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Világhírű fellépők 
a Kozák téren

Vírus ellen fertőtlenítő 
kézmosás

Vonattal 
Újpalotára
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Tavasztól tovább bővül a vasúti köz-
lekedési lehetőség kerületünkben. 
A MÁV Zrt. vasútállomást épít Újpa-
lotán, így hétköznaponként vonattal 
eljuthatunk majd Piliscsabára.

Tavaly májusban két hétig ideiglene-
sen, csúcsidőszakban személyvonatok 
közlekedtek a balparti körvasúton, 
a Budapest–Hatvan vasútvonalról 

Újpesten át Piliscsabára. A felmért 
utasigények, a járatok nagy kihasz-
náltsága visszaigazolta a MÁV Zrt. 
azon elképzelését, mely szerint ebben 
a viszonylatban a közlekedés állandó 
jelleggel megvalósuljon – közölte la-
punk megkeresésére a MÁV. 

A vasúttársaság tájékoztatása 
szerint idén tavasztól a Piliscsaba 
és Angyalföld között félóránként 

közlekedő vonatok munkanapokon a 
balparti körvasúton át továbbmennek 
Rákosig. 

Kísérleti jelleggel Újpalotán meg-
állóhelyet létesít a MÁV Zrt., 350 
méterre a 7-es buszcsalád Molnár 
Viktor utcai megállóhelyétől. Mind-
két oldalon egy-egy 85 méter hosszú 
magasperon épül, utasbeállóval, tér-
világítással, valamint hangos utastá-

jékoztató rendszerrel. A peronokhoz 
rámpa készül, így megvalósul az 
akadálymentes megközelítés is – tud-
tuk meg. 

Jelenleg tart a peronépítés, a felső-
vezetéket érintő munkákat pedig már 
be is fejezték. A tapasztalatok alapján 
születik döntés a további fejlesztésről 
– jelezte a vasúttársaság.

Jónás Á.

A kerületi önkormányzat 
olyan új utakat keres a vál-
lalkozások segítése érdeké-
ben, melyek mindkét fél szá-
mára hasznosak. Többek 
között erről is szó volt azon 
a találkozón, melyet a leg-
nagyobb helyi vállalkozások 
képviselőivel tartottak a vá-
rosrész vezetői február 5-én, 
a Hubay Jenő Zeneiskolában.

– Cserdiné Németh Angéla 
polgármester elmondta: már 
tavaly is meghívták a XV. 
kerület száz legnagyobb adó-
zóját, így hagyománnyá vált a 
kötetlen párbeszéd. – Örülök 
annak, hogy ma is mód nyílik 

az eszmecserére Rákospalota, 
Újpalota és Pestújhely jelenle-
gi és jövőbeni ügyeiről – nyo-
matékosította a polgármester.

Szántai Sárközi Ambrus, 
a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara XV. kerületi tag-
szervezetének elnöke arról be-
szélt, hogy minél több szolgál-
tatással próbálják támogatni 
a vállalkozások ügyeit. 2020-
ban például változatlanok ma-
radnak a kerületi adómértékek 
és a tervezett Kerület Kártya 
program is számos előnnyel 
jár majd.

Szilvágyi László, a Kerü-
letfejlesztési Bizottság elnöke 
azt emelte ki, mennyire fontos, 

hogy ilyen alkalmakkor a jö-
vőre tekintve tudjanak együtt 
gondolkodni. 

– Számítunk a vállalko-
zókra, hogy segítenek, mire 
költsük el az általuk befi zetett 
pénzt, hogy ennek jövedelme-
ző hozadéka legyen – mondta 
a képviselő.

A rendezvényen a civil 
szervezetek és olyan vállal-
kozások képviselői is szót 
kaptak, akik a cégek egyik 
problémájának, a munkaerő-
hiánynak az enyhítésére és 
ezzel párhuzamosan a fi atal 
roma munkavállalók esélyhez 
juttatására kínálnak különbö-
ző lehetőségeket.               B. I.

Új vasúti megállóhely épül Újpalotán

Vállalkozók a közjóért
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Már február végén zöld utat 
kaphat a kerület 2020-as 
évi költségvetése. 

A Kolozsvár utcai iskolában 
február 20-án 17.30-tól ismét 
nyílt fogadóórán várják a ke-
rület vezetői az itt élőket, akik 
javaslatokat tehetnek olyan 
beruházásokra, melyek be-
kerüljenek a kerület 2020-as 
költségvetésébe. A polgármes-
tert támogató képviselők nem 
egyszerűen önkormányzati 
büdzsét szeretnének alkotni, 
hanem a lakosokkal közösen 
elhatározott fejlesztésekben 
gondolkodnak. 

Közben február 12-én, a 
Pénzügyi Bizottság ülésén 
Hőrich Szilvia, a Közgazdasági 
Főosztály vezetője elmondta: a 
tervezett költségvetés biztosít-
ja az önkormányzat kötelező 
és önként vállalt feladatainak 
finanszírozását, az intézmé-
nyek működőképességének 
fenntartását, a stabil feltéte-
leket. Ezen túl fedezetet nyújt 
a tervezett bérfejlesztésre, 

valamint a kerület fejlődését 
előremozdító infrastrukturális 
beruházásokra is.

Lehoczki Ádám, a Fidesz–
KDNP-frakció vezetője az 
egyez tetésen több kérdést fel-
vetett, a Vácrátót téri Tagóvo-
da felújításáról is érdeklődött. 
Az intézmény fűtés- és egyéb 
korszerűsítését azonban már 
tavaly elvégezték, jelenleg 
re dőny csere folyik. Csonka 
László képviselő az infrastruk-
túrát és a kerékpárutakat hozta 
szóba. Elhangzott, hogy uniós 
forrásból valósulhatnak meg 
a biciklis utak. Bakos Mária 
Magdolna képviselő a Nyitott 
Ajtó Palota Pont Együttműkö-
dési Iroda sorsára kérdezett rá, 
melyet érdeklődés hiánya miatt 
zárnak be, az ott dolgozóknak 
azt ígérték, hasonló területen 
foglalkoztatják tovább őket. 

A Pénzügyi Bizottság 
legközelebb lapzártánk után, 
február 19-én ül össze, a ke-
rület költségvetését pedig feb-
ruár 25-én tárgyalja a képvise-
lő-testület.                            Ék

Készül a büdzsé
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Peronépítés | Megvalósul az akadálymentes megközelítés is

Disputa Palotáért | Feladat a munkaerőhiány enyhítése
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Mivel jól teljesít a kísérleti prog-
ram keretében 2018-ban létreho-
zott parkőrszolgálat Újpalota három 
parkjában, így idén is működtet-
ni kívánja ezt a szolgáltatást a ke-
rület vezetése. A tavalyi évhez ké-
pest azonban változások várhatók 
a rendszerben. 

A Nádastó parkban, a Kontyfa utcai 
rekreációs parkban és a Fő téren 
szolgálatot ellátó parkőrök tevékeny-
ségével mind az önkormányzat, mind 
a lakosság elégedett – derült ki a park-
őrszolgálat tavalyi beszámolójából. 

A három, egymáshoz közeli újpa-
lotai parkban 1 közterület-felügyelő, 
1 segédfelügyelő és a Répszolg 1 köz-
tisztasági munkatársa járőrözik a hét 
minden napján reggel 7-től este 7-ig, 
nyáron pedig este 9 óráig. A tapasz-
talatok szerint a felügyelt területek 
tisztábbak lettek, a többi parkhoz 
viszonyítva érezhetően csökkent a 
jogsértések, illetve nőtt a tettenéré-
sek száma.

A parkőrök munkáját térfigyelő 
kamerák is segítik: a Fő téren 2, a 
Nádastó parkban és a Kontyfa utcai 

rekreációs parkban 1-1. A rendészeti 
osztály munkájának hatékonyságát 
is javította, hogy a térfi gyelő helyi-
ségben észlelt jogsértések esetén a 
parkőrök pár percen belül a helyszínre 
érkeztek.

Különösen a Fő téren volt hasznos a 
parkőri jelenlét, ez a 2019-ben szabály-
sértések miatt indult eljárások számá-
ból is világosan kiderül. Köztisztasági 
szabályok megsértése miatt 43, tiltott 

közterületi szeszesital-fogyasztás 
miatt 70, KRESZ-szabálysértés okán 
6, közterület engedély nélküli hasz-
nálata miatt 9, zöldterületen parkolás 
miatt 13 esetben indult eljárás, de 
„kutyával való veszélyeztetés”, illetve 
madáretetés miatt is intézkedtek a 
parkőrök a Fő téren.

A jelentésből az is kiderül, hogy 
több esetben avatkoztak közbe a park-
őrök garázdaság, testi sértés miatt, 

ekkor a rendőrség kiérkezéséig visz-
szatartották az elkövetőket, valamint 
rosszullétekhez hívták a mentőszol-
gálatot. 

Az idei fejlesztések között szerepel 
a Pattogós és a Száraznád utca közötti 
terület bevonása a parkőri szolgálatba, 
az ott tapasztalható közterületi problé-
mákra tekintettel. 

A tervek szerint a körzeti megbí-
zotti mintához hasonlóan alakítanák 
át a szolgálatot annak érdekében, hogy 
igazi gazdái legyenek a parkőrök a 
területeknek. Ezért a jövőben a 3 hely-
szín között ingázó parkőrök helyett 
mindhárom parkban 2 ember látná el 
a parkőri szolgálatot: 1 közterület-fel-
ügyelő és 1 répszolgos köztisztasági 
munkatárs – mondta el Vékás Sándor 
közrendvédelmi tanácsnok. Hozzátet-
te: a fejlesztési elképzelések megvaló-
sításához elengedhetetlen az üres köz-
terület-felügyelői állások betöltése, az 
állások vonzóbbá tételéhez szükséges 
pénzügyi és humánpolitikai feltételek 
megteremtése. Csak ezek után lehet 
arról szó, hogy a parkőrszolgálatot 
Rákospalotára és Pestújhelyre is kiter-
jesszék.                                             JÁg

A kerületben található úgy-
nevezett kiemelt virágágyá-
sok újragondolását, meg-
újítását tervezi a Répszolg. 
Az első ütemben városré-
szenként két-három hely-
színen végzik el ezeknek 
a 30-40 évvel ezelőtt ké-
szült ágyásoknak a bontá-
sát, illetve a környezetük 
rendezését, modernizálását, 
szebbé tételét.

A munka Újpalotán már 
elkezdődött. A Fő téren két 
ágyást már elbontottak, a 
harmadikat április és június 
között szeretnék felszámolni, 
mivel abba jelenleg bambusz 
van ültetve, amit akkor lehet 
kitelepíteni.

A folytatásban Rákospalo-
tán a Rákos úti lakótelepen, 
illetve az Énekes utca és a 
Szövőgyár utca környékén 
bontanak el kiemelt ágyáso-
kat, és újrarendezik a környe-
zetüket.

Pestújhelyen a Mézeska-
lács térnél, a Wesselényi és a 
Vasutastelep utcánál végzik 

el ezeknek a zöldfelületeknek 
a rendezését. 

A konkrét tervek pontos 
leírásokkal, látványtervekkel 
március végére készülnek el, 
ezekből a lakosság is tájéko-
zódhat majd arról, hogy mi 
készül a lakókörnyezetükben. 
A tervek elkészülte után a 
kivitelezés körülbelül 60 
nap alatt valósul meg. Ez idő 
alatt ültetik be a gondosan 
megválasztott, a megvál-
tozott klímaviszonyokat is 

jól tűrő évelőket, cserjéket, 
egynyári virágokat az ágyá-
sokba – mondta el lapunknak 
dr. Jankura Tamás, a Répszolg 
vezetője. 

A növényültetés mellett 
megújítják a burkolatokat, 
világítást szerelnek fel, felújít-
ják, lecserélik az utcabútoro-
kat is annak érdekében, hogy 
hangulatosabb, barátságo-
sabb, szerethetőbb zöldterü-
letet biztosítsanak a környék 
lakóinak.                             (jónás)

 Megerősítenék a parkőri szolgálatot

Színesebb zöldterületek
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Parkolásból 10-es
Elindult február 17-én önkormányzati forrásból a parko-
lófelújítási program. Elsőként a Cserba Elemér utca 2–4.  
számú lakóépületek előtti területen tíz parkolóhely fel-
újítását, valamint tíz gépjárműparkoló felfestését végzik. 
A Répszolg Kst . munkatársai mindent elkövetnek, hogy a 
forgalmat és a lakosság nyugalmát a legkevésbé zavarják a 
felújítási munkálatok alatt, melyek az időjárástól függően 
előreláthatólag február végéig tartanak.                         Ék

Próbajárattal tesztelték a Csobogós – Mogyoród utca csomó-
pontjától az ideiglenes buszterelésre kijelölt útvonalat. A Szilas 
menti főgyűjtőcsatorna építése miatt ugyanis a Közvágóhíd ut-
cát a Károlyi Sándor út – Esthajnal utca közötti szakaszt a közúti 
forgalom elől augusztusig lezárták. Az építési forgalmon kívül 
csak az ingatlantulajdonosok hajthatnak be az útszakaszra. A 
Közvágóhíd utcában közlekedő 124-es, 125-ös, 170-es, 270-es 
és 950-es autóbuszok terelt útvonalon keresztül járnak, a 124-
es, 125-ös, 170-es, 270-es buszok a Bogáncs utcán, a 950-es 
busz a Szántóföld úton. A buszterelés ideje alatt a Bogáncs 
utcában megállási tilalom lépett életbe. 

Buszterelés

Járőrözés reggel 7-től este 7-ig | A felügyelt területek tisztábbak
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Parképítés | Megújítják a burkolatokat
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Budapest Főváros XV. Kerület 
Önkormányzata és intézményei 
felhívják minden kerületben élő 
figyelmét, hogy saját maguk 
és a környezetükben lévők érde-
kében éljenek a kéz fer-
tőtlenítés lehetőségével!

Gyakran mosson kezet!
Gyakran mosson kezet alkoholos 
tisztítóval, vagy szappannal és vízzel.

Kerülje 
a tömeget!
Tartson legalább egy 
méter távolságot ön-
maga és mások között, 
különösen azoknál, 
akik köhögnek, tüsz-
szögnek vagy lázasak.

Láz, köhögés és nehéz légzés esetén
azonnal forduljon orvoshoz!
Mondja el háziorvosának, ha olyan 
helyszínen tartózkodott, ahol koro-
navírusról számoltak be, vagy ha 
szoros kapcsolatban áll valakivel, 
aki Kínából utazott, és légzési 
tünetei vannak.

Kerülje a nyers  vagy nem 
rendesen átsült állati termékek 

fogyasztását!
A nyers hús-, tej- vagy állati eredetű 
termékeket körültekintően fogyassza, 
hogy elkerülje a kezeletlen ételekkel való 

keresztszennyeződést. Fokozottan fi gyeljen 
a helyes élelmiszer-biztonsági gyakorlat 

betartására.

egyszerű
teendő
a vírusok ellen

Ügyeljen a higiéniára!
Köhögés és tüsszentés esetén takarja el a száját, 
illetve az orrát karjával vagy zsebkendővel – 
használat után pedig azonnal dobja ki a zseb-
kendőt egy zárt tárolóba, és tisztítsa meg 
a kezét alkoholos kézmosóval vagy szappan-
nal és vízzel.

Tartsa be a  higiéniai óvintézkedéseket az élő 
állatok esetében, valamint húsvásárlásnál!
Állatokkal, illetve állati eredetű termékekkel való érintkezés után alaposan 
mosson kezet szappannal és ivóvízzel; ne érintse meg kézzel a szemét, 
az orrát vagy a száját; ne érintkezzen beteg állatokkal vagy romlott állati 
eredetű termékekkel. Ne érjen hozzá idegen állathoz (például kóbor 
macskák és kutyák, rágcsálók, madarak, denevérek). Kerülje a po-
tenciálisan szennyezett állati hulladékokkal vagy folyadékokkal 
való érintkezést.

Ha enyhe légzőszervi tünetei vannak, 
de nem járt Kínában
vagy más fertőzött területen
Ha enyhe légzőszervi tünetei vannak, és nem járt olyan helyen,
ahol elkaphatta volna a koronavírust, akkor gondosan tartsa be
a higiéniás előírásokat, és maradjon otthon, amíg meg nem 
gyógyul.

Kerülje
a szem, az 
orr és a száj 
érintését!
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Kézfertőtlenítőkkel sze-
relték fel a kerületi önkor-
mányzatok az intézményei-
ket – elsősorban az orvosi 
rendelőket –, arra az esetre, 
ha Magyarországra is eljut-
na a koronavírus. 

Közösen készülnek a budapes-
ti polgármesterek arra, ha a 
koronavírus eljutna Magyar-
országra is – ennek értelmé-

ben február 8-án egyeztetésre 
hívták a városrészek vezetőit 
az újbudai polgármesteri hi-
vatalba, melyet Gy. Németh 
Erzsébet főpolgármester-he-
lyettes, valamint Cserdiné 
Németh Angéla XV., Nieder-
müller Péter VII. és dr. László 
Imre XI. kerületi polgármester 
kezdeményezett.

A tanácskozáson szakmai 
egyeztetés indult a kerüle-

tek között annak érdekében, 
hogy a koronavírus esetleges 
megjelenésére és az infl uenza 
A vírus elleni hatékony véde-
kezésre felkészüljenek. 

Az eszmecserére a főváros 

összes polgármesterét meg-
hívták, a 23-ból azonban csak 
12 kerület képviselői vettek 
részt. Hozzátették: a politikai 
hovatartozás egy ilyen fontos 
kérdésben nem lehet eltánto-

rító tényező. Tiszteletben tart-
ják az állam által elkészített 
intézkedéseket, azonban az 
önkormányzatoknak alapvető 
kötelességeik vannak az alap-
ellátás irányába.               F. V.

A kínai Wuhanból isme-
retlen eredetű tüdőgyul-
ladás-járványt jelentettek 
2019 decemberében, mely-
nek kórokozója közeli ro-
konságot mutat a koráb-
bi nagy járványokat okozó 
SARS és MERS koronavíru-
sokkal. Az új járvány ismét 
felveti a kérdést: meny-
nyire kell félnünk tőle, s ha 
igen, akkor mit tehetünk 
azért, hogy ne legyünk ve-
szélyeztetve. Megkerestük 
Dr. Wallner Évát, a Dr. Vass 
László Egészségügyi Intéz-
mény orvos  igazgatóját, aki 
kérdéseinkre az alábbi vá-
laszokat adta.

– A kezdeti megbetegedé-
sekben a wuhani tengeri- 
és élőállat-piacon történt 

megjelenés közös tényező 
volt, a későbbiekben viszont 
igazolódott a vírus ember-
ről emberre való terjedési 
képessége is. Jellemzően 
cseppfertőzéssel és fertőzött 
váladékokkal történő direkt 
vagy indirekt kontaktus-
sal terjed. A megbetegedés 
lázzal, köhögéssel, légzé-
si nehezítettséggel jár, a 
mellkasröntgenen kétoldali 
tüdőgyulladásra jellemző 
eltérések észlelhetők. Enyhe 
és közepesen súlyos, illetve 
súlyos tünetek is jelent-
kezhetnek. Súlyos esetben 
légzési elégtelenség, úgyne-
vezett szeptikus shock állhat 
elő, mely a beteg halálát 
okozhatja.

A vírusfertőzés gyanúja 
elsősorban azon személyek 

esetében merült fel, akik a 
megbetegedés kezdetét meg-
előző 14 napban Wuhanban 
jártak, vagy akik szoros kap-
csolatban voltak igazolt vagy 
valószínűsítetten wuhani 
koronavírus okozta tünete-
ket mutató beteggel. Szoros 
kontaktusnak azon közeli 
hozzátartozók tekinthetők, 
akik a beteggel együtt élnek, 
akik meglátogatták vagy 
15 percnél hosszabb ideig 
egy légtérben tartózkodtak 
vele. Természetesen a beteget 
ápoló, gyógyító egészségügyi 
dolgozók is e körbe tartoznak.

– A járvány továbbterje-
désének megakadályozása 
érdekében kötelező a betegek 
kórházban történő elkülöní-
tése és a kontaktusba került 
személyek felkutatása is.

A wuhani koronavírus 
tüneteit mutató beteggel 
szoros kapcsolatba ke -
rült személyeket 14 napig 
járvány ügyi megfigyelés 
– ismertebb nevén karan-
tén – alá kell helyezni. Ők 
általában az otthonukban 
kerülhetnek elkülönítésre.

– Az alapvető óvó-védő 
rendszabályok közé tarto-
zik a kézfertőtlenítés, az 
arcmaszk és a kesztyű hasz-
nálata, a folyamatos szellőz-
tetés, a légzési és köhögési 
etikett betartása, illetve a 
környezet- és eszközfertőt-
lenítés. Ezeket az óvintéz-

kedéseket pedig nemcsak az 
egészségügyben, hanem a 
hétköznapokban is be lehet 
vezetni.

Interjúnk készítésekor 
még nem regisztráltak Ma-
gyarországon koronavírusos 
megbetegedést, ám tőlünk 
messze, Kínában már jóval 
ezer fölé nőtt a halottak 
száma. Ennek pedig nyomós 
figyelmeztetésnek kellene 
lennie a világ számára , 
hogy az alapvető higiéniára 
nagyon oda kell fi gyelnünk, 
ami még az infl uenza-idő-
szakban is nagy segítséget 
jelenthet.         Riersch Tamás

A tisztaság fél egészség

Óvintézkedés közösen

Cserdiné Németh Angéla | Nincs szükség pánikkeltésre
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Ingyenes tanácsadás a koronavírusról
Ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a koro-
navírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolására. Az NNK az 
MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a 06 80 277 455-ös és a 06 80 277 456-os infor-
mációs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. 
A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. Folyamatosan frissülő információk 
elérhetők a www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és a www.egeszseg.hu/koro-
navirus-tajekoztatok honlapon.
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Dr. Wallner Éva | Kézfertőtlenítés, arcmaszk és a kesztyű

Dupla védekezés
Cserdiné Németh Angéla, kerületünk polgármes-
tere jelezte, hogy a helyi főigazgató főorvossal, 
Peskóné dr. Buzna Andreával már megbeszélték 
a teendőket arra az esetre, ha a koronavírus 
megjelenne Magyarországon. Óvintézkedésképp 
február 18-án összehívták a házi- és gyermek-
orvosokat, a fogorvosokat, az egészségügyi 
szakszemélyzetet, illetve a kerületi intézmények 
vezetőit, az iskolák és óvodák képviselőit. 
Cserdiné Németh Angéla kiemelte: nincs szükség 
pánikkeltésre, egyelőre hazánkba nem jutott el a 
vírus, viszont fel kell készülni rá.
Peskóné Dr. Buzna Andrea a városrészvezetők-
nek és a résztvevőknek átfogó összefoglalást 
tartott a koronavírusról, áttekintették, mik azok 

a helyi teendők, melyek a megelőzés szempont-
jából kulcsfontosságúak. A főigazgató főorvos 
elmondta: elsődlegesen védekezni tudunk a 
vírus ellen, és tájékoztatni a lakosságot, mik a 
szükségszerű lépések. A szellőztetés, a fertőtle-
nítős, alapos kézmosás mellett a szájmaszk és 
a gumikesztyű használata is sokat segíthet. Az 
óvintézkedések ráadásul az általános infl uenza-
vírus megfékezésére is alkalmasak.
A főigazgató nyomatékosította: egyelőre nincs 
koronavírussal fertőzött beteg hazánkban, de a 
megelőzés szempontjából fontos, hogy egységes 
kerületi terv legyen, amely összhangban van a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ követelmé-
nyeivel, ezért hívták össze a helyi szakembereket. 
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Bodrogi Gyula korát meghazudtoló teherbírás-
sal dolgozik, 85 éve ellenére is három színházban 
játszik párhuzamosan. Ugyan egész estés szere-
pet már nem vállal, sok helyen láthatjuk tovább-
ra is, és a Süsü folytatását ugyanúgy várja, mint 
a legkisebbek. A közelmúltban újabb elismerést 
kapott, a Páger Antal-színészdíjat, melynek kap-
csán élete aktualitásairól kérdeztük.

– Számos díj tulajdonosa, többek között Kossuth- és 
kétszeres Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész, 
a Nemzet Színésze, és most egy újabb elismeréssel gaz-
dagodott. A Páger Antal-színészdíjjal együtt jár Páger 
pecsétgyűrűjének pontos mása, amit most is visel. Jól 
ismerte Páger Antalt?

– A gyűrűt a díjátadó óta szinte le sem vettem. 
Páger Antalt jól ismertem, több alkalommal játszot-
tam is vele. Együtt készítettük például a Hattyúdal 
című fi lmet, minden kockája emlékezetes számom-
ra. Együtt játszottuk a Charley nénjét is a Városma-
jori Szabadtéri Színpadon, fergeteges hangulatban. 
Remek kolléga volt, nagyon szerettük.

– 85 éves múlt, de annyit dolgozik, mint a fi atalok. 
Hat darabban játszik a József Attila Színházban, az 
Operettben és a Nemzetiben. Márciusban a Nemzeti 
Színházban lesz új bemutatója. Mivel tölti a szabad-
idejét? Jut még a vadászatra energia?

– Továbbra is vadászok, néha a fi am, Ádám is 
elkísér, bár az időegyeztetés mindig bonyolult. 
Ott is kaptam két nagyon szép kitüntetést, amik-
re hasonlóképp büszke vagyok, mint a színházi 
díjaimra. A Hubertus gyémánt fokozata mellett a 
Vadászat Nagykövete is vagyok. Olvasni is szere-
tek, jó, amikor elmélyülhetek egy-egy témakörben, 
kutakodhatok, nézelődhetek. Máskor pedig csak 
ülök a képernyő előtt, és nézem a hol rossz, hol jó 

műsorokat, sajnos a második fajtából van manap-
ság kevesebb.

– Az elmúlt időkben újra és újra felreppent a hír, hogy 
a Süsü folytatódni fog. Rengetegen várják. El tud már 
árulni róla részleteket? 

– Én is nagyon várom vissza Süsüt. De én is csak 
annyit tudok, hogy Csukás István már megírta a 
folytatást, és állítólag a megvalósítás is elkezdődött 
valahol. Szóval még csak készülök a pillanatra, hogy 
a forgatókönyvet olvashassam. 

– Tényleg igaz, hogy a mai napig megszólítják az 
utcán Süsüt emlegetve?

– Ajjaj, de mennyire. „Magán nőttem fel!” – 
mondják a felnőttek. „Megismerlek, te vagy a Süsü” 

– jönnek a gyerekek. Valahogy összenőtt velem ez 
a szerep.

– Az unokái már jócskán kinőttek a Süsü-korszakból, 
15 és 18 évesek. Hol tart most az életük? 

– Bence már érettségizik, Enikő még a gimnázi-
umot járja, meglátjuk majd, merre viszi a sors őket. 
Nincs még határozott elképzelésük a jövőről, de 
Enikőnek szép hangja van és nagyon szeret énekelni.

– A népszerűség a mai színészpályán egészen mást 
jelent, mint néhány évtizede. Az internet átformálta ezt 
is, ön mennyire tart lépést a legújabb technológiákkal?

– Én megmaradok az okostelefonnál. Az okos-
telefon szerintem jobban megrengette a világot, 
mint az atombomba. Átalakított embereket, ember-
csoportokat, megváltoztatott ősi és több száz éves 
szokásokat. Az egymással való kommunikációt is 
átformálta. Azt hiszem, még nem is tudjuk felmérni, 
mi mindent befolyásol.

– Nyilatkozta korábban, hogy már nem vállal egész 
estés főszerepeket. Miért döntött így?

– Nem akarok belefáradni. A játékot, amit mi 
játszunk a közönséggel, nem jó fáradtan játszani. 
Mindig annyit kell beletenni, amennyi energiája, 
ereje van az embernek. Azt viszont teljesen, egé-
szében oda kell adni. Sok éven át játszottam olyan 
szerepeket, ahol 3 órát egyfolytában a színpadon 
voltam. Most már a kisebb, de jól megfogalmazható 
alakításokat szeretem. 

– Ma is ugyanúgy lelkesedik a színházért, mint 20 
évesen?

– Sőt, néha még nagyobb energiát fektetek bele, 
mint akkoriban. 

– Tudna színház nélkül élni?
– Ki tudja? Az ember annyi mindent tud, ami-

ről nem is tudja, hogy tudja. Mindenesetre nem 
 szeretnék!                                                            (Bárd)

 Bodrogi Gyula: készülök a pillanatra
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Több mint hárommillió forintot sza-
vazott meg január végén a képvise-
lő-testület a Nemzedékek parkja I. 
ütemére, vagy más néven a Kikötő 
I úsági Sziget környékének fejleszté-
sét célzó beruházás megvalósításá-
ra. További kétmilliót pedig a kötele-
ző építési műszaki ellenőri feladatok 
ellátására. Így megkezdődhet végre 
a ma még kissé rendezetlen, gondo-
zatlan terület átalakítása.

A kormány 2017-ben 78 millió forin-
tos célzott támogatást biztosított a 
Kikötő I úsági Sziget fejlesztésére. 
A pénzt az önkormányzat 2018 végén 
meg is kapta, ám a támogatás igény-
bevételére tavaly nem volt lehetőség 
a költségvetés hiánya miatt. A kivi-
telezésre ezért 2019 novemberében 
újabb közbeszerzési pályázatot kellett 
kiírni, amit a Reneszánsz Kertépítő 
Kft. nyert el. A társaság bruttó 81 
millió 281 ezer forintért vállalta el 

a munkát. A központi támogatás és 
a kivitelezői ár közötti különbözetet 
biztosította januári határozatával a 
képviselő-testület.

A Száraznád utca és a Pattogós utca 
közötti nagy, de jelenleg meglehetősen 
lepusztult közpark felújítására az ön-
kormányzat még 2018-ban elkészítet-
te a koncepciót. A tervezés során fontos 

szempont volt, hogy ne csak a zöldfe-
lület váljon rendezetté, ápolttá, hanem 
olyan területek is kialakuljanak, ahol 
a lakótelepen élők szívesen töltik sza-
badidejüket. Gondot fordítottak arra, 
hogy a park minden korosztálynak 
kikapcsolódási lehetőséget nyújtson, 
de a környező lakóházakban élőket se 
zavarják ezek a funkciók. 

A Nemzedékek parkja kialakítá-
sának 1. ütemében az ifjúsági ház 
környékének fejlesztése valósul meg. 
Ennek során – többek között – kerék-
páros-pihenőt alakítanak ki a szobor 
melletti területen, felújítják a meglevő 
díszkutat, a legális graffi  tizés lehető-
ségét megteremtő parkot, mászófalat 
telepítenek és sakkasztalokat helyez-
nek ki a parkba. A hangulatos, szép 
környezetet cserjék, virágok ültetésé-
vel, növényekkel befuttatott pergola-
rendszerrel körülvett pihenőparkkal, 
új burkolatokkal, míg a fi atal korosz-
tály számára beton ülőbútorok kihe-
lyezésével igyekeznek megteremteni. 
A parkban lesz még egy szabadtéri 
kiállításoknak helyet biztosító terület, 
valamint az aktív kikapcsolódást szol-
gáló tollaslabdapálya is.

A beruházás idén megvalósulhat, a 
további ütemek teljesítése a következő 
évek feladata lesz.

J. Á.

 Újjávarázsolják a Kikötő környékét

Fejlesztendő nagy közpark | Díszkút, mászófal, sakkasztalok
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Negyvenöt éves jubileumát ünnep-
li idén a Kozák téri Közösségi Ház 
a Gábor Áron utcában. A környék az-
óta megváltozott, az emlékek azon-
ban kitörölhetetlenül beivódtak 
a városrész történelmébe. A múlt 
tradíciói észrevétlenül formálják 
a jelen hétköznapjait is, mely irány-
mutató a jövő generációjának. Mit 
rejtenek a régi falak, a meglévő szo-
kások? Ennek jártunk utána.

A Kozák tér és környéke hajdanán 
az egyik legszegényebb városrész 
hírében állt. György Eszter A kisebbsé-
gi kulturális örökség létrehozásának 
kísérlete című tanulmányában többek 
között arról is említést tesz, hogy a 
rossz minőségű, túlzsúfolt épületek-
ben megélhetést kereső, viszonylag 
jómódú cigányok laktak. 

Dübörgő i úsági színtér 

Negyvenöt évvel ezelőtt, 1975-ben az-
zal a céllal nyitották meg a Kozák téri 
I úsági Házat, hogy az i úsággal kap-
csolatos kerületi kezdeményezéseket 
befogadja. A programokkal a bandázó 
fi atalok készségeit próbálták erősíteni 
a helyi népművelők. 

A ház első vezetője, Szabó András 
így jellemzi a kezdeteket: a Parányi 
Klub vasárnaponként a kistestvérek 
számára szerveződött. A Rom Som 
Cigányklub története pedig a híres 
Choli Daróczi Józsefhez köthető. A 
Motoros klub látogatói a technika 

iránt érdeklődtek, az Orfeo 
együttes, a Filmklub és 
az Afro táncház az önki-
fejezést és a kulturális 
befogadást erősítette. 
Ezenkívül verses és 
zenei bemutatók, csil-
lagászati előadások, 
diszkók, kirándulások 
segítették a problémás 
fi atalok felnőtté válását. 

Tóth Lajos, kerületünk 
díszpolgára, a Csokonai 
Művelődési Központ egykori 
igazgatója a nyolcvanas évekről már 
ekképp fogalmaz: Zsigó Jenővel, a XV. 
kerületi tanács akkori cigányügyi 
előadójával közösen, tudatosan a 
cigány fi atalokat hívtuk be a házba. 
Ebben az időszakban alakult meg a 
klasszikus cigányzenét játszó Ando 
Drom (Úton) együttes is.

Míg az 1990-es években a szom-
szédos oktatási intézmény biológia-
szakkörének, illetve napközijének 
adott otthont az épület, majd az iskola 
bezárását követően Szlávik Judit és 
Varga Szilvia vezetése alatt indult újra 
a közösségi élet a Kozák téren. 

Hagyományőrzés 
innovációval fűszerezve
A környék azóta teljesen átalakult, 
egyre inkább a modern kor igényeire 
reagálnak a helyi kulturális szak-
emberek. Bezerédi Erika, a Csoko-
nai Kulturális Központ igazgatója 

2001-ben vette át 
a ház irányítását. 
Aprólékos, ki-
tartó munkával 
elkezdődött a 
mű s z a k i l a g 
igencsa k el-
avult épület ott-
honossá tétele. 

Ekkor alakították 
ki a gyerekszobát 

is, ahol különféle 
készségfejlesztő fog-

lalkozások, kisebb színhá-
zi előadások, tematikus nyári táborok 
valósultak meg. A családi rendezvé-
nyek kerültek előtérbe, és néhány év 
alatt többszörösére nőtt a látogatók 
száma. Olyan rendezvények születtek, 
mint a Kozák téri Napok, a Díszma-
dárkiállítás, az Állati jó vasárnap, az 
Öko Bábkuckó, a Kaméleon játszótéri 
Napok vagy a Kézműves alkotóház 
programsorozat. A 40. évforduló al-
kalmából pedig a nagyobb felújítás 
tette még szerethetőbbé a környezetet.

Ezt a lendületet folytatja a mun-
kájával Jánkfalvi-Suri Andrea telep-
helyvezető és Héra Dorottya kulturális 
szervező is. A közel fél évszázados 
jubileumi programsorozat ennek szel-
lemében bővelkedik a hagyományos 
rendezvényektől az újdonságokig. 
A telephelyvezető elmondta: a megko-
pott, ám tartalmas régi kezdeménye-
zéseiket modern esszenciával frissítik 
fel. A Kozák téri Nap megmarad a 
legnagyobb attrakciónak, a hagyo-

mányos főzőversennyel és ismert 
előadókkal, és újra teret kapnak a zenét 
szerető diákok is a Rocksuli képvisele-
tében. Tornázni, mozogni fi atalokat és 
idősebbeket egyaránt várnak, illetve 
ökoszemléletüket is erősítik. Mind-
emellett újraélesztik a baba-mama 
klubot és nyáron többféle tematikus 
táborba várják a gyerekeket.

Visszatér az Ando Drom

A jubileum kapcsán Kozák45 pódi-
umbeszélgetés-sorozatot szerveznek 
havonta egyszer, olyan témákat 
érintve, melyek kapcsolódnak a helyi 
közösség és a ház életéhez. Legutóbb 
Dányádi Sára építészmérnök tartott 
előadást a Belvárosi növényvilág 
könyvéről, illetve az oxigéndús élettér 
kialakításáról. Legközelebb Nézz be a 
Backstage-be! címmel február 25-én 
a rendezvények kulisszatitkait oszt-
ják meg az érdeklődőkkel. A közönség 
megismerheti Varga Balázs Zérót, a 
Fekete Zaj fesztivál megálmodóját, a 
VHK zenekar menedzserét, Tóth At-
tila hangtechnikusi múltját, valamint 
Bányász Gergő rendezvénykoordiná-
tort. A március az 1848-as forradalom 
jegyében zajlik majd. Az utcafronti 
homlokzat kreatív megújulására pá-
lyázatot írnak ki Élet a falon szlogen-
nel képzőművész és grafi kus diákok 
részére. Év végén pedig újra visszatér 
a közösségi házból indult, mára világ-
hírűvé vált Ando Drom! 

(béres)

Beszédes Kozák téri falak
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Főszerepben a család A hagyományos főzőverseny a Kozák téri Napokon

Pódiumbeszélgetés Dányádi Sárával (balra) A színes programokból a zene sem marad ki
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Megalakult a Fővárosi 
Érdekegyeztető Tanács

Megtartotta alakuló ülését a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács, a 
háromoldalú érdekegyeztető fórumban öt szakszervezeti és öt 
munkáltatói szövetség, valamint a fővárosi önkormányzat képviselői 
foglaltak helyet – számolt be róla az MTI. 
A testület feladata a munkavállalók, a munkáltatók és a fővárosi 
önkormányzat érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, 
megállapodások kialakítása. Ugyancsak feladata a tanácsnak a 
felek között a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő 
ügyekben kialakuló konfl iktusok megelőzése, rendezése, valamint az 
információcsere, javaslatok, döntési alternatívák vizsgálata.
A testület véleményezi a munka világát, a munkaviszonyt, a foglalkoz-
tatáspolitikát, a munkavégzés és a foglalkoztatás feltételeit érintő 
fővárosi közgyűlési és bizottsági, valamint – ha a főpolgármester 
szükségesnek tartja – a főpolgármesteri döntések tervezetét. A 
tanács nyomon követi és elemzi Budapest munkaerőpiaci helyzetét, 
a közép- és hosszú távú munkaerőpiaci fejlesztési irányokat, ezzel 
összefüggésben a városfejlesztés közép- és hosszú távú irányait, a 
fővárosi önkormányzat és az általa irányított gazdasági társaságok, 
költségvetési intézmények foglalkoztatási viszonyait.
A tanács az előbbieken túl megvitatja a foglalkoztatáspolitikai, 
munkaerőpiaci, a jövedelemelosztást és a társadalom széles körét 
érintő fővárosi önkormányzati stratégiákat, koncepciókat, valamint 
a gazdasággal, a foglalkoztatással, a jövedelmek alakulásával, a 
társadalompolitikával összefüggő alapvető kérdéseket. 
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Egy új fejlesztésnek köszönhetően már kódbe-
olvasás nélkül is lehet igazolni a mobiljegy ér-
vényességét a metróban – közölte a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK).
A fejlesztés gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a 
közlekedést a metróállomásokon. Az utasnak 
csak annyit kell tennie, hogy az állomásra be-
lépés előtt kikeresi az alkalmazásban megvá-
sárolt mobiljegyet vagy bérletet, megnyomja 
a Metróállomások feliratú gombot, végül kivá-
lasztja az indulási állomás nevét a megjelenő 
listából. Kiválasztás után azonnal megjelenik a 
telefonon az animált szimbólum, amelyet a be-
léptetésnél fel kell mutatni. Ezzel a megoldással 
nincs szükség a bejáratnál található jegykezelő 
készülékeken elhelyezett kód beolvasására – 
írta a BKK.
Ha az utas telefonján engedélyezett a közleke-
dési mobiljegy-applikáció számára a helymeg-
határozás, akkor az alkalmazás automatikusan 
felkínálja a két legközelebbi metróállomás 

kiválasztását is. Aktív helymeghatározás nél-
kül is használható az új funkció, ilyenkor külön 
kell kikeresni a listából a megfelelő állomást. A 
rendszer arra is lehetőséget ad, hogy az utas 
rögzítse kedvenc állomásait, ezzel is gyorsítva 
a használatot. Az új funkció az alkalmazás fris-
sítése után érhető el, addig a kihelyezett kódok 
beolvasásával igazolható a mobiljegy érvényes-
sége – jelezte a közlekedési társaság. 

Mobiljegy a metróban

Az Idegenvezetők Világnapja al-
kalmából 2020. február 20–23. 
között tematikus séták, tárlatve-
zetések, épületbejárások, múze-
umlátogatások indulnak Buda-
pest különböző pontjain. A 100 
változatos program között dunai 
hajózás, városnéző buszos túra, 
különjáratú villamos is szerepel. 
A kerekesszékkel közlekedők 
számára pedig e célra kialakított, 

rámpás mikrobuszos városné-
zést szerveznek. A tavaszi tu-
risztikai szezon nyitányaként is 
tekinthető esemény célja, hogy 
felhívja a fi gyelmet az idegenve-
zetők értékteremtő munkájára. A 
négynapos program szervezője 
a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara Kereskedelmi Ta-
gozata, valamint idegenvezetői. 
Társszervezőként a Budapesti 

Fesztivál és Turisztikai Központ, 
illetve a Bevásárló- és Tematikus 
Utcák Menedzsmentje is részt 
vesz. A február 23-i központi 
események helyszíne a Bálna 
Budapest lesz, innen indulnak 
térítésmentesen a városnéző 
autóbuszok, a hajók, valamint 
a kerekesszékkel közlekedők 
számára szervezett, speciális 
autóbuszos túrák, amelyekre 
előzetesen lehet regisztrálni. A 
rendezvénysorozat teljes időtar-
tama alatt szervezett gyalogos 
városnézések, tematikus séták 
a város különböző pontjairól 
indulnak, sok különlegességgel, 
épületbejárással és meglepeté-
sekkel. A programok többsége 
térítésmentes, azonban elő-
zetes regisztráció szükséges 
a www.bkik.hu oldalon, ahová 
folyamatosan kerülnek fel az 
információk. 

Fedezd fel Budapestet!

Csúszhat a gépjárműadó 

Technikai nehézségek adódtak a központi szakrendszerre történő in-
formatikai átállásban, és ez hatással lehet a gépjárműadó fi zetésére. 
A 2020-as gépjárműadó-fi zetési kötelezettségről szóló tájékoztatók, 
fi zetési értesítések, határozatok és a teljesítéshez szükséges csek-
kek postázása a megszokottnál később történik. Az adóhatóság 
mindent elkövet annak érdekében, hogy az adózók a szükséges 
dokumentumokat időben kézhez kapják. Ha mégis csúszás lenne, az 
nem érinti hátrányosan az adózókat. Amennyiben a fi zetési határidő 
lejártát követően – 2020. március 15. után – kézbesítik a befi zetéshez 
szükséges csekket, úgy a kézbesítéstől számított 15 napon belüli 
teljesítés esetén késedelmi pótlékot nem számolnak fel.  A felmerü-
lő kérdésekkel kapcsolatban a polgármesteri hivatal munkatársai a 
+36 1 305 3278-as telefonszámon állnak rendelkezésre. 

A helyi önkormányzat kiírta az idei felhívást 
a Civil Szervezetek Elismerő Oklevél javas-
lattételére.
A Civil Szervezetek Elismerő Oklevél annak 
a kerülethez köthető civil szervezetnek, kis-
közösségi szerveződésnek adományozható, 
amely önkéntes alapon, a közjó javára mű-
ködik, szakmailag kimagasló tevékenységet 
végez, valamint legalább két éve aktívan 
működik a kerületben.
A cím adományozására ajánlást tehet:

• helyi önkormányzati képviselő,
• a hivatal polgármesteri kabinet vezetője,

• a Civil Tanácsadó Kollégium,
• bármely civil szervezet.

Az oklevél évente egy közösség részére 
adományozható, melyet a munka ünnepén, 
május elsején Cserdiné Németh Angéla 
polgármester ad át a képviselő-testület 
nevében.
A javaslatot a megfelelő formanyomtatvá-
nyon – indoklással együtt – 2020. március 
15-éig a XV. kerületi önkormányzat polgár-
mesterének címezve a polgármesteri hivatal 
Humánpolitikai Osztályához (Bocskai utca 
1–3.) lehet eljuttatni. 

Ki legyen az év civil szervezete?
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Cserdiné 
Németh Angéla 
polgármester
Minden hónap 1. hétfőjén 
13:30–17:30-ig.  

Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
1. em. 112-es irodában 
előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
305 3260  nemeth.angela@bpxv.hu

 
Tóth Imre 
alpolgármester
Minden hónap 1. hétfőjén 
13:30–17:30-ig.  
Helyszín: Polgármesteri 

Hivatal I. emelet 109-es irodában 
előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
305 3244  
toth.imre@bpxv.hu

 
Tóth Veronika 
alpolgármester
Minden hónap 2. hétfőjén 
14:00–17:30-ig.  
Helyszín: Polgármesteri 

Hivatal I. emelet 105-ös irodában 
előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
305 3284  
toth.veronika@bpxv.hu

 
Dr. Matlák Gábor
társadalmi megbízatású 
alpolgármester
Helyszín: Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 106-os 

irodában előzetes telefonos egyeztetés 
alapján. 
305 3106 
matlak.gabor@bpxv.hu  csernak.janos@bpxv.hu

 
Dr. Filipsz Andrea jegyző
Félfogadás: Minden hónap második 
keddjén 13:30–16:30 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban. 
Előzetes telefonegyeztetés 

a 305 3208-as telefonszámon. jegyzo@bpxv.hu

 
Hajdu László országgyűlési képviselő 
+36  20 288 7721, 419 9099, 
hajdu15laszlo@gmail.com
„Fogadóóra másképp” – látogatás a 
Parlamentben, február 22-én és március 

12-én 10 órától. Bejelentkezés szükséges 
a +36 30 899 2663-as számon.
Fogadóórát tart március 4-én szerdán 15 órától 
(Képviselői Iroda; Nyírpalota utca 5. fszt. 1.). Előzetes 
egyeztetés vagy más időpont megbeszélése 
a +36  30 899 2663-as telefonszámon.
Fogadóóra – kötetlen beszélgetés Vadai Ágnes 
országgyűlési képviselővel és Cserdiné Németh Angéla 
polgármesterrel március 6-án 17 órától a Demokrata 
Klubban (Szent Korona utca 11.).

POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

JEGYZŐ ELÉRHETŐSÉGEI 
ÉS FOGADÓÓRÁI

 
1. sz. vk. Lukács Gergely
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

+36 70 371 7978    lukacsgergelyadam93@gmail.com

 
2. sz. vk. Szilvágyi László 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Telefonos egyeztetés alapján 

bármely időpontban.
+36 30 768 0993    laszloszilvagyi@gmail.com 

 
3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa)
Fogadóóra minden hónap harmadik hétfőn 

17–19 óra között. Helyszín: 1153 Budapest, Bocskai u. 8.
+36 70 382 6160     bodomiklos@gmail.com 

 
4. sz. vk. Deschelák Károly 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

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

 
5. sz. vk. Farkas Edit 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
+36 20 440 8855 

feditke16@gmailcom 

 
6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa)
Minden hónap harmadik szerdán 17.30-tól 

19.00 óráig a Szent Korona Általános Iskolában (Szent 
Korona útja 5.) Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés 
esetén más helyszín és időpont is lehetséges.
+36 30 540 6393    legard.krisztian@gmail.com  

 
7. sz. vk. Király Csaba 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Minden hónap első csütörtökén 

a  Polgármesteri Hivatal 110. sz. szobájában 14–16-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.
+36 30 962 8755    kingcsabi@gmail.com

 
8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
+36 30 296 6139 

gyudaniel97@gmail.com

 
9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Telefonon és e-mailben történő 

egyeztetés alapján.
+36 30 964 2452   sandor@vekas.hu

 
10. sz. vk. Tóth Veronika
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Minden hónap második keddjén az Olajág 

Idősek Otthonában 15–17 óra között (szükség esetén 
18 óráig) a C épület fszt. 12. sz. klubhelyiségben.
+36 30 585 4493   tothveronika53@gmail.com

 
11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Telefonon és e-mailen történő 

egyeztetés alapján.
+36 30 164 4472   david.bihal@gmail.com

 
12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
+36 30 991 4405 

othet-egyesulet@hotmail.com

 
13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
palocsai@gmail.com

 
14. sz. vk. Tóth Imre 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
Minden hónap 2. szerdáján 17–19 óráig a 

Neptun Utcai Általános Iskolában
+36 30 984 3118   t.imre65@gmail.com

 
Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.
+36 20 409 1574 
ozike60@gmail.com 

 
Csonka László (Fidesz–KDNP)
Minden hónap második péntekén 16-tól 
18 óráig a Csokonai Művelődési Házban 
(Eötvös utca 64–66.), előzetes 
telefonegyeztetés alapján.

+36 20 219 1232   csonka.laszlo@fi desz.hu

 
Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés 
alapján.
+36 20 436 1224   leho.adam@gmail.com

 
Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.
+36 20 669 3807
kismari62@gmail.com

 
Pálmai Attila 
(Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 
+36 20 777 6837 
liptai.malata@gmail.com 

 
Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján. 
+36 70 7788544
szalaykg@gmail.com

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet

ALJEGYZŐ

a NÉPJÓLÉTI ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYELETI 
FŐOSZTÁLY LAKÁSOSZTÁLYÁN:

OSZTÁLYVEZETŐI és

LAKÁSÜGYI ÜGYINTÉZŐI
munkakörök betöltésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a Pol-
gármesteri Hivatal honlapján (www.bpxv.hu) Állásaink/
Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.

Jelentkezési határidő: 2020. február 21., 
illetve 2020. február 28. és március 5. 
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A hétfői adás ismétlései
Hétfő 21:30
Kedd 6:00
Kedd 8:30 
Kedd 11:00
Kedd 13:30
Kedd 16:00
Szombat 6:00
Vasárnap 16:00

A keddi adás ismétlései
Kedd 21:30
Szerda 6:00
Szerda 8:30
Szerda 11:00
Szerda 13:30
Szerda 16:00
Szombat 8:30
Vasárnap 13:30

A szerdai adás ismétlései
Szerda 21:30
Csütörtök 6:00
Csütörtök 8:30
Csütörtök 11:00
Csütörtök 13:30
Csütörtök 16:00
Szombat 11:00
Vasárnap 11:00

A csütörtöki adás ismétlései
Csütörtök 21:30
Péntek 6:00
Péntek 8:30
Péntek 11:00
Péntek 13:30
Péntek 16:00
Szombat 13:30
Vasárnap 8:30

A pénteki adás ismétlései
Péntek 21:30
Szombat 16:00
Vasárnap 6:00
Hétfő 6:00
Hétfő 8:30
Hétfő 11:00
Hétfő 13:30
Hétfő 16:00

A kerületi televízió részletes mű-
sorstruktúrája az XV TV képújsá-
gon és az xvmedia.hu/tevemu-
sor oldalon, hir de tési ajánlata és 
az Életképek médiaajánlata az 
xvmedia.hu/hirdetes oldalon ol-
vasható. A közösségi televízió on-
line adást is sugároz, amely szin-
tén a honlapon tekinthető meg. 

február 20. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 XV-Mozaik

február 21. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

február 22. szombat 
19:00 FLÓRA FILM: 

CSODAVILÁG A TERMÉSZET 1.*
február 23. vasárnap 

19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20.00 Visszatekintő

február 24. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

február 25. kedd
09:00 Testületi ülés – élő közvetítés
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

február 26. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

február 27. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 XV-Mozaik

február 28. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

február 29. szombat 
19:00 FLÓRA FILM: 

CSODAVILÁG A TERMÉSZET 1.*

március 1. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20.00 Visszatekintő

március 2. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

március 3. kedd
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

március 4. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

Keddenként a Hírtükör című műsor ismétlését 
a siket és nagyothalló nézőink felirattal nézhetik meg.

*Műsorajánló. CSODAVILÁG A TERMÉSZET 1. rész – Ismeretterjesztő sorozat, 
2004. A környezettel való „együttélés” tanítható, ami magában foglalja a környezet 
tényleges védelmét, illetve a környezettudatos gondolkodást, életmódot. Minisoroza-
tunkban olyan működő óvodai modelleket mutatunk be, amelyek jó példát mutatnak 
szülőknek és óvodapedagógusoknak egyaránt.

A Z  X V  T V  MŰ S O R A

A felhívások, közlemények, rendeletek teljes terjedelmükben, egységes 
szerkezetben, a mellékletekkel együtt letölthetőek a bpxv.hu honlapról. 

Az azokban feltüntetett adatokért és információkért 
a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

A lakosság és az ügyfelek számára  ingyenesen hívható önkormányzati 
„zöldszám”:  06 80 203 804

A közterületekkel kapcsolatos bejelentéseket megtehetik 
a Répszolg által üzemeltetett, 

ingyenesen hívható „zöldszámon” is: 06 80 205 062.

Az önkormányzati vagyon, a kö-
zös tulajdon védelme érdekében 
a Palota-Holding szigorítja a bér-
lemény-ellenőrzéseket az önkor-
mányzati bérlakásokban. 

Tavaly november végén a képvise-
lő-testület Bokor Istvánt nevezte ki a 
Palota-Holding Zrt. vezérigazgatójá-
nak. Az új vezető kezdésként – érthe-
tő módon – átvilágította a társaság 
működési folyamatait. Ennek során 
komoly hiányosságokat tapasztalt a 
bérlemény-ellenőrzések területén – 
tudta meg lapunk. 

„Az első intézkedéseim alatt 
tapasztalt kollégákkal megerősí-
tettem ezt a területet. Készítettünk 
egy prioritási listát, amelynek ele-
jére azok a bérlemények kerültek, 
ahol az elmúlt években a legtöbb 
problémát észlelték. Ezek leginkább 
a különféle, be nem fi zetett kötele-
zettségek felhalmozását jelentik. 
Ennek jegyében most az első ötven 
notórius adóst látogatjuk meg. Ezt 
nagyon határozottan és szigorúan, 
de természetesen szabályozottan 
és szakszerűen tesszük” – mondta 
Bokor István.

A Palota-Holding maximálisan 
törekszik a közös tulajdon védelmé-
re, és komolyan odafigyel a lakó-
közösségek békéjére, nyugalmára 
is. A lehető legszigorúbban jár el 
azokkal szemben, akik bár meg-

tehetnék, nem fi zetik a kötelezett-
ségeiket, és azokkal szemben is, 
akik megnehezítik lakókörnyezetük 
mindennapjait. 

„Arra kell számítani, hogy vi-
szonylag nagy létszámmal, ha kell 
többszöri alkalommal megismétel-
ve, akár a megfelelő szakembereket, 
hatóságokat bevonva, de végrehajt-
juk ezeket az ellenőrzéseket. Nagyon 
szigorúan járunk el abban az eset-
ben, ha illetéktelenek laknak a laká-
sokban, ha az ingatlant továbbadják 
bérletbe, illetve ha bebizonyosodik, 
hogy a bérlő nem tesz meg min-
dent annak érdekében, hogy legyen 
munkája, jövedelme, amiből ki tudja 
fi zetni a kötelezettségeit” – emelte ki 
a vezérigazgató. 

Ugyanakkor azt is hozzátette, 
senkit sem akarnak az utcára ten-
ni. Mindenkinek megpróbálnak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy 
a továbbiakban is a rendszerben 
maradhasson. Ennek érdekében 
megteremtik annak a módját, hogy 
aki már nem tud fenntartani egy 
nagyobb lakást, annak egy kiseb-
bet, megfi zethetőbbet biztosítsanak. 
Ennek a folyamatnak a kidolgozásán 
munkálkodik most a társaság.

„Arra kérünk minden érintett 
lakót, hogy saját jól felfogott ér-
dekében is segítse az ellenőreink 
munkáját” – mondta zárásként Bokor 
István.                           Jónás Ágnes

 Lakásbérlet: szigorúbb 
ellenőrzések
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Bokor István | Közös érdek a nem fi zetők kiszűrése
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K U LT U R Á L I S  P R O G R A M A J Á N L Ó

Csokonai Művelődési Ház

1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Péntek esti forduló
február 21., péntek 18 óra
Belépő: 500 Ft

Farsangi táncház a Szilassal 
és Pálházi Bence Bandájával
A jelmezben érkezők ingyenesen vehetnek 
részt a mulatságban.
február 21., péntek 19 óra
Belépő: 500 Ft

Aprók tánca a Mező együttessel
február 22., szombat 16 óra 
Belépő: 400 Ft

Csoki Mozgó Nyugdíjas Filmklub
február 27., csütörtök 14 óra
Belépő: 300 Ft

Görög Tavli verseny
március 1., vasárnap 9–19 óra
Belépő: 500 Ft

Anna and the Barbies trio  akusztik 
koncert – NKA Akkordok élőben
március 6., péntek 19 óra
Belépő: 2000 Ft

Dokumentumtár 
és Információs Központ

1153 Bocskai u. 74–78. T.: 605 1596
Programokra regisztráció: 
regisztracio@dokuinfo.hu

Biokertész kör
Biológiai növényvédelem, élőhelyek, diverzitás, 
virágvizek használata
Szász Domokos előadása
február 26., szerda 18–20 óra
Belépő: 1500 Ft

Kikötő – I úsági Közösségi Sziget

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

Farsang a Kikötőben
február 22., szombat 18:00–20:00
Belépő: 300 Ft

Ínyenc kalózok konyhája
február 25., kedd 16:30–18:00
Tojásos nokedlit készítünk.
Ingyenes program

Rendhagyó drámaóra a Kikötőben!
február 27., csütörtök 9:30–10:30
Ingyenes program

Pacek mozi csak fi ataloknak
február 28., péntek 18:00–20:00
Chirio szellemországban, japán fantasy ani-
mációs fi lm
Ingyenes program

Matek, fi zika, informatika 
korrepetálás
március 3., kedd 16:30–18:00
A foglalkozás ingyenes!

Kozák téri Közösségi Ház

1154 Gábor Áron utca 58. T.: 410 5636

Farsang és Téltemetés 
az Aranyalma Párossal
február 22., szombat 16–20 óráig
Koncert, kézműveskedés, jelmezverseny, 
kölyökdiszkó
Belépő: 1000 Ft, felnőtteknek: 1200 Ft

Pestújhelyi Közösségi Ház

1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

Városképek – fotókiállítás-
megnyitó
Szatmári Zoltán és Nagy Gyula, a Prizma Al-

kotókör fotósai ezúttal Pestújhelytől Párizson 

át Lisszabonig röpítik a tisztelt látogatókat.

február 21., péntek 19 óra

Feketén-fehéren Farsangi 
felvonulás a pestújhelyi fi atalokkal
Találkozunk a pestújhelyi evangélikus templom 

előtt, télbúcsúztató, jelmezes, zajos séta a 

Pestújhelyi úton, kiszebábégetés a Pestújhelyi 

Közösségi Házban.

február 23., szombat 15 óra

Farsang három napjában
A Bahorka Társulat zenés-táncos meseelő-

adása a farsangi népszokásokról

február 28., péntek 10 óra

Belépő: 900 Ft

Jelmezes táncparty a Lobo 
Latino zenekarral 
Latin zene, retró slágerek a nagyvilágból és itt-

honról, táncolható formában, műkedvelőknek 

és táncosoknak egyaránt! 

február 29., szombat 19–23 óráig

Belépő: 2000 Ft (asztalfoglalás telefonon: 

410 7168)

Újpalotai Közösségi Ház

1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

Farsangi Bál a Nosztalgia Klubban
A tánczenét szolgáltatja: Patai János és Ru-

szin János

A legjobb jelmez díjazásban részesül!

február 21., péntek 17 óra

Belépő: 1200 Ft

Újpalota Quiz
Játékmester: Várhegyi Gábor

február 25., kedd 18 óra

A belépés díjtalan.

Zacher Dorottya festőművész 
„Elvágyódás” című kiállításának 
megnyitója a Zsókavár Galériában
A kiállítás április 2-ig megtekinthető a közös-

ségi ház egyéb programjaihoz igazodva.

február 29., szombat 17 óra

A belépés díjtalan. 

Történelem mindenkinek 
előadássorozat
Hogyan kutassunk családfát?

Előadó: Kanász Viktor történész. 

március 3., kedd 18 óra

A belépés díjtalan.

Pihi-Puhi – Az Aranyszamár 
Bábszínház babaelőadása
március 7., szombat 10 óra

Jegyár: gyermek 700 Ft, felnőtt 900 Ft, Kanga 

Klub-tagoknak kedvezmény.

Zöld Klub

1157 Hartyán köz 3. T.: 410 0836

Családi kör 
Kötetlen beszélgetés „anyaságról, apaságról 

és nagyszülőségről”

Házigazda és beszélgetőtárs: Csider Kriszta

február 21., péntek 10 óra

Kanga Klub-tagságival vagy napijeggyel 

látogatható.

ÖKO Kanga – Tápszeres 
dobozok újrahasznosítása
február 25., kedd 10 óra

Kanga Klub tagságival vagy 800 Ft-os napi-

jeggyel látogatható.
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Ismét túlvagyunk egy Valentin-na-
pon. Az angolszász országokban 
elterjedt szokás már több mint egy 
évtizede megtelepedett hazánkban is, 

erősen megosztva a közvéleményt.
Vannak, akik teljesen feleslegesnek, a 

kis- és nagykereskedők újabb pluszbevételi 
forrásnak tekintik csupán ezt a napot, 
valljuk be, nem teljesen jogtalanul. Ilyen-
kor felmennek a rózsaárak, az üzleteket 
ellepik a szívecskés csokik és a rózsaszínű 
üvegbe palackozott likőrök, de a ruhabol-
tok is hasonló jellegű alsóneműket kínál-
nak (mármint szívecskéset és rózsaszínt, 
esetleg pirosat, nem palackozottat, hehe).

Regényekből, könyvekből vagy az in-
ternetet böngészve azonban kiderül, hogy 
azért azokban az országokban, ahol ennek 
az ünnepnek nagy múltú hagyományai 
vannak, a Valentin-nap nem csak és kizá-
rólag a szerelmesekről szól. A barátságról 
és a szeretetről is, amelynek kifejezéséül 
ilyenkor képeslappal vagy virággal kedves-
kednek a hozzájuk közel állóknak.

Ez viszont már nem annyira gáz, hi-
szen hajlamosak vagyunk készpénznek 
venni társunk, barátunk, családtagunk 
( jelen)létét, azt, hogy akár éjjel kettőkor 
is felhívhatjuk, ha bajban vagyunk, azt, 
hogy ha tud, mindig segít, meghallgat, 
támogat minket. Mindenkinek jólesik, 
ha apróságokkal is kimutatjuk a másik-
nak azt, hogy fontos nekünk, még akkor 
is, ha tudja.

A gond tehát az ünnep kommuniká-
ciójával van, de ezt simán félretehetjük. 
Nem kötelező rózsaszín szívecskés neg-
lizsében várni az urunkat február 14-én 
este, ha azonban főzünk ezen a napon 
a szokásos hideg szendvics vagy mik-
rózható kaja helyett, ne adj' Isten! még 
a gyerekeket is sikerül elpaterolnunk 
szüleinkhez éjszakára, az tök jó. És ha 
a barátunkat meglepjük egy apróság-
gal, vagy csak írunk neki egy e-mailt, 
amiben megköszönjük neki azt, hogy 
van, az is tök jó.

-y -a

GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Csak egy kis fi gyelmesség

A hatalmas medve megparancsolta a majomnak, hogy 
őrködjék a kristálytiszta patak vize mellett.

Vadászni megyek, és 
senki sem ihat ebből 

a patakból!
A medve elindult eledelt keresni, a szegény 
majom pedig hozzáfogott az őrködéshez. 
Hamarosan egy vaddisznó érkezett. 

- Ez medveapó 
vize, menj innen! 
Azt akarod, hogy 

felfaljon? 

A vaddisznó megriadt, és úgy elillant, mint 
a kámfor, anélkül, hogy szomját oltotta 
volna. 

Ezután a tigris ballagott el. Ügyet se vetett 
a majom szavaira, hanem jóízűen inni kezdett. 
Ebben a pillanatban érkezett meg a medve. 

A tigris láttán mérgesen felhördült, és 
a betolakodóra támadt. Hatalmas küzdelem 
kezdődött. Verekedtek, ám egyik se tudta 
legyőzni a másikat. 

A küzdelem 
hevében nem vették 

észre, hogy már 
a szakadék szélén 

birkóznak. A kárörvendő 
majom a világért se 

figyelmeztette 
volna őket. 

Addig-addig dulakodtak, míg a vízbe zuhantak.

A szolgáló majom ugrált, énekelt, azt se tudta, hová 
legyen a szertelen nagy örömtől. 
Megszabadult uraitól. 

A szakadék szélén kis kunyhót épített, 
és máig ott él. 
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Szabó István új fi lmje, a Zá-
rójelentés nyitja a Magyar 
F i lmdíj  2020 – Mag yar 
Mozgókép Szemlét a Corvin 

moziban február 25-én. 
Az Oscar-, cannes-i Aranypál-

ma és berlini Ezüst Medve díjas 
rendező hosszú szünet után, ko-
rábbi sikeres fi lmjei legfontosabb 
alkotótársai val, Klaus Maria Bran-
dauerrel (balra), Eperjes Károllyal 
(jobbra) és Koltai Lajos operatőrrel 
készített új mozifi lmet. A fi lmben 
olyan kiemelkedő magyar színészek 
is szerepet kaptak, mint Stohl And-

rás, Kerekes Éva, Udvaros Dorottya 
és Bálint András. 

A Magyar Filmakadémia Egye-
sület a Nemzeti Filmintézet támo-
gatásával február 26–29. között 
a Corvin moziban rendezi meg a 
Magyar Filmdíj 2020 – Magyar 
Mozgókép Szemlét. 

Szabó István egyike annak az 
öt művésznek, akiknek pályáját a 
Magyar Filmakadémia Egyesület 
idén életműdíjjal méltatja. A Záró-
jelentést február 27-étől vetítik a 
hazai mozik.

J. Á.

Új Szabó István-fi lm 
a mozikban 
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Harminc éve zajlott a rendszervál-
tozás, ezért a „30 éve szabadon” 
emlékévhez kapcsolódóan online já-
tékot indított a DUE Médiahálózat – 
diákújságíró egyesület. 

A Nagy Diák Rendszerváltoztató 
Teszt célja, hogy a 14–24 éves fia-
talok alaposabb tudást szerezzenek 
az 1989–1990-es eseményekről, és 
jobban megértsék, milyen hatással 
volt a születésük előtti korszak arra, 
hogy ők ma már szabadon élhetnek. 
A játék nyertese kétszemélyes berlini 
utazást nyer. 

A Nagy Diák Rendszerváltoz-
tató Teszt három fordulóból áll. 
Az első szakasz online zajlik a 

rendszervaltoteszt.hu oldalon. A 30 
kérdésre bárki válaszolhat, de a nye-
reményjátékban csak a 14–24 éves 
játékosok vehetnek részt. A kérdéssor 
végén az eredménnyel együtt látható-
vá válnak a helyes válaszok, így a hi-
bákból tanulni is lehet. Az online teszt 
számítógépen és okostelefonon is elér-
hető május 3-ig, ám az ezt követő két 
forduló már személyes jelenlétet kíván. 

A középdöntőbe a legjobb 1000 
tesztkitöltő kap meghívást, az innen 
a döntőbe jutó 12 legjobb játékos egy 
élő kvíz alatt bizonyíthatja majd a tu-
dását. A fődíj egy kétszemélyes utazás 
Berlinbe, a második és harmadik díj pe-
dig egy-egy profi  kamerával felszerelt 
okostelefon. Részletek due.hu.      (béres)

Az AIESEC (Association Internatio-
nale des Etudiants en  Sciences Eco-
nomiques et Commerciales) nem-
zetközi nonprofi t diákszervezet 
a zászlójára tűzte ki, hogy minden 
eszközzel segíti a világ fi ataljait 
képességeik fejlesztésében. Ennek 
érdekében partnerszervezeteivel 
együttműködve – többek között – 
nemzetközi csereprogramokat kínál 
18–30 éves fi atalok számára önkén-
tes vagy szakmai gyakorlatok vég-
zésére. Egyik ilyen gyakorlat az an-
gol nyelvű kommunikációs készség 
erősítése, amely lehetőség az új-
palotai Kontyfa Általános Iskola és 
Gimnázium vezetőségének, peda-
gógusainak az érdeklődését is fel-
keltette.

– Iskolánkban nagyjából nyolcadik 
éve kommunikálnak már angolul a 
diákokkal a világ különböző tájairól 
érkezett fi atalok – mondta Vlasics Dóra 
angoltanár, az iskolai AIESEC-prog-
ramfelelőse. – A Budapesti Corvinus 
Egyetemmel állunk kapcsolatban, a 
hozzánk érkező fi atalok rajtuk keresz-
tül jelentkezhetnek.

2020 januárjában és februárjában 
egy török és egy azeri lány költözött 
az iskolába. Ezt szó szerint kell érteni, 
mert az AIESEC útján érkező fi atalok 
nemcsak a nappalaikat, hanem az éj-
szakáikat is a Kontyfában töltik.

– A korábbi gondnoklakást átala-
kítottuk, tavaly két kollégánk, Szuvák 
Gabriella és Törő Krisztina pedig ott-
honossá varázsolta a két helyiséget, 
ahova a külföldi fi atalokat el szoktuk 
helyezni. Az étkezésüket is segítjük, 
ám az iskolán kívüli szabadidős prog-
ramjaikért már az AIESEC felel. A két 

lány megjárta Bécset, Pozsonyt, Milá-
nót is, ám a hathetes itt-tartózkodásuk 
jelentős részét az iskolában töltik, ahol 
bármelyik pedagógus felkérheti őket, 
hogy angolnyelv-tudásukkal segítsék 
az órai munkát. Természetesen a leg-
több kérés az érettségire készülő 12., 
illetve a felvételi előtt álló 8. évfolyam-
tól érkezik.

– Sok diákunk alig mer angolul 
megszólalni. Pedig tudnának beszélni, 
de kényelmesebb nekik magyarul tár-
salogniuk. Az AIESEC-es fi atalok eb-
ben segítenek, egyrészt, mert nem tud-

nak magyarul, emiatt angol beszédre 
késztetik a diákjainkat, másrészt, mert 
korosztályban is közelebb állnak, így 
szívesebben megnyílnak egymásnak. 
Szorgalmazzuk, hogy iskolaidőn kívül 
is találkozzanak a diákjaink a vendég 
fi atalokkal, mert minden együtt töl-
tött perc sokat érhet a kommunikációs 
készségük fejlesztésében.

Az azeri és a török fi atal jelenléte 
két izgalmas kultúrát is megismerte-
tett az újpalotai diákokkal, akik tavaly 
a program keretében kínai és indiai, 
azelőtt ukrán és fehérorosz „nyelv-
tanárokat” is kaptak. Sőt, korábban 
érkeztek már Guatemalából, Vene-
zuelából, Ausztráliából, Kanadából és 
Indonéziából is fi atalok az iskolába, 
illetve egy brazil fiatalember úgy 
megszerette a Kontyfát, hogy egy ké-
sőbbi időpontban még egyszer meg is 
látogatta az iskolát.

– Ez a másik hozománya ennek a 
programnak, a fi atalok ugyanis az in-
ternet révén tudják egymással tartani 
a kapcsolatot, ezekből a találkozások-
ból pedig akár komolyabb barátságok 
szövődhetnek.

Riersch Tamás

Hathetes kommunikációs tréning

30 éve szabadon

Nemzetközi csereprogramok | Komolyabb barátságok szövődhetnek
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A négyigenes népszavazás | Rendszerváltó fi atalok

Bolla Tibor, Karácsony Gergely és Kirschner Péter

Budapest sza-
bad – 1945. 
február 13. 
címmel uta-
zó kiállítás 
nyílt metrósze-
relvényekben 
a 75 évvel ez-
előtt véget ért 
budapesti ost-
rom emléké-
re a pusztítás 
és a helyreál-
lítás képeiből. 
A tárlat április 
11-éig látható 
a 2-es, a 3-as 
és a 4-es metróvonal több szerel-
vényén – írta meg az MTI.

Karácsony Gergely főpolgármester 
elmondta: a kiállítás egy romba dön-
tött városról szól, ahol akkor is, mint 
most emberek százezrei, milliói él-
tek. A képek, amelyeken elsősorban 
épületeket látni, csak átvitt értelem-
ben beszélnek a lelkekről, az emberi 
életekben történt rombolásról. Bolla 
Tibor, a BKV vezérigazgatója felidéz-
te: 75 éve teljesen le akarták bontani 
a lebombázott budavári siklót, és 
a háborúban megsérült a kisföld-

alatti is. Leállt a teljes villamosköz-
lekedés, és csak 1946-ban indult újra 
Buda és Pest között.

Kirschner Péter, a Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület elnöke, a kiál-
lítás egyik szerkesztője elmondta: a 
tárlat az ostrom képeit állítja szembe 
a mai Budapest látványával. Ezzel 
azt akarták demonstrálni, hogy 
Budapest akar és tud is élni a sza-
badságával.

A MetróArt tablóit a napi 1,2 mil-
lió utas közül legalább 700-800 ezer 
ember látja majd.
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Természetismeret 
versenyszerűen

Országos versenyt hirdet általános iskolai felső tagozatos tanulók 
számára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a 
Madarak és Fák Napja alkalmából. A jelentkezés határideje március 
13. A megmérettetés során a természet iránt érdeklődő tanulók 
összemérhetik tudásukat az ország más részein élő diákokkal, a 27. 
alkalommal meghirdetett országos verseny első körös területi fordu-
lóira 10–14 éves tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezhetnek 
– olvasható az egyesület közleményében. A területi forduló időpontja 
április 3., ezen iskolánként egy csapat vehet részt és csak egy te-
rületi helyszínre jelentkezhet. Az itt első helyezést elérő csapatok 
továbbjutnak a május 8-i országos döntőbe, amelyet a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Lászlómajor Látogatóközpontjában rendeznek meg. 
A versenyen történő részvétel ingyenes. A részletes versenykiírás és 
a tematika a www.mme.hu weboldalon található meg. 

Nyílt napok a bölcsődékben

Idén áprilisban lesz az ál-
talános iskolai beiratkozás, 
ez alkalomból az oktatási 
intézményekben előkészítő 
programokkal készülnek. 
Az „iskolanyitogatók” fontos 
események, mert az óvodás 
gyermekek még a beirat-
kozás előtt megismerked-
hetnek a tanítókkal, illetve 
az intézmény épületével és 
szokásaival is . A foglalko-
zások a pedagógusok és a 
szülők számára is segítséget 
jelenthetnek abban, hogy az 
egyes gyerekek érdeklődését, 
tehetségét megismerhessék. 
A kerületi iskolák eltérő mód-
szereket választanak , van, 
amelyik már nagyon korán, 
november közepétől fogadja 
az ovisokat , mások inkább 
a beiratkozás előtti hetekre 
fókuszálnak. Az alábbiakban 
megpróbáltuk összegyűjteni 
az iskolák kínálatait. 
A Hartyán Általános Isko-
lában kéthetente csütörtö-
könként 16.45–17.30 között 
várják a leendő elsősöket.
A Magyar–Kínai Két Ta-
nítási Nyelvű Általános 
Iskola és Gimnáziumban 
februárban még 26-án ren-
deznek előkészítőt, ám csak 
előzetes regisztráció alapján 
lehet bejutni. A Neptun utcai 
iskolában február 24-én Nyi-
tott kapuk címmel tájékozta-
tót tartanak majd a beiratko-
zás előtt álló gyerekek szülei 
számára, egy nappal később, 
illetve március 3-án és 10-én 
pedig 9–11 óra között nyílt 
órákra várják az érdeklődőket.
A László Gyula Gimnázium 

és Általános Iskolában 
februárban 27-én 17–18 óra 
között várják az ovisokat , 
a k i k n e k  é rd e m es  s z í n es 
ceruzákat és tornacipőt is 
magukkal hozniuk. A szülők 
pedig április elsején 7.45–9.25 
és április 2-án 9.30–10.30 kö-
zött ismerkedhetnek majd az 
intézménnyel.
A Kontyfa Általános Iskola 
és Gimnáziumban már no-
vemberben megkezdődtek a 
felkészítő programok. Legkö-
zelebb március 2-án sportos 
és kézműves foglalkozások 
várnak a jelentkezőkre.
A Czabán Általános Iskola 
már túl van az Ovi-Suli prog-
ramon. A Károly Róbert Ál-
talános Iskolában viszont 
március 6-án 16–18 és már-
cius 27-én 8–16 óra között 
Csodavár Iskolába Csalogató 
címmel szer veznek felké-
szítő programokat a leendő 
elsősöknek. Az ovisok szülei 
április elsején 8–10 óra között 
az iskolában folyó pedagógiai 
munkával, az április 2-án 16–
17 óra közötti fórumon pedig 
az intézmény szokásai val , 

házirendjével és hagyomá-
nyaival ismerkedhetnek.
A Szent Korona Általános 
Iskolában is már megnyi-
tották a kapukat az ovisok 
előtt . A beiratkozásig még 
egy alkalommal, március 24-
én 16.30-től várják majd az 
érdeklődőket.
A Kossuth Lajos Általános 
Iskolában március 19-én 
tartanak nyílt napot a szülők 
számára, míg március 26-án 
és április elsején újabb fog-
lalkozásokkal várják a jelent-
kezőket.
Legvégül a Pestújhelyi Ál-
talános Iskolában február 
26-án 16.15-től az ovisok a 
leendő tanítóik segítségé-
vel, a tél örömeivel, a szü-
lők pedig szakértő előadók 
révén az iskolaérettséggel 
ismerkedhetnek . A pestúj-
helyi iskolában március 7-én 
9–12 óra között nyílt napot 
tartanak, illetve még három 
alkalommal, március 11-én, 
márc ius 25 -én és ápr i l is 
8-án 16.15-tő l szerveznek 
előkészítő foglalkozásokat a 
leendő elsősöknek. 

Izgalmas iskolanyitogató foglalkozások 

A XV. kerületi Egyesített Bölcsődék intéz-
ményei nyílt napokat tartanak azoknak a 
családoknak, akik a jövőben bölcsődébe 
szeretnék íratni gyermekeiket. A szü-
lőknek lehetőségük nyílik betekinteni a 
kerületi bölcsődék mindennapi életébe, 
megismerni a gondozókat, továbbá fel-
merülő kérdéseikre személyesen kaphat-
nak válaszokat a vezetőtől.

Időpontok:
XV/2. Bölcsőde 1158 Bp., Bezsilla Nándor u. 17. (Gyöngyszem Bölcsőde) 2020. márc. 3. 9–11 óráig
XV/3. Bölcsőde 1152 Bp., Fő út 33. (Szivárvány Bölcsőde) 2020. márc. 9. 9–11 óráig
XV/5. Bölcsőde 1157 Bp., Kavicsos köz 6. (Mazsolapalota Bölcsőde) 2020. márc. 10. 9–11 óráig
XV/6. Bölcsőde 1155 Bp., Wesselényi u. 33. (Csemetekert Bölcsőde) 2020. márc. 11. 9–11 óráig
XV/10. Bölcsőde 1156 Bp., Kontyfa u. 6. (Százholdas Pagony Bölcsőde) 2020. márc. 4. 9–11 óráig
XV/12. Bölcsőde 1156 Bp., Nádastó park 1. (Idevár Bölcsőde) 2020. március 6. 9–11 óráig
Minden érdeklődő szülőt és gyermekét szeretettel várnak egy vidám délelőttre! 

Farsangi melódiák

A farsangi időszakban igazán kuriózumnak számított február 
15-én a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanárainak koncertje. A hangversenyen a zenei élmény mellett 
vidámságból sem volt hiány. A rendezvényt az intézmény alapít-
ványával közösen szervezték, az est bevételét pedig a gyermekek 
zenei, művészeti nevelésének fejlesztésére fordítják. 

Az emlékezés virágai

75 évvel ezelőtt hallgattak el a fegyverek Budapesten a második 
világháborúban. A Rákospalotai Köztemető Szovjet Hősi Emlékművé-
nél ez alkalomból koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott 
a Baloldali Jövő Fórum, és a Magyarországi Munkáspárt 2006-Eu-
rópai Baloldal február 15-én. A Szociáldemokrata Közösség tagjai 
főhajtással és egy szál virággal rótták le tiszteletüket. 
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Az önkormányzati közterület-felügyelet (rendészek) az 1 305 3230 (ügyfélfogadási időben), 1 305 3147 (ügyfélfogadási időn kívül) telefonszámokon várja a bejelentést.

A rendőrségi hírekben szereplő információkat 
a XV. kerületi rendőrkapitányság szolgáltatta.

rendkép

Összeállította: Riersch Tamás

R E N DŐR S É G I  H Í R E K

Az Európai Unió előírá-
sa szerint a 2014 novem-
berétől forgalomba helye-
zett  autóknál kötelező az 
ab roncs nyomás-felügyeleti 
rendszer (TPMS). 

Az ötlet alapvetően jó, hiszen 
hiába szerepel a KRESZ-ben, 
hogy minden indulás előtt el-
lenőrizni kellene az abroncsok 
állapotát, ezt azonban szinte 
senki sem teszi meg. A gond 
viszont az a rendszerrel, hogy 
a nyomást jelző lámpa gumi-
csere után gyakran kigyullad 
a műszerfalon. Hogy miért 
és mit lehet ilyenkor tenni, 
annak jártunk utána. 

A jól működő TPMS 40 ki-
lométer/óra sebességtől jelzi 
egyrészt a nagymértékű – 10 
perc alatt 20 százalékos vagy 
azt meghaladó – nyomás esést, 
másrészt a folyamatosan 
csökkenő guminyomást.

A narancssárga, nyomást 
jelző fény azonban a téli, il-
letve nyári gumicsere után 
is kigyullad, ami a műszaki 
vizsgán egyből a bukáshoz 
vezet, így nem célszerű ott-
hagyni. – A megoldás a rend-
szer kalibrálása, amit kétféle 
módon érhetünk el – tudtuk 
meg Csebe Sándor közleke-

désbiztonsági szakembertől.
Az egyik lehetőség a fe-

délzeti komputeren való be-
állítás. Ezt – az autó típusától 
függően – vagy a Beállítások 
menüpontban, a „Jármű” kivá-
lasztásával, majd a „Kalibrá-
lás” megnyomásával tehetjük 
meg, illetve – ha van olyan – 
az autó ikonra kattintva, szin-
tén a „Kalibrálás” kiválasztá-
sával. Ezt követően a rendszer 
rögzíti az új adatokat, és vagy 
azonnal, vagy indulás után 
rövid idővel elalszik a hibát 
jelző fény.

Ha pedig a szeleppel 
egybeépítve, a kerékben van 
nyomásérzékelő szenzor, az 
a gumicserekor sérülhet, így 
hibajelzést küld a fedélzeti 
komputernek. Ilyen esetben 
a szelepeket újból párosítani 
kell az egységgel, ezzel a 
probléma megszűnik.

-y -a

Közbiztonság szempontjából nyugodt év 
volt a 2019-es esztendő. A bűncselekmé-
nyek és a közlekedési balesetek terén is 
érezhető volt a javulás.

– A bűnügyi és rendészeti mutatók alapján 
sokat javult a helyzet – kezdte évértékelését 
dr. Balogh Róbert rendőr alezredes, kerületi 
rendőrkapitány. – A bűncselekmények száma 
jelentősen csökkent, a 2018-as 1451-ről tavaly 
1073-ra. Közel 20 százalékos javulás tapasztal-
ható a közterületi bűncselekmények esetében 
is. Ebből a korábbi 480 helyett már csak 389-et 
követtek el a 2019-es évben. A testi sértések 
száma is lecsökkent 55-re. Így a tavalyi év 
egyik célkitűzését, a garázdaság és a testi 
sértések visszaszorítását sikerült teljesítenünk. 
Megelégedni nem lehet, mert amíg csak egy 
bűncselekmény is előfordul a kerületben, addig 
nem beszélhetünk tökéletes közbiztonságról.

Mégis jó ízlelgetni a számokat: például azt, 
hogy tavaly már csak nyolc személyautót lop-
tak el a kerületből az egy évvel korábbi 23-hoz 
képest. Ha nem is ilyen mértékben, de csökkent 
a lakásbetörések száma, 68-ról 64-re, ám ebben 
az esetben nem árt megjegyezni, hogy ez a 
szám néhány éve még bőven 200 fölötti volt. 

 – A XV. kerületben a nyomozások területén 
is tapasztalható a javulás, jobb a felderítések 
eredményessége is. Közlekedési szempontból 
tavaly csak egy súlyos eset történt, amikor egy 
nőt elütöttek az M3-as kivezetőjén. A súlyos 

sérüléssel járó balesetek száma is csökkent. 
Hiszem, hogy a javulást a rendszeres közleke-
dési akcióink is elősegítették. A tavalyi évben 
ugyanis nagy erőfeszítéseket tettünk az illegá-
lis gyorsulások és az ittas vezetők kiszűrésére.

A rendőri munka nagyobbik része a 
megelőzésből áll. A kerületi rendőrök ezen a 
területen is hatékony munkát végeztek. A Do-
hányzás-Alkohol-Drog-AIDS (DADA) program 
a XV. kerületben országos szinten is kimagasló.

Dr. Balogh Róbert alezredes az idei évre 
célul tűzte ki az eredmények további előmozdí-
tását, illetve a megelőző tevékenységek priori-
tásának növelését, amely úgy is teljesíthetőnek 
tűnik, hogy 2020-ban számos nagy esemény 
helyszíne Budapest.                   Riersch Tamás

Nemrég furcsa karavánra 
fi gyelt fel egy állampolgár 
Rákospalotán. A rendőrség-
re tett bejelentése szerint 
az egyik szerdán hat férfi  
egy zöld színű Daewoo Ticót 
tolt a Rekettye utcában. 

A rendszám nélküli autót 
azonban nemcsak magában 
tolták, hanem vele együtt 
egy félbevágott, ezüstszínű 
SEAT-ot is, amely egy kötél-
lel volt a Ticóhoz erősítve. A 
furcsa karaván részét képezte 
még néhány bolti bevásárló-
kocsiból átalakított gurulós 

szállítóeszköz is, melyekben a 
félbevágott SEAT alkatrészei 
voltak. A csapat elmondása 
szerint egy MÉH-telepre 
igyekezett. Odáig azonban 
már nem jutottak el, mert a 
kerületi rendőrök feltartóztat-
ták őket. A rendőrök a három 
férfi t előállították a kerületi 
rendőrkapitányságra, ahol 
két rendbeli lopás bűncselek-
mény vétsége miatt indítottak 
nyomozást ellenük. Az egyik 
elkövetőről aztán az is kide-
rült, hogy őt korábban már 
egy betöréssel is meggyanú-
sították.                                 R. T.

Érdeklődött, keresik-e

Egy nő jelentkezett a kerületi rendőrkapitányságon, mivel úgy hallot-
ta, hogy keresi őt a rendőrség. A nő személyesen szeretett volna erről 
meggyőződni. A rendőrök megállapították, hogy a nő ellen körözés 
van érvényben, így nemcsak tájékoztatták, hanem bent is tartották 
az „ügyfelet”, akit aztán átadtak az őt köröző vidéki kapitányságnak.

Egy nem, egy igen
A kerületi rendőrök személyleírása és ruházata alapján kerestek egy 
lopással gyanúsított férfi t. Őt nem találták, ám a hasonlóság alapján 
igazoltattak egy másikat, akiről viszont kiderült, hogy az egyik kapi-
tányság körözte. A férfi t elfogták, és átadták az illetékes szerveknek.

Kutyatartó-viadal
Két kutyáját sétáltató gazda veszett össze az egyik újpalotai parkban. 
Az egyik sérelmezte, hogy a másik a fűben hagyja kutyája ürülékét. A 
vita erőszakba torkollott, az egyik gazda olyan súlyosan bántalmazta 
a másikat, hogy az nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
A férfi  ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

Csökkenő guminyomás

Biztonságosabb kerület
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Dr. Balogh Róbert
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sportkép

Engi Klárit nem nagyon kell bemu-
tatnunk. Az egykori kiváló jégtán-
cos párjával, Tóth Attilával töltöt-
te be azt az űrt, amely a 1980-as 
években a világhírű Regőczy–Sal-
lay-kettős után maradt. 

Kláriék három olimpián, 1984-ben, 
’88-ban és ’92-ben képviselték a 
magyar színeket. Az utóbbi két ötka-
rikás játékon a hetedik helyen végez-
tek. Emellett világ- és Európa-bajno-
ki negyedik hellyel is rendelkeznek. 
A Rákospalotán élő sportolónő öt 
éven keresztül a Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetség sportigaz-
gatója, majd nemzetközi igazgatója 
volt. Mostanában azonban egészen 
más területen jeleskedik.

–  Lassan egy esztendeje már, 
hogy elindítottuk jégkorongszakosz-

tályunkat a Pólus Centerben – me-
sélte az egykori műkorcsolyázó. – Je-
lenleg RTK-Vasló néven működünk, 
és hetente egyszer tartunk hokispe-
cifikus edzéseket, szombatonként 
12.00–13.30 között, de specialitá-
sunknak a korcsolyatechnika helyes 
megtanulását valljuk, így hetente 
2 vagy 3 alkalommal biztosítunk je-
get ennek elsajátítására. A csapatunk 
zöme U8-as, de akad néhány U10-es 
gyerekünk is. Az elmúlt egy évben 
már részt vettünk néhány kisebb tor-
nán, játszottunk egy-két barátságos 
mérkőzést is, az idei évben pedig már 
mi is házigazdák leszünk. Március 
1-jén rendezzük az első négycsapatos 
tornánkat a Pólus jegén.

Az Engi Korisuli immár negyed-
százada működik a Pólusban. Aki ide 
íratja be gyermekét, az az oktatóktól 

nemcsak korcsolyázótudást, hanem 
hatalmas szeretetet és odafi gyelést 
is kap. 

– A hokiedzések ötletét több 
dolog inspirálta. Egyrészt az évek 
során sok olyan gyerekkel foglalkoz-
tunk, aki láthatóan „jégre termett”, 
de nem akart műkorcsolyázó vagy 
versenykoris lenni. Másrészt immár 
tíz éve kollégám Haszonits-Kálmán 
Zita, aki még a történelmi első női 
jégkorong-válogatottnak volt a tag-
ja, és aki garanciát jelent arra, hogy 
a gyerekek szakszerű hokiképzésben 
részesüljenek – mondta Engi Klári, 
aki időközben maga is megszerezte 
a jégkorongedzői képesítést. 

– Nekem sem idegen a jégkorong, 
hisz én még annak a Jégsport Szövet-
ségnek vagyok a „gyermeke”, amely 
valamikor minden jeges sportágat 
magába tömörített, és amely egy 
igazi családként működött. Mi, jég-
táncosok például gyakran felléptünk 
a jégkorongmérkőzések szünetében, 
és a két sportág nagyon is jól meg-
fért egymással.

Az RTK-Vasló természetesen 
egyelőre nem szőhet komolyabb ál-
mokat. Csarnok hiányában ugyanis 
csak alapképzésben tudja részesíteni 
a gyerekeket. A legtehetségesebbe-
ket pedig majd nagyobb klubok felé 
irányítják. Bedolgozó egyesületként 
azonban az alapok megtanításában 
nagyon is komoly szerepet tölthet 
be, és egy kis egyesület esetében 
már ez is nagy szó.                 -sch -s

A REAC felnőtt futballcsapata, 
 Dinka Balázs együttese az első for-
dulóban, február 22-én 13 órakor 
a Budafok II. vendégeként lép majd 
pályára.

– Már az edzőmeccseken is folyama-
tosan teszteltük a játékosok állapotát 
– mondta a vezetőedző a február eleji 
felkészülési időszakban –, bár az ele-
jén akadtak még gondok, sérülések, 
betegségek, tanulmányi nehézségek, 
január második felétől már a teljes 
keret rendelkezésünkre állt.

Dinka Balázs szerint a REAC szem-
pontjából rosszkor zárult az ősz, hisz 
a kezdeti botladozásokat követően a 
szezon második felére kezdett végre 
összeállni a csapat, amely az eredmé-
nyeken is meglátszott. A szünet pont 
akkor következett be, amikor nyerő 
szériában voltak a sárga-kékek.

– A télen történt néhány változás a 
keretben, négy játékos elment tőlünk, 
de közülük szerencsére csak egy, Bar-
tucz Martin volt a kezdőcsapat tagja. 
Az ő helyét egy régi-új játékossal, az 
Ózdtól visszatérő Pfi ster Erikkel pó-
toltuk, illetve két saját nevelésű fi atalt, 
Klement Balázst és Balogh Doriánt is 
a felnőttkerethez rendeltük.

Dinka Balázs elmondta, a csapat-
tal szembeni elvárás nem változott, 
továbbra is a csapatépítés a legfonto-
sabb, jövőre pedig a feljutás a cél. 

– Ennek ellenére nehéz szezon 
előtt állunk. Fiatal csapatunkból 
ugyanis heten fognak majd tavasszal 
érettségizni, illetve van egyetemista 
játékosunk, akinek szintén vizsgaidő-
szaka lesz. Az ősszel szerzett 27 pon-
tot azonban tavasszal is elérhetőnek 
érzem, amivel pedig már biztosan az 
élbolyban lehet végezni.                  R. T.

Jégkorongunk legújabb Pólusa 

Bajnokságra hangolva
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Dinka Balázs

Engi Klára | A korcsolyatechnika helyes megtanulását valljuk
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sportkép

A hazai karatetársadalom mindig is híres volt ar-
ról, hogy ha kell, akkor nagyon szervezetté és 
összefogottá tud válni. Ezt bizonyították a 2013-
as felnőtt karate-Európa-bajnokság megszerve-
zésekor, és idén, február második hétvégéjén is 
a BOK Csarnokban rendezett korosztályos Eb al-
kalmával. A magyarországi karateklubok növen-
dékei ugyanis mindkét világversenyen fergete-
ges hangulatot teremtettek. A február 7–9. között 
rendezett korosztályos seregszemle főszurkolója 
a Kovács Pál Baptista Gimnázium 12. évfolyamos 
diákja, Kutas Béla Máté volt.

– Nyáron Tatán rendezték a Goju-ryu karate Eu-
rópa-bajnokságot, mely versenyen természetesen 
szurkoltunk is egymásnak. Amikor a felnőttek ver-
senyeztek, én voltam az, aki a magyar szurkolótábort 
összefogtam, és úgy látszik, ez feltűnhetett a szövet-
ségnek is, mert a budapesti Eb-re már hivatalosan is 
vezérszurkolónak neveztek ki.

Azon a bizonyos nyári stílus Eb-n Béla nem-
csak szurkolt, hanem versenyzett is. Ráadásul nem 
is akárhogyan: a juniormezőnyben küzdelemben 
+76 kilogrammos súlycsoportban Európa-bajnok 

lett, a junior férfi csapat tagjaként pedig a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel.

– Nagyon szeretek stílusversenyeken részt venni, 
de a fő csa pás irány természetesen a versenykarate 

(WKF) marad, amely idén először szerepelhet majd 
az olimpia programjában. Sajnos a februári budapes-
ti WKF Eb-ről egy hajszállal lemaradtam, de remé-
lem, U21-es és felnőttkorosztályban lesz majd még 
lehetőségem ilyen rangos hazai versenyen indulni.

Kutas Béla Márk óvodáskorában ismerkedett 
meg a karatéval, illetve első edzőjével, Szathmáry 
Renátával is, akivel immár 15 éves múltra tekint 
vissza a mester-tanítvány kapcsolata. Klubja 2016-
ban fuzionált a Budapesti Honvéddal, azóta Béla is 
ennek a patinás fővárosi klubnak a versenyzője. Ko-
rábban Goju-ryu stílusban szerzett már Európa-baj-
noki bronzérmet, illetve versenykaratéban volt már 
országos harmadik helyezett.

– Nehéz év előtt állok, mert egyrészt idén fo-
gok érettségizni, majd szeretnék felvételt nyerni a 
Testnevelési Egyetemre. Másrészt korosztályváltás 
előtt állok, azaz juniorból az U21-sek közé kerülök, 
ami valószínűleg súlycsoportváltással is együtt 
jár majd. És szeretnék minél jobban felkészülni a 
2021-es Goju-ryu világbajnokságra, melyet az idei 
olimpia helyszínén, Tokióban rendeznek majd. A 
nagy álmom ugyanis, hogy az olimpiai tatamin is 
versenyezhessek egyszer.                     Riersch Tamás

Február második hétvégéjén a bu-
dapesti BOK Csarnok adott otthont 
a karatesport korosztályos Euró-
pa-bajnokságának, amely esemény 
az olimpia évében különös jelentő-
séggel bírt. A karate ugyanis idén 
fog bemutatkozni az olimpiai prog-
ramban, és az ötkarikás nyári játé-
kokhoz közeledve minden világver-
seny egy vizsgának számít. 

Ha ezt nézzük, akkor a budapesti Eb-
nek jelest kellene kapnia, mert a ver-
seny rendezése hibátlan volt (köszön-
hetően többek között a kerületünkben 
lakó Falusi Mártonnak, a Magyar 
Karate Szövetség alelnökének is). Ám 
nemcsak a rendezés miatt volt jó ez a 
verseny, hanem, szerencsére, az ered-
mények miatt is. A magyar válogatott 
két arany- és három bronzéremmel, 
illetve több értékes helyezéssel zárta a 
kontinensviadalt, mellyel végül hete-
dik lett az összesített éremtáblázaton. 
Ami viszont számunkra külön öröm, 
hogy a kiemelkedően teljesítő magyar 
versenyzők között jelentős volt a kerü-
leti sportolók fölénye. 

– Fantasztikus Európa-bajnokság 
volt – mondta Fischer Mihály, az MTK 
és a korosztályos magyar karatevá-
logatott vezetőedzője –, mindenki itt 
volt, aki Európában számított, így az 
egész karatetársadalom előtt vizsgáz-
tunk. Nagyon örülök, hogy nemcsak 
a szervezés terén, hanem a tatamin 
is maradandót tudtunk nyújtani. Jó-

magam előzetesen öt érmet vártam 
a csapattól, ebből egy aranyra számí-
tottam, így összességében elmond-
ható, hogy sikerült az elvárásunkat 
teljesíteni. Külön öröm számomra, 
hogy a saját csapatom ismét kitett 
magáért: már azzal is, hogy a 36 fős 
magyar csapatban 13-an képviselték 
az egyesületünket, de azzal is, hogy 
az öt éremből három a mi sportolóink 
nevéhez fűződik. Ez azt bizonyítja, 
hogy továbbra is jó úton járunk. Úgy 
vélem, nagy potenciál van a női ver-
senyzőinkben, akik néhány év múlva 
a felnőttek között is maradandót alkot-
hatnak majd. Az Eb-re visszatérve, a 
bizonyítványunk akár szebb is lehetett 
volna, de a 13 bronzmérkőzésünkből 
most csak egyet sikerült megnyer-
nünk. Ezen mindenképpen javítanunk 
kell majd. Összességében azonban 
elégedettek lehetünk az eredménnyel. 
Számomra ráadásul presztízsjelen-

tőségű volt az öt érem megszerzése, 
mert úgy véltem, ha nem kapok a 
versenyzőktől visszaigazolást, akkor 
nem fogom folytatni a válogatottnál 
való munkámat. A BOK Csarnokban 
látottak azonban engem is meggyőz-
tek a folytatásról.

A két aranyérmes, a junior Jaku-
bovics Dalma és az U21-es Baranyi 
Zsófia egyaránt az újpalotai MTK 
Karate Szakosztályának a sportolói. 
Dalma ugyan az Eb-n még újpesti 
színekben indult (a szerződése miatt), 
ám az edzéseit már hónapok óta az 
MTK vezetőedzője, Fischer Mihály 
irányítja. Ő a jövőben már a kerületi 
klub színeiben fog versenyezni. Bara-
nyi Zsófi a pedig a sportág első olim-
pikonja volt (a 2018-as Buenos Aires-i 
I úsági Olimpián már tatamira lépett, 
és ötödik lett), ám a BOK Csarnokban 
mutatott fantasztikus produkciója így 
is kellemes meglepetés volt. 

– Óriási élmény volt hazai közön-
ség, a sporttársaim, a családom és a 
barátaim előtt tatamira lépni – mondta 
a kerület újdonsült Európa-bajnoka, 
Baranyi Zsófi a. – A 2013-as budapes-
ti felnőtt Európa-bajnokságon még 
gyerekként szurkoltam a magyar 
versenyzőknek, de már akkor eldön-
töttem, hogy én is Európa-bajnok 
szeretnék lenni. A mostani Eb nagyon 
kemény verseny volt, de egész nap 
éreztem, hogy rendkívül koncentrált 
és magabiztos vagyok, így bíztam 
benne, hogy sokáig fogok majd eljut-
ni. Döntőbeli ellenfelemmel korábban 
1–1-re álltam, és már jó ideje szerettem 
volna őt ismét legyőzni. Azt hiszem, a 
legjobbkor sikerült. Nemrég töltöttem 
be a 18. életévemet, így szép lassan a 
felnőttmezőnybe is belekóstolhatok. 
Az első felnőttversenyem az áprilisi 
országos bajnokság lesz, amit már 
nagyon várok.

A két aranyérmes mellett az egyik 
bronzérmes versenyző is a Nádastó 
utcai műhelyben edz. Kiss Zsófi a rá-
adásul azonnal sporttörténelmet is írt. 
Miklós Nikolett tanítványa ugyanis 
azzal, hogy bronzérmes tudott lenni a 
juniorok kataversenyében, a magyar 
karatesport első érmét nyerte forma-
gyakorlatban. A három kerületi érem 
akár öt is lehetett volna, hisz a szintén 
MTK-s Gyovai Roland és Czagány 
Dóra is a bronzéremért meccselhetett, 
ám ők végül egy hajszállal lemaradtak 
a dobogóról.                            (riersch)

Meghódítottuk Európát

A leghangosabb karatés
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A 2020/2. szám helyes megfejtése: 

Kiszebábégetés a Pestújhelyi 

Közösségi Ház udvarán. 

A 2020/1. szám helyes megfejtői 

közül kétszemélyes mozijegyet 

nyertek: 

Malaky Mónika, XV. kerület,

Nemcsényi Frigyes XV. kerület,

Varga Katalin, XV. kerület.

Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! 

Vágja ki az újságból a teljesen kitöltött rejtvényt, 

és küldje el zárt borítékban levelezési címünk-

re (XV Média Kst ., 1615 Bp., Pf. 155) vagy adja 

le a szerkesztőség részére a Bocskai utca 1–3. 

szám alatt! A borítékra írja rá: „ÉLETképek REJT-

VÉNY”! Három helyes megfejtőnk egy-egy 

páros mozijegyet nyer a Pólus Mozi jóvol-

tából, egy helyes megfejtőnk pedig kétszemé-

lyes, 3 fogásos vacsorát nyer a Thököly 

Vendéglő felajánlása nyomán. Beküldési ha tár-

idő: 2020. február 28. A nyeremények át nem 

ruházhatók, a nyeremények változtatási jogát 

fenntartja a kiadó. A nyertesek a nyereményeket 

postán kapják meg, 60 napon belül. 

Kiadja az XV Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kst .  Felelős kiadó: Sass Csaba 
ügyvezető  Felelős szerkesztő: Béres Ildi  Szerkesztőség: 1153 Budapest, Bocskai utca 1–3.  Tel.: 
06 1 720 5456, Tel./fax: 06 1 720 5457 • info@xvmedia.hu • xvmedia.hu  ISSN 2062-6770 (nyomtatott) 
• ISSN 2063-6555 (online)  Tipográfi a, tördelés: Krepler István, KHP Budapest Kst .  Nyomtatás: 
Mediaworks Hungary Zrt., 6729 Szeged, Szabadkai út 20.  Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt. 

Az ÉLETképek és az XVMedia legfrissebb hírei, tudósításai az interneten:
www.xvmedia.hu  www.facebook.com/xvmedia/

Az ÉLETképek következő megjelenése: 2020. március 5.
Lapzárta: 2020. február 27. 12 óra.  
Az újságot csütörtökön, pénteken és szombaton terjesztik.

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 

csak a következő lapszámban tudja közölni.

Az újságban megjelenő hirdetések és közlemények 
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

IPHONEANDROID

TÖLTSE LE 
AZ XVMEDIA APPOT!

 

XV. KERÜLET 
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L A K O S S Á G I   A P R Ó H I R D E T É S

A kerületi lakosok számára 
– szolgáltatások kivételével 
– legfeljebb 20 szóig ingye-
nes megjelenést biztosítunk. 
A hirdetéseket az adott ter-
jedelmi  lehetőségek figye-
lembevételével, a beérkezés 
sorrendjében közöljük. A hir-
detések tartalmáért a szer-
kesztőség nem vállal felelős-
séget. 

ÜVEGEZÉS

ÜVEGES! ABLAK, AJTÓ, ERKÉLY, KIRAKAT üve-
gezése. Hőszigetelő üvegek, zu hany kabinok beépítése. 
Régi keretek átalakítása hőszigetelő üveg befogadá-
sára. Gyorsan, tisztán, pontosan! Biztosításra is! Nagy 
Miklós, telefon: +36 70 940 1011

ÉLETJÁRADÉK

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK LAKÁSÁÉRT! Lein-
formálható, referenciával rendelkező, megbízható sze-
mély vagyok! Kálny Csaba 06 20 94 94 94 0

KÉMÉNYBÉLELÉS
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, belső ma-
rása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs. Telefon: 
06 20 264 7752

RÉGISÉG

PAPÍR ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET,  KÉPESLAPOT, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266 4154. Nyitva: 
H–Sz: 10–17, Cs: 10–19

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (régit, újabbat), 
MŰTÁRGYAKAT, 1945 előtti fotókat, képeslapokat 
a VÉRTESI ANTIKVÁRIUM vásárol. Díjtalan kiszállás-
sal. T.: 06 20 425 6437

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, dísz-
tárgyakat, festményeket, órákat, csillárokat, kitünteté-
seket, pénzérméket, hangszereket, bizsukat, terítőket, 
szőnyegeket, ruhaneműt, szőrmebundát, teljes hagya-
tékot. +36 30 943 5583

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, porcelánokat, írógépet, varrógé-
pet, szőrmebundát, ruhaneműt, könyveket, hangszereket, 
csipkét, bizsukat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 
06 20 544 0027

VÍZSZERELÉS

VÍZSZERELÉS. CSAPOK, SZIFONOK, WCK, wc-tar-
tályok, mosdók stb. cseréje. Új vezetékek kiépítése. Tel.: 
06 20 412 0524 

ÜZ LETI   APRÓ

A kerületi lakosok számára – szolgáltatások kivételé-
vel – legfeljebb 20 szóig ingyenes megjelenést bizto-
sítunk. A hirdetéseket az adott terjedelmi lehetőségek 
fi gyelembevételével, a beérkezés sorrendjében közöl-
jük. A hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem 
vállal felelősséget.

INGATLAN
Eladó: XV. ker.,  Deák utcában 48 nm belső udvar-
ra néző csendes, erkélyes, 2 szobás, kifogástalan álla-
potú I. emeleti lakás autóbeállóval. Irányár: 34,9 mil-
lió Ft. Tel.: 06 20 377 7904 

Eladó: idős hölgytől 47 nm saját tulajdonú, össz-
komfortos lakás. Tel.: 06 1 417 5301

Eladó: társasházi ingatlan, mely 36 nm, pince, 
kert, új nyílászárók, ajtó, ablak. A lakás 2018-ban tel-
jesen felújított, szigetelt. Kiváló közlekedés. Irányár: 
23,5 millió Ft. Tel.: 06 1 306 5331 vagy 06 30 356 6590

Kiadó: garázs, Rákospalota Fő út, Dózsa Gy. 
Gimn. közelében. Tel.: 06 20 349 5156

LAKHATÁS
Kiadó: Rákospalotán felújított kertes családi 
házban 38 nm házrész, egy szoba, konyha, fürdőszo-
ba, előszoba, klíma, nemdohányzó férfi nak kedvező 
áron. Tel.: 06 20 510 2591 

Jelenleg albérletben lakó középkorú nő vagyok. A 
XIV., XV., XVI. ker.-ben élő idős személy eltartását (ház-
tartási munka, bevásárlás, ügyintézés stb.) vállalnám la-
kásért. Minden megoldás érdeked. Tel.: 06 20 967 8196

Idős asszony lakhatást adna egyedülálló hölgy-
nek, aki ezért szerény háztartásában és életvitelé-
ben segítené, lehet nyugdíjas is. Tel.: 06 30 861 0037

ADOKVESZEK
Vennék összecsukható járókeretet. Telefon: 
06 1 417 5301 

Eladó: 1 db városi gázra köthető háromlapos 
tűzhely (sütő javításra szorul) 2 E Ft, 1 db dohány-
zóasztal 8 E Ft, 1 db ágyneműtartós heverő 15 E Ft, 
1 db polc 1 E Ft, 2 db szék 800 Ft/db, 1 db konyhaasz-
tal 2 E Ft, 2 db kagylófotel (át kell húzni) 1 E Ft, külön-
féle kéziszerszámok 200 Ft/kg. Tel.: 06 70 299 9071 

Eladó: infraszálas talpmasszírozó, 10 kg-os gáz-
palack, 4,70×4,70 új egytálcás rozsdamentes moso-
gató tartozékokkal, 2 kg-os kempinggázpalack, nagy 
lábas és tál. Tel.: 06 20 479 4101 

Eladó: 2 db Nike cipő, nagyon jó állapotú, 38-as, 
magasított szárú, egyik focicipő. Ár megbeszélés sze-
rint. Tel.: 06 70 392 5858

Eladó: 3×2,4 m-es gépi szövésű perzsaszőnyeg 
5 E Ft. Tel.: 06 20 348 4407 

Eladó: alig használt, erős, masszív kiságy pe-
lenkázórésszel és szintén újszerű masszív sörényes fa 
hintaló reális áron. Tel.: 06 20 579 9140 este 18 órá-
tól, szombat-vasárnap 14 órától. 

Eladó: Szarvasgedén ruha cipő, kabát, pulóver, 
függöny, nadrág, táska stb., 300, 400, 500, 600 Ft-ért. 
Jó állapotúak, megéri megnézni. Tel.: 06 70 392 5858 

Eladó: új fűnyíró, állványos elektromos varrógép, 
szétnyitható konyhai asztal, elektromos asztali köszö-
rű, barkácshegesztő, 15 l-es permetező. Tel.: 06 1 419 
8239, este 17 óra után.

Eladó: két db egyszemélyes fenyőágy 90×200-
as, Marcato olasz tésztagép, nyújtásra, vágásra alkal-
mas. Gömbfából készült udvari hinta, háromállásos. 
Tel.: 06 1 306 8856

Eladó: jó állapotú keverőtárcsás Hajdu típusú 
mosógép. Árban megegyezünk. Tel.: 06 20 967 8196

Eladó: PB gördíthető infrahősugárzó reduktorral, 
kizárólag PB-gázzal működtethető. Tel.: 06 20 417 8686

Eladó: keveset használt, megkímélt, jó kárpito-
zású anyaggal 3-2-1 részes ülőgarnitúra, brillant üve-
ges sarokszekrényke 2 m magas, görgős tv-szekrény. 
Tel.: 06 70 300 9295 

Eladó: új kalocsai pruszlik 20 E Ft, farmer bá-
lazsineg 2 E Ft, 1 db Salgópolc 2 E Ft, Fiskars ollók db 
500 Ft, hajszárító búra (elektromos) 500 Ft, új Wizard 
fültisztító 3 E Ft. Tel.: 06 70 708 2233

Eladó: egy erős, vas tetőcsomagtartó 30 E Ft, 
főleg kombira szerelhető!!! Rozsdamentes mosogatók. 
Kétoldalas reklámtáblák 10 E Ft. Tel.: 06 70 537 8880

Eladó: Thomas takarítógép, folyadékporlasztó 
nem működik, 1400 W 8 E Ft, Cyrus roller 15 E Ft. Te-
lefon: 06 20 553 8592 

Eladó: egy 1998. 5. havi Suzuki Swist  Sedan 1.3-
as. Motoros ablakemelő, vonóhorog, sötétített hát-
só üvegek, vizsga 2020. 7. hó. Piros, centrálzár. Irány-
ár: 240 E Ft. Valamint palackok. Tel.: 06 70 537 8880

Eladó: utánfutó ponyvával. Tel.: 06 20 957 4391

Eladó: szén (koksz) zsákolva, pincéből felhordás-
sal fél áron. Tel.: este, 06 1 306 5633

INGYEN
Ajándékba adó középtermetű, másfél éves spitz 
játékos kiskutya. Tel.: 06 20 925 7145 

TÁRSKERESÉS
Keresem komoly társam egy életre, 40 éves nő 
vagyok. Komolytalan emberek ne írjanak. tabori.an-
csi@gmail.com 

Negyvennyolc éves, elvált, ápolt, házias, becsü-
letes hölgy párját keresi, megbízható, független, anyagi 
biztonságban lévő férfi  személyében. Jelige: megértés. 
Tel.: 06 70 392 5858, e-mail: csorbakatalin72@gmail.com 

Magányos hölgy társaságát keresem szabadidős 
tevékenységek eltöltéséhez, szintén magányos hölgy 
vagyok, vidám, pozitív hozzáállással. Tel.: 06 1 416 0815
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A Posta és az OTP mellett!
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T.: 06 1 307 6317

 

Valós

 
Más akcióval össze nem vonható. 

Jó weboldallal 
a csúcsra

  vevőmágnes honlap

 ütős grafi ka

 jövedelmező webáruház

KHP Budapest Kft. 
www.khp.hu
Krepler István 
30 932 3853

1152 Budapest XV., Rákos út 173.
Telefon/fax: 308-0052, 306-9338 

E-mail: malaky@t-online.hu, malakykft@gmail.com
Nyitvatartás: H–P: 7–17, Sz: 7–12

www.malaky.hu

Építő- és tüzelőanyag,
az acryl tömítőtől... 
...a zsalukőig,
A-tól Zs-ig 
a multiknál olcsóbban

Építőanyag és
tüzelőanyag

TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz, 

selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet
Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu

   

Szükségmegoldások 
helyett pályázz!
Akár biciklitároló építésére is 
megnyerheted az 1,2 millió Ft-os fődíjat 
az OTP Business Társasházi Pályázatán.
Akár a lakók maguk is pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek 
meghatalmazással. A beadásnak nem, a nyeremény átvételének 
azonban feltétele, hogy a társasház az OTP Banknál vezesse 
pénzforgalmi számláját.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.17. 
 
A tájékoztatás nem teljes körű.  
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat   
06 1 20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
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