
Rákospalotai,
Pestújhelyi,
Újpalotai
ÉLETKÉPEKA XV. kerület közéleti lapja; 2021. október 14.  XI. évfolyam 15. szám / www.xvmedia.hu / facebook.com/xvmedia

A fene se akar 
harcolni!
Upor László a Hangárban

12-13. oldal

Újabb fordulatok 
és izgalmak
Előválasztás, 2. forduló

5. oldal
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Rab LászLó

A Tizenötödik című új-
ságra oly kényesen figyelő 
Lehoczki Ádám (Fidesz- 
KDNP) az átláthatósági 
biztos jelentésére is felhív-

ta a figyelmet, szerinte in-
dokolatlanul sokat fizetett 
érte az önkormányzat. 
  A szintén fideszes Mi-
hály Zoltánné felolvas-
ta hozzászólását, ebben a 
napirenden szereplő kér-

dés (az Eötvös utca 45-47. 
szám allati ingatlanok el-
idegenítéséről szóló elő-
terjesztés) kapcsán azt ál-
lapította meg, hogy „nem 
jól gazdálkodik a kerület 
az ingatlanvagyonával”.

Tóth Imre alpolgár-
mester úgy válaszolt, 
hogy a fideszes frakció 
mélyen hallgat arról a 3 
és fél milliárd forintról, 
amivel a Fidesz-kormány 
a XV. kerületet bünte-
ti. „Ha valaki elolvasta az 
előterjesztést, és vették a 
fáradságot, hogy megnéz-

zék, milyen állapotban 
vannak ezek az ingatla-
nok, akkor azt gondolom, 
hogy ráköltés helyett az 
eladás a költséghatéko-
nyabb. Ha nem büntet-
ne minket a Fidesz, akkor 
erre nem lenne szüksé-
günk.”  Az alpolgármester 
hozzátette: ingatlaneladás-
ra akkor is sort kerít az 
önkormányzat.

Szilvágyi László aktí-
vabb olvasási szokások be-
vezetését javasolta Szalay 
Kornél Gézának, akinek 
annyi érdemi megjegyzé-

se volt, hogy a megszám-
lálhatatlan milliárdokból 
rendezett Vadászati Kiállí-
tásnak más a neve. A po-
litikai purparlét követően, 
melyben a legbeszédesebb 
Csonka László (Fidesz- 
KDNP) hallgatása volt, a 
testület nagy szótöbbség-
gel (13 igen, 5 nem és 1 tar-
tózkodás mellett) megsza-
vazta a napirendet, el lehet 
adni az Eötvös utcai ingat-
lan önkormányzatra eső 
részét. 

Szóba került még, hogy 
a Fidesz sokáig akadályoz-
ta a 2019-es költségvetés 
megalkotását, ennek lett 
következménye a köz-
gyűlésben kialakuló ma-
ximális ellenzéki többség. 
Matlák Gábornak a vita 
hevében elhangzó hozzá-
szólása jól jellemezte a na-
pirendtől eltérő, többnyi-
re most is obstrukciós fá-
radozást: „Majd szólok, ha 
fideszes szavazatokra lesz 
szükségünk”. 

TESTÜLETI ÜLÉS
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Teljes többség pengeváltással
Szóba került 
még, hogy 
a Fidesz sokáig 
akadályozta 
a 2019-es 
költségvetés 
megalkotását

 Döntött a testület: el lehet adni az Eötvös utca 45-47. önkormányzati részét

A helyi sajtó tartalmát kifogásolta a Fidesz-frak-
ció a szeptember 30-i képviselő-testületi ülésen. 
Mindez eléggé merészen hangzott, Matlák 
Gábor alpolgármester azt tanácsolta, jegyezzük 
fel a naptárban. „Ez az a testületi-ülés, ahol a 
Fidesz nevű párt és hatalom kritizálja azt, hogy 
valahol nincs sajtószabadság Magyarországon, 
és a klientúrának kifizetések folynak. És ezt a 
Fidesz mondja nekünk” – szögezte le Matlák.
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A magyar történelem
sorsfordítói

Kitartó örmény
hazaszeretet
Az önkormányzat a 2000-es évek 
elején az Aradon kivégzett tábor-
nokokról (gróf Dessewffy Ariszt-
idről, Kiss Ernőről, Pöltenberg 
Ernőről, Aulich Lajosról, Dam-
janich Jánosról, gróf Vécsey Ká-
rolyról és Nagysándor Józsefről) 
elnevezett rákospalotai utcákban 
egy-egy táblát állíttatott, melye-
ket a Nemzeti Gyásznap alkal-
mából minden évben megkoszo-
rúznak. A tábornokok kerületi 
emlékhelyei közül a legtöbb fi-
gyelmet az örmény származású 
Kiss Ernőé kapja, köszönhetően 
a XV. kerületi Örmény Nemze-
tiségi Önkormányzatnak és el-
nökének, Nuridsány Zoltánné-
nak, aki minden évben összejö-
vetelt szervez a mártírhalált halt 
katona emléktáblájánál. Idén ok-
tóber 5-én az esemény egybeesett 
a magyar örmények erdélyi bejö-
vetelének 350., 400. és 420. évfor-
dulójával, mely előtt a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat rangos 
programsorozattal tiszelgett. 

RT

RieRsch Tamás

Az 1849-es szabadságharc leverése után októ-
ber 6. a magyar történelem egyik legszomo-
rúbb napja lett. Batthyány Lajos első magyar 
miniszterelnök és a 13 magyar tábornok 
kivégzésének napját 2001-ben Nemzeti 
Gyásznappá nyilvánították.

„A magyar történelem sorsfordító szereplői-
ként ezek a kiválóságok igaz hazafiként, valódi 
és tántoríthatatlan patriótaként harcoltak egy 
jobb, igazságosabb, független, valamint egyen-
jogú Magyarországért” – mondta Cserdiné Né-
meth Angéla polgármester a Batthyány Emlék-
kertben, ahol Hajdu László országgyűlési kép-
viselővel és Tóth Imre alpolgármesterrel közö-
sen megkoszorúzta az emlékművet. 

A polgármester nyomatékosította, hogy má-
ig érvényes és fontos példát mutattak az ara-
di vértanúk mindannyiunknak. „Magyar ör-
mény, német, osztrák, horvát és szerb nemze-
tiségűként vállvetve küzdöttek az önkény és az 
elnyomás ellen, a szabad önrendelkezés jogáért 
és egy sokszínű, mégis egybekovácsolódott nép 
igazságáért.”

MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 6.
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKE

A Batthyány Emlékkertet 2002-ben alapította az ön-
kormányzat – a Kossuth utcában, közvetlenül az iskola 
mellett –, melybe az első magyar kormány miniszterei-
nek tiszteletére egy-egy fát is elültettek. Ezekre minden 
évben október 6. alkalmából a Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat képviselői nemzeti színű szalagokat kötnek. 
A kerületben több vértanúról is utcát neveztek el, me-
lyekben ma már emléktábla található, és amelyet minden 
évben megkoszorúznak. 

 Az idei gyásznapot az időjárás még szomorúbbá tette 

OKTÓBER 10-16.

SZAVAZZ
A MÁSODIK FORDULÓBAN IS
DOBREV KLÁRÁRA!
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VÁROSÜZEMELTETÉS

Jónás ágnes

A kerület lakótelepeit nagy-
méretű parkok övezik, me-
lyek az itt élők kikapcsolódá-
sát, feltöltődését szolgálják. 
A csaknem egymillió négy-
zetméternyi zöldfelület része 
a mintegy negyvenezer fa, a 
terek, lakótelepek parkjai, de 
a külterületi zöldfelületek is, 
amelyek az önkormányzat 
tulajdonában lévő közterüle-
teken találhatók. 

Ezek gondozása, fenntartá-
sa prioritást élvez, hiszen álla-
potuk jelentősen befolyásol-
ja a kerületben élők, dolgozók 
életminőségét. A zöldfelületek 
fenntartásához szorosan kap-
csolódik a közterületek tisz-
taságának problémája, ezek 
együttesen határozzák meg 
közterületeink állapotát.

A zöldfelületek, parkok, a 
faállomány fenn-
tartásához szük-
séges feladatok el-
látásánál a kerület 
vezetése növelni 
kívánta a munka-
erő-kapacitást , 
ezért ez év júniu-
sától osztott fel-

adatellátást vezettek be. Ez azt 
jelenti, hogy a zöldfelület-fenn-
tartási és a köztisztasági felada-
tokat az M3-as Újpest felőli ol-
dalán továbbra is a Répszolg 
Kft. végzi, míg az M3-as Újpa-
lota felőli oldalán közbeszerzé-
si eljárás keretében kiválasztott 
külsős cégre, a ZÖFE Kft.-re 
bízták ezek ellátását. 

„Az átállás első hónapja 
nem volt zökkenőmentes, de 
az első negyedév végére már 
érezhető volt a lakossági visz-
szajelzésekből a pozitív előre-
lépés. A parkok kaszálása te-
kintetében jelentősen csök-
kent a munka megkezdése és 
a keletkezett zöldhulladék el-
szállítása közötti idő. A fák, 
a sövények, bokrok vissza-
metszése is naprakészebb lett, 
mint az előző években” – nyi-
latkozta lapunknak Benedek-
né Bagyinszki Márta városgaz-
dálkodási főosztályvezető. 

Nagyobb ne-
hézséget a köztisz-
tasági feladatok te-
kintetében tapasz-
taltak. Az illegális 
hulladék-lerakás 
sajnos folyamato-
san nő. A köztéri 
kamerák működ-

tetése és a rendészet hatósági in-
tézkedése csak részben ad meg-
oldást a probléma kezelésére. 

„Az is gondot okoz, hogy – 
különösen a lakótelepeken –, a 
lakóépületek környezetében és 
a frekventált gyalogos útvona-
lak mentén rendszeres a közté-
ri szemetesekben a kommuná-
lis hulladék megjelenése. Azzal, 
hogy néhányan a lakásukban 

keletkezett szemetet zsákostul 
ezekbe a nyitott tetejű edények-
be dobják a társasházi kukák he-
lyett, jelentős többletfeladatot 
adnak és többletkiadást jelente-
nek az önkormányzat számára. 

„Jövő évtől tervezzük kor-
szerű fedett szemetesek tele-
pítését, amikből sem a mada-
rak, sem a szél nem tudja az 
eldobott hulladékot szétszór-
ni a közterületen” – mondta a 
főosztályvezető.

Sajnos rendkívül rossz gya-
korlat alakult ki a zöldhulla-
dék-kalodák használatánál. 
Egyes helyszíneken a rendelte-
tésszerű használat helyett ille-
gális szemétlerakónak tekintet-
ték ezeket, ezért egyes kalodá-
kat megszüntettek emiatt. 

Itt az ősz, a parkokban meg-
kezdődik a lombszedés, vala-
mint a tavaszi költési időszak 
kezdetéig a fák fenntartási mun-
káit is intenzívebben végzik. 

„Összességében pozitív elő-
remozdulás tapasztalható a 
zöldfelület-fenntartás tekinte-
tében, bízunk benne, hogy a 
feladat ellátása a lakosság kö-
rében is elégedettséget vált ki. 
Köszönjük a lakosság jelzé-
seit az általuk észlelt problé-
mákról, azokat minden eset-
ben a probléma súlyát mérle-
gelve igyekszünk megoldani” 
– emelte ki Benedekné Ba-
gyinszki Márta.
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A köztisztaságért a Répszolg Kft. mellett már a ZÖFE Kft. is felelős

A tisztább, zöldebb Palotáért

Az illegális hul-
ladék lerakása 
sajnos folyama-
tosan nő.

INGYENES LOMBZSÁKOK

A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat idén ősszel is ingyenesen bizto-
sít zöldhulladékgyűjtő zsákokat. A kerületi családi házas övezetben lakók mellett 
idén már társasházak is igényelhetik közös képviselőjük útján a lombzsákokat. 
Az ingyenes zsákok szétosztásával elsősorban az utcán található fák, bokrok 
lehullott leveleinek összegyűjtéséhez nyújt segítséget az önkormányzat.
A Városgazdálkodási Főosztály tájékoztatása szerint az ingyenes zöldhulladék-
gyűjtők osztása október 18-án kezdődik.
Ingatlanonként, illetve társasházi lépcsőházanként 5 darab 100 literes zöldhul-
ladék-gyűjtő zsákot osztanak ki az alábbi helyszíneken:
•  Pestújhelyen a Pestújhelyi Közösségi Házban (Szűcs István utca 45.), hétfő-

től péntekig 14-18
•  Rákospalotán a Palota-15 Nonprofit Kft. Bogáncs utca 10. szám alatti telep-

helyén, hétfőtől csütörtökig 7:30-16, pénteken 7:30-14
•  Rákospalotán a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (Bocskai utca 1-3.) 

hétfőn 8-18, keddtől csütörtökig 8-16:30, pénteken 8-12:30
•  Újpalotán a Nyitott Ajtók Együttműködési Irodában (Páskomliget utca 6.), hét-

főtől csütörtökig 9-17:30, pénteken 9-15:30
Az átvételkor személyi igazolvány és lakcímkártya, valamint a közös képviselet-
re való meghatalmazás felmutatása szükséges.
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A szavazatszámlásában részt vett Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester, Legárd Krisztián és Lehoczki Ádám képviselők

A második fordulóban október 16-ig lehet szavazni

Rab LászLó

Visszalépett Márki-Zay Péter javára 
az előválasztás első miniszterel-
nök-jelölti fordulójában második 
helyezést elért Karácsony Gergely. 

A budapesti főpolgármester lépése ala-
posan megosztotta az ellenzéki oldal 
szimpatizánsait. 

Az első kör után arról beszélt, hogy 
biztosan nem lép vissza Márki-Zay Pé-
ter javára, aztán arról, hogy akár közö-
sen is indulnának. Később viszont már 
úgy festett a helyzet, hogy mégsem si-
került megegyezniük, és külön-külön 
indulnak. Majd a Momentum bejelen-
tette, hogy Márki-Zayt támogatja, ez-
zel pedig eldőlt Karácsony sorsa. Már-
ki-Zay Péter hódmezővásárhelyi pol-
gármester, a Mindenki Magyaroszágért 
elnöke azzal érvelt, hogy Dobrev Klá-
ra a Fidesznek és Orbán Viktornak a 
„legkényelmesebb” ellenfél, mert köny-
nyen támadható, erre van ráállva a Fi-
desz-kommunikáció, viszont vele, a hét-
gyermekes, keresztény politikus hadba 
állásával keresztül lehet húzni az orbá-
ni „vörös polip” mesterkedéseit. „Meg-

pörgettük a vörös polipot” – nyilatkoz-
ta Márki-Zay azután, hogy Karácsony 
bejelentette visszalépését. 

Az első fordulóban győztes Dobrev 
Klára (Demokratikus Koalíció) az ese-
mények ismeretében arról nyilatkozott, 
érzi magában az erőt, hogy ezt a csapa-
tot az előválasztás után egyben tartsa. 
Ami azt jelenti, tervezi, hogy a válasz-
tások után összefog riválisaival. Dobrev 
fontosnak tartja, hogy a Fidesszel szem-
ben 2022-ben olyan erős és szolidáris le-
gyen az ellenzék, amellyel a Fidesz még 
nem találkozott az elmúlt 30 évben. 
„Vigyázzunk az összefogásra, egymás-
ra, a hat párt és a civilek is – mondta –, 
mert a repedésekbe azonnal beférkőzne 
a Fidesz.” 

A második fordulóban október 16-
ig lehet szavazni Dobrev Klárára vagy 
Márki-Zay Péterre. Az fog Orbánnal 
szembeszállni, aki több voksot kap. A 
12-es körzetben kerületünkben négy 
helyen, a Kossuth utcában a Coop előtt, 
az újpalotai Fő téren, Rákospalotán a 
Fő úton a Postánál és a Mézeskalács té-
ren a Vasutastelep utca 4. szám alatt le-
het leadni a szavazatokat reggel nyolc és 
este hat között. 

D. i. 

Háromnapos intenzív 
szakmai programot 
tartott a helyi Gyer-
mek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat (XVGYI-
ÖK). Az október 1. és 
3. között szervezett 
tábor központi eleme 
a csapaterősítés volt. A 
járványhelyzet miatt 
korábban elmaradt tré-
ningek pótlása mellett, 
demokráciaelmélet és 
játékok egyaránt sze-
repeltek a programok 
között.

„Nagy lelkesedéssel és 
örömmel telt a tábor, 
hiszen újra együtt le-
hettünk, közösen játsz-
hattunk és gondolkod-
hattunk” – mondta el 
Balog Fruzsina ifjúság-
segítő, aki Kormos Ad-

rienn ifjúsági referens-
sel felel a GYIÖK mű-
ködéséért.

A Budai II-ben tartott 
tábor végén titkos szava-
záson megválasztották 
az ifjúsági önkormány-
zat polgármesterét, al-
polgármestereit és jegy-
zőjét is. 

Gábor Balázs Im-
re a leadott szavazatok 
egyöntetű döntése alap-
ján ismét két évig tölti 
be a GYIÖK polgármes-
teri tisztségét. Felada-
tai között szerepel töb-
bek között a gyermek- 
és ifjúsági érdekképvise-
let, valamint a szervezet 
irányítása az ifjúságsegí-
tőkkel. Alpolgármeste-
rek: Fazekas Réka, Há-
benczyus Maximilián 
István, Szabó Vanessza 
Bianka. Jegyző: Lisovsz-
ki Flóra

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

Újabb fordulatok és izgalmak

Tisztújítással zárult 
az őszi tréning
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MIÉNK A TÉR JÁTSZÓTÉRAVATÓ

RieRsch Tamás

Hosszú idő után ismét 
közösségi rendezvény-
nek adott otthont a 
Palotás tér. A 2012-
ben az ott lakók össze-
fogásából és a Miénk a 
tér pályázat segítségé-
vel megépült kis részt 
október 2-án benépesí-
tették a lakók. 

„Hagyományteremtő 
szándékkal egy szüre-
ti mulatságot szervez-
tünk – mondta Farkas 
Edit, az 5. számú vá-
lasztási körzet önkor-
mányzati képviselője. 
– Az elsődleges célunk 
a közösségépítés volt, 
mely a jó időnek kö-
szönhetően meg is va-
lósult. Jómagam hatvan 
darab krumplis lángost 
sütöttem az alkalom-
ra, és ez pillanatok alatt 
el is fogyott.” A szü-

reti mulatsághoz való-
kat a környék lakói ad-
ták össze. Sörpadokat, 
asztalokat hoztak, egy 
présgépet is felállítot-
tak, a szőlőket le is da-
rálták a téren, egy lakó 
pedig a tengerimalacát 
hozta ki játszani a gye-
rekeknek. 

A házi sütemények 
és ételek mellett egy he-
lyiekből álló zenekar 
is muzsikált. Monda-
ni sem kell, hogy ők is 
baráti szívességből tet-
ték ezt.

„Nagy örömünk-
re az Otthon Segítünk 
Alapítvány és a Ku-
tyások a XV. Kerüle-
tért Állatvédő Egyesü-
let is mellénk állt, és ők 
is színesítették a prog-
ramot, illetve a Dugo-
nics utcai közösségi ke-
mencéhez is átsétálhat-
tak az érdeklődők, akik 
a sütésbe és a friss ke-

nyérbe is belekóstol-
hattak.”

Farkas Edit elmond-
ta: egy hete egy rugós 
hintát helyeztek el a 
téren, amely a kisebb 
gyerekeknek szerzett 
örömet. 

Hamarosan egy ro-
varhotelt, illetve né-
hány madárodút is ki-
helyeznek majd. A 
következő közösségi 
programot pedig  ad-
ventre tervezik a Palo-
tás téren. 

Kontyfa örömteli hangulatban 
Nagyon várták már a Kontyfa iskola diákjai, hogy 
ismét birtokba vehessék udvari játszóterüket. Az 
Észak-pesti Tankerületi Központ ugyanis még ta-
vasszal felülvizsgálta a kerületi iskolai udvari ját-
szóeszközöket, és amelyeket nem ítélt biztonságos-
nak, azokat elbontatta. A Kontyfában egy jó mi-
nőségű, de nem az uniós szabványoknak megfelelő 
játszótér volt, így az is erre a sorsra jutott. Vass Bé-
lától, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, az új ját-
szótér kialakítása három részletben történt. 

A két rugós hintát, a két libikókát és a homo-
kozót már a szünetben felszerelték. „A tanév elején 
egy egyensúlyozó kört állítottak fel, legvégül pe-
dig a favárat és a nagyhintát kaptuk meg” – jegyez-
te meg az igazgató.

Az új játszóteret október 5-én vették birtokba a 
gyerekek. Vass Béla intézményvezető úgy nyitotta 
meg az új „élményparkot”, hogy reméli, a játékok 
még sokáig fogják szolgálni az iskola diákjait! 

R. T.

A házi süte-
mények és 
ételek mellett 
egy helyiekből 
álló zenekar is 
muzsikált

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

Életre kelt a Palotás tér

A szőlőket le is darálták a téren

Az új játszóteret az idei indián nyár utolsó napján vették bir-
tokba a gyerekek
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Jónás ágnes

Egyszeri, húszezer forintos 
iskolakezdési támogatást 
igényelhettek azok a kerületi 
családok, melyek gyermeke 
szeptemberben kezdte meg 
az általános iskola első vagy 
ötödik osztályát. 

„A lehetőséggel sokan éltek, hi-
szen 224 gyermek után igényel-
ték meg a támogatást, azaz 4 mil-
lió 480 ezer forintot biztosított az 
önkormányzat idén erre a célra” – 
tájékoztatott a Népjóléti és Intéz-
ményfelügyeleti Főosztály veze-
tője, Reiszné Naszádi Magdolna.

Az igénylők száma több volt, 
mint a korábbi években, hiszen 
idén először az ötödik osztályt 
kezdő diákok szülei is kérhettek 
támogatást.

Nemcsak az iskolakezdés-
nél, a tanév folyamán is segítsé-
get nyújt az önkormányzat a rá-
szorulóknak. Ennek egyik példá-
ja, hogy az iskolai 
szünetekben, így 
az őszi szünet ide-
jén is meleg ebédet 
biztosít a rászoruló 
gyerekeknek.

Az október 23. 
és november 1-je 
közötti munkana-
pokon a kerüle-
ti lakóhellyel vagy 
tartózkodási hely-
lyel rendelkező és 

életvitelszerűen itt is lakó – isko-
lai ügyeletet nem igénylő – kisko-
rú gyerekek részére a napi egysze-

ri meleg ebéd elvi-
teles formában, a 
Pajtás étteremben 
vehető át, ameny-
nyiben azt előzete-
sen megigényelték.
Az ebéd megren-
delésére pótnapot 
biztosít az önkor-
mányzat október 
20-án 7 és 10 óra 
között a Budai II 
László Stadionban.
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ÜNNEPI SEGÍTSÉG ŐSZI TÁBOROZOO

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

Ingyenes állatkerti napközis 
táborral segíti a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert a rászoru-
ló budapesti családokat. Az 
őszi szünetben két XV. kerüle-
ti gyerkőc is részese lehet a kü-
lönleges élménynek.

A nyári szünetben három hé-
ten át összesen 180 hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű általános iskolás gye-
reknek kínált egyedülálló élmé-
nyeket az állatkert VakációZoo 
elnevezésű napközis tábora. A 
résztvevőket a budapesti kerüle-
tek önkormányzatai delegálták. 

A rendkívül népszerű progra-

mot az őszi szünetben is megis-
métlik, október 25. és 29. között 
újra várnak gyerekeket a tábor-
ba. Ezúttal minden kerületi ön-
kormányzat két rászoruló gyer-
meket delegálhat – tudtuk meg 
Reiszné Naszádi Magdolnától, a 
Népjóléti és Intézményfelügye-
leti Főosztály vezetőjétől.

A  résztvevőknek a szerve-
zők napi háromszori étkezést, 
továbbá VakációZoo pólót és 
sapkát is biztosítanak. A tábort 
változatos programok, külön-
leges állatkerti élmények teszik 
felejthetetlenné. 

JÁ

Idén is igényelhetik a Palota karácsonyi támogatást a kerüle-
tünkben élő nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban – rokkant-
sági és rehabilitációs ellátásban, illetve rokkantsági járadékban 
– részesülők.

A Palota karácsonyi támogatás keretében évente egy alkalom-
mal legfeljebb 15.000 forint adható, ha a kérelmező havi összes jö-
vedelme nem haladja meg a 85.500 forintot, illetve legfeljebb 10.000 
forint adható, ha a kérelmező havi összes jövedelme a 85.000 forin-
tot meghaladja, de a 142.500 forintot nem haladja meg.

A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani október 
15. és november 30. között személyesen a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. 
postacímre. A nyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálaton 
vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (bpxv.hu).

(já)

Őszi szünetben is kérhető a meleg étel

224 gyermek 
után 4 millió 
480 ezer forint
támogatást 
biztosít az 
önkormányzat

Tanév közben könnyedén

RENDELÉSRE MENZA

Az étkezés megrendeléséhez szükséges dokumentumok:
•  az igénybevétel napjaira vonatkozóan kitöltött megrendelés aláírva,
•  hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a Nyilat-

kozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevéte-
léhez nyomtatvány, gyermekenként kitöltve,

•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, három vagy több 
gyermekes családban nevelkedő, tartósan beteg, nevelésbe vett gyermek 
esetében a Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezményre vonatkozó 
határozat,

•  az 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése alapján 
biztosított kedvezmények esetében Palota (intézményi és szünidei) gyer-
mekétkeztetési kedvezményre vonatkozó határozat.

Állati napköziMár igényelhető
a karácsonyi segély
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– Szia! – köszöntem rá.
– Szia!
– Örülök, hogy eljöttél.

– Én is. Azt hittem, nem érek 
ide – s fázósan összehúzta ma-
gán a köpenyét, amely kékes 
fényben derengett.

A legmagasabb fa tetején 
ücsörögtünk a Fő téren.

– Fázol? – kérdezte.
– Igen, de ez most nem érde-

kes. Hallottad, mi történt Terítké-
vel? – kérdeztem.

– Persze. Mindenki hallotta 
nálunk. De ne hívd Terítkének. 
Tudod, hogy Terikének hívják – 
suttogtam vissza.

– Azt mondják, a világjárvány 
meg a pénztelenség miatt. De sze-
rintem nem így van – mondta.

– Miért? Szerinted, miért nem 
tudott egy jó ötlettel előrukkolni? 
– kérdeztem vissza élesen.

– Mert.... mert... – még ki-
mondani is szörnyű volt. – Mert 
kifogyott az ötletekből – böktem 
ki végül.

Egy pillanatra mintha megállt 
volna a levegő. Közelebb húzód-
tunk egymáshoz.

– Az nem lehet. Hiszen ő Te-
rítke (azért maradt rajta ez a név, 
mert mindig kiterítette a vázlato-
kat az asztalra, amivel gazdagí-
totta a városrészt).

– Még mindig fázol? – kérdezte.
– Jó lenne építeni egy kávéhá-

zat vagy cukrászdát ide a Fő térre. 
Mondjuk a Közösségi Ház tetejére. 
Tudod, mint egy második emelet. 
Oda beülhetne bárki, akár mi is, és 
ott megmelegedhetnénk. Ihatnánk 
egy forró csokit, a bögre kelleme-
sen melegítené az ujjainkat.

– Remek ötlet. Ehetnénk egy 
szelet tortát. Nem is, rögtön ket-
tő szeletet – mosolyodtam el, 
ahogy végiggondoltam. 

– Csupa üveg lenne az oldala, 
mindenhol beáradna a fény. Té-

len meg ki lenne világítva – kép-
zeltem el.

– A sarokban lehetne egy 
ici-pici színpad, ahol a Hubaysok 
zenélhetnének, vagy akit meg-
hívnak.

– Sőt, lehetne egy játszósarok 
is a kicsiknek – fűztem tovább 
a képet.

– Igen. Miután az első emele-
ten véget ér például egy előadás, 
mindenki feljöhetne a cukiba.

– Micsoda ötlet! – mosolyogtam. 
– Te, figyu! Ez nagyon jó! 
– Ó! – képedtem el. Ezt kell 

csinálnunk!
– Mit? – értetlenkedett.
– Hát ezt. Ötleteket gyűjtünk, 

és ezzel segítünk Terítkének. 
Újra lesz mit leraknia az asztalra, 
és 15 év múlva rá sem lehet is-
merni a kerületre.

– Oké – bólintottam rá.
– Legyen a lényeg a gyereke-

ken, meg az itt élő embereken! 
Hogy megismerjék egymást! Le-
gyenek közös élmények!

– Úgy,  mint egy nyaraláson? 
– kérdeztem.

– Igen, igen – válaszolta lelke-
sen.

– OK. Akkor engedjük szár-
nyalni a képzeletünket!

– Abban jók vagyunk – ka-
csintottam.

– Szóval, minek örülnének az 
itt élő gyerekek? – gondolkozott 
hangosan.

– Legyen sok program a suli 
helyett! – kacagtam. – Annak 
biztos nagyon örülnének.

– De most komolyan!
– Hát, nem is tudom – bizony-

talankodtam.
– Lehetne a kiserdőben egy 

kalandpálya! – böktem ki végül.
– Aha, és fel kéne dobni az ot-

tani játszóteret is! – folytattam.
– Meg szuper lenne egy kori-

pálya télen! – kiáltottam fel.
– De az nem fér a kiserdőbe – 

morogta.
– Igen, de azt nem is oda kép-

zeltem – válaszoltam durcásan.
– Mondjuk a Pólus Center és 

az Asia Center közti részen le-
hetne. Ott is könnyen meg lehet-
ne valósítani.

– Aha – bólintottam bizonyta-
lanul.

– Lehetne egy uszoda is – ál-
modoztam tovább.

– De hisz arról már Terítke 
is készített terveket – hűtötte le 
a lelkesedésemet.

– Igaz – hagytam rá.
– Mit szólnál egy futópályához 

a patak mellett? – kérdeztem.
– Ki kéne építeni a patak part-

ját. Világítás, padok, ilyesmik – 
válaszolta.

– Igen, a szánkózó domb előtt 
pedig lehetne, mondjuk ősszel 
sütőtökfesztivált szervezni.

– Ez hülyeség! – vágtam rá 
kapásból.

– Miért? Lehetne zsűriztetni 
a háziasszonyok sütőtökös süte-
ményeit, lekvárjait, szörpjeit. Le-
hetne tökfaragó verseny stb. –
szőttem tovább.

– Azért hülyeség, mert nem is 
szeretik a gyerekek a sütőtököt – 
mondtam.

– Jó, akkor legyen mond-
juk diófesztivál! – válaszoltam. – 
A lényeg, hogy legyen egy nap 
vagy egy délután, ahol minden-
ki a szabadban van, sétálgatnak, 
beszélgetnek, találkoznak.

– De tudod, hogy ez renge-
teg pénz, ugye? A cukrászda, 
kalandpálya és játszótér az er-
dőben, a koripálya, a patak par-
ti felújítás vagy a fesztivál, amivel 
hagyományt teremthetünk.

– Még ha csak egy is megva-
lósulna ezek közül, az is szuper 
lenne – ábrándoztam.

– Igen. Viszont így is segítet-
tünk Terítkének – mondtam.

– Igen, segítettünk. És itt jó 
emberek élnek, és ahol jó embe-
rek vannak, ott bármi megvaló-
sulhat.

Kondor Luca
László Gyula Gimnázium és 

Általános Iskola, 4. b

A kerület jövője gyerekszemmel

Az önkormányzat a legkisebbeket is bevonta a jövő tervezésébe, méghozzá a Tizenöt2035 
című Óvodai Rajzpályázatának és Iskolai Fogalmazáspályázatának segítségével. A tavalyi 

évben kiírt versenyre számos alkotás érkezett, amiből a kiválasztott pályamunkákat két hétig 
láthatták a JCDecaux Magyarországgal kötött együttműködésnek köszönhetően a kerület 23 

buszmegállójában is. Számtalan technikával, változatos témákat megragadva igazán ötletes és 
kreatív munkákkal pályáztak a gyerekek. A KRESZ-parktól kezdve egy új uszodán át  

a környezettudatos megoldásokig megannyi ötlet került papírra, hogyan is szeretnék látni 
a XV. kerületet 15 év múlva.

Tahinasoa Lilla: Napocska, város
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85 esztendős korában október 4-re 
virradó éjszaka elhunyt a kerület dísz-
polgára, Bácskai Endre.
Mostantól üresebbek lesznek a 
nemzeti ünnepek a XV. kerületben. 
Ezeknek ugyanis korábban elmarad-
hatatlan szereplője volt Bácskai Endre, 
az országos és a XV. kerületi ’56-os 
Szövetség alapítója (utóbbinak elnöke). 
Endre bácsiról köztudott volt, hogy 
az 1956-os forradalomból mindössze 
egy napig tudta kivenni a részét, mert 
október 24-én hajnalban a rádió ost-
románál súlyosan megsérült. Egészen 
1958-ig kórházi kezelésre szorult úgy, 
hogy az őt üldöző karhatalom elől ágy-
ról ágyra kellett menekülnie és bújkál-
nia. A rendszerváltást követően egyike 
volt a forradalmi szellem ápolóinak, és 
alapító tagja volt az országos és a XV. 

kerületi ’56-os Szövetségnek. Bácskai 
Endre 1972-ben költözött a családjával 
Újpalotára, az Erdőkerülő utcába. 85 
évéből tehát egy híján ötvenet a XV. 
kerületben töltött, amire mi is nagyon 
büszkék vagyunk. 
Isten nyugosztaljon, Endre bácsi!

Riersch Tamás

A kerületi önkormányzat ismét 
meghirdette a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot. A két – A és 
B – típusú pályázat célja az esély-
teremtés jegyében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló, 
igazoltan a kerületben lakó fi ata-
lok tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2022 
A és B típusa rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje november 5. 

A részletes pályázati felhívás és 
tájékoztató beszerezhető a XV. 

kerületi Polgármesteri Hivatal Népjó-
léti és Intézményfelügyeleti Főosztály 
Köznevelési, Közművelődési és Sport 
Osztályán, a XV. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint le-
tölthető a kerület honlapjáról (bpxv.hu).

A pályázati kiírásról felvilágosítást tele-
fonon vagy ügyfélfogadási időben sze-
mélyesen Dobrosiné Ladjánszki Tímea 
intézményfelügyeleti referens nyújt.

Elérhetőségek:
Telefon: +36 1 305 3310
E-mail: dobrosi.timea@bpxv.hu
Cím: XV. kerületi polgármesteri 
hivatal 1153 Budapest, Bocskai utca 
1-3., A épület fszt. 18-as szoba.

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

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

JEGYZŐ 
Dr. Filipsz Andrea
jegyzo@bpxv.hu
+ 36 1 305 3268

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
Hajdu László
hajdu15laszlo@gmail.com
+36 30 899 2663

  1. sz. vk. Lukács Gergely
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 70 371 7978  
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palocsai.bela@bp15.hu

14. sz. vk. Tóth Imre 
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+36 20 669 3807
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÁCSKAI ENDRE EMLÉKÉRE

TISZTELT ASSZONYOM!
TISZTELT URAM!

Cserdiné Németh Angéla polgármester nevében szeretettel meghívom Önt az 
Önkormányzat által szervezett október 23-ai rendezvényekre!

Kérem, koszorúzási szándékát október 22-én, pénteken 12:00 óráig a koszo-
rúzó szervezet és a koszorúzó személyek feltüntetésével szíveskedjen írás-
ban jelezni  a gresso.ildiko@bpxv.hu email címre.

Segítségét köszönöm!

Tisztelettel

Gressó Ildikó
kabinetvezető
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RieRsch Tamás

„A Budapesti Kertba-
rát Szövetség ősz elején 
tartott terménybemuta-

tót a Stefánia Palotában – 
mondta Pintér Zsuzsan-
na, a Pestújhelyi Kertba-
rátkör tagja. – Ezen mi is 
részt vettünk, illetve há-

rom tagunk nevezett is a 
szövetség által kiírt »Buda-
pesti kertbarátok legszebb 
kertjei« versenybe. Nagy 
örömünkre mindhárman 
díjban részesültek.”

A legnagyobb sikert 
Léránt Tiborné Rubin ut-
cai kertje aratta, amely a 
„Családi házak gazdasági 
kertje” kategóriában lett 
első. Az indoklások kö-

zött a kertben termelt ter-
mények sokszínűsége sze-
repelt.

Ugyanebben a verseny-
ben egy rákospalotai kert, 
a Barátosi házaspár Csor-
vás utcai gazdasági kertje 
harmadik díjat nyert, míg 
a Kocsis Gyula és felesége 
által gondozott Pázmány 
Péter utcai kert különdí-
jat kapott. 

A Pestújhelyi Kertba-
rátkör tagjai – akik kö-
zött nemcsak pestújhe-
lyiek, hanem rákospalo-
taiak is vannak – a szép 
sikert a Rubin utcai győz-
tes kertjében ünnepelték 
meg. Egymás meghívása 
amúgy is szokása a tagok-
nak, mert ilyenkor köny-
nyebben lehet tapasztala-
tokat és ötleteket cserél-
ni. Ahogy ők mondják: 
„mindig lehet egymástól 
tanulni valamit”.

A Pestújhelyi Kertba-
rátkör minden hónap má-
sodik szerdáján 17 órai 
kezdettel összejövetelt tart 
a Pestújhelyi Közösségi 
Házba. Ezekre az esemé-
nyekre gyakran hívnak 
szakembereket, akik egy-
egy témában nyújtanak 
segítséget. A kör tagjai bár 
idősebbek, nagyon várják 
a fiatalok jelentkezését is.

A Budapesten közleke-
dők igényeinek megfele-
lően, októbertől ötven 
új MOL Bubi biciklivel 
gyarapodott a főváro-
si közbringaszolgáltatás 
flottája. A bővítés azon-
ban itt nem áll le, tervek 
szerint egy hónap múlva 
további 310 vadonatúj ke-
rékpárral találkozhatnak 
a budapestiek.

A MOL Bubi közbrin-
gaszolgáltatás tavaszi új-
jászületése óta napról 
napra egyre többen vá-
lasztják utazásukhoz az 
almazöld bicikliket, nem-

rég a napi utazások szá-
mának csúcsa is megdőlt.

Jelenleg a közbringa-
szolgáltatás keretében 
1200 kerékpár és 158 
gyűjtőállomás érhető el.

A BKK látva a kerék-
párok kihasználtságát, 
úgy döntött, hogy továb-
bi 360 kerékpárral bőví-
ti a flottát. Az első ötven 
biciklivel október 1-jétől 
már találkozhatnak a fő-
városban utazók. A to-
vábbi 310 kétkerekű vár-
hatóan egy hónap múlva 
érkezik Budapestre. 

                           JÁg További 310 új bicikli áll forgalomba

Városszerte elismert legszebb kerületi kertek

FŐVÁROSI ELISMERÉSEK

KÖZLEKEDÉS

FŐVÁROSI HÍREK

Kreatív kerületi kertművészet 

Ötven új Bubi
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A Pestújhelyi Kertbarátkör szokásos terménybe-
mutatóját a pandémia miatt immár második éve 
törölni kellett a Pestújhelyi Közösségi Ház prog-
ramjából. Így idén is csak egy fővárosi lehetőség 
maradt a kerületi „bolgárkertészeknek”, hogy 
bemutatkozhassanak. 

A kertbarát 
kör tagjai 
rendezvényeikre 
nagyon várják 
a fiatalok 
jelentkezését.
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Tanévkezdésre befejeződött a fővárosi Tram-
bulin ösztöndíjpályázat elbírálása: 250 kö-
zépfokú köznevelési és szakképző intézmény-
ben tanuló diák kap havi 20 ezer forintnyi 
ösztöndíjat a következő 10 hónapban.

A Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztön-
díj célja a budapesti fiatalok tanulmányi előmenete-
lének támogatása, pályaválasztásuk megkönnyítése. 
A kiválasztásnál előnyt élveztek a halmozottan hát-
rányos helyzetű és hátrányos helyzetű diákok, fő-
ként, akinek a családjában a tehetséggondozás finan-
szírozása nehézséget okoz, de a döntés során az elbí-
rálók figyelembe vették az tanulmányi versenyeken 
elért jó teljesítményt is.

A 2021/22-es tanévre végül 250 diák nyerte el a 
havi 20 ezer forintnyi ösztöndíjat, ők 49 pedagógus 
segítségével fejleszthetik tudásukat azon a területen, 
amellyel pályáztak.

Az oklevelek átadóján Gy. Németh Erzsébet hu-
mán területekért felelős főpolgármester helyettes 
örömét fejezte ki, hogy „Budapest saját szűkös erő-
forrásaiból el tudott indítani egy tehetségeket támo-
gató programot”, és hozzátette, a városvezetés el-
kötelezett abban, hogy ez a program a következő 
években is folytatódjon.

Jónás á.

A tervezett Lakásügynökség 
nemcsak a jelenlegi fővárosi ingat-
lanállomány kezelésére vállalkoz-
na, hanem arra is, hogy magán-
tulajdonú ingatlanokat haszno-
sítson, illetve közép- és hosszabb 
távon vásárlással és további esz-
közökkel bővítse az állományt. 
Az előkészítésről és megvalósí-
tásról szóló tervet mutatták be a 
koncepció kidolgozói. 

Elhangzott: a Lakásügynök-
ség előnye, hogy a bérbeadással 
kapcsolatos feladatok, költségek 
és kockázatok egy részét átvállal-
ja a lakástulajdonostól. A tulajdo-
nos minden hónapban megkap-
ja a lakbért, a nemfizetés kocká-
zatát nem kell vállalnia, ráadásul 
– legalább három évre szóló bér-
leti szerződés esetén – a bérbe-
adásból származó jövedelme tel-
jes adómentességet élvez. A La-
kásügynökség ezenfelül a lakás 
állagmegóvását és karbantartását 
is átvállalhatja. „A program fon-
tos eleme a célorientált szociális 
munka, amely a bérlők konkrét 
problémáira személyes figyelem-
mel tud reagálni. A bérlők kivá-
lasztása pályázati úton történik 
majd” – hangzott el a bemutatón.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉL-
HETŐ MINDENNAPOKÉRT
A közelmúltban tartották meg a Bu-
dapest Global alakuló ülését, ami 
egy független, a köz- és a ma-
gánszféra szereplőit tömörítő plat-
form, ami elősegíti a hosszútávú, 
strukturált együttműködést a fővá-
ros, a Budapesten működő vállal-
kozások és tudásközpontok között. 
A cél az, hogy Budapest egy globá-
lisan beágyazott, versenyképes és 
élhető várossá váljon.

ÖSSZEFOGÁSSAL A DROGOK 
ELLEN
Megtartotta első ülését az újjászer-
vezett Budapesti Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (BKEF). A platform 
egy javaslattevő és konzultatív jel-
legű szakmai testületként működik 
majd, mely összefogja a droghelyzet 
kezelésében szerepet vállaló álla-
mi, önkormányzati, civil és egyhá-
zi szervezetek, intézmények tevé-
kenységét. 
A BKEF elsőként átfogó felmérést 
és értékelést készít a fővárosi drog-
helyzetről, hogy ennek alapján ha-
tározhassa meg a későbbiekben a 
szükséges intézkedéseit. Öt mun-
kacsoportban folyik majd a szak-
mai munka.

TISZTA VIZET ÖNTÜNK 
A DUNÁBA
Új szűrőrendszer segítségével meg-
tisztított csapadékvíz folyik a Du-
nába a Margit híd és a Parlament 
közötti szakaszon. A csapadék a 
felszínről víznyelő aknákon át fo-
lyik majd le az úttest alatti, mintegy 
600 méter hosszan húzódó csator-
nába, és egy ponton lesz kivezetése 
a folyóba, amely előtt az új szűrő-
rendszer segítségével megtisztul a 
szennyezett csapadékvíz. 

Koncepcióból valóság
A bérlők kiválasztása pályázati úton történik majd

FŐVÁROSI LAKÁSÜGYNÖKSÉG

TRAMBULIN ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

FŐVÁROSI HÍREK
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Az Utcáról Lakásba! Egyesület és a Városkutatás Kft. szakértői 
bemutatták a Fővárosi Lakásügynökség elindításáról szóló 
részletes javaslataikat. A lakásügynökségi modell célja, hogy 
a megfizethető bérlakás-szektor bővítésével enyhítse a lakha-
tási válságot. A szeptember 23-án megrendezett bemutatón a 
koncepció ismertetése mellett, már működő vagy most induló 
magyarországi lakásügynökségek is bemutatkoztak.

Csak egy ugrás a pályaválasztás!
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Az SzFE modellvál-
tása pár hónap alatt 
lezajlott, hivatalo-
san pedig július vé-

gén kiderült az is, hogy Vid-
nyánszky Attila lett az egyete-
met fenntartó kuratóriumi ala-
pítvány elnöke. Upor László a 
rektori feladatokat ellátó rek-
torhelyettes tavaly augusztus-
ban sajtótájékoztatón jelentet-
te be, hogy lemond az SzFE 
teljes vezetése és szenátusa. He-
tekig mérlegelték a döntést, de 
nyár végére egy féléves, „inten-
zív honvédő folyamat” végére 
értek, elfogytak az eszközeik. 
Mindent megtettek azért, hogy 
az új alapítványi modellben a 
szenátusnak és a vezetőségnek 
megmaradjanak a jogkörei és 
döntési lehetőségei, azonban 
feketén-fehéren, papíron meg-
jelent, hogy ez nem lesz így. 

„Egy vezető testület nem 
vállalhatja a felelősséget a ve-
zetésért, amennyiben a veze-

téshez szükséges döntési jogkö-
rök nem maradnak meg. Úgy 
éreztük, nem tehetjük meg, 
hogy olyanhoz adjuk a nevün-
ket, ami teljesen vállalhatatlan. 
Sajnos nem volt mivel komp-
romisszumot kötni, diktátu-
mokat lehetett volna csendben 
lenyelni, de ez ellenkezik a kö-
zösségünk természetével, elve-
ivel, moráljával. Figyelmeztet-
tük a fenntartót és a közvéle-
ményt, ha erre haladnak a dol-
gok, az az egyetemi autonómia 
elrablását jelenti. Az oktatás és 
alkotás szabadsága nem elvont 
fogalmak, a mindennapok alap-
vető részei és hosszú távon be-
folyásolják a szellemi életet” – 
fogalmazott Upor László, aki 
négy évtizeden át tanított az 
egyetemen. 

A bejelentést követően okta-
tók és hallgatók tucatjai álltak 
fel, de nem sokáig tétlenked-
tek. Létrehoztak egy autonóm 
alkotóközösséget, a Freeszfe 
Egyesületet, hogy demokrati-
kus keretek között átmentsék 

az egyetem 155 éves szellemi-
ségét. Upor László a kibővített 
elnökség egyik tagja, kollégái-
val rengeteget dolgoznak. To-
vább oktatják a velük együtt 
távozó hallgatókat, és meghir-
dettek néhány nem egyetemi 
kurzust, ezek költségtérítéses 
képzések. Talán a legnagyobb 
kihívás, hogy a nem létező 
infra struktúra helyett létezőt 
teremtsenek, ebben sok segít-
séget kapnak, de nem anyagi-
akat. Pedig arra is óriási szük-
ség lenne, hiszen azok a taná-
rok, akik januárban otthagyták 
az egyetemet, azóta nem kap-
nak fizetést. Ez nemcsak azt je-
lenti, hogy a Freeszfe-n leadott 
órákért nem kapnak pénzt, ha-
nem azt is, hogy nincs állásuk, 
munkahelyük, sokuknak egy-
általán nincs bevétele. Az okta-
tók nagyon büszkék, hogy itt 
taníthatnak, de „ez nem luxus-
parádé”. 

Nem egyszerű egy gyászfo-
lyamatban teljes gőzzel működ-
ni, hiszen mégiscsak elveszítet-

HANGÁR 

KÖZÉPPONTBAN

Egy éve a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem 
(SzFE) modellváltásától 
volt hangos a sajtó, ami-
kor az egyetem tanárai 
és diákjai azért tüntet-
tek heteken át, mert az 
Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) 
önkényesen választotta ki 
az egyetem új kuratóriu-
mának tagjait, és hajtotta 
végre a váltást. Az omi-
nózus időszakban Upor 
László volt az egyetem 
rektorhelyettese, vele be-
szélgetett a Hangár című 
műsorban Bíró Beáta. 

Upor László a színművészetiről

A F
EN

E S
E AKAR HARCOLNI!
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ték az SzFE-t, és ha az ott töl-
tött évtizedeket nem is lehet 
tőlük elvenni, nagyon durván 
megsértették őket. Most meg-
próbálnak nem a múlttal fog-
lalkozni, hanem azzal, ami előt-
tük áll. A Közép-európai Egye-
tem (CEU) felajánlotta, hogy a 
hallgatók használhatják a terme-
iket, kollégiumi szobákat, ez ha-
talmas segítség. Azoknak a diá-
koknak, akik az SzFE-ről jöttek 
át, nem kell tandíjat fizetniük. 
Upor László szerint nagyon ne-
héz döntést hoztak, de azt a jö-
vőképet, légkört, arroganciát és 
szabadsághiányos létezést, ami 
fémjelzi a kuratórium működé-
sét, nem kérik. (Miközben a ku-
ratóriumnak elméletileg semmi-
féle beleszólása nem lehetne az 
akadémiai működésbe.)

Kérdéses volt, hogy 
kitől kapnak diplo-
mát a végzős hallga-
tók, de kitartó 

munkával ezt a problémát is 
megoldották. Az Emergency 

Exit névre keresztelt diploma-
mentő program keretében hat 
európai művészeti egyetemmel 
sikerült a Freeszfe Egyesület-
nek olyan megállapodást kötni, 
amellyel az érintett intézmé-
nyek elismerik az egyesületben 
folyó képzést, és ennek alapján 
diplomát állítanak ki a hallga-
tóknak. Bonyolult minőségel-
lenőrzésen keresztül felülvizs-
gálják az itt folyó oktatást, de 
nyilván megvan a bizalom, is-
merik az oktatók eddigi ered-
ményeit. „Ilyen eddig sehol a 
világon nem volt, hogy össze-
fogjon hat európai egyetem, és 
segítsen befoltozni azt a lyukat, 
amit egy antidemokratikus ál-
lam működése ütött az egyete-
mi autonómián” – fogalmazott 
Upor László. Néhány tucatnyi 
idén végző hallgató már októ-
berben megkapja két európai 
egyetem diplomáját. 

A Freeszfe friss hallgatói-
nak tandíjat kell fizetniük, de 
ezek a tandíjak nem magasab-
bak, mint a felnőtt oktatásban 

megszokott kurzusdíjak. Fan-
tasztikus eredmény, hogy egy 
németországi biztosítónak kö-
szönhetően a rászoruló hallga-
tókat is tudják segíteni. 

A jövőről nem könnyű be-
szélni, Upor László minden 
héten bedobja a lottót, és re-
méli, hogy a jövőben „daga-
dóbb pénztárcájú” támogatók 
is melléjük állnak. Az is igaz, 
hogy nagyon sokan nem me-
rik támogatni az egyesületet, 
mert hátrányuk származhat 
belőle. Az egykori rektorhe-
lyettes elmondta, hogy bor-
szakértő felesége például nem 
szólalhat meg a közszolgálati 
televízióban és rádióban, mert 
„meg van jelölve”. Szeretnék, 
ha minél több európai pályá-
zaton nyernének pénzt, hiszen 
Magyarországon ebben nem 
reménykedhetnek. Mivel nin-
csenek anyagi forrásaik, annak 
is örülnének, ha kisebb pénzű 
emberek is rendszeresen támo-
gatnák őket. Egyelőre azért 
vannak életben, mert a CEU 

és más közintézmények mini-
mális bérleti díjat kérnek, és a 
tanárok nem vesznek fel hono-
ráriumot. Amíg nem az éhen-
halásról van szó, addig sok-
kal fontosabb, hogy szabadon 
oktathassák a diákjaikat és ők 
szabadon tanulhassanak, de ez 
hosszú távon nem működik. 

„Ami a színművé-
szetivel történt, az 
történik a teljes ma-
gyar felsőoktatással, 

és a teljes magyar társadalom-
mal. Szemérmetlen szétrablása 
a közpénzeknek, és az, hogy ez 
a színművészeti esetében kul-
túrharccal is összefonódik, va-
lószínűleg kapóra jön a döntés-
hozóknak. Úgy tűnik, mintha 
művészeti csatározásról volna 
szó, de valójában a közvagyon 
ellenőrizhetetlen magánva-
gyonná változtatása a lényeg. 
Persze kultúrharc is zajlik, 
minden fronton, de a fene se 
akar harcolni. Nekünk eszünk-
be nem jutna.”
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RIERSCH TAMÁS

Élmény olyan időseket meg-
ismerni, akik életútjukkal a 
fi atalabb generációnak irányt 
mutatnak. A közelmúltban Ko-
máromi Ferencnét és a Bedecs 
házaspárt köszöntötte jubileu-
mi születésnapjuk alkalmából a 
kerületi önkormányzat. 

KOMÁROMI FERENCNÉ 90
Tóth Imre alpolgármester és Legárd 
Krisztián önkormányzati képviselő 
személyesen köszöntötte otthoná-
ban a 90. születésnapját ünneplő 
Komáromi Ferencnét. Marianna 
néni korábban fi zika-kémia szakos 
pedagógus volt. Pestújhelyen szü-
letett, ott is nőtt fel, sőt egészen 78 
esztendős koráig a kerület legki-
sebb városrészében lakott. Később 
sem költözött túl messzire, jelenleg 
egy Rákos úti lakás az otthona. Az 
alpolgármester és a képviselő itt ta-
lálkozott vele.

Komáromi Ferencné nagy csa-
láddal rendelkezik. Ez a jubileumi 

születésnapon ki is derült, hisz 
Marianna nénit 35 közeli rokona 
felköszöntötte.

„Két fi am, kilenc unokám és hat 
dédunokám van, akikre egyaránt 
büszke vagyok. Akad köztük két 
pedagógus végzettségű, de a ta-
nár utódok inkább a bátyám csa-
ládjában vannak. Náluk öten is a 
katedrát választották.”

BEDECS HÁZASPÁR 95
Tóth Imre alpolgármester egy vi-
rágcsokorral a kezében csönge-
tett be az egyik újpalotai lakásba. 
Bedecs Tibor és felesége, Erzsike 
néni idén ugyanis 95. születésnap-
jukat ünnepelték. A két évforduló 
között mindössze 
három hónap van, 
így a család rövid 
időn belül kétszer is 
összeült.

„Jól vagyunk, 
nem járunk orvos-
hoz, nem szedünk 
gyógyszereket, nem 
dohányzunk, nem 

iszunk és legfőképpen nem ide-
geskedünk – mondta Erzsike néni 
arra kérdésre, hogy mi a titka an-
nak, hogy 95 évesen is mindketten 
energikusan mozognak. – Meg az, 
hogy nem bosszantjuk, hanem se-
gítjük, meghallgatjuk és megértjük 
egymást.”

Ez a harmónia több mint fél év-
százada megvan már közöttük, Új-
palotán 1971 óta laknak, a Nyírpa-
lota utcai lépcsőházban ötven évvel 
ezelőtt az első beköltözők voltak.

A lakásuk közben egy múzeum-
nak is beillene, annyi indiános hol-
mi található benne. Nem véletlenül, 
a hetvenes években munkájuk ré-
vén ugyanis sok időt töltöttek az 

inkák földjén. 
„Pár hét híján hat 

évet laktunk Peru-
ban – tette hozzá Er-
zsi néni –, az ország 
szép, az emberek 
pedig kedvesek. Mai 
napig sokat nosztal-
giázunk ezekről az 
évekről.”

Szépkorúak köszöntése

Marianna nénit 
35 közeli 
rokona is 
felköszöntötte.

60+
JUBILEUMI EMLÉKEK

HATÉKONY KUTATÁS
Egyebek mellett az Alzheimer- és a 
Parkinson-kór, a demencia, a sclero-
sis multiplex, valamint az epilepszia 
kezelése is hatékonyabbá válhat egy 
most záruló, három, hazai intézmény 
együttműködésével négy éven át zajló 
kutatási program eredményeinek kö-
szönhetően – derül ki a Pécsi Tudo-
mányegyetem közleményéből. A ku-
tatások során  több betegség kapcsán 
vizsgálták a gyulladásos folyamatokat.

AKTÍV ÉLET IDŐSEN
Az Egyesített Szociális Intézmények 
Területi Gondozás idős nappali ellá-
tásában számos őszi program szí-
nesítette a hétkoznapokat. A kerületi 
Időseket Segítő Szolgálatnál a szigo-
rú óvintézkedések betartása mellett 
pezseg az élet. Minden telephelyen 
megemlékeznek az aktuális hónapban 
a születés- és névnapot ünneplőkről. 
A test karbantartása mellett az elme 
frissen tartása is cél, melyről a vetél-
kedők gondoskodnak.

RÁKOSPALOTAI SZENIOR 
AKADÉMIA
Új ismeretterjesztő sorozat indult a 
Csokonai Kulturális Központban Rá-
kospalotai Szenior Akadémia néven, 
Dr. Jászberényi József geranto-and-
ragógiai kutató, időskori szakértő, a 
Milton Friedman Egyetem felnőttkép-
zési igazgatójának előadásában. Az 
online előadások témái érintik a be-
tegségeket, az időskori tanulás és, a 
mozgás szerepét időskorban. Részle-
tek: csokonaiksk.hu

Marianna néni a kerületi Erőműjavító és Karbantar-
tó Vállalattól ment nyugdíjba

Számos fotó bizonyítja, hogy a Bedecs házaspár 
az indián rezervátumokban is járt

HIRDETÉS

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 1 . 1 2-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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SZEMÜNK VILÁGA

SZŰRŐBUSZ

NÉMA KÓR
Az Egészségügyi Világszervezet ja-
vaslatára 1999 óta október 20-a 
hivatalosan is a csontritkulás világ-
napja. Fontos felhívni a figyelmet 
erre a betegségre, amit a szemmel 
látható tünetek hiánya miatt a néma 
kór névvel illetnek, ugyanis a ma-
gyar lakosság legalább 9-10 szá-
zalékát érinti, sokakat úgy, hogy 
nem is tud róla. A csontritkulás egy 
anyagcsere-betegség, amelyben a 
csontokat építő és bontó szakasz 
közötti összhang felbomlik és ennek 
következtében a csontképződés le-
lassul, fokozódik a csontok leépü-
lése, ezért a csontozat mennyisége 
csökken, összetétele pedig romlik.

HELYBEN CSAK HARMADIK 
OLTÁS
A kerületi szakrendelőben a Kor-
mányhivatal közleménye alapján a 
koronavírus elleni védőoltások kö-
zül 2021. szeptember 15-től csak 
a harmadik oltás felvételére van le-
hetőség, melyre az interneten tud-
nak a lakosok időpontot foglalni az 
eeszt.gov.hu oldalon.

GYENGESÉG = BETEGSÉG?
Magyarországon vezető halálozási 
okok között említik a krónikus máj-
betegséget, évente ugyanis 6–8000 
ember hal meg májzsugorban, 
amely döntően a hepatitis fertőzé-
sek, valamint az alkoholos májká-
rosodás következménye. A hepatitis 
vírusfertőzés tüneteit sajnos nehéz 
felismerni, erre hívták fel a figyel-
met október elején a szakembe-
rek a betegség világnapja kapcsán. 
Enyhe sárgaság, fáradékonyság, 
gyengeség, bőrviszketés, esetleg 
a máj megnagyobbodása utalhat a 
betegségre. 

Október 16-án Újpalotán, a Fő téren 10-16 óra 
között bőr- és szájüregi rákszűrést végeznek 
szakorvosokkal és életmód-tanácsadókkal. A 
vizsgálatok és a szolgáltatások  díjmentesen ve-
hetők igénybe, nem kell hozzá  háziorvosi be-
utaló. 

A prevención részt vesz Cserdiné Németh 
Angéla polgármester is.  A szűrővizsgálatok cél-
ja a betegségek korai felismerése, mely sok eset-
ben életet menthet, hiszen a rák megelőzhető, 
a legtöbb daganatos elváltozás gyógyítható, ha 
időben észreveszik.

A Társadalmi Alapítvány Könnyek helyett… 
szűrések! programsorozatához a szűrőbuszt a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ biztosítja 
és minden résztvevőt ajándékkal jutalmaznak.

A szűrőnapot az aktuális járványügyi szabá-
lyok betartásával rendezik meg, amennyiben 
az kockázatossá válik vagy a rendezvények-
re vonatkozó hatályos jogszabályi rendelke-
zésekbe ütközik, a tervezett programok elma-
radnak. 

TK

Jónás ágnes

Idén is megszervezi a látás 
hónapját a Magyar Lát-
szerész Szövetség, a kam-
pányban résztvevő optikák 
októberben díjmentesen vé-
geznek látás- és szemüveg-
ellenőrzést.

A szövetség közleménye sze-
rint a szemüvegeket is egész 
hónapban ingyen ellenőrzik 
a szakemberek, akik a szem-
üvegviseléssel, -tisztítással és 

a lencsecserével 
kapcsolatban is 
adnak tanácso-
kat. Kiemelték, 
hogy a javaslato-
kat érdemes meg-
fogadni, mert a 
nem megfelelő 
szemüveg hasz-
nálata fáradé-
konyságot, fejfá-
jásos panaszokat 
és rossz közérzetet okozhat.

Legalább évente egyszer érde-
mes látásellenőrzést végeztetni, 

de vannak, akik-
nek gyakrabban is. 
Ilyenek a gyerekek, 
akiknél rossz telje-
sítményt, állandó 
fejfájást, mozgásko-
ordinációs problé-
mákat okozhat a lá-
tásromlás. Őket ér-
demes az iskolakez-
déskor megnézetni, 
de később sem sza-

bad megfeledkezni róluk, mivel 
a nagyobbak már sok időt tölte-
nek monitor előtt, ami a készülé-
kekből áradó kék fény miatt ve-
szélyes.

Az irodai munka alatt szin-
tén sokat nézik a képernyőt, ez 
szemszárazsághoz, fejfájáshoz, 
alvászavarhoz, teljesítmény 
romláshoz vezethet. Negyven-
éves kor felett pedig a szem 
már öregszik, ezért abban az 
életszakaszban szintén életbe-
vágó, hogy rendszeresen jár-
junk szűrésre.

A kampány részletei és a 
résztvevő optikák listája meg-
található a latashonapja.hu ol-
dalon. 

Kerületünkben két helyszí-
nen is várják az érdeklődőket. 

Október a látás hónapja

Ingyenes vizsgálatok Újpalotán

Legalább 
évente egyszer 
érdemes látás-
ellenőrzést 
végeztetniFo
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A szemüvegeket egész hónapban ingyen ellenőrzik
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KATASZTRÓFAVÉDELEM

RieRsch Tamás

A kerületi rendőrkapitányság 
munkatársai, Verdes Edina 
rendőr zászlós és Lógó Rita 
rendőr főtörzsőrmester a Ku-
tyások a XV. kerületért Állat-
védő Egyesület képviselőivel 
együtt három oktatási intéz-
ményben, a Károly Róbert 
Általános Iskolában, a Dózsa 
György Gimnáziumban és 
Táncművészeti Szakgimná-
ziumban valamint a Mézes-
kalács Óvodában tartottak 
ismeretterjesztő előadásokat 
a felelős állattartásról.

Mit gondoltok, mi az állatokkal 
szemben kötelezően betartandó 
három szabály? – tette fel a kér-
dést Vámos Vera, a kerületi ál-
latvédő egyesület elnöke a diák-
nak. A  gyermeki válasz végte-
lenül egyszerű volt: az etetés, az 
itatás és a  sétáltatás. Ezzel pe-
dig vitatkozni sem lehet, a  ki-

csik ugyanis így látják a felelős-
ségteljes állattartást. Az, hogy az 
újszülött kiskutyát vagy kiscicát 
„chippeltetni” kell, hogy a  há-
zi kedvencet évente egyszer ve-
szettség elleni oltásra kell vinni, 
illetve, hogy az állatot évente fé-
regteleníteni is kell, már kevés-
bé ismert a számukra. Ezért volt 

fontos az, amit az idei Állatvé-
delmi Világnapon a kerületi ál-
latvédőktől és rendőröktől hal-
lottak és tanultak.

Mi régóta együttműködünk 
már a  helyi állatvédőkkel – 
mondta Verdes Edina rendőr 
zászlós. – Így számunkra nem 
újdonság a közös munka. 

Jónás ágnes

Idén már 48 ember vesztette 
életét lakástűzben, az elmúlt 
negyedévben hatan – tette 
közzé a riasztó adatokat az 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF).

A tűzoltók ebben az évben 422 
ember életét mentették meg, és 
413-an szereztek kisebb-nagyobb 
sérüléseket, többségük füstmér-
gezés miatt.

A katasztrófavédelem össze-
sítése szerint az év harmadik ne-
gyedévében kevesebb lakástűz 
volt, mint az elsőben és a máso-
dikban. Az év első kilenc hónap-
jában 5176 otthonban csaptak fel 
lángok. Csaknem 70 ezer négy-
zetméternyi otthon égett le, ez 
akkora terület, mint az egyik leg-
nagyobb budapesti pláza.

Idén eddig 237 lakástűz után 
indítottak tűzvizsgálatot. En-
nek eredményei alapján a  legy-
gyakrabban nyílt láng használa-
ta, dohányzás, elektromos meg-
hibásodás vagy a fűtési rendszer 
hibái vezettek tűzhöz. 689 lakás-

tűz a  kéményben keletkezett, 
ami azt jelzi, hogy nem minden-
ki él az ingyenes kéményseprés 
lehetőségével.

Az OKF arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy az 5176 tűzzel 
érintett otthon közül mindössze 
hétben volt füstérzékelő. Márpe-
dig, ahol volt ilyen, még sérülés 
sem történt, és a tűz is sokkal ki-
sebb volt.

ALKOHOLSZAGÚ AUTÓ
Rutinellenőrzésnek indult, de bűncse-
lekmény lett belőle. A rendőrök egy 
autóst igazoltattak a Felsőkerti úton. 
A megállított járműből alkohol szaga 
áradt, és a kocsi vezetőjén is érezhető 
volt az alkohol. A rendőrök a helyszí-
nen légalkoholszint-mérést végeztek, 
amely igazolta is a gyanújukat: a sofőr 
ittas állapotban vezetett. A férfit további 
vizsgálatra előállították, és ittas vezetés 
gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.

BUNYÓ RÁKOSPALOTÁN
Egy rákospalotai kisbolt előtt két tár-
saság összeszólalkozott, a vita ha-
marosan tettlegességbe torkollott. 
A bolt alkalmazottja ezt látva értesí-
tette a rendőröket, akik a helyszínen 
előbb lecsillapították a kedélyeket, 
majd három férfit előállítottak a kapi-
tányságra, akik ellen garázdaság mi-
att eljárást indítottak.
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Sok a halálos lakástűz

Kevés lakásban van füstérzékelő

Állatvédelem gyerekszemmel

HIRDETÉS

Az egyenruhások jelenléte növeli a súlyát az állatvédelmi törvények megismerésének
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bicó henRieTT

Örülhetnek a helyi-
ek, végre megújult 
a Wesselényi utcai 
őstermelői piac egy 
része és környéke. A 
piac nemcsak a friss és 
zamatos gyümölcsök-
ről, zöldségekről szól, 
fontos találkozási és 
kulturális pont is. 

Meglehetősen hosszadal-
mas volt az idáig vezető 
út, a kerület még 2016-
ban nyert egy 100 mil-
lió forintos vissza nem 
térítendő támogatást a 
Fővárosi Önkormány-
zat Tér-Köz pályáza-
tán a szakrendelő előtti 
közterület, és a Wesse-
lényi utca – Rákos út – 
Dessewffy utca által ha-
tárolt kis tér felújítására. 
A megállapodás az elő-
ző városvezetés regná-
lása alatt nem valósult 
meg, mert a határidőket 
és a pályázat tartalmát 
többször módosították. 
Az új vezetés tavaly ok-
tóberben végre pontot 
tett a történet végére, el-

indulhatott a közbeszer-
zés, melyet a PENTA 
Kft. nyert meg. A mun-
kálatok július 22-én kez-
dődtek, és most már a 
befejezésről számolha-
tunk be. 

A pályázat része volt, 
hogy „soft” napokat, 
vagyis kulturális prog-
ramokat is kell szervez-
ni a helyieknek, a Cso-
konai Kulturális Köz-
pont boldogan vállalta 
a feladatot. Az új ivó-
kút, járdaburkolat, stan-
dok és padok mellett a 
szórakozás és kultúra 
is jól megfér, a több al-
kalmas programsorozat 

már szeptember 11-én 
elkezdődött. Senki nem 
lepődik meg, ha a Vá-
sárcsarnok előtt arcfes-
tők és kézművesek szí-
nesítik az utcaképet, de 
volt már itt sportren-
dezvény és örömtánc is. 
Október 9-én voltak a 
leggrandiózusabb prog-
ramok, de akik lemarad-
tak a nagy napról, azok 
se keseredjenek el, októ-
ber 16-án is izgalmas és 
sokszínű foglalkozások-
kal és előadásokkal vár-
ják az érdeklődőket. 

A megújult piactér új 
nevet is kapott, KULT 
PIAC TÉR-re keresztel-
ték, és jeles napokon a 
jövőben is fognak prog-
ramokat szervezni a tér-
re. A Csokonai Kulturá-
lis Központ most azon-
ban egy fotópályázatot 
hirdetett, október 16-ig 
lehet elküldeni a piacon 
készült fényképeket. 
Nem kell profi fotósnak 
lenni ahhoz, hogy meg-
örökítsünk egy-egy han-
gulatot, pillanatot, a ké-
peket kiállításon láthat-
ják majd az érdeklődők.

RieRsch Tamás

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester a 2018-as időkö-
zi választások előtti kampá-
nyában tréfásan ezt mondta 
a választóknak: „Nem 
ígérhetek űrbázist!”. Aztán 
mégis úgy alakult, hogy egy 
űrbázisa lett a kerületnek.

A Rejtett Kincsek Down Egye-
sület 2018 márciusa óta van jelen 
a városrészben. Akkor adták át 
ugyanis a pestújhelyi Csodavár 
Játszóházat, ahol a tipikus és el-
térő fejlődésmenetű gyerekek 
integrált fejlesztése és közös él-
ményszerzése zajlik. 

„Három éve merült fel, hogy 
egy űrbázist építsünk az udva-
runkon – mesélte Kisari Károly, 
az egyesület elnöke. – Azt vi-

szont nem tudtuk, hogyan sike-
rül támogatót találni a tervhez.”

Hozzátette: egy másik épít-
kezés révén került kapcsolatba a 
RAVAK Hungary céggel, és el-
mesélte az űrbázis ötletét. A be-
szélgetésből egy rendhagyó pro-
jekt született: RAWAK mosdó-
kagylókat neves művészekkel 
festették meg, a „műalkotáso-
kat” aztán elárverezték. Olyan 
alkotók csatlakoztak a pestújhe-
lyi játszótérhez, mint Wahorn 
András, Bukta Imre, Alföl-
di Róbert, Szabó Győző, Deb-
reczeny Zoltán, Agócs Írisz, 
Szunyoghy Viktória, Vágfal-
vi Dóra, vagy ef Zámbó István, 
akiknek a festett mosdókagylói 
3,5 millió forint bevételt jelen-
tettek az egyesület számára.

„Polgármesterként és lokál-
patrióta kerületi lakosként is 

büszke vagyok arra, hogy itt ta-
lált otthonra a Csodavár, ahol 
speciális nevelési igényű gyere-
kek ép társaikkal együtt fejlőd-
hetnek. A közös élménynek kö-
szönhetően a gyerekek korán 
megtanulják az empátiát. Ezért 
fontos, hogy mi is támogassuk az 
űrbázis megvalósulását” – mond-
ta Cserdiné Németh Angéla.

A XV. kerületi önkormány-

zat 2 millió forintos támogatá-
sához még a Szerencsejáték Zrt. 
is hozzátett valamennyit, így el-
kezdődhetett a beruházás. 

„A játszótér átadását 2020 
nyarára terveztük, de a pandé-
mia miatt csak most van lehető-
ségünk megnyitni az új űrbázist” 
– mondta az egyesület elnöke. 
Hozzátette: a jövőben kerti pavi-
lont is szeretnének majd építeni. 

CSODAVÁR JÁTSZÓHÁZ

MEGNYITÓ

A pályázat 
része volt, hogy 
„soft” napokat, 
vagyis kulturális 
programokat is 
kell szervezni
a helyieknek
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Űrbázis a kerületben

Több mint piac

KULT PIAC TÉR-re keresztelték a megújult helyet és jeles 
napokon a jövőben is fognak ide programokat szervezni

A játékok egyediek és a gyerekek minden érzékszervét fejlesztik
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AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

Október 24-én Puskás Tamás ren-
dezésében mutatja be a Centrál 
Színház Alan Bennett Beszélő fejek 
című darabját Borbás Gabival, Lip-
tai Claudiával, Sztarenki Dórával és 
Scherer Péterrel. 
A brit drámaíró eredetileg a BBC 
számára készítette első sorozatát, 
majd az abból készült színdarab 
azóta több díjat nyert, sőt, iskolai 
tananyaggá is vált. 
Alan Bennett történetei hétköznapi 
emberekről szólnak, akik extrém 
helyzetekben találják magukat. A 
négy monológ – A levelek hölgye, 
Éj a spanyol kertekben, Bogár a 
cukortartóban, A kiugrás – hol hu-
moros, hol megrázó, de mindig 
mélyen emberi. A darab arra hívja 
fel a figyelmet, hogy minden ember 
sorsa egyedi és egyenlő értékű.

KÖNYV

Asimov máig az egyik legolva-
sottabb sci-fi szerző, több száz 
regény írója, akinek egységes, 
mégis galaktikusan tág világa már 
a sokadik útkereső nemzedék 
számára válik meghatározóvá. 
A szerző közel kétszáz ismeret-
terjesztő könyvet is írt kedvenc 
témáiról, hiszen nem csupán a 
képzelete, hanem a tudása is 
hatalmas volt, nem mellesleg 
biokémiából szerzett doktori fo-
kozatot.  A robbanó Napok egy 
fantasztikusan megírt bevezetés 
a csillagászat történetébe. Izgal-
mas, mint egy krimi, és elolvasva 
máris úgy érezzük: űrhajósnak 
kell tanulnunk, esetleg vennünk 
egy távcsövet, de minimum be-
iratkoznunk a helyi csillagász szö-
vetségbe.

FILM

Október 28-tól végre a magyar né-
zők is láthatják Bergendy Péter új, 
eddig 13 díjat nyert és Oscar-díjra 
nevezett filmjét, a Post Mortemet. 
A különleges hangulatú, a hazai 
filmekben ritka digitális látvány-
elemeket is felhasználó alkotás-
ban van számítógépes trükk, a 
legnehezebb jeleneteket a Tró-
nok harcában és a Bosszúállók: 
Ultron korában is dolgozott kasz-
kadőrök végezték, a kísértetek 
mozgásait pedig Egon Schiele 
rajzai inspirálták.
A film főszereplői Klem Viktor és 
Hais Fruzsina. Mellettük olyan 
nagyszerű színészeket láthatunk, 
mint Schell Judit, Anger Zsolt, 
Hámori Gabriella, Kiss Diána 
Magdolna, Ladányi Andrea és 
Reviczky Gábor.

ZENE

Október közepétől december vé-
géig különleges előadásokkal és 
egyedi felállású zenei formációkkal 
várja a közönséget a Zsidó Művé-
szeti Napok programsorozata Bu-
dapesten.
2016-ban rendezték meg először a 
programsorozatot, amely az idén – 
a világjárvány miatt több halasztás 
után – rendhagyó módon októ-
bertől decemberig valósul meg. A 
szervezők arra is felkészültek, hogy 
akár online tartsák meg a rendez-
vényt.
Az október 17-én kezdődő prog-
ramsorozat fellépői között lesz a 
Budapest Bár, Horgas Eszter, Bíró 
Eszter, Korcsolán Orsolya, Bonnyai 
Apolka, Kováts Kriszta, Mácsai Pál, 
Huzella Péter, Peller Károly, a Cot-
ton Club Singers és Náray Erika is.

Jónás ágnes

Az AsiaCenter népszerű in-
gyenes gasztronómiai prog-
ramját október 9-én és 10-én 
tartották meg olyan sztárok-
kal, akiket ritkán láthatunk 
fakanállal a kezükben. Fő-
zött többek között Caramel, 
Rubint Réka, Peller Anna és 
Lukács Miki, Ricsi Bohóc és 
Gelencsér Tímea modell is. 
A nagyérdeműt pedig az ese-
mény házigazdája, Rákóczi 
Feri szórakoztatta.

A fantasztikus ízkavalkád 
mellett az AsiaCenter egy 
igazán különleges helynek, a 
Monster Fish Zoo egzotikus 
mini állatkertnek is otthona, 
ahol hal- és hüllőkülönleges-
ségeket, egyéb terráriumi ál-
latritkaságokat és madarakat 
mutatnak be. 

Megtalálhatók náluk az 
Amazonaszban, az afrikai nagy 

tavakban, Ázsiában, sőt Auszt-
ráliában honos halfajok, vala-
mint hüllők, kétéltűek, ízeltlá-
búak is, így például teknősök, 
kaméleonok, kígyók, gyíkok, 
békák, krokodilok. Emellett 
pintyeket, fürjeket, papagájo-
kat, baglyokat is láthatnak az 
érdeklődők. 

A mini állatkert legújabb 
sztárja egy szurikáta fiú, név 
szerint Timon, aki – mint meg-
tudtuk – nem sokáig lesz magá-
nyos, október vége felé ugyan-
is nőstény szurikáták érkeznek 
majd mellé.

A hely különlegességét az 
adja, hogy nemcsak nézni, ha-
nem a veszélytelen fajokat akár 
simogatni is lehet. 

Rendszeresen tartanak itt 
interaktív biológiaórákat, ahol 
a gyerekek testközelből ismer-
kedhetnek meg ezekkel a kü-
lönleges állatokkal, az igénye-
ikkel, a tartási körülményeik-
kel, az ő csodálatos világukkal. 
Egy biztos állati jó mulatság!

Ízkavalkád után állatkertbe
ASIACENTER
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A gasztro napokon különleges ételeket kóstolhattunk, hétközben pedig egzotikus 
kisállatokkal találkozhatunk
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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

Mezőtúr egy darabkája 
KIÁLLÍTÁS

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

Író olvasó találkozó: Kiss Verus – 
Hegmesék
október 15., péntek 17 óra
Ingyenes program

Aprók tánca a Mező együttessel
október 16., szombat 16 óra
Belépő: 400 Ft

Syconor Retro táncparty
október 16., szombat 19-23 óra
Belépő: 1400 Ft

Palota Galéria megnyitó
Opánszki Tamás festőművész, majd 
Teleki Miklós zongoraművész koncert
október 29., péntek 17:30 
Belépő: 1000 Ft

Társasjáték Fieszta neves kiadókkal
október 30., szombat 10-18 óra
Belépő: 500 Ft

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

Finisszázs – Csipke és türelemüveg 
kiállítás
október 17., vasárnap 10-12 óra
Ingyenes program

Festés a szabadban – Vezeti Kissné 
Breczek Margit
október 17., vasárnap 11-14 óráig 
Ingyenes program

HANEM koncert
október 17., vasárnap 19 óra
Belépő: 2000 Ft, jegyrendelés tele-
fonon

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

Lépjünk a városba! Irány a Szépmű-
vészeti Múzeum és a Városliget
október 16., szombat 11-17 óra
A program ingyenes

Ínyenc kalózok konyhája
október 20., szerda 17-18 óra
Ingyenes program

Kikötő Ősz – Ingyenes szünidei prog-
ramsorozat
október 25-29., naponta 16-20 óra
Hétfő: tánc, Kedd: társasparti, Szer-
da: teremfoci, Csütörtök: kreatív, 
Péntek: mozi
Ingyenes program, a teremfocihoz re-
gisztráció szükséges!

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

„Egy az egybe– csak maga…” – 
Lovasi András szólóest
október 16., szombat 19:00-20:30
Belépő: 1800 Ft 

Ferenczi György 
és az 1ső Pesti Rackák
november 7., vasárnap 18:00-19:30
Belépő: 1800 Ft

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Őszi tökös – kreatív kézműves nap és 
tökfaragás
október 16., szombat 9:30-14:00
Belépő: 700 Ft

Lélekemelő est – Illóolajok szárnyán
október 22., péntek 18:30
Belépő: 1000 Ft

Muglimentes Övezet – varázsló napok
október 30-31., szombat-vasárnap 
10:00-18:00
Belépő: 3000 Ft

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

Párkapcsolat a mesékben, mesék a 
párkapcsolatban
Vaskor Gréta előadása
október 20., szerda 18-19 óra
Belépő: 1500 Ft

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.10. 15. – 11. 07.
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CSEPEREDŐ
Számtalan helyzet adódhat a gyerekne-
velés során, amikor a szülők elbizonytala-
nodnak. Legyen szó óvodaválasztásról, is-
kolaváltásról, magatartászavarokról, vagy 
éppen különórák felkutatásáról, nincs meg-
oldhatatlan szituáció. Szakértőink segítsé-
gével ezekre a helyzetekre keresünk meg-
oldást a Cseperedőben.

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

A bemutatott 120 tárgy 25 mester alkotása

Rendhagyó kiállítás nyílt Rákos-
palotán. Dr. Szepesi Tamás se-
bészorvos ugyanis a magángyűj-
teményében levő mezőtúri ke-
rámiákat mutatta be az érdeklő-
dőknek.

A magángyűjtemény legfon-
tosabb darabjai az egyik leghí-
resebb mezőtúri művész, Badár 
Balázs fazekasmester korongjá-
ról és kemencéjéből származ-
nak. A kiállítók között számos 
Badár-tanítvány is akad. 

A Pozsony utcai (a Rudolf bo-
rozóval szemben) szuterénben be-
rendezett kiállítás remélhetőleg so-
kak érdeklődését felkelti. A gyűj-
teményt hetente két alkalommal, 
kedden és pénteken 10–11 óra kö-
zött lehet megtekinteni. Előzete-
sen időpontot kell egyeztetni a tu-
lajdonossal. A kerületünkben lakó 
dr. Szepesi Tamás hétfőtől – csü-
törtökig a monori szakrendelőben 
érhető el, péntekenként délután 
pedig a Rákos úti Szakrendelőben.
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ÖTTUSA

RieRsch Tamás

A magyar korosztályos 
öttusaválogatott hat éremmel 
tért haza az egyiptomi U17-es 
(ifjúsági) és U19-es (junior) vi-
lágbajnokságról. A hat medál-
nak a felét pedig a rákospalotai 
Tamás Botond szerezte.

„Ez volt eddigi pályafutásom leg-
jobb versenye – mondta az UTE 
17 éves sportolója. – Korábban 
már akadtak jó eredményeim, 
például a 2019-es Laser Run vi-
lágbajnokságon bronzérmes vol-
tam a csapattal, ám ennyire jól, 
összeszedetten még sosem verse-
nyeztem.”

Botond a három számból, 
úszásból, futásból és lövészetből 
álló egyéni versenyt megnyerve 
világbajnok lett. Az úszás után 
még csak a 19. helyen állt, ám 
olyan jól lőtt és olyan kiválóan 
futott, hogy mind a 18 riválisát 
sikerült megelőznie.

„Az U17-es korosztályban 

nagyon érződik, hogy nincs 
még vívás, amely meg tud-
ná rostálni a mezőnyt. Így az 
úszás után nagyon sűrű szokott 
maradni az élboly, én például 
Alexandriában csak 20 másod-
perccel voltam lemaradva a má-
sodik helyezettől. Jó futással és 
pontos lövészettel ezt be lehet 
hozni” – jegyezte meg.

A rákospalotai fiatalember 
aranyérme nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy a magyar férfi 
csapat is bronzérmes lett.  Majd 
jött a vegyes váltó.

„Bauer Blanka, a csapattár-
sam az egyéni versenyben bron-
zérmes volt, és most is kiváló-
an versenyzett. Gyakorlatilag 
az élről adta át nekem a staféta-
botot, ezek után már csak any-
nyi dolgom volt, hogy megtart-
sam ezt a helyezést” – tette hoz-
zá Botond.

Így lett kétszeres világbaj-
nok és egyszeres bronzérmes 
Alexandriában. Őt ugyan nem 
várta nagy tömeg a repülőté-
ren, mint az olimpikonokat, 
de azért rákospalotai otthoná-
ban és az Újpesti Babits Mihály 
Gimnáziumban volt egy kis 
ünnepség. 

RieRsch Tamás

A lengyelországi 
Ciechanów-ban ren-
dezték a közelmúltban 
az U15-ös és U17-es 
súlyemelő Európa-baj-
nokságot. A 18 nemzet 
sportolóit felvonultató 
eseményen a REAC 
Sportiskola két verseny-
zője is részt vett. Lepkó 
Bence és Bunász Gábor 
ráadásul nemcsak tapasz-
talatot szerezni mentek a 
lengyel városba. 

„Nagyon büszkék va-
gyunk mindkét fiunkra– 
mondta Takács Mária, a 
REAC SISE súlyemelő 
szakosztályának vezető-
je –, mert az Eb-n mind-

ketten megdöntötték az 
egyéni csúcsukat. Jó for-
májukat már az Után-
pótlás Országos Bajnok-
ságon is bizonyították, 
amelyen mindketten 
aranyérmesek lettek.” 

A 15 esztendős Lep-
kó Bence és a 14 éves Bu-
nász Gábor is az U15-ös 
mezőnyben lépett dobo-
góra. Előbbi a 73, utóbbi 
pedig a 67 kilogrammo-
sok között. Bence régóta 
sérüléssel bajlódott, en-
nek ellenére alaposan fel-
készült élete első korosz-
tályos világversenyére. A 
palotai fiú ugyanis 16 ki-
logrammot javított egyé-
ni csúcsán, amely több 
mint figyelemre méltó 
teljesítmény volt. A ver-

seny erősségét bizonyít-
ja, hogy ez az eredmény 
is „csak” a kilencedik 
helyhez volt elég. Bra-
vúrosan szerepelt Gábor 
is. Ő mindössze egy éve 
kezdett csak súlyt emel-
ni, és máris egy Euró-

pa-bajnokságon találta 
magát. Ciechanów-ban 
8 kilogrammot javított 
egyéni csúcsán, amely az 
esetében is a kilencedik 
helyhez volt elég.

„Bence jövőre remélhe-
tőleg már egészségesen az 

U17-sek között fog majd 
versenyezni, míg Gábor 
még egy évet ebben a súly-
csoportban tölthet. Ő jö-
vőre erősebb és tapasz-
taltabb lesz” – mondta a 
szakosztályvezető.

A két ifjú „erős em-
ber” idén még az októ-
ber közepi junior ma-
gyar bajnokságon, illetve 
év végén, a hagyományos 
REAC SISE-kupán (Ta-
kács István Emlékverse-
nyen) bizonyíthatja majd 
tehetségét. Jövőre mind-
kettőjükre újabb Euró-
pa-bajnokság, Bencére pe-
dig talán már egy világ-
bajnokság is vár. A nagy 
versenyekre lesz idejük 
felkészülni edzőjükkel, 
Haragos Attilával.

Rákospalota ifjú világbajnoka

Kerületi erős fi úk
SÚLYEMELÉS

 Balról: Haragos Attila edző, Lepkó Bence, Beleznai Gábor, 
Bunász Gábor

Tamás Botond álma, hogy egyszer egy olimpián is versenyezhessen

19. helyen állt, 
ám olyan jól 
lőtt és olyan 
kiválóan futott, 
hogy mind a 18 
riválisát sikerült 
megelőznie.
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TENISZ

RieRsch Tamás

Turi Zsuzsanna, az Újpalo-
tán található Mini Garros 
Teniszklub vezetője. Annak a 
klubnak, melyet még Zsuzsa 
szülei alapítottak 1982-ben 
Zuglóban, a Rákos-patak 
mellett, és amely 2018-ban 
költözött a XV. kerületbe. 

A két Turi lány, Zsuzsa és testvé-
re, Kati egyaránt kiváló tenisze-
zők voltak, korosztályos szin-
ten sorra nyerték a magyar baj-
nokságokat. Zsuzsa aztán felnőtt 
szinten is jeleskedett, négyszeres 
magyar bajok volt párosban, és 
a világranglistán a legjobb egyéni 
helyezése a 430. volt.

A teniszklub 
üzemeltetése és a 
fiam, Nagy Péter 
Davis-kupajátékos 
edzése, menedzse-
lése annyi időmet 
lefoglalta, hogy 
nem maradt ka-
pacitásom verse-
nyeken indulni – 
mondta Zsuzsan-
na. – Idén azon-
ban hatvanéves lettem, és úgy 
gondoltam, 15 év után ismét „te-
niszütőt veszek a kezembe”.

Ősz elején a horvátországi 
Umagban, az egykori legendás 
játékos, Goran Ivanisevicsről el-
nevezett teniszcentrumban ren-
dezték az 50, 55 és 60 éves sze-

nior játékosok vi-
lágbajnokságát 410 
indulóval. Zsuzsa 
csapatban, egyéni-
ben, párosban és 
vegyes párosban 
is elindult. A vé-
bé előtt csak egy 
versenyen indult, 
Keszthelyen, me-
lyet sikerült meg-
nyernie.

A világbajnokságon legna-
gyobb sikert párosban arat-
tam, ahol a német Ellen Neu-
mann-nal egészen az elődöntő-
ig meneteltünk. Itt ugyan kikap-
tunk az első kiemelt amerikai 
duótól, de így is harmadikok let-
tünk – tette hozzá Zsuzsanna. 

R. T.

Olimpiai bronzérmes kara-
tésunk, Hárspataki Gábor 
ott folytatja, ahol Tokióban 
abbahagyta. 

A Nyári Játékokon első magyar 
olimpikon karatésként rögtön 
érmet (bronzot) szerző újpalo-
tai sportoló ugyanis október első 
hétvégéjén a világ legkeményebb 
karate-versenysorozata, a Karate1 
Premier League moszkvai állomá-
sán is bronzérmet szerzett.

Hársi az olimpiát követően – 
érthető módon – még kihagyta a 

sorozat szeptemberi kairói állomá-
sát, ám októberben már ott volt a 
tatamin Moszkvában. Fischer Mi-
hály tanítványa egy kazah ver-
senyző elleni győzelemmel kez-
dett, majd váratlanul vereséget 
szenvedett egyiptomi ellenfelétől, 
így vigaszágra kényszerült. Itt egy 
rendkívül kemény mérkőzést kö-
vetően bírói döntéssel győzte le 
olasz küzőtársát, a bronzmérkő-
zésen pedig már brillírozott belga 
ellenfelével szemben. 

Érdekesség, hogy a 75 kilog-
rammos súlycsoportot Moszkvá-
ban ugyanúgy egy olasz verseny-
ző nyerte, mint Tokióban. Ezzel 

a viadallal idén befejeződött a Ka-
rate1 Premier League sorozata. A 
versenyzők, köztük Hársi is in-
nentől kezdve már csak a novem-
beri dubai felnőtt világbajnokság-
ra fókuszálnak. 

A kerületi sportoló nem titkol-
tan az éremért utazik majd a kö-
zel-keleti városba.

Folytassa, Hárspataki
KARATE

Hárspataki Gábor ezúttal Moszkvá-
ban lépett lépett tataminra

ELINDULT A REGISZTRÁCIÓ 
AZ EMLÉKFUTÁSRA
Az 1956-os Forradalom 65. évfor-
dulója alkalmából október 23-án 
9:30-tól a XV. kerületi Önkormány-
zat és a Budapesti Atlétikai Szö-
vetség futóversenyt szervez. A ren-
dezvény központja a Budai II László 
Stadion (Széchenyi tér 8-10.) Táv: 
1956 méter.
Előnevezés: október 22-ig 12.30 
óráig lehetséges, elektronikusan 
a marek.csaba@bpxv.hu e-ma-
il címen.
Az iskoláktól csak előnevezést fo-
gadnak el, az intézmények számá-
ra küldött nevezési adatlapon.
Helyszíni nevezés: október 23-án a 
Budai II. László Stadion 7.30 órától 
9.00 óráig.
További információk: a XV. kerület 
önkormányzatnál a 06 1 305 3146 
-os, a Budapesti Atlétikai Szövet-
ségnél a 06 1 2664125 -ös tele-
fonszámon.
A sportfesztiválon csak védettsé-
gi igazolvánnyal rendelkező felnőtt 
és felügyelete alatt lévő 18 év alat-
ti kiskorú vehet részt. A versenyen 
saját felelősségére bárki indulhat, 
akinek egészségi és edzettségi ál-
lapota megfelel, és elfogadja, be-
tartja a versenyszabályzatot.

MOZGÁSBAN A DIÁKSPORT
Újraindították az iskolák közötti 
sportversenyeket. Lapunk megje-
lenésével egyidőben október 14-
én 9 oktatási intézmény 326 diákja 
méri össze erejét mezei futásban 
a Budai II László Stadionban. Míg 
a kispályás labdarúgó-mérkőzések 
novemberben kezdődnek, az elő-
zetes információk szerint 10 isko-
la 33 csapatának 330 gyermeke öt 
alkalommal veszi birtokba a kerü-
leti stadion pályáját.

KIKÖTŐ TEREMFOCI
Kellemes teremfocira várják az őszi 
szünetben a fiatalokat október 27-
én 16-18 óra között a Kikötő - Ifjú-
sági Közösségi Tér szervezésében. 
A programra egyedül és barátokkal 
is csatlakozhatnak az érdeklődők. 
A részvétel ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött. Jelentkezni a  
kikoto@csokonaikk.hu e-mail cí-
men vagy a +36 30 868 6087-es 
telefonszámon lehetséges.

Úgy gondoltam, 
15 év után 
ismét „tenisz-
ütőt veszek
a kezembe

Szülinapi
érem
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Rákospalotai,
Pestújhelyi, Újpalotai 

ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. október 14.
XI. évfolyam 16. szám

Kiadja az XV Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft.
Felelős kiadó: Beke Károly ügyvezető 
Felelős szerkesztő: Béres Ildi 
Szerkesztőség: 1153 Budapest, 
Bocskai utca 1–3. 
Tel.: 06 1 720 5456, 
Tel./fax: 06 1 720 5457; 
info@xvmedia.hu; xvmedia.hu; 
ISSN 2786-2682 
Tipográfi a, tördelés: Tóth László 
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt.
A Tizenötödik és az XVMedia 
legfrissebb hírei, tudósításai az 
interneten: www.xvmedia.hu; 
www.facebook.com/xvmedia/

A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. október. 28.
Lapzárta: 2021. október 21., 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 21.
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 2021/15. szám helyes 
megfejtése: „Hagyományőrzés a 
kerületi nemzetiségeknél”
A 2021/15. szám helyes meg-
fejtői közül Makk Ferencné, XV. 
kerület, Kollár Klemencz Lász-
ló: A műanyag kerti székek élete 
című könyvét, Reményi Pál, XV. 
kerület, Horváth Viktor: Möbion 
című könyvét nyerte.
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INGATLAN
Elcserélem 78 nm-es, felújított, 3,5 szo-
bás, örökbérletű, önkormányzati lakásom. 
Érdekel: kertes, 48 nm-es, 2 szobás lakás 
(akár régi bérű.) Tel.: + 36 70 421 6337

Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsókavár u-i 
5. emeleti, önkormányzati lakásom, 55 nm 
1 + 2 fél szobás, energiatakarékos, összkom-
fortos. A ház részt vett a panelprogramban, a 
lakás felújított. Amit szeretnék 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

Egy gyermekes anyuka keres olyan üre-
sen álló kicsi családi házat, ami bérelhető a 
kifi zetésig. Korrekt és becsületes szándék-
kal. Tel.: + 36 70 633 1486

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

Eladó Rákospalotán, a Wesselényi utcában, 
egy társasház zárt udvarában lévő 16 nm-
es önálló garázs. Tel.: + 36 20 326 9667

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

Eladó új, női, fekete lakk, 38-as, divatos, 
magas szárú cipő. 4 féle moherfonal. 
Tel.: + 36 30 409 9500

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 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 3,5 
E Ft. Olasz tésztagéphez cserélhető 2 féle 
tészta készítéséhez 2,5 E Ft. 
Tel.: + 36 70 708 2233

Eladó akváriumok: egy 39 literes, egy 
10,5 literes (fi altató) ez üvegtetővel. Ga-
lambház berendezések fészkek, ülőkék, 
etetők, szállítóketrecek. Baromfi knak 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 könyv „A marxizmus-leninizmus 
alapjai”. Kossuth Könyvkiadó 1963. évi 
893 oldalon. Elsősorban gyűjtőknek. 
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv „Vincent Van Gogh élete” Gon-
dolat könyvkiadó Budapest 1973. 282 olda-
lon. Színes képekkel festményeiről. Írta: Henri 
Perruchot Tel.: + 36 70 273 1886

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hetvenegy éves hölgy keres segítséget a 
15.kerületben heti rendszerességgel délel-
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 bélelé-
sét, építését, kondenzációs kazánok telepí-
tését teljes körű ügyintézéssel. 
Tel.: +36 20 264 7752

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

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

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár 
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása, 
ürítése, rövid határidővel. Hulladékszál-
lítási engedéllyel rendelkezünk. +36 30 
703 0518

Duguláselhárítás, falbontás nélkül. WC-k, 
tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízsze-
relés. Tel.: + 36 20 491 5089

Megnyitottuk üzletünket! Vásárolunk: 
írógépeket, varrógépeket, könyveket, régi 
bundákat, festményeket, porcelánokat, 
karórákat-zsebórákat, arany ékszereket, 
ezüst tárgyakat. Teljes körű hagyaték fel-
számolása. II. kerület, Török utca 4. 
Tel: + 36 20 231 0572, + 36 20 324 6562

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

Festést, mázolást, tapétázást és burkolást 
vállalok takarítással, fóliázással. Nyugdíjasok-
nak kedvezmény. Tel.: + 36 30 422 1739

Szobafestés, tapétázás, mázolás, hom-
lokzatfestés és kőműves munkákat rövid 
határidővel vállalunk. 
Bukovics János  + 36 70 946 7069

Gépkezelő+segéd felvétel! Több műsza-
kos munkarend, betanulási program! Beje-
lentett, normális munkahely! Fb: #keskeny-
nyomda,Tel.: + 36 30 716-8359, + 36 30 
534 0754, hr@keskeny.hu

Studio Antikvárium díjmentes kiszállással 
és azonnali elszállítással, készpénzért vásá-
rol régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, 
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes 
levelezőlapokat, festményeket, 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 fi atal pár Nyara-
lót/Hétvégi Házat venne a Balatonon vagy a 
Szentendre/Dunakanyar térségében 18mft-
ig. +36 20 4549-152

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag

www.malaky.hu

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
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akácméz, vegyesméz,

 selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

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

+36 30 232 8383A  F o r d  S o ly m á r  k e r e S  
XV. kerületi telephelyére új kollégát, Ford
Motorcraft kis haszon és személygépkocsi
S z e r e l ő  S e g é d  m u n k A k ö r b e .

Nem igényel szaktudást (autószerelő végzettség előny),
mert ha van érzéke az autószereléshez, egy 5 napos 
oktatás alatt elsajátítható munkakör.

FelAdAtok: kishaszon és személygépkocsi műhelyünkben 
a többi kolléga segítése, gépkocsik karbantartása, 
szerelése, gumiabroncsok cseréje

elváráSok: műszaki érdeklődés

Amit kínálunk: teljes munkaidő, versenyképes bérezés

telefon: +36-20-9-436-417, ritaszalay@fordsolymar.hu
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HIRDETÉS

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS 16.500 FT/gr-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS 14.000 FT/gr-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169 I.emelet   tel.:0670 505 5587

Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.       tel.:0670 382 8131
1137 Budapest, Szent István körút 12.    tel.:0670 505 5544
1211 Budapest, Szent Imre tér 19.     tel.:0670 378 4867


