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Rab LászLó

Bezerédi Erika igazga-
tó munkaviszonyát kö-
zös megegyezéssel meg-

szüntetik, s január else-
jétől Bátyai Edina szak-
mai feladatokat kap. Az 
új gazdasági társaságban, 
amelybe beletartozik a 

televízió és az újság is, 
ő lesz a kulturális terüle-
tért felelős vezető.

A határozatok elfoga-
dása előtt Beke Károly, 
az XV Média Nonprofit 
Kft. ügyvezetője szóbe-
li kiegészítést tett. El-
mondta, hogy az átszer-
vezés programja széles 
körű egyeztetések után 
született meg, találkoz-

tak a szakmai veze-
tőkkel, a civil szer-
vezetekkel, a fővá-
rossal, és minisztéri-
umi illetékesekkel is. 
Mosonmagyaróvár, 
Szombathely és a bu-
dapesti XII. kerület 
vezetőivel konzultál-
tak, és megvizsgálták 
a nagyváradi kultu-
rális élet állapotát is 
azért, hogy ne okozza-
nak hátrányt a közpon-
ti átalakítással senkinek. 
„A közös pont – mond-
ta Beke –, hogy az átala-
kítás szükségszerű. Tá-
mogatja az Emberi Erő-
források Minisztériuma 
is. Most közösen elin-
dulhatunk az úton, új-
donságra, változásra van 
szükség.”

Bakosné Mária Mag-
dolna (Fidesz-KDNP) 
azt kérdezte, miért nem 
vonták be a lakosságot, 
volt-e fórum vagy köz-
meghallgatás az átalakí-
tásról. Beke Károly vá-
laszában kijelentette, 
nem hagyták ki a lakos-
ságot, jelenleg is zajlik a 

kutatás a kerület kultu-
rális fogyasztási szoká-
sairól.

A határozatok elfo-
gadásakor a szavazások 
úgy alakultak, hogy a 19 
jelen lévő képviselőből 
általában 15-en nyom-
ták meg az igen gombot.

Aggályát fejezte ki 
Lehoczki Ádám (Fidesz- 
KDNP): „ha megnézzük 
a helyi újságot, sok jó-
ra nem lehet számítani”, 
melyre Beke azt felel-
te, a kulturális ízléssel, 
mely szubjektív dolog, a 
politikának nincs dolga, 
mert nincs hozzá köze. 
„Azon leszek – jelentet-
te ki –, hogy mindenki 
ízlését kiszolgáljuk.”

Dr. Filipsz Andrea kerületi jegyző tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) a Statek Kft. 
közreműködésével rendszeres mező-
gazdasági összeírást hajt végre „Egyéni 
gazdaságok decemberi összeírása, 2021” 
elnevezéssel.

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon köves-
se a mezőgazdaság szerkezetében bekövet-
kezett változásokat, illetve pontos és hiteles 
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányí-
tás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, 
amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és 
a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzá-
járulnak.  A felvétel nem teljes körű, a min-
ta kiválasztása matematikai-statisztikai mód-
szerrel történt, a válaszadás azonban az adat-
felvételre kijelöltek számára kötelező. 

Valamennyi adatszolgáltatónk számára 
biztosítják az online önkitöltési lehetőséget 
november  25-ig, erről e-mailben vagy postai 
úton küldenek névre szóló tájékoztatást az 

érintetteknek. Az önkitöltéssel nem élőket 
összeírók keresik fel személyesen november 
26. és december 15. között.

Az összeírási munkát a KSH megbízásá-
ból a Statek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló, fény-
képes igazolvánnyal ellátott összeírók vég-
zik, amit az adatfelvétel megkezdése előtt az 
összeíró köteles felmutatni. Az állami tulaj-
donú  Statek Kft. felett a tulajdonosi jogokat 
a KSH elnöke gyakorolja. A felvétel elektro-
nikusan, a KSH által biztosított tableten tör-
ténik. Az összeírók kizárólag konkrét, cím-
lista szerinti címeket keresnek fel.

A felvétel során nyert információkat csak 
statisztikai célra használják fel, más szervek, 
személyek részére nem adják ki, az eredmé-
nyeket összesítve közlik a hivatalos statisz-
tikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, 
valamint az Európai Unió 2016/679. sz. 
Általános adatvédelmi rendeletének (GD-
PR) megfelelően. Részletek a www.ksh.hu/
mezogazdasagi_osszeirasok oldalon. 

TESTÜLETI ÜLÉS

ADATSZOLGÁLTATÁS
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Középpontban a közművelődés

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

A kulturális 
ízléssel, mely 
szubjektív, 
a politikának 
nincs feladata

A képviselő-testület november 11-én nyilvános 
ülésen fogadott el határozatokat az önkormányza-
ti közművelődési feladatok ellátásának átszervezé-
séről. Döntés született a Csokonai Nonprofit Kft. 
hatáskörébe tartozó feladatok átalakításáról, illetve 
arról, hogy a Csokonai vezetésében is változás lesz.

Határozatok születtek a kerületi közművelődési feladatok ellátásának átszervezéséről

SZEMÉLYES,  
vagy  

TELEFONOS  
válaszadás:  

november 26. és 

december 15. között

ONLINE  
KITÖLTÉS  

november 15–25. között,  

a  www.maja.ksh.hu  

oldalon

Tartsuk be a járványügyi  
előírásokat, vigyázzunk  

egymásra!

ÖSSZEÍRÁSA

EGYÉNI
GAZDASÁGOK

2021. november 15. – december 15.

További információ: www.ksh.hu

NYEREMÉNYJÁTÉK!
A kérdőívet november 15–25. között online kitöltők között a KSH  
egy darab,  100 ezer forint értékű  vásárlási utalványt sorsol ki!

A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről,  a mezőgazdasági  
tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel  

összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.
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RieRsch Tamás

Törvénybeli kötelezettsé-
gének tett eleget az ön-
kormányzat azzal, hogy 
november 11-re közmeghall-
gatást hirdetett meg. Évente 
egyszer ugyanis lehetőséget 
kell biztosítania a lakosság 
számára, hogy elmondhassák 
a véleményüket.

Úgy tűnik, a pandémia otthon 
tartotta az embereket, mert az 
eseményen alig akadt lakó, és 
írásbeli kérdéssel is csak egy élt 
a lehetőséggel. Így jobb híján 
Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester tájékoztatta a kerü-
let lakosságát. 

„Elsőként a köszönetemet 
szeretném kifejezni, a bölcső-
dékben, az óvodákban, az is-
kolákban, a szociális területen 

tevékenykedő szakemberek-
nek, a Dr. Vass László Egész-
ségügyi Intézmény munkatár-
sainak azért, hogy működött a 
kerület. Köszönet jár azoknak 
is, akik önkéntes munkával, 
adományokkal segítették a jár-
ványkezelést. Az önkormány-
zat is mindent megtett ennek 
érdekében – mondta a polgár-
mester. – Megszerveztük a ka-
ranténban levő nyugdíjasok-
nak a bevásárlásokat, a gyógy-
szerek beszerzését, házhoz 
szállítását, ingyenesen maszko-
kat osztottunk, a nehéz anya-
gi helyzet ellenére is biztosítot-
tuk a szociális támogatásokat. 
Tettük ezt úgy, hogy a járvány 
kezelésére semmiféle állami tá-
mogatást nem kaptunk, helyet-
te 3,5 milliárd forintot elvont 
tőlünk a kormány, és ahogy a 
hírekből értesültünk, ez a hely-

zet jövőre sem fog változni. 
2020-ban a járvánnyal szembe-
ni védekezés 720 millió, 2021-
ben idáig 871 millió forintba 
került, a helyben adott kom-
penzáció pedig 1,1 milliárd fo-
rintot emésztett fel. Ennek elle-
nére a megkezdett beruházáso-
kat folytattuk és be is fejeztük, 
így elkészült az Észak-Pesti 
Szennyvíz Főgyűjtő Csatorna, 
megújult az Eötvös utca egy 
szakasza, és a Deák utca, befeje-
ződött a Drégely-
vár utcai felüljáró 
rekonstruk ciója, 
parkok, járdák 
épültek, mely-
hez forrást mind-
össze a Főváro-
si Önkormány-
zattól kaptunk. 
Az illegális hulla-
dékok elszállítá-

sa továbbra is problémát okoz, 
sok pénzt és energiát emészt fel 
a közterületek takarítása. 

Cserdiné Németh Angéla 
végezetül a jelenlegi járvány-
helyzetre is kitért. Mint mond-
ta, tisztában vannak a járvány-
ügyi adatokkal, ennek ellenére 
egyetlen önkormányzati dol-
gozót sem fognak kötelezni az 
oltás felvételére, de mindenkit 
arra biztatnak, hogy oltassa be 
magát, mert csak így lehet le-
győzni a járványt.”

Ezt követően néhány kér-
dés elhangzott, pédául hogy 
az önkormányzati képviselők  
számoljanak be a lakosságnak 
a munkájukról. A Hősök úti 
rendelővel kapcsolatosan. hogy 
a felújító cég tegyen rendet a 
munkaterületen, mert áldat-
lan állapotok uralkodnak, il-
letve a közterületi szemetesek 
ürítése is szóba került. A kér-
dező helyben megkapta a vála-
szokat, mely szerint az önkor-
mányzati képviselők minden 
évben beszámolnak a munká-
jukról a kerületi újság hasábja-
in, ebben az évben is így lesz. A 
Hősök úti rendelő kivitelezőjé-
vel, akit közbeszerzés alapján 
választott ki az önkormány-
zat, valóban vannak vitás hely-
zetek, de mindent megtesznek, 
hogy az építtetőt rendezettebb 
munkavégzésre kényszerítsék. 
Az biztos: a nem megfelelő 

munkaszervezés 
miatt csúszni fog 
a rendelő átadá-
sa.  A szemetesek 
ürítése pedig meg-
határozott menet- 
és ütemterv alap-
ján történik, ez 
nyomonkövethe-
tő, de erre is oda-
figyelnek majd.

A járvánnyal 
szembeni 
védekezés 
eddig 871 millió 
forintba került

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

Járványkezeléstől
a köztisztaságig
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TERÜLETRENDEZÉS

LOKÁLPATRIÓTÁK A KERÜLETBEN

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT

Bontási munkák
a kerületben

Ünnepi közgyűlés

A Rákos út legszebb tere

A közterületen az önkor-
mányzat az elbontott pa-
vilonok helyén térfejlesz-
tést, új térkoncepciót sze-
retne megvalósítani, amire 
pályázatot írt ki. A terve-
ző kiválasztását követően 
látványterv formájában 
fog az önkormányzat tájé-
koztatást adni.

Bontásra kerül további-
akban az önkormányzati 
tulajdonú Fő út 47. szám 
alatti ingatlanon lévő föld-
szintes lakóépület és a Fő 
út 49. szám alatti ingatla-
non, a Széchenyi tér fe-
lől nyíló földszintes (vala-
mikori autójavító) üzem-
épület. A régóta nem 
használt, rendkívül elha-
nyagolt épületek városké-
pi megjelenése előnytelen, 

ezért elbontják. A terület 
rendezés alatt van, továb-
bi hasznosításukról dön-
tés később várható.

A bontási munkákról 
a képviselő-testület az 
önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének terhére 
döntött.

A pályázaton kivá-
lasztott kivitelező a bon-
tási munkákat 2021. no-
vember 15-én kezdi meg, 
a fenti pavilonok és épü-
letek elbontása már de-
cember 7-én befejeződik.

A munkák költsége 
bruttó 11,62 millió forint.

A kivitelezés idején az 
önkormányzat kéri a la-
kók türelmét és együtt-
működését.

TK

A Lokálpatrióták a XV. 
kerületért Egyesülete de-
cember 17-én 17 órakor 
ünnepi közgyűlést tart a 
kerületi polgármesteri hi-
vatal díszteremében (Bocs-
kai utca 1-3.). A közgyűlés 
napirendje:

1. „Rákospalota-Pest-
újhely-Újpalota Lo-
kálpatriótája 2021” díj                               
átadása.

2.  A Lokálpatrióták a 
XV. kerületért Egyesület 
2022. évi falinaptárának 
bemutatása.

A műsorban fellép-
nek a Rákospalotai 
Meixner Általános Isko-
la és Alapfokú Művésze-
ti Iskola diákjai. Minden 
érdeklődőt várnak, vé-
dettségi kártya a belé-
péshez szükséges!

RieRsch Tamás

November 15-én átad-
ták a Rákos út legszebb 
terét, a Wesselényi utca, 
Dessewffy Arisztid utca 
és Rákos út által hatá-
rolt területet. A kis tér-
rel együtt pedig megú-
jult a Wesselényi utcai 
piac környezete is, így a 
kistermelők és a vásár-
lók sokkal kulturáltabb 
körülmények között ta-
lálkozhatnak egymással.

„A Fővárosi Közgyű-
lés még 2017-ben hirdet-
te meg az önkormány-
zati közterületek komp-
lex felújítását megcélzó 
TÉR_KÖZ pályázatát – 
mondta Cserdiné Németh 
Angéla polgármester, mi-
után Tóth Imre alpolgár-
mesterrel és Deschelák 
Károllyal, a térség ön-
kormányzati képviselőjé-
vel átvágta a megújulást 
jelképező nemzeti szala-
got. – Ezen a pályázaton 

az önkormányzat több, 
Rákos úti kis tér felújítá-
si tervével vett részt, me-
lyek közül ez az egy kap-
ta meg a fővárosi támoga-
tást. Az erről szóló meg-
állapodást még 2017-ben 
írtuk alá a főváros veze-
tésével, azonban a szer-
ződéskötés csak 2020-ban 
jött létre.”

A polgármester el-
mondta: a revitalizáció 
során pihenésre, kikap-
csolódásra alkalmas részt, 
valamint igényes terme-
lői árusító helyeket ala-
kítottak ki. Közel ezer 
négyzetméter újult meg, 
ebből 600 négyzetméter 
gyalogos és 300 négyzet-

méter zöldfelület létesült. 
Összesen hat padot és 18 
ülőkockát helyeztünk a 
területre, illetve a térre 
telepítettünk egy korsze-
rű elárusító pavilont is. 
A csarnok előtt pedig egy 
tíz férőhelyes árnyékoló-
val felszerelt kistermelői 
árusító asztalt létesítet-
tünk. Ezenkívül 16 nor-
mál és egy akadálymente-
sített parkolóhelyet is ki-
alakítottunk, illetve több 
mint ezer fásszárú nö-
vényt is elültettünk – je-
gyezte meg a polgármes-
ter.

A felújítást a pályázat 
révén elnyert százmillió 
forintból, illetve az ön-
kormányzat 50 milliós 
önrészéből finanszíroz-
ták. A rekonstrukció kul-
turális programokkal is 
kiegészült, az elmúlt he-
tekben a Csokonai Kul-
turális Központ rendsze-
resen szervezett a hely-
színen játszóházakat, 
minikoncerteket a gyere-
keknek és a családoknak. 

„Nagyon örültünk 
ennek a felújításnak – 
mondta Szakály Kis Csil-
la, a Csapi-15 Kft. ügyve-
zető igazgatója – , mert 
már a csarnok 2009-es fel-
újítása óta igény volt erre 
a külső megújulásra.”

A Wesselényi utcai kis 
piacra péntekenként és 
szombatonként mennek 
a legtöbben, ilyenkor telt 
ház van a kistermelői ré-
szen is. 

Kulturáltabb környezet közel ezer négyzetméteren

A helyi önkormányzat a XV. kerületi Széchenyi 
téren, önkormányzati területen két pavilon épü-
let – az egyik a valamikori ételbár, söröző – bon-
tásáról döntött.

600 gyalogos 
és 300 négyzet-
méter zöldfelület 
létesült
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Az élhető hétköznapok biztonsága
Jónás ágnes

Decemberben kerül a 
képviselő-testület elé a 
kerületi szociális szol-
gáltatástervezési kon-
cepció felülvizsgálata. 
A dokumentum meg-
határozza a követke-
ző két évre a szociális 
szolgáltatások fejlesz-
tésének irányait. Ezek-
ről kérdeztük Reiszné 
Naszádi Magdolnát, 
a Népjóléti és Intéz-
ményfelügyeleti Főosz-
tály vezetőjét.

A szociális szolgáltatáster-
vezési koncepció áttekinti 
a lakosságszám alakulását, 
a korösszetételt, a szolgál-
tatások iránti igényeket, 
az önkormányzat által 
nyújtott szociális szolgál-
tatásokat, támogatásokat, 
illetve a kerületi bölcsődei 
ellátást. 

Kerületünk lakossága – 
a KSH adatai szerint – az 
elmúlt években 80 ezer fő 
körül mozgott, 2021. ja-
nuár 1-jén a becsült adat 
76.875 fő volt, ami enyhe 
csökkenést mutat. 

A lakosságszám csök-
kenése mellett megfigyel-
hető, hogy az idősek szá-
ma folyamatosan emel-
kedik. Jellemzően 20.000 
felett van a 65 év feletti ke-
rületiek száma, ebből ta-
valy 24 fő volt 100 éves 
vagy annál idősebb. Egyre 
növekszik az idős, egysze-

mélyes háztartások szá-
ma is, valamint az egyedül 
élő, a különböző egészség-
ügyi, mentális és szociális 
problémákkal küzdő em-
berek aránya.

A XV. kerületben a 
születéskor várható átla-
gos élettartam a férfiak 
esetében 72,1 év, a nők 
esetében 78,3 év. Budapest 
23 kerületének tekinteté-
ben a 15. helyen állunk. 
A népesség csökkené-
se, a viszonylag alacsony 
születési szám a lakosság 
elöregedését vetíti előre, 
ez viszont a bölcsődék, 
óvodák, iskolák férőhe-
lyeinek tekintetében a jö-
vőben mindenképpen fel-
adatot ró majd az önkor-
mányzatra.

„A lakosság elöregedé-
se miatt várhatóan nő az 
igény az idősellátás iránt, 
amely szociális segítsé-
gen túl az egészségügyi, 
gondozási szolgáltatá-
sok iránti igény növeke-
dését is jelenti – mondta 
a főosztályvezető. – Ép-

pen ezért a fókuszban az 
idősek, az idősellátás van, 
nem véletlenül nyerte el 
kerületünk a Levendula 
60+ programmal az Idős-
barát Önkormányzat Dí-
jat” – tette hozzá Reiszné 
Naszádi Magdolna.

Azt is figyelembe kell 
venni, hogy napjainkra 
megváltoztak az idősel-
látáshoz kapcsolódó igé-
nyek. 

„A mai 60 év feletti 
korosztály már nem fej-
kendős, fekete ruhás né-
nike, idős bácsika, ha-
nem ez a korosztály is 
nagyon aktív, érdeklődő, 
nyitott a világ felé, tehát 
nekünk ezekhez a meg-
változott igényekhez 
kell alkalmazkodnunk” 

– emelte ki a főosztály-
vezető.

A szociális támogatá-
sok kialakításánál arra is 
figyelemmel kell lenni, 
hogy kerületünkben so-
kan 100.000 és 140.000 
forint közötti nyugdíjból 
élnek. Leggyakrabban a 
gyógyszer- és a karácso-
nyi támogatást igénylik. 
Bár önkormányzatunk 
anyagi helyzete nem te-
szi lehetővé nagyösszegű 
juttatások megítélését, a 
10.000–15.000 forintos 
karácsonyi támogatásra 
naponta 100-150 igény 
érkezik. „Kerületünkben 
a nyugdíjas korosztály 
is nehéz helyzetben van. 
Már nem keresőképesek, 
ezért fontos számukra 
az önkormányzati gon-
doskodás” – fejtette ki a 
főosztályvezető. 

„A szociális szolgálta-
tástervezési koncepció 
foglalkozik a kerületi bér-
lakásállománnyal is. Jelen-
leg 1984 önkormányzati 
bérlakás van a kerületben, 
ezek 90 százaléka lakott. 
A rákospalotai bérlaká-
sok zöme nagyon régi, fel-
újításra szorul. Igény len-
ne rá, de sajnos az önkor-
mányzat anyagi helyzete 
egyelőre nem teszi lehető-
vé új bérlakások építését, 
de a lehetőség megtalálása 
fontos célkitűzése az ön-
kormányzatnak” – hang-
súlyozta Reiszné Naszádi 
Magdolna.

EGY TÁL MELEGÉTELT KARÁCSONYRA

A Rászorulókat Támogatók Egyesülete immár tizedik alkalommal 
melegételosztást szervez rászorulóknak, hajléktalanoknak. 
Az ételosztás a hagyományaik szerint aranyvasárnap, azaz de-
cember 19-én 12 órakor lesz az újpalotai Fő téren.

Az egyesület anyagi lehetőségei 250 adag étel elkészíttetését 
és kiosztását teszik lehetővé.

Pénzbeli, illetve természetbeni adományokat (sütemény, gyü-
mölcs) szívesen elfogadnak.
Számlaszámuk: K&H Bank 10401945-50505349-52561004
A természetbeni felajánlásokat (sütemény, gyümölcs) előzetes 
egyeztetés alapján fogadnak. Telefonszám: +36 20 966 6617.

A két leggyakrabban igényelt támogatási forma a gyógyszer- és a karácsonyi támogatás

Kerületünkben 
sokan 100.000 
és 140.000 
forint közötti 
nyugdíjból 
élnek
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KORONAVÍRUS NEGYEDIK HULLÁM 

TK

Közleményt adott ki Cserdi-
né Németh Angéla polgár-
mester a koronavírus elleni 
védekezéssel kapcsolatos, az 
önkormányzati fenntartású 
intézményekben hozott in-
tézkedésekről.

„Figyelembe véve a veszélyhely-
zet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 
633/2021. (XI. 18.) Korm. rende-
letben foglaltakat, valamint a ko-
ronavírus-járvány erősödését (és 
ennek következtében a folyama-
tos óvodai és bölcsődei csoportbe-
zárásokat), az alábbi önkormány-
zati fenntartású intézményekre 
vonatkozóan 2021. november 20-
tól saját hatáskörben visszavonásig 
a következőket rendelem el. 

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ 
ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK
•  Az önkormányzati fenntartású 

óvodák és bölcsődék udvarára 
és épületébe a szülők, hozzá-
tartozók, egyéb látogatók csak 
szájmaszkban léphetnek be, és 
ezeken a helyeken csak száj-
maszkban tartózkodhatnak.

•  Az intézmény udvarára és épü-
letébe a gyermek megérkezése-
kor és a távozásakor továbbra 
is csak egy szülő, hozzátartozó 
léphet be. A szülő, hozzátarto-
zó a gyermek átadásakor, átvé-
telekor csak a legszükségesebb 
időt töltheti az intézmény épü-
letében és udvarán.

•  Az intézmények belső ren-
dezvényeket tarthatnak (pél-
dául Mikulás-ünnepség, ka-
rácsonyi ünnepség), de ezt a 
szülők/hozzátartozók nem 
látogathatják.

•  Külső szervezetek vagy sze-
mélyek által az intézményben 
szervezett foglalkozások (foci, 
karate, sakk, néptánc, mozgás-
fejlesztő torna, hittan stb.) to-
vábbra is megtarthatók. A fog-
lalkozásokat tartó személyek 
számára az intézmény udva-
rán és épületében kötelező a 
száj maszk viselete, ez alól csak 
a foglakozások megtartásának 
ideje alatt mentesülnek.

•  Az intézmények külső progra-
mokon nem vehetnek részt.

•  Az intézmények munkaválla-
lói esetében a maszkviselés sza-
bályait az intézményvezető ha-
tározza meg.

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
•  A Csokonai Kulturális Köz-

pont telephelyein rendezvé-

nyek, programok továbbra is 
szervezhetők és látogathatók.

•  A 6 éves kor feletti látogatók 
és résztvevők az intézmények 
udvarára és épületébe csak száj-
maszkban léphetnek be, és eze-
ken a helyeken csak szájmaszk-
ban tartózkodhatnak.

•  Nem kötelező a szájmaszk vi-
selete az alábbi esetekben:
- fellépők számára a fellépés 
ideje alatt;
- a foglalkozásvezetők és 
résztvevők számára a sporto-
lási (például: labdarúgás, asz-
talitenisz) és művészeti (pél-
dául tánc) tevékenység köz-
vetlen végzésének ideje alatt.

•  A Csokonai Kulturális Köz-
pont munkatársai a látogatók 
számára nyitva álló területe-
ken csak szájmaszkban tartóz-
kodhatnak.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
•  A Sződliget Ház a továbbiak-

ban is a megszokott rendben 
működik, viszont a 6 éves kor 

feletti látogatóknak és résztve-
vőknek az intézmény udva-
rán és épületében a sportolási 
(például: röplabda, iskolai test-
nevelésóra) és művészeti (pél-
dául: tánc) tevékenység köz-
vetlen végzésének idejét leszá-
mítva kötelező a szájmaszk vi-
selete.

•  A Budai II László Stadion fő-
épületébe a sportolók, edzők, 
mérkőzésvezető, versenybíró 
és segítői kivételével a 6 éves 
kor feletti látogatók csak száj-
maszkban léphetnek be.

•  A Szántóföld Sportcentrum és 
a Vasgolyó Sportcentrum ese-
tében az öltözőépületbe né-
zők, látogatók nem léphetnek 
be. Az öltözőépületekbe csak a 
sportolók, edzők, mérkőzésve-
zető, versenybíró és segítői me-
hetnek be, és számukra a száj-
maszk nem kötelező.

•  A Tanuszodába a 6 éves kor fe-
letti látogatók csak szájmaszk-
ban léphetnek be. A foglalko-
zások ideje alatt a foglakozás-
vezetők és a résztvevők számá-
ra nem kötelező a szájmaszk.

•  A sportlétesítményeket üze-
meltető Gazdasági Működteté-
si Központ munkatársai a láto-
gatók számára nyitva álló épü-
letekben csak szájmaszkban 
tartózkodhatnak.

•  Az intézkedések betartása és 
betartatása minden érintett 
önkormányzati fenntartású 
intézményben kötelező, ettől 
eltérni nem lehet” – nyoma-
tékosította a polgármester, és 
kéri mindenkinek az együtt-
működését.

Önkormányzati óvintézkedések

Korlátozott számban, kedvező bérleti díjon helyiségek
még bérelhetők Társaságunknál.

Hosszú távon is megbízható, kiszámítható partnerek vagyunk.

Folyamatosan megújuló kínálatunkat keresse

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

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

AKCIÓ!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

HIRDETÉS
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ANNO

November 12 és 21. között rendezték 
meg a kerületben a 26. ANNO Művé-
szeti Hét programsorozatot. Az ese-
mény ezúttal tíz helyszínen 16 prog-
rammal várta az érdeklődőket.

Bezerédi Erika, a Csokonai Kulturális 
Központ igazgatója elmondta: 1996 óta 25 
művészeti hét zajlott le a Csokonai házai-
ban, ebből a tavalyi volt az első, amikor 
nem tudtak élőben, közönség előtt meg-
rendezni programokat a pandémia miatt, 

és virtuális térben tartották. Az idei mű-
vészeti hét is kicsit más volt, mint az előző-
ek, hiszen 2011 óta ilyenkor rendezik meg 
a RövidFilm szemlét, amelyen az aktuális 
évben elkészült kerületi rövidfilmet mutat-
ják be, ez most másképp zajlott. A másik el-
térés, hogy korábban minden évben egy je-
les évfordulót választottak az Anno mottó-
jának, és arra fűzték fel a programokat, idén 
azonban több eseményről is megemlékez-
tek.  Díszpolgárunk, Gyulai Líviusz mellett 
Pilinszky János halálának 40. és Bartók Béla 

születésének 125. évfordulója is kiemelt sze-
repet kapott a programok között.

A repertoárban színházi előadás, kiállítás, 
rajzpályázat, ismeretterjesztő előadás, kon-
certszínház, magyar népmesék szaxofonnal 
és egy emlékkoncert is várta a kerületieket.

„Összességében mindennel, a produkci-
ókkal, a szervezéssel és a rendezvények láto-
gatottságával is elégedettek lehetünk, így ki-
jelenthető, hogy az idei ANNO Művészeti 
Hét a nehézségek ellenére is remekül sike-
rült” – jegyezte meg Bezerédi Erika.

Egy hét a művészeté
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS RÁKOSPALOTÁN

PESTÚJHELYI KOSZORÚZÁS

KÖZÉLET

Kerámia Palota

Klebelsberg Kunóra emlékeztünk

RieRsch Tamás

Kerámiákból nyílt állandó 
kiállítás. Nem Pécsett, nem 
Herenden és nem is Mező-
túron, hanem Rákospalo-
tán, a Pozsony utca 13. szám 
alatt. A rendhagyó kiállítótér 
október 7-én nyílt meg az ér-
deklődők előtt. Azóta néhá-
nyan már megcsodálhatták 
dr. Szepesi Tamás sebészor-
vos magángyűjteményét.

„A gyűjtőszenvedélyem meg-
határozója – mesélte a tulaj-
donos – egyrészt az édesapám, 
aki maga is imádja és gyűjti a 
kerámiákat, másrészt a nagy-
apám, Papp József, aki tíz éven 
át (1950 és 1960 között) Mező-
túr tanácselnöke volt. Az al-
földi városban regnálása alatt, 
támogatásával és segítségével 
fennmaradt, és újból erőre ka-
pott a fazekasművészet. Ennek  
következménye, hogy a mező-
túri kerámiák elkötelezett híve 
és gyűjtője lettem.

Dr. Szepesi Tamás Mono-
ron, az ottani orvosi rende-
lő sebészeti szakrendelésének 
vezető orvosa. Kerületi lakos-
ként azonban a helyi egészség-
ügyi ellátásból is kiveszi a ré-
szét, hisz „másodállásban” pén-
tekenként délután a Rákos úti 
Szakrendelőben is rendel.

„Nem vagyok néprajzkuta-
tó, az orvosi diplomám mellett 

»csak« egy közgazdasági mene-
dzseri diplomával rendelkezem, 
ennek ellenére feltalálom maga-
mat a kerámiák világában is.”

Ezt bárki megtapasztalhat-
ja, aki ellátogat a Pozsony ut-
cai Kerámia Palotába, melyet 
az elmúlt nyáron önerőből újí-
tott fel, és tett saját két kezével 
kiállítótérre alkalmassá a se-
bész főorvos. Dr. Szepesi Ta-
más ugyanis olyan átéléssel tud 
mesélni a kiállított tárgyakról, 
történetéről, illetve készítőik-
ről, hogy még azokra is átragad 
a lelkesedése, akik kevésbé is-
merik a fazekasságot.

Rákospalota – különösen 
az Öregfalu – mindig is híres 
volt a hagyományápolásról, 
a régi ereklyék megőrzéséről. 
Idén októbertől azonban nem-
csak Rákos vidékének parasz-
ti múltjáról, hanem a kerámia 
fővárosáról, Mezőtúrról is őriz 
majd emlékeket a kerület. 

„A körülbelül 150 darabos 
gyűjtemény első kerámiáját a 
lánya segítségével Bótos Sán-
dor Munkácsy-díjas festőmű-
vész hagyatékából vásároltam, 
aki ezt az alko-
tást történelmi 
darabként adta 
át nekem. Erre a 
kerámiára Pusz-
tai Zsolt múze-
umigazgató azt 
mondta, hogy 
ilyen különleges-

ség még a túri múzeumban sem 
található.”

A Kerámia Palotában olyan 
neves alkotók tárgyait lehet 
megtekinteni, mint a híres Badár 
család, akik művészi kerámiáik-
kal meghódították a külföldi ki-

állításokat, illetve 
számos olyan mű-
vészét, akik tőlük 
tanulták a mester-
séget, és továbbvit-
ték a mezőtúri ha-
gyományokat. 

„Magam is sze-
retnék »szellemi 

mesteremre«, Badár Balázsra 
hasonlítani abban, hogy szeré-
nyen és alázatosan kell végezni 
a dolgunkat. Nem titkolt célom, 
hogy ezt a gyűjteményt egyben 
tartsam, és a Szellemi Kulturális 
Örökségünk részét képező me-
zőtúri kerámiákat minél több 
emberrel megismertessem.

A Pozsony utcai Kerámia Pa-
lota előre egyeztetett időpont-
ban ingyenesen látogatható. 
Csoportokat kis létszámban (8-
10 fő) fogadnak. Egyeztetni dr. 
Szepesi Tamással a +36 30 492 
9888-as számon lehet.

Évfordulójának 146. születésnapján az 
egykori kultuszminiszterre, Klebelsberg 
Kunóra emlékeztek Pestújhelyen, a ró-
la elnevezett utcában. A Klebelsberg Ku-
no utca 43. szám alatt, a Keresztelő Szent 
János Plébániahivatal homlokzatán 2005-
ben, a néhai miniszter születésének 130. 
jubileuma alkalmából a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány és a Pestújhelyi Pátria 
Egyesület közösen egy emléktáblát helye-
zett el, melyet azóta is minden évben meg-
koszorúznak. Idén a tábla előtti kis ünnep-
ségen Soósné Kállay Ágnes, a Pestújhelyi 
Általános Iskola vezetője méltatta a legen-
dás kultúrpolitikus munkásságát. Beszédé-
ben megemlítette, hogy Klebelsberg Kuno 
1931-ig tartó ténykedése alatt többek kö-

zött 500 óvodát, 5000 vidéki iskolát, 1555 
könyvtárat és rengeteg játszóteret építte-
tett, megalapította a tanítóképzést, megre-
formálta az alapfokú és a gimnáziumi ok-
tatást, felszámolta az analfabetizmust, lét-
rehozta a Testnevelési Főiskolát és meg-
építtette a Nemzeti Sportuszodát.

Az ünnepi beszédet követően pedig a 
résztvevők megkoszorúzták az emlék-
táblát. A Pátria egyesület és a pestújhe-
lyi iskola mellett Cserdiné Németh An-
géla polgármester, illetve a két pestújhe-
lyi képviselő, Király Csaba és Gyurkó 
Dániel is elhelyezte az emlékezés virá-
gait Klbelesberg Kuno kerületi emlékhe-
lyénél.

R. T.

Nem titkolt 
célom, hogy ezt 
a gyűjteményt 
egybe tartsam

Dr. Szepesi Tamás a gyűjtemény első kerámiáját Bótos Sándor 
Munkácsy-díjas festőművész hagyatékából vásárolta

Soósné Kállay Ágnes, a Pestújhelyi Általános Isko-
la vezetője méltatta a legendás kultúrpolitikust
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A XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLYON SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
valamint ELEMZŐ KÖZGAZDÁSZ munkakörök betöltésére.

JEGYZŐI IRODA HIVATALÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNŐ (részmunkaidős napi 4 órás)

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

Jelentkezési határidő: Számviteli ügyintéző pályázatra: 2021.december 03.
Elemző közgazdász pályázatra: 2021.december 31.
Takarító/Takarítónő pályázatra: 2021.november 30.

a „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Érdemérem” díjra

A XV. kerületi önkormányzat képvise-
lő-testületének 24/2012. (VI.6.) ön-
kormányzati rendelete szabályozza a 
„Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ér-
demérem” díj adományozását.
A „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Érdemérem” díj annak a személynek 
adományozható, aki kerületi lakosként, 
vagy a kerületben tevékenykedőként a 
kerület fejlődése, a közjó előmozdítá-
sa érdekében kifejtett példamutató és 
szakmailag kimagasló tevékenységet 
fejtett ki

•  az egészségügy,
•  a szociális és családvédelem,
•  a nevelés-oktatás, 
•  a művelődés és a sport,
•  a köz érdekében, a közösségért vég-

zett tevékenység,
•  a vállalkozás, 
•  a közrend és közbiztonság,
•  a környezetvédelem és a településfej-

lesztés,
•  a közigazgatás,
•  a médianyilvánosság
•  közösségek
•  intézményüzemeltetés, -fejlesztés, 

vagyongazdálkodás
területén.

A Díj adományozására javaslatot tehet:
a.)  a kerület országgyűlési képviselője,
b.)  helyi önkormányzati képviselő,
c.)  a képviselő-testület bizottsága,
d.)  a helyi nemzetiségi önkormányzat,
e.)  az önkormányzati intézmény és a ke-

rületben működő egyéb intézmény,
f.)  a kerület lakosai,
g.)  a kerületben működő társadalmi 

szervezet, egyesület, egyház,
h.)  a jegyző.

A Díj nem adományozható annak a sze-
mélynek, aki az adományozás időpont-
jában a képviselő-testületnek vagy a 
képviselő-testület bizottságának a tagja. 
Saját maga, továbbá a Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója részére elismerés adomá-
nyozását senki nem indítványozhatja.

A javaslatban meg kell jelölni:
a)  tevékenységi területet,

b)  az elismerésre javasolt személy ne-
vét, lakcímét, elérhetőségét vagy

c)  az elismerésre javasolt közösség 
megnevezését, székhelyét/telephe-
lyét, elérhetőségét,

d)  a javaslat indokait, az elismerés alap-
jául szolgáló érdemeket,

e)  az elismerésre javasolt személy élet-
útjának bemutatását, közösség ese-
tén történetét,

f)  a javaslatot tevő személy vagy szer-
vezet megnevezését, címét, elérhe-
tőségét, a javaslatot tevő sajátkezű 
aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelő-
en a javaslatot – indoklással együtt, a 
terület pontos megjelölésével – 2021. 
december 1-jéig a XV. kerületi önkor-
mányzat polgármesterének címezve a 
Budapest Főváros XV. kerület Polgár-
mesteri Hivatal Humánpolitikai Osz-
tályához (1153 Budapest, Bocskai u. 
1-3.) lehet eljuttatni. A javaslathoz szük-
séges formanyomtatvány a hivatal hon-
lapjáról (www.bpxv.hu) a hirdetőtábla 
menüpontból letölthető.

Cserdiné Németh Angéla 
 polgármester

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

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
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Megnyílt a karácsonyi vá-
sár a Vörösmarty téren. Ez 
nagyon jó hír, mert az 1998 
óta működő vásár tavaly a 
pandémia miatt elmaradt, 
és bizony a jelen helyzetben 
is bizonytalan volt a meg-
nyitása.

„Advent a várakozás ideje – 
mondta Faix Csaba, a vásár 
működtetését végző Budapest 
Brand Zrt. vezérigazgatója –, 
és mi is hosszú ideje vártunk 
arra, hogy kinyithassuk vég-
re a kapuinkat a nagyközön-
ség előtt.”

A november 19-től decem-
ber 31-ig tartó karácsonyi vá-

sár azonban pont a járvány-
ügyi helyzet miatt kicsit más 
lesz, mint a korábbi, hasonló 
rendezvények. 

„A vásárt korlátok, ponto-
sabban kordonok mögé kel-
lett szorítanunk – mondta 
Gy. Németh Erzsébet főpol-
gármester-helyettes a nyitó 
ünnepségen. – A vásár terü-

letére csak védettségi igazol-
vánnyal lehet belépni, de bí-
zunk benne, hogy az itt ta-
pasztalható ünnepi hangu-
lat mindenki számára némi 
gyógy írt jelent ennek a nehéz 
évnek a végére.”

A szervezőktől megtud-
tuk, a több mint ötven árust 
már a nyáron, előzetes pá-
lyáztatást követően válasz-
tották ki. Ennek a szűrő-
nek az volt a lényege, hogy 
csak valódi, hazai kézműves  
termékek kerüljenek a pul-
tokra. 

Nagyon fontos szempont 
volt, hogy a vásár a hazai lá-
togatók számára is pénztárca-
barát legyen, ezért az árakat 
is így alakították ki. Járvány-
ügyi szempontból elmarad-
nak a karácsonyi vásárokon 
megszokott koncertek és szín-
padi programok, maximum a 
Mikulás és az adventi gyer-
tyák téríthetik el a termékek-
ről és a finom forralt borok-
ról a vásárlók figyelmét. 

Újdonság az is, hogy a ren-
dezvényen már nem kapha-
tó olyan állatból készült ter-
mék, melyet kizárólag a szőr-
méért tenyésztettek.

Já

A Baptista Szeretetszolgálat idén is meg-
szervezi karácsonyi adománygyűjtő kam-
pányát, a Cipősdoboz Akciót. 

A november 26-án, pénteken kezdődő kam-
pányban 150 gyűjtőponton várják az aján-
dékokat és mintegy 100 partner járul hozzá 
a gyűjtés sikeréhez.

Amennyiben ajándékkal szeretné meg-
lepni a nehéz sorsú kisgyermeket, nem kell 
mást tennie, mint keresnie egy cipősdobozt, 
majd megtölteni azt szép és hasznos dolgok-
kal. Az elkészült ajándékot csomagolja be 
és jól láthatóan írja rá, milyen korosztályú 
lánynak vagy fiúnak szánja.

A dobozokat gyermekotthonok, nagy-
családos szervezetek, kórházak, fogyatékos 
gyermekek fejlesztésével foglalkozó isko-
lák, egyesületek, alapítványok, családsegítő 
szervezetek veszik át. 

Az elkészült ajándékcsomagokat legké-

sőbb december 19-éig lehet eljuttatni a gyűj-
tőhelyekre, amelyek listája a ciposdoboz.hu 
oldalon olvasható. Kerületünkben a Szent-
mihályi és Régi Fóti út sarkán található 
Borhy Kertészetben veszik át a dobozokat. 
Mindemellett a Baptista Szeretetszolgálat 
kibővítette az online dobozolás lehetőségét: 
játékok, higiéniai eszközök, könyvek vásár-
lásával vagy pénzadomány küldésével érin-
tésmentesen is lehet adományozni akár a  
ciposdoboz.hu oldalról elindulva.

ADVENTI VÁSÁR

ADOMÁNYGYŰJTÉS MIKULÁSGYÁR

FŐVÁROSI HÍREK

Karácsonyi hangulat Budapesten
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A vásár területére 
csak védettségi 
igazolvánnyal 
lehet belépni

A több mint ötven árust már a nyáron, előzetes pályáztatást követően választották ki

Cipősdoboznyi szeretet A Pólus Centerben  
is jótékonykodhatunk

Kerületünkben a Borhy Kertészetben lehet leadni az 
ajándékokkal megtöltött dobozokat

Hamarosan újra beindul Magyarország 
legnagyobb karácsonyi adománygyűj-
tő akciója, a MikulásGyár. Idén két 
helyszínen, az Ötvenhatosok terén és a 
Pólus Centerben várják az adományo-
zókat december 1-21-e között. 

A főként tartós élemiszereket és 
ajándékcsomagokat az Ötvenhatosok 
terén 9 és 21 óra, a Pólusban pedig 10  
és 19 óra között lehet leadni.

Hivatalos MikulásGyár-gyűjtőpont 
a legtöbb postahivatal is. 

Kerületünkben a Pestújhelyi úti,  
a Fő úti, a Száraznád utcai, valamint a 
Pólus Centerben található postán le-
het leadni zárt dobozban, térítésmen-
tesen az adományokat. 

Kérik, a dobozokra írják rá nagy-
betűkkel: MIKULÁSGYÁR.

Részletek a mikulasgyar.hu olda-
lon.

-j-á-
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Jónás á.

Pest, Buda és Óbuda egyesí-
tésének 150. évfordulójára, a 
főváros születésnapjára egész 
éven át zajló eseménysorozat-
tal készül a főváros. Az em-
lékév csúcspontja várhatóan 
a felújított Lánchíd átadása 
lesz, másik meghatározó ele-
me pedig a Budapest Könyv-
főváros programsorozat.

2021-ben elindult az ünnepi év 
eseményeinek tervezése – jelen-
tette be sajtótájékoztatón Ka-

rácsony Gergely és Gy. Né-
meth Erzsébet. A programsoro-
zat csúcspontja a Lánchíd átadá-
sa lesz, de kiemelt szerepet kap 
a könyv, az olvasás szeretete, a 
magyar könyves hagyományok 
felelevenítése. A városvezetői 
szándékkal össz-
hangban számos 
programot a kerü-
letek, illetve civi-
lek kezdeményez-
tek. A programso-
rozat egyik fóku-
sza a könyv lesz: a 
Budapest Könyv-

főváros programjairól dr. Fodor 
Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója tájékoz-
tatta a nyilvánosságot: „Üdvözöl-
jük a Főváros vezetésének azon 
döntését, hogy a pályázat alap-
ján, a város egyesítésének 150. év-
fordulójára szervezett rendezvé-
nyek keretében megvalósulhat a 
Könyvfőváros program. Buda-
pest 2023-ban így lesz a könyvek 
fővárosa. A korábban megfogal-
mazott üzenetek: a Könyv Sza-
badság, a Könyv Tett, a Könyv 
Híd a Főváros egyesítésének 150 
éves jubileumi évében még in-
kább összeköti a múltat a jelen-
nel, az embereket a könyvvel és 
az olvasással” – fogalmazott.

Az emlékév lebonyolításában 
fontos szerepet kap majd a Fő-
város kulturális értékeit megőr-
ző Közalapítvány, a Pro Cultu-
ra Urbis is. A kuratórium elnöke 
Nyáry Krisztián lett, aki az emlé-
kév előkészítésében is részt vesz.  
„Keressük azokat a budapesti cé-
geket, intézményeket, vendéglá-
tóhelyeket, üzleteket, amelyek 
jogelődjei már 1873-ban is mű-
ködtek, és azóta is folyamatosan 
végzik tevékenységüket. Buda-
pest viharos történelme miatt ke-
vés ilyen szervezet létezik, ezért 
mindazokat, akik másfél évszáza-
don át kitartottak, a Főváros ve-

zetése városalapító 
cégként vagy ven-
déglátóhelyként 
kívánja elismerni, 
hogy ezzel is meg-
köszönje elhiva-
tott munkájukat” 
– mondta Nyáry 
Krisztián.

Já

A tavalyi sikeres debütálás után 
a Fővárosi Közgyűlés idén is 
meghirdette az Égig érő fű el-
nevezésű udvarzöldítő pályáza-
tot. Érdemes nevezni, hiszen az 
előző pályázaton XV. kerüle-
ti társasház is nyert: a Fő út 2. 
szám alatt élő lakóközösség két-
millió forint támogatást kapott 
az udvaruk megszépítésére.

Az udvarzöldítési pályázatra tár-
sasházak, lakásszövetkezetek je-
lentkezhetnek. A rendelkezésre 
álló támogatási keretösszeg brut-

tó 30 millió forint, amelyből 800 
ezertől akár 2 millió forint vissza 
nem térítendő pénzbeli támoga-
tást is elnyerhetnek a pályázók.

A támogatás belső udvarok fel-
újítási- és megújítási munkáira, a 
szükséges műszaki vizsgálatok, 
tervezési munkák, növényzet te-
lepítése, földmunkák, alapanya-
gok, köztéri elemek készítésére, 
kész bútorok és kerti szerszámok 
beszerzésére, bérlésére, növény-
orvosi, favédelmi munkák elvég-
zésére nyerhető el. 

A beérkezett pályázatok szak-
mai bírálata alapján, a rendelke-
zésre álló támogatási keretösszeg 

erejéig a fővárosi önkormányzat 
támogatási szerződést köt a nyer-
tes társasházakkal, lakásszövetke-
zetekkel.

Pályázati dokumentációt ki-
zárólag e-mailben, az egigerofu@
budapest.hu e-mail címre várnak. 

A részletes kiírás és további 
információ a www.budapest.hu 
honlapon olvasható.

ÚJSZERŰ 
MEGÁLLÓNÉVTÁBLÁK
Új típusú, QR-kóddal ellátott meg-
állónévtáblákat tesztel a BKK. A kód 
beolvasása lehetővé teszi, hogy az 
utazástervező applikáció azonnal 
megjelenjen a felhasználó mobilké-
szülékén, így biztosítva a könnyebb 
és gyorsabb utazást. A tesztidő-
szakban tíz megállóhelyen láthatók 
a QR-kódok. Amennyiben pozitív 
lesz a visszajelzés, a BKK további 
megállókra is kiterjeszti az újítást.

FŐVÁROSI ELISMERÉSEK
A Főváros Napján elismerő díja-
kat adományozott a fővárosi önkor-
mányzat azoknak, akik Budapest 
életében jelentős, meghatározó sze-
repet töltenek be. Köztük van Pes-
kóné Dr. Buzna Andrea, a XV. ke-
rületi Dr. Vass László Egészségügyi 
Intézmény főigazgató főorvosa, aki 
Budapestért Díjban részesült. Buda-
pest egyesítésének évfordulója al-
kalmából díszpolgári címben része-
sült Adamis Anna dalszövegíró, Ke-
leti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok 
tornász, Bodrogi Gyula színművész, 
dr. Iványi Gábor lelkész, Novák Fe-
renc „Tata” koreográfus és Perczel 
Anna építész, urbanista. Az elisme-
rést posztumusz kapta meg Ráday 
Mihály operatőr, a Budapesti Város-
védő Egyesület alapítója, valamint 
Tandori Dezső költő, író, műfordító.
A Fővárosi Közgyűlés Pro Urbe Buda-
pest Díjat adományozott „Beke” Far-
kas Nándornak, a 100 Tagú Cigány-
zenekar elnök-menedzserének; a Fé-
szek Művészklubnak; Hernádi Judit 
színművésznek; Kirschner Péternek, a 
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület el-
nökének; Máté Gábor színművésznek, 
színházigazgatónak;  továbbá Pintér 
Béla író, rendező, színművésznek. 
Emellett átadták még a Budapes-
tért Díjakat, a Zalabai Gábor Díjakat, 
a Fővárosért Emlékzászló Díjat, a Dr. 
Barna Sándor Emlékérmeket, a Papp 
László Budapest-Sportdíjakat, vala-
mint a Főváros Szolgálatáért Díjakat.

Jeles évfordulóra
készül Budapest

Induljon az udvarzöldítés

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZAT

A programso-
rozat egyik 
fókusza a könyv 
lesz

FŐVÁROSI HÍREK
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Nyáry Krisztián: az emlékév lebonyolításában fontos szerepet kap majd a Főváros kul-
turális értékeit megőrző Közalapítvány, a Pro Cultura Urbis
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téshús kilója egy húszasba ke-
rült, a vágott csirkét 10 forin-
tért árulták. 

Az ostrom idején a pestúj-
helyi házak kilencven százalé-
ka romos volt, három évvel ké-
sőbb már csak az épületek tize-
de őrizte a belövések nyomait. 
Leginkább a gyerekek sínylet-
ték meg a háború borzalma-
it, az újságok gyakran írtak el-
vadult, erőszakos, betörő kis-
korúakról, az apróhirdetések-
ben sokszor lehetett találni a 
nyomor miatt örökbefogadó 
szülőket kereső hirdetőket: 
„Örökbeadnám 3 hetes kislá-
nyomat gyermekszerető csa-
ládnak. Pestújhely, Bezsilla 
Nándor utca 10. ajtó 3.”

Ráadásul pszichopaták is ve-
szélyeztették a gyerekek tes-
ti épségét. Újabb réme van 
a gyermekes szülőknek – ír-
ta az újság 1948 novemberé-
ben. Zugló és Pestújhely gye-
rekei gyakran félmeztelenül ér-
tek haza az iskolából. A gyerek 
ilyenkor „elpanaszolja otthon, 
hogy egy néni, különböző ürü-
gyekkel elhagyott helyre csalja 
őket és ott mesét mond nekik, 
majd elkéri a ruházatukat az-
zal, hogy azonnal új ruhát hoz 
nekik a régi helyett. A vetkőz-
tető néni hirtelen népszerű lett 
Budapesten s azt mondják róla, 
hogy olyan, mint a kommunis-
ták: mesél a szép jövendőről, a 
legszebb ígéreteket hangoztat-
ja, s közben elrabolja a meglevő 
keveset. A körúton el is nevez-
ték ő vetkőztetőségét; Matyi 
néninek...” – olvastuk a ’48-as 
lapokban. 

Nyilván Rákosi Mátyás nem 
örült az ilyen gúnyolódások-
nak. Nem kellett már sok idő, 
hogy elhalkuljanak a kritikus 
mondatok: 1948 nyarán ösz-
szeolvadt a szocdem és a kom-
munista párt, szeptemberben 
megalakult a hírhedt ÁVH, 
év végén Mindszenty bíborost 
életfogytiglani börtönre ítél-
ték. 

Ám ebben a poros, romos, víz-
hiányos, félelemmel teli világ-
ban az emberek nagyon tudtak 
szeretni. Igaz, gyakran más fe-

leségét, urát. És az sem volt rit-
ka, hogy a heves érzelem ösz-
szekapcsolódott a bűnnel. An-
dor Leon, a későbbi Aranytol-
las újságíró egy kusza betöréses 
ügynek eredt nyomába, amely-
ben a törvényszék Matus Jó-
zsef pestújhelyi lakost életfogy-
tiglanra, bűntársát, Kojsza Ka-
talint tíz év börtönre ítélte. A 
bűncselekmények értelmi szer-
zőjének, Demeter Jánosnénak 
az ügyét pedig rendes bíróság 
elé utalta. 

„A riporter, aki a forró déli 
napsütésben Pestújhely poros 
utcáit járva igyekszik kinyo-
mozni a kis peremváros éjsza-
kai kísérteteinek múltjából azt, 
ami a bírákat a bűncselekmény 
szempontjából kevésbé érdek-
li, lépten-nyomon szerelem-
re bukkan, sőt bonyolult sze-
relmekre. Ebben a történetben 
mindenki a más férjét vagy fe-
leségét szerette, emiatt indult 
betörő útjaira s emiatt került, 
majdnem akasztófára.” – írja az 
újságíró a Magyar Napban.

Andor Leon kiderítette, 
hogy Matust különc természe-
te miatt „kukacos palinak” ne-
vezték a pestújhelyi kiskocs-
mákban. Nős ember volt, négy 
gyerekkel, szenvedélyes dalár-
dista és kugli-bajnok hírében 
állt, „de mindkét szenvedélyét 
elhanyagolta, amióta Demeter 
Jánosnéval kezdte látogatni a 
pestújhelyi lokálokat”. 

Demeterné nem a saját férjé-
vel élt együtt, hanem egy Sza-
bó Sándor nevű emberrel, aki 
az újságíró szerint „külvárosi 
démon” volt, elegánsan öltöz-
ködött és nagy sikerrel szere-
pelt szubrettként egy műked-
velő előadáson.

„Estefelé rágyújtok, egy 
könnyű cigarettre” – Demeter-
né folyton ezt énekelte, miköz-
ben a két férfi, a „kukacos” Ma-
tus és Szabó szerelmesen hall-
gatta őt. A dal végén persze 
a nő megsúgta a lokál asztala 
mellett Matusnak, hova érde-
mes betörni. 

És itt jött a képbe egy pest-
újhelyi fiatal lány, Kojsza Ka-
talin, aki halálosan szerelmes 

volt Matusba, és minden betö-
résben segédkezett neki. Tizen-
kilenc bevallott bűntényben. 
Önzetlenül. Puszta szerelem-
ből. A pénz javarészét persze 
nem ő, hanem Demeterné kap-
ta a hozzáfutó szerelmes „Ku-
kacos”-tól, miközben a szintén 
szerelmes Katalinnak soha nem 
volt egy vasa sem, régi és köl-
csönkapott ruhákban járt. 

Andor Leon cikke végén 
megjegyezte: „Konok, kitartó, 
jutalomra nem váró szerelem 
ez, és az újságíró, aki a poros 
pestújhelyi utcán jegyzi fel en-
nek a szimpla kis históriának 
adatait, úgy érzi, hogy Kati tíz 
év múlva, ha kitölti büntetését, 
időnként csomagot fog küldeni 
az életfogytiglanra ítélt „Kuka-
cosnak”. 

Vajon így lett? Kati tíz év 
után, legalább egy beszélő ere-
jéig találkozott szerelmével, a 
„kukacos” Matussal? Nem tud-
ni. De a pestújhelyi lány bizto-
san tudta, ahogy Elizabeth is a 
romantikus amerikai moziban: 
a holnapért élni kell.

TÖRTÉNETEK AZ 1940-ES ÉVEKBŐL

KÖZÉPPONTBAN

Miért hívták a vetkőztető 
szatírt Matyi néninek? 
Mennyire volt drága az 
élet Pestújhelyen a háború 
után? Korabeli újságokat 
lapoztunk végig a város-
rész elfeledett múltja után 
kutatva, s megtudtuk 
azt is, mire volt képes a 
Pestújhelyre betörő, igazi, 
életfogytiglant érő szere-
lem.

PungoR andRás

A holnapért élni kell

A holnapért élni kell. Ezt a ro-
mantikus amerikai filmet vetí-
tették 1948-ban a pestújhelyi 
moziban.  A filmben Elizabeth 
értesítést kap, miszerint vőlegé-
nye elesett a fronton. Pedig ez 
nem igaz, a férfi csupán meg-
sebesült, életét megmentette 
egy osztrák orvos, de lebénult.  
John McDonald annyira szeret-
te Elizabeth-et, hogy ilyen álla-
potban nem akart menyasszo-
nya terhére lenni, ezért Auszt-
riában, Bécsben kezdett új éle-
tet. Csak húsz év múlva tért 
vissza Amerikába, hogy láthas-
sa szerelmét.

Akkoriban aki kilépett a 
pestújhelyi moziból, egy 15 
ezer lelkes község utcáin találta 
magát. Az ott lakók fele mun-
kás, fele alacsony fizetésű köz-
alkalmazott és nyugdíjas volt. 
Ha a mozilátogató hazafelé me-
net megszomjazott, a település 
öt kútjának egyikéből nyerhe-
tett magának vizet. Nappal az 
asszonyok, késő este a férfiak 
álltak sorba a kutak előtt. Akik 
elunták a várakozást, Zuglóba 
gyalogoltak vízért. 

A korabeli cikkek szerint elké-
pesztő volt a drágaság, Pestúj-
helynek nem volt teherpálya-
udvara, így az árukat Újpest-
ről, Palotáról hozták be. Hi-
ánycikk volt a friss zöldség, ha 
mégis lehetett venni, drágább 
volt, mint Pesten. A Friss Új-
ság szerint akkoriban a marha-
húst 8,49 forintért adták, a ser-
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Az óramutató járása szerint balról, felülről
Az egykori pestújhelyi Széchenyi (Fuszekli) Filmszínház
Újságárus, 1943
Bartha Pál rákospalotai hentes bódéja az Újpesti piacon
Pestújhelyi út 4.
Délután a férfiak hordták a vizet



14 2021. november 25. www.bpxv.hu

TK

Egy új megközelítéssel próbálják kezelni és 
esetleg oltással megelőzni az Alzheimer-kórt 
brit és német tudósok.

A kutatók az Alzheimer-kóros betegek agyában 
kialakuló plakkokban lévő, a betegség szempontjá-
ból fontos fehérje egy oldódó formájára összponto-
sítottak mind az antitestalapú kezelés, mind az oltó-
anyag esetében.

„Azonosítottunk egy antitestet egerekben, amely 
semlegesíti az oldódó béta-amiliod megcsonkított 
formáját, de nem kötődik a fehérje vagy a plakkok 
normális formáihoz” – idézte az egyik kutatót az MTI 
a Leicesteri Egyetem közleménye alapján. 

A kísérletek során ezt az antitestet átalakították 
oly módon, hogy az immunrendszer ne ismerje fel 
idegenként és elfogadja azt. Létrehozták a béta-ami-
loid egy szerkesztett formáját, amelyről azt remélik, 
hogy felhasználható egy oltáshoz, amely az immun-
rendszert speciális antitestek előállítására ösztönzi.

Bár a kutatás korai szakaszban van, az eddigi 
eredmények azt mutatják, hogy a vakcina segített 

helyreállítani idegsejtfunkciót, növelni az agyban a 
glükózanyagcserét, helyreállítani az emlékezetvesz-
tést és csökkenteni a betegség következtében el-
szaporodó béta-amiloid plakkokat.

A becslései szerint ma mintegy 55 millió ember 
szenved demenciában a világon, az esetek 60-70 
százalékában pedig mindezért az Alzheimer-kór te-
hető felelőssé. Az idegsejtek pusztulását előidéző 
kórkép egyik legfőbb jellemzője, hogy az agyban 
kórosan nagy mennyiségben felszaporodik egy fe-
hérje, a béta-amiloid. A vakcináció célja, hogy az 
immunrendszert az e fehérjéből képződött lerakódá-
sok, plakkok felszámolására sarkallja, így lassítva a 
kórlefolyást, ezáltal a demencia súlyosbodását.

Reménykeltő
kutatások

Őszi közösségépítés

60+
ALZHEIMER-KÓR

IDŐSEKET SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

SPORTOS IDŐSEK
Mozgalmas napok vannak az ESZI 
Területi Gondozás nappali ellátásá-
ban részt vevők mögött. Egy év ki-
hagyással idén ismét megrendez-
ték az idősek darts bajnokságát. Az 
Arany János utcai és a Klebelsberg 
telephely igénybe vevői mérték ösz-
sze tudásukat. A vidám hangulatú 
versenyen mindenki szép eredményt 
ért el.

ÉLTETŐ VONALAK
Kétnapos, jobb agyféltekés rajztan-
folyamon remekműveket alkottak a 
kerületi idősek. A nappali ellátásban 
dolgozó szakemberek elmondták: a 
tanfolyam előtt senki nem hitte, hogy 
ilyen csodaszép képek fognak szület-
ni. A programon az idősek különböző 
technikákkal ismerkedhettek meg M. 
Gombás Mónika rajz-művészettörté-
net művész tanár, mesekönyv-illuszt-
rátor segítségével.

Élményekben gazdagon telt az 
ősz az Időseket Segítő Szolgá-
latnál. Az Arany János, a Klebels-
berg Kuno és a Kontyfa utcában 
is kellemes programokon vehet-
tek részt a nappali ellátás igénybe 
vevői.

Az állandó kínálatok mellett 

szerveztek vetélkedőket, közös 
névnapi és szülinapi összejöve-
teleket, szüreti mulatságokat, 
Márton-napi megemlékezést és 
kreatív klubot is.

Az emlékezetes pillanatokat 
gasztronómiai fogások és közös 
játék tette feledhetetlenné.

SZAKÁCS

Közétkeztetéssel 
foglalkozó konyhára 
keresünk szakácsot 
Budapest XV kerület és 
vonzáskörzetében.

Feladatok:
•  kézilányok és szállítók 

koordinálása
•  heti és napi szinten 

megrendelések leadása
•  több száz főre reggeli, 

ebéd, uzsonna 
elkészítése, és annak 
teljeskörű lebonyolítása

•  a konyha HACCP 
megfelelésének napi 
szintű ellenőrzése

•  alkalmanként 
rendezvényekre főzés, 
előkészülés és esetleg 
tálalás (külön bérezéssel)

Munkaidő: munkanapokon 
5-13 óráig

KONYHALÁNY

Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyhára keresünk 
konyhai kisegítőt Budapest 
XV kerületbe valamint 
Verőcére.

Feladatok:
•  több száz főre reggeli, 

uzsonna elkészítése
•  ebéd elkészítésében  

segédkezés
•  konyha tisztántartása

Munkaidő: munkanapokon 
5-13 óráig

DIÉTÁS SZAKÁCS

Vác és Vidéke Nk. 
Kft. részére keresünk 
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyhára diétás szakácsot 
Budapest XV. kerület és 
vonzáskörzetében.

Feladatok:
•  heti és napi szinten 

megrendelések leadása
•  több száz főre reggeli, 

ebéd, uzsonna 
elkészítése, és annak 
teljeskörű lebonyolítása

•  a konyha HACCP 
megfelelésének napi 
szintű ellenőrzése

Kizárólag azok jelentkezését 
várjuk, akik rendelkeznek 
diétás szakács képesítéssel.

Munkaidő: munkanapokon 
5-13 óráig

Jelenkezésüket Önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével
az iroda@vacesvideke.hu e-mail címre várjuk!

Érdeklődni a+36-20/996-7004-es telefonszámon munkanapokon 7-15 óráig lehet

HIRDETÉS
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FŐVÁROSI ELISMERÉS

RieRsch Tamás

November 17-én, a Fővárosi 
Városháza dísztermében Kará-
csony Gergely főpolgármester-
től dr. Buzna Andrea, a XV. 
kerületi Dr. Vass László Egész-
ségügyi Intézmény főigazgató-
ja a Budapestért elismerést ve-
hette át.

„Nagyon örülök ennek a díjnak, 
amely az első, kerületen kívüli 
elismerés a számomra – mond-
ta közvetlenül a díjátadást köve-
tően. – Nagy megtiszteltetés, de 
hangsúlyozni szeretném, hogy 
ez a díj nemcsak engem illet, ha-
nem azt a kollektívát is, amellyel 
együtt dolgozom. A kollégáim 
nélkül ugyanis én sem lehetnék 
sikeres.”

Dr. Buzna Andrea friss diplo-
más orvosként 1996-ban került 
a Rákos úti szakrendelőbe. Ke-
rületi egészségügyi pályafutását 
üzem- és sportorvosként kezdte, 
2008-ban minőségirányítási ve-
zetővé nevezték ki. 2011-ben or-
vosigazgató lett, 2019 óta pedig 
főigazgatóként irányítja a XV. 
kerületi egészségügyi intézmé-
nyeket. 

„A pandémia 
senkinek sem jött 
jól, különösen 
igaz ez az egész-
ségügyre. Frissen 
kinevezett vezető-
ként kellett szem-
besülnöm azzal, 

hogy járványhelyzetben milyen 
fontos feladat hárul az orvosok-
ra és az asszisztensekre.”

A kerületi főigazgatónak a 
szűrővizsgálatok, a fejlesztések 
helyett az elmúlt közel két év-
ben elsősorban járványmene-
dzseléssel kellett foglalkoznia. 
Három vezetői évének nagy ré-
szét ez a feladat tette ki. 

„A lakosság védelme érdeké-
ben sok mindent felvállaltunk. 
Teszt- és oltópont lettünk, amely 
munkából minden orvos és asz-
szisztens kiveszi a részét. Ráadá-
sul mindezt úgy, hogy közben a 
szakrendeléseket is üzemeltetni 
próbáljuk. Sajnos a magánszfé-
rával meg kell küzdenünk, így 
rendszeresen szakemberhiánnyal 
küszködünk, de ezt a problémát 
jó munkaszervezéssel egyelőre 
még meg tudjuk oldani.”

A kitüntetett kerületi orvos 
elmondta, legnagyobb büsz-
keség számára, hogy a kerületi 
egészségügy csapatként tud dol-
gozni. Hozzátette: a járványtól 
független néhány sikert azért el-
könyvelhetett. A Rákos úton va-
lamennyi szakrendelőt, sőt nyá-
ron az összes vizesblokkot fel-

újították. Fejlődik 
a gépműszerpark, 
hogy csak a legna-
gyobb innovációt, 
a CT üzembe he-
lyezését említsük. 
Az Opál utcai ren-
delő felújítása már 
befejeződött, hama-

rosan elkészül a Hősök úti ren-
delő is, ahol többek között egy 
Fogászati Centrumot alakítanak 
majd ki. 

„A Rákos útról ide költöznek 
majd át a fogorvosok, az így fel-
szabadult harmadik emeleti ren-
delőkbe helyezzük át az egész-
ségügyi menedzsment irodáit, 
amelyek eddig az első emeleten 
voltak. Így megint csak helyhez 
jutunk, melyet a kardiológia és a 
neurológia kap majd meg, illetve 
az infúziós terápiának is itt szo-
rítunk majd helyet” – jegyezte 
meg a főigazgató. 

Dr. Buzna Andrea már na-
gyon várja a Bezsilla Nándor ut-
cai rendelő felújítását is, mely be-
ruházás a Hősök úti rendelő át-
adását követheti, és ahova majd 
az úgynevezett orvosi segélyhely 
fog kerülni.

Fo
tó
k:

 X
V

. M
éd

ia
, V

ar
go

sz

KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS 
ZÁRT HELYEKEN
„November 20-tól ismét kötelező-
vé tette a kormány a zárt terekben a 
maszkhasználatot. Kötelező a maszk 
használata például az üzletekben vá-
sárláskor, a bevásárlóközpontokban, 
a levéltárakban, a múzeumokban, 
a színházakban, mozikban, illetve a 
közigazgatási szerv ügyfelek részére 
nyitva álló területén” – jelentette be 
Gulyás Gergely. Már korábban dön-
töttek a kötelező maszkhasználatról a 
tömegközlekedésben, s ez továbbra is 
fennmarad. A szolgáltatások esetében 
mindenhol kötelező a maszk viselése, 
ahol egy üzlethelyiségben rendszere-
sen öt főnél többen tartózkodnak. Az 
iskolákban az igazgatókat jogosítják 
fel, hogy döntsenek a maszkviselés-
ről. A maszkhasználat alól kivételt je-
lentenek az irodák és a sportolás cél-
jára szolgáló helyiségek.
Gulyás Gergely közölte azt is, hogy 
kötelezővé tették a koronavírus elleni 
harmadik oltást az egészségügyi dol-
gozóknak. Ennek elrendelését tervezik 
az államigazgatásban is, mivel az ál-
lam igyekszik jó példával elöl járni.
Továbbra is védettségi igazolvány-
nyal lehet látogatni az ötszáz főnél na-
gyobb rendezvényeket.

OLTÁSKAMPÁNY
A Dr. Vass László Egészségügyi Intéz-
mény is részt vesz az országos oltási 
akcióhét lebonyolításában. Ennek ke-
retében a Rákos út 77/a szám alatti 
Szakrendelőben kizárólag időponttal 
rendelkezők oltása zajlik (www.eeszt.
gov.hu oldalon időpontot foglalók ré-
szére), míg a Zsókavár utca 42-44. 
szám alatti Orvosi Rendelőben időpont 
nélkül érkezők vehetik igénybe az ol-
tás felvételét: november 25. csütörtök 
8 és 20 óra között, míg november 26-
án pénteken 8 és 14 óra között.

PCR-TESZTELÉS
Új helyen végzik a COVID-19 PCR 
tesztelést kerületünkben. A COVID-19 
járvánnyal kapcsolatos PCR minta-
vételt a Zsókavár utca 24-26. szám 
alatt, a  „Spirálház” első emeletén, a 
volt mosoda helyiségében végzik. A 
mintavételre 8 és 14 óra között van 
lehetőség a XV. kerületben bejelentett 
lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendel-
kezőknek, kizárólag háziorvosi javas-
lat alapján!

Dr. Buzna Andrea: a kollégáim nélkül én sem lehetnék sikeres

Ez az első 
kerületen kívüli 
elismerés 
a számomra

Taps egy kerületi orvosnak



16 2021. november 25.  www.bpxv.hu KÖZBIZTONSÁG

Fo
tó
: X

V
. M

éd
ia

, V
ar

go
sz

RieRsch Tamás

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság befejezte a nyomozást 
a tavaly május 22-én a Deák 
tér közelében két halálos áldo-
zatot követelő bűncselekmény-
ben. Az áldozatok közül a 17 
esztendős László XV. kerületi 
lakos, a REAC egyik főszurko-
lója volt.

A nyomozás eredményei szerint 
a 2020. május 22-én 18 esztendős 
Cs. Krisztián ellen több ember 
sérelmére elkövetett emberölés 
bűntette, felfegyverkezve cso-
portosan elkövetett rablás bűn-
tette és súlyos testi sértés bűntett 
kísérlete miatt, az akkor 19 esz-
tendős J. Dániel, illetve ikertest-
vére, J. Marcell ellen különös ke-
gyetlenséggel elkövetett ember-
ölés bűntette, felfegyverkezve 
csoportosan elkövetett rablás 
miatt, a 17 esztendős fiatalkorú 
R. E. ellen felfegyverkezve cso-
portosan elkövetett rablás bűn-
tette miatt, a 19 éves M. O. és 
a 17 esztendős, fiatalkorú K. B. 
ellen csoportosan elkövetett ga-
rázdaság bűntette megalapozott 
gyanúja miatt emeltek vádat. 

Tavaly május 22-én éjjel két, 
egymástól független, mégis ösz-
szetartozó esemény történt a 
Deák tér környékén. Éjfél után 
egy fiatalkorú lány a Deák téri 
park egyik padján alvó fiú mel-
lől elemelt egy hangfalat, amivel 
megpróbált meglógni, de a sér-
tett és barátai észlelték a bűncse-

lekményt, és utánamentek. Így 
kerültek először konfliktusba 
a lány társaságához tartozó Cs. 
Krisztiánnal és az ikerfiúkkal. 
A két társaság szóváltásba keve-
redett, majd verekedni kezdtek. 
Cs. Krisztián az egyik fiút ököl-
lel arcon ütötte, majd a nála le-
vő késsel combon szúrta. A ha-
tóság erről az esetről nem érte-
sült, a sértettek nem tettek felje-
lentést, és egyetlen egészségügyi 
intézmény sem jelzett szúrt sérü-
lést. A történetet csak utólag, a 
tanúvallomások alapján rekonst-
ruálták.

Cs. Krisztiánék ezt követő-
en több szórakozóhelyre is be-
tértek, és sok al-
koholt fogyasz-
tottak. Hajnali 3 
óra körül a József 
Att i la–Herceg-
prímás utca sarkán 
egy ötfős társa-
ságra figyeltek fel, 
akik hangoskod-
tak és lökdösőd-
tek. Cs. Krisztián 
teljesen „beindult” a látványtól, 
a lökdösődők közé vetette ma-
gát, és verekedést provokált. A 
két ikerfiú pedig követte őt. Cs. 
Krisztián a nála levő, egyébként 
J. Marcell tulajdonát képező 9 
centiméter pengehosszúságú kés-
sel két alkalommal hátba döfte a 
17 esztendős Lászlót, majd két-
szer a mellkasán is megszúrta. 
A földre zuhanó fiút J. Marcell 
többször fejbe rúgta. Cs. Krisz-
tián  ezt követően a 20 éves Ger-

gelyre támadt, őt több alkalom-
mal az oldalán és a mellkasán is 
megszúrta, majd mellkason rúg-
ta. A három garázda ezután el-
menekült a helyszínről.

Az V. kerületi rendőrök öt 
percen belül a helyszínen voltak, 
azonnal megkezdték a két fiatal 
újraélesztését, de már nem tud-
tak segíteni rajtuk. Időközben az 
I., a VII. és a VIII. kerületi rend-
őrök is a helyszínre érkeztek, il-
letve a BRFK Bűnügyi Bevetési 
Osztálya, valamint a Közrend-
védelmi Főosztálya is kivonult. 
A helyszínt a rendőrök lezárták, 
és az információk alapján körö-
zést adtak ki az elkövetők ellen. 

A három elkövető 
közül elsőként (20 
perccel a bűncse-
lekményt követő-
en) Cs. Krisztiánt 
fogták el a Teréz 
körút egyik villa-
mosmegállójában. 
Öt perccel később 
az ikerfiúk is meg-
lettek, őket a Kos-

suth Lajos utcában fogták el. 
A helyszíni szemle 112 bűn-

jelet rögzített. Az egyik közeli 
térfigyelő kamera a verekedés és 
az emberölések minden pillana-
tát rögzítette. A nyomozás során 
3830 oldalas anyag gyűlt össze, 
30 tanút hallgattak meg, és több 
mint harminc szakértőt vontak 
be az eljárásba. Ezek alapján a 
nyomozást lezárták, és az aktá-
kat vádemelési javaslattal átadták 
a Fővárosi Főügyészségnek. 

ITTASAN BALESETET
OKOZOTT
A Késmárk utcában egy bizonytalan 
úttartással közlekedő autó balese-
tet okozott azzal, hogy menet közben 
két járműnek is nekiment. Az egyik 
autóban személyi sérülés is történt. 
A rendőrök már a helyszínen meg-
vizsgálták, hogy a balesetet okozó 
autó vezetője fogyasztott-e alkoholt. 
Miután a szonda jelentős alkohol-
fogyasztást mutatott, a férfit előállí-
tották, és ellene  járművezetés ittas 
állapotban bűntette miatt eljárást in-
dítottak.

VISSZATÉRŐ TOLVAJ
Egy férfi akart laptopot lopni az egyik 
kerületi bevásárlóközpont műsza-
ki áruházából, ám az üzlet biztonsá-
gi személyzete ezt időben felfedez-
te, így sikerült a boltot elhagyó férfit 
megállítaniuk, és a rendőrség kiér-
kezéséig visszatartaniuk. A férfi nem 
volt ismeretlen a személyzet számá-
ra, korábban ugyanis hasonló célból 
már járt náluk, és akkor sikerült is a 
lopott laptoppal kimennie az üzlet-
ből. A férfi mindkét bűncselekmény 
elkövetését elismerte a rendőröknek, 
illetve azt is elmondta, hogy a lopott 
készüléket hol és mennyiért adta el. 
A férfi ellen két rendbeli lopás miatt 
eljárás indult.

JÓLLAKOTT ELKÖVETŐ
Az egyik újpalotai nagyközértben egy 
férfi nemes egyszerűséggel megreg-
gelizett, majd miután jóllakott, meg-
próbált észrevétlenül távozni. A sze-
mélyzet azonban észlelte az esetet, 
és időben értesítette a rendőröket, 
így a bereggelizett férfit már várták a 
járőrök a bolt előtt. A gyanúsított rá-
adásul tetézte a bűnét, mert hamis 
igazolvánnyal próbálta meg igazolni 
magát, így több bűncselekmény mi-
att is eljárást indítottak ellene.

A RENDŐRSÉGEN BUKOTT LE
Az egyik, Rákos úti buszmegállót 
egy ismeretlen férfi megrongálta, a 
lábával berúgta az egyik üveget. A 
bejelentő az elkövetőről fényképet 
készített. A fotó alapján a járőrök fel-
ismerték a férfit, akit egy másik al-
kalommal már előállítottak a kerületi 
kapitányságon, most pedig garázda-
ság miatt indítottak eljárást ellene.

VÁDEMELÉS

A helyszíni 
szemle 112 
bűnjelet 
rögzített

Lezárult a nyomozás
Az áldozatok közül a 17 esztendős László XV. kerületi lakos a REAC egyik főszurkolója volt
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ŐSZI KERTRENDEZÉS

MADÁRVÉDELEM

ORSZÁGOS MUNKAKUTYA SPORT EGYESÜLET

A lakosság és az önkormányzatok segítségét 
kéri a baglyok költésének elősegítéséért a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület, műfészkek és költőládák kihelyezésével 
ugyanis jelentősen javulnak a lakott települése-
ken élő, rágcsálópusztító madarak életfeltételei.

Magyarország tíz fészkelő bagolyfajából öt lakott 
területeken is él, vagy kimondottan emberkövető-
nek számít. Jelenlétük azért fontos, mert ezek a 
madarak elsősorban kisrágcsálókkal táplálkoznak, 
és fiókáikat is ezekkel etetik. Így biológiai úton se-
gítenek kordában tartani a városokban is problé-
mát okozó egereket és patkányokat.
A madarak megtelepedésének egyik legfőbb aka-
dálya gyakran a megfelelő fészkelőhelyek hiánya. 
A baglyok ugyanis nem tudnak fészket építeni. 
Azonban ma már rendelkezésre állnak azok az is-

meretek, melyek segítségével elősegíthető a kü-
lönböző madárfajok megtelepedése mesterséges 
fészkelőhelyekkel.
A leggyakoribb hazai bagolyfaj, az erdei fülesba-
goly elfoglalja az ágvillába kihelyezett vesszőkosa-
rat, de szívesen beköltözik fára, épületfalra rögzí-
tett, félig nyitott előoldalú vércseládákba is. A leg-
inkább emberkövető gyöngybagoly templomok 
toronysüvegébe, padlásokra telepített költőládák-
kal; a macskabagoly, a kisebb testű kuvik és fül-
eskuvik pedig nagyméretű mesterséges odúkkal 
segíthető. A baglyoknak kirakott műfészkek, mes-
terséges odúk esetében alapelv, hogy ezekbe 
mindig kell száraz fű, hullott lomb vagy faforgács 
fészekanyagot tenni, amibe a tojó alakítja ki a tojá-
soknak a fészekmélyedést. 
Bővebb információ a témában a www.mme.hu 
weboldalon található. (já)

Egy kutyajó nap!
Házi kedvenceké volt a főszerep november 14-én a 
Felsőkert utcai kutyás sportpályán. A rengeteg szó-
rakoztató program mellett a jótékonykodóknak is ki-
emelt szerep jutott. 
Az Országos Munkakutya Sport Egyesület ugyanis 
az esemény belépőjegyeinek, illetve a nevezési dí-
jak árából befolyt összeggel a Bárka Átmeneti Állat-
otthon melegedőjének felújítását támogatja. Ezen a 
napon a gazdiknak is kijutott a mozgásból, számos 
kutyás sport kipróbálása mellett lelkesen biztatták a 
négylábúakat a különböző ügyességi versenyeken 
is. A standokon kutyás felszerelések és egyéb kie-
gészítők várták az érdeklődőket. Miközben konzul-
tációra is volt lehetőség fizioterápia, kutyakozmeti-
kus, állatorvos állt a résztvevők rendelkezésére.
Aki pedig Mikulásra a csizmába egy szép serleget is 
szeretne, jelentkezzen az idei utolsó baráti megmé-
rettetésre, melyet december 5-én szintén a kerüle-
ti Felsőkert utca 2. szám alatt tartanak. Részletek: 
omse.hu TK

A téli álomra húzódó sünök védelmé-
re szólít fel az őszi lombhullás idején a 
Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület, ugyanis az óvatlanul el-
végzett őszi kerti munkák veszélyeztet-
hetik szúrós hátú barátainkat.

A kertek rendezése során összegereb-
lyézett, ideiglenes levél- és rőzsehalmok 
ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre 
készülő sünök számára, amelyeknek téli 
álma akkor kezdődik, amikor a hőmér-
séklet tartósan 8 Celsius-fok alá csök-
ken. 
Nem szabad vasvillával nekiesni a ha-
lomnak, hanem szerszámnyéllel, hosz-
szabb erős bottal, az alapi részen még 
óvatosabban, akár kézzel kell átforgat-
ni azt, így győződve meg arról, hogy 
nincs-e alatta valamilyen állat. Az is se-

gít, ha a halmok elbontása átlátható ré-
tegenként, fentről lefelé haladva törté-
nik meg. A zaj hatására összegömbö-
lyödő sün tüskéire szúródó levéltörme-
lék szinte láthatatlanná teszi az állatot, 
ezért a halom alapjához jutva fontos 
odafigyelni a gömbölyded formákra. 
Az összegömbölyödve megemelt állat 
ugyanis gyakran kigurul a gallyak és le-
velek közül.
Az ilyen rakásokat soha nem szabad fel-
gyújtani helyben, mert a lángok elől a 
sünök nem tudnak elmenekülni.
A telelő sün találása esetén lehetőség 
szerint vissza kell tenni rá kellő vastag-
ságú rétegben a leveleket és ágakat, 
vagy a közelben, bokrok takarásában 
kell elkészíteni egy ilyen növényi halmot, 
és ez alá tanácsos visszahelyezni az ál-
latot. jó-gi

Vigyázzunk a sünikre!

Legyen fészke a baglyoknak
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A tizenötödik címmel mutat be tör-
ténelmi musicalt a Madách Színház 
tavasszal; Derzsi György és Meskó 
Zsolt darabját, a III. Madách Musi-
cal Pályázat győztes művét Szirtes 
Tamás rendezésében láthatja a kö-
zönség. A Madách Színház 2022. 
április 22-23-24-én mutatja be a 
tizenötödik aradi vértanúról, Kazin-
czy Lajosról szóló darabot.
A címszerepet, Kazinczyt hármas 
szereposztásban alakító Borbély 
Richárd, Jenővári Miklós és Solti 
Ádám mellett Baranyai Annamária, 
Détár Enikő, Gallusz Nikolett, Kecs-
kés Tímea, Ladinek Judit, Miller 
Zoltán, Posta Victor, Sánta László, 
Gubik Petra és Simon Boglárka 
szerepel az előadásban.
Az új magyar musical az 1848-49-
es szabadságharc korát idézi meg.

KÖNYV

Ha  szereted a házicukikat, és 
vágysz egyre, netán nem szereted 
őket, csak imádsz nevetni,  fetren-
geni a kacagástól – akkor ezt a 
könyvet neked találták ki.
Mi történik, ha belepukizol egy ku-
tya képébe?
Miért félnek a macskák az uborkától?
Van ebben a MÓKÁS könyvben 
kelbimbó terrier, hörcsögössze-
esküvés, kaksiazonosító táblázat, 
meg sok egyéb, amitől sírásig, 
orrfolyásig, hasfájásig fogod csap-
kodni a térdedet a nevetéstől. 
James Campbell – Rob Jones: A 
házi cukik mókás élete című köny-
ve a Corvina kiadó gondozásában 
kapható. Egy remek ajándék gye-
rekeknek a közlegő ünnepekre. 
Bővebb információ a corvinakiado.
hu oldalon érhető el.

KIÁLLÍTÁS

Kép és kultusz címmel a magyar 
képzőművészet első modern fes-
tője, Szinyei Merse Pál életművét 
mutatja be a hazai és nemzetközi 
kortársakkal is párhuzamba állítva 
a Magyar Nemzeti Galéria mintegy 
120 művet felvonultató kiállítása.
A kiállítás az elmúlt időszakban 
előkerült művek mellett hangsú-
lyosan mutatja be Szinyei élet-
művének hazai és nemzetközi 
kapcsolódási pontjait, valamint 
utóéletét is, mások mellett Mo-
net, Courbet, Sisley, Corot, Ga-
insborough és Böcklin; Benczúr, 
Ferenczy és Rippl-Rónai vagy a 
kortársak közül Konkoly Gyula 
és Tót Endre munkáit felvonul-
tatva.
A kiállítás 2022. február 13-ig lá-
togatható a galéria C épületében.

ZENE

A november 25-én a mozikba 
kerülő első magyar karácsonyi 
film a Nagykarácsony zenéjében 
is igyekszik újat hozni: betétdala 
egy szerethető, mégis kortalan 
karácsonyi popdal. 
A zenét hazánk legsikeresebb 
filmzeneszerzője, Balázs Ádám 
jegyzi, a szöveget Szepesi Má-
tyás, a Konyha zenekar front-
embere írta, a dalt Lábas Viki, a 
Margaret Island énekesnője és a 
filmben is hallható gyerekkórus 
adják elő, a produceri munkálato-
kért pedig Toldi Miklós, a Magas-
hegyi Underground dobosa felelt. 
Az „Együtt lesz minden nap ünnep” 
már hallható a rádióban. A külön-
böző műfajokból érkező, különbö-
ző zenei hátterű alkotók ízig-vérig 
karácsonyi dalt készítettek.

Jág

Újabb művészeti ágban 
csillogtatta meg tehetségét a 
kerületi zeneiskola művészta-
nára és intézményvezető-he-
lyettese. Martos Zita novel-
láját az Aposztrof Kiadó őszi 
pályázatán beválasztották a 
kiadó Dimenziók 12 című 
kötetébe. A jeles alkalom 
apropóján beszélgettünk 
Martos Zitával pályájáról, 
munkájáról, művészetéről.

Martos Zita élete és pályája is 
összekapcsolódik a XV. kerület-
tel. Rákospalotán, a Kinizsi ut-
cában született. A zene szerete-
tét már a kórusáról híres Rädda 
Barnen Utcai Ének-Zenei Álta-
lános Iskolában magába szívta, 
ahol Cseszka Edit tanítványa-
ként a Kodály-módszerrel is-
merkedett, majd a Hubay Jenő 
Zeneiskolában Mátyás Jánosné 
is Kodály-tanítványként adta 
át tudását szolfézs-zeneelmélet-

ből. A zeneművészeti szakkö-
zépiskolát Kecskeméten végez-
te, majd Debrecenben szerzett 
fuvolaművész-tanár diplomát. 

A diplomaszerzést követően 
Magyarországon tanított, Né-

metországban pedig muzsikusi 
pályáját egyengette. 

A Hubayban 2014 óta tanít, 
először fuvolatanárként dolgo-
zott a zeneiskolában, majd egy 
évvel később már intézmény-

vezető-helyettesi megbízatást is 
kapott. 

Élete középpontjában most 
az oktatás, a szaktanácsadás, a 
szakmai vezetés áll, de a muzsi-
kálás sem szorult háttérbe. Az 
írás csupán néhány éve része az 
életének, verseket és novellákat 
ír és bizony, nem csak a fiók-
nak. Mint megtudtuk, több írá-
sát beküldte pályázatokra, ame-
lyek közül nem is egy sikeres fo-
gadtatásra talált. Így például Az 
öltöztetők című novelláját be-
válogatták az Aposztrof Kiadó 
most megjelenő Dimenziók 12 
című kötetébe.

Martos Zita tervei között 
szerepel, hogy Oláh Dezső Ju-
nior Prima Díjas zeneszerző, 
jazz-zongoraművész kollégá-
ja közreműködésével, készítsen 
egy, az írásai inspirálta kama-
razenei albumot, emellett pedig 
egy grafikákkal kiegészített sa-
ját kötet kiadását is tervezi, ez-
által egy összművészeti produk-
tumot létrehozva.

Fuvolától a novellákig
ARCOK A KERÜLETBŐL
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Martos Zita: az írás csupán néhány éve része az életemnek
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60+
A koronavírus-járvány sem akadályoz-
hatja meg a kerületi nyugdíjasokat ab-
ban, hogy aktívan éljék mindennap-
jaikat. A 60+ híradóban betekintést 
nyerhetnek abba, milyen változatos 
elfoglaltságokkal töltik szabadidejüket 
szépkorú honfitársaink.
Hétfő, 19:00

ESEMÉNYEK, PROGRAMOK, TV-MŰSOR

SZÓRAKOZÁS

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

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285
Péntek Esti Forduló
november 26., péntek 18:30-20:00november 26., péntek 18:30-20:00
Belépő: 500 Ft Belépő: 500 Ft 

Szilas Táncház Rákospalotán
november 26., péntek 19-24 óranovember 26., péntek 19-24 óra
Belépő: 300 Ft Belépő: 300 Ft 

Palota Kupa – Várjuk a gombfoci sze-– Várjuk a gombfoci sze-
relmeseit relmeseit 
november 27., szombat 10-18 óranovember 27., szombat 10-18 óra
A verseny megtekintése ingyenesA verseny megtekintése ingyenes

Görög Mikulás táncház a Mydros Ze-
nekarral
december 4., szombat 18-22 óradecember 4., szombat 18-22 óra
Belépő: 500 FtBelépő: 500 Ft

Rákospalotai Szilas Néptáncegyüt-
tes – Évzáró Adventi Műsor – Évzáró Adventi Műsor
december 5., vasárnap 15 és 19 óradecember 5., vasárnap 15 és 19 óra
Belépő: 2500 FtBelépő: 2500 Ft

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006
Adventi koszorú készítés
november 27., szombat 10-13 óranovember 27., szombat 10-13 óra
Belépő: 700 Ft + anyagköltségBelépő: 700 Ft + anyagköltség

Hármasfogat – Blues és rock koncert – Blues és rock koncert
december 3., péntek 19 óra december 3., péntek 19 óra 
Belépő: 1200 FtBelépő: 1200 Ft

KIKÖTŐ 
1156 Száraznád u. 5. 
T.: 06 30 868 6087
Speranta koncert
november 27., szombat 18 óranovember 27., szombat 18 óra
Belépő: 600 FtBelépő: 600 Ft

„Salátabár” – egészséges délután – egészséges délután
november 30., kedd 18:00-19:30november 30., kedd 18:00-19:30
IngyenesIngyenes

Tiéd a pálya!  
Továbbtanulási és munkavállalási tip-Továbbtanulási és munkavállalási tip-
pek fiataloknakpek fiataloknak
november 30., kedd 16:30-17:30november 30., kedd 16:30-17:30
IngyenesIngyenes

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Zsókavár u. 15. 
T.: 410 0836
Évzáró Nosztalgia Klub élő zenévelélő zenével
november 26., péntek 17-21 óranovember 26., péntek 17-21 óra
Belépő: 1000 FtBelépő: 1000 Ft

19 éves az Irodalmi Rádió – születés- – születés-
napi ünnepségnapi ünnepség
november 27., szombat 12-16 óranovember 27., szombat 12-16 óra
Belépő: 1000 FtBelépő: 1000 Ft

Modern Tánc és Ritmikus Gimnaszti-
ka évzáró bemutatójaévzáró bemutatója
november 28., vasárnap 10-11 óranovember 28., vasárnap 10-11 óra
IngyenesIngyenes

Fenyves Quartet jazz-blues koncert azz-blues koncert 
advent első vasárnapjánadvent első vasárnapján
november 28., vasárnap 17:00-18:30november 28., vasárnap 17:00-18:30
IngyenesIngyenes

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Gábor Áron utca 58. 
T: 410-5636 
Akkordok élőben – Tündérvese kon-– Tündérvese kon-
cert, NKA Hangfoglaló programcert, NKA Hangfoglaló program
december 11., szombat 19 óradecember 11., szombat 19 óra
Előregisztráció kötelező: pilar.kata@Előregisztráció kötelező: pilar.kata@
csokonaikk.hucsokonaikk.hu
Belépő: 1500 Ft, kerületieknek: 1200 FtBelépő: 1500 Ft, kerületieknek: 1200 Ft

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 Dr. Csizmadia Dóra tájépítész ONLINE 
előadásaelőadása
november 30., kedd 18:00-19:30november 30., kedd 18:00-19:30
IngyenesIngyenes

Az éghajlatváltozás és édesvizeink
Kerpely Klára (WWF) ONLINE előadásaKerpely Klára (WWF) ONLINE előadása
december 1., szerda 18:00-19:30december 1., szerda 18:00-19:30
IngyenesIngyenes

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.11. 26. – 12. 11.

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

Kedd, 19:00

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

Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. kerületben Sz. Urbán Szilvia ha-
gyományokat őrző ötlete alapján. Idézzük meg kicsit a múltjukat egy közös játékkal a 
Csokonai Művelődési Ház szervezésében.

1. Mikor épült a képen látható iskola?      
2. Mikor kezdődött a tanítás?
3. Hogy hívták az első tanítót?         
4. Mikortól lett nyolc általános iskola?                                    
5. Milyen funkciót lát el most az épület?            

A válaszokat e-mailben várják december 25-ig a kviz.csmh@csokonaikk.hu címre, 
vagy személyesen az Eötvös utca 64-66. szám alá a postaládába.
A legtöbb helyes választ adó ajándékot kap.

Város-emlék-képek kvíz XII.

A képviselő-testület döntése értelmében a Csokonai Kulturális Központ A képviselő-testület döntése értelmében a Csokonai Kulturális Központ 
2021. december 31-én jogutód nélkül megszűnik. 2021. december 31-én jogutód nélkül megszűnik. 
Az átszervezés miatt valamennyi intézményünk december 12-től 2022. ja-Az átszervezés miatt valamennyi intézményünk december 12-től 2022. ja-
nuár 21-ig zárva lesz.  Megértésüket köszönjük!nuár 21-ig zárva lesz.  Megértésüket köszönjük!
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ASZTALITENISZ

Csocsóval a legjobbak lehetünk
RieRsch Tamás

A pandémia káros hatásai 
közé kell sorolni, hogy edzés- 
és versenylehetőségek hiá-
nyában rengeteg fiatal ha-
gyott fel a sporttal. Így volt 
ez a Magyar-Kínai Asztalite-
nisz Klub esetében is, mely-
nek versenyzői állománya az 
elmúlt egy évben közel az 
ötödére csökkent. 

„Sokat kellett zárva lennünk – 
mesélte Wei Jin Qiu (Vej Csin 
Csiu), a Magyarországon 
csak Csocsóként ismert 
kínai származású asztali-
tenisz-edző –, amikor meg 
nyitva voltunk, az embe-
rek féltek közösségbe men-
ni.” Szerencsére már jön-
nek gyerekek azzal a céllal 
az edzőterembe, hogy a „vi-
lághírű” kínai edzőtől tanul-
hassanak. Wei Jin Qiu 1964-ben a 
Hunan tartomány 
Changsa városában 
született. Hatéves 
korában kezdett el 
pingpongozni, 14 
évesen pedig már 
az asztalitenisz-vá-
logatott edzőköz-
pontjában edzett 
Pekingben. A kor-
osztályos kínai baj-
nokságban egy al-
kalommal döntőt 

játszott (végül ezüstérmes lett), 
ám 19 esztendős korában egy sú-
lyos sérülés véget vetett a sporto-
lói pályafutásának. A pingpong-
tól nem tudott elszakadni, és a 
ranglétrán felfelé haladva hamar a 
felnőtt női válogatott edzői stáb-
jában találta magát. 1989-ben a 
kuvaiti férfiválogatott szövetségi 
kapitányának nevezték ki, majd 
egy rangos nemzetközi utánpót-
lástorna miatt Magyarországra 
jött. Hamar beleszeretett a ma-
gyar közegbe, az itteni pingpon-
got is megkedvelte, így végleg ná-
lunk maradt. Nyolc évig 
élt Egerben, ahol játé-
kos-edzőként a fel-
nőtt csapatot az NB 
II-ből az Extra Liga 

harmadik helyéig juttatta. 1997-
től Hajdúszoboszlón dolgozott 
az utánpótlás megerősítéséért, in-
nen az útja a BVSC asztalitenisz 
szakosztályához vezetett, ahol 
12 év után sikerült ismét bajnok-
csapatot faragnia, illetve a 2003–
2004-es szezonban a Klubcsa-
patok Szuperligájában a bronz-
éremig vezette a vasutasokat. 
Dolgozott a serdülő- és az ifjúsági 
válogatott edzőjeként is. Olyan 
játékosok fordultak meg a keze 
alatt, mint az ötszörös korosztá-
lyos Európa-bajnok Zwickl Dá-
niel, a háromszoros serdülő Eu-

rópa-bajnok Mol-
nár Krisztián, 

a háromszo-
ros korosz-
tályos Eu-
rópa-bajnok 

(és nem mel-
lesleg kerüle-

tünkben 

élő) Jakab János vagy Kosiba Dá-
niel, illetve a tokiói paralimpián 
bronzérmes Szvitacs Alexa.

Csocsó 2005-ben alapította 
az újpalotai China Mart áruház-
ban a Magyar-Kínai Asztalitenisz 
Klubot. Ezzel mindjárt sporttör-
ténelmet is írt, mert ő lett az első 
és egyetlen kínai edző a világon, 
aki más ország versenyzői szá-
mára klubot üzemeltet. A mes-
ter és családja nem sokkal a klub-
alapítást követően szintén a ke-
rületben telepedett le. Újpalo-
tai csapatában már több fiatal 

tehetség bontogatja szárnya-
it. Közülük a szakemberek 
az edző fiának, a 15 eszten-
dős Wei Chen Yu-nak jó-
solják a legnagyobb jövőt, 

aki már a korosztályos ma-
gyar asztalitenisz-válogatottnak is 
egyik legnagyobb ígérete.

Megtisztelő kinevezés
RieRsch Tamás

A tokiói olimpiát követően leköszönt a 
Magyar Olimpiai Bizottság tízfős Spor-
tolói Bizottsága. A Sinkó Andrea vezet-
te előző grémium helyére sportolói fó-
rumon egy új testületet választottak. 

A fórumon eldőlt, hogy a Nemzetközi és az 
Európai Olimpiai Bizottság Sportolói Bizott-
ságának két magyar tagja, Gyurta Dániel és 
Knoch Viktor mellett (ők alanyi jogon tagjai a 
magyar testületnek is), ki lesz az az öt magyar 
sportoló, akit a többiek az elmúlt három olim-
pián mutatott teljesítménye alapján méltónak 
találnak arra, hogy képviselje majd az érdekei-
ket a MOB Sportolói Bizottságában.               

A tagságra húszan jelentkeztek, akik közül 
öt sportolót választottak ki. Az újonnan felál-
ló Sportolói Bizottságba az előző testületben 
is szerepet kapók közül dr. Baji Balázs világ-
bajnoki ezüstérmes atléta, Csernoviczky Éva 
olimpiai bronzérmes judós és Csonka Zsófia 
Európa-bajnok sportlövő került. 

Melléjük választották újoncként az olimpi-
ai bajnok birkózót, Lőrincz Tamást és a XV. 
kerület egyik olimpiai bronzérmesét, Keszthe-
lyi-Nagy Rita vízilabdázót.

A Magyar Olimpiai Bizottság történetében 
ez volt az első olyan választás, amikor a spor-
tolók maguk szavazhattak arról, ki képviselje 
őket. Az újonnan felálló Sportolói Bizottság-
ba két főről a 2022-es pekingi téli olimpia után 
döntenek majd. 

Keszthelyi-Nagy Rita is bekerült a MOB Sportolói 
Bizottságába

mesélte Wei Jin Qiu (Vej Csin 
Csiu), a Magyarországon 
csak Csocsóként ismert 
kínai származású asztali-
tenisz-edző –, amikor meg 
nyitva voltunk, az embe-
rek féltek közösségbe men-
ni.” Szerencsére már jön-
nek gyerekek azzal a céllal 
az edzőterembe, hogy a „vi-
lághírű” kínai edzőtől tanul-
hassanak. Wei Jin Qiu 1964-ben a 
Hunan tartomány 
Changsa városában 
született. Hatéves 
korában kezdett el 
pingpongozni, 14 
évesen pedig már 
az asztalitenisz-vá-
logatott edzőköz-
pontjában edzett 
Pekingben. A kor-
osztályos kínai baj-
nokságban egy al-
kalommal döntőt 

got is megkedvelte, így végleg ná-
lunk maradt. Nyolc évig 
élt Egerben, ahol játé-
kos-edzőként a fel-
nőtt csapatot az NB 
II-ből az Extra Liga 

lyos Európa-bajnok Zwickl Dá-
niel, a háromszoros serdülő Eu-

rópa-bajnok Mol-
nár Krisztián, 

a háromszo-
ros korosz-
tályos Eu-
rópa-bajnok 

(és nem mel-
lesleg kerüle-

tünkben 

élő) Jakab János vagy Kosiba Dá-
niel, illetve a tokiói paralimpián 
bronzérmes Szvitacs Alexa.

Csocsó 2005-ben alapította 
az újpalotai China Mart áruház-
ban a Magyar-Kínai Asztalitenisz 
Klubot. Ezzel mindjárt sporttör-
ténelmet is írt, mert ő lett az első 
és egyetlen kínai edző a világon, 
aki más ország versenyzői szá-
mára klubot üzemeltet. A mes-
ter és családja nem sokkal a klub-
alapítást követően szintén a ke-
rületben telepedett le. Újpalo-

alapítást követően szintén a ke-
rületben telepedett le. Újpalo-

alapítást követően szintén a ke-

tai csapatában már több fiatal 
tehetség bontogatja szárnya-
it. Közülük a szakemberek 
az edző fiának, a 15 eszten-
dős Wei Chen Yu-nak jó-
solják a legnagyobb jövőt, 

aki már a korosztályos ma-
gyar asztalitenisz-válogatottnak is 
egyik legnagyobb ígérete.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MIKOR? HOL?

A Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub min-
dennap 9–21 óra között várja a China 
Mart 1. emeletén az asztalitenisz iránt 
fogékony gyerekeket. A teremben 
hétvégeken 8 és 21 óra között is biz-
tosított az edzéslehetőség. Nemcsak 
a fi atalokat, hanem az amatőr felnőt-
teket is várják, akik hétköznaponként 
9–12, illetve 18.30–21 óra között, 
míg hétvégeken a nyitvatartási időben 
használhatják az asztalokat.

Wei Jin Qiu 
2005-ben alapí-
totta az újpalotai 
Magyar-Kínai 
Asztalitenisz 
Klubot
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PALOTA KUPA

RieRsch Tamás

Nem a legszebb arcát mutatta 
november 13-án az ősz, mégis 
sokan rajthoz álltak a 24. Pó-
lus Futónap alkalmából. 

„A kerület legrégebbi és legna-
gyobb sporteseménye előtt kö-
rülbelül ezren gyülekeztek a Pó-
lus Center hátsó parkolójában. 
Voltunk már ennél többen – 
mondta Sátor László, a Budapes-
ti Atlétikai Szövetség főtitkára, a 
verseny főszervezője –, de eddig 
mindig április elején évadnyitó 
jelleggel rendeztük ezt a futóna-
pot, amikor általában már jobb 
idő szokott lenni. Tavasszal az 
egészségügyi helyzet azonban át-
írta az eseménynaptárt, így rend-
hagyó módon most a szezon zá-
rását tartjuk a Palota Kupával.”

A 2019 áprili-
sát követően új-
ból megrendezett 
Pólus Futónapon 
tehát közel ezer 
résztvevő melegí-
tett, hogy aztán a 
feszes menetrend 
szerint teljesítse a 
neki való távot. A 
legnagyobb rész-
vétel a kerületi is-
kolák versenyszámát jellemezte. 
Ez egyébként természetes volt, 
hisz a szervezőknek (Budapesti 
Atlétikai Szövetség) és támoga-
tóknak (kerületi önkormányzat, 
Pólus Center) egyik legfőbb cél-
ja minden esztendőben a kerüle-
ti oktatási intézmények mozgó-
sítása. Ennek érdekében idén is 
komoly jutalmat tűztek ki: az 
első helyezett (legtöbb embert 

megmozgató) iskola ugyanis 150 
ezer forintos sportszervásárlási 
utalványt kapott. Az elismerést 
pedig a korábbi évekhez hason-
lóan idén is a Hartyán Általános 
Iskola érdemelte ki, mely intéz-
mény több mint 400 résztvevő-
vel képviseltette magát a verse-
nyen. A díjat a futónap fővéd-
nöke, Cserdiné Németh Angéla 
polgármester és a sportért fele-
lős alpolgármester, Tóth Imre 
adta át a kék iskola különítmé-
nyének.

A látványos tömegrendez-
vényt követően egymást kö-
vették a különböző versenyszá-
mok. A szervezők 9 éves kortól 
minden korosztály számára ren-
deztek futamokat, az amatőr-
től az igazolt versenyzőig, hogy 

ki-ki felkészültsé-
ge, aktuális álla-
pota szerint mér-
hesse össze ere-
jét, küzdjön csa-
patáért, s győzze 
le elsősorban ön-
magát, és legyen 
Budapest Bajno-
ka. A résztvevők 
2000 és 8000 mé-
ter között meghir-
detett mezei ver-

senytávból választhattak. A leg-
több versenyszámban az Ikarus 
BSE atlétái végeztek az élen. A 
rendezvény programját a Pólus 
Kutyakiképző Iskola izgalmas 
munkakutya- bemutatója és a ku-
tyás futás zárta. A szervezők sze-
rint a verseny elérte a célját, sok 
embert sikerült megmozgatniuk 
és egy napig a XV. kerületre irá-
nyította a hazai sportélet figyel-

Az újpalotai Garát-Gasparics 
Fannit is soraiban tudó ma-
gyar női jégkorong-válogatott 
az elmúlt hétvégén újabb mér-
földkőhöz érkezett. A csehor-
szági Chomutovban ugyanis 
az olimpiáért léphettek jégre a 
lányok. Az ellenfeleik pedig a 
lengyelek (divízió IB), a norvé-
gok (divízió IA) és a házigazda 
csehek (A-csoport) voltak.

Fanniék első mérkőzésükön 
11–1-re verték a csoport legy-
gyengébb együttesét, a lengye-
leket, majd nagy csatában (1–3-
ról fordítva) 5-3-ra diadalmas-
kodtak a norvégok ellen. S mi-

vel a csehek is hozták a kötelező 
meccseiket, november 14-én ez 
a két együttes játszotta a döntőt 
a pekingi részvételért. Az izgal-
mas küzdelemben végül 5–1-es 
sikerrel a cseh válogatott maga-
biztosan jutott ki az olimpiára. 

Ezzel eldőlt: a magyar női 
jégkorong-válogatottnak újabb 
négy esztendőt kell várnia, 
hogy története során először a 
téli olimpián is jégre léphessen. 
Most még érthető módon csa-
lódottak a lányok, ám remél-
hetőleg hamar talpra állnak, és 
folytatják sikerszériájukat.

RT

Az olimpia kapujában
JÉGKORONG

Garát-Gasparics Fanni: sokat jelen-
tett a magyar szurkolók támogatása

MEGNYITOTT 
A MŰJÉGPÁLYA
Megkezdődik a korcsolyaszezon 
Magyarország legnépszerűbb és 
leghangulatosabb télisport-hely-
színén, a Városligeti Műjégpályán. 
A létesítmény üzemeltetője, a Bu-
dapesti Sportszolgáltató Központ 
(BSK) arról adott tájékoztást, hogy 
felkészült személyzettel és kiváló 
minőségű eszközparkkal fogadja a 
látogatókat. A jegyeket a járvány-
ügyi szempontokat figyelembe véve 
érdemesebb online megvásárolni 
a mujegpalya.hu oldalon, de a he-
lyi jegypénztárakban is van rá le-
hetőség. A Városligeti Műjégpálya 
belső tereiben a maszkhasználat 
kötelező.

KÖZEL FÉLMILLIÓAN  
SPORTOLTAK 
A Magyar Szabadidősport Szövet-
ség nyári-őszi mozgáskampányá-
ban több száz esemény keretében 
közel félmillióan vettek részt a leg-
különfélébb mozgásformákat ki-
próbálva.
A szervezet tájékoztatása szerint az 
ingyenes sportprogramoknak kö-
szönhetően országszerte megmoz-
dult a lakosság, és az eredmény 
minden korábbit túlszárnyalt.

PEKING 2022 
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
elnöksége elfogadta a pekingi téli 
játékokra utazó küldöttség össze-
tételét, és döntött annak védettsé-
gi kritériumáról is, valamint három 
újabb tagot szavazott be a sportolói 
bizottságába.
A testület sportolói bizottságá-
nak tagja lett Berki Krisztián tor-
nász, Szilágyi Áron vívó és Harsá-
nyi Gergely kézilabdázó. Öt tagot 
a tokiói olimpián részt vett sporto-
lók választhattak. Így a bizottság 
tagja lett Lőrincz Tamás birkózó, 
Baji Balázs atléta, Csonka Zsófia 
sportlövő, Csernoviczki Éva csel-
gáncsozó és Keszthelyi-Nagy Rita 
vízilabdázó. Gyurta Dániel úszó a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, míg 
Knoch Viktor rövidpályás gyorskor-
csolyázó az Európai Olimpiai Bi-
zottság hasonló testületének tagja-
ként vesz részt a most megalakuló 
grémium munkájában.

A szervezők 
minden korosz-
tály számára 
rendeztek 
futamokat

Ezren álltak rajthoz
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Rákospalotai,
Pestújhelyi, Újpalotai 

ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. november 25.
XI. évfolyam 19. szám

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

A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. december 16.
Lapzárta: 2021. december 9., 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. december 9.
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 2021/18. szám helyes megfej-
tése: „Biblioterápia a könyvek 
gyógyító ereje”
A 2021/18.szám helyes megfej-
tői közül Hujber Miklós, XV. ke-
rület,  Horváth Viktor: Tankom 
című könyvét, Cséki Marianna, 
XV. kerület,  Északi források 
Fontes Boreales: Hrafnkels 
Saga, Gílsla  Saga, Bandaman-
na Saga című könyvét nyerte.
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INGATLAN
Eladnám v. elcserélném jó állapotú 25 nm-es, 
galériás XV.ker. Polg. Hiv. környékén lévő világos 
lakásomat. A lakáshoz az udvarban saját tulajdo-
nú kocsibeálló tartozik. Mindkettő (lakás, kocsibe-
álló) kiadásra alkalmas.. BKV-val sok helyre lehet 
eljutni. Tel.: + 36 70 260 – 0863 de. 9 – 12-ig, 
du. 16 – 20-ig. 

Eladó Dunakeszin lakóparkban 64 nm-es I. 
emeleti lakás. Tel.: + 36 30 418 5387

Elcserélem 78 nm-es, felújított, 3,5 szobás, 
örökbérletű, önkormányzati lakásom. Érde-
kel: kertes, 48 nm-es, 2 szobás lakás (akár régi 
bérű.) Tel.: + 36 70 421 6337

Kertet gondozni vágyó fi atal pár Nyaralót/Hét-
végi Házat venne a Balatonon vagy a Szentend-
re/Dunakanyar térségében 18 M Ft-ig. Tel.: +36 
20 454 9152

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

Eladó családi házat keresek a 15. kerületben, 
magánszemélyként! Vagy téglaépítésű fszt-i la-
kást. Tel.: + 36 70 633 1486

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 kifi zeté-
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 terület 
fi gyelembevételével megállapodás szerint Pl.: Ga-
rázs 13 nm. 20 E Ft/hó +1 hó kaució. 
Tel.: + 36 20 252 9211

ADOK–VESZEK
Eladó gyerek etetőszék 2db, 1piros -1 világoskék 
3500Ft/darab. Iker gyerekeké volt. 
Tel.: + 36 30 9327-884 

Olcsón eladó kenyérsütőgép Hausmeister HM 
1000, elektronikus írógép Olympia Mini Offi ce 
62 i. Perlit P1 kb. 5m3 egyben, vagy zsákolva. 
Csőárbóc talppal, átmérő 42 mm, 594 cm-es, 
vaslemez 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

Olcsón eladó kompresszoros gyógyszerporlasztó 
Miko Ca-Mi Kodak Ke60 fényképezőgép (fi lmes), 
LG 80 cm-es TV (LED hibás) 32LF56. Sárgaréz 
egyiptomi-füles-ankh kereszt 158 mm-es, Vi-
zér-Harmann zónakereső, 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., ónku-
pakos színes, mintás söröskorsók különböző szí-
nekben. Tel.: + 36 70 771 5371

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

Eladó újszerű, állítható görbebot, és járókeret. 
Tel.: + 36 20 582 1961

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 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, profi knak. 
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 at-
lantic de lux, árban megegyezünk. Tel.: + 36 1 
419 8038

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

TÁRSKERESŐ
70-es házaspár szabadidő kulturált eltöltéséhez 
baráti házaspárt keres. Tel.: + 36 20 348 4407

Hatvankét éves, értelmiségi hölgy keresi nemdo-
hányzó, független, korrekt magányos úr barátságát 
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

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

Szerény körülmények között élő középkorú 
hölgy eltartási szerződést kötne örökös nélküli 
idős személlyel (gondozás, háztartásvezetés, ügy-
intézés stb.) Minden megoldás érdekel. 
Tel.: + 36 20 967 8196

Egyedül van? Kertes házrészembe fogadom 
ügyvédi eltartási szerződéssel. Részletesebben 
személyes találkozáskor megbeszéljük.
Tel.: + 36 70 419 3631 Hívjon bizalommal

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

Életjáradékot fi zetnék lakásáért! Leinformál-
ható, referenciával rendelkező megbízható sze-
mély vagyok! Tel.: + 36 20 949 4940

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

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

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

Veszek készpénzért! bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, írógépet, szőrme-
bundát, ruhaneműt, könyveket, hangszereket, 
csipkét, bizsukat, teljes hagyatékot, díjtalan ki-
szállással. Tel.: + 36 20 544 0027

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

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

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

XV. kerületben működő cég vállalja: Ka-
záncsere, Gázkonvektorcsere, javítás, tisztítás. 
Szénmonoxid, gázszivárgás mérés. Klímatelepí-
tés. karbantartás, tisztítás. Radiátorcsere. Boj-
lercsere. EPH jegyzőkönyv. Alumínium radiátor-
forgalmazás. Telefon: +36 30 826-0130

HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag

www.malaky.hu

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykfte-mail: malakykft@@gmail.comgmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykfte-mail: malakykft@@gmail.comgmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12TERMELŐI TERMELŐI MÉZEKMÉZEK
akácméz, vegyesméz,

 selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi MéhészetTel.: 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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Két jól elkülöníthető szakaszt 
látunk a polgármestersége 
alatt, az egyik a 2019-es költ-
ségvetés fi deszes blokkolá-
sának ideje, a másik az ön-
kormányzati választás utáni 
békésebb etap, amely nyu-
godtabb többséggel párosul.
A költségvetés blokkolásának kö-
vetkezménye, hogy a választók 
2019. október 13-án eldönthet-
ték, milyen vezetést szeretnének 
a kerületben. A későbbi Minden-
ki a Tizenötödikért frakció mind 
a 14 egyéni képviselőjelöltje győ-
zött, a polgármester-választáson 
is eredményesek voltunk. A biz-
tos többséggel a hátunk mögött 
úgy gondoltuk, elkezdhetjük azt 
a munkát, amire a frakció vál-
lalkozott. De a kegyelmi állapot 
hamar véget ért, mert 2020 feb-
ruárjában jött a Covid, s elkez-
dődött a „nem tudjuk, hogy mit 
csináljunk, hogyan védekezzünk 
a járvány ellen” címmel az új idő-
szak, és tavaly márciustól már 
a polgármesterek egymagukban 
voltak kötelesek dönteni az ön-
kormányzat működéséről. Tehát 
nem tartott túl sokáig a békés 
állapot. Miközben a képviselők 

több pártból vagy a versenyszfé-
rából érkeztek, szerettünk volna 
jobban összecsiszolódni.

Fiatal polgármesterként lé-
pett az ütközőzónába, ezt po-
litikai ellenfelei igyekeztek 
gyorsan kiaknázni. Kipróbál-
ták, hogy tűri a támadáso-
kat. A fi atalok úgy mondanák, 
hogy ’kapta az ívet’. 
Nem korfüggő, hogy ’adják az 
ívet’. Hajdu László, az elődöm 
is kapott hideget, meleget, nem 
kímélték az életkora miatt so-
hasem. Természetesnek tartot-
tam, hogy kipróbálják, meddig 
lehet elmenni, s mi az a határ, 
ami előtt már feltétlenül meg kell 
állni. Polgármesterként vállalja 
az ember, hogy kapja az ütése-
ket. Állja, és amikor lehet, visz-
sza is üt. Annyi év és rutin van 
mögöttem, hogy már tudom ke-
zelni a támadásokat. Az elején 
persze az ember minden kritikát 
komolyan vesz. Később megné-
zi, hogy ki mondja, milyen kör-
nyezetben hangzik el, és végül 
eldönti, hogy egyáltalán reagál-
jon-e. A rosszindulatú kritikákat 
gyorsan el kell engedni. 

Előfordult azért olyan, hogy 
a nagy vörös vonalat átlép-
ve női mivoltában sértették 
meg, nem a városházán, ha-
nem a közösségi médiában. 
Ezt hogyan viselte?
Nehezen élem meg, nem csak 
a magam szemszögéből, amikor 
valakinek az alkatát vagy a női, 
férfi  mivoltát használják érvként 
egy-egy vitás helyzetben. Azt el 
lehet mondani, hogy ezt vagy azt 
rosszul csináltam, vagy nem tet-
szik az, amit mondtam, csele-
kedtem, de azt, hogy az emberi 
méltóságomba belegázoljanak, 
nem viselem könnyen. Az, hogy 
ki mit vesz fel, miben jár és mi-
lyen szokásai vannak, nem le-
het érv akkor, amikor a teljesít-
ményét vizsgáljuk. A közösségi 
oldalak olykor felerősítik a mos-
datlan gondolatokat, nem tar-
tom szerencsésnek egyik oldal-
ról sem, mert ennél azért többet 
érünk. 

Miután megválasztották, 
hangsúlyosabban jelent meg 
a kerület életében a fővá-
ros. Az addigi formális kap-
csolatok megerősödtek. Erre 
az M3-as út zajvédő falának 
avatásakor fi gyeltem föl. 
A kerületi polgármester auto-
matikusan fővárosi képviselő is 
lesz. 2019-ben a fővárosi kerü-
letek többségében ellenzéki ve-
zető „futott be”, a vezető frak-
ció automatikusan ellenzéki lett, 
ezért is könnyebb az átjárható-
ság a fővárosi vezetők felé. Az-
előtt Tarlós István főpolgármes-
terrel talán kétszer beszéltem 
négyszemközt, nehezebb volt át-
törni a főváros küszöbét. Most 
ez könnyebb, mert a városveze-
tő koalícióban ugyanarra húzunk. 
Sokkal egyszerűbb így egy-egy 
ügyet képviselni, elintézni. Lehet 
persze mondani, hogy az Erdő-
kerülő és a Zsókavár utca még 
mindig nem épül, de ígéret van 
rá Karácsony Gergelytől, a ter-
vek elkészültek, a közbeszerzést 
most írja ki a főváros, jövő tavasz-
szal meglesz az első kapavágás. 
A Deák utca felújítása már befe-
jeződött, jól áll a térközpályázat, 
a Wesselényi utcai piac környe-
zete is megújult. Tudjuk, hogy ki-
lenc éven át nulla forint főváro-
si forrás jutott el a kerületbe. Itt 
most látványos változást lehet ta-
pasztalni. Az M3-as zajvédő fal 
azért jó példa, mert több kerület 
és a főváros együttműködésének 
eredményeképpen jött létre. 

El szokta mondani, hogy nem 
kedveli a kerületrészek kö-

zötti megkülönböztetést. 
Sokszor mégsem lehet általá-
ban a XV. kerületről beszélni. 
Mindig hozzá kell tenni, hogy 
Rákospalota, Pestújhely és 
Újpalota. Mert ha valami tör-
ténik Rákospalotán, sokszor 
rossz néven veszik Újpalotán, 
ami meg Pestújhelyen van, 
nem biztos, hogy tetszik Rá-
kospalotán. 
Újpalotai lakosként „gyüttment” 
vagyok. Azaz nem ős-rákos-
palotai. De hozzáteszem, hogy 
a XV. kerületben nőttem fel, és 
az egész kerületre kell fi gyelnem. 
Mások az adottságok a külön-
böző kerületrészeken, ettől füg-
getlenül a XV. kerületben gon-
dolkodom. Az egyéni képviselők 
érvényesíthetnek lokálpatrióta 
szempontokat, a polgármester 
nem tehet ilyet. El szoktam mon-
dani, hogy nem rákospalotai, ha-
nem XV. kerületi polgármester 
vagyok. 

Akkor kedvezzünk egy kicsit 
a kerületrészeknek. Mindhá-
rom területről említsen egy 
olyan helyet, ahol kifejezetten 
jól érzi magát, ahová szíve-
sen megy, s szeret ott lenni.
Rákospalotán az öregfalusi rész 
az, címek nélkül, amelyet járva 
jó érzések töltenek el. Pestújhe-
lyen példádul különösen jó lenni 
az Emlék tér környékén, ami per-
sze szomorú emlékeket is hor-
doz, hiszen ott robbant fel a régi 
városháza. Mégis vonzza az em-
bert. Újpalotán nem szeretnék 
semmit kiemelni, sajátos arcula-
ta van a lakótelepnek a rengeteg 
zölddel és a csinos parkokkal. 
Sokhelyütt van egy-egy nyugodt 
hely a házak rengetegében, aho-
vá szívesen leül az ember be-
szélgetni. 

Amikor Újpalotán elindulunk 
a panelrengeteg felől Pest-
újhely irányába, s megál-
lunk a modern Salkaházi Sára 
Templom előtti tágas park-
ban, akkor lehet látni, hogy 
milyen nagy zöldfelületek 
váltják a lakott részeket. Ott 
járva gyakran eszembe jut, 
hogy aki szeret panaszkodni 
arra, hogy a kerület hogy néz 
ki, miért nem jön oda, s miért 
nem csodálja meg a csodás 
őszi színeket.
Valóban gyönyörű az ősz. A na-
pokban jöttem át a Fő térről 
a Páskom parkon keresztül, 
nem tudtam betelni a látvány-
nyal. Öröm, hogy a legzöldebb 
kerület vagyunk a nagyvárosban, 

POLGÁRMESTER
Mindenki a Tizenötödikért

„Megismertek, barátkoztak velem,
ami nyilván jólesett”
A rákospalotai öregfalusi részt, a pestújhelyi Emlék tér kör-
nyékét és a parkos Újpalotát különösképp kedveli, de mindig 
hangsúlyozza, hogy XV. kerületi polgármesternek tekinti ma-
gát. Járványról, hiányzó pénzről, tisztaságról és a konfl iktu-
sok kezeléséről beszélgettünk Cserdiné Németh Angélával. 
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de a sok kis parkot tisztán is kell 
tartanunk. Most persze nem lát-
juk, mi rejlik az avar alatt. Ha lát-
nánk, abból azt szűrhetnénk le, 
hogy nem mindenki vigyázza fél-
tő szeretettel a környezetét. A la-
kosok többsége mindent meg-
tesz a saját környezete tisztán 
tartásáért, aki nem teszi, meg-
próbáljuk meggyőzni arról, hogy 
próbálkozzon vele. Nem fogunk 
minden eldobott papírzsebken-
dőért külön szemétszedő brigá-
dot ugrasztani, van elég szeme-
tes az utcákon, el lehet a papír-
zsebkendővel sétálni a kukáig. 
A tisztaság közös felelősségünk. 
A gyerekeknél ez remekül mű-
ködik, ők már ritkán dobálják el 
a szemetet. Lehet, hogy őket 
kell segítségül hívni: szólj apunak 
és anyunak, hogy nem dobáljuk 
el a szemetet! 

Hajdu László politikai isko-
lájába „járt”, ahol a legfon-
tosabb lecke az volt, hogy el 
kell menni a helyszínre, és ta-
lálkozni kell a városlakókkal. 
Ezt előszeretettel alkalmazza, 
ott van a koncerteken, a kiál-
lításokon. Mi ennek a hoza-
déka? 
Az, hogy találkozni tudok azok-
kal, akiket ismerek, és mellesleg 
támogatnak. Egykor a művelő-
dési, oktatási és sportbizottság 
elnöke voltam, sok helyre hív-
tak, szülőkkel, gyerekekkel le-
hetett találkozni a díjátadókon. 
E téren semmi sem változott. 
Egy friss példa: az előválasztási 
sátor is olyan helyszín, ahol ta-
lálkozni lehetett a választókkal. 
A második fordulóban minden 
nap ott voltam. Megismertek, 
barátkoztak velem, ami nyilván 
jólesett. 

Beszéljünk a Covidról! Az 
első hullám idején jóslásra 
kényszerítettem, és azt kér-
deztem, meddig tart a masz-
kozás. 2020-ra szabad nyár-
véget „jósolt”, s az bejött. De 
a második, harmadik hullám 
már nem. 
Most már lassan két éve va-
gyunk benne, s még mindig 
nem látjuk a végét. Akkor azt 
mondtam, nem tartom való-
színűnek a második és a har-
madik hullámot, de nem vol-
tak jók a megérzéseim. Saj-
nos a kormány a kezdetektől 
politikai eszközként használja 
a járványt, s elhibázott dönté-
sek sokaságát hozta. Legújab-
ban például szemrebbenés nél-
kül rátolják a munkáltatóra vagy 
a polgármesterre, hogy eldönt-

se, kötelezővé teszi-e helyben 
az oltást. Ez nem túl barátságos 
lépés. Tudnék durvábban is fo-
galmazni, nem teszem. Nem va-
gyok virológus, nem tudom el-
dönteni, hogy mi a helyes lépés. 
Ha kötelezővé teszem az óvo-
dai alkalmazottak körében az 
oltást, hogyan vállaljam a koc-
kázatok miatti felelősséget? Hi-
szen azok se merik vállalni a kö-
telezővé tételt, akik behozták 
az országba a vakcinát. Az per-
sze nagyon jól hangzik, hogy 
aki gyerekekkel foglalkozik, és 
nem oltatja be magát, küld-
jem fi zetés nélküli szabadságra. 
De nem küldhetem el, mert ezt 
csak a dolgozó kérheti, a másik 
pedig, hogy akkor ki fogja he-
lyette elvégezni a munkát? Na-
gyon nehéz ez így. Már egy éve 
nincsenek adataink arról, hogy 
milyen számok vannak a kerü-
letben, hányan mennek tesz-
telni, mennyi a pozitív fertőzött. 
Arról nem is beszélve, hogy az 
első hullám idején is ránk ma-
radt a védekezési eszközök – 
maszkok, fertőtlenítőszerek stb. 
– beszerzése, a kormány nem 
tüsténkedett abban, hogy se-
gítsen. 2020-ban 760 millió, 
2021 első félévében pedig 800 
millió forintunkba került a jár-
vány. Maszkok, tesztek, eszkö-
zök és támogatások azoknak, 
akik kényszerűségből kikerültek 
a kórházból vagy elveszítették 
a munkahelyüket. Irgalmatlan 
költségek.

A nyáron még világelsők vol-
tunk oltottságban, amikor 
a kínai vakcinával sietősen 
elkezdték oltani a lakosságot. 
Aztán mégis beelőztek az eu-
rópai országok, egyes helye-
ken már 80 százalék fölött jár 
az oltottság szintje. Nálunk 
meg 60 százalékon. 
Az azért beszédes, hogy a fő-
városi önkormányzat tesztelte 
a kínai vakcinával oltottakat, el-
lenanyag-szűrést kezdtek vé-
gezni. Meglepő módon hirte-
len megteremtődtek a harma-
dik oltás feltételei. Anyósomat, 
aki 84 éves, és kínai oltást ka-
pott, azon nyomban behívták 
a harmadik oltásra. Nem jelent-
kezett, de megkapta a Pfizert 
rögtön. Valakinek tehát eszé-
be juthatott, hogy nem minden 
oltás egyforma hatékonyságú. 
Amikor a kerületi DK-s polgár-
mesterek kiálltak azért, hogy az 
EU által elfogadott szabványok-
kal megfelelő oltásokat követe-
lünk a kerületi lakosoknak, min-
den voltam, csak jó asszony 

nem. Nem azt mondtam, hogy 
ne oltsunk, hanem hogy olyan-
nal ne oltsunk, aminek nem 
győződtünk meg a hatékonysá-
gáról. Úgy érzem, a kínai vak-
cinával kapcsolatos aggályaim 
beigazolódtak. Nem bántom 
persze a kínaiakat, mert na-
gyon sok segítséget kaptunk 
a kerületi kínai közösségtől. Vé-
dőfelszereléseket, maszkokat 
küldtek már a legelején. A kor-
mány által beszerzett kínai oltó-
anyagot a mai napig nem vizs-
gálták be. Nem tudjuk, hogy 
pontosan mit ér.

Ahhoz képest, hogy nincs 
adat, és nem tudjuk, hogy 
a kínai vakcinának milyen 
a hatása, a kormány már az 
első hullám idején is rátol-
ta a feladatokat a kerületek-
re. Járványvédekezés címén 
brutális elvonásokkal sújtot-
ták az önkormányzatokat.
Ez a mi esetünkben 3 és fél mil-
liárd forint. Ennyivel tudtunk ke-
vesebbel számolni a 2021-es 
költségvetésben. A kormány-
párti településekre hol címkéz-
ve, hol anélkül, visszacsorgat-
ták a pénzt. A legutolsó testüle-
ti ülésen egy fi deszes képviselő 
arról beszélt, látszik, hogy mi-
lyen sok állami támogatást ka-
punk. De a normatíva és a meg-
címkézett útfelújítási támogatás 
között zongorázni lehet a kü-
lönbséget. Még jó, hogy a nor-
matívát megadják, milyen ren-
desek. A hírek szerint jövőre is 
súlyos elvonásokra lehet számí-
tani. Nem fogunk címkézett tá-
mogatásokat kapni, miközben 
élnek itt fi deszes állampolgárok 
is. Őket a kormány ugyanúgy 
bünteti, mint az ellenzéki pol-
gárokat. Ugyanazokon a rossz 
utakon, járdákon járnak, mint az 
ellenzéki választók. Onnan le-
szünk kénytelenek elvenni, ahol 
a legkevésbé fáj. A fejlesztése-
ink sínylik meg. Van más is, ami 
elmaradt. Tavaly például be-
vezettük a közalkalmazottak-
nak, köztisztviselőknek a Palota 
Plusz juttatást (ami egyhavi, vol-
taképp 13. havi fi zetés), akkor 
mindenki megkapta, de 2021-
ben már nem tudtuk adni, mert 
nem volt rá forrásunk. Jutal-
mat idén tudunk adni, de több-
re nem futja. Megjegyzem, hogy 
volt hat hét tavasszal, amikor 
sokan otthon maradtak, kény-
szerből ugyan, de az óvoda-
pedagógusok és a hivatali dol-
gozók is mentesültek a munka 
alól. Arra a hat hétre is mindenki 
megkapta a teljes fi zetését. 

Van még néhány sztártéma. 
Uszoda, Észak-pesti Kórház, 
vásárcsarnok. És az, hogy 
mikor érkezik meg a metró 
a XV. kerületbe... 
Közlekedésben jobban állunk, 
mint tíz éve. Most már be tudunk 
menni a Nyugatiba vonattal. 
A kerületből a belső városré-
szekbe tömegközlekedéssel 
könnyen el lehet jutni. Az ala-
csony padlójú villamosok ké-
nyelmesek. A Drégelyvár utcai 
felüljáró megújult, nincs gond 
a buszközlekedéssel. Én autós-
ként például nem autóval járok 
a belvárosba. A kerület egyik 
pontjáról a másikba eljutni kö-
zösségi közlekedéssel valamivel 
macerásabb. Hogy metró mikor 
lesz? Attól tartok, nem mosta-
nában. A 3-as vonalát Káposz-
tásmegyer felé hosszabbítják 
meg, a 4-est pedig még a zug-
lói polgármester is csak várja. 
Csak utána tudna hozzánk jön-
ni. Az uszodakérdést elenged-
tük, lekerült a napirendről, mert 
aki vállalta a tao-hozzájárulással 
az építést, nem tudta teljesíte-
ni a feltételeket. Az Észak-pesti 
Kórház nagyon nagy falat. So-
kan megnézik a területét, fejlesz-
teni szeretnének. De aki fejlesz-
teni szeretne ott, garanciát kér 
arra, hogy a befektetése megté-
rül. Az önkormányzatnak belát-
ható időn belül nem lesz arra for-
rása, hogy az egész területet re-
habilitálja, hasznosítsa. Már az is 
nagy vívmány, hogy a tüdőszű-
rő és a háziorvosi rendelők mo-
dern épületben vannak. És akkor 
a végére hagytam: szeretnénk 
Újpalotán egy új vásárcsarnokot 
építeni. Majd egyszer valamikor, 
ha lesz rá forrásunk. Ami jövő-
re megvalósul, az ráncfelvarrás-
nak tekinthető. A hetvenes évek 
óta így néz ki, ráfér a kozmetikai 
műtét. Az épületrészt szeretnénk 
letisztultabbá tenni. A csarnok 
vezetőjének vannak jó elképzelé-
sei, és ha lehet valami látványo-
sat tenni a vásárcsarnokkal, ak-
kor nem ugrunk el a feladat elől. 

Lehet-e már látni a 2022-es 
költségvetés főbb vonulatait?
Számokat még nem látunk. Kez-
dődnek az egyeztetések. Fej-
leszteni szeretnénk, a saját fenn-
tartású útjainkat rendbe kell ten-
ni. Nagy látványberuházásunk 
nem lesz. Elkészült az Északi 
Főgyűjtőcsatorna, másfél milliárd 
forintba került, nem látványos, 
mert a föld alatt van. De a csa-
torna övezetében lehetőség lesz 
a fejlesztésekre. 
                              Rab László
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A társadalmi megbízatású alpol-
gármester jól érzi magát sajátos 
pozíciójában, mert lehetősége van 
arra, hogy akár „a nagypolitika zűr-
zavarában rendet vágjon”, mellet-
te a Föld és a kerület hasznát tartja 
szem előtt. Egy-egy éles felszóla-
lása után az utcán is megszoron-
gatják a kezét („maga volt az, aki 
odapörkölt a Fidesznek”), s nem 
nagyon akadnak olyanok, akik azt 
kérik tőle, hogy fogja vissza magát. 
„Korábban is ezt csináltam – felel-
te dr. Matlák Gábor kérdéseinkre, 
aki civilben ügyvéd. – Már Hajdu 
László idejében is gyakran vissza-
vágtam, amikor a polgármestert 
támadták. Én voltam a fenegye-
rek, a nagypolitikai konfl iktusokat 
szinkronizáltam a kerületi viszo-
nyokkal. Most is gyakran előfordul, 
hogy annak a pártnak a képviselői 
»fi gyelmeztetik« Cserdiné Németh 
Angélát a »demokratikus játéksza-
bályok« betartására, amelyik élen 
jár a demokrácia felszámolásában. 
Ilyenkor mintegy szolgálatba helye-
zem magam, s nem riadok vissza 
az igazságosztó szereptől.”
Szeretett korábban is képviselő 
lenni, de míg a képviselő a politi-
kai közösség egészének felel, al-
polgármesterként sokkal inkább 
a polgármesternek kell megfelelnie. 
Mint mondja, az alpolgármester 
afféle tanácsadó, akinek akár át is 
adhat teendőket a polgármester. 
„Ami olykor gondot okoz – jegyez-
te meg –, hogy én egy szabadabb 
fi gura vagyok, kevésbé nyűgöznek 
le a hivatali szolgálati utak, de azért 

Mennyire nyomta rá bélyegét az 
idei évre tervezett beruházások-
ra a koronavírus-járvány, illetve 
a kormányzati elvonások? Mi élve-
zett prioritást a városgazdálkodás, 
városüzemeltetés területén 2021-
ben? Erről kérdeztük Tóth Imre 
alpolgármestert, aki a 14. számú 
választókerület képviselőjeként 
a körzetében magvalósult fejlesz-
tésekről is beszélt.
„Az előző évhez hasonlóan idén 
is forrást kellett elkülöníteni 
a költségvetésben a járványhely-
zet kezelésére. A fejlesztések 
tervezésénél pedig fi gyelemmel 
kellett lenni azokra a kormányza-
ti megszorításokra, amelyek ke-
rületünk esetében 3,5 milliárdos 
elvonást jelentettek. Mindezek 
ismeretében azt mondhatom, si-
került megvalósítanunk azokat 
az elképzeléseket, amiket elter-
veztünk a fejlesztések, beruhá-
zások terén” – kezdte a beszél-
getést Tóth Imre.
Fontos szempont volt, hogy mind-
három kerületrészben megvalósul-
janak fejlesztések, felújítások, le-
gyen szó akár parkrekonstrukció-
ról, parkolóépítésről, útfelújításról 
vagy játszótérfejlesztésről.”
Az alpolgármester példaként em-
lítette az Eötvös utca és a Bocs-
kai utca felújítását, illetve az Ist-
vántelek vasútállomásnál kiépült 
35 férőhelyes P+R parkolót. Ott 
jelenleg folyamatban van a gyalo-
gos-átkelőhely kialakítása is.
Befejeződött a kerület egyik legna-

betartom őket. Közben törekszem 
a nonkonform megoldásokra. Ami 
igazából a szívügyem, az a kerület 
zöld átalakítása, a klíma- és az em-
lékezetpolitika. Nekem testhez álló 
feladatok, de mások nem tolonga-
nak érte.”
A „nagydarab, szakállas fi ckó” (hí-
vei így jellemzik) célja, hogy jobb 
legyen a Földnek, s jobb legyen 
a kerületnek is. A XV. kerület olyan 
„benapozottsági” kataszterrel ren-
delkezik, amelyben minden köz-
épület szerepel, tudják tehát, hogy 
hova érdemes napelemeket felsze-
relni. A gond ma még az, hogy az 
áramszolgáltató kilowattóránként 
39 forintért adja el az áramot a fo-
gyasztóknak, de csak 15-öt fi zet 
a napelem-tulajdonosoknak a visz-
szatöltött energiáért. Az alpolgár-
mester mégis azon fáradozik, hogy 
az önkormányzati épületek a jövő-
ben ne csak elő tudják állítani saját 
energiaigényüket, de a többi ke-
rületi lakosnak is termelhessenek 
áramot. Olcsóbban, környezetkí-
mélő módon. 
„Mindig fogékony voltam az ökotu-
datos életmódra, felújítandó házam-
ba hőszivattyút szereltetek éppen, 
s az elsők között kezdtem a felesé-
gemmel szelektíven gyűjteni az ott-
honi szemetet, amikor még azt kilo-
méterekre kellett elvinni. Személyes 
példát kell mutatni! Egyszerre ap-
rítani a Fideszt, és gyürkőzni azon, 
hogy olcsóbb legyen az energia és 
tisztább a környezetünk, valóban 
acélozza a lelket.”

Rab László

gyobb önerős beruházása, a Szi-
las-patak-menti szennyvíz főgyűj-
tőcsatorna-építés I. üteme. A fő-
gyűjtő megépülésén kívül a projekt 
tartalmazta a Közvágóhíd utca tel-
jes felújítását és a Mogyoród útja 
útburkolatának felújítását, a vízve-
zeték cseréjét és a csapadékcsa-
torna megépítését. 
„Sajnos vannak olyan nagyobb 
beruházások, amelyek megvaló-
sulására forráshiány miatt tovább-
ra is várnunk kell. Ilyen a Kolozs-
vár utcai piac átépítése, a Kossuth 
utcai rendelő és a Szántóföld utcai 
multifunkciós sportcsarnok meg-
építése” – tette hozzá az alpolgár-
mester.
„A választókörzetemben idén si-
került megvalósítani azokat a fej-
lesztéseket, melyek tavaly a jár-
ványhelyzet miatt elmaradtak. 
A nehézségek ellenére is megtör-
tént a Drégelyvár utca 13–23. előt-
ti parkolók felújítása, valamint az 
előtte lévő útszakasz aszfaltbur-
kolatának cseréje. Régi lakossági 
igény vált valóra azzal, hogy elké-
szült egy modern, ötletes, minden 
generációt kiszolgáló többfunkci-
ós közösségi tér a Drégelyvár utca 
25–43. szám mögötti parkban. 
A területre padok, szemetesek 
és kutyapiszok-tárolók, viráglá-
dák kerültek, illetve megújult a te-
ret övező zöldfelület is. A kisebb 
járdafelújítások mellett az Újpalota 
ligetben kiépítettünk egy új járda-
szakaszt is” – mondta Tóth Imre.

Jónás Ágnes

TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSÚ ALPOLGÁRMESTER
Mindenki a Tizenötödikért

ALPOLGÁRMESTER, 14. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET
Mindenki a Tizenötödikért

Dr. Matlák, a fenegyerek Nehezített pálya a fejlesztéseknek

KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓK



KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓK www.bpxv.hu  2021. november 25.  27

„A költségvetésünkben rejlő fej-
lesztési források felhasználása 
minden évben komoly kérdés-
ként merül fel, mivel 14 egyéni 
körzetben kell elosztani a forrá-
sainkat. A képviselőknek kre-
atívan és jövőbe mutatóan kell 
dolgozniuk, hiszen sokszor kis 
pénzből kell ötletes fejlesztéseket 
véghezvinni. A lehetőségekhez 
mérten azonban idén több fej-
lesztést is sikerült elérni. A Károly 
Róbert Általános Iskola előtt ku-
pakgyűjtőt, olajgyűjtőt állítottunk 
fel, a Székely Elek utca végén 
lévő terület rendbetétele meg-
történt, de ide sorolható a sok 
hasznosan kihelyezett szemetes, 
ebszemetes is. A nagyobb fej-
lesztéseink most fejeződnek be, 
ide sorolható a Bogáncs utca fel-
ső részének felújítása, az Esthaj-
nal utca teljes hosszúságú felújí-
tása és vízelvezető gráfok meg-
építése, valamint a Közvágóhíd 
tér újragondolása. Azt gondolom, 
hogy fi gyelmet kapott Rákospa-
lota-Kertváros, viszont azt min-
denkinek el kell fogadni, hogy az 
önkormányzatunk által rendel-
kezésre álló források hiányosak. 
A 2022. évben lévő fejlesztése-
ink már köztudottak, előkészí-
tésükön sokat dolgoztunk, így 
szeretnénk megvalósítani őket. 
Az egyik legnagyobb a Kemény 
István utca felső részének teljes 
megújulása, de tervben van az 
Óceánárok utcai villamosmegál-
ló–Töltés utca összekötése egy 
modern térköves járdával, a ke-
rékpárosok és a gyalogosok örö-
mére. A következő évben is fi -
gyelemmel kísérem a körzetem 
problémáit, és dolgozni fogok, 
hogy minőségi megoldásokat 
tudjunk felmutatni. 
Az eltelt két év alatt nagyon sok 
felkeresést, feladatot kaptam, 
amit kisebb-nagyobb sikerekkel, 
de megoldottam.
Szeretném megköszönni a bizal-
mukat és a szokott módon to-
vábbra is elérhető leszek a 2022. 
évben.”

„Választókerületemben az apró 
projektek, fejlesztések mel-
lett a tervezésé volt a főszerep 
a 2021. évben. Elkészültek az 
új Kossuth utcai rendelő tervei 
az 5-ös busz új végállomásának 
koncepciójával együtt. Ezeket 
az ötleteket a polgármester asz-
szonnyal mutattuk be az önkor-
mányzat által szervezett lakossá-
gi fórumon a közelben lakóknak. 
Jelenleg is zajlik a források kere-
sése, hogy legkésőbb 2023-ban 
el tudjon indulni az építkezés.
Emellett korábbi terveink is 
megvalósulnak, megvalósultak. 
Új, modern környezetbe köl-
tözhettek a Deák utcai rendelő 
orvosai, maguk mögött hagy-
va a régi, lerobbant rendelőt. 
Új találkozó-, illetve pihenőhe-
lyet létesítettünk a Kossuth utcai 
gyógyszertár előtt. Megoldottuk 
a Régi Fóti útról a balra kanya-
rodás tiltását az Aporháza ut-
cába, novemberben elkezdjük 
a Kossuth–Csobogós–Fő utca 
kereszteződésének rehabilitá-
cióját, mely választókerületem 
legforgalmasabb csomópontja, 
igen balesetveszélyes helye. 
Végre átadták korábbi kezde-
ményezésem, a Route4U aka-
dálymentességi mobiltelefonos 
alkalmazását, mely segíti a moz-
gásukban korlátozott embertár-
saink és a babakocsis anyukák 
akadálymentes közlekedését.
Az év vége hagyományosan kö-
zösségi és jótékonysági tevé-
kenységgel telik. A Zöld 15 Egye-
sület segítségével kupakgyűjtő 
szívet adtunk át a Kossuth iskola 
előtt – melyet magam fi nanszíroz-
tam –, valamint nem maradnak el 
év végi jótékonysági akcióink se, 
melyeken rászorulóknak gyűjtünk 
adományokat.
Sajnos úgy néz ki, a COVID újra 
támad, de remélem, minden 
családban szeretetteljes és bé-
kés hangulat lesz az adventi idő-
szakban. Kívánom mindenkinek: 
kellemesen teljen az ünnep, és 
feltöltődve vágjuk neki a 2022. 
évnek.”
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„A költségvetésünkben rejlő fej-
lesztési források felhasználása 
minden évben komoly kérdés-
ként merül fel, mivel 14 egyéni 
körzetben kell elosztani a forrá-
sainkat. A képviselőknek kre-
atívan és jövőbe mutatóan kell 
dolgozniuk, hiszen sokszor kis 
pénzből kell ötletes fejlesztéseket 
véghezvinni. A lehetőségekhez 
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„Eddig a várható 3,5 milliárd fo-
rintból már hárommilliárd forin-
tot vont el a kormány a kerület-
től. Felháborító, hogy az önkor-
mányzatok saját bevételi forrásait 
veszi el a Fidesz-kormány azért, 
hogy az ország költségvetési hiá-
nyát pótolja. Így nehezen lehet ha-
ladni a helyi fejlesztésekkel, mert 
a megmaradt pénzekkel próbá-
lunk sakkozni” – nyilatkozta Tóth 
Veronika, szociális ügyekért felelős 
alpolgármester. Azonban hangsú-
lyozta, hogy a már meglévő, közel 
18 féle szociális támogatást fel-
tétlenül biztosítani kívánják a jövő-
ben is. Mint például a már 2018 
óta hagyománnyá vált karácso-
nyi támogatást, melynek össze-
gét az infl ációhoz igazítva meg-
emelték. Ez évben újdonság, hogy 
a 85.500  forintnál alacsonyabb 
összegű nyugdíjjal rendelkezők 
decemberben 15 ezer forintot, 
míg a 142.500 forint alatti nyugdí-
jasok 10 ezer forint juttatást kap-
nak az önkormányzattól, mely no-
vember végéig igényelhető.
Mint köztudott: a fővárosi önkor-
mányzat döntése értelmében a 14 
év alatti diákok ingyen utazhatnak 
a BKK járatain, így a „Palota uta-
zási bérlettámogatás” megszünt, 
és az így felszabadult pénz átcso-
portosításra került más szociális 
területre.  
„Reményeink szerint januárban el-
indulhat a rendelés a Hősök úti 
rendelőintézet modern háziorvosi 
rendelőiben és az újonnan kialakí-
tott gyermek- és felnőtt fogásza-

ti centrumban. Tudjuk, hogy már 
novemberben meg kellett volna 
nyitni a rendelőintézetet, de több 
külső tényező miatt tolódik az át-
adás. Senkinek sem könnyű a vá-
rakozás, a mentális és fi zikai ál-
lapotunkra a koronavírus-járvány 
még rátesz egy lapáttal – mond-
ta az alpolgármester, aki megér-
tést és türelmet kér az érintettek-
től. – A lakhatási válság továbbra 
is megoldandó, jelentős problé-
ma nemcsak a kerületben, hiszen 
a kormányzat ez ügyben sem tesz 
hathatós lépéseket. Eredmény-
ként értékelhetjük azonban, hogy 
tavaly és ez évben szociális, piaci 
és költségelvű pályázatok útján 31 
önkormányzati bérlakáshoz sikerül 
fi atal párokat és rászoruló csalá-
dokat otthonhoz juttatni. 
Tóth Veronika azt vallja, a pici lé-
pések is lehetnek fontosak, ilyen 
a választókerületében lévő „Újpa-
lota fája” környezetének idei rend-
betétele, ami a Páskomliget utca 
47. szám előtt magasodik. Ugyan-
akkor jogos lakossági igény az e 
körzetben megvalósításra váró 
parkkorszerűsítés, ahogyan a Mi-
cimackó Óvoda külső felújítása 
is. „Mindezekre várhatóan a vá-
sárcsarnok megszépítése mellett 
minden nehézség ellenére végre 
a jövő évben sor kerülhet – mond-
ta bizakodóan az alpolgármester.
Minden nehézség, gond és baj el-
lenére áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket, és covid mentes bol-
dog új esztendőt kívánok!”

Bicó Henriett

ALPOLGÁRMESTER, 10. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET
Mindenki a Tizenötödikért

A pici lépések is fontosak
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„A kerület forrásainak jelentős ré-
szét a kormány elvonta (IPA 50 
százaléka, gépjárműadó 100 szá-
zaléka stb.), amely jelentősen be-
folyásolta a kerület lehetőségeit. 
A kormányzati elvonás ellenére 
a lehetőségekhez képest sikerült 
néhány fejlesztést végrehajtani 
a választókörzetemben is.
Megújult a Deák utca teljes szé-
lességében, és átadtuk az orvosi 
rendelőt is. 
A körzetben élők közlekedését 
teszi komfortossá az Eötvös utca 
és a Bocskai utca részleges fel-
újítása is.
Folytatódott – bár még közel sem 
értünk a végére – a Karácsony 
Benő park felújítása. Itt adóssá-
gunk még a Fő utca – Sződliget 
csomópont további fejlesztése, új 
zebra kivitelezése a játszótér felé.
Átadtunk az önkormányzat épü-
leténél egy mozgássérült-parko-
lót, amely fontos lépés a polgár-
mesteri hivatal teljes akadálymen-
tesítéséhez.
A tömegközlekedést haszná-
lók részére elkészült a Régi Fóti 
úton a teljesen modern, fedett 
buszmegálló. 
Reményeim szerint az elkövet-
kező években a kerületben vala-
mennyi busz- és villamosmegálló 
legalább ilyen szintű építménnyel 
teszi könnyebbé az utasok életét.
Az elkövetkező évről azt már tud-
juk, hogy a kormány tovább sar-
colja az önkormányzatokat, ugyan-
akkor remélem, hogy a mostaninál 
több, látványos beruházást is vég-
re tudunk hajtani a kerületben.
Várom, hogy a Deák utcai torzó 
ügyére pont kerüljön, és a bíró-
ság döntést hozzon az ügyben, 
valamint a félbe maradt épületet 
új funkciókkal befejezhessük, át-
adhassuk a lakosságnak. 
Szeretném, ha további útfelújí-
tások is elkezdődnének, legyen 
az kerületi vagy fővárosi hatás-
körben, mind a kerületben, mind 
a választókörzetemben, hiszen 
mi is látjuk, hogy némely utca jár-
hatatlan.”

„A 2021-es év első hónapjai is 
a járványról szóltak. Ahol tudok, 
segítek most is, többek között 
a Rákos úti SZTK oltópontján ön-
kénteskedem.
Tavasszal átadtuk az Istvántelek 
vasútállomás mellett a 34 kiállásos 
P+R parkolót fedett kerékpártáro-
lóval, pásztázó kamerával. 
A második ütemben a Pázmány 
Péter–Wysocki utcánál két gyalo-
gos-átkelőhely lesz kialakítva. 
Megújult az Eötvös utca Wysoc-
ki–Dugonics utca közötti szakasza, 
igényesen kialakított útburkolattal, 
parkolási lehetőséggel és a rossz 
minőségű járda felújításával.
A Csalinga játszótérre új ját-
szóeszközt, egy trambulint helyez-
tünk ki. A Palotás tér szebb lett, 
a kisgyermekek rugós hintát kap-
tak, zajlik a beteg fák kicserélése, 
folyamatos a bokrok karbantartá-
sa, a cserjék között mulcs lett le-
szórva. Jövőre több cserje és le-
vendula lesz elültetve.
Sikerült megállítani a Dugonics 
utca végén a felüljáró elbontását, 
de a felújítást a MÁV továbbra is 
halogatja.
A „Rákospalota 5. körzet” Face-
book-csoportom a körzet lakóival 
együtt a közös fejlesztésen ala-
pul. Itt jelzik a bokroktól belátha-
tatlan kereszteződéseket, illegális 
hulladéklerakatokat, melyeket to-
vábbítok az illetékesek felé. Innen 
értesülnek a programokról, itt nyil-
váníthatnak véleményt, adhatnak 
javaslatot a fejlesztésekről.
Célom a közösségi élet fellendí-
tése, ezért több parlamenti kirán-
dulást is szerveztem a körzet lakói 
számára, valamint szüreti mulat-
ságot rendeztünk a Palotás téren, 
mely remélem, hagyománnyá válik. 
Ugyanitt adventi ünnepet tartunk 
egy fenyőfát közösen feldíszítve.
Adományokat gyűjtöttem és osz-
tom folyamatosan a Rákos úti iro-
dámban.
Igyekszem a jövő évben is önökért 
dolgozni és remélem, körzetem 
lakói elégedettek lesznek a mun-
kámmal.”

„A körzetünk legnagyobb fej-
lesztését most adtuk át, pályá-
zati pénzből megújult, egy szép 
köztérré vált a Wesselényi utca 
Rákos út sarka, és csinosabb, 
modernebb lett a termelői piac 
is. A kialakításkor fi gyelembe 
vettük, hogy alkalmas legyen ki-
sebb rendezvények megtartá-
sára is, ezek szervezésében jö-
vőre a megújult Csokonai vállal 
szerepet.
Egy reklámszerződésnek kö-
szönhetően elkezdtek épül-
ni a fedett buszmegállók, ezzel 
a tömegközlekedők komfortér-
zete, a melléjük telepített kame-
rákkal a biztonságérzete nagy-
mértékben javulni fog.
A kormányzati elvonások ellené-
re idén is sikerült az esővízgyűjtő 
és komposztáló pályázatot lebo-
nyolítani, a körzetben sokan él-
tek is a lehetőséggel, reméljük, 
jövőre is tudjuk folytatni ezt a ki-
fejezetten zöld programot. 
Az átszervezés után a közterü-
leteink gondozását továbbra is 
a Répszolg látja el, illegális sze-
métlerakás vagy fagondozás 
ügyében a zöldszámukon érhe-
tőek el, vagy keressenek engem, 
és továbbítom az illetékeseknek. 
Itt is megköszönöm a cégünk 
munkatársainak az egész éves 
munkát, a lehetőségekhez mér-
ten megtettek mindent közterü-
leteink rendezettségéért.
A környékünk átka továbbra is 
az elviselhetetlen átmenő forga-
lom, ebben sajnos idén csak egy 
apró korrekciót tudtunk végre-
hajtani a Régi Fóti úton, de nem 
adjuk fel, több terv is a szakem-
berek előtt van: virágládák ki-
helyezése, a Szerencs utcai ke-
reszteződések átjárhatósága, 
nagyon bízom benne, hogy fo-
lyamatos forgalomtechnikai esz-
közök kihelyezésével tudjuk visz-
szaállítani a nyugalmat.
Vigyázzunk egymásra, tartsuk be 
a járványügyi szabályokat, min-
den családnak boldog legyen 
a karácsonya és egészséges 
a 2022-es éve!”

„Tisztelt Választóim! 
Ismét eltelt egy nehéz, vírussal 
és akadályokkal teli év, számot 
vetünk, mit sikerült az elmúlt idő-
szakban a körzetben és a kerü-
letben megvalósítani. Idén sem 
volt könnyű évünk az önkor-
mányzatot sújtó kormányzati el-
vonások miatt, de sok tárgyalást 
és mérlegelést követően sikerült 
fejlesztéseket megvalósítanunk. 
Ígéretünk szerint elkezdtük a Ka-
zán utcai játszótér bővítését, 
ahol a kisgyerekekre gondolva 
megvalósult egy fedett homoko-
zó, egy új mérleg- és baba-ma-
ma hinta. 
Telepítettünk két napelemes 
lámpát, így sötétedésig használ-
ható a játszótér. A Széchenyi– 
Mozdonyvezető utca által hatá-
rolt területen sikerült a lakosság 
kéréseit teljesítve a padok nagy 
részét kijavítani, cserélni. Lebon-
tottunk egy pingpongasztalt, ez-
zel biztonságossá téve a környe-
zetet, ide is napelemes lámpát 
telepítettünk, ezáltal kora es-
tig folytatódhat a szabadtéri já-
ték. Oszlopokat helyeztünk ki 
az illegális zöldterületi parkolá-
sok megakadályozása érdeké-
ben. Az óvoda előtt újrarakták 
és megemelték a fekvőrendőrt, 
ezzel is növelve a biztonságot. 
A Bánkút–Szerencs utcai busz-
megálló fedett várót kapott, hoz-
zájárulva a kényelmesebb vára-
kozáshoz. Az Ozmán utcai ját-
szótérre közösségi kezdeménye-
zés eredményeképpen cserjéket 
és fákat ültettünk.  
Nehéz évünk volt, de bízom 
benne: 2022 könnyebb lesz, és 
folytathatjuk az elkezdett fel-
adatok megvalósítását, mint 
a Bercsényi utca vagy a Rákos 
út 100. előtti burkolatfelújítást. 
Szeretném kifejezni hálámat 
dr. Filipsz Andrea jegyzőnek és 
a hivatal dolgozóinak, valamint 
Homa Gabriellának az egész 
éves munkájukért.
Köszönöm az önök együttműkö-
dését, kívánok békés ünnepeket 
és sikeres, boldog új esztendőt!”
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„A 2021-es év nehéz volt. A pan-
démia okozta gondokon túl ön-
kormányzatunkat kormányzati el-
vonások érintették hátrányosan, 
aminek eredménye a költség-
vetés csökkenése volt. Terveink 
csak részben teljesültek, de fej-
lődtünk. Idén a 7-es önkormány-
zati választókerületben az alábbi 
beruházások valósultak meg.
Az Őrjárat utcai játszótéren te-
lepítettünk egy 4 üléses hintaáll-
ványt, egy 2 tornyú várat csúsz-
dával, és balesetmentesítő gu-
miszegély is épült. 
Az Obsitos téri játszótéren NO-
VUM 3646 MP játszóelem és 
párakapu létesült. 
Az önkormányzat tervei alapján 
fővárosi projektként megvalósult 
a Kolozsvár utca–Széchenyi út, 
és a Bánkút–Szerencs utca ke-
reszteződésének jelzőlámpás ki-
alakítása. Elkészült a Szentkoro-
na útja–Őrjárat utca csomópont-
jában a gyalogátkelőhely építé-
sének terve, építési engedéllyel 
rendelkezünk. Forrás hiánya mi-
att átcsúszik 2022-re. 
A képviselő-testület forrást bizto-
sított az Őrjárat–Gergő–Neptun 
utca közötti szakaszának útfelújí-
tására. A projekt része a parko-
lás rendezése és a csomópon-
ti gyalogátkelőhely kialakítása. 
A fejlesztés a közbeszerzési eljá-
rás eredményét követően 2022 
tavaszán fog elindulni. 
Megújult az Opál utcai háziorvosi 
rendelő, és több utcaszakaszon 
sikerült megújítani a járdát is. 
Képviselőként végzett munkám 
fontos része a Népjóléti Bizott-
ság vezetése. Folyamatosan tö-
rekedtünk az üres lakások szá-
mának csökkentésére. Két la-
káspályázatot hirdettünk 11–11 
lakásra, a második kiértékelése 
folyamatban van.  
Eredménynek tartom, hogy sike-
rült megszüntetni a kilakoltatást 
a kerületben, ezt a gyakorlatot 
akarjuk folytatni. Reméljük, 2022 
áprilisa után kerületünk fejleszté-
sére több forrásunk lesz.”

„Az idei évre is rányomta a bé-
lyegét a COVID és a kormány-
zati elvonások. Tavaly a terve-
zett fejlesztések nagy részét 
a járvány ellenére megvalósítot-
tuk, az idei évre csak néhány 
csúszott át. Ezek közül a Hősök 
útján lévő háziorvosi rendelők 
felújítása a legjelentősebb. Nem 
volt zökkenőmentes, de nagy 
örömünkre hamarosan befeje-
ződik. Folytattuk idén a piaccal 
szemben lévő Páskomliget ut-
cai kis terek rendezését, így igé-
nyes közösségi térré alakul az 
emeletes házak előtere.
Szeretném, ha a 16 fejlesztési 
területre osztott körzet 73 fej-
lesztési javaslata megvalósulna 
2024-ig. A legfontosabb talán 
a közvilágítás hiányosságainak 
csökkentése, az utcabútorok 
cseréje és sűrítése, illetve újabb 
parkoló kialakítása is sürgető. 
Tanácsnoki munkám nem volt 
annyira izgalmas, mint tavaly, de 
az új közösségi együttélés szabá-
lyairól szóló rendelet és az önálló 
mezőőri rendszer beváltotta a re-
ményeket. A mezőőrség hatéko-
nyabban lép fel az illegális sze-
métlerakókkal szemben. 
A kerület valamennyi lakóját érin-
tő fejlesztések közül kiemelném 
az Istvántelek állomáshoz kötő-
dően épült P+R parkolót, a kör-
vasútsori Újpalota vasúti megál-
lóhelyet, a Drégelyvár utcai felül-
járó átadását és az Észak-Pesti 
főgyűjtő csatorna befejezéshez 
közeledő fejlesztési munkáit. 
Emellett komoly életminőségjaví-
tó hatással bírhat, hogy elkészült 
a Wesselényi utcai piac szabad-
téri része és a Rákos út ezen 
szakaszának rekonstrukciója, il-
letve számos terünk és utcánk 
kapott új burkolatot. Terveinket 
nagyrészt végrehajtottuk, a meg-
kezdett fejlesztéseket befejeztük, 
de él bennünk a remény egy en-
nél sokkal jobb következő esz-
tendőre. 
Boldog karácsonyt és szebb új 
évet mindannyiunknak!”

„Az idei évben Pestújhelyen ta-
lán a kupakgyűjtő szívnek ment 
a legnagyobb híre. Úgy tűnik, 
hogy ez egy sikeres kezdemé-
nyezésünk lett, továbbra is tö-
retlen a lelkesedés. A Pestújhe-
lyi Közösségi Ház előtti, koráb-
ban kitaposott, és a gyakran 
ott parkolók miatt menthetetlen 
zöldsávot feltöltöttük murvával, 
így esztétikusabb kinézetet ka-
pott a terület. 
Kisebb járdafelújítások is tör-
téntek a körzetben, például 
a Darnó–Kolozsvár utca sar-
kán, valamint új köztéri szeme-
teseket helyeztünk ki a körzet 
lakói javaslatának megfelelő-
en. Úgyszintén lakossági javas-
latra közlekedési tükröt kapott 
a Molnár Viktor utca.  
Az Emlék téri játszótér két új 
játékelemmel bővült idén, re-
mélhetőleg még a ciklusban 
tudunk a területen további fej-
lesztéseket végezni. A Pest-
újhelyi téri játszótéren idén ki-
sebb javításokat végeztünk, jö-
vőre viszont tervben van egy 
új, napvitorlás homokozó tele-
pítése. Továbbá a Pestújhelyi 
téren egy régi, sokak által jel-
zett probléma a járdára, illetve 
a templom elé gyakran felhajtó 
autósok jelenléte. Virágládák-
kal és poller kihelyezésével ez 
is megoldódni látszik. A nem-
rég elfogadott előzetes kötele-
zettségvállalás értelmében vár-
hatóan jövőre nagyobb beru-
házások fognak történni Pest-
újhelyen. 
Az önkormányzat tervei szerint 
felújítjuk a Szűcs István–Ady 
Endre utca–Pestújhelyi út kö-
zötti szakaszát, valamint ren-
dezzük a gyakran balesetve-
szélyes Apolló utca–Thököly út 
kereszteződést. 
Természetesen további ötlete-
ink is vannak jövőre, ezt majd 
a megfelelő felületeken kom-
munikáljuk.
Jó egészséget és kellemes ün-
nepeket kívánok kerületünk vala-
mennyi lakójának!”

„Kedves Újpalotai Lakosok!
A pandémia és a kormányzati el-
vonások ellenére az idei évben 
is sikerült terveinket megvalósí-
tani. Egy nagyon fontos ígére-
tem teljesítéséhez érkeztünk el: 
az idei őszi időszakban megú-
jult a Szentmihályi–Nyírpalota úti 
buszvégállomás mögötti park-
rész. A rendezett terület által él-
hetőbb mindennapokat tudunk 
biztosítani a környéken élőknek.
Örömmel tájékoztatom önöket, 
hogy a megújítás részeként 
a homokozók helyén biodiverz 
évelőágyásokat alakítottunk ki, 
és a közvetlen környezetükben 
az elhasználódott, régi pado-
kat lebontottuk, amelyek helyé-
re újakat telepítünk. Mindemel-
lett árnyéki évelőágyások fog-
ják színesíteni a fák alatti terü-
letet is.
Fontos tájépítészeti lépés, hogy 
az ágyások ökológiai szemlélet-
tel lettek kialakítva, így minden 
évszakban más-más színpom-
pás látnivalóra számíthatunk. 
Célunk a természetes sok-
színűség megteremtése ezeken 
az apró területeken a nagyvá-
rosi dzsungelben. A beültetett 
növények nemcsak káprázato-
sak, hanem illatokban is gazda-
gok, ezáltal mágnesként vonz-
zák a pillangókat, melyben min-
denki kedvére gyönyörködhet 
majd.
A beruházási feladatokat kora 
ősszel, szeptemberben kezdték 
el a szakemberek, és várható-
an még az adventi időszak előtt, 
november végéig be is fejeződ-
nek a munkálatok. Bízom abban, 
hogy örömüket lelik majd ebben 
a látványos felújításban. 
A jövőben továbbra is önökért 
fogok dolgozni, a kerület fejlő-
déséért! Kérdéseikkel, javasla-
taikkal forduljanak hozzám biza-
lommal.
Kívánom, hogy a kerület vala-
mennyi lakójának nyugodalmas, 
békés karácsonya legyen, és 
a jövő esztendő végre vírusmen-
tesen, boldogan teljen!”
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„Ez az év a lezárások, a nyitá-
sok, a részleges lezárások, kor-
mányzati megvonások és újra 
a vírus éve volt. 
Munkám a kapcsolattartásról, le-
hetőségeimhez mérten a szemé-
lyes találkozásokról, minél több 
kontaktusról szólt. 
Fogadóórát tartottam körzetem 
közös képviselőinek, és gondno-
kainak, melyen részt vett Cserdi-
né Németh Angéla polgármester 
és a polgármesteri hivatal több 
vezetője is. 
Személyesen adtam át okleve-
let mindenkinek. Ebben megkö-
szöntem eddigi munkájukat, ami 
nagyban segítette a körzet la-
kosságának életét és a járvány 
elleni védekezés hatékonysá-
gát is. 
Fejlesztések terén kiemelném 
a Spirálház három új kapujának 
felszerelését, ezáltal az emele-
tet éjszakára, és hétvégére már 
le tudjuk zárni, megakadályozva 
illetéktelen személyek ott tartóz-
kodását. 
Az Erdőkerülő utca 8-16., 18-
32. szám között 26 új parkoló 
kialakításával enyhítettük a kör-
nyéken élő gépkocsi-tulajdono-
sok parkolási problémáit. 
Az Árendás közben pedig a ku-
tyafuttatót újítottuk fel.  
Az idei költségvetésben szere-
pel még az Erdőkerülő utca és 
a Kőrakás Park közötti szerviz-
úton történő 2 darab napelemes 
kandeláber kihelyezése, vala-
mint a szakiskola melletti sétá-
nyon a  közvilágítás bővítését 
is kezdeményeztük az illetéke-
seknél.
A jövőben is önökért, a kerület 
fejlődéséért fogok dolgozni!
Az adventi időszakban kívánok 
minden kerületi lakosnak nyugo-
dalmas mindennapokat, békés, 
meghitt karácsonyi ünnepeket! 
Bízzunk a vírusmentes 2022-
es évben, és köszöntsön ránk 
egészségben gazdag, boldog új 
esztendő!”

„Képviselői munkámat az ál-
lampolgárok érdekeinek szol-
gálatába állítva végzem. 
A lakossági megkeresések visz-
szatükrözik az irántam tanú-
sított bizalmat, de a baloldali 
városvezetés iránti elégedet-
lenséget is. Hiába a rengeteg 
pénzt felemésztő »fejlesztések«, 
a lakosság valójában elégedet-
len, napi gondjaikra, panasza-
ikra megoldást találni nehéz-
kes – mondják. Ezért is hálásan 
fogadják közreműködésemet, 
tanácsomat, oktatással, ha-
tósági ügyekkel, fák gallyazá-
sával, együttélés szabályaival, 
szociális ügyekkel, lakhatáshoz 
való jutással stb. kapcsolatos 
ügyekben. 
A baloldali városvezetés hibás 
döntései, a közvagyon kiárusí-
tása az embereket sújtják. Mil-
liárdos nagyságrendű fejlesz-
tési pénzekről történő lemon-
dás megbocsájthatatlan bűne 
a döntéshozóknak. 
A Hősök úti egészségügyi intéz-
mény felújításával kapcsolatos 
sorozatos beázások, problé-
mák elhárítása nem megoldott. 
A köztisztaság állapota az elvár-
hatótól elmarad. Sorolhatnám 
még, mi mindennel elégedetle-
nek a lakosok, és megjegyzik, 
hogy látszatintézkedések he-
lyett valódi fejlesztéseket sze-
retnének. Egyetértek. Továbbra 
is fontosnak tartom a baleset-
veszély elhárítása érdekében 
korábbi javaslatomat: lámpás 
átkelőhely kiépítését az Apolló 
utca–Pestújhelyi út keresztező-
désében, nem úgy a városveze-
tés. Bár a felsorolt problémákat 
igyekszem felkarolni, a testület-
ben ez ügyben felszólalni, a bal-
oldal részéről nem mutatkozik 
együttműködés. 
Bíztatom azért továbbra is a la-
kosságot, hogy hallassa hang-
ját, várom megkeresésüket.
Kívánom, hogy a közelgő kará-
csonyt boldogságban, szeretet-
ben ünnepeljék!”

„A rendkívüli helyzet nem szok-
ványos feladatokat adott a kép-
viselőknek. Júniusig azzal tud-
tam a legtöbbet segíteni, hogy 
házhoz vittem a kerület által 
biztosított maszkokat, idősebb 
vagy éppen karanténba került 
embereknek vásároltam be. 
Hosszas előkészítés után a va-
lódi munkát júniusban kezdhet-
tük meg, a járvány csitulásával. 
Az önkormányzati lakásgazdál-
kodás területén változásokra 
van szükség, mert kerületünket 
is sújtja a lakhatási szegény-
ség, és erre a problémára nyúj-
tunk választ a kerületi lakás-
koncepció kidolgozásával.
A Szilas-patak melletti kiser-
dő kivágása hatalmas csalódás 
volt nekem. Azonban a tulajdo-
nosokkal újra felvettem a kap-
csolatot, és olyan javaslatot, 
tervet osztottam meg velük, 
ami várakozásaim szerint meg-
oldást hozhat mind nekik, mind 
az erdőért aggódók számára.
Gondnokaimmal szoros az 
együttműködés, az egyikük 
megkeresésére egyeztetésbe 
kezdtünk a fővárosi vagyonke-
zelővel a Kavicsos közi, régi kí-
nai iskola udvarának parkoló-
ként történő hasznosításáról. 
Amennyiben sikerül megegyez-
ni, 60-80 parkolóhelyet jelent-
het a környezetében élőknek.
Előrelépés történt az Erdőkerü-
lő utcát érintő hajléktalanhely-
zet ügyében is, megszereztem 
a terület tulajdonosainak hozzá-
járulását, így az önkormányza-
tunk már érdemben tud dolgozni 
a megoldáson. A decemberi tes-
tületi ülésen önálló előterjesztés-
ben fogom kezdeményezni szak-
mai szervezetek bevonásával 
egy olyan program előkészítését, 
ami megoldást nyújthat a körze-
tem problémájára.
És amire velem együtt már so-
kan évek óta várunk: végre 
közbeszerzés szakaszába ért 
az Erdőkerülő utca felújítása! 
Az ígéret alapján jövő tavasszal 
megkezdik a munkálatokat.”

„A 2021-es önkormányzati mun-
kámra rányomta bélyegét a 
Covid- 19 pandémia, így a lakos-
sággal tartott kapcsolat egy ré-
sze elektronikus formában zaj-
lott. Több alkalommal kerestem 
önöket telefonon, e-mailben vagy 
a közösségi hálón, és örömöm-
re szolgált, hogy önök is bátran 
fordultak hozzám kéréssel, prob-
lémával.
Jellemzően közlekedési prob-
lémák, a zöldfelületek és a hul-
ladékkezelés volt a megoldás-
ra váró feladatok többsége, de 
egyéni élethelyzetek rendezé-
sében is szükség volt a segít-
ségre.
A fő közlekedési útvonalak el-
hanyagolt állapota miatt a ke-
rületen átmenő forgalom egy 
része a családi házas övezetek 
békés, nyugodt kis utcáiban la-
kók életét keseríti meg. A for-
galom csökkentése érdekében 
többször fordultam az önkor-
mányzati vezetéshez, de meg-
oldásában előrelépés sajnos 
nem történt.
A zöldfelületek kezelése során 
rendszerszintű problémák me-
rülnek fel: az elültetett fák, fa-
sorok kezelése rendre elma-
rad, kiszáradt fák, elhanyagolt 
lombkorona jellemzi az utcá-
kat, megoldást évek óta nem 
találnak rá. A kerület hulladék-
kezelését ugyanez a figyelmet-
lenség, fegyelmezetlenség jel-
lemzi: a teli szemetesekből már 
kifolyik a szemét, a rendszeres 
ürítés és a takarítás rendre el-
marad.
Képviselői munkám legjobb ré-
sze az, amikor önökkel talál-
kozom, kérdéseikre válaszolni 
tudok, kéréseikre pedig meg-
keresem, megtalálom a megol-
dást. Továbbra is arra biztatom 
önöket, keressenek elérhetősé-
geimen, ha bármilyen problé-
ma, kérés, kérdés megoldásá-
ban segítséget kérnek. A közel-
gő év végére nyugodt, békés 
karácsonyt és sikerekben gaz-
dag újévet kívánok!”

12. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET
Független
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„Az idei évben a kerület balolda-
li vezetése elsősorban azzal volt 
elfoglalva, hogy kormányzati el-
vonásokkal riogatott. Nem saj-
nálták a pénzt arra, hogy szóró-
lapokat nyomtassanak és köz-
területi plakátokat állítsanak. 
Álláspontom szerint a kerület 
elmúlt 30 évét nézve nem érzé-
kelhető idén semmilyen vissza-
esés: a kerület a baloldal veze-
tése alatt korábban sem volt él-
hetőbb.
Ez alapján joggal merül fel a kér-
dés, hogy ha a kormány valóban 
annyi forrást von el, mint ameny-
nyit a baloldali kerületvezetés állít, 
akkor ezek a források a korábbi 
években mire lettek költve? Az is 
elgondolkodtató, hogy ha való-
ban ennyire nincs pénze a kerü-
letnek, mint amit a baloldal állít, 
akkor miért jut forrás arra, hogy 
a polgármester fi a bizottsági tag-
ként közel 5 millió forintot keres-
sen két év alatt, vagy hogy az 
LMP korábbi pártigazgatója közel 
8 és fél millió forintot vigyen haza 
szintén az utóbbi két évben?
Mindeközben a lakosok csak 
annyit látnak, hogy a XV. kerület 
évek óta nem fejlődik. A felújítá-
sok elmaradnak, amit csináltak, 
abban sincs köszönet. A kor-
mánytól egészségügyi fejlesztés-
re kapott 630 millió forintot sem 
sikerült jól felhasználni: az ebből 
felújított Hősök úti rendelő már 
több alkalommal beázott. A ke-
rület továbbra is koszos, rendet-
len. A sok megoldatlan probléma 
mellett a baloldalnak a közmű-
velődés átszervezése a legfon-
tosabb: a Csokonai önállóságát 
megszüntették, és az átalakított 
kerületi újságból kiindulva sajnos 
nem sok jóra számíthatunk.
Mi ettől függetlenül tesszük 
a dolgunkat: a járvánnyal terhelt 
idei évben a FIDESZ-KDNP kép-
viselői a kerület idős, rászoruló 
lakóinak igyekeztek segítségé-
re lenni.
Áldott, békés karácsonyt és bol-
dog új évet kívánok!”

„A január a tavalyi év végi erdő-
irtás kárenyhítésével telt. Kerü-
letünkben működik a Kutyások 
a XV. Kerületért Állatvédő Egye-
sület, akikkel együttműködve 
gyűjtést indítottunk a képviselők 
között, és az adományokból téli 
takarmányt vásároltunk a tarvá-
gás miatt a téli álmukból felza-
vart erdei állatoknak.
Nyáron végre elkészült egy hosz-
szabb ideje folyó projektem, 
a Wesselényi utca egyirányú lett 
egy kis szakaszon (a Gábor Áron 
és a Bercsényi utca között), így 
a 30-as övezet megszabadult az 
M3-as autópályáról érkező átme-
nő forgalomtól. Lassacskán meg-
szokják az autósok az új rendet.
A nyár folyamán több tárgyalást 
és tesztet folytattam egy magyar 
startuppal, a szakrendelőben 
bevezetendő új időpontfogla-
ló és a sorban állást helyettesítő 
online rendszerrel kapcsolatban. 
Ha sikerül bevezetni, a várólisták 
4-5 hónap alatt teljesen meg-
szűnhetnek. 
A Palota Liget Lakópark jövőbe-
ni építése sokak számára ismert 
terv, azonban azt már kevesen 
tudják, hogy milyen háttértárgya-
lásokat folyattatunk a beruhá-
zóval. Ígéretet kaptunk, hogy az 
építőipari gigacég segíti néhány 
kerületi fejlesztésünket, mint az 
M3-as autópálya feletti felüljá-
ró felújítását a Szilas pihenőnél, 
vagy egy új út építését, ami te-
hermentesítené az épülő lakópark 
forgalma alól a Régi Fóti utat, 
vagy éppen az évek óta tervezett 
sportcsarnok beruházását.
A jövő évre fordulva igyekszem 
elérni, hogy a költségvetésben 
tervezzük be, és rendeletet is al-
kossunk arról, miszerint azok, 
akik az 1990-es évek elején nem 
tudták megvenni a bérlakásai-
kat és azóta is határozatlan idejű 
bérleti jogviszonyban ott laknak, 
most lehetőséget kapva valami-
lyen kedvezményes, méltányos 
konstrukcióban újra élhessenek 
a vételi szándékukkal.”

„A 2021-es évben a világjárvány 
nyomta rá bélyegét valameny-
nyiünk életére. Képviselői mun-
kám jelentős része ehhez iga-
zodott, sokan kerestek meg hi-
vatali ügyintézéssel kapcsolatos 
közbenjárásomat kérve.  Kerü-
letünk hihetetlenül rossz bérla-
kás állományának problémája 
naponta visszaköszön. Tavasz-
szal egy életveszélyessé vált la-
kásban élőknek sikerült megol-
dani a gondját, a közelmúltban 
pedig egy négygyermekes anyu-
ka életkörülményein próbáltam 
segíteni. Szomorú, hogy a ke-
rület baloldali vezetésének fe-
lelőtlen döntése, miszerint visz-
szaadott 1,5 milliárd forint állami 
támogatást, amiből több tucat 
lakást újíthatott volna fel, máig 
gyűrűzik. A kerület pénzét meg-
gondolatlan módon másra hasz-
nálják fel, plakátok özönével, 
politikai hecckampánnyal a kor-
mányra mutogatnak. Hazug-
ság-számlálót állítottak fel, a va-
lóság pedig az, hogy a kormány 
300 millió forint többlettámo-
gatást juttatott kerületünknek. 
A környékemen élők gyakori 
kérdése, hogy az egészségügyi 
intézmény felújítása még med-
dig várat magára, mi lesz a fél-
behagyott orvosi rendelővel, ami 
a városháza tövében éktelenke-
dik. Válaszom nem lehet más, 
mint a városvezetés alkalmatlan-
sága, hiszen már réges-régen 
be lehetett volna fejezni. Ami 
örömteli, hogy állami támoga-
tással megújul a százéves Ma-
gyarok Nagyasszonya Főplé-
bánia-templom. Ezzel egy idő-
ben meg lehetne valósítani régi 
javaslatomat, a Fő út legalább 
hétvégeken való lezárását a for-
galom elől, sétáló utcává ten-
ni, így lehetne egy városköz-
pontja Rákospalotának, ami ma 
nagyon hiányzik. Attól tartok, 
ameddig a jelenlegi baloldali vá-
rosvezetés irányít, erre esélyünk 
sincs. Áldott karácsonyt és 
egészségben boldog újévet kí-
vánok valamennyi kerületinek!”

„A világjárvány mindenkit, így 
a mi kerületünket is érinti. Saj-
nos a kerület baloldali városve-
zetése sokszor rossz válaszo-
kat ad az előttünk álló kihívá-
sokra. Nagyon sajnálom, hogy 
a polgármester asszony cse-
lekvés helyett másokra muto-
gat: azt halljuk a baloldali veze-
téstől, hogy a kormány elzárja 
a lehetőségeket az önkormány-
zat elől, mégis mintegy 2,6 mil-
liárd forint összegben biztosí-
tott kerületi fejlesztésekre for-
rást. 
Ebből a baloldali vezetés 1,5 
milliárdról önként lemondott 
(VEKOP), szegényebb lett vele 
Rákospalota. Közel 400 millió 
forintos támogatást elügyetlen-
kedtek (LEK), szegényebb lett 
vele Pestújhely.
Amit tettek, abban sem volt 
sok köszönet. Átadták ugyan 
az újpalotai felüljárót, de meg-
felelő előkészítés nélkül, indo-
kolatlanul másfél évig elhúzó-
dóan lezárták a forgalom elől, 
tehermentesítő, alternatív utat 
nem biztosítottak, csak bírsá-
goltak! Így méltán vált a híd fel-
újítása a baloldali ügyetlenke-
dés jelképévé. 
Felújítás, járvány idején kétszer 
is beázott a Hősök utcai rende-
lő. Tapasztaljuk, hogy koszos, 
nyáron gazos a kerület. Mind-
eközben a politikai kifizetés 
nem csökkent, mintegy 
100 millió forintot fizetett ki, 
18, nem képviselő bizottsá-
gi tagnak úgy, hogy az elmúlt 
két év mintegy felében a jár-
vány miatt nem is végeztek érte 
semmit, a polgármester asz-
szony fiának is jutott belőle már 
5 millió forint idáig.
Lokálpatriótaként meggyőző-
désem, hogy a kerületben is le-
hetséges, sőt kellene is jó po-
litikát folytatni, a rászorultakat 
hatékonyabban segíteni! 
Áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket és egészségben, sike-
rekben gazdag, boldog Újévet 
kívánok!”

KOMPENZÁCIÓS LISTA
Fidesz–KDNP

KOMPENZÁCIÓS LISTA
Mindenki a Tizenötödikért

KOMPENZÁCIÓS LISTA
Fidesz–KDNP

KOMPENZÁCIÓS LISTA
Fidesz–KDNP

KOMPENZÁCIÓS LISTA KOMPENZÁCIÓS LISTAKOMPENZÁCIÓS LISTA KOMPENZÁCIÓS LISTA

Le
ho

czk
i Á

dá
m

Pá
lm

ai 
Att

ila

Mi
há

ly 
Zol

tán
né

dr
. S

zal
ay

 Ko
rn

él 
Gé

za



HIRDETÉS

Tá
rs

ad
al

m
i c

él
ú 

hi
rd

et
és


