledy Ba-

lázs művészeti író 
köszöntötte, fel-
lépett még a Hu-
bay Jenő Fúvós-
zenekara, a szerve-
zők pedig minden 
résztvevőt egy tál 
bográcsgulyással is 
megvendégeltek.

Város-emlék-képek kvíz X.
Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a 
XV. kerületben Sz. Urbán Szilvia hagyományokat 
őrző ötlete alapján. Idézzük meg kicsit a múltju-
kat egy közös játékkal a Csokonai Művelődési Ház 
szervezésében.

1. Mikor alakult a Rákospalotai Ipartestület?
2. Mikor épült meg a székház?
3. Ki tervezte az épületet?
4. A kezdetekkor milyen funkciót látott el?
5.  Milyen intézmény működik jelenleg  

az épületben?

A válaszokat e-mailben várják október 25-ig a 
kviz.csmh@csokonaikk.hu címre, vagy személye-
sen az Eötvös utca 64-66. szám alá a postaládá-
ba. A legtöbb helyes választ adó ajándékot kap.

Rendhagyó köszöntés

Kiszabadult
művészet
IDŐSEK VILÁGNAPJA SZÓRAKOZÁS

RÁKOSPALOTAI MÚZEUM

Az idén 22 ipar- 
és képzőművész 
munkáit lehetett 
megtekinteni
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SZÍNHÁZ

A 20. század történelme elevenedik 
meg egy ház és egy család törté-
netén keresztül a Vígszínház új pro-
dukciójában; A kő című darabot a 
Pesti Színházban vitték színre.
Marius von Mayenburg drámáját 
Michal Docekal, a Prágai Városi 
Színházak igazgatója rendezésé-
ben tűzik műsorra. 
A művet az teszi különlegessé, 
hogy nem kronologikusan meséli 
el egy család történetét, hanem 
1935 és 1993 között előre-hátra 
utazva az időben, ahogy a sze-
replők agyában is kavarognak és 
felszínre törnek az emlékek. 
Az előadásban Nagy-Kálózy Esz-
ter és Majsai-Nyilas Tünde mellett 
Szilágyi Csenge, Hegyi Barbara, 
Telekes Péter és Antóci Dorottya 
lép színpadra.

KÖNYV

A Lövés Szarajevóban című 147 
oldalas könyvet szeptember 
elején mutatták be Fehérváron. 
Szentesi Zöldi László újságíró 
kötete nem pusztán az elmúlt 
fél évszázad egyik legdrámaibb 
mérkőzésének krónikája, hanem 
választ keres arra is, hogy ki mel-
lé szegődik a szerencse, s hogy 
létezik-e nemzeti mentalitás a 
futballban. A Lövés Szarajevóban 
sorra bemutatja az egykori fősze-
replőket, ellátogatunk a fehérvári 
hősökhöz és a vesztes szaraje-
vóiakhoz. Nem mellesleg a könyv 
illusztrátora az a Varga Tímea La-
ura, aki lapunknak is munkatársa, 
és aki az újságunk grafikáit készíti. 
A kötet kapható a nagyobb üzlet-
láncoknál vagy megrendelhető az 
interneten.

FILM

A Művész moziban rendezik meg 
az immár 10. Szemrevaló | Sehen-
swert Filmfesztivált október 7-17. 
között. A Svájci Nagykövetség, az 
Osztrák Kulturális Fórum és a Goe-
the Intézet közös filmhete a német 
nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad 
ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, 
magyar felirattal. 
Idén 12, túlnyomó részt díjnyer-
tes alkotást vetítenek, köztük két 
Ezüst Medvével méltatott filmet, 
az Én vagyok a te embered című 
romantikus sci-fi vígjátékot és 
Christian Petzold filmjét, a Hab-
leányt. 
Október 18-26. között országo-
san a Művész Távmoziban (on-
line: film.artmozi.hu) lesznek el-
érhetőek a legjobb német nyelvű 
alkotások. 

ZENE

A zene világnapja alkalmából hang-
versenyt ad a Hubay Jenő Fúvósze-
nekar és a Zeneakadémia Rézfúvós 
Együttese október 1-jén 18:30-kor 
a Hubay Hangversenyteremben. A 
műsorban klasszikus és kortárs da-
rabok egyaránt felcsendülnek. Hár-
fán közreműködik Gódor Erzsébet 
művésznő. A koncerten várhatóan 
az alábbi művek hangzanak fel:
A Zeneakadémia Rézfúvós Együt-
tese előadásában: Johann Pezel: 
Intrádák, Giles Farnaby: Fantáziák, 
Játékok és Álmok, Ránki György: A 
Hétfejű sárkány szerenádja, Weiner 
Leó: Rókatánc.
A Hubay Jenő Fúvószenekar előa-
dásában: Rossano Galante: The last 
Centaur,  Samuel R. Hazo: Ride, 
Arbesque, Rush; Carl Jenkins: Pal-
ladio, Patrick Doyle: V. Henrik .

T. K.

A helyi ifjúság támogatásá-
ban a kerületi önkormány-
zat, a településen működő 
szervezetek és a civil közössé-
gek együttműködése elen-
gedhetetlen. A városrészben 
szeptember 23-án megren-
dezett Ifjúsági Szakmai Nap 
kiváló alkalmat teremtett 
arra, hogy a közös célok el-
érése érdekében a különböző 
szereplők tervei a leghatéko-
nyabban egymásra találja-
nak – tudtuk meg Kormos 
Adrienn ifjúsági referenstől. 

A program a városrész 12-18 éves 
fiataljainak kínált remek lehe-
tőséget kulturális-, prevenciós-, 
sport- és érzékenyítő programok 
sokaságában. A rendezvényt a 
XV. kerületi önkormányzat és 
a helyi Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat (XVGYIÖK), vala-
mint a Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum (KEF) tagszervezete-

inek támogatásával szervezték 
meg, idén a Kikötő – Ifjúsági Kö-
zösségi Térben és környékén, a 
Nemzedékek Parkjában.

Huszonkét standon a kerüle-
ti intézmények mellett több, or-
szágos hírű civil szervezet is be-
mutatkozott. A közös zenélés és 
táncolás látványosan fokozta a 
hangulatot. Garantáltan minden-
ki megtalálta a számára legmeg-
felelőbb érdeklődési tevékenysé-
get, az érzékenyítés, a bűnmeg-
előzés mellett a pályaorientáció 
is kiemelt szerepet kapott. A ki-
lenc iskolából érkező, közel 400 
résztvevő elméjét interaktív pró-
batételek, vetélkedők csiszolták, 
melyeken a tanulók kreativitása 
igencsak előtérbe került.

Balog Fruzsina, az önkor-
mányzat GYIÖK-segítője ki-
emelte, hogy az ifjúság szociali-
zációjában fontos szerepe van a 
kortársaknak és a baráti társasá-
goknak. „Egy település viszont 
csak akkor lehet sikeres, ha az ott 
élő fiatalok jól érzik magukat, 

közösséget alkotnak, és a problé-
mákra közösen keresik a választ. 
A sikeres és innovatív helyi ifjú-
sági munka egyik fontos ténye-
zője, hogy a kerület vezetői és a 
szakemberek folyamatosan nyi-
tottak legyenek a fiatalok iránt. 
Figyelemmel kísérjék az ott élő 
ifjúság életkori sajátosságaiból 
adódó problémákat, igényeket 

és azokra válaszokat, megoldáso-
kat kínáljanak. Ebben nyújtunk 
mi támaszt, hogy a jövő generá-
ciója stabil mentális, kulturális 
és intellektuális alapokra tudjon 
építkezni, és a diákok érezzék a 
bizalmat, miszerint minden se-
gítséget megkapnak a körülöt-
tük lévő felnőttektől” – jegyez-
ték meg a szervezők.

Nyitottan az új generáció felé
IFJÚSÁGI SZAKMAI NAP
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A résztvevők elméjét próbatételek, vetélkedők csiszolták
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60+
A koronavírus-járvány sem akadályoz-
hatja meg a kerületi nyugdíjasokat ab-
ban, hogy aktívan éljék mindennap-
jaikat. A 60+ híradóban betekintést 
nyerhetnek abba, milyen változatos 
elfoglaltságokkal töltik szabadidejüket 
szépkorú honfitársaink. 
Hétfő, 19:00

ESEMÉNYEK, PROGRAMOK, TV-MŰSOR

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

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Péntek Esti Forduló és Szilas 
Táncház
október 1., péntek 18 óra
Belépő: 300-500 Ft/alkalom

Oscar - Hadart Színház
október 3., vasárnap 15 óra
Belépő kerületieknek: 1800 Ft

AZD (A Zenés Diákszínpad) - Abigél
október 10., vasárnap I. Előadás: 11 
óra II. Előadás: 15 óra
Belépő: 2000 Ft

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

Újragombolva – öltözködés, tervezés, 
átalakítás és kivitelezés
október 9., szombat 9-12 óra

Belépő: 2800 Ft, regisztráció honla-
punkon

Retro buli Dobson Zozóval
október 9., szombat 19-23 óra 
Belépő: 1500 Ft, asztalfoglalás te-
lefonon

A bátor nyulacska - a Fabula Báb-
színház előadása
október 15., péntek 10 óra 
Belépő: 900 Ft

KIKÖTŐ 
1156 Száraznád u. 5. 
T.: 06 30 868 6087
Színpadi tánc, színpadi mozgás
október 4., hétfő 17-18 óra
Ingyenes program

Ínyenc kalózok konyhája, avagy sü-
tő-főző klub fiataloknak
október 6., szerda 17-18
A részvétel ingyenes, de mosogatni 
kötelező!

Matek, fizika, informatika korrepetálás
október 12., kedd 17:00-18:30
Ingyenes program

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

Őszi kézműves játszóház
október 2., szombat 10-12 óra
Belépő: gyerek 600 Ft, 
felnőtt 800 Ft

Benkő Mihály: Őseink nyomában 
Ázsiában
Fotókiállítás megnyitó a Zsókavár Ga-
lériában
október 9., szombat 17 óra Ingyenes

„Egy az egybe…csak maga…” – 
Lovasi András szólóest
október 16., szombat 19 óra
Belépő: 1800 Ft 

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Jazztelen akusztikus koncert 
október 15., péntek 19 óra
Belépő: 1200 Ft

DokaDance Kreatív gyermektánc 3-7 
és 8-12 éveseknek
Időpontot keressék honlapunkon.
Regisztrációhoz kötött jelentkezés

Íjászat minden korosztály részére 
minden szerdán 17:30-19:00

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖ
ZPONT KÖNYVTÁR
1153 Budapest, Bocskai utca 74-78.
A programra regisztráció szükséges: 
regisztracio@dokuinfo.hu
Jó szülőnek lenni! Fonomimika előadás
október 6., szerda 17:00-18:30

RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY 
ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNYE
1158 Pestújhelyi út 81. 
T.: +36 1 419 8216
Stubendek Gábor: 
Gömör kincsei fotókiállítás
szeptember 28–október 5.
Ingyenes program

Aradi Vértanúk Napja – Megemlékezés
október 6. 

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.10. 01. – 10. 16.

SPORTMAGAZIN
Hogyan szerepelt legutóbbi mérkőzésén 
a REAC? Milyen eredményekkel tértek 
haza a legutóbbi versenyről karatésaink? 
Hányféle sportkörből válogathatnak gyer-
mekeink a kerület iskolákban? Csak né-
hány kérdés azok közül, amire sportma-
gazinunkban megtalálhatják a választ.
Hétfő és szerda, 19:40

ELSŐSEGÉLY
Ezernyi kérdés, ami megfordul vizs-
gálat előtt a beteg gondolataiban, és 
ezernyi válasz egészségügyi szakem-
berektől –  mi rákérdezzük, hogy Önök 
már felkészülten érkezhessenek.
Kedd, 19:00

Étel: Szuterén Gasztrotér
Sör: Ugar Brewery

Zene: Dennert Árpád (szaxofon)
Gáspár Pál (bendzsó)

Oláh Zoltán (nagybőgő)

2021.
10. 09.
16.00
20.00

szuteren
gasztroter
xv. kerulet
bezsilla
nandor u. 29.

A

Belépés

INGYENES*

szuteren.lakasetterem@gmail.com +36 30 3987029@szuteren.lakasetterem

* VIP BELÉPŐ 4900 Ft.
Részletekről érdeklődj az elérhetőségeinken, 

vagy a leírásban
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JÉGKORONG

RieRsch Tamás

Gasparics Fanni haza-
tért Kanadából, ahol 
a magyar válogatottal 
az A-csoportos világ-
bajnokságon szerepelt. 
Fanni most nem tervez 
újabb utazást, újdonsült 
férjével, Garát Zsombor 
válogatott jégkorongo-
zóval a nászutukat jövő 
nyárra halasztották, és 
nem megy a tengeren-
túli női profiligában, 
az NWHL-ben szereplő 
Minnesota Whitecaps 
csapatához sem, amely 
együttes draftolta őt.

„Fantasztikus élmény volt 
a világ legjobb tíz csapata 
között játszani – mesélte 
Fanni már itthon. – Na-
gyon vártuk ezt a vébét, 
amelyet több mint egy év 
alatt többször is elhalasz-
tottak. Csapatkapitány-
ként büszke vagyok a lá-
nyokra. Idő kellett hoz-
zá, mire fel tudtuk venni 
a világbajnokság ritmu-
sát. Az A-csoportban sok-

kal pörgősebbek és ke-
ményebbek a meccsek, 
mint amihez mi hozzá-
szoktunk. Ezért fordul-
hatott elő, hogy az első 
két-három mérkőzé-
sen még nem bírtuk 
hatvan percen keresz-
tül a hajtást és a kon-
centrációt. A dánok 
ellen azonban össze-
állt minden.”

A magyar női 
jégkorong-válo-
gatott jövőre is 
a világelit tag-
ja marad. Fan-
niéknak tehát 
újabb egy évük 
van arra, hogy a 
jelenlegi 9. helynél is 
előrébb végezhessenek.

„Izgalmas időszak van 
mögöttem. Július végén 
sikerült az esküvőnket 
megtartani, amely életem 

legszebb napja volt. Az-
tán jött az „álomutazás” 
Calgaryban (a férjem-
nek, Zsombornak meg a 

lettországi olimpiai selej-
tezőn). Most vissza kell 
térnünk a Földre, mert 
kezdődik a bajnokság, és 
a csapatommal, a MAC 
Budapest együttesével 
idénre is komoly célja-
ink vannak, ráadásul az 
OB1 Magyar Bajnokság-
ban címvédők vagyunk. 
Ezenkívül a Budapes-
ti Műszaki Egyetem Ve-
gyészmérnöki Karán is 
csak egy szemeszter vá-
laszt el az államvizsgá-
tól, így ebben az évben 
itthon is fontos felada-
tok várnak majd rám.”

Ezzel pedig Fan-
ni arra is választ adott, 
hogy egy darabig még 
nem költözik az ameri-
kai Minnesotába, azon-
ban itthon sem marad 
ellenfelek nélkül, hisz 

csapatának, a MAC 
Budapestnek évek 
óta a Kanadai Ma-
gyar Hokiklub a 

legnagyobb riválisa, 
akikkel valószínűleg 

idén is nagy csatákat vív-
nak majd.

RieRsch Tamás

Végső János, a Pestújhelyi Sport Club 
Újpalotán élő dartsosa mozgalmas idő-
szakon van túl. 

Augusztusban kvalifikálta magát a PDC 
European Tour budapesti és németorszá-
gi fordulójába, majd a Papp László Sportaré-
nában rendezett Hungarian Darts Trophyn 
a kontinens legjobb dartsosai társaságában is 
megmutathatta kivételes képességeit. Morzsi 
(Végső János beceneve) közel állt a még na-
gyobb bravúrhoz is, hisz az angol Joe Murnan 
ellen „meccsnyila” volt, de az utolsó dobásai 
nem sikerültek, így a rendkívül szoros mérkő-
zést 6–5-re a világranglistán jóval előrébb álló 
angol dartsos nyerte. Ezt követően  Németor-
szágba utazott, ahol Kovács Patrikkal közö-
sen a csapat világbajnokságon kellett bizonyí-
tania. Itt a bombaerős litván duóval kezdtek, 
akiktől nagy csatában 5–3-ra kikaptak.

Végső Jánosnak már annyi alkalma volt 

Phil Taylorék, Michael van Gerwenék és Ga-
ry Andersonék megcsodálására, hogy lassan 
maga is ismerősnek tűnik a sztárok számára. 

„PDC European Tour-on háromszor volt 
alkalmam dobni, egy negyedikre is kvalifi-

káltam már magamat, de azt a pandémia mi-
att most őszről 2022-re halasztották. A PDC 
csapat-világbajnokságon is szerepeltem már 
négyszer. Korábban Mester Zolival és Székely 
Pállal, tavaly és idén pedig Kovács Patrikkal 
vettünk részt a versenyen.”

A kerületi dartsosnak emellett nyolc Euró-
pa-bajnoki címe és egy világbajnoki bronzér-
me is van. Ezzel pedig az egyik, ha nem a leg-
eredményesebb versenyzőnek számít a ma-
gyar dartssport történetében. Ennek ellenére 
nagyon kell küzdenie, ha tartósan ott szeret-
ne lenni a világ legjobbjai között. Az év elején 
megrendezendő PDC Qualifying School ver-
senyeken ugyan rendre elindul, de eddig még 
sosem jutott az állandó PDC-tagságot jelentő 
Pro Tour Card közelébe. 

Most a világranglista 146. helyén állok, 
amely eredmény csak akkor marad meg, ha 
a januári PDC Qualifying School versenyen 
kártyához jutok. Ha nem, akkor minden ed-
digi eredményem törlődni fog, és kezdhetek 
mindent elölről.

Az A-csoportban 
keményebbek 
a meccsek, 
mint amihez mi 
hozzászoktunk

A világ legjobb tíz csapata között

Végsőkből lesznek az elsők
DARTS

János a Kavicsos DSE-ben kezdte a dartspályafutá-
sát, innen igazolt 2008-ban Pestújhelyre



www.bpxv.hu  2021. szeptember 30. 21SPORT
Fo

tó
: X

V
. M

éd
ia

, N
ag

y 
B

ot
on

d
Fo

tó
: X

V
. M

éd
ia

, V
ar

go
sz

HANGÁR

R. T. 

Új műsorral kedveskedik a ke-
rület lakóinak az XV Media. 
A helyi csatornán szeptember 
közepétől Hangár címmel egy 
beszélgetős „talk show” in-
dult, melyben háromhetente 
ismert, közéleti személyeket 
szólaltatnak meg. 

A nyitóadás vendége a tokiói 
olimpia kerületi hőse, Hárspataki 
Gábor, bronzérmes karatés volt. 
A 25 esztendős kerületi sportoló 
őszintén mesélt tokiói tapasztala-
tairól, a felkészülés nehézségeiről, 

az edzőjével való kapcsolatáról, a 
barátaihoz és a sporthoz fűződő 
viszonyáról, a siker hatásairól és 
a  terveiről is.

„Az a hangulat, ami a Liszt Fe-
renc repülőtéren fogadott, örök-
re felejthetetlen marad számom-
ra. Jó lenne ezt máskor is átélni 
majd! Amióta hazajöttem, próbá-
lok eleget tenni a rengeteg meghí-
vásnak és felkérésnek. Nem egy-
szerű, de mégis örömmel teszem, 
mert így a sportágamat is népsze-
rűsíteni tudom. Az olimpiai si-
kert követően szeretnék ugyan-
az az ember maradni, mint aki 
előtte voltam. Ha megállít vala-

ki, mindig örömmel válaszolok, 
az érmemet sem féltem, bárki-
nek megmutatom”  – mondta az 
olimpikon. 

Ebből a pár mondatból az is 
kiderült, hogy Gábor nem sokat 
pihent Tokió óta. Az ominózus 
reptéri fogadtatást követően fo-
lyamatosan úton van, rendez-
vényről rendezvényre, televíziós 
stúdiókból rádiós stúdiókba jár. 
Most mindenki a magyar karatés-
ra kíváncsi.

„Ez a sportág nem Jackie 
Chanekből áll, hanem sporto-
lókból, akik le szeretnék győzni 
az ellenfelüket. Az én történetem 
most lehetőséget biztosít arra, 
hogy a karate is nagyobb rivalda-
fényt kapjon, s hogy a sportrajon-
gók megérthessék a szabályokat” 
– jegyezte meg.

Hársi az elmúlt heteket öröm-
mámorban töltötte, de már nem 
sokáig tud tokiói lázban égni. 
Szeptembertől ugyanis a Nádas-
tó utcai kisteremben,  Fischer Mi-
hály sensei irányításával újabb 
nagy munka vár rá.

„Meg kell kezdenünk a felké-
szülést, mert novemberben Du-
bajban felnőtt világbajnokság 
lesz. Nagyon szeretnék felnőtt 
világbajnok lenni, ilyen eredmé-
nye ugyanis még nincs a sportág-
nak. Ha nem Dubajban, akkor a 
2022-es Birmingham-i Világjáté-
kokon vagy a 2023-as budapes-
ti világbajnokságon szeretnék a 
csúcsra jutni” – mondta a kerü-
leti büszkeség.

Kezdőrúgás Hárspatakival

RÖPLABDÁS EMLÉKTORNA
Kilencedik alkalommal rendezett 
emléktornát szeptember 18-án a 
Palota Röplabda Sport Club, alapí-
tója, Szalayné Sebők Éva tisztele-
tére. „Idén csak baráti körben sze-
rettünk volna Éva nénire emlékezni 
– mondta Balogh Beatrix, Szalayné 
egykori tanítványa, a Palota RSC 
jelenlegi elnöke –, ezért hiába volt 
több jelentkező, csak két csapa-
tot, az NBI-es Kispestet és az NB 
II-es Közgázt hívtuk meg.” A tor-
nán, melyet a legerősebb együttes, 
a Kispest nyert meg a Palota és a 
Közgáz előtt, részt vett a klubala-
pító fia, Szalay Béla és unokája, 
Boglárka is.

A KERÜLET NAGY
TEHETSÉGE
Kiválóan debütált Tamás Botond az 
U17-es öttusázók egyiptomi világ-
bajnokságán. Az UTE Rákospalo-
tán élő ifjú tehetsége ugyanis élete 
első világbajnokságán egyéniben 
arany-, csapatban pedig bronzér-
mes lett. A 16 esztendős Tamás 
Botond mindenkit elkápráztatott 
fantasztikus versenyzésével.

MOZGÁSBAN 
A SZENT KORONA
A Magyar Diáksport Szövetség 
mozgásra hívta az iskolákat az Eu-
rópai Diáksport Napján. Kerüle-
tünkben a Szent Korona Általános 
Iskolában működő Diáksportegye-
sület csatlakozott a programhoz, 
és szeptember 24-én a sportolás, 
illetve a mozgás megszerettetésére 
fókuszáltak. A DSE az önkormány-
zat civil pályázatán nyert támoga-
tásból izgalmas programot szerve-
zet a tanulók számára.

MESTER ÉS TANÍTVÁNY

Hosszú idő után, szeptember 23-án folytatódhatott a Városházi Esték programsoro-
zat a helyi polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Az újraindulás első vendé-
gei Hárspataki Gábor olimpiai bronzérmes kerületi karatés és edzője, Fischer Mihály 
sensei voltak. A Mester és Tanítványa az egyórás beszélgetés során számos kulissza-
titkot elárult, többek között arról: miként válik egy tehetséges kisfiúból élversenyző, 
milyen rögös út vezet a sikerekig, és hogy az egyéni sportsiker mögött teammunka 
áll, valamint, hogy miként kell edzőként és versenyzőként is feldolgozni a sikert. 
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A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. október. 14
Lapzárta: 2021. október 7., 12 óra.
Az újságot csütörtökön, pénteken és 
szombaton terjesztik.
A lapzárta után érkezett anyagokat 
a szerkesztőség csak a következő 
lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések 
és közlemények tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget!

FEJTSE MEG A REJTVÉNYT
ÉS AZ ÜZENETET!
Vágja ki az újságból a teljesen 
kitöltött rejtvényt, és küldje 
el zárt borítékban levelezési 
címünkre (XV Média Kft.,  
1615 Bp., Pf. 155.), vagy adja 
le a szerkesztőség részére a 
1153 Bp., Bocskai utca 1-3. 
szám alatt! A borítékra írja rá: 
„Tizenötödik Életképek 
REJTVÉNY”! Két helyes megfej-
tő könyvjutalomban részesül.
Beküldési határidő: 
2021. október 7. 
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 2021/14. szám helyes megfej-
tése: „Lelki egyensúly a mentál-
higiénés tanácsadóban””
A 2021/14. szám helyes meg-
fejtői közül Dankó Péter, IV. 
kerület, Lydia Davis: A történet 
vége című könyvét, Györfi Jó-
zsefné, XV. kerület, Szécsi No-
émi: Mandragóra utca 7. című 
könyvét nyerte.
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INGATLAN
Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsókavár 
u.-i 5. emeleti, önkormányzati lakásom, 
55 nm 1 + 2 fél szobás, energiatakaré-
kos, összkomfortos. A ház részt vett a pa-
nelprogramban, a lakás felújított. Amit sze-
retnék egy minimum 78 nm-es panel vagy 
kertkapcsolatos házat. 
Tel.: + 36 30 270 9807

Egyedül élő, idős nyugdíjas asszony lakot-
tan eladná 47 nm-es, 2 szobás lakását. 
Tel.: +36 1 417 5301

Eladó a 11 méteres, összkomfortos házam 
5 x 5 méter és 4 x 4 méteres szobák, Nyír-
adonyban, Tamásipusztán, nagy telekkel, 
irányár: 5 M Ft. Tel.: + 36 70 240 7863

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

Keresek sürgősen olcsó albérletet 2 fő ré-
szére tabori.ancsi@gmail.com
Tel.: + 36  30 245 2759

Pestújhelyen családi háznál tárolási és 
gépkocsi leállítási lehetőség elérhető. Ár az 
idő és a terület figyelembevételével megál-
lapodás szerint Pl.: Garázs 13 nm. 20 E Ft/
hó +1 hó kaució. 
Tel.: + 36 20 252 9211

Egy gyermekes anyuka keres olyan üre-
sen álló kicsi családi házat, ami bérel-
hető a kifizetésig. Korrekt és becsületes 
szándékkal.  Tel.: + 36 70 633 1486

ADOK–VESZEK
Eladó női, fekete elegáns műszőrme bunda 
46-os méretű, 7/8-os, 15 E Ft. 
Tel.: + 36 20 431 5700

Eladó 7 db alumínium trapézlemez 3 m x 
1 m. 15 E Ft., jó állapotú nagy mechanikus 
karos írógép. Tel.: + 36 1 306 1720 

Eladó 1 db fém singer varrógép, 1 db tás-
kaírógép, 1 db kerekesszék. 
Tel.: + 36 1 418 4573

Eladó új állapotú kézzel hajtható kerekesz-
szék 15 E Ft. Karatna tér környékén.  
Tel.: + 36 30 370 6655

Eladó grundfos gyártmányú keringtető szi-
vattyú (fűtéshez). Kipróbálható 13 500.-Ft 
Tel.: +36 30 9327-884  

Eladó kisipari kalaptartós előszobafal far-
betétes 3 E Ft., egyszemélyes plüss, ágy-
neműtartós heverő 3 E Ft.,  (hozzáadok 
+ágyneműtartót + dohányzóasztalt) kéttar-
tályos mobil kompresszor, 220 V-os 15 E 
Ft., oxigénpalack, reduktorral, keverőszár-
ral 4 E Ft.                       
Tel.: + 36 30 735 6705, v. 306 5619

Eladó új 26-os női galaxy 6 sebessé-
ges kerékpár 55 E Ft., új kalocsai rysseliő 
pruszlik 25 E Ft, új ear fültisztító készülék 
wizard 3 E Ft., új vivamax infralámpa meg-
fázás, légúti, nátha stb. 3 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 jó állapotban lévő 3 kerekű elektro-
mos rokkant moped, új akkumulátorral, ár: 
120 E Ft. 
Tel.: + 36 30 647 1988

Eladó vagy elcserélem működőképes lap-
topra használt számítógépem HP compa 
DC használt Fujitsu TFT monitor, procesz-
szor, E5300, merevlemez, meghajtó. 
Tel.: + 36 20 512 7952

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

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

Eladó könyv „A marxizmus-leninizmus 
alapjai”. Kossuth könyvkiadó 1963. évi 893 
oldalon. Elsősorban gyűjtőknek. 
Tel.: + 36  70 273 1886

Eladó könyv „Vincent Van Gogh élete” 
Gondolat könyvkiadó Budapest 1973. 282 
oldalon. Színes képekkel festményeiről. 
Írta: Henri Perruchot 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv: „Leonardo da Vinci” Két kö-
tet 334+238 oldal. 34 képpel alkotásai-
ról Barhóczy kiadás. Hellkas Nyomda. Bu-
dapest.
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó olcsón pozsgások, különféle hob-
binövények, kaktuszok (60-70 cm maga-
sak is). 
Tel.: +36 1 306 6740

Feleslegessé vált egyszemélyes ágybeté-
tet (mosható huzattal) szívesen fogadnánk. 
Tel.: + 36 20 967 8196 

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

TÁRSKERESŐ
Hetvenkét éves, értelmiségi hölgy, keresi: 
nemdohányzó, független, korrekt, magá-
nyos, diplomás úr barátságát 75 éves ko-
rig, közös őszi programokhoz. 
Tel.: + 36 70 721 3683

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

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

Életjáradékra eladnám Pestújhelyen két 
szoba összkomfortos udvari 44 nm-es la-
kásomat. Tel.: + 36 70 510 8824 

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

Életjáradéki szerződést kötnék idős em-
berrel, nagy összegű kifizetést és havi já-
randóságot ajánlanék az ingatlanért cseré-
be. Egy gyermekes anyuka. 
Tel.: +36 70 633 1486 

Eltartási szereződéssel családi házamban 
házrészt előkerttel biztosítok. Hívjon biza-
lommal. Tel.: +36 1 306 6102

Hetvenegy éves hölgy keres segítséget a 
15.kerületben heti rendszerességgel déle-
lőtt 2, 3 alkalommal nyugdíjas hölgy sze-
mélyében. Különböző segítség pl. orvos-
hoz kisérés ügyintézés vásárlás stb. du. 
13 órától
Tel.: + 36 70 721 2854

ÁLLÁST KERES
Nyugdíjas nő keres 4 órás munkalehető-
séget a kerületben pl. mosogatás, bevásár-
lás (heti 1-2 alkalommal)
Tel.: + 36 70 313 4386 

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

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

Fiatal értelmiségi házaspár életjáradékot 
fizetne. Keressen bizalommal: 
Tel.: + 36 70 252 4897

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár díj-
talanul is), pince, padlás lomtalanítása, ürí-
tése, rövid határidővel. Hulladékszállítási 
engedéllyel rendelkezünk. 
Tel.: +36 30 703 0518

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

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszál-
lással és azonnali elszállítással, készpén-
zért vásárol régi és új könyveket, teljes 
könyvtárakat, térképeket, metszeteket, 
kéziratokat, képes levelezőlapokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, 
teljes hagyatékot. 
Tel: +36 1 312-62-94; +36 30 941-2484

XV. kerületben működő cég vállalja: Ka-
záncsere, Gázkonvektorcsere, javítás, tisz-
títás. Szénmonoxid, gázszivárgás mérés. 
Klímatelepítés. karbantartás, tisztítás. Ra-
diátorcsere. Bojlercsere. EPH jegyzőkönyv. 
Alumínium radiátorforgalmazás. 
Telefon: +36 30 826-0130

Kertet gondozni vágyó fiatal pár Nyaralót/
Hétvégi Házat venne a Balatonon vagy a 
Szentendre/Dunakanyar térségében 18mft-
ig. +36 20 4549-152

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

A felhívások, 
közlemények, 

rendeletek
teljes terjedelmükben, 

egységes szerkezetben, 
a mellékletekkel együtt 

letölthetőek 
a bpxv.hu honlapról.

Az azokban feltüntetett
adatokért és 

információkért 
a szerkesztőség

nem vállal felelősséget! 

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag
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 selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett
ingyenes 

házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

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