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Bíztató látlelet 
a kerületben

Óvodai és iskolai 
pályázatok

Egy év városvezetői szemmel
Exkluzív interjú Karácsony Gergely főpolgármesterrel
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A költségvetési rendelet módosításáról, a képvi-
selő-testület szervezeti és működési szabályza-
táról, a kerületi drogellenes stratégia cselekvési 
tervéről és a Szilas-patak menti erdőrész tulaj-
donjogáról is vitáztak a képviselők október 6-i 
ülésükön.

A tanácskozás egyperces néma felállással vette 
kezdetét, a képviselők így rótták le tiszteletüket 
az aradi vértanúk emléke előtt. Ezután kerületünk 
két kiváló szakemberét köszöntötték, akiknek mun-
káját nemrégiben Bárczy István-díjjal ismerte el a 
fővárosi önkormányzat. Végváriné Kékhegyi Erika, 
a Rákospalotai Összevont Óvoda intézményveze-
tő-helyettese gyermekközpontú, nyitott, folyamatos 
megújulással végzett pedagógiai tevékenységéért, 
magas színvonalú vezetői munkájáért érdemelte ki 
a díjat, míg Százné Orosz Krisztina, a XV. kerületi 
Egyesített Szociális Intézmény igazgatóhelyettese, 
a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője 
a család- és gyermekjóléti alapellátás területén nyúj-
tott kiemelkedő teljesítményű szociális munkájáért 
részesült elismerésben.

 Az ünnepi pillanatok után kezdetét vette a kilenc 
napirend megtárgyalása. Elsőként a költségvetési 
rendelet módosítása került terítékre, amit a testület 
a Fidesz–KDNP-frakció tartózkodása mellett végül 
megszavazott. A fi deszes képviselők jelezték, hogy 
nem értenek egyet a hitel felvételével, ezért nem 
tudják támogatni az előterjesztést. Cserdiné Németh 
Angéla ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a hitel-
felvétel az észak-pesti főgyűjtőcsatorna megépítésé-
hez szükséges. Kiemelte, olyan hitelről van szó, amit 
korábban a kormány jóváhagyott. Úgy fogalmazott: 
a fejlesztési célú hitel felvétele nem bűn, az prob-
lémásabb lenne, ha a pénzt működtetésre kellene 
fordítani, de erről nincsen szó.

Egyhangúlag elfogadta a grémium a képvise-
lő-testület és szervei szervezeti és működési sza-
bályzatát, valamint a kerületi Drogellenes Stratégia 
cselekvési tervét, aminek feladatait 2020. október 
1-jétől 2021. december 31-ig határozták meg.

A képviselők meghosszabbították az új Lakás-
gazdálkodási Koncepció kidolgozásának határidejét. 
Ennek megalkotásáról tavasszal döntöttek. Mint 
elhangzott, a koncepciótervezetet a Palota-Hol-

ding Zrt. elkészítette, amit a kerület vezetése vita-
alapnak tekint, és most felkértek egy külsős céget a 
lakásgazdálkodási koncepció megalkotására. Ennek 
határideje 2021. március 31. A testület támogatta 
Palocsai Béla kiegészítő javaslatát, miszerint elő-
zetesen legyen pártközi egyeztetés a témában, és a 
képviselőktől beérkező javaslatokat, észrevételeket 
vegyék fi gyelembe a koncepció elkészítésénél. Azt 
is kérte a polgármestertől, hogy a koncepció ösz-
szeállítása elsődlegesen önkormányzati szervezet 
által történjen.

Határoztak a képviselők arról is, hogy 200 ezer 
forinttal támogatják az Otthon Segítünk Alapít-
ványt, amit az alapítvány a XV. kerületi Helyi Szol-
gálata fi nanszírozására fordíthat.

A testület úgy döntött, hogy a volt Észak-Pesti 
Kórház 11. jelű épületének korszerűsítése, abban Lel-
ki Egészség Központ kialakításának megvalósítása, 
valamint az ingatlan új portájának megépítése érde-
kében elfogadja a TRIPARTITUM Építész Műhely 
Kst . által készített engedélyezési tervdokumentációt. 
Egyúttal felkérte a polgármestert, hogy kezdemé-
nyezzen egyeztetést az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal további bruttó 332 millió forint kiegészí-
tő támogatás biztosítása érdekében.

Sürgősséggel érkezett az utolsó előterjesztés, 
ami a Szilas-patak menti erdőrész tulajdonjogáról 
szólt. A Nevenincs-tó környéki mintegy 20 hektá-
ros, magántulajdonban lévő területen 9 hektár fa 
kivágására kaptak engedélyt a tulajdonosok. Az 
önkormányzat korábban egyeztetéseket kezdett 
annak érdekében, hogy mégse történjen meg a fa-
kitermelés, amely fontos vizes élőhelynek is otthont 
ad. A képviselők most arról döntöttek, hogy az ön-
kormányzat szerezze meg az erdőrész tulajdonjogát 
természetvédelem, illetve a fenntartható erdőgaz-
dálkodás és véderdő telepítése céljaira – a kisajátí-
tásra vonatkozó szabályok szerint. Ennek érdekében 
felkérték a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal 
kezdeményezzen egyeztetést az ingatlankisajátí-
tást megelőző adásvételi szerződés megkötésére. 
Amennyiben az ezt megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére irányuló egyeztetés sikertelen lesz, 
indítsa meg az erre irányuló közigazgatási eljárást.

A következő képviselő-testületi ülést november 
3-án, kedden 9 órakor tartják meg a városháza dísz-
termében.                                                Jónás Ágnes
(A testületi ülések élőben és felvételről is teljes terje-
delmükben megtekinthetők az onkormanyzatitv.hu 
és a bpxv.hu honlapokon.)

Véderdő a Nevenincs-tó mellett

Az ülésen kötelező a maszk és a távolságtartás | Épülhet Lelki Egészség Központ
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A Batthyány-emlékkertben tar-
totta szűk körben megemlékezé-
sét a XV. kerületi önkormányzat 
a nemzeti gyásznap alkalmából, 
október 6-án. 

„A tizenhárom aradi vértanú mindegyike 
hazájának szabadságáért és függet-
lenségéért harcolt. Az utolsó pillanatig 
helytálltak a túlerő ellenében, örök érvé-
nyű személyes példát mutatva minden 
szabadságszerető ember és valamennyi 
nemzet számára” – mondta Cserdiné 
Németh Angéla polgármester. Akkor az 

önkény a kegyetlen megtorlással azt 
üzente, hogy a tisztességes és elhivatott 

patriótáknak az életükkel kell fi zetniük 
rendíthetetlen kiállásukért. Hozzátette: 

bár ma nem fenyeget minket külső 
veszély, az aradi tizenhármak példamu-
tatása arra int, minden körülmények 
között csak együttműködéssel, a legfőbb 
célokban egyetértve tudunk előrelépni.
Az ünnepség végén koszorút helyeztek el 
az emlékkertben: az önkormányzat ne-
vében Cserdiné Németh Angéla és Tóth 
Imre, a Gyermek- és I úsági Önkormány-
zat nevében Balogh Fruzsina és Kormos 
Adrienn. A megemlékezésen jelen volt 
a kerület jegyzője, dr. Filipsz Andrea, 
valamint Király Csaba, Legárd Krisztián, 
Szilvágyi László képviselő.                  ÉK

Elhivatott hazafi akra emlékeztünk
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A Fővárosi Csatornázási Művek 
nyár végére befejezte a gerinc-
csatorna cseréjét a rákospalo-
tai Batthyány utcában. A munka 
azonban ezzel nem ért véget, je-
lenleg az út felújításán szorgosko-
dik a Répszolg.

A csatornarekonstrukciót követően 
a Répszolg végzi az útburkolat cse-
réjét, helyreállítását a Batthyány 
utca legrosszabb állapotú részén, a 
Bartók Béla utca és a Fő út közötti 
szakaszon. A munkálatok során új 

burkolatot kap az utca, emellett a 
víznyelőket igazítják szintbe; ahol 
szükséges, ott a vízelvezetést is 
javítják, illetve a szegélyeket és a 
járdát is felújítják. 

Dr. Jankura Tamástól, a Rép szolg 
ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy 
a forgalomcsillapító küszöböket is 
visszaépítik a körülbelül másfél 
hónapig tartó korszerűsítés során. 

Az útfelújítási munkálatok mint-
egy nettó 80 millió forintba kerül-
nek, és legkésőbb október végéig be-
fejeződnek.                                               J. Á.

A Drégelyvár utcai felüljáró állapo-
táról és tervezett felújításáról tar-
tott sajtótájékoztatót a főváros és 
a híd által érintett két kerület képvi-
selője szeptember 30-án. 

Tóth Imre városgazdálkodásért felelős 
XV. kerületi alpolgármester elmondta, 
a felüljárót áprilisban lezárták. – A 
statikai vizsgálatok olyan hibákat 
tártak fel, amelyek szerint baleset- és 
életveszélyes a felüljáró. Ezért kellett 
a munkálatokat sürgősen leállítani. 
Most az a cél, hogy az eredeti terveket 
átalakítsuk, mert a híd felújítása komo-
lyabb beruházást igényel – mondta az 
alpolgármester.

Tüttő Kata főpolgármester-helyet-
tes hozzátette, a kivitelezővel tavaly 
decemberben arra kötöttek szerződést, 
hogy a korábbi városvezetés által el-
készített tervek alapján végezze el a 
szükséges állagmegóvó beavatkozá-
sokat a hídon. 

– Ezek a munkálatok április végén 
meg is kezdődtek, ám már a bontás 
során olyan mértékű károsodásra de-
rült fény, hogy a kivitelezést azonnal 
fel kellett függeszteni – fűzte hozzá a 
főpolgármester-helyettes.

Tüttő Kata főpolgármester-helyet-
tes elmondta, a Budapesti Közleke-
dési Központ szakvéleményt kért a 
Budapesti Műszaki Egyetem Hidak 
és Szerkezetek Tanszékétől, ami alá-
támasztotta, hogy a felüljáró az erede-
tileg tervezettnél nagyobb beruházást 
igényel.

– A szakvélemény szerint a hídfők 
és további négy pillér állapota veszé-

lyezteti a biztonságos forgalomátveze-
tést, illetve a híd stabilitását. Ezeknek 
a hibáknak a kialakulását a szigetelés 
tönkremenetele, az 1988-ban végzett 
utolsó felújítás technológiai hibái, 
valamint az elmúlt évtizedekben el-
maradt fenntartási munkák hiánya 
együttesen eredményezhették.

A felüljáró felújítása a tervezett 
2020 decembere helyett 2021 de-
cemberéig fog tartani, de így a híd 
élettartamát 10-15 évvel lehet meg-
hosszabbítani. Azt követően azonban 
vagy újjá kell építeni a felüljárót, vagy 
át kell alakítani a helyi közlekedést.

– Már korábban is voltak olyan 
elképzelések, hogy a híd helyett egy 
villamossal közös közúti aluljárón 
keresztül lehetne a forgalmat a vasúti 
sínek alatt átvezetni. Ezt a lehetőséget 
kellene az elkövetkezendő évtizedben 
újragondolni – tette hozzá a főpolgár-
mester-helyettes.

Horváth Csaba, a szomszédos 
XIV. kerület polgármestere szintén a 
4-es metró nyomvonalának Zuglóig, 
illetve a XV. kerületig történő felszí-
ni meghosszabbítását tartja a leg-
elfogadhatóbb lehetőségnek.

– A mostani felújítás révén 10-15 
évet nyerünk, mely időnek elégnek 
kell lennie ahhoz, hogy megtervezzük 
a 4-es metró nyomvonalának meg-
hosszabbítását, a vasúti sínek alatti 
aluljárót, illetve a metrószerelvények 
villamosként történő felszíni közleke-
dését. Ez mindkét kerület közlekedését 
alapjaiban változtatná és könnyítené 
meg – jegyezte meg Horváth Csaba.

Riersch Tamás

Burkolatfelújítás 
Rákospalotán

Alulértékelt felüljáró

Tóth Imre és Tüttő Kata | Új koncepció szükséges
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Kérdőív a kerületi 
klímastratégiához
Szakértők bevonásával a helyi 
klímastratégiát megalapozó 
előzetes tanulmány készül. 

A szakértői anyag elkészítése so-
rán októberben rendeztek volna 
egy kerületi klímaworkshopot, azaz 
interaktív műhelymunkát. Ez az 
alkalom szolgált volna arra, hogy 
a klímastratégiához információ-
kat kapjanak a kerületben élők és 
dolgozók klímaváltozással kapcso-
latos attitűdjéről, illetve javasla-

tokat gyűjtsenek, melyek alapján 
fejleszthetik a helyi klímavédelmet, 
valamint az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodást. Azonban a 
járványhelyzet következtében a 
klímaworkshop elmaradt – írta az 
önkormányzat honlapja.
Az itt élők véleménye azonban fon-
tos a tanulmány elkészítéséhez, így 
a városgazdálkodási főosztály egy 
online kérdőívet adott közre, ami a 
www.bpxv.hu honlapon 2020. október 
20-ig anonim módon kitölthető. 
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Szorgoskodik a Répszolg | A munkálatok nettó 80 millió forintba kerülnek
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A tavalyi helyhatósági választá-
sokon még nem sejthettük, hogy 
2020-ban a települések vezetői-
nek számos nem várt kihívással 
kell majd szembesülniük a világjár-
vány miatt. Cserdiné Németh An-
géla polgármester többek között 
arról beszélt, hogyan tud a kerüle-
ti önkormányzat ebben a küzdelmes 
helyzetben is a jövőre koncentrálni.

– Mit sikerült egy év alatt a kitűzött fel-
adatokból teljesíteni? 

– Mozgalmas és rendkívüli egy 
éven vagyunk túl. Rendkívüli év 
volt, hiszen úgy foghattunk neki a 
munkának, hogy minden eddiginél 
komolyabb felhatalmazást kaptunk 
tavaly október 13-án. A XV. kerület-
ben élők azoknak szavaztak a lehető 
legnagyobb bizalmat, akik valóban 
Rákospalota, Újpalota és Pestújhely 
jövőjéért dolgoznak, és nem azokat 
akarják kiszolgálni, akiknek a kényé-
ből pozíciókba jutottak. Nagy lelkese-
déssel indultunk el, az élet azonban 
alapjaiban véve változott meg a koro-
navírus-járvány márciusi kitörésével. 
Ennek ellenére véghez tudtuk vinni a 
legfontosabb választási ígéreteinket. 
Nemcsak beszereztük, de munkába is 
állítottuk a CT-gépet a Rákos úti ren-
delőben, ahol egy laborkorszerűsítés is 
történt. Tudjuk, hogy az egészségügy 
terén – a járványhelyzettől függet-
lenül is – sok a teendő, így örömmel 
mondhatom el, hogy 630 millió fo-
rintos beruházással megújul a Hősök 
útja 1. alatti rendelő, rendeződik a 
Deák utcai háziorvosi rendelő sorsa és 
fejlesztésre készülünk az egykori ÉPK 
területén is. Folyamatban van a kerü-
let északi részén a főgyűjtőcsatorna 
építése is, ez új fejlesztési területeket 
fog nyitni új lakások és a kereskedelem 
számára egyaránt. Utakat, parkolókat 
újítottunk meg a kerület mindhárom 
városrészében, kijelenthetjük, hogy 
nagyon jól haladunk az ígéretek meg-
valósításával.

– A Mindenki a Tizenötödikért frak-
ció hatékonyan tud együttműködni? 

– Az elmúlt egy évben bebizo-
nyítottuk, hogy egy sokszínű, kilenc 
szervezet képviselőiből álló csapat 
is tud együtt, hatékonyan dolgozni. 
Mindannyian a választókerületük 
iránt elkötelezett, kezdeményező, 
ötletekkel rendelkező emberek, így 
nyilvánvalóan a közös munka is egy-
szerűbb. A viták természetes velejárói 
az együttműködésnek, de ezeket a né-
zetkülönbségeket mindannyiszor meg 
tudtuk beszélni a frakcióban – mert 
közülünk mindenki a Tizenötödikért, 
az itt élőkért dolgozik.

– A kerületi büdzsé változik-e a koro-
navírus-járvány kiadásai miatt?

– A költségvetés már tavasszal vál-
tozott. Nagy tanulsága ennek a mos-
tani helyzetnek, hogy az önkormány-
zatok csak magukra számíthatnak, a 
kormányra nem. Így a védekezés helyi 
költségeinek a megteremtésére, illetve 
a gazdasági visszaesés okozta károk 
enyhítésére több milliárd forintot cso-
portosítottunk át. Azonban a kormány 
intézkedései tovább fokozzák a válság 
miatt amúgy is jelentős adóbevétel-ki-
eséseinket; a gépjárműadó elvonása és 
a szolidaritási hozzájárulás növelése 
azt okozza, hogy további módosítások-
ra lesz szükség.

– A vírushelyzet mennyire gátolja a 
városrész fejlődését?

– A fentiekből is látszik, hogy 
amennyiben a kormány nem változtat 
a hozzáállásán és az önkormányzatok 
megsegítése helyett továbbra is sok 
száz milliárdos látványberuházásokra 
költ, a zavartalan működésünk fenn-
tartása lesz a legfontosabb feladatunk. 
Ez pedig sajnos hátrányosan érintheti 
a tervezett fejlesztéseinket is. 

– A bérlakáspályázat lezárult, ho-
gyan tovább? Mik a tapasztalatok?

– A hatalmas érdeklődést látva 
az a legfőbb tapasztalat, hogy Ma-

gyarországon lakhatási válság van, 
és ennek enyhítéséért sokat kell 
tennünk. Hamarosan újabb – költség-
elvű, illetve piaci – lakáspályázatot 
írunk ki, valamint folyamatban van 
az új XV. kerületi lakáskoncepció ki-
dolgozása, amelynek jövő tavaszra kell 
elkészülnie.

– A helyi egészségügyi szolgálat ho-
gyan tudja kezelni a második hullámot?

– A szükséges feltételek az ön-
kormányzat részéről rendelkezésre 
állnak. Emellett a Vass László Egész-
ségügyi Intézmény, valamint a házi-
orvosaink tavasszal már helytálltak, 
a szakrendelések most is elérhetőek, 
a szűrővizsgálatok is folyamatosan 
zajlanak. A szakemberek lelkiismere-
tesen dolgoznak, de az itt élők is tehet-
nek azért, hogy a koronavírus-járvány 
második hulláma minél kevesebb 
gondot okozzon: az orvosok nyomaté-
kosan azt javasolják, hogy adassuk be 
az infl uenza elleni védőoltást, mert 
ezzel a COVID terjedése is lassítható.

– Az egészségügyi előírásokat betart-
va lassan megtanultunk a vírussal együtt 
élni, azonban a szociális távolságtartás 
miatt sokan aggódnak. Rendezvények, 
kulturális programok maradtak el. Az 
önkormányzat ezen a téren mit tervez?  

– A mi álláspontunkat a legjobban 

az jelzi, hogy ünnepségeinket, átadó-
inkat is közönség nélkül tartjuk meg, 
a testületi üléseken pedig kizárólag 
maszkban, a lehető legnagyobb tá-
volság megtartásával veszünk részt.

– A Fővárosi Önkormányzat intézke-
déseivel mennyire tud összhangba kerülni 
a városrész? 

– Egyértelműen jobb lett az együtt-
működés a fővárossal – igaz, erre 
szokták mondani, hogy van honnan 
fejlődni. Egy példa arra, hogy a ko-
rábban hátravetett XV. kerületet most 
már értékén kezelik a fővárosban is: az 
előző városvezetés évekig hitegetett 
minket az M3-as melletti zajvédő fal 
megépítésével, majd egy év sem telt el 
a választások óta, és már át is adtuk az 
elkészült beruházást.

– Az önkormányzat online fórumon a 
lakosság véleményét kérte, milyen legyen 
a városrész 15 év múlva. Újfajta szemlélet 
a közösségi tervezés, de mennyire tudnak 
beleszólni a kerületiek a városrész fejlődé-
sébe, mindennapjaiba?

– Bármennyire is az emberek igé-
nyeire felelő programmal indulunk el 
egy választáson, a valódi szükségle-
teket a konkrét megvalósítás során 
építhetjük be az intézkedésekbe. Még 
tanulnunk kell, hogyan érvényesül-
hetnek egymás mellett, egymást erő-
sítve a fejlesztési igények, a szakmai 
szempontok és a lakossági igények. 
Elkezdtük a kerület következő 15 évére 
szóló fejlesztési tervek – az integrált 
településfejlesztési stratégia – kita-
lálását, ebbe a jelenlegi körülmények 
között online fórumon vontuk be az itt 
élőket. Folyik a helyi klímastratégia ki-
dolgozása – az ezt megalapozó tanul-
mány is úgy készül, hogy előbb a XV. 
kerületiek véleményét ismerjük meg.

– Mik a jövőbeli tervek? 
 – Minden bizonytalan körülöttünk, 

azt azonban biztosan ígérhetem, hogy 
folytatjuk a megkezdett munkát, ha-
ladunk tovább a megkezdett úton. A 
járványt követő gazdasági válság és 
az érthetetlen kormányzati megszo-
rítások miatt korrekcióra lesz szüksé-
günk – mi ezzel együtt, ennek ellenére 
mindent megteszünk, hogy megvaló-
sítsuk azt a programot, amivel a vá-
lasztók megbíztak minket. A Hősök 
útja 1. alatti rendelőt megújítjuk, ott 
szájsebészeti centrumot alakítunk ki, 
létrehozzuk a Lelki Egészség Közpon-
tot, ahol pszichiátriai és más kiegészí-
tő szolgáltatások lesznek elérhetőek 
– vagyis folytatjuk az egészségügy 
fejlesztését. Az önkormányzat mun-
kájában megszüntetjük a párhuza-
mosságokat és észszerűsítjük cégeink 
működését egy szervezetfejlesztési 
programban.                              B. I. – Cs. B.

A viták velejárói a sikernek

Cserdiné Németh Angéla | Az önkormányzatok csak magukra számíthatnak
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Egy éve, hogy főpolgármesternek választot-
ták. Karácsony Gergely az elmúlt időszak in-
tézkedéseiről beszélt lapunknak, és arról, hogy 
másféle hatalomgyakorlást kínál a budapesti-
eknek, megosztja a döntés lehetőségét a vá-
roslakókkal.

– Az elmúlt egy év alatt milyen kitűzött feladatokat 
sikerült megvalósítania főpolgármesterként?

– A választási program időarányos teljesíté-
sével jól állunk, noha természetesen sok olyan 
ügy van, amelynek megvalósítása hosszabb időt 
vesz igénybe, ilyen a Lánchíd felújítása, ahol 
már a kiírás utáni második szakaszánál tart a 
közbeszerzési eljárás. Fontosnak tartom, hogy az 
elmúlt évben bevittük a klímavédelmi szempon-
tokat a döntéshozatalba, emiatt sokkal több fát, 
zöldfelületet tudtunk megmenteni. Újragondoltuk 
a közterületek felosztását, helyet biztosítottunk a 
kerékpáros-közlekedésnek olyan részein a város-
nak, ahol korábban ez szinte elképzelhetetlen volt. 
Bevontuk a budapestieket a döntéshozatalba, hogy 
a várost a városlakók gondolatait fi gyelembe véve 
fejlesszük. Hidat építettünk a civil szervezetek felé 
és fejlesztettük a szociális és hajléktalanellátást.

– A kormánnyal való pénzügyi viták és a koro-
navírus-járvány mennyire befolyásolta a fővárosi 
költségvetést? Pluszbevételeket tud szerezni a főváros?

– A korábban is alulfi nanszírozott fővárosi 
költségvetés számára egy tüdőlövéssel ért fel a 
koronavírus-járvány okozta gazdasági krízis, az 
iparűzési adóból 20 százalékkal kevesebb pénz 
jött be, mint egy évvel korábban, drámaian zu-
hantak a bevételek több fővárosi cégnél is, például 
a BKK-nál, illetve a gyógyfürdőknél. Ha ez nem 
lett volna elég, a kormányzat növelte a befi zetendő 
szolidaritási hozzájárulás összegét, ezáltal továb-
bi elvonásokkal sújtotta Budapestet. A főváros 
csak kormányzati jóváhagyással vethet ki adót, 
a fővárost viszont kedvére adóztathatja az állam. 

– Egymilliárd forint sorsáról dönthetnek közvet-
lenül a budapestiek az októberben induló részvételi 
költségvetés keretében. A kezdeményezés mire ad 
lehetőséget a lakosságnak?

– Amikor elindultam a választáson, nem az 
volt a célom, hogy egy főpolgármestert egy má-
sik váltsa a székében, hanem az, hogy másféle 
hatalomgyakorlást kínáljunk a budapestieknek. 
Egy olyan vezetést, amely megosztja a döntés 
lehetőségét a városlakókkal annak érdekében, 
hogy a köz boldogulására fejlődjön a város. Ennek 
fontos eleme a részvételi költségvetés, amely le-
hetőséget teremt arra, hogy a városlakók maguk 
javasoljanak olyan projekteket, amelyek nekik 
fontosak, de a szélesebb közösség számára hasz-
nosak. Később, a megvalósíthatóság próbáján 
átmenő ötletekről ismét csak a városlakók dön-
tenek, a főváros pedig megvalósítja. 

– A városi közlekedésben több változás is történt a 
közelmúltban, a sebességkorlátozások mellett a bicikli-
utak kialakítása miatt érte több kritika. Mikorra va-
lósulhat meg Budapesten a fenntartható közlekedés?

– Ez egy hosszú folyamat, ami évekig tart, míg 
megvalósul, azonban soha nem leszünk közelebb 
a célokhoz, ha nem teszünk érte valamit. A fővá-
ros új vezetése lecserélte a korábbi autóközpontú 

közlekedéspolitikát emberközpontúvá: ennek 
az eredménye, hogy folyamatosan dolgozunk a 
közösségi közlekedés versenyelőnyének biztosí-
tásán (villamos- és trolifejlesztések, az átjárható 
kerékpáros főhálózat megteremtése stb.). Célunk, 
hogy a fenntartható és szelíd közlekedési módo-
kat legalább annyira támogassa a város, mint az 
egyéni autós közlekedést, így sokaknak valódi 
alternatíva legyen letenni az autójukat. 

– A XV. kerületben a Szilas-patak mentén a kerék-
párutat nagyon várja a lakosság, mely európai uniós 
támogatással épülne, a fővárossal közösen. Mikor 
várható a beruházás kivitelezése?

– Az Aktív- és Mikromobilitási Stratégia célja, 
hogy kialakuljon a prioritási sorrend, hogy hol 
kell elsősorban fejleszteni a főváros kerékpáros-
hálózatán. Az uniós források segítségével ilyen 
szakaszok is megvalósulhatnak, mint a Szilas-pa-
tak. Fontosnak tartom, hogy itt a Rákos-patak 
partjához hasonló kerékpáros-infrastruktúra 
alakulhasson ki. 

– Régóta „adósság” a kerület felé a fővárosi keze-
lésű közutak rendbetétele. Cserdiné Németh Angéla 
polgármester a helyi Fidesz-frakciót is felszólította 
ezzel kapcsolatosan kormányzati lobbizásra. A Fő-
városi Önkormányzatnak milyen lehetőségei, tervei 
vannak az úthálózat-fejlesztéssel?

– A főváros útfelújítási programjába beke-
rült több XV. kerületi útfelújítás: Deák utca, 
Erdőkerülő utca, Zsókavár utca, Bogáncs utca, 
Esthajnal utca. Kíváncsi vagyok, hogy a ke-
rületi Fidesz milyen lobbierővel rendelkezik, 
drukkolok nekik. 

– A XV. kerületet is érintik a Budapest Mobilitás 
Tervben szereplő távlati közlekedésfejlesztések, azon 
belül is a Körvasút menti körút helyzete. Várható-e 
ez ügyben bármiféle előrelépés?

– Budapesten valóban szükség van a közösségi 
közlekedés fejlesztése mellett a közúti közlekedés 
fejlesztésére – ez azonban elsősorban új kapcso-
latok kialakítását jelenti és nem új kapacitások 
– szélesebb utak – kiépítését. Ebben elsősorban 
a külső kerületek az érintettek, hiszen a hiányzó 
útkapcsolatok miatt a forgalom sokszor szűkebb, 
lakóutcákon bonyolódik – ezt a város minden 
pontján szeretnénk elkerülni. A Körvasút menti 
körút helyzete azért kényes, mert a korábbi tervek 
szerinti megvalósításához irtózatos összegek kel-
lenének (több ponton alagútban kellene vezetni az 
utat), ráadásul nagyon komoly lakossági érdeksé-
relemmel járna az út megépítése. Szép sorjában 
át kell értékelni a korábbi terveket, hogy milyen 
megvalósulások szolgálnák valóban a budapes-
tiek érdekeit.                                                            -s -ó

A köz boldogulására fejlődjön a város

Karácsony Gergely | Fontosnak tartom a Szilas-patak partján a kerékpáros-infrastruktúrát
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Az oktatás érdekében hosszabb időn 
át tanúsított kiemelkedő munkájá-
nak elismeréseként Trefort Ágos-
ton-díjban részesült Bokor György, 
a Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetője. 
Ez alkalomból pályájáról, oktatásról 
és az iskoláról beszélgettünk vele.

Bokor György a nyolcadik tanévét 
kezdte meg szeptemberben a Hubay 
Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti 
Iskolában, ahol 2013 augusztusában 
kapta meg a megbízást az intézmény 
vezetésére. 

Pályája Szentendrén indult, ott is 
él mind a mai napig. Iskolái elvég-
zése után, illetve már egyetemi ta-
nulmányai mellett tanított Vácon és 
Szentendrén. A szentendrei zeneiskola 
igazgatójaként bekapcsolódott a Pest 
megyei, majd az országos szakmai 
szervezeti munkába a Magyar Zeneis-
kolák és Művészeti Iskolák Szövetsé-
gének keretében. 2012-től a szövetség 
elnökhelyettesi tisztségét is betöltötte. 
Ugyanebben az évben a Zeneaka-
démia, a Képzőművészeti Egyetem, 
illetve a művészeti szakközépiskolák 
jelölése alapján bekerült az Országos 
Köznevelési Tanácsba, ahol először a 
szakmai szervezetek, majd a miniszter 
delegáltjaként vett részt a szervezet 
munkájában. Erről a tisztségéről 2020 
januárjában lemondott.

„Nem volt semmiféle késztetés, 
hogy ezt a munkát abbahagyjam, 
egyedül egy belső igény motivált, 
hogy szeretnék a Hubayra, az itteni 
feladatokra összpontosítani, hiszen 

szaktanácsadóként és mesterpedagó-
gusként is tevékenykedem. Szeretnék 
ezekre a feladatokra intenzívebben 
koncentrálni, mint korábban” – mondta 
Bokor György. Elárulta, hogy ugyan-
ezen okok miatt a zeneiskolák szövet-
ségénél is lemondott elnökhelyettesi 
pozíciójáról a szeptemberi tisztújítás 
előtt. A jövőben a fővárosi zeneiskolák 
körében folytatja tovább a szakmai, 
közéleti tevékenységét.

„A legnagyobb örömmel az tölt el, 
hogy egy olyan közösségnek lehetek 
a tagja, amely sok évtizede hatalmas 
lelkesedéssel, elhivatottsággal és 
felkészültséggel tanítja a kerületi nö-
vendékeket klasszikus zene, népzene, 
jazz-zene, klasszikus balett és kép-
zőművészeti szakokon. Ezt a feladatot 
továbbfejleszteni ennek a csapatnak az 
élén különös öröm. Ebben a tanévben 
62 pedagógus tanít az intézményben 
és még tízen segítik a munkánkat. 

A 900 körüli tanulólétszám is örömre 
adhat okot” – emelte ki az igazgató. 
Hozzátette: büszkeséggel tölti el az is, 
hogy olyan hangversenyeket, hang-
versenysorozatokat sikerült megva-
lósítani az elmúlt években, amelyek 
során világhírű előadók, világszínvo-
nalú együttesek jöttek el azért, hogy 
a kerületi gyerekeknek muzsikáljanak.

„Büszkeségre ad okot, hogy 2020-
ban másodszor nyertük el az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye címet, ami 
azt jelenti, hogy a nálunk működő jó 
gyakorlatok megosztásával szakmai-

lag támogatjuk a kerületi nevelő-ok-
tató munkát. Mint tehetségfejlesztő 
iskola pedig immár negyedszer nyer-
tük el a kiválóra minősített akkreditált 
Tehetségpont címet” – sorolta Bokor 
György. Külön kiemelte a művészeti 
oktatás jelentőségét a sajátos nevelési 
igényű gyerekek esetében.

Nagyon fontosnak tartja, hogy az 
iskola pedagógusainak továbbképzé-
sét elősegítsék, gazdagítsák, hogy a 
Hubayba járó gyerekeket eredménye-
sen tudják fejleszteni, tanítani. Az is 
nagyon lényeges, hogy mindez öröm-
mel történjen, hiszen ahogy fogalmaz: 
„Egy művészeti iskola nem nélkülöz-
heti tevékenysége során az örömöt. 
Ez vonatkozik mind a diákokra, mind 
a tanárokra.”

A beszélgetés végén Bokor György 
kiemelte, hogy a díjat nem kizárólag a 
saját munkája elismeréseként értékeli. 
„Ebben a díjban közel négy évtizedes 
munka van, ezt azonban soha nem 
magányosan végeztem, hanem min-
dig valamilyen közösségben. Én ezért 
nagyon hálás vagyok, és köszönetet 
szeretnék mondani azoknak a kollek-
tíváknak, amelyek ezt a közös munkát 
lehetővé tették és lehetővé teszik folya-
matosan” – tette hozzá.          Jónás Á.

Művészeti iskolánk öröme

Felsőoktatási ösztöndíj
Önkormányzatunk 2021-re is kiírta az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot. Az ösztöndíjnak két formája létezik, az „A” típusú pályázat a felsőoktatási 
hallgatók számára, és a „B” típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányokat meg-
kezdeni kívánó fi atalok számára.
A részletes pályázati felhívás és tájékoztató beszerezhető a polgármesteri hivatal 
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Köznevelési, Közművelődési és Sport 
Osztályán, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető a www.
bpxv.hu honlapról. A pályázat benyújtásához szükséges még a „Jövedelemnyilatko-
zat, szociális adatok” elnevezésű táblázat, valamint a munkáltatói jövedelemiga-
zolás formanyomtatvány kitöltése és csatolása.
A pályázatot kizárólag az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon, 
a pályázó által aláírva, egy példányban, a kötelező mellékletekkel együtt lehet 
benyújtani kizárólag személyesen a polgármesteri hivatal Népjóléti és Intézmény-
felügyeleti Főosztály Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztályán.
A pályázói regisztráció és a pályázat önkormányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2020. november 5., csütörtök.
A pályázati kiírásról felvilágosítást telefonon vagy ügyfélfogadási időben szemé-
lyesen Végh Ádám intézményfelügyeleti referens nyújt (telefon: +36 1 305 3160; 
e-mail: vegh.adam@bpxv.hu; cím: XV. kerületi polgármesteri hivatal, 1153 Budapest, 
Bocskai utca 1–3., A épület földszint 19-es szoba). 

Bokor György | A díjat nem csak saját munkájának elismeréseként értékeli
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A kerület intézményrendsze-
rében – gazdasági területen 
– 30 éve tartó eredményes 
és kiemelkedő munkájának, 
vezetői tevékenységének el-
ismeréseként Érdemérem 
Díjban részesült Soha Pé-
ter, a Gazdasági Működteté-
si Központ (GMK) gazdasági 
igazgatója.

Soha Péter harminc évvel 
ezelőtt, 1990. január 1-jén ér-
kezett Budapestre szülőváro-
sából, Oroszlányból. Néhány 
nap múltával a kerületben 
helyezkedett el, s ez egészen 
napjainkig így is maradt.

Négy évet töltött el a Cso-
konai Művelődési Házban, és 
elindult azon a szakmai úton, 
ami máig tart. A gazdálko-
dási területen szinte minden 
munkakörben dolgozott. Volt 
anyagkönyvelő, eszköznyil-
vántartó, pénztáros, főkönyvi 
könyvelő, munkaügyes. Életét 
a munka mellett a tanulás 
jellemezte. Így lett mérlegké-

pes könyvelő, humánpolitikai 
menedzser, majd kicsit később 
közgazdász, és legújabban 
közbeszerzési menedzser.

A Har tyán Álta lános 
Iskolában 17 évet töltött el, 
és ismét egy új területtel 
ismerkedett meg, az oktatás 
területével. „Rengeteg szép 
emlékem maradt meg ebből 
az időszakból, azt hittem, 
onnan fogok nyugdíjba men-
ni” – mondta Péter elgondol-
kodva. Ám az élet felülírta az 
elgondolást.

A 2000-es évek elején 
alakultak a Nevelési Oktatási 
Központok, s ekkor kezdődött 
Soha Péter vezetői pályafu-
tása. Ahogy fogalmaz: nagy 
kihívás volt megszervezni az 
új intézmény gazdálkodását 
és működtetését, de a kez-
deti nehézségek után hamar 
látszódtak az eredmények is. 

„Itt szeretnék két volt 
munkatársamnak is köszöne-
tet mondani. Tizekker István-
nénak, akitől a szakmai fel-

adatokat tanultam, és Csörgő 
Máriának, akitől a vezetői fel-
adatok ellátását tanulhattam 
meg. Tőlük kaptam meg azt 
a bizalmat és segítséget, ami 
nélkül nem lennék, lehetnék 
az, aki vagyok” – emelte ki a 
GMK gazdasági igazgatója.

Aztán 2011-ben újabb 
kihívás következett. Az intéz-
ményhálózat átszervezésével 

megalakult a GMK. A teljes 
gazdálkodást és később a 
működtetést kellett megszer-
vezni. Ebben a nagy munká-
ban először a költségvetés 
megtervezése és a különböző 
területek közötti koordináció 
megteremtése volt Péter fel-
adata. 2012-től látja el az in-
tézmény gazdasági igazgatói 
feladatait. 

„A szakmámon belül leg-
inkább a költségvetés-terve-
zés áll közel hozzám. Talán a 
gazdálkodásnak ez az a terü-
lete, ahol leginkább meg tud 
jelenni az egyéni elképzelés, a 
jövő víziója. Nagyon szeretem 
még a gazdálkodásszervezési 
feladatot is. Kihívás olyan 
gazdálkodási rendszert felépí-
teni, ahol minden és mindenki 
a helyén van” – vallja.

Mint mondja, a sport min-
dig fontos volt az életében, 
még ha volt is idő, amikor 
kevesebb ideje jutott rá. 2012 
óta azonban rendszeresen fut, 
saját bevallása szerint 10-12 
félmaratont teljesített azóta. 
„A futás – bármilyen furcsán 
is hangzik – a munkámban is 
nagy segítségemre van. Futás 
közben remek megoldások 
jutnak eszembe, és közben van 
idő végiggondolni a megvaló-
sításukat is. Ekkor letisztul-
nak a gondolatok, és többnyire 
jó megoldások születnek” – ál-
lítja a szakember.                J. Á.

Közösségteremtő tevékenységéért, lokálpatrio-
tizmusáért, a pestújhelyi hagyományok ápolásá-
ért Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Emlékérem 
elismerésben részesült Szusza József, a Pestújhe-
lyi Fiatalok egyik alapító tagja.

A Szusza név sokaknak egy másik Szuszát, az Újpes-
ti Dózsa legendás csatárát juttatja eszébe. Ők nem 
is járnak messze a valóságtól, mert bár az Újpest 
FC stadionjának névadója ízig-vérig újpesti volt, a 
leszármazottai – köztük az unokája, Szusza József 
is – Pestújhelyen telepedtek le.

– A családunk nemcsak újpesti, hanem angyalföl-
di gyökerekkel is rendelkezik. Az édesapám, idősebb 
Szusza József költözött egykoron Pestújhelyre, én 
pedig már ide születtem, és azóta a családommal 
(feleségemmel és négy gyermekemmel) itt is la-
kom – mesélte i abb Szusza József. – Szerintem a 
lokálpatriotizmusomat a nagyapámtól örököltem. 
Ahogy ő Újpesthez ragaszkodott, úgy ragaszkodom 
én is Pestújhelyhez.

Ez a ragaszkodás pedig sok mindenben tetten 
érhető. Kezdve onnan, hogy Szusza Józsi egyike volt 
a Pestújhelyi Fiatalok alapítóinak. A Pestújhelyi Fi-
atalok nem egy hagyományos értelemben vett civil 
szervezet. Sokkal inkább egy baráti társaság, amely 
lokálpatrióta alapokon szerveződött. Olyan 30–40 év 
közötti fi atalok alkotják, akik gyerekkoruk óta kötőd-
nek már a városrészhez, és akik túl a családalapítá-
son kellő indíttatást éreztek ahhoz, hogy közvetlen 
lakóhelyüket élhetőbbé és izgalmasabbá tegyék.

– A társaságnak nincsenek vezetői, csak aktív 
vagy még aktívabb tagjai. Az ötleteinket baráti ta-
lálkozókon vitatjuk meg, a programok szervezésébe 
pedig sokan – köztük a Pestújhelyi Közösségi Ház 
szakemberei is – bekapcsolódnak.

Az ötleteléseket már az első pillanatokban – 
2008-ban – tett követte. Az I ak ugyanis 13 éve a 
pestújhelyi evangélikus templom mellett egy kö-

zösségi adventi rendezvénnyel tették meghittebbé 
a karácsonyvárást. Ebből a Pestújhelyi Adventből 
pedig mára egy komoly hagyomány lett. Mint ahogy 
a fi atalok által szervezett februári farsangi felvo-
nulásból és a húsvéti lovas kocsis locsolkodásból, 
illetve az őszi madárünnepekből is. 

– Az összes rendezvényünk célja, hogy minél 
inkább „belakjuk” Pestújhelyt, s hogy településünk 
szépségeit, hagyományait megismertessük az em-
berekkel – tette hozzá Szusza József.

Az elmúlt évtizedben sokan költöztek Pestúj-
helyre is. Ők, valamint a városrészen átutazók is 
elcsodálkoznak azon, ha a Pestújhelyi út – Gergő 
utca kereszteződéshez érnek, hogy miért borítja a 
két utca találkozásának egy részét még ma is sárga 
kockakő. Nos, ez is kicsit Szusza Józsi „számlájára” 
írható. Ő volt az, aki, amikor a Gergő utca elavult 
és balesetveszélyes sárgakő burkolatát aszfaltra 
cserélték, szeretett volna néhány négyzetméternyi 
kockakövet megőrizni az utókornak.

– Valamikor e városrész több utcáját, mint pél-
dául a főútnak számító Pestújhelyi utat is ilyen 
kockakő borította. Ez a burkolat ma is ott van az 
aszfalt alatt, a sárgakő kockás múltnak szeret-
tünk volna emléket állítani, és erre a legideáli-
sabb helyszín a múzeum (Rákospalotai Múzeum) 
szomszédsága volt – mondta. – Mindig az motivált, 
hogy közösséget építsek magam köré, ám rá kel-
lett jönnöm, ez a törekvés társaság nélkül sosem 
sikerülhetett volna.

Riersch Tamás

Három évtizedes gazdálkodás

A kockaköves közösségépítő

Soha Péter | Futás közben remek megoldások jutnak eszembe
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I abb Szusza József | Társak nélkül nincs siker
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Biztató látlelet a kerületben

Helyes étrend a vitaminszedés helyett

Az önkormányzat szervezésében és fi nanszíro-
zásában a kerület óvodáiban ortopédiai szűrő-
vizsgálatot végeztek Dr. Moser Tamás ortopé-
dus főorvos közreműködésével.

– Minél korábban felfedezzük az óvodás gye-
rekeknél a mozgásszervi problémákat, annál 
hatékonyabban tudjuk azokat kezelni – mondta 
a szekszárdi orvos, aki az elmúlt egy hónapját a 
Tolna megyei város és a XV. kerület között ingáz-
va töltötte. – A szűréseken a mozgásszervek teljes 
specifi kumát vizsgáltam, azaz nemcsak a talpakat 
és lábakat, hanem a térdeket, a gerincszoszlopot 
és a mellkast is.

A szűrés a kerület valamennyi óvodájára ki-
terjedt, és a szülők kedvező hozzáállásának kö-
szönhetően dr. Moser Tamás a gyerekek közel 90 
százalékával találkozott. 

– Biztatóak az eredmények, mert a megvizs-
gált gyerekek 10-15 százaléka teljesen egészsé-
gesnek bizonyult. Nyolcvan százaléknál ugyan 
valamilyen lábstatikai hibát diagnosztizáltam, 
amely azonban nem jelentett minden esetben kó-
ros elváltozást, sokszor elég csak a lábat rendsze-
resen tornáztatni vagy a cipőbe egy úgynevezett 
sarokéket elhelyezni, és ezzel már korrigálható 
is a probléma. Amely esetekben ez nem elég, ott 
ortopédiai szakorvos kezelését javasoltam. Kedve-
ző tapasztalat, hogy a megvizsgált gyerekeknek 
mindössze 5 százaléka volt látványosan túlsúlyos. 
Ez persze nem mozgásszervi problémára vezet-
hető vissza, ám a nagy testsúly egyértelműen 
rosszat tesz a gerincünknek, márpedig ebből ké-
sőbb komoly problémáink adódhatnak – jegyezte 
meg a szakorvos.

Dr. Moser Tamás Szekszárdon rendszeresen 
szűri az óvodáskorú gyerekeket. Ennek a prog-

ramnak pedig már híre van, éppen ezért őt bízta 
meg az önkormányzat a XV. kerületi gyerekek 
ortopédiai szűrésével. 

– Ez most egyszeri alkalom volt, kaptunk egy 
látleletet a gyerekek állapotáról, azonban ezeket 
a vizsgálatokat évente mindenképpen meg kelle-
ne ismételni. Különösen azoknál a gyerekeknél, 
akiknél most problémát találtunk, mert csak így 
tudhatjuk meg, hogy jó irányban változnak-e 
– mondta a főorvos.

– A szűrőprogramot jövőre és a továbbiakban 
is folytatni kívánjuk – tette hozzá Reiszné Naszádi 
Magdolna, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztály vezetője. – Az idei szűrés ráadásul 

ingyenes volt a szülőknek, ellentétben a korábbi 
évekkel, amikor az óvodák önállóan próbálták 
meg intézni.

A három hónapos gyerekek csípőficamszű-
rése ma már része a gyerekgyógyászatnak. Ez 
egy olyan vizsgálat, mellyel nagyon komoly 
felnőttkori problémák előzhetők meg. Az ortopé-
dus szakorvos szerint az óvodáskorban gyakori 
hanyag testtartás vagy a picit befelé forduló láb 
is kihathat a felnőttkorra. Ezért érdemes ezeket 
is időben korrigálni. A szeptemberben elvégzett 
vizsgálatokról, illetve orvosi szakvéleményről, 
javaslatokról a szülők írásos tájékoztatást kaptak.         

     (riersch)

Itt az ősz, egyre könnyebb meg-
fáznunk. Ennek egyrészt a reggeli 
és nappali hőmérsékletek közti je-
lentős különbség az oka, másrészt 
közösségbe járunk, egyre többet 
töltünk zárt térben. Arra, hogy mit 
tehetünk egészségünk megőrzése 
érdekében, a Magyar Dietetikusok 
Szövetsége ad néhány jó tanácsot.

Az immunrendszer megfelelő mű-
ködésének fenntartása fontos a 
meghűléses betegségek megelőzé-
sében, és az esetlegesen már kiala-
kult tüneteknek az enyhítésében, az 
időtartam lerövidítésében, valamint 
az állapot súlyosságának mérsék-
lésében. A szervezet természetes 
ellenálló képessége javítható, ha 
étrendünk megfelelő mennyiségben 
tartalmazza az immunrendszer fel-
építéséhez, aktivitásához szükséges 
teljes értékű fehérjéket, az ásványi 

anyagok közül cinket, továbbá egyes 
vitaminokat (C-, D-, E-vitamin), va-
lamint elegendő mennyiségű – napi 
2-2,5 liter – folyadékot.

Az MDOSZ felhívja a fi gyelmet, 
hogy a tejtermékekben, húsokban, 

halakban, tojásban található fehérje 
hasznosulásának egyik nélkülöz-
hetetlen tényezője a B6-vitamin, 
melynek gazdag forrása többek kö-
zött a barna rizs és a teljes kiőrlésű 
gabonatermékek.

A cink legfontosabb étrendi 
forrásai a tökmag, a sovány marha-
hús és a hüvelyes növények. Ahhoz 
pedig, hogy elegendő C-vitamin-
hoz jussunk, fogyasszunk naponta 
többször friss gyümölcsöt (citrusfé-
lék, kivi) és zöldséget (zöldpaprika, 
savanyú káposzta).

Az MDOSZ szerint az étrend-ki-
egészítők szedése és a „szuper 
élelmiszerek” fogyasztása helyett 
a változatos, sokféle alapanyagot 
tartalmazó étrenddel hatékonyabb 
működésre serkenthetjük immun-
rendszerünket, ami a nátha és az 
infl uenzajárvány idején különösen 
fontos. Az értékes tápanyagokat 
természetes forrásból – élelmisze-
rekkel, ételekkel – elfogyasztva 
nem lehet túladagolni, sőt ezek va-
lószínűleg egymás hatását és hasz-
nosulását is támogatják.                

        -y -a
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Az ellenálló képesség javítható | Fogyasszunk több friss gyümölcsöt!

Dr. Moser Tamás ortopédus főorvos | Érdemes időben korrigálni a gyerekek testtartását
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Díszpolgárok művészi kapcsolata

A Rákos úti Dr. Vass László Egész-
ségügyi Intézmény homlokzatára a 
közelmúltban került fel a szakrende-
lő névadójáról készített dombormű, 
mely kerületünk díszpolgára, Nagy 
Előd festő- és éremművész alkotása.

– A dombormű még 2018-ban készült 
– mesélte a Pestújhelyen élő művész. 
– Amikor a szakrendelő vezetésétől 
megkaptam a felkérést, nagy lelke-
sedéssel láttam munkához. Tettem 
ezt úgyis, hogy dr. Vass Lászlót nem 
ismertem. Szerencsére a lányától, Vass 
Hertától nagyon sok segítséget, fotót, 
életrajzi dokumentumot kaptam, így 

szép lassan feltárult előttem egy nagy 
ember életútja.

Dr. Vass László rákospalotai gyer-
mekorvos volt, aki elsőként létesített 
tüdőgondozót a városrészben. Nevé-
hez fűződik a Röntgen Ernyőszűrő 
Állomás megszervezése, mellyel 
forradalmasítani tudta a tüdőrák szű-
rését Magyarországon. Rendelőjében 
mindig pedáns rend volt, a kartonjai 
Rákospalota egészségügyének is kor-
hű dokumentumai. Dr. Vass Lászlót 
nagy tisztelet övezte a kerületben. 
1998-ban – igaz, már posztumusz-
ként – elsőként kapta meg a városrész 
díszpolgára címet. Az önkormányzat 

2018-ban róla nevezte el a Rákos úti 
szakrendelőt.

– A domborművön az orvos port-
réján kívül a háttérben egy kisgyer-
mekét kezében tartó édesanyát is meg-
mintáztam. Nem véletlenül, hisz dr. 
Vass László a tüdőgyógyászat mellett 
kiváló gyermekorvos is volt. A háttér-
alakok modelljei a lányom és az egyik 
unokám voltak – mondta Nagy Előd.

A pestújhelyi festőművész már 
gyerekként is vonzódott a fémszobrá-
szat iránt. A nagynénje ötvösművész 
volt, akinek a munkái a kisfi ú érdek-
lődését is felkeltették.

– Mégis úgy alakult, hogy festő 

és tanár lett belőlem. A tanítást is 
kipróbáltam, a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban például létrehoztam a 
rajztagozatot, de egy idő után be kel-
lett látnom, hogy sem a tanítást, sem 
a festést nem lehet fél gőzzel csinálni. 
Választanom kellett, és az ecsetet vá-
lasztottam – jegyezte meg.

A képzőművészetből azonban 
nagyon nehéz volt megélni. Ezért 
Nagy Elődnek is keresnie kellett egy 
elfoglaltságot, melyből művészetét 
fi nanszírozni tudta.

– A nagynéném felajánlotta, hogy 
szabadidőmben segíthetek neki. Szép 
lassan újból megszerettem a fémet. 
Egy darabig persze ez is csak kiegé-
szítő tevékenység volt a festészet mel-
lett, ám húsz évvel ezelőtt elkezdtem 
komolyan is érméket készíteni. Az Or-
szágos Érembiennálén rendszeresen 
részt vettem Sopronban, és mindig jó 
minősítést kaptam a zsűritől – tette 
hozzá Nagy Előd.

A dr. Vass László-dombormű nem 
az első köztéri alkotása a pestújhelyi 
művésznek. A XV. kerületben például 
nevéhez fűződik Kiss Ernő, mártírha-
lált halt honvédtábornok rákospalotai 
domborművének elkészítése is, ő volt 
az alkotója a Késmárk utca mellett ta-
lálható Országos Villamos Távvezeték 
Vállalat (ma MVM OVIT Zrt.) udvarán 
felállított domborműnek is, amely 
dr. Csikós Bélának, a vállalat legendás 
főmérnökének állít emléket.                    

Riersch Tamás
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Peskóné Dr. Buzna Andrea, a Dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosa, 
a koronavírus második hulláma miatt újra heten-
te koronainfót tart az aktuális kerületi helyzetről.

Október 9-én elmondta: nem változott a vírushelyzet 
az elmúlt egy héten, országosan továbbra is ezer 
körül vannak a megbetegedések mutatói és sajnos a 
halálozás eléri naponta átlagosan a 20 főt.

Ezért a főigazgató arra kér mindenkit, még in-
kább tartsák be a szabályokat, hordják a maszkot, 
fertőtlenítsék a kezüket, a rendelő területeire pedig 
csak maszkban és kesztyűben lehet belépni. „Ezek a 
szigorítások azért szükségesek, hogy próbáljuk vala-
hogy megállítani a gyors előremenetelt, sokat segí-
tene, ha e tekintetben mindannyian összefognánk” 
– jegyezte meg. Kitért ara is, hogy a szakrendelőben 
eltörölték a novemberre tervezett egészségnapot, 
mivel 5-600 kerületi lakos is részt szokott venni ezen 
a kezdeményezésen, ami most kockázatos lenne. A 
szűrővizsgálatok azonban folyamatosak, az ezzel 
kapcsolatos információkat az intézmény honlapján 
(xv-euint.hu) találhatják. Hozzátette: ha infl uenzaví-

rusra utaló tüneteket észlelnek magukon, maradja-
nak otthon és a háziorvost telefonon értesítsék. Kéri, 
tartsák be az egészségügyi lépéseket, hogy minél 
hamarabb legyőzzük ezt a kórt. „Legyenek kitartó-
ak, mert még további nehéz hónapok várnak ránk, 

messze a vége. Úgy kell berendezkednünk, hogy ez 
a vírus sokáig velünk marad, áthúzódik a jövő évre, 
ezért a karácsonyi és a szilveszteri programokat is e 
szellemben próbálják tudatosan tervezni” – nyoma-
tékosította a főigazgató.                                            B. I.

A vírus velünk marad

Szigorú óvintézkedések | A rendelő területeire csak maszkban és kesztyűben lehet belépni

Nagy Előd | A pestújhelyi festőművész már gyerekként is vonzódott a fémszobrászat iránt
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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”:  +36 80 203 804

A közterületekkel kapcsolatos bejelentéseket megtehetik 
a Répszolg által üzemeltetett, 

ingyenesen hívható „zöldszámon” is: +36 80 205 062.

 
Cserdiné 
Németh Angéla 
polgármester
 Fogadóóra telefonos  
egyeztetés alapján. 
+36 1 305 3260  
nemeth.angela@bpxv.hu

 
Tóth Imre 
alpolgármester
 Fogadóóra telefonos  
egyeztetés alapján. 
+36 1 305 3244  
toth.imre@bpxv.hu

 
Tóth Veronika 
alpolgármester
 Fogadóóra telefonos  
egyeztetés alapján. 
+36 1 305 3284  
toth.veronika@bpxv.hu

 
Dr. Matlák Gábor
társadalmi megbízatású 
 alpolgármester. Fogadóóra 
telefonos egyeztetés 
alapján. +36 1 305 3106 
matlak.gabor@bpxv.hu  
csernak.janos@bpxv.hu

 
Dr. Filipsz Andrea jegyző
Félfogadás: 
előzetes telefonegyeztetés 
a +36 1 305 3268-as telefonszámon. 
jegyzo@bpxv.hu

 
Hajdu László országgyűlési képviselő 
+36 20 288 7721, 419 9099, 
hajdu15laszlo@gmail.com. Előzetes 
egyeztetés vagy időpont megbeszélése a 
+36 30 899 2663-as telefonszámon.

POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

JEGYZŐ ELÉRHETŐSÉGEI 
ÉS FOGADÓÓRÁI

1. sz. vk. Lukács Gergely
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 70 371 7978    
lukacs.gergely@bp15.hu

11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 164 4472   
bihal.david@bp15.hu

2. sz. vk. Szilvágyi László 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 768 0993    
szilvagyi.laszlo@bp15.hu

 12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 991 4405 
makai.ferenc@bp15.hu

3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Mindenki a Tizenötödikért)
 +36 70 382 6160     
bodo.miklos@bp15.hu

 13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Mindenki a Tizenötödikért)
 +36 70 673 8199 
palocsai.bela@bp15.hu

4. sz. vk. Deschelák Károly 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 571 4121
deschelak.karoly@bp15.hu

 14. sz. vk. Tóth Imre 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 984 3118   
toth.imre@bp15.hu

5. sz. vk. Farkas Edit 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 20 440 8855 
farkas.edit@bp15.hu

 Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 409 1574 
bakos.maria@bp15.hu

 6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Mindenki a Tizenötödikért)
 +36 30 540 6393    
legard.krisztian@bp15.hu 

 Csonka László 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 219 1232   
csonka.laszlo@bp15.hu

 7. sz. vk. Király Csaba 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 962 8755    
kiraly.csaba@bp15.hu

 Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 436 1224   
lehoczki.adam@bp15.hu

 8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 296 6139 
gyurko.daniel@bp15.hu

 Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 669 3807
mihaly.zoltanne@bp15.hu

 9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 964 2452   
vekas.sandor@bp15.hu

 Pálmai Attila 
Független 
+36 20 777 6837 
palmai.attila@bp15.hu

 10. sz. vk. Tóth Veronika
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 585 4493   
toth.veronika@bp15.hu

 Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)
+36 70 778 8544
szalay.kornel@bp15.hu

Magyarország harmadszor vesz részt abban az 
európai szintű kutatásban, amelyik a háztartá-
sok életkörülményeit vizsgálja.

A felmérés idén is az Európai Központi Bank koordi-
nálásában zajlik, és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
megbízásából a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
hajtja végre.

A Miből élünk? elnevezésű kutatás rákérdez a ház-
tartások tulajdonában lévő ingatlanokra, járművekre, 
értéktárgyakra, vállalkozásokra és pénzügyi eszkö-
zeikre (például bankszámla, befektetés, nyugdíjcélú 
előtakarékosság). Az önkéntes és anonim kutatás 
kitér a háztartások hiteleire is. „A felmérés elsődleges 
célja, hogy európai szinten összehasonlítható adatok 
álljanak rendelkezésre a háztartások vagyoni helyze-
téről” – mondta dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

A kutatásba XV. kerületi háztartások is beke-
rültek. A KSH szeptember közepéig értesítette a 
véletlenszerűen kiválasztott 345 település több 
mint 15 ezer háztartásában élőket, akik részvétele 
önkéntes és anonim. A felmérés december 31-ig 
tart. A kérdőívet interneten keresztül november 30-
ig lehet kitölteni. Októbertől december 31-ig pedig 
kérdezőbiztosok keresik fel – maszkban és a közös-
ségi távolságtartás szabályait betartva – azokat a 
háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés 
lehetőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 20-40 
perc alatt megválaszolhatóak.

A kutatásról bővebb információ itt található: mi-
bolelunk.ksh.hu                                                      Cs. B.

Felmérik, 
hogyan élünk
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október 15. csütörtök 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 XV-Mozaik

október 16. péntek 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok 
20:20 Állatbarát magazin

október 17. szombat 
19:00 FLÓRA FILM: Madarat tolláról III. 

október 18. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20:00 Visszatekintő

október 19. hétfő
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

október 20. kedd
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán 
20:10 Vitalitás

október 21. szerda
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Cseperedő 
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

október 22. csütörtök 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 XV Mozaik

október 23. péntek 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

október 24. szombat 
19:00 FLÓRA FILM: Madarat tolláról IV.

október 25. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20:00 Visszatekintő

október 26. hétfő
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

október 27. kedd
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

október 28. szerda
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz 
20:00 Vitalitás

A Z  X V  T V  MŰ S O R A

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 műsor-
struktúrája az XV TV képújságon és 
az xvmedia.hu/tevemusor olda-
lon, hir de tési ajánlata és az Élet-
képek médiaajánlata az xvmedia.
hu/hirdetes oldalon olvasható. A 
közösségi televízió online adást is 
sugároz, amely szintén a honlapon 
tekinthető meg. 

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

Kozák45 – Élet a falon!
A Kozák téri Közösségi Ház művészeti pályázatot 
hirdetett művészeti képzésben részt vevő diá-
kok számára. A pályázat benyújtási határidejét 
meghosszabították, november 6-án éjfélig várják 
a pályamunkákat. 

Az intézmény fennállásának 45. évfordulója alkal-
mából lehetőséget adnak egy művészi festmény 
kivitelezésére. A feladat: az épület külső, utcára 
néző homlokzatán található vakablakára egy egye-
di, a közösségi ház értékeit megmutató műalkotás 
tervezése és kivitelezése a megadott feltételek és 
paraméterek alapján.

A pályázatra 14 és 22 év közötti fi atalok pálya-
munkáit várják. Pályázni lehet egyénileg vagy akár 
csoportosan is. Egy pályázó több tervvel is pályáz-
hat. A kivitelezés minden költségét a ház viseli. 

A nyertes pályázatot, a terv megvalósítása mel-
lett, egy 100 000 forint értékű képzőművészeti aján-
dékcsomaggal is támogatja a Kozák téri Közösségi 
Ház és a XV. kerületi önkormányzat.

A pályázati anyagokat legkésőbb 2020. novem-
ber 6-án, péntek 24:00 óráig a pilar.kata@csokona-
ikk.hu; kozakkozhaz@csokonaikk.hu; e- mail-címre 
várják.

Eredményhirdetés: 2020. november 16. hétfő 
délelőtt 10:00 – A Kozák téri Közösségi Ház Face-
book-oldalán. További információk és a jelentkezési 
lap letöltése: csokonaiksk.hu/index.php/hirek/palyaza-
tok  +36 70  198 4829                                                         J. Á.

Az Élet a falon művészeti pályázatra 
beadott munkákat többek között 
a magyar kortárs festőművészet 
kiváló képzőművésze, a Munkácsy 
Mihály-díjas Gerber Pál bírálja el. 
Gerber Pál kiemelkedő alakja a kor-
társ képzőművészetnek. 1956-ban 
látta meg a napvilágot Tatabányán. 
Mély hatással bír alkotásaira az ak-
kori tárgykultúra, életérzés, jelszavak, 
szlogenek, akárcsak a taoizmus, 
zen-buddhizmus tanítása: csak a 
jelenre összpontosítva éljük meg 
magunkat a világban. Művészetével, performanszaival 
néha váratlan módon és helyeken (autóbusz oldalán, 
postai bélyegen, pecséten) zökkent ki a megszokott 
„ügymenetből”. A Munkácsy-díjas festőművész alkotá-
sai a nyolcvanas évek óta többfelé szerepeltek Európá-
ban, az Egyesült Államokban ösztöndíjasként tartózko-
dott. Az ismert művészt arról kérdeztük, mit tanácsol a 
fi ataloknak, hogyan kezdjenek neki a feladatnak, milyen 
eszközöket alkalmazzanak egy vakablakon?
– Javasolnám, hogy lehetőleg készítsenek a falmérettel 
azonos méretű és színben is meghatározott tervet, ami 
nemcsak a nagyításból eredő hibákat küszöbölheti ki, 
hanem segít felmérni tervük helyességét vagy szük-
séges módosításait; a megfogalmazásban legyenek 
nagyvonalúak, összefoglalóak, mert ez jóval nagyobb, 

mint a megszokott papírméret; 
amennyiben lehetséges, hasonló 
felületen végezzenek próbafestést, 
hogy a megfelelő festéket ki tudják 
választani és az alap tulajdonságait 
megismerjék, valamint ehhez a 
szükséges ecsetméretet és ecset-
minőséget ki tudják választani. 
Festéshez látatlanban is merem 
ajánlani a festékboltokban kapható 
színezőfestékeket, amik jól keverhe-
tőek és festésre alkalmasak, mivel 
önmagukban is kötnek.

– Milyen művészeti tervei vannak a jövőre nézve?
– A képzőművészet jelenéről a sarkalatos pontokat 
megfogalmazni és egy-két horizonton lévő kiállítást 
jól megvalósítani.
– Van-e ön számára fi gyelemre méltó kortárs fi atal kép-
zőművész a palettán? 
– Igen, sokan vannak; kimondottan a fi atalok és nem 
a középgenerációsak közül a teljesség igénye nélkül 
néhányat említve: Ámmer Gergő, Bögös Loránd, Csa-
tó József, Tranker Kata, s talán ebbe a korkategóriába 
még belefér Földesi Barnabás, Kovách Gergő, Sudár 
Péter, Oláh Mátyás, de újra hangsúlyoznám, mindez 
korántsem a szóba jöhető teljes lista.
Az interjú folytatása itt olvasható: csokonaiksk.hu/index.
php/hirek/palyazatok/336-kozak45-elet-a-falon.
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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

Csoki mozgó nyugdíjas fi lmklub
október 15., csütörtök 13:30 Szerelmes 
Shakespeare
október 29., csütörtök 13:30 Könyvklub
Belépő: 300 Ft/alkalom

Aprók tánca a Mező együttessel
Hangszerbemutatóval és kézműves foglalko-
zással várjuk az apróságokat.
október 24., szombat 16:00–17:30 
Belépő: 400 Ft

Kikötő – I úsági Közösségi Sziget
1156 Száraznád u. 5. T.: 06 30 868 6087

Tai Chi edzés
14 éves kortól várják a jelentkezőket heti 2 
alkalommal: hétfőn és csütörtökön 16–17 óra
Előzetes jelentkezés folyamatosan.
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó

Hip-Hop tánckurzus 
10–16 éveseknek
Gyere, próbáld ki a hip-hopot az old school stí-
lusoktól a new styleon át a tiktok táncokig! Fi-
atal, elkötelezett oktató, fellépési lehetőségek!
Heti 2 alkalommal: kedden 17–18 óra és pén-
teken 16–17 óra
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Részvételi díj: 8000 Ft/hó

Csodálatos kísérletek 
szakkör kiskamaszoknak
kéthetente szombatonként 15–17 óra
október 17. 
október 31. 
Részvételi díj: 4500 Ft/hó, 2500 Ft/alkalom
Halloweeni játékok
október 31., szombat 19–22 óra
Ingyenes program, regisztráció szükséges: 
kikoto@ csokonaikk.hu

Kikötő Anime Klub fi ataloknak
Kéthetente szombatonként 16–17 óra
november 7. 
november 21. 
Ingyenes program.

Kozák téri Közösségi Ház

1154 Gábor Áron utca 58. T.: 410 5636

Preventív gerinctréning 
Kedden, csütörtökön és pénteken 18:15–19:15 
– 1000 Ft/alkalom

Tell Me Ma 
Ölbeli játékok, mondókák, dalok angolul – 
keddenként 09:30–10:00 – 1500 Ft/alkalom 
Kerekítő foglalkozás – keddenként 10:30–
11:00 – 1200 Ft/alkalom

Nagybabás jóga 
Szerda délelőttönként 09:00–10:00 – 
1200 Ft/alkalom

Kisbabás jóga 
Szerda délelőt tönként 10 :15–11:15 – 
1200  Ft/alkalom

Kismama jóga 
Szerdánként 17:00–18:30 – 1500 Ft/alkalom

Pestújhelyi Közösségi Ház

1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

Huncut mókus mozgásfejlesztő 
torna óvodásoknak
A jó hangulatú és dinamikájú Fantázia gyer-
mektornán Zólomi Krisztina aerobik-szakedző 
vezetésével, mondókák segítségével az állatok 
mozgására jellemző gyakorlatokat tanulunk 
meg a gyerekekkel.
hétfőn és szerdán, 16:30–17:00
Ára: 1200 Ft/alkalom

Tűzvirág tűzzománc alkotókör 
gyerekeknek és fi ataloknak
Az alkotókört a hetvenes évek közepén ál-
modta meg és vezette 2020. január végéig 
Szendrei Judit tűzzománcművész. Az alkotó-
kört 2020 őszétől, a mester szellemiségében 
tanítványa és alkotótársa, Dabóczy Krisztina 
vezeti tovább.
pénteken 16–19 óráig
Belépő: 7000 Ft/hó

Újpalotai Közösségi Ház

1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

Szüreti játszóház és 

Napra-forgó pulyabál
október 17., szombat 10–12 óra

Belépő: gyerek 600 Ft, felnőtt 800 Ft

Történelem mindenkinek
Mit rejt a levéltár? Hogyan ismerhetjük meg 

Budapest és a budapestiek múltját?

Dr. Ternovácz Bálint levéltáros előadása. 

október 20., kedd 18–19 óra

A belépés ingyenes.

Párnakönyv – az Aranyszamár 

Színház előadása babáknak

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezés: Nagy-Simon Patrícia, nagy.simon.

patricia@csokonaikk.hu

október 26., hétfő 10–12 óra

A belépés ingyenes.

Ovis torna

október 20-tól minden kedden 17:00–17.30

Belépő: 1200 Ft/alkalom

Zöld Klub

1157 Hartyán köz 3. T.: 410 0836

Baba-mama torna

október 20-tól minden kedden 10:00–10:45

Belépő: 1400 Ft/alkalom, Kanga klub tagoknak 

1200 Ft/alkalom

2020. október 15. www.xvmedia.hu12 kultkép



színkép

GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURAGRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Elment a Mama. Nem 
az enyém, hanem a 
Gyermeké. De minden-
ki így hívta a család-

ban, tulajdonképpen mindenki 
Mamája volt, kortól és családi 
viszonytól függetlenül.

Mindenki azt hitte, él leg-
alább száz évig, hiszen nagyon 
erős asszony volt, kívül-belül. 
Bár többször megtépázta a sors, 
ő mindig felállt, és tette a dolgát 
az itt maradókért.

Tévedtünk. Napra pontosan 
három hónap kellett volna a 91. 
születésnapjáig, amit már nem a 
körünkben akart megünnepelni. 
Az utolsó hónapokban kezdett 
elfogyni, szó szerint is, meg az 
életerejét tekintve is.

Szerencsés vagyok, mert a fél 
kezem bőven elég ahhoz, hogy 
meg tudjam számolni, hány 
szerettemtől kellett eddig elbú-
csúznom. Temetést viszont még 
sosem kellett intéznem. Egészen 
mostanáig. Hát, ez maradhatott 
volna a régiben… Telefon ide, 
oda, sorban állás itt, ott, renge-
teg papír, számla és a többi. És új 
szavakat is tanultam, amiknek 
létezéséről eddig nem tudtam. 
Mint például halotthűtés, és 

hadd ne soroljam tovább. A hab 
a tortámon az volt, amikor a te-
metkezési vállalkozó – harminc 
körüli, kis túlzással a lányom 
lehetne –, aki konzekvensen „kis 
hölgy”-ezett engem, azt akarta 
megtudni, hogy az urna tetejére 
való szemfedők közül melyik 
csipkéjű tetszik a legjobban. 
Viccel? Már önmagában az sem 
tetszik, hogy itt kell lennem, és 
urnákról és szemfedőkről kell 
beszélnem, hát nem mindegy, 
balra vagy jobbra állnak a min-
ták a nagyjából háromcentis 
csipkében???

Szerencséjére a nonverbális 
reakcióim egy részét elrejtette a 
maszk, bár így is értett a szóból.

Mama elment. Gyönyörű 
szertartás keretében búcsúztunk 
tőle, úgy, ahogy ő megírta, még 
kilenc évvel ezelőtt. Két csokor 
fehér rózsával, az általa kivá-
lasztott fényképpel, az urnával. 
A pap megosztotta a jelenlévők-
kel az általunk szavakba foglalt 
gondolatokat, az őáltala hozzá-
tettek csak emelték a szertartás 
áhítatát. A szemfedő meg olyan 
volt, amilyen. Jobbra vagy balra 
csipkés, ki tudja…                 -y -a

Amint kikerült a veremből, futott 
hazáig. Máskor a járt utat 
a járatlanért, ha sokkal rövidebb 
volna is, el nem hagyja.

Egyszer egy szegény muzsikus késő éjjel hazafelé 
ballagott a szomszéd faluból. Úgy gondolta, 
megrövidíti útját, és az erdőn át vezető 
gyalogösvényre tért. 

A sötétségben belezuhant egy 
farkasverembe. Nagy volt az ijedsége, mikor 
észrevette, hogy egy farkas vicsorogtatta 
rá hatalmas fogait. 

Ijedtében előrántotta a hegedűjét, és 
elkezdett muzsikálni. 

Tetszett-e a nóta a farkasnak, nem tudni, de 
annyi bizonyos, a koma is rágyújtott a nótára, 
elkezdett irgalmatlanul vonyítani. 

Amint a hegedülést abbahagyta, farkas koma 
azonnal rámordult. 

A muzsikus egész éjjel hegedülhetett. A farkas 
vonyítására a verem köré gyülekezett 
több farkas, ezek is elkezdték 
a vonyítást. 

Szerencséjére végre-valahára virradni kezdett, 
s a vadászok a lármát meghallván, 
a farkasveremhez siettek. 

Az ordasokat szétugrasztották, a muzsikust 
kiszabadították.   

Búcsú
Tobias Jones: ULT-

RA – Az olasz futball 
sötét oldala című ki-
adványa elnyerte az 

Év legjobb sportkönyve díjat 
2020-ban a The Telegraph 
szerint.

Az olasz ultracso-
por tok az európai 
labdarúgás legszer-
vezettebb és legerő-
szakosabb szereplői. 
Számos közösség 
alakult bűnban-
dává , nevükhöz 
j e g y ü z é r ke d é s , 
drogkereskedelem és több 
gyilkosság is köthető. A sokak 
által a Pokol Angyalaihoz és 
a huligánokhoz hasonlított 
bandatagok gyakran a maffi  -
ának dolgoznak, és főszerepet 
játszanak a szélsőjobboldal 
megerősödésében.

Maguk az ultrák viszont 
azt állítják, ők lázadók, akik 
a rendőrállam és a modern 
futball ellen harcolnak. Sze-
rintük ma már csak az ő 
köreikben van jelen a valódi 
összetartás, a közösség tisz-
telete és a sport nemes szel-

leme. Nemcsak a csapatukért 
képesek bármire, hanem az 
elhanyagolt külvárosokért és 
a nincstelenekért is.

Tobias Jones az ultrák 
szemüvegén keresztül enged 

betekintést az olasz 
társadalomba és 
kedvenc sportága 
kulisszái mögé. 
Ne m c sup á n  a 
legnagyobb olasz 
klubok, a Juventus, 
a Torino, a Lazio, 
a Roma és a Genoa 
ultráiról ír, hanem az 

olyan kevésbé ismert 
csapatok drukkereiről is, mint 
a Cosenza és a Catania. Be-
mutatja a futballszurkolói lét 
sötét oldalát, az erőszak és a 
politikai szélsőségek világát, 
valamint azt a szenvedélyt 
és elszántságot is, amely ezt 
a lenyűgöző, ugyanakkor 
ellentmondásos megítélésű 
szubkultúrát jellemzi.

A könyv a G-ADAM Kiadó 
gondozásában jelent meg. 
Előrendelhető közvetlenül a 
kiadótól 20 százalékos ked-
vezménnyel.
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DPD: új elosztóközpont

Átadták október 2-án a DPD Hungária Kst . új, környezetbarát el-
osz tó központját a XV. kerületben, ezzel megduplázódott a vállalat 
csomagszortírozó kapacitása Magyarországon. 
Czifrik Szabolcs, a Kst . ügyvezető igazgatója elmondta: a beruházást 
a vállalatcsoport európai központja teljes egészében saját forrásból 
fi nanszírozta. Hozzátette, hogy a központot  a ma elérhető legkorsze-
rűbb technológiával szerelték fel.  A fejlesztés fontos szempontja volt 
a fenntarthatóság, ezért az új létesítmény más központokhoz képest 
nagyobb zöldfelülettel épült meg. Az európai kiscsomag-logisztikai 
piacon a DPD az egyetlen szolgáltató, amely teljes mértékben el-
lensúlyozza szén-dioxid-kibocsátását – hangsúlyozta a cégvezető. 
Yves Delmas, a DPD csoport európai operációs igazgatója online 
üzenetben méltatta a beruházást. Beszédében kiemelte a régiós 
piac gyors bővülését, és reményét fejezte ki, hogy az új elosztóköz-
pont megerősíti a cég piaci pozícióját. A DPD Hungária Futárpostai, 
Csomagküldő Szolgáltató Kst .-t 2003-ban alapították. 

Támogatott laptopok 
és tabletek

Az önkormányzat 30 millió forintos kerettel pályázatot írt ki új 
informatikai eszközök beszerzésére – rászoruló családok részére.
A veszélyhelyzet elmúltával az önkormányzat még a nyáron úgy 
döntött, hogy segítséget nyújt a XV. kerületi, rászoruló csalá-
doknak abban, hogy felkészüljenek a távoktatás, a digitális ok-
tatás esetleges újbóli bevezetésére. Ennek érdekében Cserdiné 
Németh Angéla polgármester pályázatot írt ki új informatikai 
eszközök – laptopok, illetve tabletek – beszerzésére, 30 millió 
forintos keretösszeggel. Az elnyerhető legmagasabb támogatás 
50 ezer forint.
A sikeres pályázat feltételei:
• szükséges legalább egyéves XV. kerületi bejelentett lakó- vagy 

tartózkodási hely, illetve életvitelszerű itt-tartózkodás;
• a pályázó gyermekének tanulói jogviszonnyal kell rendelkezni 

köznevelési intézmény 1–13. évfolyamán;
• a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem ha-

ladhatja meg a 120 ezer forintot, gyermeket egyedül nevelő 
személy esetében a 150 ezer forintot;

• a pályázat utófi nanszírozásban működik: a megvásárolt in-
formatikai eszköz árát számlával kell igazolni, a támogatást a 
döntés után 15 napon belül fi zeti ki az önkormányzat;

• a pályázat augusztus 1-től október 30-ig él, a pályázatok fo-
lyamatosan beadhatók, elbírálásuk is folyamatos.

A részletes pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok a 
www.bpxv.hu honlapon elérhetők. 

Lombzsákok ingyen
A korábbi évekhez hasonlóan 
az önkormányzat idén ősszel is 
ingyenesen biztosítja a zöldhul-
ladékgyűjtő zsákokat. A kerületi 
családi házas övezetben lakók 
mellett immár a társasházak is 
igényelhetik közös képviselőjük 
útján a hulladékgyűjtőket. In-
gatlanonként, illetve társasházi 
lépcsőházanként 5 darab 100 literes zsákot osztanak ki az alábbi 
helyszíneken: Pestújhelyen a Pestújhelyi Közösségi Házban (Szűcs 
István utca 45.), hétfőtől péntekig 8:00–15:00 között Rákospalotán 
a Palota-15 Nonprofi t Kst . Bogáncs utca 10. szám alatti telephe-
lyén, hétfőtől péntekig 8:00–15:00 között Újpalotán a Spirálház 
emeletén található mosodában, hétfőtől péntekig 8:00–15:00 kö-
zött. Az átvételkor személyi igazolvány és lakcímkártya, valamint a 
közös képviseletre való meghatalmazás felmutatása szükséges. 

Újabb kéz-
fertőtlenítők

A járványügyi védekezés követ-
kező lépéseként tíz újabb forgal-
mas fővárosi helyszínen biztosít-
ja a kézfertőtlenítés lehetőségét 
a Budapesti Közlekedési Köz-
pont. Eddig tizenhárom forgal-
mas metróállomás bejáratánál 
(Batthyány tér, Blaha Lujza tér, 
Deák Ferenc tér, Déli pályaudvar, 
Kelenföld vasútállomás, Keleti 
pályaudvar, Móricz Zsigmond 
körtér, Nagyvárad tér, Nyugati 
pályaudvar, Puskás Ferenc Sta-
dion, Örs vezér tere, Széll Kálmán 
tér, Újpest-központ) volt kézfer-
tőtlenítő állomás. Mostantól 
már a kisföldalatti Oktogon és 
Mexikói út állomásánál, a 3-as 
metró Göncz Árpád városköz-
pont és Lehel tér állomásánál, 
valamint a 4-es metró Fővám 
tér és Újbuda-központ állo-
másánál is van ilyen készülék. 
Három helyre – a Deák Ferenc 
téren a 2-es metró bejáratához, 
a Kálvin téren a 3-as metró bejá-
ratához, a Keleti pályaudvarnál a 
2-es metró bejáratához – pedig 
újabb berendezéseket telepítet-
tek – írta a BKK. 

Gyermekétkeztetés 
az őszi szünetben

Az önkormányzat az őszi szünetben – október 23. és november 
1-je közötti munkanapokon – a kerületi lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben lakó 
– iskolai ügyeletet nem igénylő – kiskorú gyermekek részére is 
biztosítja a napi egyszeri meleg ebédet, helyben fogyasztással 
vagy elviteles formában a Pajtás étteremben (XV., Zsókavár u. 
24–26., Spirálház).
Az étkezés megrendelésének helyszíneivel és időpontjaival 
kapcsolatban további információk a www.bpxv.hu honlapon 
találhatók. 

Melegétel-támogatás
A Rászorulókat Támogatók Egyesülete immár 
kilencedik alkalommal, melegétel-osztást 
szervez rászorulóknak, hajléktalanoknak. Az 
ételosztás ideje a hagyományaink szerint 
Aranyvasárnap, azaz 2020. december 20-a, 
12 óra, helye: Budapest XV. kerület, Újpalota 
Fő tér. Az egyesület anyagi lehetőségei 250 
adag étel elkészíttetését és kiosztását teszik 
lehetővé.
Pénzbeli, illetve természetbeni adományo-
kat (sütemény, gyümölcs) szívesen  fogadnak. 
 Számlaszámuk :  K&H Bank 10 4 01945 -
50505349-52561004

A természetbeni felajánlásokat (sütemény, gyü-
mölcs) előzetes egyeztetés alapján fogadnak. 
Telefonszám: +36 20 966 6617.

Ruhaosztás
A Nagycsaládosok Újpalotai 
Egyesülete 100 forintos ruha-
vásárt tart a lakosság részére 
október 17-én , szombaton 9–12 
óra között az Árendás köz 1–3. 
szám alatt. Bejárat a Szobabérlők 
háza mögött. 
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A viccnek is van határa
Lakossági bejelentés miatt mentek a rendőrök a Nyírpalota 
utcába, ahol az egyik ház mögötti parkos területen két férfi  
randalírozott. Az egyikük a rendőrök kiérkezésekor is a földön 
fetrengett és üvöltözött, amit a felszólítás ellenére sem akart 
abbahagyni. Mivel a személyazonosságát sem tudta igazolni 
és az általa bediktált adatok is hamisnak bizonyultak, a férfi t 
előállították a kapitányságra. 

Hiánypótló autó

A körzeti megbízottak egy gyanús autóra lettek fi gyelmesek a 
Szentmihályi úton. A járműnek elöl hiányzott a rendszámtáblá-
ja, a hátsó tábla azonosításakor kiderült, hogy az autónak sem 
felelősségbiztosítása, sem műszaki engedélye nincsen, sőt még 
a forgalomból is kivonták. A rendőrök megállították az autót, 
melynek sofőrje nem rendelkezett vezetői engedéllyel, illetve az 
is kiderült, hogy a hátsó rendszám egy másik autóról való. Emiatt 
a jármű vezetőjét előállították a kerületi kapitányságra, ahol már 
gyanúsítottként hallgatták ki. 

Az autó is berúgott
Egy bizonytalan úttartással közlekedő autót állítottak meg a 
rendőrök a Szentmihályi úton. A jármű sofőrjét igazoltatták és 
a helyszínen szondáztatták is. Ez utóbbi vizsgálat eredménye 
nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztását mutatta ki, amit a 
férfi  a helyszínen el is ismert. Ellene bűncselekmény miatt in-
dult eljárás. 

Körözött a szomszédban
A körzeti megbízottak rendszeresen fi gyelik a központi körözési 
listákat, hátha olyan személy ellen is elfogatóparancsot adnak 
ki, akit ismernek, a körzetükben lakik. Most pont egy ilyen eset 
történt, ugyanis a listán egy „ismerős arcra” bukkantak. A ga-
rázdaság miatt a bíróság által keresett férfi t a lakása közelében 
találták meg, majd átadták őt az illetékes szerveknek. 

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
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Igen, van egy helyzet, amikor nem büntethet 
a parkolóőr. Mégpedig akkor, ha az autóban 
ülve várakozunk.

A KRESZ előírásai szerint ebben az esetben 
ugyanis a megállás kontra várakozás kérdése 
szerint kell eljárni. Ahogy a Kreszprofesszor 
fogalmaz, ha valaki elhagyja az autóját, akár fél 
percre is, az várakozásnak számít. Ha azonban 
benne ül, támasztja az oldalát vagy akár 1-2 
méterre van tőle, és ha jön a parkolóőr, azonnal 
be tud avatkozni, az mind megállásnak számít.

Ráadásul a KRESZ külön kiemeli, hogy a 
ki-be szállás és a fel-le rakodás időkorlát nél-
kül megállás.

A szabály szerint, ha valaki fi zetős helyen 
áll, 5 percig számít az autó megálló járműnek, 
utána már várakozónak, fi zetési kötelezettség-
gel. Azonban – hívja fel a fi gyelmet a Kresz-
professzor – ha az 5 perc letelte után a kocsival 
előremegyünk fél métert vagy ki- és vissza-
szállunk, újra kezdődik az 5 perc. A valóságban 
senki sem foglalkozik azzal, hogy ha ott van az 

autójánál, az tulajdonképpen megállás vagy 
várakozás, így parkolási díjat sem kell fi zetni.

Persze ezzel együtt számíthatunk arra, 
hogy egy-egy lelkes parkolóőr ilyen esetben 
is ki akarja hozni magából és a helyzetből a 
maximumot, azaz mindenáron bírságolni akar. 
Ezt azonban nehezen tudná jogszerűen meg-
tenni, hiszen sok mindent kéne bizonyítania 
ahhoz, hogy megállja a helyét a piros zacskó 
az autó szélvédőjén, ezért a gyakorlatban nem 
is foglalkoznak azokkal az autókkal, amelyek 
gazdája benne ül vagy mellette áll.            -y -a

Bíró Ibolya Bernadett egyike 
azon kerületi rendőröknek, 
akik a közelmúltban tiszt-
helyettesből tisztekké lép-
tek elő. 

– Mindig is az volt az álmom, 
hogy rendőr legyek – mesél-
te az újdonsült rendőr had-
nagy –, ugyanis nálunk a csa-
ládban mindenki egyenruhás. 
A nagyapám rendőr volt, igaz, 
őt nem ismertem, a szüleim 
mindketten katonatisztek 
voltak, apukám tábornokként, 
anyukám meg zászlósként 
ment nyugdíjba, a testvérem 
szintén rendőr, míg a nagy-
bátyám és az unokatestvérem 
a katonai pályát választotta. 
Egy ilyen háttérrel pedig be-
lőlem is csak rendőr lehetett.

A XV. kerületi kapitányság 
körözési előadója 2004-ben 
szerelt fel a rendőrséghez. 
Zuglói lakhelyéhez közel 
szeretett volna maradni, így 
került a XVI. kerületi ka-
pitányságra, ahol 12 éven 
keresztül járőrként teljesített 
szolgálatot.

– Úgy gondolom, ha valaki 
tiszt akar lenni, annak előtte a 
rendőri munka minden részét 
meg kell ismernie, tapasztal-
nia. Számomra is jó lecke volt 
a közterületen eltöltött 12 év 
– jegyezte meg.

Bíró Ibolya Bernadett 
rendőr hadnagy 2016-ban 
érkezett a XV. kerületbe. A 
váltás oka, hogy a sokévnyi 
járőrködést követően szerette 
volna nyomozóként folytatni 
pályafutását. Erre pedig a 
XVI. kerületben nem volt le-
hetősége.

– Az első pillanattól kezd-
ve nyomozóként dolgozom 
a XV. kerületben, ahol két 
éve körözési előadó lettem – 
mondta. 

A körözési előadó feladata, 
hogy a kerületében (körzeté-
ben) az eltűnt, illetve az el-
fogatóparancs miatt keresett 
személyek felkutatását koor-
dinálja, valamint irányítsa a 
más szervek által keresett sze-
mélyek tartózkodási helyének 
megállapítását.

– A legtöbb munkát az el-
fogatóparancs miatt körözöt-
tek adják. Jelenleg is 100-110 

személyt keresnek emiatt a 
kerületben. A rendőrség min-
den évben akciókat szervez 
az ilyen személyek felkutatá-
sára – tette hozzá Bíró Ibolya 
Bernadett. 

Más a helyzet az eltűntek 
esetében. Itt ugyanis túl-
nyomórészt gyerekeket vagy 
idős, gondozásra szoruló fel-
nőtteket kell megtalálniuk a 
rendőröknek. Ez legtöbbször 
sikerül is, de sajnos olyan is 
előfordult, hogy holtan került 
elő a keresett  személy. 

– Sok esetben az állam-
polgári bejelentés alapján 
bukkanunk rá a keresett sze-
mélyre. Erre az együttműkö-
désre pedig a jövőben is nagy 
szüksége lesz a rendőrségnek 
annak érdekében, hogy minél 
hatékonyabban tudják a körö-
zött személyeket felkutatni – 
nyomatékosította a hadnagy.                  

(riersch)

Keresés mesterfokon

Parkolás ingyen

Bíró Ibolya Bernadett | Közterületen szerzett tapasztalatot

Bírság nélkül | Várakozás vagy megállás
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sportkép

Kindlik Ádám jött, látott, és re-
mélhetőleg győzni is fog. A REAC 
Sportiskola tehetsége ugyanis élni 
tudott a lehetőséggel, és 18 éve-
sen szenzációsan mutatkozott be 
a felnőttcsapatban.

– Egy álom ez az egész – mesélte a 
sportiskola U19-es csapatának kö-
zéppályása. – Szeptember közepén 
felhívott az edzőm, Stefanik Arnold, 
hogy nekem (és néhány társamnak) 
be kellene segítenem a sok sérülttel 
küszködő felnőtteknek. Aki gyerek-
ként focizni kezd, mindig arról álmo-
dik, hogy ilyen lehetőséghez jusson  
– mondta Kindlik Ádám.

Ádám egy pénteki tréning előtt 
lépett be először a felnőttek öltöző-
jébe. Összesen tehát egy alkalom-
mal volt lehetősége felnőtttempó-
ban edzeni. Másnap ugyanis már 
a Gázgyár elleni hazai bajnokira 
készülő REAC felnőttcsapatának a 
kispadján találta magát. Dinka Ba-
lázs ráadásul a 77. percben pályára 
is küldte a sportiskola fi atalját, aki 
tíz perccel később, a 87. percben 
győztes gólt fejelt. Nem csoda, hogy 
hétfőn Ádámnak az U19-esek helyett 
ismét a felnőtteknél volt jelenése. 
Egy hét tréninget követően pedig a 
REAC vezetőedzője már kezdőként 
szerepeltette a Közterület elleni 

idegenbeli mérkőzésen. Ádám tehát 
egy hét alatt bejátszotta magát a fel-
nőttcsapatba, s ha már lehetőséget 
kapott, a második meccsén is gólt, 
ráadásul ismét győztes gólt szerzett. 
Két mérkőzésen két gól, mellyel a 
REAC hat pontot szerzett, álomszerű 
rajt egy csereemberből főszereplővé 
előlépő újonctól. A történet pedig 

folytatódott: három nappal a máso-
dik BLSZ I.-es felnőtt bajnokija után 
Budapest-kupa mérkőzést játszott 
a REAC a II. kerület otthonában. 
Dinka Balázs ezen a mérkőzésen is 
kezdőként számolt Ádámmal, aki 
annak rendje és módja szerint ismét 
góllal hálálta meg az újabb bizalmat. 
0–0-nál szerzett találata kivételesen 

nem győztes gól volt, mert a REAC 
3–1-re nyerte ezt a találkozót.

A csodakezdés után néhány hetes 
szünet következett: Ádám ugyanis 
a kupameccs másnapján lágyékhú-
zódást szenvedett, így két bajnoki 
mérkőzést ki kellett hagynia. 

– Már alig várom, hogy újra 
edzhessek – mondta a rehabilitációja 
végéhez közeledve. – Remélem, ez 
a kis pihenő nem fog megzavarni, 
és ugyanott folytatom majd, ahol 
abbahagytam.

Kindlik Ádám nem saját nevelésű 
játékosa a sportiskolának. Újpesti 
fi úként az UTE-ban kezdte pályafu-
tását, és egészen az U17-es korosztá-
lyig a lila-fehéreknél pallérozódott.

– Olyan klubhoz szerettem volna 
kerülni, ahol esély mutatkozik a fel-
nőttcsapatba való bekerülésre. Az 
UTE-nál ez nem volt opció, a REAC 
Sportiskola viszont jó lehetőségnek 
tűnt. Arra, hogy mindez ilyen gyor-
san történik majd, én sem számítot-
tam – jegyezte meg Ádám.

Az újpesti tehetség két éve iga-
zolt Rákospalotára, és tavaly nagy 
szerepet vállalt a sportiskola U18-
as csapatának bajnoki címében. Az 
U19-sekkel idén is veretlen volt, ám 
nagy valószínűséggel karrierje ősz-
től már a REAC felnőttcsapatánál 
fog folytatódni.                           R. T.

Takács Eszter, az MTK Karate Szakosztályá-
nak 13 esztendős tehetsége aranyérmes lett az 
Adidas Karate World Series E-Tournament leg-
utóbbi fordulójában. Miklós Nikolett tanítvá-
nya a nemzetközi online kata (formagyakorlat) 
versenysorozatban négy fordulót követően im-
már két győzelemmel áll. Azért csak kettővel, 
mert a négy fordulóból mindössze két verse-
nyen indult. 

– Eszti nemcsak az MTK, hanem a hazai karate-
sportnak is egyik, ha nem legnagyobb tehetsége 
– mondta Miklós Nikolett.

A szakemberek szerint, ha valaki katában 
szeretne érvényesülni, annak nagyjából 12 éves 
korban már „szakosodnia” érdemes. Takács Eszter 
is úgy kezdte a sportágat, mint mindenki, megta-
nulta a mozdulatokat, amelyeket a páston kumi-
tében (küzdelemben) kamatoztatott. Harcosként 
is ügyes volt, nyert korosztályos bajnoki címet és 
a nemzetközi versenyeken is ügyeskedett. Goju 
ryu stílusban például korosztályos világbajnok 
és Európa-bajnoki bronzérmes volt. Két éve 
azonban edzőjével úgy döntöttek, érdemes lenne 
csak a katára ráállniuk. Ebben Esztert a családja 
is támogatta, a szülei ugyanis az otthonukban 

(Rákospalotán) egy kisebb edzőtermet alakítottak 
ki a számára.

Az elmúlt fél évben kiderült, a kata azon kevés 
sportág közé tartozik, amely karanténidőszakban 
is űzhető. A sportág irányítói alkalmazkodva a 
helyzethez villámgyorsan kidolgozták egy online 
versenyrendszer feltételeit, így az elsők között 
tudták újraindítani a sportéletet. Eszti a World 
Series E-Tournament második fordulójába kapcso-
lódott be, amit rögtön meg is nyert. Ezt a sikerét 
a negyedik fordulóban megismételte. Teljesítmé-
nyével pedig mindjárt a második helyre került a 
korosztályos világranglistán.

– Két bátyám van, az egyik focizott, a másik 
karatézott – mesélte Eszter –, én mindkettőjük 
szerelését felpróbáltam, s mivel a karateruhá-
ban éreztem jobban magamat, ezt a sportágat 
választottam.

A Meixner Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola hetedik osztályos diákja számára az 
ősz is tartalmasnak ígérkezik. Előbb októberben 
egy lengyel online kataversenyen, majd novem-
berben a World Series E-Tournament ötödik ál-
lomásán lesz lehetősége bizonyítani tehetségét. 
Edzője elárulta, ezek a versenyek már a 2021–
2022-es versenyévadra való felkészülés jegyében 

zajlanak, Eszter ugyanis korából fakadóan csak 
akkor – remélhetőleg már a pandémia után – vehet 
majd részt először korosztályos világversenyen. 

Riersch Tamás

Három meccs, három gól

Kicsi lány nagy sikere
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Takács Eszter | Világversenyen a járvány után

Kindlik Ádám | Gyorsan szerettem volna felnőtt csapatba kerülni
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sportkép

A civil és sportéletben tanúsított tevékenységé-
ért Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem 
elismerésben részesült Kapuszta Csaba, a Pestúj-
helyi Sport Club elnöke és a Gergő utcai Hörpentő 
kocsma tulajdonosa.

Aki Pestújhelyen él, annak a Hörpentő kocsmát 
nem nagyon kell bemutatni. A Gergő utcai ven-
déglátóhely ugyanis egyaránt kedvelt helyszíne a 
kártyásoknak, a dartsosoknak, a futballrajongóknak 
és mindenki másnak, aki kedveli a zárt, barátságos 
és nyugodt környezetet. Ők elsősorban esküvőkre, 
születésnapokra, találkozókra szokták kibérelni a 
sörözőt, az emeleti rendezvénytermet vagy éppen a 
hangulatos kerthelyiséget.

– A kocsmát a barátaim unszolására 1992-ben 
nyitottam – mesélte Kapuszta Csaba. – Eleinte csak 
az alagsori borozó működött, majd kiegészült a 
földszinti sörözővel. Miután a felső emeleten lakó 
gyerekeim kirepültek, az ott levő hálószobák össze-
nyitásából kialakítottuk a darts- és rendezvényter-
münket, illetve nagyjából azzal egy időben készült 
el a kerthelyiségünk is.

Kapuszta Csaba tősgyökeres pestújhelyi család-
ból származik. Még az egykori Mézeskalács téri 
lakótelep helyén levő kertes házak egyikében szü-
letett, így a gyermekkorát a pestújhelyi sportpálya 
közvetlen szomszédságában tölthette. Nem csoda, 
hogy focista lett belőle.

– Akkoriban Autótaxi néven üzemelt a néhai 
Pestújhelyi Sport Club. Én annak a színeiben lettem 
labdarúgókapus. Innen igazoltam később a Buda-
pesti Honvédba, ahol Tichy Lajos volt az edzőm. A 
karrierem azonban ifi korosztályban befejeződött, 
s bár a focitól sokáig nem szakadtam el, hisz több 
alacsonyabb osztályú együttesben és kispályás 
csapatokban is védtem, a profi  pályafutásom befeje-
ződött. Később kapusedzőként is dolgoztam, nagy 

büszkeségemre több NB-s kapus, például Bardi Gá-
bor (ZTE) és Szentpéteri Viktor (REAC, Dorog) is a 
tanítványom volt – mondta a kitüntetett.

Csaba amatőr kapusként védte többek között a 
néhai HungarHotels kapuját is. Nem csoda, hisz 
akkoriban már a jónevű vállalatnál dolgozott felszo-
láglóként, majd üzletvezetőként. Vendéglátósként 
megfordult többek között az Astoria, a Royal és a 
Panoráma Hotelekben is.

– A rendszerváltást követően érezni lehetett a 
válság jeleit (a szállodaláncot a ’90-es évek első fe-
lében eladták), ezért váltani akartam. A szüleimnek 
megvolt ez a Gergő utcai háza, amit lakássá és Hör-
pentővé alakítottam át. Az évek során folyamatosan 

fejlesztettem, így ma már egy komoly vendéglátóhe-
lyiségnek számít Pestújhelyen – fűzte hozzá. 

Kapuszta Csaba azonban nemcsak saját vállal-
kozását építette, hanem egyre komolyabb szerepet 
vállalt a kerület közéletéből is. 2004-ben például 
a néhai legendás kerületi sportszakember, Budai 
Péter tanácsára az ezredfordulón létrehozott Hör-
pentő Darts Club a néhai Pestújhelyi Sport Club 
nevét vette fel. Ezzel pedig egy közel 90 esztendős 
sporthagyományt sikerült feltámasztaniuk. Ma már 
a PöSöC-nek négy szakosztálya (darts, asztalitenisz, 
Thay Won Do és futball), illetve Európa-bajnok dart-
sosa, sokszoros magyar bajnok férfi  dartscsapata, 
VK-győztes harcművésze és NB I.-es asztalitenisz-
csapata is van.

– Közel 140-en sportolnak már a klubban, ami 
bizonyítja, hogy sokkal többről van szó, mint egy 
kocsmai dartscsapatról. Számos sportágban után-
pótlásképzés is folyik, és, ami ennél is fontosabb, 
immár 108 éve ápoljuk a pestújhelyi sporthagyo-
mányokat – jegyezte meg Kapuszta.

A Hörpentőt és tulajdonosát a kevésbé sportos 
kerületi lakosok is ismerhetik. Ki onnan, hogy 
rendszeres résztvevője volt az augusztus végi Gergő 
utcai báloknak, melyeket szintén Kapuszta Csaba 
szervezett. Ez az esemény tavaly az önkormányzati 
költségvetés hiánya, idén pedig a járvány miatt 
maradt el, de a szervezők ígérik, hogy jövőre, ha 
nem gátolja semmi, újra lesz bál a Gergő utcában. 
Ismerhetik a népszerű vendéglős nevét a több mint 
tíz éve megjelenő helyi kislap, a Pestújhelyi Mozaik 
impresszumából is. Az önkormányzat az Érdem-
érem odaítélésével mondott köszönetet azért, mert 
Kapuszta Csaba évek óta támogatja a rászorulókat. 
Ha kell, akkor ételt főz a hajléktalanoknak, illetve 
rendszeresen részt vesz az ÖTHÉT Egyesület Gyűjts 
az életért! kampányában is.

(riersch)

Tatabányán rendezték az atléták újonc és ser-
dülő országos bajnokságát szeptember 
18–20-án. Az eseményen a REAC Sportiskola 
SE versenyzői is részt vettek, akik közül töb-
ben  kimagaslóan jó eredményt értek el.

– A legkiemelkedőbben Bátori Liliana teljesített 
– tudtuk meg Kasperkiewicz Gábortól, aki Pa-
tinszky Andreával közösen a sportiskolás atléták 
felkészülését irányítja. – Ő ugyanis két számban 
is országos bajnoki címet szerzett, illetve még 
egy számban döntős (első nyolcban) lett.

Liliana előbb 156 cm-es eredménnyel, ked-
venc számában, a magasugrásban állhatott a 
dobogó legfelső fokára, majd ezt követően egy 
végletekig kiélezett versenyben nagy, egyéni 
csúccsal az ötösugrásban is diadalmaskodott.
Lilana sikere a sportiskola történetében is 
kiemelkedőnek számít, hisz az elsősorban lab-
darúgóutánpótlás-képzésre épülő egyesület 
atlétikában eddig még csak elvétve szerzett 
elismeréseket. 

Öt éve, első sportiskolásként Garbacz Tamás-
nak sikerült korosztályos országos bajnoki címet 
szereznie – 100 méteres síkfutásban, távolugrás-

ban és a 4×100 méteres váltó tagjaként –, azóta 
viszont még az érem is csak nehezen jött össze. 
Legutóbb éppen Bátori Liliana a fedettpályás 
újonc atlétikai bajnokságon, magasugrásban 
jutott dobogóra, annak is a második fokára, ám 
ezzel a két országos bajnoki címmel, mint első 
lánygyőztes, a REAC SISE történetébe is beírta 
magát.

– Nagyon elégedettek vagyunk a többiek 
eredményével is, mert bár újabb érmet nem tud-
tak szerezni, de sokan döntősök voltak – mondta 
Kasperkiewicz Gábor.

A dobogóhoz legközelebb a magasugró Má-
tyus Vince járt, aki az újonc mezőnyben negyedik 
lett. Dicséret illeti Révész Mátét is, aki a serdülők 
között 100 méter gáton hetedikként, illetve Sza-
bó Leventét, aki az újonc mezőnyben 80 méter 
gáton nyolcadikként ért célba. Ez az elismerés jár 
a kétszeres országos bajnok Lilianának is, aki a 
két aranyérme mellett az újonc lányok távolug-
róversenyében nyolcadik tudott lenni.

-sch -s

Kapusztával hörpentettünk

Sporttörténeti bajnoki cím

Kapuszta Csaba | A pestújhelyi darts atyja

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

N
D

Bátori Liliana | Kétszeres országos bajnok
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Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! 
Vágja ki az újságból a teljesen kitöltött rejt-
vényt, és küldje el zárt borítékban levelezési 
címünkre (XV Média Kst ., 1615 Bp., Pf. 155) 
vagy adja le a szerkesztőség részére a Bocs-
kai utca 1–3. szám alatt! A borítékra írja rá: 
„ÉLETképek REJTVÉNY”! Három helyes 
megfejtőnk kétszemélyes mozijegyet 
kap a Pólus mozi jóvoltából, egy helyes 
megfejtőnk Zilahy Ágnes: Valódi ma-
gyar szakácsköny című könyvét kapja. 
Beküldési ha tár idő: 2020. október 22. 
Az előző rejtvényünk helyes megfejtése: 
Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj.
Mozijegyet nyertek:
György Mihály, XV. kerület,
Malaky Mónika, XV. kerület,
Papp Judit, IV. kerület.
Könyvet nyert:
Weszely István, XV. kerület.
A nyeremények át nem ruházhatók, a nye-
remények változtatási jogát fenntartja a 
kiadó. 
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csak a következő lapszámban tudja közölni.

Az újságban megjelenő hirdetések és közlemények 
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TÖLTSE LE 
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XV. KERÜLET 
KÖZÉLETI 
LAPJA

RÁKOSPALOTA /  PESTÚJHELY /  ÚJPALOTA

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
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INGATLAN

Eladó vagy kiadó: Rákospalotán 100 nm-
es ház + garázs + műhely, nagy telekrésszel, 
rajta egy 30 nm-es ház. Tel.: 06 30 271 6907

Eladó: Újpalotán 1,5 szobás, felújítan-
dó lakás zöldövezetben. Egyedi fűtés, ala-
csony rezsi. Parkolás a ház előtt ingyenes. Ár: 
20 900 000 Ft. Tel.: 06 30 919 3848

Eladó: Dunakeszin, kiváló közlekedésű 
lakóparkban 28,65 nm-es, franciaerkélyes, ud-
varra néző, szép állapotú tehermentes gar-
zonlakás. A lakáshoz 4 nm saját tároló tar-
tozik. Irányár: 22,9 millió Ft. Ingatlanosok ne 
hívjanak. Tel.: 06 70 386 5898

Eladó: Budapesttől 11 km-re, a fóti ha-
tárban rendezett hétvégi telek, 32 nm-es tég-
laépítésű, tetőteres házzal + melléképülettel. 
Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 06 30 408 4469

Kiadó: 1+2 félszobás, erkélyes, 60 nm-
es, felújított lakás XV. ker., Csobogós u.-ban, 
140 E Ft/hó + kb. 36 E Ft rezsi. Orvosi ren-
delő, bolt, autóbusz, villamos közelében. Tel.: 
06 70 381 4447

Pestújhelyen kertes házban, 46 nm-es 
lakásom készpénzért vagy életjáradékért el-
adnám. Tel.: 06 70 510 8824

Elcserélném XV. ker.-i, 35 nm-es örök-
lakásomat gödi-kerepesi családi házra, csak 
csere érdekel. Tel.: 06 30 408 4469

LAKHATÁS

Negyvennyolc éves, becsületes hölgy 
sürgősséggel lakótársat keresne Újpalotán. 
Ápolónő végzettségű, szorgalmas ember 
vagyok. Akár segítségnyújtás fejében. Tel.: 
06 70 392 5858

Eladnám: hévízi egyszobás (három sze-
mélyes 2×2 hetes apartman) örökös üdülő-
használati jogomat 250 E Ft-ért. Tel.: esti 
órákban: 06 70 282 3327 

Jelenleg albérletben lakó nő idős sze-
mély eltartását (gondozás, főzés, takarí-
tás, ügyintézés stb.) vállalná lakásért. Tel.: 
06 20 967 8196

Idős asszony lakhatást adna egyedül-
álló hölgynek, aki ezért szerény háztartásá-
ban és életvitelében segítené, lehet nyugdí-
jas is. Tel.: 06 30 861 0037

Olcsó albérletet keresek a XV. kerület-
ben, 2 főre. Tel.: 06 30 245 2759

Sürgősen keresek főzni jól tudó nőt al-
bérletbe, fi zetség megállapodás szerint. Tel.: 
06 1 418 4573

ADOKVESZEK

Eladó: fekete női 48-as 7/8-os műszőr-
me bunda, 2 db porcelánbaba díszdobozban, 
1 pár hosszú mankó. Tel.: 06 20 431 5700 

Eladó: 10 fi ókos, guruló (95×40×33) tá-
roló 4500 Ft. Ikeás, dekoratív evőeszközkész-
let 3 E Ft. Tel.: 06 30 852 9253

Eladó használt LG keskeny mosógép, 
5 kg kap., A+, fehér színű, és egy Hyundai asz-
tali mosogatógép, 6 terítékes, A+, jó állapotú 
gépek. Tel.: 06 30 240 5601

Eladó: új női kerékpár és egy ffi  .-kerék-
pár. 20 E Ft/db. Tel.: 06 20 582 1961

Eladó: új Wizard fültisztító 2,5 E Ft, új 
kalocsai pruszlik 20 E Ft, új hallásjavító ké-
szülék 1 E Ft, új kerékpárnyereg 2 E Ft, Viva-
max infralámpa 3 E Ft. Tel.: 06 70 708 2233

Eladó: fésülködőasztal tükörrel + ülőke, 
fából készült CD-tartó, forgatható bortartó 
szintén fából 9 üvegnek. Tel.: 06 20 530 7120

Eladó: Hajdu keverőtárcsás új mosó-
gép. Tel.: 06 1 416 0815

Eladó: szoptatóspárna, pelenkatároló, 
babaruhák 100 Ft/db, 38-as bokacsizma 2 
pár 3 E Ft, két új 38-as ruha 1 E Ft/db. 2XL-
es, kék színű Hummel dzseki 3500 Ft. Külön-
böző méretű fi úruhák (póló, nadrág, dzseki 
olcsón). Tel.: 06 20 530 7120 

Eladó: Cyrus roller, XV. ker. 15 E Ft. Tel.: 
06 20 553 8592

Eladó: jó állapotú Kleber 195/60/R15 téli 
gumi. Ár: 40 000 Ft/4 db. Tel.: 06 30 914 0626

Eladó: használt (Delonghi) Siesta gáz-
kályha + palack. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
06 70 312 7917

Eladó: 2 m3-es, 2 mm vastag lemezből 
készült tartály, 6 db 11,5 kg-os gázpalack, 
alumíniumajtó kerettel együtt 90×200 cm. 
Tel.: 06 30 381 8618

Eladó reális áron: erős, masszív, alig 
használt kiságy pelenkázórésszel, Nagyon 
szép, hosszúkás, újszerű állapotú dohány-
zóasztal. Tel.: 06 30 947 3022

Eladó: használt, jó állapotú kerekes szék 
10 E Ft, Nike új hátizsák 5 E Ft, szép söröspo-
harak 100 Ft/db. Tel.: 06 20 470 0007

Eladó: jó minőségű,  nagyméretű 
(52) öltönyök, ingek kedvező áron. Telefon: 
06 70 278  7399

Eladó: varrodámban megmaradt mé-
teráru (pamut, selyemszövet), könyvek, és 
sok más, pl. Akai hifi . Tel.: 06 20 592 0813

Eladó: régi nagy képernyős Gold Star 
tv 73 cm-es, kép a képben 5 E Ft, ajándék-
ba adok egy Philips 53 cm-es tv-t. Új Na-
von okostelefon 5 E Ft. Tel.: 06 20 470 0007 

Eladó: nagy méretű laprugós utánfu-
tó, 160×280 cm rakfelület, 250 kg önsúly, 
1250 kg raksúly. Irányár: 220 E Ft. Tel.: 06 
70 510 8824

Eladó: építkezésből visszamaradt új, 
rózsaszín járólap 20×10-es, 60 db. Telefon: 
06 20 497 3086 

Eladó: vasból masszív tetőcsomagtartó 
25 E Ft. Új cserpák 5 E Ft, kb. 50×60-as kaloda 
tetőfelújításhoz 8 E Ft. Tel.: 06 70 537 8880

Eladó: Dunlop gumicsizmák, 5 E Ft/pár. 
Fáradtolaj jelképes összegért átadó. Ka-
zánban elégethető. Tel.: 06 70 537 8880, 
06 30 291 5113 

Eladó: négyszemélyes sátor, ffi  .-kerék-
pár, 10 kg-os gázpalack, 2 kg-os kemping-
gázpalack, nagy lábas, infraszálas talpmasz-
szírozó. Tel.: 06 20 479 4101

Eladó: mini stepper plus lábizom-, fe-
nékerősítő taposó, elektromos talpmasszí-
rozó, kisméretű úti vasaló (gőzölős), sarokíró-
asztal. Tel.: 06 70 771 5371 

Eladó: használt, de jó állapotú kerekes-
szék, dönthető háttámla, fejtámasz, állítha-
tó lábtartó, zselés ülőpárna. Irányár: 15 E Ft. 
Tel.: 06 20 239 5320 

Eladó: cserepes  és kerti növények, kak-
tuszok olcsón. Tel.: 06 1 306 6740

INGYEN

Elektronikát tanuló 15 éves fi ú lecserélt, meg-
unt, selejtezésre szánt számítógépet köszö-
nettel elfogadna, esetleg tartozékokkal, érte 
menne. Tel.: 06 31 785 8864

TÁRSKERESÉS

Átlagos, becsületes, 48 éves hölgy 
komoly kapcsolatot keresne. Telefon: 
06 70 392 5858

Komoly kapcsolatot keresek a XV. ke-
rületben, komolytalan emberek ne hívjanak. 
Tel.: 06 30 245 2759 tabori.ancsi@gmail.com 

A XV. ker.-ben lakó, független, 176/75, 
54 éves férfi  keresi párját komoly kapcsolat-
ra. Tel.: 06 70 356 2236

MUNKA

Keresek a kerületben 4-6 órás munkát 
(vagy Újpesten), érdekelne pl.: takarítás, mo-
sogatás, bevásárlás. Tel.: 06 70 313 4386

Eltartási szerződést kötnék idős hölgy-
gyel v. úrral, ottlakás nélkül, életjáradék is le-
hetséges. Tel.: 06 20 530 7120 

Nyugdíjas faipari képesítéssel alkalmi 
munkát vállal. Anyagbeszerzés, ügyintézés 
gépkocsival. Tel.: 06 70 234 7759

Friss nyugdíjas, német anyanyelvű nő 
mellékmunkát keres, irodai háttérmunka, 
idősotthoni kisegítő, csomagolás vagy ha-
sonló. Számítógép-ismeret nincs. Telefon: 
06 70 214 0955

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

ÜVEGEZÉS

ÜVEGES! ABLAK, AJTÓ, ERKÉLY, KI
RAKAT üvegezése. Hőszigetelő üvegek, 

zu hany kabinok beépítése. Régi keretek át-

alakítása hőszigetelő üveg befogadására. 

Gyorsan, tisztán, pontosan! Biztosításra 

is! Nagy Miklós, telefon: +36 70 940 1011

FOGTECHNIKA

HÁZHOZ MEGYEK! FOGSOR KÉSZÍ

TÉSÉT, javítását vállalom garanciával. Hív-

jon bizalommal! Telefon: +36 20 980 3957

KÉMÉNY

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉ
NYEK BÉLELÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, kon-

denzációs kazánok telepítését teljes körű 

ügyintézéssel. +36 20 264 7752

LELKI TÁMOGATÁS

Segítem Önt utazási, kulturális és lelki té-

mában, ha kész elfogadni egy idősebb moz-

gékony hölgy kíséretét. +36 30 974 6638

RÉGISÉG

PAPÍR ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, 
 KÉPESLAPOT, papírrégiséget, régisé-

geket vásárolunk és árverésre átveszünk. 

VI., Andrássy út 16. Tel.: +36 1 266 4154. 

Nyitva: H–Sz: 10–17, Cs: 10–19.

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTO
ROKAT, festményeket , dísztárgya-

kat , porcelánokat , írógépet , varró-

gépet , sző rmebundát , ruhanemű t , 

könyveket, hangszereket, csipkét, bizsu-

kat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 

06 20 544 0027

TANÍTÁS

ANGOLTANÍTÁS GYEREKEKNEK, 
FELNŐTTEKNEK, nagy tapasztalat-

tal rendelkező szakképzett nyelvtanár-

nál berkesilona@gmail.com, 06202587837

ÜZ LETI  APRÓ

A kerületi lakosok számára – 
szolgáltatások kivételével – leg-
feljebb 20 szóig ingyenes megje-
lenést biztosítunk. A hirdetéseket 
az adott terjedelmi lehetőségek 
fi gyelembevételével, a beérkezés 
sorrendjében közöljük. A hirdeté-
sek tartalmáért a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget.  

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

A „Korona” Oktatási Alapítvány (1155 Bp., Szent Korona útja 5.) 
kuratóriuma ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a 2018. évi 
személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványuk számára ajánlották fel. 
Egyúttal szíves tudomásukra hozzuk, hogy a befolyt 609 035 forint 
összeget tanulmányi versenyek nevezési díjaira, tankönyvek, 
jutalomkönyvek, informatikai eszközök vásárlásra, valamint kulturális 
rendezvények támogatására fordítottuk. 
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Szombatonként  kedvezmény

„GYÓGYSZERTÁR A MEGVÁLTÓHOZ” 

PatikaSzombat! 

A Posta és az OTP mellett!
F  ÚT 62.

T.: 06 1 307 6317

 

Valós

 
Más akcióval össze nem vonható. 

xvmedia.hu
HÍREK, AKTUALITÁSOK A XV. KERÜLETRŐL

 Friss hírek a XV. kerületről, Budapestről, 
Magyarországról és a nagyvilágról a hét 
minden napján, naponta többször is

 Videók – tudósítások, interjúk és 
közéleti-információs műsorok

 Az XV TV műsorai élőben és visszanézhető módon
 Kerületi programajánló
 Áttekinthetőbb, egységes arculat
 PODCAST: hogy a kocsiban is meghallgathassa

Megújult telefonos 
XV Media app! 

 Friss hírek – értesítésekkel

 Videók

 Podcast

 Aktuális ÉLETképek magazin

 Androidra és iPhone-ra

gy
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