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Rab LászLó

A Gyermek- és Ifjúsá-
gi Önkormányzat tiszt-
ségviselőinek eskütételé-
vel kezdődött az ülés ok-
tóber 28-án. Ezt követően 
Tóth Imre alpolgármester 
bejelentette, hogy válto-
zás lesz a Mindenki a Ti-
zenötödikért frakció élén, 
Tóthot Palocsai Béla (Mo-
mentum) követi, helyette-
sei Legárd Krisztián, Szil-
vágyi László és Bihal Dá-
vid lesznek. 

Utána lépett színre Le-
hoczki Ádám (Fidesz- 
KDNP), aki szerint a pol-
gármester és az alpolgár-
mester az október 23-i 
ünnepségeken „eltévesz-
tette a házszámot”. Mi-

ért is? „Október 23-án az  
MSZMP jogutódjaként 
létrejött MSZP, vala-
mint a velük egy tőről fa-
kadó DK politikusaként 
inkább hallgatni illene, 
mintsem a mai állapoto-
kat hasonlítgatni és re-
lativizálni az ötvenhatos 
helyzetet az utalgatással” – 
mondta Lehoczki. 

Matlák Gábor furcsá-
nak érezte, hogy „a fide-
szesek képén ennyi bőr 
van”. „A szemkilövetéses 
hazugságokról most már 
propagandafilmek van-
nak, ehhez mit szól Le-
hoczki úr?” – kérdezte az 
alpolgármester. 

Amikor a Drégelyvár 
utcai felüljáró avatását ki-
fogásolták, Cserdiné Né-

meth Angéla elmondta, az 
építés azért tartott ilyen 
sokáig, mert kiderült, 
hogy rosszabb állapot-
ban van, mint gondolták. 
Hozzátette: nincs megál-
lás. Az Erdőkerülő-Zsó-
kavár utca felújítására is 
megszavazta a Fővárosi 
Közgyűlés az 520 millió 
forint többletforrást.  

Ezután vette elő a Fidesz 
a Palota-Holding egyko-
ri főnökének menesztését 
követő munkaügyi bírósá-
gi ítélet 11 millió forintos 
perköltségét. Lehoczkiék 
azt szorgalmazták, hogy 
azt „a baloldali képviselők” 
fizessék meg. Matlák úgy 
vélte, a 11 milliós perkölt-
ség a kerület egyik legjobb 
befektetése volt. Jókora de-
rültség övezte, amikor Le-
hoczki azt találta mondani, 
hogy „nem egypártrend-
szer van szerencsére”. Tóth 
Imre (MSZP) azt jelentette 

ki: „Ez egy baloldali vezeté-
sű kerület, és az lesz a jövő-
ben is”. Az alpolgármester 
szerint a 2019-es választás 
bebizonyította, hogy a ke-
rületben nem kérnek a Fi-
deszből. 

Lehoczki kijött a sodrá-
ból: a választáson 40 szá-
zalékot értek el 15 ezer 
szavazattal, a testületi fel-
állás nem tükrözi a valós 
arányt. Matlák Gábor sze-
rint a kerületben 14:0-ra 
kikaptak, hiába a 40 szá-
zalék, a Fidesz-kormány 
miatt az ország az európai 
szégyenpadon ül. 

Amikor Szalay meg-
jegyezte, hogy „a kerü-
let legnagyobb kisebbsé-
ge a DK”, Cserdiné Né-
meth Angéla ezt a meg-
jegyzést tette: „És kihűlt 
a Föld”. Az ügyvéd ezu-
tán kijelentette, nem tud 
olyanról, hogy „a Fidesz 
blokkolta volna a költség-
vetést, ez csak a baloldal ál-
ságos kamupropagandája”. 
Majd megkérdezte Vékás 
Sándort arról, „Márki-Zay 
tényleg nála van-e beje-
lentve”. Szilvágyi László 
(LMP) ekkor azt javasolta 
az ügyvédnek, vegyen egy 
kutyát magának, amit ked-
vére nevelhet, és kinyilat-
koztatásokat is tehet előtte. 

Cserdiné Németh An-
géla a vita lezárásaként el-
mondta: a kormány a fide-
szes kerületeket megszór-
ta milliárdokkal, az ellen-
zéki kerületek viszont 
nem kaptak semmit. 

Megszavazta végül a 
testület a Kemény István 
utca felújítására szánt kie-

gészítő támogatást, és tel-
jes többséget kapott a Ma-
gyar Díszkertészek szak-
maközi szervezetével va-
ló kapcsolat kiépítéséről 
szóló napirend. Döntés 
született még a XV. kerü-
leti Fúvószenekari Egye-
sület és a Szilas Néptánc-
együttes együttműködé-
séről. Míg november 11-
én a közmeghallgatáson a 
lakosok véleménye kerül 
fókuszba.

TESTÜLETI ÜLÉS

LÁTOGATÁS
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„És kihűlt a Föld!”

A szemkilöve-
téses hazug-
ságokról most 
már propa-
gandafilmek 
vannak

Rendhagyó fogadóóra a Parlamentben
A kerületi Patyolat utcai óvoda dolgozói voltak a vendégek azon 
a rendhagyó fogadóórán, melyet az Országházban tartott Haj-
du László országgyűlési képviselő. Az élménygazdag találkozón 
részt vett Farkas Edit egyéni képviselő és Barkóczi Balázs, a De-
mokratikus Koalíció szóvivője, a XV. kerületi baloldal ország-
gyűlési képviselőjelöltje. Hajdu László legközelebb november 26-
án fogadja a kerületieket a Parlamentben.

A kerületi Fidesz újra elővette a csodafegyvert, a 
testületi ülés szétbeszélését. 2019-ben ezzel akadá-
lyozták a költségvetés elfogadását, megsemmisítő 
vereség lett belőle az önkormányzati választáson. 

A 11 milliós perköltség a kerület egyik legjobb befektetése volt

Politikai csatározások közepette zajlott a testületi ülés
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ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK A NEGYEDIK HULLÁMBAN

Rab LászLó

Az előválasztáson győztes 
ellenzéki képviselőjelölt, 
Barkóczi Balázs karácsonyi 
tartósélelmiszer-gyűjtést 
kezdeményezett, a Demok-
ratikus Koalíció politikusa 
péntekenként 10 és 12 között 
fogadja a rászoruló csalá-
doknak szánt felajánlásokat 
az újpalotai vásárcsarnokkal 
szembeni placcon. November 
5-én szervezték az első gyűj-
tést. Miközben a polgárok 
cukrot, lisztet, olajat, üdítőt 
és édességet hoztak a hely-
színre, alkalmunk volt arra, 
hogy Barkóczi akciójának 
izgalmasabb pillanataira 
rálássunk.

A gyűjtés – melynek végén a 
tartós élelmiszert a Carlos Pe-
vez vezette Családok Átmene-
ti Otthonának lakói és a Bap-
tista Szeretetszolgálat szegényei 
kapják meg – jó alkalom a ta-
lálkozásra, beszélgetésre is. Eh-
hez az kell, hogy jelen legyen 
a helyszínen a fiatalabb gene-
rációt képviselő Mihály Ger-
gő, a korábbi ifjúsági polgár-
mester és Hajdu László ország-
gyűlési képviselő, aki az akció-
ra érkező 80-85 éves hölgyeket 
és urakat következetesen fia-
talembernek és fiatalasszony-
nak nevezte. S miközben jót 
derültünk egy újpalotai hölgy 
Barkóczinak szánt szavain („él-
ve sokkal jobb, mint a tévé-
ben”), Hajduval a szegénység-
ről beszélgettünk. Nem az el-
vont szegénységről általában, 
hanem arról, hogy milyen volt 

ez a gyerekkorában, s meglátá-
sa szerint milyen ma. 

Az 1947-es születésű politi-
kus a sarkadi járásbéli Okány-
ban egy tanyán nőtt föl, tizen-
egy éves volt, amikor meghalt 
az édesapja. A három fiútestvér 
közül ő volt a legidősebb, nya-
ranta gyerekként a cséplőgépen 
dolgozott, a fizetséget termény-
ben (búzában, zabban) adták, 
édesanyja takarított az iskolá-
ban és harangozott a templom-
ban. Nem éltek nyomasztó sze-
génységben, mert voltak a ház 
körül tyúkok, libák és más álla-
tok, de még vélet-
lenül sem vásárol-
tak hitelre. – Egy-
formán nem volt 
senkinek semmi-
je – mondta Haj-
du –, ami viszont 

jellemző volt, az a szomszéda-
inkkal való szoros együttmű-
ködés. Kaptuk és adtuk a kós-
tolót disznóvágás idején, és a 
férfiak olyankor is lóra pattan-
tak, amikor vésztői dinnyetol-
vaj tűnt föl a környékben. Bé-
kés megyében vagyunk, voltak 
ott betyáros csihipuhik is. De 
az ajtónkon még zár se volt, 
nem volt félnivalónk. Szegé-
nyek voltunk, de nem tartoz-
tunk senkinek. Amink volt, azt 
kellett beosztani. 

„A mai szegénységnek ez-
zel szemben az adósság, a tar-

tozás a jellem-
zője” – jegyezte 
meg Hajdu, akit 
nem kell a kerü-
letben bemutatni, 
hiszen 14 éven át 
volt a kerület pol-

gármestere. „A mai szegény-
ség központi eleme a kiszol-
gáltatottság. A lakótelepi la-
kását egy-egy hiteltartozás mi-
att elvesztő embernek nincs 
arra lehetősége, hogy növek-
vő adósságát ledolgozza, meg-
oldja. Hengergeti maga előtt 
a gondokat. A mai szegénység 
leginkább abban különbözik a 
régitől, hogy nyomasztóbb, te-
le van felszólításokkal, fizetési 
meghagyásokkal, és nehezeb-
ben lehet leküzdeni. ”

Oldott hangulatban beszél-
gettünk, miközben gyűltek 
Barkóczi Balázs akcióján az 
élelmiszer-adományok. Volt, 
aki csak jelképes formában fe-
jezte ki együttérzését azokkal 
az ismeretlen szegényekkel, 
akikhez majd az olcsó élelmi-
szerek eljutnak. 

Cserdiné Németh Angéla polgármes-
ter közleményt adott ki a koronavírus 
elleni védekezéssel kapcsolatos, az 
önkormányzati fenntartású intézmé-
nyekben hozott intézkedésekről.

„Figyelembe véve a veszélyhelyzet ide
jén alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről” szóló 484/2020. (XI. 
10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
597/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben 
foglaltakat, az alábbi önkormányzati fenn
tartású intézményekre vonatkozóan 2021. 

november 2-ától saját hatáskörben vissza
vonásig a következőket rendelem el.
Az önkormányzati fenntartású óvodák és 
bölcsődék udvarára és épületébe a szülők, 
hozzátartozók, egyéb látogatók csak száj
maszkban léphetnek be.
Az intézmény udvarára és épületébe a gyer
mek megérkezésekor és a távozásakor to
vábbra is csak egy szülő, hozzátartozó léphet 
be. A szülő, hozzátartozó a gyermek átadása
kor, átvételekor csak a legszükségesebb időt 
töltheti az intézmény épületében és udvarán.
A Csokonai Kulturális Központ telephelye

in rendezvények, programok továbbra is 
szervezhetők és látogathatók, de a láto
gatóknak és résztvevőknek az intézmény 
területén (tehát az udvarokon is) kötelező 
a szájmaszk viselete.
A Sződliget Ház a továbbiakban is a 
megszokott rendben működik, viszont a 
6 éves kor feletti látogatóknak és részt
vevőknek az intézmény területén (tehát 
az udvaron is), a sportolási és művészeti 
tevékenység közvetlen végzésének idejét 
leszámítva, kötelező a szájmaszk viselete. 
A rendelkezés visszavonásig érvényes.

A Gondozó Ház továbbra is látogatható, 
de az intézmény területére kizárólag száj
maszkban lehet belépni, és a látogatás 
kizárólag az intézmény által kijelölt helyszí
nen történhet.
A Nyugdíjas Ház lakóira a korlátozások 
nem vonatkoznak.
Az intézkedések betartása és betartatá
sa minden érintett önkormányzati fenn
tartású intézményben kötelező, ettől 
eltérni nem lehet”– nyomatékosította a 
polgármester, és kéri mindenki együtt
működését.

November 5-én 
szervezték az 
első gyűjtést

Élelmiszergyűjtés szegényeknek

Barkócziék a Vásárcsarnoknál karácsonyig péntekenként várják az élelmiszer-adományokat
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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

BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT

Enyhítik a lakhatási válságot
Jónás ágnes

Lapunk megjelenését 
követően jár le az 
önkormányzat által kiírt 
bérlakáspályázat jelent-
kezési határideje. A 11 
összkomfortos, újpalotai 
lakás iránt várhatóan 
nagy lesz az érdeklődés. 
A pályázatról Tóth Ve-
ronika alpolgármestert 
kérdeztük.

November 12-én lejár a 
jelentkezési határidő az 
önkormányzati bérla-
káspályázatra. Milyen la-
kásokra lehetett most pá-
lyázni?
Lakáspályázat keretében 
az önkormányzat három-
féle pályázatot ír ki hosz-
szú évek óta. Ez a köztu-
datban úgy szerepel, hogy 
szociális, költségelvű és 
piaci lakáspályázat, mely 
kategóriák az egy főre eső 
nettó jövedelem alapján 
határozódnak meg. 

A mostani, október 18-
án kiírt lakáspályázatunk 
költségelvű, mely a kö-
zépkategóriás jövedelmű 
pályázókat érinti, akik-
nek van némi megtakarí-
tásuk és képesek saját íz-
lésük szerint felújítani le-
endő otthonukat. Most 
11 lakást jelöltünk ki, me-
lyek mind az újpalotai la-
kótelepen találhatók, és 
valamennyi energiatakaré-
kos, összkomfortos lakás. 

Jellemzően mekkora la-
kásokról van szó?
Igyekeztünk széleskörű 
igényt kiszolgálni, hisz a 
lakások vonatkozásában a 
másfél szobástól a három-
szobásig, az igénylők ese-
tén pedig egyedülállótól a 
nagycsaládosig terjed a pa-
letta. Ami azt jelenti, hogy 
vannak 35, 53, 64, 68 és 71 
négyzetméteres lakások.

Mekkora érdeklődésre 
számítanak?
Eddig minden pályázati 
kiírásunkra nagy volt az 
érdeklődés. Általában 200 
fölötti pályázat érkezik 
be, de sajnálatos módon 
50 százalék körüli az ér-
vénytelenségi mutató. En-
nek alapvető oka, hogy a 

pályázók nem elég körül-
tekintően olvassák el a pá-
lyázati kiírást, sokszor fa-
tális figyelmetlenség miatt 
lesz érvénytelen egy-egy 
pályázat. Nem csatolnak 
be szükséges melléklete-
ket, nem írják alá ott, ahol 
szükséges, és az is előfor-
dul, hogy nem abba a jö-
vedelmi kategóriába tar-
toznak, akikre a kiírás 
szól. 

Idén ez már nem az el-
ső pályázati kiírás. Hány 
lakónak sikerült ily mó-
don segítenie az önkor-
mányzatnak?
Nem bizony! Idén már 
túl vagyunk egy piaci ala-
pon kiírt pályázaton, ami 
nagy örömömre igen si-

keresnek volt mondha-
tó! Ennek a pályázatnak a 
célcsoportja a 35 év alatti 
korosztályon belül az egy-
két gyermekes, valamint a 
még gyermektelen, de csa-
ládot alapítani vágyó fia-
tal párok voltak. Itt is 11 
lakás talált boldog gazdá-
ra, így 11 családnak tu-
dott az önkormányzat az 
otthonalapításban segít-
séget nyújtani. Ebben a 
kategóriában is volt a la-
kások között választék, 
hisz nyolc lakótelepi laká-
son túl három kertvárosi, 
ezen belül egy kétszobás, 
és két egyszobás lakásba 
tud az általuk végzett fel-
újítás után beköltözni a si-
keres pályázó. A lakótele-
pi 35 négyzetméteres la-

kásokba közös életüket 
kezdő fiatal párok, míg a 
nagyobb alapterületű la-
kásokba gyermekes csalá-
dok költözhetnek.

Szociális bérlakás pályá-
zatra lehet-e számítani a 
közeljövőben, illetve jö-
vőre tervezik-e további 
pályázatok kiírását?
Az önkormányzat veze-
tésének feltett szándéka 
volt, hogy ebben az év-
ben, évek óta talán elő-
ször mindhárom kategó-
riában írjon ki lakáspályá-
zatot, így szociálisat is. Ta-
valy sikerült a pandémia 
alatt egy szociális pályá-
zatot kiírni, és ezt szeret-
nénk idén is megvalósíta-
ni. Ehhez azonban jelen-
tős anyagi forrást kelle-
ne biztosítanunk, ami a 
kormány önkormányza-
toktól történő idei jelen-
tős költségvetési forrásel-
vonása miatt bizonytalan-
ná válhat. A kiírás még 
megtörténhet, de az eh-
hez szükséges anyagi felté-
telek biztosítása a jövő évi 
költségvetéstől is függ. 

Azonban bízunk ab-
ban, hogy minden költ-
ségvetési nehézség ellenére 
a jelenleg fennálló lakhatá-
si válságon a XV. kerületi 
önkormányzat helyi szin-
ten az igénylőkkel és rá-
szorulókkal közösen meg-
oldást talál, és enyhíteni 
fogja a helyzetüket. 

Tóth Veronika: sokszor fatális figyelmetlenség miatt lesz érvénytelen egy-egy benyújtott pályázat

Lakáspályázat 
keretében az 
önkormányzat 
háromféle lakás-
pályázatot ír ki
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INTÉZMÉNYBERUHÁZÁSOK FEJLESZTÉS

Fejlesztések 
a gyermekek örömére

Utcabútor az utasoknak

Jónás ágnes

Október közepén kezdődött el mindhárom városrész-
ben az ovik, bölcsik udvarának rendbetétele. Idén nem 
csak arról van szó, hogy az elöregedett udvari játszóesz-
közöket lecserélik, hanem a kinti környezet rendbeté-
tele, a növények, padok, teraszok, járdák gondozása, 
karbantartása, megújítása is szerepel a feladatok között 
– tudtuk meg Mona Pétertől, a GMK működtetési igaz-
gatójától.

Az önkormányzat nagyon odafigyel arra, hogy mind 
Pestújhely, mind Rákospalota, mind Újpalota intézmé-
nyei egyenlő arányban részesüljenek a fejlesztésből. 
Kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos környe-
zet megteremtésére is, így több helyszínen biztonságos 
ütéscsillapító burkolatot fektetnek le a hinták, mászó-
kák, homokozók alá, köré, vagy éppen megszüntetik a 
betonszegélyeket.

Mindhárom összevont óvoda és az egyesített bölcső-
de tagintézményeiben dolgoznak az elkövetkező hetek-
ben. A teljesség igénye nélkül kiragadtunk néhány pél-
dát a fejlesztések közül. 

A rákospalotai Klapka oviban műfűvel borítják az 
udvar első részét, és a régi, töredezett betonrészen fel-
festésekkel, imitált közlekedési lámpák kihelyezésével 
egy mini „KRESZ-pályát” alakítanak ki.

Az Őrjárat utcai Bújócska oviban szintén műfüvet 
fektetnek le a focipályára a meglévő gumilapok helyett, 
felújítják a teraszt, és sövényt ültetnek a kis dombra.

Az újpalotai Kavicsos óvodában fészekhintát, szalet-
lit, kis házat, ütéscsillapító burkolatot telepítenek, és az 
udvar közepén található teljes területet rendezik.

A bölcsik udvarára pedig egyebek mellett babaházat, 
bújóalagutat, rugós játékot, kismozdonyokat helyez-
nek ki a gyerkőcök legnagyobb örömére.

A beruházásokkal a tervek szerint december közepé-
re készülnek el. Az önkormányzat ezekre a feladatokra 
több mint nettó 54 millió forintot biztosít.

bicó HeRRiett

A helyiek örömére 
sorra újulnak meg a 
kerületi buszmegállók. 
Nemcsak az esőtől és 
széltől óvnak, hanem 
modernebbé és kultu-
ráltabbá teszik a város-
képet, mint a legtöbb 
európai nagyvárosban.  

Az elmúlt hónapban 
négy buszmegálló újult 
meg a kerületben, fedett 
váró épült az utasoknak. 
Pontosabban „utcabú-
tor”, mert a JCDecaux 
nemzetközi outdoor-mé-
diacég nemcsak „tetőt ad” 
az utasoknak, annál sok-
kal többet. A megállók-
ban  elhelyezett hirdeté-
si felületekkel egy mo-
dernebb, szebb városkép 
kialakításához járulnak 
hozzá, miközben a rek-
lámok nem feltétlenül 
vásárlásra ösztönöznek. 
Több üzenetnek filozófi-
ája, társadalmi szerepe 
van, ami óhatatlanul hat a 
buszra várakozókra. 

Ezért is öröm a XV. 
kerületieknek, hogy la-
kóhelyük is része a válto-
zó környezetnek. Az ön-
kormányzat még 2013-
ban szerződött egy má-
sik reklámcéggel, azóta 
43 utasvárót telepítet-

tek a megállókba. Most 
a több mint 50 éves ta-
pasztalattal rendelke-
ző JCDecaux-val egy öt-
éves megállapodást írtak 
alá, évente négy buszme-
gálló újul meg. „A szer-
ződésben összesen 27 
helyszínt jelöltünk meg, 
ezeknél az utasforga-
lom intenzitása indokol-

ja, hogy fedett buszmeg-
állók épüljenek. Hama-
rosan leülünk tárgyalni 
a következő évi felújítá-
sokról” – mondta Bene-
dekné Bagyinszki Már-
ta, a Városgazdálkodási 
Főosztály főosztályveze-
tője. Prioritási sorrendet 
is felállítottak, amire a 
BKK-nak és a Forgalom-

technikai Keze lőnek is rá 
kell bólintania. „Előfor-
dulhat, hogy a járda szé-
lessége vagy más okok 
miatt nem oldható meg 
az „utcabútor” kialakítá-
sa, több szempontot kell 
figyelembe vennünk” – 
jegyezte meg a főosztály-
vezető. A céggel kötött 
szerződésben szerepel, 
hogy a kihasználatlan 
reklámfelületekkel a he-
lyi média szabadon ren-
delkezhet, felhasználhat-
ja kulturális célokra, tájé-
koztatásra.  

A cég alapítója, Je-
an-Claude Decaux elkö-
telezett abban, hogy a vá-
roslakók, a hirdetők, és 
az önkormányzat érde-
két is egyszerre szolgál-
ják ezek a kommunikáci-
ós eszközök. A cég a ki-
vitelező, a karbantartó és 
a finanszírozó is egyben, 
az utasvárók megépítése 
az önkormányzatok ré-
széről nem igényel sem 
energia-, sem anyagi be-

A megállókban elhelyezett hirdetési felületekkel egy modernebb kialakításhoz járulnak hozzá

Nagyszabású udvarfejlesztési programba 
kezdett ősszel a Gazdasági Működtetési Köz-
pont (GMK). A kerületi nevelési intézmények, 
tehát az óvodák és bölcsődék udvarai esnek át 
kisebb-nagyobb ráncfelvarráson, illetve kapnak 
az odajáró gyerekek új játékokat, kényelmesebb, 
biztonságosabb kerti berendezéseket.

A MEGÚJULT BUSZMEGÁLLÓK:

Szerencs – Dessewffy utca (városból) kifelé menet
Bánkút utca – Szentmihályi út (városba) befelé menet
Epres Sor – Régi Fóti út (városba) befelé menet
Késmárk utca 11. –(városba) befelé menet

Évente négy Évente négy 
buszmegálló buszmegálló 
újul megújul meg
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DRÉGELYVÁR UTCAI FELÜLJÁRÓ

RieRscH tamás

2021. október 27. fontos dátum 
a kerület életében. Aznap 
ugyanis átadták a városrész 
legfontosabb útvonalát, a 
Drégelyvár utca – Csömöri úti 
felüljárót. A felüljáró, amely 
közel másfél évig volt zárva a 
forgalom elől (kizárólag csak a 
buszok közlekedhettek rajta), a 
XV. kerület legfőbb kijárata a 
Belváros felé. A felújítás miatt 
az autósoknak kerülniük kel-
lett, és a leszűkült lehetőségek 
miatt araszolniuk, ha a városba 
akartak bejutni. 

„A buszok után az autósok 
is visszakaphatják a felüljárót – 
mondta Tüttő Kata főpolgár-
mester-helyettes az átadóünnep-
ségen. – A próbaterhelések azt 
igazolták, hogy biztonságosan 
használható a híd.”

Az Újpalotát Zuglóval össze-
kötő felüljáró a ’70-es években 
épült, az első tervek 2014-ben ké-
szültek a felújításáról, ám a köz-
beszerzés után csak 2019-ben kö-
töttek szerződést a vállalkozó-
val. Az engedélyek beszerzését 
és az építési munkák előkészí-
tését követően 2020 áprilisában 
derült ki, hogy a felüljáró rosz-

szabb állapotban van, mint ami-
lyennek látszik. Nemcsak a pá-
lyaszerkezet szorult rekonstruk-
cióra, hanem a tartószerkezet is.

„Két lehetőség volt az önkor-
mányzat előtt – folytatta a főpol-
gármester-helyet-
tes –, vagy lebon-
tatjuk a hidat, és 
újat építünk he-
lyette, amely hosz-
szú időt vett volna 
igénybe, vagy át-
alakítjuk a terve-
ket, és megpróbál-
juk 15 évvel meg-
hosszabbítani a 

felüljáró életét. Mi ez utóbbit vá-
lasztottuk, és most ennek a mun-
kának a végéhez érkeztünk.”

Tüttő Kata elmondta: a fővá-
ros birtokában több mint 300 
híd és felüljáró van, ezek közül 
pedig legalább száz szorul sür-
gős beavatkozásra. A kormány 
mindössze az iparűzési adó egy 
részét hagyta az önkormányza-
ti kasszákban, így a bevétel nem 
elég a felújításokra. A rendelke-
zésre álló összeg a közösségi köz-
lekedés fenntartására sem ele-
gendő, de bízzunk benne, hogy 
előbb-utóbb változás lesz ebben.

Cserdiné Németh Angéla ke-
rületi polgármester megköszön-
te a lakosság türelmét. 

Ez a felüljáró bizonyítja, hogy 
jól működik a kerület és a fővá-
ros közötti együttműködés. Az 
elmúlt időszakban több beruhá-
zás is elkészült. Az M3-as kive-
zető mellett megépült a hiány-
zó zajvédőfal, a Deák utca megú-
jult, az új CT-berendezésnek kö-
szönhetően jelentősen csökkent 
a vizsgálat várakozási ideje, illet-
ve most ennek a fontos hídnak a 
felújítása is befejeződött. 

„Korábban ilyen komoly be-
ruházások nem zajlottak a ke-
rületben. Nem szeretnénk meg-
állni, a Fővárosi Közgyűlés 1,3 
milliárd forint többletforrást kü-
lönített el a Zsókavár utca és az 
Erdőkerülő utca felújítására is, 
mely a közeljövőben megvaló-

sulhat” – tette hoz-
zá a polgármester. 

A bruttó 1,5 
milliárd forintból 
felújított felüljáró 
pedig ismét járha-
tó, így kijelenthet-
jük, hogy Újpalota 
„kiszabadult a kö-
zel másfél éves fog-
ságból”.

Kiszabadult Újpalota!

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

A próbaterhelé-
sek azt igazolták, 
hogy biztonságo-
san használható 
a híd.
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SZILAS NÉPTÁNCGYÜTTES

bicó HenRiett

A Szilas Néptánc-
együttes tagjai lelke-
sen próbálnak, hogy 
adventi műsorukkal 
ünnepi hangulatot 
teremtsenek. Tavaly a 
koronavírus-járvány 
miatt elmaradt a már 
hagyománnyá vált előa-
dásuk, remélik, többet 
nem lesz ilyen akadály. 

A Rákospalotai Szilas 
Néptáncegyüttes életé-
ben a december évek óta 
az az időszak, amikor ki-
csik és nagyok megmu-
tathatják a közönségnek, 
mennyit tanultak, dol-
goztak, fejlődtek az el-
múlt hónapokban. Az 
idén sem lesz más-
képpen, december 
5-én adventi műsorral 
zárják az évet. Min-
dig meglehetősen 
nagy az érdek-
lődés, egyszerre 
nem is férnének 
el a vendégek a 
Csokonai Műve-
lődési Központ-
ban, ezért két 
időpontban lép-
nek fel az együt-
tes tagjai. Kora 
délután a piciké a 
terep, már a há-
roméves apró-
ságok is öröm-
mel ropják a 
táncot. Pár 

óra múlva a nagyobbak 
veszik át a színpadot, 
minden korosztály kép-
viselteti magát. 

Évről évre ünne-
pi hangulatban telik ez 
a nap, természetesen a 
műsor középpontjában 
az advent áll. Az együt-
tes művészeti vezetője, 
Józsa Tamás a műsorba 
belecsempészi a közelgő 
ünnep pillanatát (betlehe-
mezés, Jézus születése). A 
közönség sem „tétlenke-
dik” ilyenkor, az együttes 
tagjai őket is bevonják a 
műsorba. Legutóbb min-
denki megkapta azok-
nak a daloknak a szöve-
gét, amiket aztán együtt 
énekeltek el. Nem csoda, 
hogy minden évben több 

olyan néző van, akik ked-
vet kapnak a néptánchoz, 
és akikkel találkozhat-

nak a következő 
táncházban vagy 
később ellátogat-

nak egy pró-
bára.   

A Szilas 
Néptáncegyüt-
tes adventi mű-

sora hagyo-
m á n n y á 

vált az 
é v e k 
a la t t , 
n e h e -

zen él-
ték meg 

a tagok, hogy 
tavaly a ko-
ronavírus-jár-
vány miatt 

elmaradt az 

előadás. Remélik, többet 
nem lesz ilyen akadály. 
Az idén dupla erővel ké-
szülnek, és színpadra lép-
nek az újonnan csatla-
kozók is, akik még csak 
szeptemberben kezdtek 
el próbálni. Érdekesség, 
hogy az új Cifra csoport-
ba járók olyan szülők, 
akiket a gyerekeik vezet-
tek be a néptánc világába. 
Maradnak amatőr tánco-
sok, de lelkesedésük sem-
mivel sem kevesebb, mint 
a profiké. 

Azt a kívülállók is tud-
ják, hogy a Szilas olyan, 
mint egy nagy család, az 
általuk képviselt értéke-
ket minél több ember-
rel szeretnék megosztani. 
Ezért is jött az ötlet, hogy 
advent valamelyik vasár-

napján felkerekednek, el-
mennek a katolikus, az 
evangélikus és a reformá-
tus felekezetek miséjére, 
ami az ő betlehemi elő-
adásukkal kezdődik. Egy 
nem mindennapi lehető-
séget is felkínálnak, elő-
re meghirdetik, hogy bár-
melyik családhoz szíve-
sen elmennek a betlehemi 
játékukkal. Mindenhol 
bejelentik a kis Jézus szü-
letését, ahogyan évszáza-
dok óta szól ez a népszo-
kás. 

December 5-én 
adventi műsorral 
zárják az évet

Dupla erővel készülnek

HIRDETÉS

A Szilas olyan, mint egy nagy család, értékeiket minél több emberrel szeretnék megosztani
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HELYTÖRTÉNET

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

A temető a város alatt
RieRsdH tamás

Pestújhely Rákospalotáról történő levá-
lásával egy saját temetőre is igényt tar-
tott. Ez azonban komoly problémákba 
ütközött: hisz a települést bolgárkertek 
vették körbe. Temetőnek való terüle-
tet csak jóval kijjebb, a mai Újpalotán 
tudott magának vásárolni Pestújhely. 

A sírkertet három évvel a település önál-
lóvá válása után, 1912-ben nyitották meg. 
1923-ban egyszer bővítették, majd 1950-
ben, amikor Pestújhely is a nagy Budapest 
áldozatává vált, bezárták. A sírkertet en-
nek ellenére sokan látogatták, ám a hatva-
nas években már gyanítani lehetett, hogy 
a bolgárkertek helyén egy új városrész 
fog épülni, ami érinteni fogja a temetőt is. 
Ezért aki csak tehette, „mentette” a hoz-
zátartozóját, akit az exhumálást követő-
en megpróbált más sírkertben örök nyuga-
lomba helyezni. A halottak többsége még-
is a régi temetőben maradt, amit a lakóte-
lep építése során, 1969-ben felszámoltak. 
A területet az építkezésből származó anya-
gokkal feltöltötték, amit újra birtokba vett 
a természet. 

Az élet úgy hozta, hogy a volt sírkert 
közelében nemcsak lakóházakat, hanem 
egy iskolát (a mai Hartyánt) is építet-
tek. A terület benépesült, új generációk 
nőttek fel, és a sírkert emléke szép las-
san feledésbe merült. A Pestújhelyi Pát-
ria Egyesület kezdeményezésének és az 
akkori elnöknek, Páljános 
Andrásnak köszönhetően 
2009-ben egy emlékkövet 
állítottak a Hartyán isko-
la elé, melyre a „Memen-
tó” felirat, illetve a három 
fontos dátum, 1909 – 1969 
– 2009 került fel. Az em-
lékkő állítása illeszkedett 

Pestújhely centenáriumi ünnepségsoro-
zatába. 

2009 óta minden évben, november 1-jén, így 
idén is megemlékeztek a pestújhelyi civilek, il-
letve az önkormányzat az egykori temetőről, 
az újpalotai földben maradt halottakról. 

„Pestújhelynek sajátos időszámítása van 
– mondta Szabó András, pest-
újhelyi evangélikus lelkész 
a megemlékezésen –, amely 
februárban a farsangi vigada-
lommal kezdődik, és az ad-
venti sokadalommal zárul. A 
november 1-jei megemléke-
zés is ebbe a sajátos ünnep-
körbe tartozik.” 

A halottak 
többsége mégis 
a régi temetőben 
maradt

LOKÁLPATRIÓTA 
HAGYOMÁNYŐRZÉS

A Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület no-
vemberben több hagyományőrző programmal 
eleveníti fel a környék gazdag múltját, a tör-
ténelmi múltidézés mellett a városrész termé-
szeti szépségei is előtérbe kerültek.

November 4-én az Észak-Pesti Kórház főbejárati 
kapujánál tartottak megemlékezést, annál az em
léktáblánál, melyet a helyi civilek közadakozásból 
2016-ban, az 1956-os forradalom és szabadság
harc ötvenedik évfordulóján állítottak, és az elmúlt öt 
évben rendszeresen meg is koszorúztak. 
„Az akkori rendszer mindent megtett annak érdeké
ben, hogy kitörölje az október 23. és november 4. 
közötti 13 napnak az emlékét – mondta Sebestyén 
István, az egyesület korábbi tagja megemlékező be
szédében. – Gyakorlatilag ellopták tőlünk azt a 13 
napot. A mostani generáció már könnyebb helyzet
ben van, bárminek utána tud nézni az interneten.  
Mindig lesznek olyanok, akik át akarják írni a tör
ténelmet, ezért fontos, hogy emlékezzünk a régmúlt 
történéseire.”

November 6-án könnyedebb programra invitálták 
a kerületi családokat, az Őrjáró téren ugyanis ma
dárnapot szerveztek. A játékos feladatokon kívül  
kézműveskedés és a madárodúk, illetve etetők ki
helyzése is élménygazdag pillanatokat teremtett a 
városi gyerekeknek.

November 15-én 17 órától pedig a Pestújhelyi Ke
resztelő Szent János Plébánia falán lévő Klebelsberg 
Kuno emléktábláját koszorúzzák meg.

Riersch Tamás

Az egykori pestújhelyi temető a mai Fő tértől nézve
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 VÁLTOZÁSOK A HIVATALI ÜGYFÉLSZOLGÁLATON

Dr. Filipsz Andrea, jegyző tájékoztatása szerint: 2021. november 2-tól a korona-
vírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a XV. kerületi Polgármeste-
ri Hivatal Bocskai utca 1-3. szám alatti főépületébe csak az illetékes szervezeti 
egységgel előre egyeztetett ügyben és időpontban léphetnek be az ügyfelek.

A Hivatal Ügyfélszolgálata továbbra is a megszokott ügyfélfogadási rendben 
működik:

Hétfő: 8.00 – 18.00

Kedd: 8.00 – 16.30

Szerda: 8.00 – 16.30

Csütörtök: 8.00 – 16.30

Péntek: 8.00 – 12.30

Mind az Ügyfélszolgálatra, mind a Hivatal főépületébe kizárólag tünetmentes 
személy léphet be szájmaszk szabályos használatával.
A lakosok a kérelmeket, a bejelentéseket és az egyéb beadványokat továbbra  
is megküldhetik postai úton  a 1601 Budapest, Pf. 46. címre, vagy előterjeszt-
hetik elektronikus úton a cégkapu, az ügyfélkapu, illetve az eugyintezes.bpxv.
hu használatával. Mindemellett közérdekű panaszaikat, bejelentéseiket elküld-
hetik az ugyfelszolgalat@bpxv.hu email-címre is.

Tájékoztató a XV. kerületi önkormányzat fenntartásában működő óvodák és 
bölcsődék téli ügyeleti rendjéről.

A 2021. december 24-től 2022. január 2-áig tartó időszakban (az utolsó nyitva-
tartási nap 2021. december 23-a csütörtök, az első nyitvatartási nap 2022. ja-
nuár 3-a hétfő) az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék feladat-ellá-
tásának biztosítása ügyeleti rendben történik. A Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzat Kulturális Bizottságának 345/2021. (X.19.) számú határozata 
alapján a többi óvodai feladat-ellátási hely zárva tartása mellett a fenti időszak-
ban munkanapokon az alábbi három óvoda tart ügyeletet:

Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka Tagóvodája (Klapka György utca 27.),
Hétszínvirág Összevont Óvoda Manóvár Tagóvodája (József Attila utca 59-61.),
Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos Tagóvodája (Kavicsos köz 6.).

Az Egyesített Bölcsődék 2021. december 24-től 2022. január 2-áig tartó idő-
szakban (az utolsó nyitvatartási nap 2021. december 23-a csütörtök, az első 
nyitvatartási nap 2022. január 3-a hétfő) zárva tartanak. A többi bölcsődei fela-
dat-ellátási hely zárva tartása mellett az igények függvényében a fenti időszak-
ban munkanapokon az alábbi egy tagintézmény tart ügyeletet:
 
Egyesített Bölcsődék Gyöngyszem Bölcsőde ( Bezsilla Nándor utca 17.).

Amennyiben az ügyeleti rendben történő ellátást kérik, azt gyermekük óvodája, 
illetve bölcsődéje vezetőjénél kell jelezni.
Az ügyeletes feladat-ellátási helyek az érintett munkanapokon a rendes munka-
rend szerint tartanak nyitva.

Az ügyeleti ellátással kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel az intézményveze-
tőkhöz vagy a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztá-
lyának munkatársaihoz fordulhatnak.

Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

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

Tóth Imre 
alpolgármester 

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

Tóth Veronika 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

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

+36 80 203 804

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

Választókerület/név/frakció Elérhetőség

Név/frakció Elérhetőség

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Független) 

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

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

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

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

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

Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)

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

Csonka László 
(Fidesz–KDNP)

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

Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)

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

Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 669 3807

Pálmai Attila 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

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

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)

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

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

LISTÁS KÉPVISELŐK
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Jónás ágnes

A fővárosi operatív törzs 
döntései szerint, amint meg-
jelenik a kötelező oltásról 
szóló kormányrendelet, a 
Fővárosi Önkormányzat 
cégeivel és intézményeivel, 
valamint a munkavállalói 
érdekképviseletekkel hala-
déktalanul megkezdődnek 
az egyeztetések arról, hogy 
melyek azok a közszolgálta-
tások szempontjából alapvető 
munkakörök, ahol a koro-
navírus elleni oltás felvételét 
elő lehet írni – jelentette be 
Karácsony Gergely.

„Biztosan ilyennek gondolom 
az idősotthonban dolgozó, a 
fokozottan veszélyeztetett idő-
sekkel kapcsolatba kerülő dol-
gozók majdnem teljes körét” – 
tette hozzá a főpolgármester.

A közösségi közlekedésben 
november elsejétől kötelező 
a maszkhasználat. Azonban a 
járvány terjedése szempontjá-
ból nem a közös-
ségi közlekedés a 
legveszélyeztetet-
tebb, ezért a Fő-
város kezdemé-
nyezi a kormány-
nál, hogy a romló 
járványügyi ada-
tok miatt rendelje 
el a beltéri maszk-
használatot.

Azoknál a fővárosi intézmé-
nyeknél, ahol erre jogszabályi 
lehetőség van – ilyenek a fővá-
rosi színházak, mozik, könyv-
tárak, múzeumok –, Kará-

csony Gergely 
főpolgármesteri 
hatáskörben el-
rendelte a beltéri 
kötelező maszk-
használatot no-
vember 1-jétől.

Karácsony azt 
is kezdeménye-
zi, hogy az októ-
ber 28-án bejelen-

tett kormánydöntésekről szóló 
határozatok megjelenése előtt a 
kormány haladéktalanul egyez-
tessen az önkormányzati szö-
vetségekkel.

A Fővárosi Operatív Törzs 
úgy döntött, hogy a fővárosi 
fenntartású idősotthonokban 
kijárási tilalom lépett életbe 
november másodikától: az 
idősotthonokat csak család-
hoz való eltávozás miatt le-
het elhagyni, de csak olyan 
családtagokkal mehetnek el, 
akik védettségi igazolvánnyal 
rendelkeznek. 

Visszatéréskor minden 
esetben néhány napos izolá-
ciót rendelnek el a többi lakó 
védelme érdekében. 

A visszaérkező idős lakók 
fertőzöttségét a főváros által 
biztosított tesztekkel ellen-
őrzik.

Az idősotthonokban köte-
lezővé válik a maszkviselés, il-
letve érintésmentes látogatásra 
lesz lehetőség. 

A végstádiumban lévő idős 
bentlakók esetében továbbra is 
biztosítva lesz a hozzátartozók 
számára a látogatási lehetőség.

A fővárosi önkormányzat az érdekképviseletekkel való konzul-
tációt követően nem rendeli el általánosságban a kötelező oltást, 
ugyanakkor a Covid-járvány által leginkább veszélyeztetett fő-
városi fenntartású bentlakásos szociális intézményeknél (idős-
otthonok, hajléktalanszállók) a munkavállalók körében szüksé-
ges lesz a védőoltás – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. 

A koronavírus elleni védőoltást 45 napon belül egészségügyi 
okra való hivatkozás nélkül fel nem vevő dolgozók választhat-
nak az érvényes védettségi igazolványuk bemutatása vagy a fi-
zetés nélküli szabadságra vonulás között. Az érintett munkavál-
lalók 92,57 százaléka a mai napig már felvette az oltást – jelez-
te a Főváros.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának egyik kiemelt 
gócpontja Kelet-Közép-Európa, napról napra rossz számok je-
lennek meg az új fertőzöttekről. A szakemberek szerint a har-
madik oltás felvétele jelenti a megoldást a súlyosabb tünetek 
megelőzésére, illetve akkor is ajánlott az oltás, ha valaki már át-
esett a fertőzésen.   

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

COVID

FŐVÁROSI HÍREK

Fővárosi intézkedések
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Az idősottho
nokban 
kötelezővé 
válik a maszk-
viselés

A közösségi közlekedésben november elsejétől kötelező a maszkhasználat

Kötelező oltás
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Jónás ágnes

Ismét 1 milliárd forintot 
fordít a fővárosi önkormány-
zat a budapestiek ötleteire 
a közösségi költségvetés 
keretében. 

A tavalyi keretből 15 olyan ja-
vaslat megvalósítását kezdte el 
az önkormányzat, melyeket 
budapestiek adtak be. A közös-
ségi költségvetésben az alábbi 
három kategóriában, összesen 
1 milliárd forint értékben való-
sít meg lakossági fejlesztési öt-
leteket az önkormányzat. Jel-
szó: Adj egy jó ötletet!

ZÖLD BUDAPEST
A főváros szerepet vállal ab-
ban, hogy városunk zöldeb-
bé váljon, és segíti a buda-
pestieket, hogy környezet-
tudatosabban éljenek. Közös 
célunk, hogy a főváros fel-
készüljön a 21. század egyik 
legnagyobb kihívására, a klí-
maváltozásra.

ESÉLYTEREMTŐ BUDAPEST
Az Esélyteremtő Budapest ka-
tegória célja, hogy az önkor-
mányzat csökkenteni tudja a 
társadalmi különbségeket, se-
gítse a hátrányos helyzetű kö-
zösségek életét. 

NYITOTT BUDAPEST
A Nyitott Budapest kategória cél-
ja az együttműködés fejlesztése a 
város közösségeiben, illetve a bu-
dapestiek és a főváros, valamint 
annak intézményei között. En-
nek megvalósítása érdekében ke-
resnek új, kísérleti megoldásokat, 
közösségépítő ötleteket és min-
denki által könnyen használható 
és elérhető digitális fejlesztéseket. 
Ezzel a főváros célja, hogy gyor-
sabb, okosabb és praktikusabb 
megoldásokat nyújtson a buda-
pestieknek. Az ötleteket rövid re-
gisztrációt követően az otlet.bu-
dapest.hu oldalon keresztül lehet 
beadni 2022. január 31-ig.

A CIVITAS nemzetközi szer-
vezet szakmai versenyén Bu-
dapest pályázata döntős helye-
zést ért el a város zöldítése, a 
fenntartható mobilitással kap-
csolatos beruházásai és a város-
lakók bevonására tett intézke-
déseivel. A fenntartható köz-
lekedés terén nyújtott kiemel-
kedő teljesítményt elismerő 
CIVITAS-díjak célja felhívni a 
figyelmet azokra az európai vá-
rosokra, ahol a legambiciózu-
sabb, leginnovatívabb és legsi-
keresebb fenntartható városi 
mobilitási megoldásokat veze-
tik be.

Idén is elismerték és díjaz-
ták a városok fenntarthatósá-
gért végzett munkáját. A díjá-
tadót a 2004 óta minden évben 
megrendezett CIVITAS Forum 
konferencia keretein belül, októ-
ber 20-án tartották. A nemzetkö-
zi szervezet által kiosztott díjak 
nemcsak a városok fenntartha-
tóságért végzett munkáját támo-
gatják, de a díja-
zott nyertesek pél-
daként is szolgál-
nak Európa más 
városai számára, 
inspirálva őket sa-
ját kezdeményezé-

seikben a tisztább és jobb városi 
közlekedés érdekében.

A 2021-es díjakra három kate-
góriában – „Átalakulás”, „Hagyo-
mány” és „Klímasemlegesség” – 
hirdettek két-két döntőst, illetve 
egy győztest. Budapest pályáza-
ta döntős helyezést ért el az „Át-
alakulás” kategóriában a győztes 
Aachen mellett, amit a város zöl-

dítése, a fenntart-
ható mobilitással 
kapcsolatos beru-
házásai és a város-
lakók bevonására 
tett intézkedéseivel 
érdemelt ki.

MÁSODIK KÖZÖSSÉGI 
GYŰLÉS 
A Fővárosi Önkormányzat tízezer 
meghívót küldött ki a lakosoknak Bu
dapest második közösségi gyűlésére. 
Az állampolgári gyűlésnek is nevezett 
fórum Magyarországon újkeletűnek 
számít, de már számos országban, 
például Nagy-Britanniában, Francia
országban, Lengyelországban is si
kerrel alkalmazzák hosszú távú stra
tégiák megalkotásakor. A fővárosban 
ez a második ilyen fórum.

CSILLAGTÁNC 
A CIRKUSZBAN
Külföldi világsztárokkal a főszerep
ben mutatja be a Fővárosi Nagy
cirkusz a Csillagtánc című darabot, 
amelyet december 31-ig elegáns és 
klasszikus cirkuszi díszletek mellett 
karácsonyi hangulatban lehet látni. 
A Csillagtánc című darab egy klasz
szikus karácsonyi cirkuszműsor, 
telis-tele világszámokkal. A legte
hetségesebb artisták és cirkuszmű
vészek a világ minden tájáról ér
keznek, Etiópiától Oroszországon át 
Mexikóig, köztük egy olyan légtor
nászcsoporttal, akik egy egészen 
különleges attrakcióra készülnek a 
trapézszámban.

A SZÜLETÉSNAPOS
ÁRPÁD HÍD
Az Árpád hidat, Budapest egyik leg
nagyobb forgalmú folyami átkelőjét 
71 évvel ezelőtt, 1950 novemberé
ben adták át a forgalomnak. Az Ár
pád magyar fejedelem nevét viselő 
híd építését már 1903-ban eltervez
ték, azonban a tervpályázatot csak 
1929-ben írták ki.
Építése 1939-ben indult meg Kossal
ka János tervei szerint, a munkálato
kat 1943-ban, a második világháború 
miatt félbehagyták. Befejezetlenségé
nek köszönhetően az Árpád híd volt 
az egyetlen, amit a németek nem rob
bantottak fel, és a építkezést 1948-
ban folytatták. A hidat végül 1950. 
november 7-én nyitották meg.

Adj egy jó ötletet!

Elismerés az átalakuló Budapestnek

KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS

A díjazott nyer-
tesek példaként 
is szolgálnak

FŐVÁROSI HÍREK
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mükre siető sógorra. Őrjöngve 
szurkált végig mindenkit. Ami-
kor rendőrt hívtak rá, lövöldöz-
ni kezdett. Agyonlőtte a főkalauz 
feleségét, megsebesítette a család 
több tagját, elbarikádozta magát 
a házban, órákig tartó tűzharcot 
vívott a kiérkező rendőrökkel. 

Amikor a hős Takács VII. Jó-
zsef próbarendőr egymaga beha-
tolt abba a szobába, ahol a lövöl-
döző elbarikádozta magát, a gyil-
kos pisztolyában már csak egyet-
len töltény volt. Attól tartva, 
hogy a rendőr elfogja, önmaga el-
len fordította fegyverét, és szíven 
lőtte magát. Ekkor Takács VII. 
József az ablakhoz lépett, hogy 
kollégáit értesítse a drámai végki-
fejletről. De a rendőrök a függö-
nyön áttetsző árnyban a gyilkost 
vélték felfedezni, és eldördültek a 
hatósági karabélyok.  

Takácsot Márai Sándor író 
búcsúztatta a Pesti Hírlapban. 
Az eltévedt golyó című cikké-
ben egyebek mellett azt írta: 
„Több ez, mint tragikus rendé-
szeti hír. Ma emberek százez-
rei hullanak a világ minden ré-
szén, egy csatatéren, mely olyan 
kiterjedt már, mint a földgömb. 
Mégis meg kell állanunk e roha-
nó időben a rákospalotai dráma 
rendőr áldozatának koporsója 
mellett, mert ez a tragédia min-
denkihez szól, aki ismeri az elkö-
vetkező idők felelősségét.”

Vagyis Takács VII. József pró-
barendőr nem halt meg hiába. 
Példa lett a vérzivatarban – mint 
Márai írja –, odadobta az életét, 
hogy megfékezze a dühöngő el-
lenséget. „Természetesen jelkép-
nek látjuk a tragikusan eltévedt 
rákospalotai golyót, jelképnek, 
sőt intő jelnek – folytatta Márai. –  
A világ — a mi magyar világunk 
is — olyan várakozással figyeli az 
elkövetkező hetek és hónapok 
eseményeit, amilyen tudatosan az 
ember a történelemben talán so-
ha nem figyelte sorsát. Mindany-
nyian tudjuk, hogy személyes éle-
tünk, nemzetünk élete, egész Eu-
rópa sorsa dől el ezen a tavaszon.” 

Márai ekkor nem tudhatta: 
még három évet kell várnia a vi-
lágháború végét jelző híradásra. 

Ma a közösségi médiában ter-
jednek az álhírek, a második nagy 

háború hajnalán, a később XV. 
kerületté összeolvadó községek-
ben az utca volt a fő terep. „Pest 
környékéről indult el a rémhír-
terjesztési hadjárat.” 1938 őszén 
jelent meg ez a mondat az Esti 
Kurírban. Az újság arról tudósí-
tott, hogy a pestújhelyi piactéren 
egy nagyobb csoport verődött 
össze, és a járókelők hamarosan 
kiáltásokat hallottak: Szálasi ki-
szabadult! Éljen Szálasi! A nyi-
las vezér akkor éppen börtönben 
ült, „az alkotmányos rend felfor-
gatására irányuló törekvés” miatt 
csukták le. Aki jól fülelt a piacon, 
nemcsak a hihetetlen szabadulás-
ról, hanem kormánybukásról is 
értesülhetett, egy új szélsőjobb-
oldali kormány alakulásáról, sőt, 
arról, hogy kik a miniszterek az 
új kabinetben. Meglehetős lett a 
riadalom – fogalmazott az Esti 
Kurír cikkírója. Megindultak az 
izgatott telefonálások: hallottad? 
Mit tudsz erről?

Másnap kora reggel fiatalem-
berek rohantak végig Pestújhely 
utcáin, és azt kiáltozták: Megbu-
kott az Imrédy-kormány! A hí-
rek egészen Somogy megyéig, 
Kaposvárig is eljutottak, ahol Im-
rédy tervezett beszédet monda-
ni. A rendőrségi nyomozás azon-
ban lehűtötte a kedélyeket, az ál-
hírterjesztők gyorsan elcsendesül-
tek. 

Az első zsidó törvényt beter-
jesztő Imrédy Béla kormánya ak-
kor természetesen nem bukott 
meg, kihúzta a következő év feb-
ruárjáig, amikor egy sokak által 
álhírnek tartott, ám igazolt in-
formáció miatt kényszerült fel-
adnia a hatalmát: bebizonyítot-
ták, hogy Imrédy dédanyja zsidó 
volt. Erre anno a Pódium Színpa-
don Békeffy László konferanszié 
csak széttárni tudta a karját: na-
hát! Dőlt a közönség a nevetéstől. 

A háború után, 1949-ben a 
Népszavában Vészi Endre író 
számolt be egy furcsa, Horthy- 
korszakbeli kampányról. Azt 
írta, hogy Pestújhely, amely 
Bezsilla Nándor ügyvéd telek-
spekulációjából jött létre még az 
első világháború küszöbén, ha-
mar két részre szakadt: a Pest-
tel határos terület volt az Úri-
negyed, ahol köztisztviselők, 

nyugalmazott postások, ren-
dőrök, állami alkalmazottak lak-
tak, a Rákospalota felé eső pedig 
a munkásnegyed, amit Mosó-
nőfertálynak neveztek. Az Úri-
negyed horthys ta lakói Vészi 
szerint jól tudták, hogy a mun-
kások átlátnak a szitán, már nem 
hisznek az üres választási ígérge-
tésnek. Így a tehetősebbek nem-
csak mondták, hogy Pestújhe-
lyen lesz villamos, hanem teher-
autókkal el is hozatták a síneket. 
„Az emberek ujjongva és megha-
tódva, a kételkedők kissé rajtaka-
pottan nézték ezeket a síneket — 
ez ellen nem lehetett érvelni, ez 
a valóság” – írta Vészi a Népsza-
vában. 

De mindez nem tartott sokáig. 
Amikor vége lett a választásnak, 
ismét feldübörögtek a hatalmas 
teherautók, „kurjongató munkás-
szóval lett teli a levegő”. A síneket 
felrakták a kocsikra, és vitték visz-
sza, ahonnan elhozták őket. Pest-
újhely a vándorló sínek községe 
lett.

De ezen már senki nem neve-
tett. 

TÖRTÉNETEK AZ 1940-ES ÉVEKBŐL

KÖZÉPPONTBAN

Hogyan mutatott példát 
a világnak egy golyózá-
porban meghalt fiatal, 
rákospalotai próbarendőr? 
Miként lett a vándorló 
sínek községe Pestújhely? 
Korabeli újságokat lapoz-
tunk végig a városrész 
elfelejtett múltja után 
kutatva, s eközben meg-
tudtuk azt is, hogy neves 
íróink – Márai Sándor 
és Vészi Endre – hogyan 
tudósítottak a XV. kerület 
életéről.

PungoR andRás

Golyózápor és vándorló sínek

Nemcsak Turay Ida színésznő, 
Dalnoki Jenő labdarúgó vagy 
Antall József miniszterelnök, ko-
rábbi pestújhelyi lakos öregbítet-
te a XV. kerület hírnevét, hanem 
egy fiatal férfi is, akiről mára elfe-
ledkezett a hálátlan utókor. Pedig 
Takács VII. József rákospalotai 
próbarendőr koporsója mellett 
a negyvenes évek elején államtit-
károk, rendőrségi tanácsnokok, 
ügyészek, tűzoltótisztek álltak vi-
gyázzban. Búcsúztatták a hőst, a 
megmentőt, akinek alakja gyor-
san éteri magasságba emelkedett. 
Háború dúlt Európában, a Pes-
ti Hírlap újságíróját mégsem a 
front élmények zaklatták fel. 1942 
februárjában e sorokat vetette pa-
pírra: „Sűrű fegyverdurrogástól 
hangos, izgalmas és véres éjszaká-
ja volt szombatra virradóra a rá-
kospalotai Kassa utcának, amely-
nek környékén a lakosság még 
szombaton délután is az átélt iz-
galmak hatása alatt áll. Sikoltozás, 
kiáltozás, majd revolverlövések 
zaja verte fel Rákospalotán a ren-
dezőpályaudvar közelében épült 
villanegyed éjszakai csendjét.” 

Kevésbé patetikusan így hang-
zik a hír: egy fiatal szerelő vérfür-
dőt rendezett a Kassai utca egyik 
házában. Ott, ahol szállást kért és 
kapott egy éjszakára. Éjjel össze-
veszett valamin a házigazdájával, 
késsel támadt a nyugdíjas főkala-
uzra, aztán a fiára, majd a védel-
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Az óramutató járása szerint balról, felülről
A Rákospalotai Körvasút sor a Pestújhelyi út felé nézve, balra 
az Ady Endre utca torkolata;
Rákospalota - Újpest vasútállomás, 1942;
Körvasútsor a Kolozsvár utca felől nézve 1949;
Régi Fóti út 77., zsinagóga, 1943
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RieRsch Tamás

Viszonylag ritkán fordul elő, 
hogy egy egyházi gyülekezet 
lelkésszel, világi gondnokkal és 
gyülekezeti tagokkal egy másik 
gyülekezet vendégszeretetét 
élvezze. 

A Reformáció 504. évfordulóján 
pontosan ez történt Újpalotán, a 
református templomban nemcsak 
a helyi gyülekezet, hanem a közeli 
Pestújhelyi-Újpalotai Evangélikus 
Egyházközség hívei is ott voltak 
azon az istentiszteleten, melyet a 
Reformáció Napja alkalmából tar-
tottak a közelmúltban. 

„A két gyülekezet nemcsak a 
földrajzi közelség, hanem a lelki 
azonosság miatt is szoros kap-

csolatot ápol egymással – mondta 
Fogarasi Gábor lelkész, az Újpalo-
tai Református Egyházközség ve-
zetője. – Gyakoriak a közös prog-
ramjaink, a Reformáció Napjáról 
is együtt szoktunk megemlékezni 
egy délutáni áhítat keretében. 
Most azonban úgy döntöttünk, 
hogy ünnepi istentisztelet tartunk.”

Ezen a napon Szabó Mária 
Marianna lelkészasszony prédi-
kációját hallgathatta meg a két 
gyülekezet.

A Reformáció Napja, ha nem is 
a legnagyobb, de az egyik legfon-
tosabb ünnep a protestáns egy-
házak életében. Fogarasi Gábor 
lelkész sokáig kutatta a 16-17. 
századi protestáns istentisztele-
tek liturgiáit. Így találkozott töb-
bek között Ráday Pál és Méliusz 

Juhász Péter imáival, melyekből 
ünnepi forgatókönyvét állította 
össze.

Ez egy jóval kötöttebb forma, 
mint amilyen a mi hagyományos 
istentiszteleteinken megszokott, 
az evangélikus liturgiákhoz éppen 
emiatt közelebb áll, de az ilyen ün-
nepi alkalmakkor a gyülekezetünk 
örömmel fogadja a változtatást. 

A közös istentisztelet helyszíne 
az újpalotai református templom 
volt, praktikus okok miatt, mivel 
nagyobb és több ember befoga-
dására alkalmas, mint a pestújhe-
lyi evangélikus templom. 

„A terveink szerint jövőre pe-
dig gyertyás, énekes felvonulást 
rendezünk majd a két templom 
között” – jegyezte meg Fogarasi 
Gábor.

Ökumenikus találkozó

Kedvezmény a vásárláshoz

60+
HITÉLET

ASIACENTER

TUDÁSTÁR A DEMENCIÁRÓL
Az Alzheimer Café legutóbbi elő-
adásán a Pajtás Étteremben Ka
tonáné Jordáki Ildikó a szabadidő 
hasznos eltöltéséről és a szinten 
tartó, fejlesztő foglalkozásokról be
szélt az Erasmus ProAge SOS De
mencia Tananyag 7.2 fejezete alap
ján. Az ingyenes programon
a résztvevők megosztották saját 
tapasztalataikat is a demenciával 
kapcsolatban, mindemellett kérdé
seikre is iránymutatást kaptak.

BESZÉDES FELMÉRÉS
A magyar munkavállalók átlago
san 57 éves korukban szeretnének 
nyugdíjba vonulni, 9 évvel koráb
ban, mint amit valószínűnek tarta
nak jelenlegi tudásuk szerint – derül 
ki a Groupama Biztosító megbízá
sából készült kutatásból. A közle
ményben kiemelték: bőséges vagy 
legalább kényelmes életre a 18-65 
év közöttiek csupán 13 százaléka 
számít, míg csaknem 60 százalék 
azt gondolja, hogy igényeihez ké
pest szűkösen vagy egyáltalán nem 
lesz elegendő a jövedelme nyugdí
jas éveiben.

ÉLETMENTŐ NEGYEDÓRA 
Az idősek fele sem mozog annyit 
naponta, amennyit az Egészség
ügyi Világszervezet (WHO) javasol. 
Egy francia vizsgálat bő évtizedes 
megfigyelés alapján igazolta, hogy 
a tétlenséghez képest már napi 15 
perces, mérsékelt ütemű testmoz
gás is javítja az idős emberek élet
kilátásait.

 Reformátusok és evangélikusok közös istentisztelete Újpalotán

Az AsiaCenterben működő GOTOP Európa Kft. 
tulajdonosa, Weng Ruiming felajánlást tett, mely 
szerint a kerületi lakcímkártyát felmutatók 10 szá-
zalék kedvezményre jogosultak minden termék 
árából.

Az akció egészen év végéig, azaz december 
31-ig érvényes, és feltétele a kerületi lakcímkártya 
felmutatása. 

Vagyis aki a XV. kerületben lakik és a GOTOP 
három üzletének valamelyikében vásárol, csak fel-
mutatja a lakcímkártyáját, és a számla végössze-
géből automatikusan levonnak 10 százalékot. 

Az üzletek az AsiaCenter keleti szárnyának föld-
szintjén, a bejárattól jobbra találhatók. Az akció 
a „Swiss Táska”, a „Konyhafelszerelés”, illetve a 
„Fürdőszobafelszerelés” üzlet teljes kínálatára vo-
natkozik. 

(já)
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RieRscH tamás

A hivatalosan is oltópont-
ként működő Dr. Vass 
László Egészségügyi Intéz-
mény Rákos úti szakrendelő-
je november 22-26. között 
„non-stop” fogja fogadni az 
oltást igénylőket.

„A november 22-26-ai hé-
ten, hétfőtől péntekig min-
den nap reggel 8-tól este 8 órá-
ig oltunk majd – tudtuk meg 
dr. Wallner Éva orvosigazga-
tótól. – Ezen a héten az oltá-
sokat előzetes regisztráció nél-
kül is igénybe lehet majd ven-
ni, óránként 20-25 ember beol-
tására lesz lehetőség.”

Dr. Wallner Éva orvosigaz-
gató elmondta, az említett hé-
ten minden Magyarországon 
hozzáférhető oltás elérhető 
lesz az oltóponton. Azaz a Pfi-
zer, a Moderna, a Janssen, az 
Astra Zeneca és a Sinopharm 
oltás felvételére is lesz a lakos-
ságnak lehetősége.

Az egészségügyi helyzet ala-
kulásával (romlásával) párhu-
zamosan nő az igény a Rákos 
úti oltópont iránt. Ezt tapasz-
talva a kerületi egészségügyi 
dolgozók már eddig is fokoza-
tosan emelték a rendelési időt. 
A kezdeti kedd-szerda-csütör-
tök 9-14 óra közötti időpont-
ból hamar 9-15 óra lett, majd 
az oltási időszakot hétfőre és 
péntekre is kiterjesztették. 
Azaz ha találunk szabad idő-
pontot az eeszt.hu regisztrá-
ciós weboldalon, akkor az ol-
tást már most is fel lehet ven-
ni, de november 22-26. között 
az egész országban kiemelt fi-
gyelmet kap majd az oltás.

Most főleg a harmadik vak-
cina időszakát éljük, de na-
gyon sokan vannak, akik még 
az első oltást sem vették igény-
be. Hangsúlyoznánk, hogy a 
járvány leküzdé-
se a lakosság je-
lentős részének 
átoltása nélkül 
nem lehetséges. 
Az oltatlanok a 
korábbinál is na-
gyobb veszély-
nek vannak kité-
ve, hiszen a Co-
vid fertőzés őket 
most már gyak-
rabban találja 

meg és náluk a betegség lefo-
lyása is sokkal súlyosabb. El-
sősorban az oltatlanokat biz-
tatnánk az első oltás felvéte-
lére, melyre oltópontunkon a 
„kampányhéten” van lehető-
ség.

A Rákos úti oltóponton 
minden orvos és asszisztens 
kiveszi a részét az oltások-
ból Dr. Buzna Andrea főigaz-
gatótól kezdve dr. Wallner 
Éva orvosigazgatón keresztül 
minden szakorvosig. Előze-
tes beosztás szerint mindenki 
olt, ez persze a járóbeteg-szak-
rendelések rovására megy, hi-
szen amíg egy szakorvos az 
oltóponton dolgozik, addig 
előfordulhat, hogy nincs sen-
ki, aki helyettesíteni tudná 
őt. Ám most olyan időszakot 
élünk, amely türelmet, kitar-

tást és toleranciát 
követel minden-
kitől. Mint meg-
tudtuk, a novem-
ber végi akciós 
héten a minél ha-
tékonyabb műkö-
dés érdekében a 
Magyar Honvéd-
ség katonái is be 
fognak segíteni a 
kerületi oltópon-
ton.Fo
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CUKORBAJ
A 21. század egyik legnagyobb nép-
egészségügyi problémája a cukor-
betegség. Becslések szerint 2030-ra 
akár a félmilliárdot is elérheti világvi
szonylatban a diabéteszesek száma. 
Hazánkban mintegy 800 ezer cukor
beteg él, ennyien kényszerülnek arra, 
hogy szigorú szabályok szerint ala
kítsák életmódjukat. November 14-
én a Diabétesz Világnapján számos 
programmal hívják fel a figyelmet a 
szakemberek a fenyegető népegész
ségügyi problémára. A kezdeménye
zés célja, hogy segítse a betegség 
megelőzését, valamint támogassa a 
diabétesszel élők és hozzátartozóik 
edukációját, ugyanis megfelelő táplál
kozással és életmóddal kontroll alatt 
tartható a cukorbaj.

HELYSZÍNVÁLTOZÁS
Új helyen végzik a COVID-19 PCR- 
tesztelést kerületünkben. November 
8-tól a mintavétel a Zsókavár utca 
24-26. szám alatt, a „Spirál ház” 
első emeletén, a volt mosoda he
lyiségében fog történni, amire 8-14 
óra között lesz lehetőség a XV. ke
rületben bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezőknek, 
kizárólag háziorvosi javaslat alapján.

November 22-26. között „non-stop” fogadják az oltást igénylőket

A Rákos úti 
oltóponton 
minden orvos 
és asszisztens 
kiveszi a részét 
az oltásokból

Akciós hét a szakrendelőben

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

adó-vevő rádiók 
és rendszerek 

kereskedelme, 
bérbe-adása és 

szervizelése

Radiorent Plus Kft.

HIRDETÉS
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RieRscH tamás

Ha valakit érdekel, hogy 
kit rejt a blog.hu-n a DDQ 
név, akkor most eláruljuk: 
Gyurácz Lőrinc rendőr őrna-
gyot, a kerületi kapitányság 
Bűnüldözési Alosztályának 
vezetőjét. 

„Nagyon szeretek túrázni, a fele-
ségemmel hat éve tudatosan jár-
juk az országot. Utazásaink so-
rán nagyon sok kép gyűlt ösz-
sze, felmerült, hogy azokat né-
mi szövegkísérettel másoknak is 

megmutassuk. Így jött a blogírás 
ötlete. Eleinte kevesen követtek, 
de ma már túl vagyok az egymil-
liós nézettségen” – mondta a ke-
rületi rendőr. 

Gyurácz Lőrinc 1996-ban lett 
hivatásos rendőr. 23 éven keresz-
tül Szigetszentmiklóson szol-
gált, ahol végigjárta a ranglétrát, 
járőrből nyomozó, majd körzeti 
megbízott, ügyeletes tiszt, végül 
a Bűnügyi Technikai Alosztály 
vezetője lett. Két és fél éve került 
a XV. kerületbe, mint mondta, 
szüksége volt egy kis „levegővál-
tozásra”, és kapóra jött számára, 

hogy a Széchenyi téri kapitány-
ságon bűnüldözési alosztályve-
zetőt kerestek éppen. 

Ez egy csendes kerület, de 
azért itt is akadnak ügyek. Gép-
kocsi-feltörések, kábítószerrel 
való visszaélések. A legvisszhan-
gosabb eset azonban kétségtele-
nül a nyári Mézeskalács téri Ta-
karékszövetkezeti rablás volt.

Az alosztályvezető munkássá-
ga példa arra, hogy „a rendőr is 
csak ember”. Ugyanúgy igény-
li a szórakozást, a pihenést és a 
kikapcsolódást, mint bárki más.

Szeretek közlekedés-történe-
tekkel és kastélytörténetekkel 
foglalkozni. Nem tagadom, a kí-
váncsiságon kívül az engem ér-
deklő témákat ily módon nép-
szerűsíteni is akarom. Ma már 
nemcsak ezzel foglalkozom. A 
Ritkán látható történelem című 
blogoldalon vendégszerzőként 
olyan komoly témákon dolgo-
zom, mint Adolf Eichmann tör-
ténete, vagy az orosz bűnbandák 
működése. Ezek a témák ugyan 
közelebb állnak a rendőri mun-
kához, mint az elhagyott kasté-
lyok, de engem egyformán inspi-
rálnak az érdekességek. 

Az ORFK-Országos Baleset-
megelőzési Bizottsága közleke-
dés-biztonsági kampánya 2012 
óta hívja fel a figyelmet a bal-
eset-megelőzés fontosságára. Az 
idei Látni és látszani kampány 
december 10-ig tart. 

Arra ösztönzik a gépjárműve-
zetőket, hogy éljenek a felkínált 
lehetőségekkel: vizsgáltassák át 
az autójuk világító és fényjelző 
berendezéseit, gumiabroncsát, 
valamint ellenőriztessék látásu-
kat – mindezt térítésmentesen. 

A kampányhoz csatlakozott 
szervizekben a gépjárművezetők 
igazoló lapot kapnak, amely iga-
zolja, hogy járművük megfelel 
a jogszabályokban előírtaknak. 
Az akcióban részt vevő optiku-
soknál ingyenes látásellenőrzésre 
van lehetőség, ahol szintén iga-
zoló lapot kapnak a megjelentek.

A résztvevő szervizek és 
optikusok listája a kampány 
honalapján található meg:  
www.latnieslatszani.hu 

J.Á.

TABLETTOLVAJ
Az egyik kerületi társasház idős lakó
ja egy ismeretlen fiatallal futott ösz
sze a lépcsőházban, akivel néhány szót 
váltott, majd bement a lakásába. Az 
ajtót azonban nem zárta kulcsra, így 
törtlénhetett meg, hogy eltűnt a tab
letjét tartalmazó táskája. Értesítette a 
rendőröket, akik a lépcsőház biztonsá
gi kamerájának felvételein látták, hogy 
az említett fiatal egy táskával távozik. A 
rendőrök megtalálták a gyanúsítottat, 
és lopás miatt eljárást indítottak ellene.

ALAPOSAN FELTANKOLT
Az egyik kerületi benzinkúton az ott 
tartózkodó járőr egy hangoskodó, it
tas férfire lett figyelmes. Felszólításra a 
férfi elhagyta a kutat, ám nem sokkal 
később visszatért, és folytatta a dühön
gését. A rendőrök ezt követően előál
lították a kerületi kapitányságra, ahol 
csendháborítás miatt indult szabálysér
tési eljárás ellene.
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HOBBIBÓL SZENVEDÉLY

Látni és látszani

Blogger
rendőr

HIRDETÉS
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CSOKONAI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

TURBOMOZSÁR
VitukiSchwarzmuzik

Nyitókoncert
NOVEMBER 12. PÉNTEK 18 ÓRA

Professzionális koncert Baksa-Sós 
János (Kex együttes) emlékére. 
A belépés díjtalan.

„RÍMHÁNYÓ ROMHÁNYI” 
Rajzpályázat

NOVEMBER 12. PÉNTEK

Versillusztráció készítésére hirdetünk 
rajzályázatot XV. kerületi oktatási 
intézményben tanulók számára.

Hadart Színház
ORFEUM

Zenés barangolás élő zenekarral 
a XX. században

NOVEMBER 20. SZOMBAT 19 ÓRA

A hajdani orfeumok  emlékezetes 
világát idézi meg az előadás. 
Belépő: 2800 Ft

CSOKONAI KULTURÁLIS 
KÖZPONT KÖNYVTÁRA

A MÉHES MŰVÉSZETE
Berzsenyitől Hamvasig
NOVEMBER 16. KEDD 18 ÓRA

Izgalmas kapcsolat az emberiség 
műveltsége és a méhek között. 
Weiner Sennyey Tibor előadása. 
A belépés díjtalan.

KIKÖTŐ IFJÚSÁGI 
KÖZÖSSÉGI TÉR

„AZ EMBER ITT”
NOVEMBER 19. PÉNTEK 20 ÓRA

Egy inspiráló délután, amikor a 
fiatalok különféle műfajokban 
reflektálnak Pilinszky gondolataira: 
versek, képzőművészeti alkotások, 
zene, film, tánc.
A belépés díjtalan.

KOZÁK TÉRI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

MAGYAR NÉPMESÉK 
SZAXOFONNAL 

Tóth Viktor szaxofonművész 
interaktív előadása

NOVEMBER 20. SZOMBAT 16 ÓRA

A különleges mozielőadáson „az 
év jazz zenésze” díjjal kitüntetett 
Tóth Viktor szaxofonos, a magyar 
népmesék rajzfilmjeire improvizál 
gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. Az előadással Jankovics 
Marcellre emlékezük. 
A belépés díjtalan.

PESTÚJHELYI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

„KÖNNY NEM MARAD 
SZÁRAZON”

Gyulai Líviusz emlékkiállítás
NOVEMBER 14. VASÁRNAP 15 ÓRA

Az Anno Művészeti Héten Gyulai 
Líviusz grafikusművész meg-
határozó művészete, felejthetetlen 
személyisége előtt tisztelgünk. 
Alkotásai megtekinthetőek a 
Csokonai Művelődési Házban is.  
A belépés díjtalan.

PILINSZKY ÉS ÉN
Törőcsik Franciska és Prieger Zsolt

 zenés, irodalmi előadása
NOVEMBER 17. SZERDA 19 ÓRA

„Hiszünk abban, hogy a magyar 
irodalom vitális, pulzáló valóság, 
amely, ha mellőzi a szokásos 
irodalmi estek kliséit, helyette 
viszont alkalmazza a kor populáris 
kultúrájának zenei, kommunikációs 
eszközeit, életre szóló hatást gya-
korolhat a befogadóra.” - Prieger 
Zsolt. Belépő: 1000 Ft

KICSI TÁRGYAK KŐBÁNYÁN 
fotókiállítás

NOVEMBER 20. SZOMBAT 11 ÓRA

A Prizma kör tagjai és vendégei 
az idén Kőbányán sétáltatták 
meg otthonról hozott, arasznyi 
tárgyaikat. A belépés díjtalan.

SÁRIK PÉTER TRIÓ
X Bartók

NOVEMBER 21. VASÁRNAP 19 ÓRA

„Azzal a céllal készítettük ezt az 
anyagot, hogy feldolgozásaink 
által azokkal is megszerettessük 
Bartók zenéjét, akik eddig idegen-
kedtek tőle.” – Sárik Péter 
Belépő: 1000 Ft

NOVEMBER 19. PÉNTEK 10 ÓRA

FURULYÁS PALKÓ
a Kolompos Együttes előadása

A juhait elvesztő pásztor, vagy 
pásztorlány zenés történetének 
feldolgozása. Belépő: 900 Ft

RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY 
ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI

 GYŰJTEMÉNYE

KOZÁK KATA 
kiállítás

NOVEMBER 13. SZOMBAT 15 ÓRA

Megnyitja: Miksa Bálint festő -
művész. Zongorán közreműködik: 
Pulius Tamás. A belépés díjtalan.

ÚJPALOTAI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

„ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT”
Korompay Dóra kiállítása
NOVEMBER 15. HÉTFŐ 18 ÓRA

A kiállítást megnyitja: Szemadám 
György festő művész, író. Zongorán 
közreműködik: Szabó Péter
A belépés díjtalan.

ÚJPALOTA KVÍZ
Irodalmi fejtörő

NOVEMBER 16. KEDD 18 ÓRA

Mennyit tudsz világirodalomból? 
A belépés díjtalan.

LEGYEK A LÁBNYOM
Érzékenyítő koncertszínház 

az Aranyszamár Színház 
és a Szarkaláb Banda 

koprodukciós előadása
NOVEMBER 18. CSÜTÖRTÖK 10 ÉS 14 ÓRA

Különleges koncertszínházi elő-
adás. A belépés díjtalan.

SEGÍTSD AZ ISKOLÁDAT!
Iskolai vetélkedő

NOVEMBER 19. PÉNTEK 9 ÓRA

Civil kezdeményezésre épülő 
közösségépítő program Várhegyi 
Gáborral, a Segítsd az iskoládat! 
Egyesület elnökével. 
A belépés díjtalan.

Az ANNO Művészeti Hetet megnyitja: Cserdiné Németh Angéla polgármester

A rendezvénysorozatot
támogatja:

A rendezvényeken való részvétel az aktuális helyi- és kormányrendeletnek 
megfelelően lehetséges!
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AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

November 20-án ezredik előadá-
sához érkezik a legendás zenés 
produkció, A padlás. Igazi szín-
háztörténeti pillanat ez – a 33 évvel 
ezelőtt bemutatott előadás tartja 
a magyar szerző által írt és hazai 
szereplőgárdával, magyarul játszott 
musical mennyiségi rekordját – írja 
közleményében a Vígszínház.
A padlás Sztevanovity Dusán ötle-
téből, Presser Gábor zenéjével és 
Horváth Péter írói közreműködé-
sével született meg Marton László 
rendezésében. A produkció si-
kere hosszú évek óta töretlen. A 
padlás 32 éve alatt a 13 szerepet 
közel 100 színész, több generáció 
játszotta. A mű egy betörés, két 
szerelmes fiatal és négy, a túlvi-
lágot kereső szellem történetét 
meséli el.

KÖNYV

Lia Celi precízen és könnyedén 
meséli el tizenkét prostituált törté-
netét, akik képesek voltak a saját 
korukban elképzelhetetlen sza-
badságot kiharcolni maguknak. 
Van, aki a szerelem istennőjeként 
faragott képpé válik, mint Phrüné, 
és olyan is, aki lemond a vőlegé-
nyéről, hogy ne keltse annak rossz 
hírét, mint Szu Hsziao-hsziao. 
Van, aki azt hazudja a család-
jának, hogy varrónő, miközben 
bordélyházat vezet, és van, aki 
megváltoztatja életét, identitását, 
majd férfiként, szegénységben 
tölti utolsó éveit, mint az antiókhiai 
Pelágia.
Tizenkét öntudatos és előítéletek 
ellen küzdő, modern hősnő port-
réja e könyv, akik a maguk képére 
tudták formálni a világot.

FILM

Budapest ikonikus helyszínein 
forgatnak lengyel-magyar kopro-
dukciót. 
A Téli álom című romantikus film-
ben a főszereplő lengyel sportoló 
sokszoros snowboard-bajnokként 
lesérül, mielőtt megvalósíthatná 
célját, hogy indulhasson a pekingi 
téli olimpián. Lábadozása során 
kénytelen újraértékelni az életét, 
és budapesti találkozása az ün-
nepelt kínai zongorista lánnyal, aki 
Liszt és Chopin rajongójaként épp 
a legnagyobb nemzetközi zongo-
raversenyre készül, mindkettőjük 
életében fordulatokat hoz.
A filmben Budapest legszebb látvá-
nyosságai is szerepet kapnak, a ter-
vek szerint a forgatási helyszínek kö-
zött lesz a Zeneakadémia, a Várkert 
Bazár és a New York kávéház is. 

ZENE

Személyes hangvételű dokumen-
tumfilm készült Tina Turnerről. Az 
aktív koncertezéstől néhány év-
vel ezelőtt visszavonult énekes, 
a rockzene királynője a Tina című 
alkotással búcsúzik rajongóitól. 
Az idei Berlinalén debütált film 
már látható a magyarországi mo-
zikban.
Az amerikai életrajzi filmet, amely 
végigtekint Tina Turner több mint 
öt évtizeden átívelő pályafutásán, 
egy Oscar-díjas rendezőpáros, 
Daniel Lindsay és TJ Martin jegy-
zi. Tina Turner most először járult 
hozzá, hogy magándokumentu-
mait és archívumát is felhasznál-
ják egy alkotáshoz.
A Tina című film eredeti nyelven, 
magyar felirattal látható a hazai 
mozikban.

RieRscH tamás 

Működése során első ízben 
rendezett Halloween Partit 
a Nagycsaládosok Újpalotai 
Egyesülete. Perczel Tímea, az 
egyesület elnöke elmondta, a 
Led Performance cirkuszi ar-
tistacsoport megkeresésének 
„nem tudtak ellenállni”.

„Az október 28-i rendezvény 
a »Köszönjük, Magyarország!« 
művészetpártoló program ke-
retében valósulhatott meg, azaz 
ezt az előadást ajándékba kap-
tuk. A rendezvény helyszínét, 
a Csokonai Művelődési Köz-
pont nagytermét pedig a kerü-
leti önkormányzat biztosítot-
ta a számunkra. Így egy olyan 
programmal tudtunk kedves-
kedni a rászoruló családoknak, 
amely hiánypótló eseménynek 
számít az évnek ezen időszaká-
ban” – jegyezte meg Tímea. 

Közel 200 gyerek és felnőtt 
élvezhette a cirkuszi fénymű-

vészek előadását és az év hát-
ralévő részében „sem engedik 
majd el” a rászorulók kezét.

Hozzátette: több esemény-
nyel is készülnek, melyek célja, 
hogy megkönnyítsék a kerületi 

rászoruló családok számára az 
év végi ünnepeket. 

November 12-14. között egy 
újpesti és egy zuglói CBA-ban 
gyűjtenek majd tartós élelmisze-
reket a családok karácsonyi asz-

talára. Ebben az akcióban a ke-
rületi Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzat tagjai is részt vesz-
nek majd. Egy héttel később 
pedig az újpalotai Tescoban és 
a fóti Auchanban lesz hasonló 
gyűjtés. November 13-án dél-
előtt  az Árendás köz 2-4. szám 
alatt ingyenes és új, címkés ru-
hákból  tartanak 100 forintos 
vásárt. Novemberben még egy 
játszótéri szemétszedést tervez 
az egyesület, majd decemberben 
már az ünneplésen lesz a hang-
súly. December elején megszo-
kott helyszínen, a Pólus Mo-
zi nagytermében tartják a ha-
gyományos közös filmnézést 
és Mikulással való találkozást, 
december 20-án pedig karácso-
nyi programmal kedveskednek 
majd a családoknak. Ez utób-
bi rendezvény helyszínét még 
keresik. Perczel Tímea szerint 
nincsenek könnyű helyzetben, 
mert egy olyan méretű teremre 
lenne szükségük, melyben több 
száz fő is elfér.

Nagycsaládos fényjáték
PATRONÁLÁS
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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

Hagyományőrző lakomák
MÁRTON-NAP

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
Ásványbörze és barlangász találkozó
november 14., vasárnap 9-16 óra
A belépés ingyenes.

Csokimozgó Filmklub
november 16., kedd 15 óra
Belépő: 300 Ft

Orfeum – Hadart színház
november 20., szombat 19 óra
Belépő: 2800 Ft, kerületieknek: 1800 Ft

Péntek Esti Forduló
november 26., péntek 18:30-20:00
Belépő: 500 Ft 

Szilas Táncház 
november 26., péntek 19.00-24.00 óra
Belépő: 300 Ft

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006
Ultibajnokság
november 12., péntek 17-21 óra
Belépő: 700 Ft, nevezés a helyszínen

Retro & Rock and roll night Dobson 
Zozoval
november 13., szombat 19-23 óra
Belépő: 1500 Ft, asztalfoglalás tele
fonon

Adventi koszorú készítés
november 28., szombat 10-13 óra
Belépő: 600 Ft + anyagköltség

KIKÖTŐ 
1156 Száraznád u. 5. 
T.: 06 30 868 6087
Színpadi tánc, színpadi mozgás 
Szilágyi Dorkával
november 15., hétfő 17-18 óra
Ingyenes

Tiéd a pálya! Továbbtanulási és 
munkavállalási tippek fiataloknak
november 16., kedd, 16:30-17:30
Ingyenes

Ínyenc kalózok konyhája
november 17., szerda 17-18 óra
Ingyenes

Matek, fizika informatika korrepetálás
november 23., kedd 16:30–18:00
Ingyenes

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Zsókavár u. 15. 
T.: 410 0836
Nosztalgia Klub táncest élő zenével
november 19., péntek 17-21 óra
Belépő: 1000 Ft

Könyves Hétvége – Az Irodalmi Rádió 
rendezvénye Balassi Bálint emlékére
november 27. szombat 12-16 óra
Belépő: 1000 Ft

Fenyves Quartet – adventi jazz-blues 
koncert
november 28. vasárnap 17-18.30 óra
Ingyenes

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Gábor Áron utca 58. 
T: 410-5636 
Lélekemelő est
Szappankészítő workshop 
a Vászonzsákoslánnyal
november 26., péntek 17-19 óra
A program regisztrációhoz kötött!

Adventi Kézműves Nap
november 27., szombat 09:30-12:00-
ig és 12:30-15:00-ig 
A program regisztrációhoz kötött!

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
KÖNYVTÁR
1153 Budapest, Bocskai utca 74-78.
A programokra regisztráció szükséges: 
regisztracio@dokuinfo.hu
Vízmegtartás a városokban
Dr. Csizmadia Dóra tájépítész ONLINE 
előadása
november 17., szerda 18:00-19:30
Ingyenes

„Mesék a holdfényben” 
Biblioterápiás foglalkozás
november 18. csütörtök 17-18 óra
Ingyenes

Miért az ökogazdálkodás 
az egyetlen járható út?
Rodics Katalin előadása
november 23., kedd 18:00-19:30
Ingyenes

Párkapcsolati mesék
Vaskor Gréta előadásai
november 24., szerda 18:00-19:30
1500 Ft

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.11. 22. – 11. 27.

CSEPEREDŐ
Számtalan helyzet adódhat a gyerekne
velés során, amikor a szülők elbizonyta
lanodnak. Legyen szó óvodaválasztás
ról, iskolaváltásról, magatartászavarok
ról, vagy éppen különórák felkutatásáról, 
nincs megoldhatatlan szituáció. Szakér
tőink segítségével ezekre a helyzetekre 
keresünk megoldást a Cseperedőben.
 Szerda, 19:00

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

Szent Márton napjához, novem-
ber 11-hez számos népszokás, 
hiedelem kapcsolódik Magyar-
országon. Egy legenda szerint 
Szent Márton híres volt jóságá-
ról, szerénységéről és önzetlensé-
géről, és nevéhez fűződik a libala-
koma tradíciója és az újbor meg-
születése is, így mára a vendégsze-
retet szimbólumává vált.

A köztudatban ezzel a nap-
pal kapcsolatban a Márton-napi 
lakomák a legismertebbek. Már-

ton napja a karácsony előtti 40 
napos böjt előtti utolsó ünnep-
nap, ezért ezen a napon rendsze-
resek voltak a lakomák, bálok. 
Ilyenkor nagy evés-ivást rendez-
tek, hogy a következő esztendő-
ben is bőven legyen mit fogyasz-
tani. Novemberben már le lehet 
vágni a tömött libát, ezért a Már-
ton-napi ételek jellemzően liba-
fogások. A kerületi éttermekben 
pedig ilyentájt érdemes betérni 
egy-egy libapecsenyére. 
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TÁNCVERSENY

RieRscH tamás

Évek óta a Pólus Fu-
tónap tudja a legtöbb 
embert megmozgatni 
a kerületben. A Pólus 
Center mögött, a Szi-
las-patak partján meg-
rendezett sportesemény 
az elmúlt több mint két 
évtizedben rendszeresen 
1500 futó részvételével 
zajlott. 

A Palota-kupa Pólus Fu-
tónap idén lenne 25 esz-
tendős, de a tavalyi kor-
látozások miatt a mosta-
nit még csak 24. alkalom-
mal hirdethették meg. A 
szervezőknek azonban 
ebben az esztendőben is 
akadtak problémái: a ko-
ronavírus-járvány miatt 
a mezei futóversenyt a 
megszokott tavaszi idő-
pontról őszre, novem-
ber 13-ra kellett halasz-
taniuk. 

„A Pólus Futónap min-
den esztendőben idény-
nyitó esemény volt, most 
viszont idényzáró lett be-
lőle – mondta Sátor Lász-
ló, a versenyt rendező 
Budapesti Atlétikai Szö-
vetség főtitkára. – Sze-
rencsére a szezon ezen 
időszakában a versenyzők 
éppen a Magyar Atlétikai 
Szövetség által meghirde-
tett mezei ligasorozat ver-
senyein szerepelnek, így a 

XV. kerületi futóverseny 
is illeszkedik a program-
jukba.”

A Pólus Futónap nép-
szerűségét több minden-
nek köszönheti. Egy-
részt annak, hogy a Pólus 
Center menedzsmentje 
és a XV. kerületi önkor-
mányzat mindig támo-
gatandónak tartotta ezt 
az eseményt. Másrészt 
a verseny a Szilas-patak 
menti tájvédelmi terüle-
ten zajlik, amely nem jel-

lemző a budapesti verse-
nyekre. Ennél is fonto-
sabb, hogy a szervezők 
minden évben meg tud-
ják szólítani a helyi okta-
tási intézményeket. A fu-
tónap egyik betétszáma 
ugyanis kimondottan a 
XV. kerületi iskolák kö-
zösségének szól.

A legeredményesebben 
mozgósító XV. kerüle-
ti iskola idén is elnyeri az 
önkormányzat serlegét, 
a Palota Kupát, valamint 
100.000 forint értékű 
sportszervásárlási utal-
ványt, míg a 2. helyezést 
elért iskola 50.000 forint 
értékű sportszer utalványt 
vehet át. Ez csak mini-
mum 300 fő és 100 fő in-
duló esetén érvényes. A 
mozgósítási versenybe 
minden indulót, szülőt, 
testvért beszámítanak.

RieRscH tamás

A Táncpedagógusok 
Országos Szövetsége 
minden évben meg-
rendezi a Szakgim-
náziumok Országos 
Versenyét. Idén két 
kerületi diák remekelt 
az őszi megmérette-
tésen.

„A Dózsa György Gim-
názium és Táncművé-
szeti Szakgimnázium-
ban nem a diákok ver-
senyeztetése a fő profil, 
inkább a művészeti 
képzésre és az alkotás-
ra helyezzük a  hang-
súlyt. Ugyanakkor 
csak úgy tudjuk lemér-
ni a fejlődésünket, ha 
a többi intézmény nö-
vendékével is találko-
zunk, ezért döntöttünk 
a versenyen való rész-
vétel mellett” – mond-
ta Szmrecsányi Ildikó, 
a táncművészeti képzés 
vezetője.

Október utolsó 
szombatján két végzős 

dózsás diáklány, Ré-
ka és Niki indult kor-
társ szóló tánckategóri-
ában,  saját koreográfi-
ájával a versenyen.  Az 
erős mezőnyben min-
den eredményért meg 
kellett küzdeniük. Így 
különösen örömteli, 
hogy a kortárs táncka-
tegóriában az első he-
lyet Réka, a másodi-
kat pedig Niki szerez-
te meg. Réka ráadásul 
a zsűritől még egy kü-
löndíjat is kapott.  

Szmrecsányi Ildi-
kó hozzátette: nagyon 
büszkék a sikerre, en-
nek ellenére a jövőben 
is csak módjával fogják 
versenyeztetni diákja-
ikat, és inkább a fellé-
pésekre fókuszálnak. 
Legközelebb november 
26-án a SIN Arts Cent-
re-ben lépnek fel, ahol 
mind az öt évfolyam 
diákjai bemutathatják 
tudásukat, január 25-
én pedig, remélhető-
leg már közönség előtt  
szerepelhetnek. 

Megmozdul a kerület

Művészien elsöprő 
Dózsás siker

PÓLUS FUTÓNAP

Réka és Niki saját koreográfiával kápráztatta el a zsűrit

A verseny  
a Szilas-patak 
menti tájvédel-
mi területen 
zajlik

A szervezők 9 éves kortól minden korosztály számára rendeznek futamokat

FELKÉSZÜLNI… RAJT!

A szervezők 9 éves kortól minden korosztály számára rendeznek 
futamokat, az amatőrtől az igazolt versenyzőig. A sportolni, futni 
vágyók november 13-án 2000 és 8000 méter között meghirde-
tett mezei versenytávból választhatnak. A rendezvény programját 
idén is a Pólus Kutyakiképző Iskola munkakutya bemutatója szí-
nesíti majd. A Palota Kupa tömegrajtja előtt közös bemelegítés-
ről is gondoskodnak a rendezők. A futóprogramok ideje alatt az 
IFELORE elsősegély- és újraélesztési programjával ismerkedhet-
nek meg a kilátogatók, melyet maguk is kipróbálhatnak.  A Pólus 
Center főbejáratánál pedig állatsimogató várja majd az érdeklő-
dőket. A rendezvény fővédnöke Cserdiné Németh Angéla, a XV. 
kerület polgármestere.
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JUBILEUMI LÁTOGATÁS

RieRscH tamás

Kerületünk egyik olimpiai 
érmese a napokban ünnepelte 
hetvenötödik születésnapját. 
Berzsenyi Mária, olimpiai 
és világbajnoki bronzérmes 
kézilabdakapust otthonában 
köszöntöttük.

Berzsenyi Mária leszármazottja a 
nagy magyar költőnek, Berzsenyi 
Dánielnek. 1946. október 31-én 
Sármelléken született, de család-
jával aztán Budapestre költöztek. 

„Tizennégy éves korom óta 
élek Pestújhelyen, így volt időm 
megtalálni a helyemet a helyi kö-
zösségben. Jelenleg két civil szer-
vezetnek, a Pestújhelyi Pátria 
Egyesületnek és a Szolidáris Kis-
nyugdíjasok Egyesületének va-
gyok a tagja.”

Berzsenyi Mária későn állt be a 
kapuba. Előbb nem is kézilabdá-
zott, hanem atletizált, de a szegedi 
tanárképző főiskolán beleszere-
tett a kézilabdába. A kapuban pe-
dig olyan jól teljesített, hogy arra 
a Ferencváros is felfigyelt.

Első meccsét címeres mez-
ben 1972-ben, az NDK ellen vív-
ta, míg válogatottbeli pályafutását 
a moszkvai olimpián, a szovjetek 
ellen zárta. Ez akár jelképes is le-
hetett, hisz abban az időben a ke-
letnémetek és az oroszok számí-
tottak a világ kézilabda nagyhatal-
mainak. No, persze, a magyaro-
kat sem kellett leírni, ők ugyanis 

Török Bódog ve-
zérletével két világ-
bajnokságon és az 
1976-os olimpián is 
odaértek a dobogó 
harmadik fokára.

Egy olyan gaz-
dag pályafutásból, 
mint amilyen Ber-
zsenyi Máriáé, ne-
héz bármit is ki-
emelni. Egy pár-
harc azért emlékezetes maradt. 
1979-ben a Fradi a KEK elődöntő-
jében a szovjet Zalgiris Kaunasszal 
találkozott. Az első meccset úgy 
nyerték három góllal a szovjetek, 
hogy Mária öt büntetőt is megfo-
gott. „A visszavágón kérdéses volt 
a játékom, mert elszakadt egy iz-
mom a vállamban. Mindenkép-
pen védeni szerettem volna, ezért 

beinjekciózva is pá-
lyára léptem. A ka-
romat alig tudtam 
mozgatni” – mond-
ta.

Ennek ellené-
re sikerült ismét 
öt szovjet büntetőt 
hárítania, s mivel 
elől a társai is pon-
tosabbak voltak, a 
továbbjutás össze-

jött a magyar csapatnak.
Berzsenyi Mária nemcsak játé-

kosként, hanem edzőként is ma-
radandót alkotott. Hol máshol, 
mint imádott klubjában, a Fra-
diban, ahol olyan játékosok ke-
rültek ki a kezei közül, mint Far-
kas Andrea, Szarka Éva, Fiedler 
Adrienn és Erika, Kántor Anikó 
vagy Pádár Ildikó.

A főváros is gratulált sportolóink olimpiai szereplé-
séhez. Karácsony Gergely főpolgármester, Gy. Né-
meth Erzsébet főpolgármester-helyettes és dr. Ka-
muti Jenő, a Budapesti Sportszövetségek Uniójá-
nak elnöke köszöntötte október 26-án, a Városhá-
zán a Tokióban eredményes fővárosi sportolókat és 
paralimpikonokat. A rendezvényen a XV. kerület 
reprezentánsait is díjazták. Fővárosi elismerésben 
részesült Keszthelyi-Nagy Rita, a bronzérmes női 
vízilabdaválogatott játékosa, Hárspataki Gábor, a 
tokiói olimpián bemutatkozó karate magyar bronz-
érmese és Fischer Mihály, az MTK Karate Szakosz-
tályának vezetője, Hárspataki Gábor edzője is. A 
három, kerületi olimpikon a közelmúltban állami 
kitüntetéseket is átvehetett.

RT

Sportolóink elismerése
OLIMPIKONJAINK

Bebizonyosodott, hogy édesapám oldalági leszármazottja a nagy költőnek

A rendezvényen a XV. kerület reprezentánsait is díjaz-
ták, közöttük Keszthelyi-Nagy Ritát

EREDMÉNYES ATLÉTÁK
Októberben rendezték az U16-os 
Ügyességi és Gátfutó Atlétikai Ma
gyar Csapatbajnokságot Székesfe
hérváron. Az eseményen a REAC 
Sportiskola növendékei is részt 
vettek. Az U16-os leány magasug
ró-csapat (Bátori Liliana, Kiss Gré
ta, Szabó Boglárka, Mátyus Eszter 
és Prekáczka Eszter) a harmadik 
helyen végzett, míg az U16-os le
ány diszkoszvető-csapat (Mátyus 
Eszter, Szabados Csilla, Kiss Gréta, 
Szabó Boglárka és Prekáczka Lili) 
egy hajszállal maradt le a dobogó
ról, és végül negyedik lett.

LEGERŐSEBB KERÜLETI 
FIATALOK
Ugyancsak októberben rendezték a 
junior súlyemelő országos bajnok
ságot Szombathelyen, mely ver
senyen a két kerületi sportiskolás 
tehetség, Bunász Gábor és Lepkó 
Bence egyaránt aranyérmes lett. 
Előbbi a 67 kilogrammos súlycso
portban, utóbbi pedig a 73 kilo-
grammban diadalmaskodott.

KERÜLETI KARATE 
AZ ASIA CENTERBEN
Új helyszínen várja a karatézni vá
gyó fiatalokat a Dynamic Karate 
Sportegyesület. A nagy hagyomá
nyokkal rendelkező kerületi egye
sület az Asia Center Nyugati szár
nyának első emeleti Rubin termé
be költözött. Miklós Nikolett, az 
egyesület vezetője elmondta, saját 
edzőtermükben kezdő, haladó és 
versenyző csoportoknak is szeret
nének edzéseket tartani.

Berzsenyi Mária 
nemcsak játé-
kosként, edző-
ként is maradan-
dót alkotott

75 éves olimpiai bronzérmes
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Rákospalotai,
Pestújhelyi, Újpalotai 

ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. november 11.
XI. évfolyam 18. szám

Kiadja az XV Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 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 
Tipográfia, 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. november 25.
Lapzárta: 2021. november 18., 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 18. 
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 2021/17. szám helyes meg
fejtése: Emlékfutás hőseink 
tiszteletére”.
A 2021/17. szám helyes meg
fejtői közül Stumpf Istvánné, 
XV. kerület, Daniel Kehlmann: 
Én és Kaminsk című könyvét, 
Molnárné S. Erzsébet, XV. 
kerület, Gion Nándor: Virágos 
katona 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, összkomfortos. A 
ház részt vett a panelprogramban, a lakás felújí
tott. Amit szeretnék: egy minimum 78 nm-es pa
nel vagy kertkapcsolatos házat. 
Tel.: + 36 30 270 9807

Egyedül élő, idős nyugdíjas asszony lakottan el
adná 47  nm-es, 2 szobás lakását. 
Tel.: +36 1  417 5301

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

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

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

Egy gyermekes anyuka, keres olyan üresen 
álló kicsi családi házat, ami bérelhető a kifizeté
sig. 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 gépkocsi 
leállítási lehetőség elérhető.  Ár az idő és a terü
let figyelembevételével megállapodás szerint Pl.: 
Garázs 13 nm. 20 E Ft/hó +1 hó kaució. Tel.: + 
36 20 252 9211

ADOK–VESZEK
Olcsón eladó kenyérsütőgép hausmeister mh 
1000, elektronikus írógép olympia mini office 62. 
Perlit p1 kb. 5m3 egyben, vagy zsákolva. Csőár
bóc talppal, átmérő 42 mm, 594 cm-es, vasle
mez hordó 200 l-es (valvoline) 
Tel.: + 36 30 955 5992

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 kompresszoros gyógyszerporlasztó niko 
ca-mi kodak fényképezőgép (filmes), LG 80 cm-
es TV (LED hibás) 32lf56. Sárgaréz egyiptomi-fü
les-ankh kereszt 158 mm-es, vízér-Hartmann zó
nakereső, hét szenzibil-es. 
Tel.: + 36 30 955 5992

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 gitár. 
Tel.: + 36 20 282 9580

Eladó kis méretű gőzölős vasaló 3 E Ft., ónkupa
kos  színes, mintás söröskorsók különböző szí
nekben. Tel.: + 36 70 771 5371

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 író
gép. Tel.: + 36 1 306 1720

Eladók ipari varrógépek interlock, fedőző és 
sima. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: + 36 20 544 7567 

Eladó 1 db fém singer varrógép, 1 db táskaíró
gép, 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 szivattyú 
(fűtéshez). Kipróbálható 13 500.-Ft 
Tel.: +36 30 9327-884  

Eladó új 26-os női galaxy 6 sebességes 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 cserél
hető 2 féle tészta készítéséhez 2,5 E Ft. Tel.: + 
36 70 708 2233

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

Eladó olcsón pozsgások, különféle hobbinövé
nyek, 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 különböző 
anyagokból”. Kapuk készítése, kivitelezése szakraj
zokkal, fényképekkel, pontos műszaki leírásokkal, 
amatőröknek, profiknak. Tel.: + 36  70 273 1886

Eladó Újpalotán Suzuki Sedan szürke gk., szép 
kárpittal. Jobb oldal egy kicsit sérült, novemberi 
műszakival. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: + 36 70 318 4386

Eladó baráti áron komolyzenei gyűjtemény szinte 
minden ismert előadótól, kb. 130 db. CD és 25 
db. kazetta. Tel.: + 36 31 785 8864
  
Eladó 120 bass Hohner  tangóharmonika atlantic de 
lux, árban megegyezünk.  Tel.: + 36 1 419 8038

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

TÁRSKERESŐ
Hatvankét éves, értelmiségi hölgy keresi nem
dohányzó, független, korrekt magányos úr barát
ságát közös programokra. 
Tel.: + 36 20 361 2002

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

Negyven éves férfi társat keres. 
Tel.: + 36 50 111 2359

Hetvenegy éves hölgy keres segítséget a 15. 
kerületben heti rendszerességgel délelőtt 2, 3 al
kalommal nyugdíjas hölgy személyében. Külön
böző segítség pl. orvoshoz kisérés ügyintézés vá
sárlás stb.  du. 13 órától Tel.: + 36 70 721 2854

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

Eltartási szerződéssel családi házamban ház
részt előkerttel biztosítok. Hívjon bizalommal. 
Tel.: +36 1 306 6102

Megbízható, gyakorlott takarítónőt keresek  Rá
kospalotán. Tel.: + 36 1 608 6370

Egyedülálló, szerény hölgyet keresek ottlakás
sal, és aki háztartásomban segítene. Lehet nyug
díjas is, vagy bejáró segítség. 
Tel.: + 36 30 861 0037

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

Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálha
tó, referenciával rendelkező megbízható személy 
vagyok! Tel.: + 36 20 949 4940

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

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

Duguláselhárítás, falbontás nélkül. WC-k, tartá
lyok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. Tel.: + 
36 20 491 5089

„Házhoz megyek!
Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal! Telefon: + 36 20 980 3957”

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST és BUR-
KOLÁST vállalok takarítással, fóliázással. Nyugdí
jasoknak kedvezmény. Tel.: + 36 30 422 1739

Megnyitottuk üzletünket!  Vásárolunk írógépe
ket, varrógépeket, könyveket, régi bundákat, fest
ményeket, porcelánokat, karórakat-zsebórákát, 
aranyékszereket, ezüsttárgyakat. Teljes körű ha
gyaték felszámolása. II. kerület, Török utca 4. Tel: 
+ 36 20 231 0572, + 36 20 324 6562

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és 
azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új 
könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket, metsze
teket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festménye
ket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagya
tékot. Tel: +36 1 312-62-94; +36 30 941-2484

XV. kerületben működő cég vállalja: Kazán
csere, Gázkonvektorcsere, javítás, tisztítás. Szén
monoxid, gázszivárgás mérés. Klímatelepítés. 
karbantartás, tisztítás. Radiátorcsere. Bojlercsere. 
EPH jegyzőkönyv. Alumínium radiátorforgalma
zás. Telefon: +36 30 826-0130

Kertet gondozni vágyó fiatal pár Nyaralót/Hét
végi Házat venne a Balatonon vagy a Szentend
re/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 felett
ingyenes 

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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HIRDETÉS

HIRDESSEN HELYBEN
ÉS HITELESEN!

+36702376926

hirdetes@xvmedia.hu


