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RieRsch Tamás

Az emlékversenyt Tóth 
Imre alpolgármester in-
dított útjára, majd nem 

sokkal a rajt után a Ka-
rácsony Benő parki kop-
jafánál kezdődött az ön-
kormányzat ünnepi meg-
emlékezése.

„Több mint három év-
tizede Magyarország la-
kói visszakapták az egyik 
legfontosabb jogot, ami 
egy demokráciában elen-
gedhetetlen: a szavazat, a 
döntés jogát” – mondta 
Cserdiné Németh Angéla 
polgármester az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc 65. évfordulóján ren-
dezett ünnepségen. 

A kerület vezetője 
megemlékezett a közel-
múltban elhunyt kerüle-
ti díszpolgárról, az ’56-os 
Szövetség Országos El-
nökségének tagjáról, és a 
XV. kerületi szervezet al-
elnökéről, Bácskai End-
réről.

Ezt követően a részt-
vevők megkoszorúzták 
az emlékművet, majd a 
polgármesteri hivatalban 
díszülés keretében átad-
ták a legmagasabb rangú 
helyi elismeréseket.

OKTÓBER 23.

Fo
tó

k:
 X

V
. M

éd
ia

, V
ar

go
sz

Hatvanötödször is ötvenhat

Lobogás után Békemenet

Ünnepi elismerések

Az ünnepi testületi 
ülést követően kora dél-
után tartotta saját meg-
emlékezését a Lobo-
gás emlékműnél a XV. 
kerületi Fidesz-MPSZ 
Szervezete, ahol dr. 
Pintér Gábor beszélt a 
legfontosabb ’56-os ese-

ményekről. Az ünnep-
ség résztvevői utána el-
indultak a Belváros fe-
lé, hogy csatlakozzanak 
a Civil Összefogás Fó-
rum és a Civil Össze-
fogás Közhasznú Ala-
pítvány által szervezett 
Békemenetbe.

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

Kiváló Kormánytisztvi-
selő Elismerő Okleve-
let kapott Bäck Tímea 
Judit, a kormányhivatal 
hatósági szakügyintéző-
je, illetve Kovács Éva, a 
kormány ablak szakügy-
intézője.

A Rendvédelmi Szer-
vek Elismerő Oklevelét 
kapta Jókay-Guttmann 
Zsolt Imréné és Nagy 
Ágnes  rendvédelmi igaz-
gatási alkalmazott, Ko-
mor-Kerekes Dóra rend-
őr főhadnagy, Lisziné 
Bánföldi Judit rendőr 
alezredes, Liszka Mar-

tin Márk ügyviteli alkal-
mazott, Lógó Rita rend-
őr százados, Nagy Dá-
vid rendőr törzsőrmester, 
Pocsai István rendőr fő-
törzsőrmester, Reszkető 
Sándor címzetes rend őr 
alezredes, Somogyi-Far-
kas Vivien rend őr törzs-
őrmester, Béres Zoltán 
tűzoltó alezredes, tűzol-
tóparancsnok, Bötkös 
Zoltán tűzoltó főtörzs-
őrmester, Kirchhofer 
Ádám tűzoltó őrmester, 
Leki Csaba tűzoltó őr-
nagy és Majer Gábor tűz-
oltó főtörzsőrmester.

Díszpolgári elismerésben két személy részesült. 
Az első díjazott Bori Ferenc, nyugalmazott 
mérnök és korábbi önkormányzati képvise-
lő. Az MDF képviselőjeként 1994 és 2006 
között három cikluson keresztül vett részt 
a testület munkájában. A Jogi, Ügyrendi és 
Közrendvédelmi-, a Kerületfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Környezetvédelmi-, illet-
ve a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak 
is tagja volt. Jelenleg a Rákospalota-Óváros 
Református Gyülekezet presbitereként tevé-
kenykedik.

A másik díjazott Varga Imre, a Budapesti Ve-
gyiművek Vállalat korábbi vezetője, illetve négy 
cikluson keresztül a kerületi önkormányzat kép-
viselője és tanácsnoka volt. 1973-ban költözött 
családjával Újpalotára, ahol mind a mai napig 
él. Önkormányzati képviselőként a Pénzügyi 
és Költségvetési-, a Közbeszerzési-, illetve a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak is elnöke, 
alelnöke, valamint tagja volt. 1994-től 2010-ig 
a Fővárosi Közgyűlés kerületi kollégiumában 
elnökségi tagként, illetve alelnökként tevékeny-
kedett. 

DÍSZPOLGÁROK 2021

Sportosan kezdődött az idei október 23-i megem-
lékezés a kerületben. A szokásos 1956 méteres ün-
nepi futás tavaly, a járvány miatt elmaradt. Ennek 
köszönhetően, bár 11 éve ez a hagyomány, az idei 
Emlékfutás csak a tizedik, jubileumi esemény volt. 

Az emlékezés virágai a rákospalotai emlékműnél
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Esküt tesznek a diákönkormányzati tagok
RieRsch Tamás

Lapunk megjelenésével 
egyidőben ülésezik  
a képviselő-testület.  
A meghívó szerint ok-
tóber 28-án 9 napirendi 
pontot tárgyalnak meg.

Az ülés elején a XV. ke-
rületi Gyermek- és Ifjúsá-
gi Önkormányzat új tiszt-
ségviselői tesznek esküt.

A tanácskozáson a 
képviselők dönthetnek 
az idei költségvetési ren-
delet módosításáról.

A települési támoga-
tásokról szóló önkor-
mányzati rendelet is na-
pirendre kerül. Ennek 
keretében tárgyalnak a 
Palota temetési kérelem, 
a Palota utazási bérlettá-
mogatás valamint a Pa-
lota ápolási támogatás 
keretében nyújtható se-
gítségről.

A testület előzetes kö-
telezettséget vállalhat 
több jövő évi közterü-
leti fejlesztésre, forrást is 
biztosítva ezekre. Olyan 
beruházásokról van szó, 
mint például a Szűcs Ist-
ván utca, illetve az Apol-
ló utca egy-egy szakaszá-

nak megújítása, illegá-
lis hulladéklerakatok 
felszámolása, a kerületi 
zöldterületi és park ka-
taszter elkészítése, vagy 
a Páskomliget utcai park 
és a Késmárk liget par-
kos részének komplex 
rekonstrukciója.

Döntenek a képvi-
selők a XV. kerületi Fú-
vószenekari Egyesület-
tel továbbá a Rákospalo-
tai Szilas Néptáncegyüt-
tes Egyesülettel kötendő 
hosszú távú közművelő-
dési megállapodás meg-
kötéséről.

A képviselő-testület 
november 11-én 17 órá-
tól közmeghallgatást 
tart a polgármesteri hi-
vatal dísztermében. A 
lakók kérdéseiket előze-
tesen írásban november 
9-én 12 óráig juttathat-
ják el a hivatalba.

TESTÜLETI ÜLÉS
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A testület 
előzetes kö-
telezettséget 
vállalhat több 
jövő évi közte-
rületi fejlesz-
tésre, forrást 
is biztosítva 
ezekre A testületi ülések élőben és felvételről is megtekinthetők az onkormanyzatitv.hu honlapon

A képviselőjelölti előválasztást BARKÓCZI BALÁZS, 
a miniszterelnök-jelölti mindkét fordulóját DOBREV KLÁRA 

nyerte a kerületben!nyerte a kerületben!nyerte a kerületben!

Köszönjük!
Folytatjuk!

BP_12_Barkóczi_hird_184x129.indd   2 2021. 10. 19.   21:53
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TISZTÚJÍTÁS

ELŐVÁLASZTÁS

RieRsch Tamás

„Megtisztelő, hogy ránk esett a 
frakciótagok választása – kom-
mentálta Palocsai Béla, az új 
frakcióvezető. – A feladatunk az, 
hogy az előző vezetés munkáját 
folytassuk, és a sokszínű frakci-
ót a 2024-es helyhatósági válasz-
tásokig egybetartsuk.”

Palocsai Béla szerint a frakció-
vezető kiválasztásánál az lehetett 
a fő szempont, hogy milyen po-
litikai súlya és tapasztalata van, 
illetve, hogy mennyire kompro-
misszumképes, amely elengedhe-
tetlenül fontos tulajdonság a ki-
lenc különböző pártot és civil 
szervezetet magában foglaló kö-
zösségben. 

„Az elődömnek, Tóth Imré-
nek a COVID-járvány miatt el-
rendelt karantén nagyban nehe-
zítette a munkáját. A frakciókö-
zösségünk is jórészt csak online 
tudott működni, amely köztu-
dottan csak fenntartja, de nem 
erősíti a kapcsolatokat. Bízom 

benne, hogy ebben a ciklusban 
több lehetőségünk lesz majd a 
személyes találkozásokra, ame-
lyeken minden tervünket és cé-

lunkat meg tudjuk 
majd vitatni egy-
mással. A helyi po-
litikában ugyanis 
nem a pártok kü-
lönbségén, hanem 
a politikusok sze-
mélyiségén van a 
hangsúly. Szeren-
csére egy olyan 15 
főből álló csapa-
tot kell irányíta-
nom, amelyik alkalmas a közös, 
kerületért való munkára.” 

A frakció szabályai szerint 

minden vezetőség 
megbízatása két 
évre szól. Így Pa-
locsai Béla is 2023 
őszéig kapott fel-
kérést a frakció ve-
zetésére. Akkor is-
mét összeülnek 
majd a tagok, hogy 
a 2024-es helyható-
sági választásokig 
vagy meghosszab-

bítsák a jelenlegi elnök mandá-
tumát, vagy ismét új vezetőséget 
válasszanak. 

Rab LászLó

Kerületünkben Dobrev Klára 
több szavazatot kapott az 
előválasztás második forduló-
jában, mint Márki-Zay Péter, 
de az országos versenyt a hód-
mezővásárhelyi polgármester 
nyerte. Márki-Zayra 371 560 
választó szavazott (56,71 
százalék), Dobrevre 283 677 
(43,29 százalék). Ezzel eldőlt, 
hogy Márki-Zay Péter lesz az 
ellenzék közös listavezetője a 
2022-es országgyűlési válasz-
tás kampányában. 

A Mindenki Magyarországa 
Mozgalom elnöke első nyilatko-
zataiban arról beszélt, hogy Or-
bán Viktornak nem tőle, hanem 
a fiataloktól kell félnie. Célja az 
Orbán-rendszer leváltása, a fiatal 

választók most friss levegőt hoz-
tak a politikába, s megtisztult el-
lenzék száll szembe tavasszal a 
Fidesz jelöltjeivel.

Dobrev Klára gratulált Márki- 
Zay Péternek a győzelemhez, és 
ígéretet tett rá, hogy az elmúlt 
napok vitáin túljutva most már 
arra koncentrál, hogy közös erő-
vel váltsák le Orbán igazságtalan 
rendszerét. 

Körzetünk volt az egyet-
len Budapesten, amelyben nem 
Márki-Zay nyert. A 8199 sza-
vazat közül 4114-en a DK je-
löltjére (50,18 százalék) adták 
voksukat, vele szemben Már-
ki-Zay 4085 szavazatot kapott 
(49,85 százalék). Minél délebb-
re megyünk a fővárosban, annál 
meggyőzőbb volt a hódmezővá-
sárhelyi polgármester fölénye. 
Nagyjából ez történt a megye-

székhelyeken és a városokban 
is. Nagy volt a második fordu-
lóban az érdeklődés, az ered-
mény mégis meglepetés, hiszen 
a párt nélküli jelölt megelőzte a 
masszív pártháttérrel rendelke-
ző ellenfelét. Hogy még érdeke-

sebb legyen a helyzet, a továb-
bi sikeres szereplés záloga éppen 
az, hogy a DK, mely az ellenzék 
legerősebb szegmensét adja, s a 
legtöbb vidéki körzetben van-
nak győzelmi esélyei, beáll-e tel-
jes mellszélességgel a jobbközép 
pozícióból induló Márki-Zay 
mögé. Ha igen, ékként tolhat-
ják maguk előtt az előválasztás 
meglepetésemberét, ha nem, ak-
kor a Fidesz győzelmi esélyei 
változatlanul megmaradnak. 
Több szakember megjegyezte: 
az ellenzék akkor tud győzni, 
ha megőrzi lendületét. 

Kerületünkben (12-es körzet) 
teljes ellenzéki arzenálra lehet 
2022-ben számítani. Az itteni el-
lenzéki pártok immáron a közös 
miniszterelnök-jelöltet támogat-
ják, az egyéni jelölt a DK-s Bar-
kóczi Balázs lesz. Fo
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A sokszínű frakciót a 2024-es helyhatósági választásokig kell egybe tartani

Körzetünk volt az egyetlen Budapes-
ten, amelyben nem Márki-Zay nyert

Egy Mindenkiért

Márki-Zay Péter az ellenzéki miniszterelnök-jelölt

Bízom benne, 
hogy minden 
tervünket 
meg tudjuk 
majd vitatni 

Tisztújítás történt a Mindenki a Tizenötödikért frakcióban. 
Az eddigi elnök és elnökség befejezte ténykedését, helyükre új 
szereplőket választottak meg. E szerint a frakció vezetője Palo-
csai Béla (Momentum) lett, általános helyettesévé pedig Legárd 
Krisztiánt (Demokratikus Koalíció) választotta a tagság.
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Rab LászLó

Mekkora a csalódás a Demok-
ratikus Koalícióban Dobrev 
Klára veresége miatt? 
Szerintem a legfontosabb, hogy 
lezárult egy verseny, ettől kezd-
ve már csak az Orbán-rendszer 
lebontására szabad koncentrál-
ni. Büszkék lehetünk a végered-
ményre, hiszen a második fordu-
lóban minden 100 szavazóból 43 
a DK miniszterelnök-jelöltjére, 
Dobrev Klárára adta a voksát, és 
Klára az első fordulóhoz képest 
mintegy 70 ezer szavazattal tud-
ta növelni a támogatottságát. Az 
előválasztás a DK számára más 
szempontból is siker, hiszen mi 
vagyunk azok, akik megerősöd-
ve kerültünk ki a versenyből: a 
DK adja a legtöbb képviselője-
löltet az összefogásnak. Annak 
pedig különösképpen örülök, 
hogy Dobrev Klára a miniszter-
elnök-jelölti előválasztás mind-
két fordulóját meg tudta nyerni 
a kerületben. Nagyon sok em-
ber kitartó és állhatatos munká-
ja kellett ehhez, amit ezúton is 
szeretnék nagyon szépen meg-
köszönni!

Az a fura helyzet áll elő, hogy 
a DK és a baloldali pártok is a 
jobbközép listavezetőt fogják 
ékként maguk előtt tolni a vá-
lasztási kampányban. Ami egy-
részt reménykeltő, mert Ma-
gyarországon általában jobb-
középről lehet nyerni. Másrészt 
hordoz ideológiai veszélyeket 
is. Mit gondol minderről? 
Az összefogásban résztvevő hat 
párt még az előválasztás előtt el-
fogadott egy közös minimum-
programot. Megállapodtunk ab-
ban, hogy az Orbán-rendszer 
megdöntése után ennek 
alapján fogjuk kormá-
nyozni Magyarorszá-
got. E közös program-
nak vannak baloldali, 
liberális és jobbolda-
li elemei is. Abban is 
megegyeztünk, hogy 
a leendő hatpárti mi-
niszterelnök veze-
tésével felálló koalí-
ciós kormánynak a 
minimumprogram 
alapján kell majd 
megalkotnia saját 
programját. Ettől még 
tény, hogy a DK maradt 
az egyetlen párt, amely 
az előválasztási verseny 
alatt sem fordult el a bal-
oldali szavazóktól. Mi 

ezután is a progresszív balolda-
liságot fogjuk képviselni, úgy is 
mondhatnám, mi leszünk a bal-
oldaliak hangja a hatpárti össze-
fogásban.

A DK azzal vigasztalódhat, 
hogy sok egyéni körzetben lesz 
jelöltje. Mire számítanak a 106 
körzetben? Meg tudják-e any-
nyira erősíteni pozíciójukat, 
hogy esélyük legyen a kor-
mányváltásra? 

Győzni akarunk, kormány-
váltásra készülünk. A DK 32 
győztes egyéni jelöltje már ed-
digi munkájával is bizonyítot-
ta, hogy ismeri az ország és 
választókerülete problémáit, 
tudja a megoldásokat is. Ke-
mény versenyre készülünk, a 
sárdobálás a Fidesz kommuni-
kációjának szerves része, már 
megszoktuk. De amíg számuk-
ra a politika a közélet és a köz-
beszéd hiszterizálását és az ál-
taluk kreált, va-
lamiféle misz-
tikus ellenféllel 
való verbális ha-
dakozást jelenti, 
addig nekünk vi-
lágos tervünk és 
programunk van 
az Orbánék ál-
tal az elmúlt 11 
évben szétvert 

egészségügy, 
oktatás, és 
általában 
az állami 
ágazatok és a nagy el-
látórendszerek rend-
betételére, megújí-
tására. Ez az ajánla-
tunk a választóknak: 
az elmúlt évtized 
megosztottsága he-
lyett a béke, a kor-
rupció felszámolása, 
az abban résztvevők 
elszámoltatása, és 
közös ügyeink mél-

tó, demokratikus kép-
viselete. Elkötelezettek 

vagyunk, és hiszünk az 
Orbán utáni új Magyar-

országban.

A kerületben majdnem 80 szá-
zalékkal győzött, ez eléggé legi-
tim jelöltté tette. Elcsitultak-e a 
viharok a személye és az „ide-
gensége” körül? Számít-e arra, 
hogy a Fidesz is előveszi ezt az 
ütőkártyát? 
Erre azok tudnának választ adni, 
akik ezeket a viharokat pillanat-
nyi politikai érdekből mestersé-
gesen gerjesztették. Nekik kell le-
vonni a tanulságokat is. Egy biz-
tos: az ellenzéki választók nagy 
többsége arra szavazott, hogy én 
legyek a közös ellenzéki jelölt. 
Márpedig az ő döntésüket szerin-
tem mindenkinek illik tisztelet-
ben tartani. Az Orbán-rendszer 
megdöntése a cél. Aki ezt nem 
érti meg, az a kormányváltás esé-
lyét kockáztatja, annak lehetősé-
gét játssza el. Mi, az összefogás-
ban résztvevő hat párt képvise-
lői megállapodtunk abban, hogy 
a győztest mindenben támogat-
ni fogjuk. Ennek szellemében fo-
gok dolgozni az előttünk álló idő-
szakban. Ahogy eddig, a további-
akban is nyitott vagyok minden-
ki felé, de győzködni senkit nem 
fogok. Főleg azokat nem, akik 
2019-ben az összefogás jelöltje-
ként a DK országos és helyi szer-
vezetének támogatásával szerez-
hettek önkormányzati képvise-
lői mandátumot. Számomra az 
elsődleges cél a kormányváltás. 

Aki ebben partner, 
azzal minden kö-
rülmények között 
együtt fogunk dol-
gozni.

Hajdu László örö-
kébe szeretne lép-
ni, amihez szük-
ség lesz Hajdu 
tapasztalataira, 
kapcsolatépítő ké-
pességére is. 
A képviselő úr és 
Cserdiné Németh 

Angéla polgármester segítségére 
és támogatására számíthattam ed-
dig, számítok rá a továbbiakban 
is. Azt szoktuk mondani, hogy 
van a „Hajdu-féle iskola”, ami 
egyet jelent az elkötelezett mun-
kával, a választópolgárokkal való 
folyamatos kapcsolattartással és 
a kerület szeretetével. Nincs eb-
ben semmi titok: dolgozni kell, 
ott kell lenni az emberek között, 
meg kell hallgatni a véleményü-
ket és a problémáikat, és el kell 
vinni hozzájuk a megoldásokat. 
Számomra ez egy képviselő el-
sődleges feladata. Ennek folytatá-
sára készülök. 

„Győzni akarunk,
kormányváltásra

készülünk”
Budapesten a XV. kerület kivételével mindenhol Márki-Zay 
Péter győzött. Erre az első forduló eredményeinek ismere-
tében nem nagyon lehetett számítani, többek között erről 
is beszélgettünk Barkóczi Balázzsal, a 12. választókerület 

győztes baloldali képviselő-jelöltjével.

ékként maguk előtt tolni a vá-
lasztási kampányban. Ami egy-
részt reménykeltő, mert Ma-
gyarországon általában jobb-
középről lehet nyerni. Másrészt 
hordoz ideológiai veszélyeket 
is. Mit gondol minderről? 
Az összefogásban résztvevő hat 
párt még az előválasztás előtt el-
fogadott egy közös minimum-
programot. Megállapodtunk ab-
ban, hogy az Orbán-rendszer 
megdöntése után ennek 
alapján fogjuk kormá-
nyozni Magyarorszá-
got. E közös program-
nak vannak baloldali, 
liberális és jobbolda-
li elemei is. Abban is 
megegyeztünk, hogy 
a leendő hatpárti mi-
niszterelnök veze-
tésével felálló koalí-
ciós kormánynak a 
minimumprogram 
alapján kell majd 
megalkotnia saját 
programját. Ettől még 
tény, hogy a DK maradt 
az egyetlen párt, amely 
az előválasztási verseny 
alatt sem fordult el a bal-
oldali szavazóktól. Mi 

mányváltásra? beszéd hiszterizálását és az ál-
taluk kreált, va-
lamiféle misz-
tikus ellenféllel 
való verbális ha-
dakozást jelenti, 
addig nekünk vi-
lágos tervünk és 
programunk van 
az Orbánék ál-
tal az elmúlt 11 
évben szétvert 

egészségügy, 
oktatás, és 
általában 
az állami 
ágazatok és a nagy el-
látórendszerek rend-
betételére, megújí-
tására. Ez az ajánla-
tunk a választóknak: 
az elmúlt évtized 
megosztottsága he-
lyett a béke, a kor-
rupció felszámolása, 
az abban résztvevők 
elszámoltatása, és 
közös ügyeink mél-

tó, demokratikus kép-
viselete. Elkötelezettek 

vagyunk, és hiszünk az 
Orbán utáni új Magyar-

országban.

Dolgozni kell, 
ott kell lenni 
az emberek 
között, meg 
kell hallgatni a 
véleményüket
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Jónás

Happy enddel vég-
ződő történet egy 
önkormányzati cégről, 
költözésről, állatmen-
tésről, gondoskodásról, 
befogadásról.

A Répszolg Kft. géppark-
ját új telephelyre költöz-
tetik. Az új helyszín a 
Pázmány Péter utca 1. 
szám melletti területrész. 

A telek rendbetételének 
kezdetekor egy addig 
életvitelszerűen ott lakó, 
fedél nélkül élő személyt 
kellett felszólítaniuk a 
Répszolg dolgozóinak a 
kiköltözésre. A hontalan 
férfi hátrahagyott egy ré-
mült, alultáplált, gyenge 
állapotban lévő kutyát. 
A répszolgosok az álla-
tot megsajnálva, megetet-
ték-megitatták, megfür-
dették, majd állatorvos-

hoz vitték. Chip alapján 
megtalálták a gazdáját, 
aki lemondott a kutyus-
ról.

A Mázli nevet kapó 
riadt ebet a Répszolg 
Hunyadi utcai telep-
helyén helyezték el. A 
dolgozók megkedvel-
ték Mázlit, azonban ő 
továbbra is bizalmatla-
nul és félénken viselke-
dett az emberekkel. A 
nem fajtatiszta, de legin-
kább argentin dogra ha-
sonlító állat nem alkal-
mas őrző-védő feladatra. 
Néhány nap elteltével az 
egyik dolgozó úgy dön-
tött, összeismerteti saját 
kutyáját a megmentett 
ebbel. Miután a két ku-
tya jól kijött egymással, 
elfogadták egymást, így 
Mázli új otthonra talált, 
ahol szeretetben és nyu-
galomban él. Kezdeti bi-
zalmatlansága is sokat 
változott, egyre nyitot-
tabban áll az emberek-
hez – számolt be a szívet 
melengető történetről 
az önkormányzati cég. 
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GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT

RÉPSZOLGJÓTÉKONYSÁG

Jág

A forráshiányos költségvetés 
ellenére az önkormányzat 
idén is biztosította az intézmé-
nyek működéséhez szükséges 
forrásokat, ügyelve arra, hogy 
üzemeltetési hiányosságok 
semmiképp se merüljenek fel.

A Gazdasági Működtetési Köz-
pont (GMK) az önkormányzat-
tal együtt priorizálta a kötelező-
en elvégzendő, illetve szükség 
esetén halasztha-
tó, adott esetben 
időlegesen elhagy-
ható feladatok lis-
táját. A minden-
napos üzemelte-
tés, hibajavítás fo-
lyamatos ellátása 
elsőbbséget élvez, 
a későbbi káro-
kat enyhítő kar-
bantartási mun-
kálatok szintén 

élen járnak a rangsorolásban. A 
GMK Karbantartó Műhely ka-
pacitását felhasználva, az intéz-
ményhálózatot lefedve végeznek 
festés-mázolásokat, burkolatjaví-
tásokat, -cseréket, asztalosmun-
kákat, elektromos felújításokat.

A kisebb karbantartási mun-
kák mellett a GMK az alabbi fej-
lesztéseket végezte el. Az ÉTA 
által bérelt Molnár Viktor ut-
cai épületrészen az ablakokat 3,1 
millió forintért, a Bogáncs utcai 
főzőkonyha homlokzati nyílás-

záróit  pedig 7,8 
millió forintért 
cserélték. A Szö-
vőgyár Tagóvo-
da hátsó lépcsőhá-
zi katedrál-üvegfa-
lának cseréjét  vé-
gezték 2,9 millió 
forintért, a Meix-
ner Iskola 4 tetőté-
ri ablaka pedig 1,2 
millió forintba ke-
rült.

Az Országos Munkaku-
tya Sport Egyesület nagy-
szabású eseményt szervez 
a Felsőkert utcai kutyás 
sportpályán november 
14-én délelőtt 10 órától 
délután 4-ig. A belépője-
gyekből, illetve a nevezé-
si díjakból befolyt össze-
get a Bárka Átmeneti Ál-
latotthon melegedőjének 
felújítására fordítják.

A jótékonysági ren-
dezvényen színes progra-
mokkal várják az érdek-
lődőket. 

A kutyával érkezők 
részt vehetnek különfé-

le versenyeken, kipró-
bálhatnak kutyás sporto-
kat, vagy a felügyelt ku-
tyanapközit. A kutya nél-
kül érkezőket a kutyás 
bemutatók szórakoztat-
ják, a gyerekeket a krea-
tív gyereksarok. Lesznek 
konzultációk, többek kö-
zött állatorvossal, kutya-
kozmetikussal, valamint 
fizioterápiával, masszázs-
zsal foglalkozó szakembe-
rekkel, és kutyás felszere-
léseket, eszközöket, táp-
lálékot és kiegészítőket 
kínáló standokat is felál-
lítanak. 

A mindennapos 
üzemeltetés, 
hibajavítás 
folyamatos 
ellátása elsőbb-
séget élvez

Szerteágazó gondoskodás 

Új otthonra talált a rémült kutyus

A Molnár Viktor utcai épületrészen az ablakokat cserélték ki

Mázlista Mázli

Nem kutyadolog!
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RieRsch Tamás

„Az elmúlt harminc év be-
bizonyította, hogy szük-
ség volt erre a szolgáltatás-
ra” – mondta Gráczer Ir-
ma, a XV. kerületi Egyesí-
tett Szociális Intézmények 
vezetője október 20-án, az 
Újpalotai Szabadidő Köz-
pontban tartott születés-
napi rendezvényen. 

A FENO-t 1991 márci-
usában szülői kérésre ala-
kították meg. Papp Ágnes 
gyógypedagógusnak töb-
ben panaszkodtak, hogy 
súlyosan halmozottan fo-
gyatékos gyermekük el-
látásához segítségre len-
ne szükségük. Ágnes ak-
kor az önkormányzathoz 
fordult, ahol egy képvise-
lő, Hajdu László – későb-
bi polgármester, majd or-
szággyűlési képviselő – 
karolta fel az intézmény 
létrehozásának gondo-
latát. Az első helyszín a 
Zsuppán Lászlóné vezet-
te Kontyfa utcai bölcsőde 
két csoportszobája volt, 
ahol 12 (6-12 éves) gondo-
zottal kezdte meg műkö-
dését a FENO. 

„Ekkor a halmozottan 
súlyos fogyatékos gyere-
keket még képezhetetlen-
nek tartották – mondta 
Némethné Varga Viktó-
ria, a FENO jelenlegi ve-
zetője. – Sötétben tapoga-
tóztunk, a módszereket 
nekünk kellett kidolgoz-
nunk.”

1993-ban aztán a szociá-
lis törvény módosításával 
megteremtették a jogsza-
bályi hátteret a szakembe-
rek számára.

„A Kontyfa utcai 
bölcsődei csoportszobá-
kat hamar kinőttük – 
folytatta a FENO veze-
tője. – Szerencsére 1998-
ban lehetőségünk nyílt, 
hogy átköltözzünk a Mol-

nár Viktor utcai felújított 
óvodaépületbe. Itt már 36 
fiatal ellátását tudtuk biz-
tosítani, melyhez új kollé-
gák is kapcsolódtak.”

A jubileumi szakmai 
konferencián többször is 
elhangzott a „csapat” szó. 
A súlyosan halmozottan 
fogyatékos fiatalok kép-
zése ugyanis sosem egyé-
ni munka, mindenkinek 
egyformán ki kell vennie 
a részét belőle.

„2022 nyarán megszű-
nünk iskolai telephely len-
ni, mert az idei évben az 
utolsó tanköteles növendé-
keink is »elballagnak«. Ez 
pedig azt jelenti, hogy új-
ra kell terveznünk a tevé-
kenységünket” – jegyezte 
meg a FENO vezetője.

A profilfrissítés sosem 
könnyű, ezen a területen 
pedig különösen nehéz 
feladat elé állítja a szakem-
bereket. Mostantól ugyan-
is arra kell törekedniük, 
hogy a gondozottak álla-
potát fenntartsák, illetve, 
hogy megpróbálják őket a 
jövőre is felkészíteni, ami-
kor már a szüleik képtele-
nek lesznek ápolni őket.

RieRsch Tamás

Nagyobb sebességfokozatba kapcsolt a Cso-
davár Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszó-
ház. Nemrégen felavatták a létesítmény új 
ékkövét, az udvari játszótérként funkcionáló 
űrközpontot. Most pedig egy rendhagyó őszi 
programjukról számoltak be.

„Október a Down-szindróma hónapja, amikor 
világszerte úgynevezett Buddy Walk megmoz-
dulásokat szerveznek. Sajnos, a COVID mi-
att most ezek leginkább csak online zajlanak. 
Mi is szerettünk volna egyet hirdetni, de nem 
mertünk rendezvényben gondolkodni – mond-
ta Nyitrai Katalin, a Csodavár Alapítvány kom-
munikációs vezetője. – És akkor szó szerint »be-
lefutottunk« a RunFree-mozgalom mögött álló 
Imrik-Ferency Barbarába, aki online jótékony-
sági futásokat szervez. A mi célunkat is méltó-
nak találta arra, hogy egy probatételt indítson, 
így októberben a Felemás Zokni Futamra is ne-
vezhetnek az érdeklődők. Barbara tervezett ne-

künk egy szuper egyedi érmet, és annak megvá-
sárlásával már gyűlik a támogatás a Rejtett Kin-
csek Down Egyesületnek. 

A Felemás Zokni Futamban résztvevőknek a 
nevezési díj befizetését követően november 30-
ig van lehetőségük, hogy gyalog, futva, kerék-
párral vagy rollerrel teljesítsék az 1-42 kilomé-
ter hosszú távok valamelyikét. Amikor erről 
fényképes igazolást adnak, megkapják az ezért 
járó érmet és oklevelet. 

Részletek: downegyesulet.huFo
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CSODAVÁR ADÓFELAJÁNLÁS

FEJLESZTŐ GONDOZÓ KÖZPONT 

A súlyosan 
halmozottan 
fogyatékos 
fiatalok képzése 
sosem egyéni 
munka

Jubileum új kihívásokkal

Másokért futni

Harmincéves lett a Molnár Viktor utcai Fej-
lesztő Gondozó Központ (FENO). Egy ilyen 
speciális intézmény három évtizedes működteté-
se – ami ráadásul sosem volt kötelező feladata az 
önkormányzatnak – sikertörténetnek számít. Ez 
a jubileum viszont egy korszak végét is jelenti, 
jövő nyártól ugyanis már csak nappali szociális 
intézményként fog funkcionálni.

A Felemás Zokni Futammal a Down-szindrómásokért

Korona alapítvány
A „Korona” Oktatási Alapít-
vány (Szent Korona útja 5.) ku-
ratóriuma ezúton fejezi ki kö-
szönetét mindazoknak, akik a 
2019. évi személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát alapítvá-
nyuk számára ajánlották fel. 

Egyúttal szíves tudomásukra 
hozzuk, hogy a befolyt 529 295 
forint összeget tanulmányi ver-
senyek nevezési díjaira, internet- 
előfizetésre, szemléltető eszkö-
zök, tankönyvek, jutalomköny-
vek, informatikai eszközök vá-
sárlásra és egyébb kulturális 
rendezvények támogatására for-
dítottuk – közölte az alapítvány 
vezetősége. 

Az alapítvány célja: a Szent 
Korona Általános Iskola nevelé-
si és oktatási programját szolgáló 
új eljárások kidolgozása, megva-
lósítása, illetve anyagi hátterének 
biztosítása.
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MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÓ

KÖZÉLET

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

Központban a lelki egyensúly
Jónás ágnes

Új nevet kapott a Munkanél-
küli Fiatalok Tanácsadó Iro-
dája, funkciói megváltoztak és 
kibővültek, így most már Men-
tálhigiénés Tanácsadó (MenTa) 
néven működik tovább. A 
változás okairól Százné Orosz 
Krisztinát, az ESZI Család- és 
Gyermekjóléti Központjának 
vezetőjét kérdeztük.

Immár kibővített, újragondolt 
szolgáltatásokkal várja az ér-
deklődőket az iroda.
A család- és gyermekjóléti alapellá-
tás egyik nagyon fontos tevékeny-
ségi köre a helyi problémákra re-
flektáló, célzottan megszervezett 
prevenciós munka. A MUFTI ko-
rábbi működését indokolt és idő-
szerű volt a megváltozott igények-
hez igazodva átalakítani. Ehhez a 
profiltisztításhoz új elnevezés is 
társult. 2021 júliusától Mentálhi-
giénés Tanácsadó (rövidítve Men-
Ta) néven komplex prevenciós 
eszközként kapcsolódik a család-
segítéshez, a gyermekjóléti alap-
ellátáshoz és az iskolai szociális 
munkához egyaránt. 

Milyen új felada-
tokat látnak el?
A Mentálhigié-
nés Tanácsadó-
ban az egyének és 
a családok életé-
ben felmerülő, a 
lelki egyensúly hi-
ánya miatt fellépő 
nehézségek és el-
akadások elhárítá-

sát célzó tanácsadásokat biztosí-
tunk a gyermekek, fiatal felnőt-
tek és az aktív korúak számára. 
Törekszünk a személyre szabott, 

legjobb szolgálta-
tás kiválasztására, a 
holisztikus szemlé-
let érvényesítésére, 
a közösségi mentál-
higiénés légkör ki-
alakítására.

Szolgáltatása-
ink: pályaorien-
tációs és munka-
erő-piaci-, pszi-

chológiai- és gyásztanácsadás, 
addiktológiai-, családterápiás 
konzultáció, mentálhigiénés se-
gítés,  tematikus csoportok, klu-
bok működtetése, szabadidős, 
szünidei ifjúsági programok, 
fesztiválok, kitelepüléses kam-
pányrendezvények szervezése.

Mi indokolta a módosításokat? 
Az utóbbi évek gyökeres vál-
tozást hoztak a munkaerő-pia-
ci szolgáltatások terén. Ez kiha-
tott a MUFTI működésére is. Az 
igénybe vevők száma évről évre 

csökkent, a szolgálatnál megfor-
dult ügyfelek ugyanakkor egy-
re komplexebb ellátásra szorul-
tak. Esetükben nyilvánvaló volt, 
hogy a munkanélküliség csak egy 
tünete a mélyebben gyökerező, 
sokszor komoly, a személyes élet-
vezetést is érintő, önértékelési és 
szocializációs problémáknak. 

A pandémia miatti bezárások 
idején az óvodai és iskolai szo-
ciális segítők közvetítésével sok 
gyerek csak nálunk tudott be-
kapcsolódni a digitális oktatásba, 
vagy kapott segítséget a felzárkó-
záshoz. Közülük többen azóta 
is rendszeresen felkeresnek ben-
nünket. Ugyanakkor szeretnénk 
délutánonként helyet biztosítani 
azoknak a gyerekeknek is, akik 
közös játékra, zenélésre, beszélge-
tésre vágynak. Szakképzett és ta-
pasztalt munkatársak várják őket.

Kik és hogyan vehetik igénybe 
a MenTa szolgáltatásait? 
Központunk minden szolgáltatá-
sa térítésmentes. Az igénybevétel 
feltétele a XV. kerületben életvi-
telszerű tartózkodás, valamint 
egy családsegítővel történő adat-
felvétel és együttműködési megál-
lapodás megkötése. 

A szolgálatnál 
megfordult 
ügyfelek egyre 
komplexebb ellá
tásra szorultak

A MENTA ELÉRHETŐSÉGEI: 

Cím: 1157 Budapest, Zsókavár utca 
24-26. (Az épület háta mögött talál-
ható a bejárat.) 
Telefonszám: +36 1 418 2025; +36 
1 418 3349
email-cím: menta@eszixv.hu

Százné Orosz Krisztina: igazodtunk a megváltozott igényekhez

Fo
tó

: X
V

. M
éd

ia
, V

ar
go

sz



www.bpxv.hu  2021. október 28.  9

FOTÓPÁLYÁZAT

ÉJSZAKAI ÉGBOLT
Van egy csodálatos fotód az éjszakai égboltról? Netán több is? Most könyveket 
nyerhetsz egy szuper pályázaton!
A Corvina Kiadó fotópályázatot hirdet amatőr és profi  fotósok számára. Olyan 
képeket várnak, amelyeken az éjszakai égboltot örökítették meg. A kiírás apro-
pója Isaac Asimov klasszikus csillagászati ismeretterjesztő művének, A robba-
nó Napoknak az új kiadása.

Díjazás 
1. helyezett: 25.000 forint értékben választhat a Corvina Kiadó könyveiből 
2. helyezett: 20.000 forint értékben választhat a Corvina Kiadó könyveiből
3. helyezett: 15.000 forint értékben választhat a Corvina Kiadó könyveiből
    Az első tíz helyezett megnyeri Isaac Asimov: A robbanó Napok című könyvét.

Határidő: 2021. november 1. 24:00 óra 

Zsűri: Karcagi Klára, a Corvina Kiadó művészeti vezetője
Király Levente, a Corvina Kiadó igazgatója
Székelyhidi Zsolt, a Corvina Kiadó műszaki vezetője

A pályázatra beküldött képeket a Corvina Kiadó jogosult a honlapján, face-
book- és instagram oldalán, a fotós megnevezésével megjelentetni.

Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani? 
E-mailen a koch.andrea@lira.hu címre kell beküldeni „Asimov fotópályázat” tár-
gyi megjelöléssel, valamint fel kell tölteni a pályázó facebook- és instagram 
oldalára az alábbi hastag jelzésekkel: #éjszakai_égbolt #corvinakiadó #asimov

Ki pályázhat?
A pályázaton 14. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. 

Fontos részletek: Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a 
pályázó által készített alkotás nevezhető. Csak olyan fotóval lehet pályázni, amit még 
nem publikáltak máshol. Egy pályázó maximum 3 képet küldhet be. A pályázaton 
manipulált képek nem indulhatnak. Nem számít manipulációnak a hagyományos 
fotográfi ai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel 
közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. A képek 3-10 MB méretűek lehetnek, 
JPG formátumban. Rövidebbik oldaluk minimum 2100 pixel, a hosszabbik pedig 
maximum 6000 pixel legyen. A képtömörítési minőség 100 százalékos legyen.
Nevezési díj nincs. 
Kérdés esetén a koch.andrea@lira.hu email címre várják a leveleket. 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormány-
zata a tulajdonában lévő lakások bérbeadására költségelvű lakbér fi zetése mel-
lett, felújítási kötelezettséggel történő nyílt pályázatot írt ki 11 darab üres lakás 
bérleti jogának elnyerésére. 
A kiírásban szereplő lakások 6 hónapra szóló használati szerződéssel + 5 év 
határozott időtartamú bérleti szerződéssel kerülnek birtokba.
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki a feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
Benyújtási határidő: november 12. (péntek) – 24 óra
A pályázati kiírás és mellékletei letölthetőek: Budapest Főváros XV. Kerületi 
Önkormányzat internetes oldaláról (www.bpxv.hu).
A pályázat kizárólag postai úton Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri 
Hivatal Lakásosztályának címezve (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) nyújt-
ható be! A pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a pályázatot a címzetthez 
határidőn belül feladta.
A borítékra rá kell írni:  „Költségelvű lakáspályázat”

Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

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

Tóth Imre 
alpolgármester 

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

Tóth Veronika 
alpolgármester

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

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

+36 80 203 804

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

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

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

 +36 70 371 7978  
lukacs.gergely@bp15.hu

  2. sz. vk. Szilvágyi László
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 768 0993  
szilvagyi.laszlo@bp15.hu

Választókerület/név/frakció Elérhetőség

Név/frakció Elérhetőség

  3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 382 6160   
bodo.miklos@bp15.hu

  4. sz. vk. Deschelák Károly
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 571 4121
deschelak.karoly@bp15.hu

  5. sz. vk. Farkas Edit 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 20 440 8855 
farkas.edit@bp15.hu

  6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 30 540 6393  
legard.krisztian@bp15.hu

  7. sz. vk. Király Csaba 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 962 8755  
kiraly.csaba@bp15.hu

  8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 296 6139 
gyurko.daniel@bp15.hu

  9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 964 2452 
vekas.sandor@bp15.hu

10. sz. vk. Tóth Veronika
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 585 4493 
toth.veronika@bp15.hu

11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 164 4472 
bihal.david@bp15.hu

12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Független) 

 +36 30 991 4405 
makai.ferenc@bp15.hu

13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 673 8199 
palocsai.bela@bp15.hu

14. sz. vk. Tóth Imre 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 984 3118 
toth.imre@bp15.hu

Bakos Mária Magdolna
(Fidesz–KDNP)

+36 20 409 1574 
bakos.maria@bp15.hu

Csonka László
(Fidesz–KDNP)

+36 20 219 1232 
csonka.laszlo@bp15.hu

Lehoczki Ádám
(Fidesz–KDNP)

+36 20 436 1224 
lehoczki.adam@bp15.hu

Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 669 3807

Pálmai Attila 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

+36 20 777 6837 
palmai.attila@bp15.hu

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)

+36 70 778 8544
szalay.kornel@bp15.hu

FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN
További információk: https://www.bpxv.hu/kepviselo

LISTÁS KÉPVISELŐK

KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT
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Jónás ágnes

A kormány elfogadta a Buda-
pesti Fejlesztési Központ (BFK) 
projektjavaslatát és összesen 
nettó 980 millió forint európai 
uniós támogatásban részesítet-
te a hiányzó budapesti vasúti 
megállók előkészítésére indult 
projektet. Egyedüli ajánlattevő-
ként a szombathelyi HYDRO-
ÉP Közmű Tervező,- Szerve-
ző és Kivitelező Kft. tervezheti 
meg a vasúti megállóhelyeket a 
budapesti körvasúton. 

A külső körvasút új megállói-
nak meghatározó lesz a sze-
repük abban, hogy az agg-
lomerációs forgalom lebonyo-
lítása mellett közvetlen kap-
csolatot teremtsenek a külső 
kerületek és a belváros között. 
Emellett arra is lehetőség adó-
dik, hogy a belváros érintése 
nélkül lehet közösségi jármű-

vel közlekedni a külső kerüle-
tek között.

A külső körvasút fejlesztési 
projektje kerületünket az alábbi-
ak szerint érinti:

Újpalota megállónál a koráb-
ban megépült peronok meghosz-

szabbításának, valamint a peronok 
közötti szintbeli kapcsolat bizton-
ságos kialakításának tervezése a 
feladat, ezáltal akár csatolt FLIRT 
vagy KISS szerelvény is megállhat 
itt. A peronok jelenlegi hossza 80 
méter, ezeket 160 méter hosszú-

ra szükséges megépíteni. A vasúti 
megállóhely a 7-es, 7E, 8E, 108E, 
133E, illetve a 277-es autóbuszok-
ra ad átszállási lehetőséget, és köz-
vetlenül elérhető az újpalotai lakó-
telep jelentős részéről gyalogosan 
vagy kerékpárral is.

Pestújhelyen új vasúti megálló-
hely létesül az Erzsébet királyné 
útja–Kolozsvár utca vonalában, 
ahol át lehet majd szállni az 5, 
124, 125-ös buszokra és a 62, 69-
es villamosokra.

A megállóhelyek mindegyikét 
B+R kerékpártárolóval tervezik.

„A HYDRO-ÉP elsődleges 
fel adata az új peronok tervezé-
se, ezek akadálymentes megkö-
zelítésének biztosítása, továbbá 
kiterjed a tervezés az állomások 
előtereinek a rendezése, illetve 
új kiegészítők, bútorok (például 
padok, információs táblák, esőbe-
állók) tervezésére” – közölte Vi-
tézy Dávid, a BFK vezérigazga-
tója. 

Az Európai Parlamentben hosz-
szú ideje napirenden van a kérdés, 
vajon tényleg érdemes-e évente 
kétszer előrébb vagy hátrébb állí-
tanunk az órákat – arról a tagálla-
mok döntenek majd, hogy a téli 
vagy a nyári időszámítást választ-
ják. A tárgyalások – feltehetőleg a 
járványhelyzet miatt is – megre-
kedtek, ám az Európai Unió által 
végzett online felmérés alapján az 

emberek többsége a nyári időszá-
mításra szavazna.

A magyar kormány koráb-
ban úgy fogalmazott, nyitottak 
az óraátállítás eltörlésére, Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter viszont hozzátette, 
egyelőre nincs napirenden a kér-
dés, hogy ha eltörölnénk az óra-
átállítást, akkor a nyári vagy a téli 
időszámítást választanánk.

A végső döntésre tehát még 
várnunk kell, októberben leg-
alábbis még biztosan számolnunk 
kell az óraátállítással.

Pestújhelyen új vasúti megállóhely létesül az Erzsébet királyné útja–Kolozsvár utca 
vonalában

KÜLSŐ KÖRVASÚT

TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS

FŐVÁROSI HÍREK

Új vasúti megállóhelyek épülnek
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MI HAZÁNK 
MOZGALOM

Budapest 12. választókerületének 
országgyűlési képviselőjelöltje

TAKÁCS ANDRÁSTAKÁCS ANDRÁS
közíró

A MI HAZÁNK MOZGALOM alapítói és tagjai több 
évtizedes civilpolitikai múlttal rendelkeznek. 

A haza iránti cselekvő szeretet késztetett minket 
arra, hogy pártként működjünk. Parlamenti mun-
kánkat a konstruktivitás fogja jellemezni. 

Mert hiszem és vallom:

Mi Hazánk Bp. XV. kerületi szervezete      MI HAZÁNK: https://mihazank.hu/         
TARTALMI FELELŐS: Takács András      EMAIL: takacs.andras@mihazank.hu       
TELEFON: 06-20-97-14-600       BLOG: https://periszkop.blog.hu/

„Magyarnak lenni: nem a szó, 
a név, az ősök, az élet,

magyarrá csak a szív tesz és a lélek.”
         Alföldi Géza

HIRDETÉS

Órát állítunk
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Jónás ágnes

A koronavírus negyedik 
hulláma Magyarországon a 
közzétett fertőzöttségi, illet-
ve tesztpozitivitási adatok 
alapján felfutó ágába került.

Jelenleg az önkormányzatok-
nak nincsen lehetősége elren-
delni a maszkviselést, ugyanis 
ezt központi jogszabály szabá-
lyozza.

A Fővárosi Önkormányzat 
kezdeményezi a kormánynál, 
hogy állítsák vissza a 2021. jú-
lius 3. előtt hatályos szabályo-
kat a maszkviseléssel kapcsolat-

ban, vagy ha nem érzi országo-
san szükségesnek, akkor a kor-
mány adjon felhatalmazást a 
helyi önkormányzatok képvi-
selő-testületeinek, Budapest te-
rületén a Főváro-
si Önkormány-
zatnak, hogy a 
maszkviselési kö-
telezettséget helyi 
önkormányzati 
rendeletben írhas-
sák elő. 

Karácsony Ger-
gely ez ügyben 
Pintér Sándor bel-
ügyminiszternek 
írt levelet, amiben 

felhívta a figyelmet a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnök-
ségének javaslataira is: ezek kö-
zött kiemelt helyen szerepel, 
hogy zárt térben, rendezvénye-

ken és tömegköz-
lekedési eszkö-
zökön szükséges 
az orrot és szájat 
egyaránt eltakaró 
maszk viselése.

A javaslatról 
egyeztettek a Fő-
városi Idősügyi 
Tanáccsal is, a tes-
tület egyhangúan 
egyetértett a dön-
téssel.

A Zöld Budapest és a Nyitott Budapest mun-
kacsoport után az Esélyteremtő Budapest mun-
kacsoport is megtartja az alakulását követő első 
rendes ülését, méghozzá november 3-án. 

A civil munkacsoport esélyegyenlőséggel, 
esélyteremtéssel, az egészséggel és lakhatási kér-
désekkel foglalkozik. 

Az ülésén a munkacsoport tagjai a Fővárosi 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020. évi vég-
rehajtásáról készített beszámolót fogják vélemé-
nyezni, illetve az idén nyáron lezajlott részvételi 
költségvetés tapasztalatairól és a szintén nyáron 
elinduló Civil Adatbázisról fognak beszélgetni. 

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel online for-
mában lesz megtartva, amihez a www.budapest.hu 
oldalról csatlakozni is lehet.

JÁg

TESZTELTÉK A HÍD
TEHERBÍRÁSÁT
Újabb mérföldkőhöz érkezett a zug-
lói Csömöri utat és az újpalotai Dré-
gelyvár utcát összekötő felüljáró 
felújítása, már tesztelték a híd te-
herbírását. 
A felüljáró felújítása a tervek sze-
rint halad, a félpályás lezárás leg-
később a műszaki átadás-átvétel 
megkezdéséig marad érvényben, 
melynek tervezett dátuma 2021. 
december 3. 

VÍZVEZETÉKEK TÉLIESÍTÉSE
A Magyar Víziközmű Szövetség a 
vízmérők, a vízvezetékek és a sze-
relvények téliesítésének fontossá-
gára hívta fel a figyelmet az MTI-
nek küldött közleményében. A té-
len is lakott ingatlanoknál fontos a 
vízmérőakna szigetelése, figyelni 
kell azokra a vezetékszakaszok-
ra is, amelyek kevésbé védett he-
lyen, például pincében, falon kívül 
vannak, ezeket is célszerű szigete-
lőanyaggal védeni. Vízteleníteni kell 
a kerti csapokat, valamint érdemes 
jobban odafigyelni a telepített öntö-
zőberendezésekre is.
   
MI LESZ A BIODÓMMAL? 
Március óta nem reagál a kormány 
a fővárosnak arra az ajánlatára, 
hogy állami pénzből fejeződjön be 
a Biodóm építése, cserébe a fővá-
rosi önkormányzat vállalná az épü-
let betelepítését állatokkal és növé-
nyekkel, valamint az üzemeltetést 
is – idézte fel a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatón Budapest humán 
területekért felelős főpolgármes-
ter-helyettese. Gy. Németh Erzsébet 
emlékeztetett: 2013 óta az állam 
44 milliárd forintot költött a Biodóm 
felépítésére, a beruházás befejezé-
séhez azonban még 15-20 milliárd 
forintra lenne szükség. A főváros-
nak a kormány megszorításai miatt 
nincs erre elegendő forrása. A Bio-
dóm betelepítését és üzemeltetését 
továbbra is a főváros vállalná.

A maszkviselés szigorítását kérik

Esélyteremtő Budapest

FŐVÁROSI KEZDEMÉNYEZÉS

ONLINE TANÁCSKOZÁS

A maszkviselési 
kötelezettséget 
helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
írhassák elő

FŐVÁROSI HÍREK
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telen. Tény, hogy nem jártam 
színi képzésre, nem ismertem a 
szakmát, mert ez egy szakma” – 
mondta Andrea, aki ebből tanul-
va, Olaszországban beiratkozott 
egy egyéves nemzetközi színi is-
kolába. Egy szőke lány, aki tud 
olaszul, ráadásul fiú neve is van. 
Rögtön megjegyezték, érdekes 
volt. 

Az első öt év munkával telt, 
sok castingra járt, ügynökségek-
hez, mindenféle rendezvényre, 
hogy minél több helyen megis-
merjék és bedolgozza magát a 
szakmába, és ő is minél több em-
bert megismerjen. Öt év után jöt-
tek a nagyobb szerepek, de a kin-
ti mentalitással nehezen tudott 
azonosulni. „Az állandó késések, 
a megbízhatatlanság, a kicsit »ej, 
ráérünk arra még« hozzáállás, az 
nem én vagyok.”

E
lege lett, elment az USA-ba, 
ahol három évig élt. Hamar 
kiderült, hogy ott annyira ro-
botszerűen és futószalagon 

gyártják a filmeket, hogy egyál-
talán nem számít az ember. „Az 
első sikereimet úgy éltem meg, 
hogy most megfogtam az isten 
lábát, gyerekkorom óta ezt akar-
tam, és most sikerült.” Mégsem 
érezte jól magát, egyedül volt, 
állandóan bőröndből élt. Soká-
ig őrlődött, érezte, hogy baj van. 
„Amíg az ember fiatal, élvezi az 
állandó pörgést, az új embere-
ket, de 10-15 év után ez is rutin-
ná válik. Belép az ember egy má-
sik életszakaszba, amikor rájön, 
hogy más is kell, nemcsak a mun-
ka. Úgy kezdtem el látni maga-
mat, hogy néhány év múlva en-
gem is bedarál az a rendszer, és 
ugyanúgy járok, ahogy sok szí-
nésznő Hollywoodban, akik 
vagy plasztikázni kezdték magu-
kat, vagy alkohol- és drogproblé-
máik lettek. Mert a felszínen azt 
kell mutatni, hogy mindig erős 
vagyok, minden rendben van.” 

Andrea hét éve él itthon, rög-
tön alapított egy céget. Vett né-
hány filmes eszközt, kialakított 
egy eszközparkot, amelyeket bér-
be adtak forgatásokra. A vállalko-
zásának ezt a részét hamarosan 
leépítette, jöttek helyette külön-
böző projektek, és elkezdett pro-

ducerként dolgozni. Azóta sem 
került bele az itteni filmes szakma 
krémjébe, és a színészeknek sem 
jelent nagy konkurenciát, mert a 
Megdönteni Hajnal Tímeát óta 
nem forgatott itthon, kivéve a Su-
sotázs című rövidfilmet. A film-
intézethez öt pályázatot nyújtott 
be az utóbbi években, egyszer 
sem nyert. 

N
em esett kétségbe, hiszen 
beszél angolul, olaszul és né-
metül, a külföldi ügynök-
ségekkel változatlanul kap-

csolatban áll, rendszeresen kap 
felkéréseket. Mégis a társadalmi 
szerepvállalás felé orientálódott, 
amit a mikrokörnyezete fejlesz-
tésével kezdett, ugyanis belesze-
retett a „társasházkezelésbe”. Mi-
után hazaköltözött, ugyanab-
ban a lakásban folytatta az életét, 
ahonnan elment, ahol semmi sem 
változott. „Egy tervet készítet-
tem arról, hogyan tudnám gatyá-
ba rázni a házat. Elmentem egy 
közgyűlésre, ahol rögtön meg-
választottak számvizsgáló elnök-
nek, mert kimondtam, hogy a 
közös képviselő nem végzi jól a 
munkáját. Le is váltottuk, lett he-
lyette másik, most egyenesben 
van a ház anyagilag. Felújítottuk 
a tetőt, a kertet, most is folynak 
munkálatok, erre mind fedeze-
tet kell előteremteni, több pályá-
zaton nyertem pénzt a közösség-
nek. Időnként ellenállásba ütkö-
zöm, a magyar ember általában 
nem szereti a változást, az újító 
gondolkodásom sokaknál kiver-
te a biztosítékot.” Andrea társas-
ház- és ingatlankezelő képzéseket 
is elvégzett, és bízik abban, hogy 
egy idő után nem a kellemetlen 
dolgokra emlékeznek a lakók, 
hanem azt látják, hogy a lakóhe-
lyük egyre szebb, egyre biztonsá-
gosabb és élhetőbb. 

Andrea társadalmi felelősség-
vállalása szintet lépett, amikor ta-
valy novemberben egy felhívást 
olvasott a Margit-negyed projekt-
ről. Ebben a II. kerület polgár-
mestere arra kérte az ott élőket, 
hogy írják meg észrevételeiket, ja-
vaslataikat és ötleteiket, hogyan 
újulhatna meg a Margit körút és 
vonzáskörzete. A fejlesztési kon-
cepció célja, hogy a környék kul-

turális negyedként éledjen újjá. 
Andrea rögtön tollat ragadott, 
két nap múlva már Őrsi Gergely-
lyel, a kerület első emberével tár-
gyalt a Margit-negyedről. Hama-
rosan megalakult egy döntéselő-
készítő tanácsadó testület, ami-
nek Andrea is a tagja. A rengeteg 
testületi ülésnek köszönhetően 
már ki is alakítottak egy mód-
szertant, aminek egy-két éven be-
lül látható eredménye is lesz.

HANGÁR 

KÖZÉPPONTBAN

Modellkedés, színészkedés, 
társasházak. Meglehetősen 
kalandos évtizedek állnak 
Osvárt Andrea mögött, 
aki másfél évtized után 
hét éve költözött haza 
Magyarországra. Egyre 
jobban munkál benne a 
társadalmi szerepvállalás 
felelőssége, erről is 
beszélgetett vele a Hangár 
című műsorban Bíró 
Beáta.

bicó henRieTT

Hollywoodtól a társadalmi     szerepvállalásig

T
izenhat éves volt, amikor a 
pécsi kollégiumban meglá-
tott egy plakátot, amelyen 
modelltanfolyamot hirdet-

tek. Csak az első lépést kellett 
megtennie, utána az élet hozta az 
egyik lehetőséget a másik után. 
A modellversenyből szépség-
verseny lett, abból egy-két rek-
lámfilm, aztán Andrea belekós-
tolt a színészkedésbe.  Közben az 
ELTE olasz szakán tanult, és mi-
után elvégezte, akkor jött a gon-
dolat, hogy ezt a kettőt érdemes 
lenne összekötnie. A modellke-
désben már sikeres volt, a mási-
kat pedig nem szerette volna elve-
szíteni, pontosabban azt a renge-
teg energiát, amit a nyelvtudásba 
fektetett. Olaszország felé vette 
az irányt 2003-ban, ahol úgy mu-
tatkozott be, hogy színésznő, aki 
beszél olaszul.

Felvetődik a kérdés, miért 
érezte úgy, hogy Magyarorszá-
gon nem volt perspektívája szí-
nészként. „Húsz évvel ezelőtt 
volt egy filmsorozat az RTL-
Klub-on aminek sok szép fiatal 
modell volt a szereplője. Nincs 
mit szépíteni, a film megbukott, 
akkor úgy éreztem, hogy leírt az 
itthoni szakma, és sokáig nem ka-
pok új lehetőséget, hogy bizo-
nyítsak. Elég vakmerő és dacos 
vagyok, van bennem egy »csa-
kazértis megmutatom« hajtóerő. 
Felmértem, hogy nem tudom át-
kódolni az emberek agyában azt 
a képet, hogy szép, de tehetség-
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A következő váratlan for-
dulat akkor történt And-
rea életében, amikor ta-
vasszal a főváros polgár-

mestere, Karácsony Gergely 
egyik Face book-bejegyzésére 
írt kommentet, amivel fel-
robbantotta a netet. „Amikor 
az ember őszintén nyilvánul 
meg, akkor éri el a legnagyobb 
hatást” – mondja Andrea, akit 
Karácsony Gergely felkért, 

hogy lépjen be a 99 mozgalom 
alapító tagjai közé. Ez egy pár-
tokon átívelő mozgalom, ami 
az ellenzéki előválasztáson Ka-
rácsony Gergelyt szerette vol-
na befutónak. Andrea reméli, 
hogy a választási eredmények 
ellenére a mozgalom megma-
rad, hiszen „ezek az emberek, 
akik ebben a mozgalomban 
egyesültek, azok tenni akar-
nak”. 

M
eglehetősen kevés sza-
badideje van, a napi 
nyolc óra alvásból és 
a sportolásból nem en-

ged, próbál egészségesen él-
ni és a személyes kapcsolatait 
is ápolni. Nem csinál belőle 
problémát, hogy már nem a 
„húszéves, jó csaj szerepben” 
fog tevékenykedni, de lehet 
még visszatérése a filmek vi-
lágába.

A jövőben azzal szeretne 
foglalkozni, amiben jól ér-
zi magát. „Újító vagyok, ka-
landor személyiség, nem sze-
retem az állóvizet” – mondja 
magáról Andrea, aki imádja 
Budapestet. 

Nem tartja magát politikus-
nak, de ha úgy hozná az élet, 
szívesen tenne többet a fővá-
rosért, különösen a társashá-
zakban élőkért. 
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RIERSCH TAMÁS

Csipke kiállítást rendeztek 
a Pestújhelyi Közösségi Ház-
ban, a megnyitón búcsúztat-
ták kollégái Pintér Zsuzsánnát, 
a közösségi ház vezetőjét, akit 
a pandémia miatt csak most 
volt lehetőségük személyesen 
megünnepelni.

Pintér Zsuzsánna 1991 szep-
temberében vette át az egykori 
iskola, majd Polák Károly Úttörő-
ház, végül Diáktanya vezetését. 
Az újpesti Általános Művelődési 
Központban több mint tíz évig 
magyart tanító pedagógus tős-
gyökeres pestújhelyiként egy 
olyan házat álmodott, amely va-
lamennyi polgárnak lehetőséget 
biztosít a találkozásra. Ehhez pe-
dig nevet és profi lt kellett váltani. 
Így alakult meg 1992-ben a Pest-
újhelyi Közösségi Ház.

„A legnagyobb eredménynek 
azt tartom, hogy az elmúlt közel 
harminc évben elértük, hogy az 

egészen kicsi gyerekektől kezdve 
a szépkorúakig szívesen járnak 
hozzánk, hiszen programjaink, 
rendezvényeink igényesek, szak-
kör- és táborvezetőink jó szak-
emberek, a ház valamennyi mun-
katársa számára fontos, hogy 
látogatóink jól érezzék magukat 
nálunk” – jegyezte meg Zsuzsán-

na. Hozzátette: az elmúlt években 
rengeteg öröme volt. Köszön-
hetően a pestújhelyieknek, akik 
vevők voltak a programokra, és 
a kollégáinak, akikkel mindig jó 
volt együtt dolgozni. A stafétabo-
tot Nagy Editnek adta át, akivel – 
ahogy fogalmazott – a jövőben is 
szívesen dolgozik együtt.

Kicsipkézett elköszönés

Párkapcsolati problémák 
időskorban

60+
PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

RÁKOSPALOTAI SZENIOR AKADÉMIA

CSOKI MOZGÓ NYUGDÍJAS 
FILMKLUB
Igazi fi lmklasszikusokkal és a leg-
újabb, nemzetközileg elismert alko-
tásokkal várja kéthetente kedden 15 
órakor az érdeklődőket a Csoki Mozgó 
Filmklub. A Csokonai Művelődési Ház-
ban (Eötvös utca 64-66.) igazi fi lm-
csemegék ínyenceknek! Bővebb infor-
máció az 1 307 619-es és az 1 307 
7285-ös telefonszámon.

ÚJRAINDULT AZ ALZHEIMER 
CAFÉ
Október 28-án 17 órára várnak min-
den érdeklődőt a Pajtás Étterembe 
(Zsókavár u. 24-26.) az Alzheimer Café 
következő előadására. Katonáné Jor-
dáki Ildikó a szabadidő hasznos eltöl-
téséről és a szinten tartó, fejlesztő fog-
lalkozásokról fog beszélni, az Erasmus 
ProAge SOS Demencia Tananyag 7.2 
fejezete alapján. A program ingyenes.

HIRDETÉS

A pandémia miatt csak most volt lehetőségük kollégáinak személye-
sen elbúcsúztatni Pintér Zsuzsánnát

Újabb előadással jelentkezik a 
Rákospalotai Szenior Akadémia. 
Az ismeretterjesztő sorozatot a 
Csokonai Kulturális Központban 
indították dr. Jászberényi Jó-
zsef geronto-andragógiai kuta-
tó, idős kori szak-
értő, a Milton 
Friedman Egye-
tem felnőttképzé-
si igazgatójának 
koordinálásával. A 
helyi közművelő-
dési szervezők az 
előadásokkal az 

50 év feletti korosztályt kívánják 
megszólítani és hasznos tudás-
sal ellátni. Bátorítják a lakossá-
got az élethosszig tartó tanu-
lásra, hogy aktív és egészséges 
közösségi életet éljenek. Az 5. 

online előadásban 
a időskori párkap-
csolati problémá-
kat veszik górcső 
alá.  A felvétel el-
érhető a Csokonai 
Művelődési Ház 
Facebook-oldalán 
keresztül.

Bátorítják a 
lakosságot az 
élethosszig tartó 
tanulásra

info@radiorentplus.hu
1152 Bp., Városkapu utca 3.
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Ipari, professzionális és hobby 
célú nem engedély köteles

info@radiorentplus.hu
1152 Bp., Városkapu utca 3.

adó-vevő rádiók 
és rendszerek 

kereskedelme, 
bérbe-adása és 

szervizelése

Radiorent Plus Kft.
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SZAKMAI EGYEZTETÉS

RieRsch Tamás

Dobrev Klára, a De-
mokratikus Koalíció 
európai parlamenti 
képviselője a Dr. Vass 
László Egészségügyi 
Intézmény Rákos úti 
telephelyére látogatott  
a közelmúltban.  
A politikus orvosokkal, 
szakasszisztensekkel 
találkozott annak érde-
kében, hogy meghall-
gassa a problémáikat és 
a szakma javaslatai is 
bekerülhessenek az új 
kormányprogramba.

„Az elmúlt időszakban 
végigjártam a szakmai 
szervezeteket a pedagógu-
soktól kezdve, a rendőrö-
kön át egészen az egész-
ségügyig, és mindenhol 
azt tapasztaltam, hogy a 
szektorok finanszírozá-
sa jóval alacsonyabb an-
nál, mint lennie kellene. 
Ezenkívül a kormány 
előszeretettel alkalmaz-
za a bérfeszültségkeltést 

azzal, hogy egy-egy ki-
sebb csoportot anyagi-
lag is megtámogat, ami-
vel felborítja a szekto-
ron belüli egyensúlyt” 
– mondta Dobrev Klára 
azon a szakmai beszélge-
tésen, mely Cserdiné Né-
meth Angéla polgármes-
ter, Barkóczi Balázs, a 
DK szóvivője, a baloldal 
országgyűlési képviselője-
löltje, illetve Mihály Ger-

gő, a DK választókerüle-
ti elnöke jelenlétében, a 
XV. kerületi szakrende-
lő menedzsmentjével zaj-
lott.

Dr. Buzna Andrea fő-
igazgató, dr. Wallner Éva 
orvosigazgató és Melykó 
Irén vezető asszisztens el-
mondta, hogy az egész-
ségügyben jóval kevesebb 
a pénz annál, mint ami a 
szakma megbecsüléséhez 

szükséges lenne. Különö-
sen az asszisztensek alulfi-
nanszírozottak, ez ebben 
a szektorban valóban bér-
feszültséget okoz. 

A legnagyobb problé-
ma, hogy nem verseny-
képes a szakma, kevés fi-
atal választja hivatásul az 
egészségügyet, az orvo-
si kar elöregedett, szak-
asszisztensből pedig óriá-
si a hiány. 

„Ennek lehetne ellen-
szere, ha a rezidensek 
nemcsak kórházakban, 
hanem a járóbeteg-ellátás-
ban is tölthetnék a gya-
korlati éveiket” – mondta 
dr. Buzna Andrea. 

Ráadásul a helyzetet to-
vább nehezítette, hogy a 
kormány a járóbeteg-el-
látást is – egyelőre még 
csak ideiglenes jelleggel – 
elvette az önkormányza-
toktól, így a helyi veze-
tőknek nincs beleszólásuk 
az egészségügyi intézmé-
nyek működésébe és mű-
ködtetésébe.

Dobrev Klára elmond-
ta: nehéz feladata lesz az új 
kormánynak annak érde-
kében, hogy minden terü-
leten előrelépések történje-
nek. Az egészségügy rend-
betétele azonban a legfon-
tosabb tennivaló. Hogy mi 
módon fog ez történni, ar-
ról még nem tudott nyi-
latkozni, elmondása sze-
rint ahhoz, hogy jó célokat 
tűzzenek ki, még sok véle-
ményt meg kell hallgatni.Fo
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+ 36 1 688 8864

Terítéken az egészség
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Katasztrófavédelmi gyakorla-
tot tartott a közelmúltban a 
XV. kerületben az Észak-Pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség. Kovács Zoltán tűzoltó ez-
redes, polgári védelmi felügye-
lő elmondta: az ilyen feladatok 
szervezését a kerületek külső 
védelmi terve is előírja.

„A gyakorlatok mindig az adott 
területen belüli veszélyes üze-
mekhez kapcsolódnak, és az 
Iparbiztonsági Hatóság által elő-
írtakat modellezzük. Három-
évente egy nagyobb, komple-
xebb gyakorlatot tartunk, a köz-
tes időszakban pedig a részfelada-
tok ismétlése fontos” – jegyezte 
meg a tűzoltó ezredes.

Az októberi akció a Károlyi 
Sándor utcai Medimpex Zrt. te-
rületén, veszélyes anyagokat tar-
talmazó raktárban „volt tűz”, és 
a mentésben résztvevők az ilyen-

kor szükséges protokollt vették 
végig. Szerencsére a katasztrófa-
helyzet csak egy kitalált eset volt, 
ám sosem lehet tudni, mikor kell 
majd éles helyzetben is alkalmaz-
ni ezeket a módszereket. A mos-
tani tréning kettős célt szolgált: 
egyrészt a mentésben résztvevők 
éberségének fenntartását, más-

részt az ilyenkor szükséges pro-
tokoll gyakorlását.

Kovács Zoltán tűzoltó ezre-
destől megtudtuk: jövőre egy 
nagyobb, komplexebb gyakor-
lat lesz a kerületben, melyben a 
mai egységeken kívül a mentők, 
a rendőrök és az ÁNTSZ is részt 
vállalnak majd. 

A halottak napi hosszú hét-
végére nemcsak a hozzátar-
tozók, hanem a rendőrök is 
készülnek. Ahogy azt Ver-
des Edina rendőr zászlós-
tól, a XV. kerületi kapitány-
ság bűnmegelőzési előadó-
jától megtudtuk, idén októ-
ber 30-án, 31-én és november 
1-jén is megerősített szolgála-
tot tartanak a rendőrök a Rá-
kospalotai Köztemetőben és 
környékén.

A temető előtt három na-
pon keresztül több, egyenru-
hás rendőr segíti majd a for-
galmat, illetve a jelenlétük-
kel is próbáljuk távol tar-
tani az elkövetőket. Ha ez 
mégsem sikerülne, a teme-
tőben civil ruhás nyomo-
zók is lesznek, akik folya-
matosan figyelemmel kísé-
rik a gyanús személyeket. 
A BRFK összefoglalta, mit 
kell tennünk annak érdeké-
ben, hogy ne váljunk bűnel-
követők áldozatává a temető-
ben. Fokozottan kell figyel-
ni az értékeinkre, a táskán-
kat egy pillanatra sem szabad 

őrizetlenül hagynunk! Csak 
hivatalos kereskedőtől érde-
mes virágot venni, mert az 
alkalmi árusok között saj-
nos olyan is akad, aki a sírok-
ról ellopott koszorúkat pró-
bálja meg eladni. Ugyancsak 
fontos, hogy míg a temető-
ben tartózkodunk, az autónk 
utasterében ne maradjon sem-
mi, mert az szintén felkelthe-
ti a bűnözők érdeklődését. 

(riersch) 

TOLATVA VEZETETT
A Nyírpalota úton közlekedő körzeti 
megbízott észrevett egy ismerős au-
tót, amely éppen elindult a parkolóból. 
A rendőr tudta, hogy a jármű vezetőjét 
eltiltották a vezetéstől, ezért félreállt, 
hogy bevárja az autót. Ám annak veze-
tője is észlelte a rendőrautó reakcióját, 
mert gyorsan lefékezett, és megpróbált 
visszatolatni a helyére. A rendőr ezt lát-
va odament, ellenőrizte az illetőt, majd 
előállította a kerületi kapitányságra.

CSÍPŐS ESET
Az egyik bevásárlóközpont biztonsá-
gi őre állította meg azt a férfit, aki fi-
zetés nélkül akart távozni. Az áruház 
biztonsági kamerája ugyanis rögzítet-
te, amint egy csípőfogóval levágta az 
áruvédelmi eszközt egy értékesebb 
italról, majd a táskájába rejtette az 
üveget, mellyel megpróbált az üzlet-
ből  kilopózni. A férfit az őrök a rend-
őrség kiérkezéséig visszatartották.
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Biztonságos gyertyagyújtás

Eljátszott katasztrófa

HIRDETÉS

A tréning kettős célt szolgált: az életmentés mellett a protokoll gyakorlását is
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AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

Török Ferenc rendezésében mutat-
ják be a Bella Figura című darabot 
a Pesti Színházban. Yasmina Reza 
műve a jelenkor hétköznapi prob-
lémáival szembesíti a nézőt, finom 
humorral a konvenciókhoz való vi-
szonyunkat, a titkok, alibik kérdését 
feszegeti.
Egy romantikusnak ígérkező, gyö-
nyörű nyári estén semmi sem úgy 
történik, ahogy azt résztvevői meg-
álmodták. Egy véletlen baleset fel-
robbantja a kifinomult „la bella figu-
ra” hangulatot, és az este szürreális 
fordulatot vesz. A darabban Halász 
Judit, Stohl András, Petrik Andrea/ 
Radnay Csilla, Kovács Patrícia és 
Wunderlich József lép színpadra. A 
díszletet Khell Csörsz, a jelmezeket 
Füzér Anni tervezte, az előadás ze-
néje Balázs Ádám munkája.

KÖNYV

Harvey Weinstein szexuális zakla-
tásainak és az ellene folyó nyomo-
zásnak a története ez a könyv. A 
korlátlan hatalommal rendelkező 
milliárdos évtizedeken keresz-
tül zaklatta és erőszakolta meg a 
környezetében felbukkanó nőket. 
Gátlástalansága nem ismert aka-
dályt: fenyegetésekkel, titoktartási 
szerződésekkel hosszú időn ke-
resztül elérte, hogy semmi baja 
nem származott mindebből, pedig 
a szakmában nyílt titok volt, hogy 
a nőknek érdemes vigyázniuk vele. 
Befolyásos ügyvédek, újságírók 
és politikusok simították el zűrös 
ügyeit, mígnem 2017-ben Ronan 
Farrow oknyomozó újságcikkei fel-
tárták az igazságot, és áldozatok 
tucatjai vállalták, hogy elmeséljék: 
hogyan bánt el velük a filmmogul.

FILM

Elkészült Tiszeker Dániel második 
nagyjátékfilmje, a Nagykarácsony 
című romantikus vígjáték. A film 
az ünnepek előtt november 25-én 
kerül a mozikba az InterCom forgal-
mazásában.
A film főszereplője Arnold, a több-
szörösen kitüntetett tűzoltó, akinek 
egy balul elsülő romantikus lányké-
rés következtében összeomlik az 
élete, de az első magyar karácsonyi 
filmben szerencsére bármilyen cso-
da megtörténhet. 
Az egyszerre szívet melengető, ro-
mantikus és humoros vígjátékban 
Ötvös András, Zsigmond Emőke, 
Pokorny Lia, Scherer Péter, Sza-
bó Kimmel Tamás, Rujder Vivien, 
Csuja Imre, Szerednyey Béla és 
Mészáros Máté gondoskodnak a 
könnyed szórakozásról.

ZENE

Először jelent meg bakeliten, még-
pedig eredeti, vágatlan formában 
az első magyar hardrock-koncert. 
A Taurus együttes első koncertje 
1972. május 1-jén a Budai Ifjúsági 
Parkban volt – írja az MTI. 
A zenekart Balázs Fecó bil-
lentyűs-énekes és Som Lajos basz-
szusgitáros alapította. Egy amsz-
terdami koncerten élőben látták 
a Black Sabbath-ot, nem sokkal 
később kiléptek a Neotonból, és 
létrehozták az első magyar hard-
rock-zenekart, a Taurust. Radics 
Bélát a Tűzkerékből hívták gitáros-
nak, a dobos pedig Brunner Győző 
lett, aki a Metróból érkezett. A rövid 
életű Taurus legendás felállásából 
már senki nem él, Balázs Fecó és 
Brunner Győző az elmúlt egy évben 
hunyt el. 

RieRsch Tamás

Üzenetet és jó pár ajándékot 
küldtek a Károly Róbert 
Általános Iskola diákjai az 
utókornak. Az idén hatvan-
esztendős intézmény növendé-
kei mindezt abba a különleges 
ereklyetartóba helyezték, 
melyet az egyik szülő, Gitta 
János Zoltán szobrászművész 
készített, és amelyet a jubile-
um alkalmából, október 15-én 
a főbejárat előtti kis udvaron 
avattak fel.

„Nagy álmom valósult meg ez-
zel az emlékművel – mondta Kő-
szegi Árpád Jánosné, a Bogáncs 
utcai intézmény vezetője –, mert 
egy olyan alkotással gazdago-
dott az iskolánk, amely beleillik 
a profilunkba. Az idei év nagyon 
fontos az életünkben. Sok ünne-
pi programot szerveztünk, ám a 
COVID több tervünket megvál-
toztatta.”

Az ünnepi programok egy ré-

sze – az iskolatörténeti kiállítás és 
az ezzel kapcsolatos verseny – már 
lezajlott, a fotókiállítás és decem-
ber 10-én a záró gála a Hubay Je-
nő Zeneiskola Dísztermében, illet-
ve a jubileumi Emlékkönyv kiadá-
sa még hátra van. Kőszegi Árpád 
Jánosné szerint azonban a fő ese-
mény az emlékműavatás volt. 

„Mindkét fiam ide járt – 
mondta Gitta János Zoltán szob-
rászművész –, pontosabban a ki-
sebbik még most is itt tanul. Ami-
kor az igazgatónő megkeresett a 
tervével, egyből egy ereklyetartó 
elkészítése jutott eszembe.”

Gitta János Zoltán a Bá-
zis Szobrász Egyesület tagja, és 

olyan köztéri alkotások fűződ-
nek részben a nevéhez, mint a 
Pécsen, a Jókai téren elhelyezett 
bútorszobrok, valamint egy vil-
lányi Flórián-szobor.

„Ez az ereklyetartó illeszke-
dik az iskola hagyományaihoz 
– mondta Emanuele Chiacchie-
ra művészettörténész az emlék-
mű leleplezésénél –, az eredetije 
ugyanis Észak-Olaszországban 
található. Ezeknek a faragott lá-
dikáknak funkciója mindig is a 
relikviák őrzése volt.”

A felavatott ereklyetartó hű-
en a funkciójához számos relik-
viának lett őrzője. Egy hatvan-
éves iskolakulcs, egy okostele-
fon, egy képekkel teli pen drive, 
némi aprópénz, egy Károly 
Róbert-díj, a jubileumi év két 
szimbóluma, a bogáncs és a li-
liom, egy orvosi maszk, két év-
könyv, illetve az iskolatörté-
net számos dokumentuma ke-
rült bele. Valamint egy levél, 
melyet a mai diákok az utókor-
nak írtak.

Üzenet az utókornak
KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Az időkapszula rendhagyó módon nem a földbe, hanem egy művészien kivite-
lezett ereklyetartóba került
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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

Város-emlék-képek kvíz XI.
HELYTÖRTÉNETI JÁTÉK

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
november 5., péntek 18:00-19:30
Belépő: 500 Ft

Szilas Táncház
november 5., péntek 19:30-24:00
Belépő: 300 Ft

Aprók tánca a Mező együttessel
november 6., szombat 16 óra
Belépő: 400 Ft

Syconor Retro Táncparty
november 6., szombat 19-23 óra
Belépő: 1400 Ft

Ásványbörze és barlangásztalálkozó
november 14., vasárnap 9-16 óra
Ingyenes

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. 
T.: 419 2006
Padon ülő ember – fotókiállítás-megnyitó
október 30., szombat 11 óra Ingyenes

Gombolda
november 5., péntek 15-19 óra
Belépő: 1.500 Ft

KIKÖTŐ 
1156 Száraznád u. 5. 
T.: 06 30 868 6087
Kikötő ősz – Pacek mozi fiataloknak
október 29., péntek 16-18 óra
Ingyenes

Kikötő Szellemes Szellemparti
október 30., szombat 19-22 óra
Belépő: 300 Ft

Kikötő Kreatív Műhely
november 4., csütörtök 16-17 óra
Ingyenes

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836
Újpalota Kvíz
november 2., kedd 18-20 óra I
ngyenes

Márton-napi családi délelőtt és ba-
bajátszó
november 6., szombat 10-12 óra
Belépő: gyerek 600 Ft; felnőtt 800 Ft

Papagáj kiállítás
november 6., szombat 15-18 óra
Belépő: 1000 Ft

Ferenczi György és az 1ső Pesti 
Rackák koncert
november 7., vasárnap 18-19.30 óra
Belépő: 1800 Ft

Benkő Mihály: Őseink nyomában 
Ázsiában című fotókiállítás
Zsókavár Galéria
A kiállítás megtekinthető  
november 8-ig.
Ingyenes

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Gábor Áron utca 58. 
T: 410-5636 
Csingiling – játékos, zenész 
anya-gyermek program hangszerekkel 
és hangtálakkal
szerdánként 16:00-17:00
Belépő: 1 gyermekkel 1500 Ft, 2 gyer-
mekkel 2000 Ft

Íjászat – nem csak gyermekeknek
szerdánként 17:30-19:00
Belépő: 3000 Ft

Power step
szerdánként 19:30 – 20:30
Belépő: 1500 Ft

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

Miért az ökogazdálkodás az egyet-
len járható út?
Dr. Rodics Katalin előadása
november 3., szerda 18:00-19:30
Belépő: 1000 Ft

Kertem-lelke – Sipos József (Sipos 
Gazda) előadása
november 10., szerda 17:00-18:30
Belépő: 1000 Ft

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.10. 29. – 11. 10.

HÍRTÜKÖR
Megújult a Heti Hírtükör hírösszefog-
laló magazin műsorunk, melyben a 
XV. kerület legfontosabb eseményeivel 
várjuk a lakosokat a tévéképernyő elé. 
Sport, kultúra, közélet, mi mindenhol 
ott vagyunk és beszámolunk róla.
Siket és nagyothalló nézőink számára 
feliratozzuk műsorunkat.
Péntek és kedd, 19:10

Régi épületek, jeles helyek kap-
tak emléktáblát a XV. kerület-
ben Sz. Urbán Szilvia hagyo-
mányokat őrző ötlete alapján. 

Idézzük meg kicsit a múltju-
kat egy közös játékkal a Cso-
konai Művelődési Ház szerve-
zésében.

A válaszokat e-mailben várják 
november 25-ig a kviz.csmh@
csokonaikk.hu címre, vagy sze-

mélyesen az Eötvös utca 64-66. 
szám alá a postaládába. A legtöbb 
helyes választ adó ajándékot kap.

1. Hol található a Pille Villa?
2. Mikor épült?
3. Ki építtette?

4. Mi volt az építtető beceneve?
5.  Lepkegyűjteménye hány da-

rabból állt?

SPORTMAGAZIN
Hogyan szerepelt legutóbbi mérkőzésén 
a REAC? Milyen eredményekkel tértek 
haza a versenyről karatésaink? Hányféle 
sportkörből válogathatnak gyermekeink? 
Csak néhány kérdés, amire sportmaga-
zinunkban megtalálhatják a választ.
Hétfő és szerda, 19:40
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E-SPORT

RieRsch Tamás

Továbbra sem marad 
első osztályú csapat 
nélkül a kerület. A 
Grosics Alapítvány 
E-sport szakosztálya 
ugyanis első NB 1-es 
szezonjában kiharcolta 
a bentmaradást.

„Június végén fejeződött 
be a tavaszi bajnokság 
– mondta Subits-Tóth 
Gergő, a szakosztály 
vezetője és a kerületi 
E-sportcsapat játékosa 
–, melyben az osztályo-
zót jelentő tizedik he-
lyen végeztünk. Ezért a 
Pécsi MSC együttesével 
egy oda-visszavágós, ki-
ki meccset kellett játsza-
nunk. Az első találko-
zót 1–0-ra mi nyertük, 
a visszavágón pedig csak 
őriztük az előnyünket. 
Sajnos nem jól, mert a 
89. percben gólt kap-
tunk, s mivel már nem 
tudtunk válaszolni, egy 
harmadik, mindent el-
döntő találkozóra kény-
szerültünk. Ezt azon-
ban magabiztosan 3–1-
re megnyertük, így mi 

maradtunk a legfelsőbb 
osztályban.”

A bajnokságban a 
küzdelmek november 
7-én kezdődnek. Eb-
ben pedig – remélhető-
leg – egy tapasztaltabb 
és rutinosabb kerüle-
ti csapatnak szurkolha-
tunk majd. A gárda egy 
része kicserélődött, hat 
játékos távozott, és he-
lyükre újak érkeztek. Jó 
hír, hogy az őszi szezon-
ban már nemcsak Su-
bits-Tóth Gergő lesz az 
egyetlen kerületi tagja a 
helyi csapatnak. A Gro-

sics E-sport Szakosztá-
lya ugyanis leigazolta 
Váradi Adrián Norber-
tet, a REAC SISE lab-
darúgóját, aki vasárnap 

esténként a PlayStation 
előtt ülve is bizonyíta-
ni tudja majd tehetségét.

Szeretnénk a máso-
dik, első osztályú szezo-
nunkban előrébb lépni 
– mondta a szakosztály 
vezetője. – Az őszi baj-
nokságban az 1-6. hely 
elérése a célunk, mert 
ezzel a nemzetközi po-
rondra is kijuthatnánk. 
(Az 1-4. helyezett a Baj-
nokok Ligájában, az 5-6. 
pedig az Európa Ligában 
képviseli majd a magyar 
színeket.) A szakosztá-
lyunk alig hároméves, 
így már most is büszkék 
lehetünk az eredménye-
inkre.

Az E-sport egy fial, 
népszerű sportág. A  
HPCL bajnokságban 
szereplő csapatok ugyan-
úgy 11-11 főt neveznek 
egy mérkőzésre, mint 
az élő futballban, min-
den játékos egy poszton, 
és egy általa létrehozott 
karakterű játékossal ját-
szik. A bajnoki fordu-
lókat hétvégeken tarják, 
ilyenkor minden csapat 
kétszer is megmérkőzik 
az ellenfelével. 

R. T.

Hárspataki Gábor 
újpalotai karatés tokiói 
sikere nemcsak őt re-
pítette magaslatokba, 
hanem az edzőjének, 
Fischer Mihálynak 
is komoly elismerést 
jelentett. 

Egy hónappal a sport-
történelmi bronzér-
met hozó tokiói olim-
pia után ugyanis a Ma-
gyar Karate Szövetség új 
feladattal bízta meg az 
addig az utánpótlásban 
dolgozó senseit.

„Szövetségi edzőnek 
kértek fel a felnőtt válo-
gatott mellé – mondta az 
MTK Karate Szakosztá-
lyának edzője. – A válo-
gatott versenyzők szak-
mai munkájának koor-
dinálása lesz a felada-
tom. A megbízatásom 
elsődlegesen a 2023-as 
budapesti világbajnoksá-
gig szól, nem véletlenül, 
mert az elkövetkezen-
dő időszakban minden 
erőnkkel azon leszünk, 
hogy a hazai rendezésű 

vébén a lehető legered-
ményesebbek legyünk. 
Az utánpótlásnál egy 
edzőkollégám, Szatmá-
ry Renáta veszi át a sta-
fétabotot, ám továbbra 
is rajta tartom a szeme-
met a fiatalabb korosztá-
lyon, hisz a jövő felnőtt 
válogatottjai is közülük 
kerülnek majd ki.”

A hazai világverseny 
kapcsán Fischer Mihály-
lyal már egy esélylatol-
gatást is megkockáztat-
tunk. A sensei szerint 
2023-ban Budapesten 
akár négy érem is lehet 
a csapatban.

Addig persze még sok, 
fontos verseny lesz. Idén 
novemberben Dubajban 
világbajnokságot rendez-
nek, majd sorra jönnek 
a fontos állomások, Eu-
rópa-bajnokság, Világjá-
tékok, Európa Játékok 
és Premier League-verse-
nyek. 

Az új szövetségi edző 
„civilben” továbbra is 
klubedző marad. Így az 
MTK tehetségei a jövő-
ben is az ő irányításával 
készülhetnek majd. 

A Grosics Alapítvány
a legjobbak között

Jó kezekben az olimpia 
után is a válogatott

KARATE

A sensei irányításával komoly szakmai bázis épült a kerület-
ben, most pedig a felnőtt válogatott koordinálhatja

Szeretnénk 
a második, 
első osztályú 
szezonunkban 
előrébb lépni

A helyi csapat kerületi tagjai: Subits-Tóth Gergő és  Váradi Adrián Norbert
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SAKK

RieRsch Tamás

Állami támogatásból, több 
mint egymillió forintból egy 
digitális, érintőképernyős 
okostáblával gazdagodott 
a Palota Sakk (hosszabb 
nevén az Észak-Pesti Kör-
nyezetvédelmi, Kulturális 
és Szabadidősport Egyesület 
sakkszakosztálya).

A hírt Mihály Zoltán, a szak-
osztály vezetője, a Buda-
pest-bajnokság I. osztályában 
szereplő kerületi sakkcsapat já-
tékosa osztotta meg velünk.

„Nagyon fontos lépésnek tar-
tom e tábla beszerzését – mond-
ta –, mert egyrészt ilyen tech-
nikai újdonsággal még egyet-
len sakk-klub sem rendelkezik 
itthon. Másrészt ez az eszköz 
nagymértékben elősegíti a kép-
zésünket, hisz lehetőségünk nyí-
lik játszma elemző-programokat 
használni, illetve az adatbázis ré-
vén bármikor elő tudunk szed-
ni egy-egy fontos és példaértékű 
játsz mát akár a múltból, de a leg-
frissebb versenyek partijait is 
azonnal tudjuk elemezni.”

Az új digitális táblát már fel is 
szerelték a Budai II László Stadi-

on első emeleti sak-
ktermében. Mihály 
Zoltán elmondta, 
az eszközbeszerzés 
az első lépése an-
nak a hároméves 
tervnek, melybe a 
Palota Sakk belevá-
gott.

„Idén stabillá 
szeretnénk tenni 
az első osztályú tag-
ságunkat, jövőre egy erős közép-
csapattá válnánk, három év múl-
va pedig harcba szeretnénk száll-
ni a bajnoki címért. Ehhez persze 

erős utánpótlásra és 
jó igazolásokra lesz 
szükségünk. Ebben 
számítanánk az ön-
kormányzat segít-
ségére és támogatá-
sára.”

Az időzítés nem 
véletlenszerű: há-
rom év múlva 
ugyanis Budapest 
lesz a házigazdá-

ja a sakkolimpiának, azaz a teljes 
sakkvilág figyelme a magyar fővá-
rosra irányul majd. A Palota Sakk 
pedig szeretne a legjobb lenni.

RieRsch Tamás

Súlyemelésben jól ellátottak 
vagyunk szakemberekkel. 
A világ legeredményesebb 
versenyzője, Takács Mária, il-
letve a korosztályos és felnőtt 
válogatottak közös szövetségi 
kapitánya, Haragos Attila is 
a Budai II László Stadionban 
működő súlyemelő-központ-
ban dolgozik. 

Nemrég rendezték az U20-as (ju-
nior) és U23-as Európa-bajnok-
ságot Finnországban, mely ver-
senyről egy arany-, egy ezüst- és 
két bronzéremmel tértünk ha-
za. Ki kell emelnünk a szom-
bathelyi Boros Viktória telje-
sítményét, aki egymaga hármat 
szerzett a négy éremből. Alig 
értünk haza, máris jött a követ-

kező nagy esemény, a szaúd-ará-
biai U17-es világbajnokság, mely 
versenyen egy ötödik és egy ha-
todik helyezést szereztünk. Ezek 
az eredmények is azt bizonyít-
ják, hogy jó úton járunk, és fel-
növőben van egy olyan generá-
ció, amely a jövőben a felnőtt 
mezőnyben is eredményekre le-
het majd képes.

„Szükség is van az utánpótlás-
ra, mert a felnőtt elit jelenleg kizá-
rólag egy versenyzőre, Nagy Pé-
terre épül. A Szegedi Lelkesedés 
SK sportolója egyedüli magyar-
ként vett részt a tokiói olimpián, 
melyen súlycsoportjában a hete-
dik lett, és utazik majd a decem-
ber eleji üzbegisztáni felnőtt vi-
lágbajnokságra is –  jegyezte meg 
a szövetségi kapitány, majd hoz-
zátette: – a kerületi súlyemelők 
közül a sportiskolás Lepkó Ben-

ce és Bunász Gábor a nyári, len-
gyelországi U15-ös és U17-es Eu-
rópa-bajnokságon már porond-
ra lépett, és mindketten a kilen-
cedik helyen végeztek. Bennük 
van potenciál. Említhetném még 
a szintén kerületi Testvériség-Új-
palota SE ifjú súlyemelőjét, Újvá-
ri Lajost is, aki az U17-es Eb-n a 
súlycsoportjában hetedik lett. Ő 
is nagy ígérete a sportágnak.”

A súlyemelés „Haragosa”
SÚLYEMELÉS

Digitális, érintőképernyős okostáblával gazdagodott a sakk-klub

A kerületi szakvezető immár nyolca-
dik éve edzi a sportiskolás fiatalokat

TÚL VANNAK A NEHEZÉN
A Budapesti Legyőzhetetlen Fe-
keték Kosárlabda Klub edzőinél 
boldogabb embereket most nehe-
zen lehetne találni. A rákospalo-
tai klubnál ugyanis megtörtént az, 
amire másfél éve vártak: „tető ke-
rült” végre a csapataik fölé.
A BLF ugyanis ebben a tanévben 
négy intézményben, a Károly Ró-
bert, a Hartyán, a Kossuth és a 
László Gyula Gimnázium és Általá-
nos Iskolában indít előkészítő cso-
portokat.

ÁLLAMI DÍJAK 
OLIMPIKONJAINKNAK
A tokiói olimpián és paralimpián 
eredményesen szerepelt sportolók 
és felkészítő edzőik állami kitünte-
téseket vehetettek át a Parlament 
Kupola-termében. A XXXII. Nyári 
Olimpiai Játékokon elért kiemel-
kedő eredménye, illetve kiváló fel-
készítői munkája elismeréseként 
Keszthelyi-Nagy Rita, a bronzér-
mes női vízilabdaválogatott tagja 
és Hárspataki Gábor, bronzérmes 
karatés egyaránt a Magyar Arany 
Érdemkereszt (polgári tagozata) ki-
tüntetést kapta, míg Hárspataki 
Gábor felkészítő edzője, a Pestúj-
helyen működő MTK Karate Szak-
osztályának vezetőedzője, Fischer 
Mihály a Magyar Bronz Érdemke-
reszt (polgári tagozat) elismerést 
vehette át.

BEINDULT A DIÁKSPORTÉLET
„Októberben kerületi mezei futó-
versenynek adott otthont a Budai 
II László Stadion, majd novem-
ber első felében, öt napra elosztva 
ugyanitt, csak a műfüves pályán a 
kerületi kispályás labdarúgó-baj-
nokságot bonyolítjuk le” – tudtuk 
meg Marék Csabától, a Polgármes-
teri Hivatal intézményfelügyeleti 
referensétől. Tíz iskola 326 tanu-
lója öt korosztályban és tíz futam-
ban mérte össze erejét, hogy ki a 
leg gyorsabb a 800–2800 méteres 
távokon. Ilyen nagyszabású kerületi 
iskolai futóverseny utoljára 2018-
ban volt, 2019-ben a költségvetés 
hiánya, 2020-ban pedig a világ-
járvány kirobbanása akadályozta a 
szervezést.

Idén stabillá 
szeretnénk 
tenni az első 
osztályú tagsá-
gunkat

Erősítés technikai újdonsággal
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Felelős szerkesztő: Béres Ildi 
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A Tizenötödik és az XVMedia 
legfrissebb hírei, tudósításai az 
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A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. november 11.
Lapzárta: 2021. november 4., 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. november 4.
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 2021/16. szám helyes megfej-
tése: „Őszi ízek nagyanyáink 
konyhájából”
A 2021/16. szám helyes megfej-
tői közül Dudás M. Gábor, XV. 
kerület, Esterházy Péter: Daisy 
című könyvét, Kovácsné Szabó 
Katalin, XV. kerület,  Kate Judge: 
Natali,  út a reménységbe  című 
könyvét nyerte.
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INGATLAN
Elcserélem 78 nm-es, felújított, 3,5 szobás, 
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 lakottan 
eladná 47  nm-es, 2 szobás lakását. 
Tel.: +36 1 417 5301

Kiadó középkorú párnak + egy felnőtt hoz-
zátartozónak 2 szobás lakás bútorozva. Inter-
net, TV, hűtő, mosógép van. 
Tel.: +36 30 936 3522

Kiadó Rákospalotán kertvárosban 25 nm-
es kicsi ház, berendezéssel egy személy-
nek. Havi 100 E Ft rezsivel együtt.  
Tel.: + 36 70 547 7769

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

Egy gyermekes anyuka, keres olyan üresen 
álló kicsi családi házat, ami bérelhető a kifi ze-
tésig. Korrekt és becsületes szándékkal. 
Tel.: + 36 70 633 1486

Eladó Rákospalotán, a Wesselényi utcában, 
egy társasház zárt udvarában lévő 16 nm-es 
önálló garázs. Tel.: + 36 20 326 9607

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

ADOK–VESZEK
Eladó Siemens felültöltős, használt, üzemképes 
mosógép 20 E Ft., brillon üveges sarokszekrény-
ke 180 magas, 45 x 45 széles, 25 E Ft. Tel.: + 
36 70 771 5371

Eladó koloniál 4 db-os szekrénysor + TV tartó 
dohányzóasztallal együtt 150 E Ft, régimódi fo-
nott utazóláda (kosár) 11 E Ft., elektromos vizes 
talpmasszírozó 5 E Ft. Tel.: + 36 70 771 5371

Eladó 2 db olajradiátor, 1 db citera, 3 db gi-
tár. Tel.: + 36 20 282 9580

Eladó kis méretű gőzölős vasaló 3 E Ft., ón-
kupakos  színes, mintás söröskorsók külön-
böző színekben. Tel.: + 36 70 771 5371

Eladó új, női, fekete lakk, 38-as, divatos, ma-
gas 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 ka-
ros 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 kerekesszék 
15 E Ft. Karatna tér környékén.  
Tel.: + 36 30 370 6655

Eladó grundfos gyártmányú keringető szivaty-
tyú (fűtéshez). Kipróbálható 13 500.-Ft 
Tel.: +36 30 9327-884  

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

Eladó kevesen használt, jó minőségű kárpitos 
szövettel ülőgarnitúra 3-2-1- részes 140 E 
Ft., új termoüveges ablak 90 x 120, 30 E Ft.
Tel.: + 36 70 771 5371

Eladó új 26-os női galaxy 6 sebességes ke-
rékpár 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 készíté-
séhez 2,5 E Ft.  Tel.: + 36 70 708 2233

Eladó akváriumok:  egy 39 literes, egy 10,5 
literes (fi altató)  ez üvegtetővel. Galambház 
berendezések fészkek, ülőkék, etetők, szállí-
tóketrecek. Baromfi knak is jó.
Tel.: + 36 70 273 1886

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

Eladó olcsón pozsgások, különféle hobbinö-
vények, kaktuszok (60-70 cm magasak is). 
Tel.: +36 1 306 6740

Eladó könyv  Sas Andor: „A koronázó város” 
(A bécsi kongresszustól a Nagy Márciusig 
1818-1848 (336 oldal). Madách kiadó 1973
Tel.: + 36 70 273 1886

Eladó könyv Földvári József: „Magyar büntető-
jog”. Általános rész Tankönyvkiadó. Budapest 
1990. (322 oldal) Tel.:  + 36 70 273 1886

Eladó könyv Kórzó József: „Kapuk különbö-
ző anyagokból”. Kapuk készítése, kivitelezése 
szakrajzokkal, fényképekkel, pontos műszaki 
leírásokkal, amatőröknek, profi knak. 
Tel.: + 36  70 273 1886

Eladó Újpalotán Suzuki Sedan  szürke gk., 
szép kárpittal. Jobb oldal egy kicsit sérült, no-
vemberi műszakival. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: + 36 70 318 4386

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

TÁRSKERESŐ
Ötvennyolc éves 176/75 kg független férfi  
keresi párját komoly kapcsolatra. 
Tel.: + 36 70 356 2236 

Negyvenéves férfi  társat keres. 
Tel.: + 36 50 111 2359

GONDOZÁS
Jelenleg albérletben lakó középkorú nő el-
tartási szerződést kötne örökös nélküli idős 
személlyel (gondozás, házt.vezetés, ügyinté-
zés stb.) Minden megoldás érdekel.  
Tel.: + 36 20 967 8196

Eltartási szerződéssel családi házamban 
házrészt előkerttel biztosítok. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: +36 1 306 6102

Egyedülálló, szerény hölgyet keresek ott-la-
kással, és aki háztartásomban segítene. Le-
het nyugdíjas is, vagy bejáró segítség. 
Tel.: + 36 30 861 0037

Életjáradékra eladnám Pestújhelyen két 
szoba összkomfortos udvari 44 nm-es laká-
somat. 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 ember-
rel, nagy összegű kifi zetést és havi járandó-
ságot ajánlanék az ingatlanért cserébe. Egy 
gyermekes anyuka. Tel.: +36 70 633 1486

Hetvenegy éves hölgy keres segítséget a 
15. kerületben heti rendszerességgel délelőtt 
2, 3 alkalommal nyugdíjas hölgy személyé-
ben. Különböző segítség pl. orvoshoz kisérés 
ügyintézés vásárlás stb.  du. 13 órától 
Tel.: + 36 70 721 2854

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki biztonságos 
életjáradékkal. Mindenre van megoldás, hív-
jon bizalommal, kérésére vissza is hívom. 
Tímea + 36 20 266 4499

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

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

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat ke-
res! Jutalék: 3,5%, ügyvéd ingyen, külföl-
di vevők elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
+ 36  20 960 0600

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár díjta-
lanul is), pince, padlás lomtalanítása, ürítése, 
rövid határidővel. Hulladékszállítási engedély-
lyel rendelkezünk. 
Tel.: +36 30 703 0518

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

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállás-
sal és azonnali elszállítással, készpénzért vá-
sárol 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, tisztítás. 
Szénmonoxid, gázszivárgás mérés. Klímate-
lepítés. karbantartás, tisztítás. Radiátorcsere. 
Bojlercsere. EPH jegyzőkönyv. Alumínium radi-
átorforgalmazás. 
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. 
Tel.: +36 20 4549-152

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag
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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 8383

A jelentkezéseket rövid bemutatkozó üzenettel
és elérhetőségekkel a hr@metrodom.hu e-mail

címre várjuk, érdeklődni a +36 30 538 0575
telefonon lehet!

Magyarország vezető
lakóingatlan-fejlesztője
tapasztalattal rendelkező

munkatársakat keres
különböző

munkakörökbe: 

•  karbantartó 
•  festő 
•  villanyszerelő 
•  és további 
szaktudást igénylő
munkakörök.
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