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Lezárták 
az istvántelki felüljárót

Képviselői 
beszámolók

Ingyenes CT-
vizsgálatok
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Díjnyertes kerületi innováció
Előkelő helyen végzett a XV. 
kerület a Legjobb Önkor-
mányzati Gyakorlatok prog-
ram pályázatán.

A Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége által 
2008 óta megrendezett Leg-
jobb Önkormányzati Gyakor-
latok programban idén egy fő 
témát hirdettek meg: helyre-
állítás és újjáépítés a járvány 
okozta károk enyhítésére 
– jól bevált önkormányzati 
innovációk. Négy altémában 
érkeztek pályázatok, vala-
mennyinél a hangsúly azokon 
a már sikerrel alkalmazott, 
bevált, jó gyakorlatokon van, 
amelyek a járvány utáni hely-
reállításban, újrakezdésben is 
hasznosak lesznek.

A program 2020. novem-
ber 25-ei, több mint száz fő 
részvételével záródott online 
konferenciáján a döntőbe 
jutott települések képviselői 
mutatták be a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelmet 
elősegítő jó gyakorlatukat. 
Összesen 10 önkormányzat 
11 pályázata részesült elis-
merésben.

A XV. kerület önkormány-
zata is előkelő helyen végzett, 

hiszen II. helyezést ért el. 
Újszerű, digitális segítség-
nyújtó platform a COVID-19 
járvány ideje alatt című pá-
lyázatával az önkormányzati 
innovációk kategóriában.

A program célja a legjobb 
önkormányzati gyakorlatok 
feltérképezése volt, és meg-
ismertetése az ország más 
önkormányzataival, a nem-
zetközi szakmai közélettel.

Az új és innovatív helyi 
megoldások feltérképezése, 
illetőleg az ilyen megoldáso-

kat nyújtó önkormányzatok 
tudásának és tapasztala-
tának terjesztése a hason-
ló problémával küszködő 
önkormányzatok körében, 
a jobb közszolgáltatások 
biztosítása, s a településve-
zetésben a magasabb szín-
vonalú teljesítmény elérése 
érdekében. A program által 
kezdeményezett tudásátadá-
si folyamat azonban nemcsak 
azokat az önkormányzatokat 
segíti, amelyek új megoldá-
sokhoz jutnak, hanem azokat 

is, amelyek a gyakorlatokat 
kialakították.

A kiválasztott Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok 
a címmel járó díj mellett hi-
vatalos elismerést is jelent 
az önkormányzatok számá-
ra, amely az önkormányzati 
dolgozók és a helyi lakosok 
büszkesége is.

A XV. kerületben élők va-
lóban büszkék lehetnek arra 
a rendszerre, amely – immár 
hivatalos elismeréssel is – 
segíti a mindennapjaikat. 

Ezt bizonyítja az is, hogy 
egyre többen veszik igénybe 
a XV. kerület saját fejlesztésű 
mobiltelefonos applikációját 
segítségkérésre.

A projekt megalkotása 
vonatkozásában Beke Károly 
– a XV. kerületi polgármesteri 
hivatal Stratégiai és Tájékoz-
tatási Csoport vezetője – ki-
emelte, hogy: „a mindennapos 
működésünk a szolidaritásra, 
a segítségnyújtásra épül, 
ezért az elhúzódó járvány-
helyzetben is kiemelt célunk 
az, hogy a szigorú helyi szabá-
lyok mellett mindenkinek, aki 
hozzánk fordul, aki bármilyen 
bajba kerül, annak segíthes-
sünk. Kerül, amibe kerül. 
Ennek érdekében hoztuk létre 
a hármas bázison működő 
segítségnyújtó, segítségkérő 
rendszerünket.”

Jó hír, hogy lesz folytatás, 
Beke Károly elmondta továb-
bá, hogy „A fejlesztéssel nem 
kívánunk megállni, főleg, 
hogy a járványidőszakban 
váltunk hivatalos kormány-
zati fejlesztőkké az Apple-nél. 
Van tervünk a jövőre!”

További információk: htt-
ps://segitunk.bpxv.hu/

D. I.

További egy hónapig, vagy-
is január 11-ig fennmarad 
a jelenlegi kijárási tilalom 
és a szigorú intézkedések – 
jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök az operatív 
törzs december 7-i döntését 
a közösségi oldalán. A szen-
testét érintő járvány ügyi 
szabályokról később dönte-
nek – írja az MTI.

A kormányfő kifejtette: este 8 
és reggel 5 óra között tovább-
ra is kijárási tilalom lesz. 
„Hogy szenteste tehetünk-e 

kivételt, amit mindannyian 
szeretnénk, azt majd csak de-
cember 21-én dönthetjük el, 
az akkori állapotok ismere-
tében” – közölte. Hozzátéve: 
nem lesz kivétel december 
31-én, vagyis a szilveszteri 
bulikat és utcabálokat idén 
nem lehet megtartani.

Megerősítette: a megol-
dás a vakcina, amely most 
már belátható távolságban 
van. December 8-tól jelent-
kezhet regisztrációra, aki be 
akarja oltatni magát. 

B. I.

Marad a szigor
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Jó hírről számolt be Cserdiné Németh Angéla, 
a XV. kerület polgármestere, aki november 30-
án Karácsony Gergely főpolgármesterrel kö-
zösen arról tájékoztatta a kerület lakosságát, 
hogy az önkormányzat saját forrásából nyáron 
üzembe helyezett diagnosztikai gépére (CT-re) 
a főváros az állammal kötött egyezség kere-
tében 74 millió forint értékben kapacitást vá-
sárolt.

– Rendkívüli időket élünk – mondta a polgár-
mester –, ami tőlünk is nagy felelősséget kíván. 
Ezt a fővárossal közösen naponta vállaljuk, és a 
budapesti lakosok tudhatják, hogy számíthatnak 
ránk. Az is beigazolódott, hogy csak magunkra 
támaszkodhatunk, a kormányra nem. Így volt ez 
akkor is, amikor önerőből voltunk kénytelenek 
megvásárolni és üzembe helyezni egy CT-gépet 
a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Rákos 
úti telephelyére.

– Egy évvel ezelőtt olyan megállapodást sike-
rült kötnünk a kormánnyal, melyből a képalkotó 
diagnosztikai – CT- és MR-eljárásokat fi nanszí-
rozni tudjuk a budapesti polgárok számára – tette 
hozzá Karácsony Gergely főpolgármester. – Már 
eddig is sok állampolgár életét keserítette meg, 
hogy nem jutott időben a diagnosztikai vizs-
gálatokhoz. Most örömmel jelentjük be, hogy a 
kapacitásvásárlások révén elindítjuk a várólis-
ta-csökkentő projektünket, melynek köszönhető-
en 10 napon belül mindenki CT-vizsgálathoz és 
eredményhez juthat – mondta a főpolgármester.

Ez azt jelenti, hogy a XV. kerület által saját 
forrásból megvásárolt és üzembe helyezett CT-be-
rendezés működtetéséhez a főváros 74 millió fo-

rinttal járul hozzá. Ebből az összegből 1315 diag-
nosztikai eljárást tud majd a kerület fi nanszírozni.

A vizsgálatok azért fontosak, mert így meg-
előzhető lenne, hogy olyan sokan haljanak meg 
daganatos betegségekben, mint jelenleg – erről 
már Havasi Gábor fővárosi egészségügyi tanács-
nok beszélt. Lesújtó adat, hogy az EU-ban nálunk a 
legnagyobb a daganatos megbetegedések aránya, 
és az ebből következő halálozás; csak tavaly több 
mint 5000 budapesti vesztette életét ilyen okból. 

A mostani megállapodással évente 1313 eljárás 
fi nanszírozását biztosítják a XV. kerületben.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kor-
mánnyal kötött – összesen 50 milliárd forintos 
– megállapodás keretében további 630 millió 
forintos forrás jut a XV. kerületi járóbeteg-ellátás 
fejlesztésére. Ez azt jelenti, hogy megújul a Hősök 
útja 1. alatti rendelő, és ott szájsebészeti centru-
mot hoznak létre.

Riersch Tamás

Ingyenes CT-vizsgálatok a kerületben 

Tóth Imre, Cserdiné Németh Angéla, Karácsony Gerely és Havasi Gábor 
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A Dr. Vass László Egészségügyi In-
tézmény főigazgató főorvosa, 
Dr. Buzna Andrea a koronavírus-jár-
vánnyal kapcsolatos legfrissebb ke-
rületi tudnivalókról tájékoztatta a 
lakosságot.

Elmondta: sajnos továbbra is magas 
az újonnan megfertőződöttek és a 
betegek, illetve az utóbbi napokban 

a halálesetek száma. Mindent el kell 
követnünk a kontaktusok és a fertő-
zések számának csökkentése érdeké-
ben. Ezért mindenkit kér, hogy csak 
a lehető legszükségesebb esetben 
menjenek bevásárolni, piacra vagy be-
vásárlóközpontokba. „Aki csak teheti, 
lehetőség szerint részesítse előnyben 
az internetes vásárlást.” 

Hozzátette: a Rákos úti szakren-
delő központi telephelyén, a labora-
tóriumban is jelentkezett a korona-
vírus-fertőzés, így néhány dolgozó 
érintetté vált. 

Kérik, hogy vérvételre, illetve vi-
zeletvizsgálatra most csak abban az 
esetben jöjjenek, ha az halaszthatat-
lan. „Aki tesztelésre, kontrollra vagy 
bármely más, nem sürgős vizsgálatra 
érkezne, kérjük, lehetőség szerint egy 
kicsit később tegye azt. A megbetege-
dések miatt a következő két hétben a 
laboratórium munkatársai csak csök-
kentett létszámmal tudnak dolgozni, 
türelmüket és megértésüket kérjük 

ez idő alatt” – mondta  a főigazgató. 
Mindemellett továbbra is kérik, hogy 
minden osztályukra csak azokra a 
kivizsgálásokra, vizsgálatokra menje-
nek el a pácienseik, amelyek nélkülöz-
hetetlenek és nem tűrnek halasztást. 

„Az adventi időszakban, a kará-
csonyig hátralévő hetekben, kérjük, a 
lehető legkevesebbet tartózkodjanak 
nagy forgalmú helyeken, és amikor 
csak tehetik, kerüljék a tömeget. Így 
tudjuk legnagyobb eséllyel elkerülni, 
hogy egyre többen megfertőződjenek” 
– nyomatékosította dr. Buzna Andrea .

(béres)

Koronateszt helyben
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény csak abban az esetben tudja biz-
tosítani a Hősök útja 1. alatti telephelyen a lakosság részére a koronavírus-
teszteket, amennyiben a háziorvos a teljesen tünetmentes beteget orr-garat 
PCR-teszt-beutalóval ellátja, és azt az intézménnyel egyezteti.
Egyéb esetben a betegek a háziorvosnál jelentkeznek, és a háziorvos az Or-
szágos Mentőszolgálattal veszi fel a kapcsolatot.
A lakosság gyors (15 perces) PCR-szűrését a Dr. Vass László Egészségügyi 
Intézmény nem tudja vállalni.
Az orr-garat komplett PCR-mintát csak hétfőtől csütörtökig tudják levenni. 
Ennek oka, hogy ezeket a mintákat továbbszállítják a Honvédkórházba, és ott 
pénteken már nem fogadják azokat. 

Kerüljük a tömeget!

Távolságtartás | Szakrendelésre is csak halaszthatatlan esetben menjünk 
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A világjárvány – bár felborította az ország és ez-
zel együtt a települések mindennapjait is, kerü-
letünk országgyűlési képviselője szerint a he-
lyi önkormányzat jól kezelte a kihívásokat. Hajdu 
László évértékelőjében arról is beszélt, hogy im-
már a második év, amikor külső hatások miatt 
nem tudnak teljes energiával bizonyítani, ennek 
ellenére fejlődési pályára lépett a városrész.

– Milyen tennivalókkal kezdte az idei évet?
– Országgyűlési képviselőként más felelősség há-

rul rám, mint a kerületi választókörzet képviselőire. 
Három fontos rész határozza meg a tevékenységem. 
Az egyik a törvényalkotás segítése, ami magába 
foglalja a parlamenti bizottsági, a frakcióban és a 
plenáris üléseken végzett munkámat. Másik a vá-
lasztókerületi feladatok sora, vagyis Rákospalota, 
Újpalota, Pestújhely és Újpest egy részén a lakosok 
ügyeivel, illetve a helyi cégek üzleti kérdéseivel 
való foglalkozás. Harmadik pedig a kapcsolattartás 
és együttműködés a XV. kerületi önkormányzattal.. 

– Mi az, amit vállalhat egy országgyűlési képvsielő 
a kerület érdekében?

– Kerületi munkámban mindig az vezérelt, ho-
gyan tudok javára tenni az itt élőknek. A koalíció-
ban segítek helyi és felsőbb szinten a pártok közötti 
közvetítésben. Számomra elengedhetetlen, hogy ott 
legyek a testületi üléseken, hogy tudjam, milyen 
gondokkal küzd az önkormányzat. Személyesen 
szenvedtem végig a képviselő-testület tagjaival és a 
kerületi lakossággal a múlt évet, amikor 10 hónapon 
át, példátlan módon, az országban egyedüliként nem 
volt költségvetésünk. A kormányzó párt és társaik el-
lehetetlenítése nagy veszteségbe sodorta a kerületet. 
Elment egy év úgy, hogy érdemben az önkormány-
zat nem tudta ellátni a tervezett teendőket, csak az 
alapszolgáltatásokat, noha pénzünk volt. Sajnos úgy 
mentünk neki a 2020-as esztendőnek, hogy tömegé-
vel elmaradtak feladatok, a pénz ugyan megmaradt, 
de az értéke romlott, másrészt azok a szolgáltatások 
nem pótolhatók utólag, amiket nem kaptak meg a 
lakosok. Bár az itt élők a helyhatósági választáson 
keményen kifejtették a véleményüket, de ez már csak 
erkölcsi kárpótlás. 

Idén a másik nagy csapás a koronavírussal függ 
össze, hiszen alig hogy elfogadtuk a költségvetést, 
belépett a világjárvány. Most a COVID nehezíti a 
mindennapokat, így ebben a ciklusban ez már a má-
sodik év, amikor nem tudunk teljes energiával a XV. 
kerületért tevékenykedni. 

– Járvány alatt mit sikerült a tervekből véghezvinni?
– Nehézségekkel küszködünk, de azért megva-

lósulnak olyan nagy ívű tervek, amik az én polgár-
mesterségem alatt külső akadályok és pénzhiány 
miatt nem realizálódtak. Jogvitába keveredtünk 
annak idején az M3-as zajvédővel kapcsolatban, 
10 év után végül a járvány időszakában Cserdiné 
Németh Angéla vezetésével az önkormányzatnak 
sikerült azt megvalósítania. Nem tudtuk éveken át a 
balesetveszélyes útszakaszokat biztonságosabbá ten-
ni. Most pedig megépült a Kolozsvár utcai piacnál, a 
Kolozsvár- Széchenyi utca között és a Bánkút utcánál 
a jelzőlámpás kereszteződés. A Nemzedékek parkjára 
Újpalotán, még a polgármesrségem ideje alatt nyer-
tük el a támogatást, ennek ellenére csak most tudtuk 

azt kialakítani. Nem beszélve a Észak-Pesti Főgyűjtő 
Csatorna építéséről, amit 20 éve dédelgetünk, és hi-
hetetlen lehetőségeket nyit meg a térségben.

– Az önkormányzati szolgáltatásokat nézve milyen 
évet zárhat a városrész?

– Az intézmények működtetése zavartalanul 
folyt 2019-ben és ebben az évben is. A XV. kerület 
sok jó, önként vállalt feladattal egészíti ki az itt élők 
ellátását. Számos ügyet sikerült előrevinni, de érték 
csapások is az önkormányzatot. Váratlan és rossz 
örökség a Drégelyvár – Csömöri út felüljáró. Nem 
tájékoztattak minket, de a főváros 2012-ben már 
tudta, hogy halaszthatatlan a felújítása, melyre a 
közeljövőben 2 milliárd forintot áldoz a mostani bu-
dapesti vezetés. Komoly forgalmat bonyolít, és előbb-
utóbb elkerülhetetlen lesz az egész híd újjáépítése. Az 
Erdőkerülő – Zsókavár utcának a felújítása szintén 
rossz örökség, ami végre révbe érhet, köszönhetően 
Karácsony Gergely főpolgármesternek.

– Milyen kérdésekkel fordultak önhöz a lakosok?
– Sokan keresnek fel fogadóóráimon, legtöbb-

ször a szegénységgel összefüggő ügyekkel. Nagy 
probléma a lakhatási válság, a munkához való jutás, 
az idősek életminősége és az etinikai, illetve a haj-
léktalansági kérdés. A polgármesteri hivatal mun-
katársaival együtt próbáljuk megoldani a felmerülő 
nehézségeket. A társas- és szövetkezeti házak ügye-
iben közvetítő szerepet tudok vállalni. Ugyanígy az 
önkormányzati tulajdonú bérlakások, illetve a köz-
területek felügyeletével kapcsolatosan is. Örömteli, 
hogy érdeklődnek helyi cégalapításról is. Vonzó a 
kerület, folyik egy nagy beruházás egyeztetése, mely 
nálam jelent meg először. Egy többcélú kulturális 
park jöhetne létre a kerületben, ami megalapozhatja 
a főváros keleti kapuját.

– Hogy értékeli a parlamenti munkáját?
– Több mint 100 parlamenti hozzászolásom volt 

a ciklus kezdete óta. Tagja vagyok ellenzékiként 
a törvényalkotó bizottságnak, ami lényegében el-
dönti az ügyeket, ezért kisparlamentnek is hívják. 
Ezenkívül a Fenntartható fejlődés bizottságban és 
az Interparlamentáris Unióban is helyet kaptam, 
utóbbi igen közel áll hozzám, mert jó kitekintő más 
országok kultúrájára. Sok miniszteri megkereséssel, 
törvényjavaslattal éltem eddig, ami arra ad lehető-
séget, hogy nyilvánosan megvitassuk az ügyeket, 
érveljünk, még, ha le is szavaznak. Azonnali kérdések 
tekintetében és a napirend utáni felszólalásaimban 
főként a XV. kerületet érintő témákat vetettem fel.

Mindemellett eddig 1800 főt, közel 80 csopor-
tot vittem be a parlamentbe. A látogatásokra bárki 
jelentkezhet, és mindig személyesen vezetem körbe 
az érdeklődőket, akár hétvégén is. 

– Készül a kerület Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiája. 2035-ben milyennek szeretné látni a környéket?

– Szép lakóparkokat vizionálok, új munkahelyte-
remtő beruházásokat, ezzel együtt remélem, az elő-
városi vasút és a metró meghosszabbítása is valóra 
válik, ami felértékelheti, illetve új szintre emelheti 
az egész kerületet.  Lokálpatriótaként most azon-
ban azt kívánom Rákospalota, Újpalota, Pestújhely 
népének, hogy a járvány okozta nehézség ellenére 
erőben, egészségben érjen bennünket ez az év 
vége. Töltsük szeretetben, békésségben, boldogan a 
karácsonyt, és bízzunk abban, hogy az új esztendő 
szerencsésebb lesz!                                                  B. I.

Rossz örökség, új lehetőségek

Hajdu László | Számos ügyet sikerült előrevinni, de érték csapások is az önkormányzatot
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M3-as zajvédő | 10 évig vártunk rá
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Tiltakozik a XV. kerület és Újpest 
az istvántelki vasúti megállónál 
lezárt felüljáró miatt. November 
27-én a helyszínen tartott sajtó-
tájékoztatót Cserdiné Németh An-
géla XV. kerületi polgármester, 
Hajdu László és Varju László or-
szággyűlési, valamint Farkas Edit 
egyéni képviselő. 

A polgármester elmondta: tavasz-
szal vették észre, hogy egyeztetés 
nélkül a MÁV lezárta a két kerület 
határában álló istvántelki vasú-
tállomás Rákospalota felé vezető 
felüljáróját. Farkas Edit hozzátette: 
először az volt kiírva, hogy felújítás 
miatt zárva, majd idővel elbontásra 
ítélték, pedig rengetegen használják 
a gyalogosátkelőt, hiszen a belvárost 
vonattal a leggyorsabb elérni. 

Hajdu László, a kerület ország-
gyűlési képviselője szemléltette, 
mennyire veszélyes á l lapotok 
uralkodnak, hiszen most a síneken 
kénytelenek átlavírozni a vonattal 
hazaérkező lakosok. Varju László 
újpesti országgyűlési képviselő is 
elképesztőnek találja a helyzetet, és 
mihamarabbi helyreállításra szólí-

tották fel a MÁV Zrt.-t és az illetékes 
minisztériumot.

Hajdu László a sajtótájékoztatón 
beszélt a 110 éve épült megálló tör-
ténetéről, és azt is részletezte, hogy a 
Dugonics utca – Pázmány Péter utca 
kereszteződésénél lévő vasúti felüljáró 
a MÁV Zrt. szerint életveszélyes álla-
potú, ezért lezárták. A felújítását nem 
tervezik, várhatóan elbontják, és új 
felüljárót nem alakítanak ki. A MÁV 
Zrt. kifejtette: a lakosság a Wysocki 
utca – Pázmány Péter utca keresztező-

désénél lévő vasúti gyalogos-felüljárót 
és a Szerencs utca – Pázmány Péter 
utca kereszteződésénél kialakított 
vasúti átjárót tudja használni, azon-
ban ez jelentős kerülőre kényszeríti a 
gyalogosokat. 

„A MÁV Zrt.-nek a terve nem talál-
kozik sem a valós használói igények-
kel, sem a környékbeliek elvárásával. 
A felüljáró elbontása helyett annak 
felújítására lenne szükség, főleg most, 
amikor a Budapesten belüli vasúti 
vonalfejlesztés zajlik. Ezért többen 

közösségi kezdeményezésekkel – pe-
tíciókkal, aláírásokkal – fordultak a 
polgármesteri hivatalhoz” – jegyezte 
meg Hajdu László. 

A képviselő arra is kitért, hogy 
kérdést intézett erről még nyáron 
Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli 
miniszterhez, aki a nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős. Azt kérdezte tőle, 
hajlandó-e közbelépni a Dugonics 
utcai vasúti gyalogos-felüljáró meg-
tartása érdekében? 

Levelére Fónagy János, a Minisz-
terelnöki Kormányiroda államtitkára 
válaszolt: erre nem hajlandóak, a 
cél csupán a Wysocki utcai felüljáró 
felújítása. A szakértői vizsgálat a Du-
gonics utcai felüljáró azonnali és vég-
leges lezárását javasolta. A lépcsőket 
a bal eset veszély miatt részben el is 
távolították, hogy ne lehessen rajta 
közlekedni – írta az államtitkár. 

„Nem tehetünk mást, tiltakozunk, 
szót emelünk az ügyben, hogy a dolgo-
zó emberek életét ne nehezítsék meg, 
ha haza akarnak jutni. Újra a minisz-
terhez fordulunk, és követeljük, állít-
sák helyre az istvántelki felüljárót!”– 
hangsúlyozták a sajtótájékoztatón.

-s -ó

„Amikor a Mindenki a Tizenötödikért frakció 
meghirdette közös választási programját, egy 
feltételünk volt – mondta Szilvágyi László, az 
LMP – Magyarország Zöld Pártjának önkormány-
zati képviselője a november 26-i sajtótájékozta-
tóján –, hogy az önkormányzat nevezzen ki egy 
átláthatósági megbízottat. A személyére is javas-
latot tettünk, amit a testület többsége támoga-
tott. A Fidesz–KDNP képviselői viszont nem álltak 
a javaslat mellé.”

Pósa András, a megválasztott átláthatósági megbí-
zott elmondta, a megállapodás szerint féléves cik-
lusokban kellene beszámolnia, de az első jelentése 
a pandémia tavaszi első hulláma miatt elmaradt. 
Így november 26-án egy egész év gyűjtőmunkáját 
értékelte.

– A fő feladatom az önkormányzat, illetve az ön-
kormányzati gazdasági cégek honlapjának vizsgá-
lata, illetve a már felszámolt RUP-15 Kst . 2010–2014 
közötti működésének átvilágítása volt – mondta 
Pósa András a beszámolójában. – Az előbbivel nem 
volt gondom, a honlapok kezelői a hiányosságokat 
gyorsan kijavítják. Nem úgy a RUP-15 esetében. Itt 
ugyanis rengeteg hajmeresztő problémát találtam.

Pósa András elmondta, sok folyószámlát, kivona-
tot, szerződést nézett át. Így olyan hiányosságokra 
bukkant, mint például:  egy pályázaton indult nyer-
tes cég árajánlata nem volt megtalálható a dokumen-
tumok között, csak a veszteseké. Egy másik esetben 

a vesztes cégek korábbi, a nyertes cég pedig későbbi 
pályázati határidőt kapott, de olyan is volt, hogy a ki-
fogástalan pályázattal rendelkező cégekkel szemben 
olyat részesítettek előnyben, amelyik nem felelt meg 
a pályázati feltételeknek. Előfordult, hogy a testület a 
polgármestert bízta meg a pályáztatással, és másnap 
már alá is volt írva a szerződés.

A RUP-15 feladata a kerületi felújítások és projek-
tek menedzselése volt. Érdekes módon a cég pár köz-

beszerezésében olyan ügyvédi irodával működött 
közre, mely dr. Tuzson Bence fi deszes országgyűlési 
képviselő és államtitkár irányítása alá tartozott – je-
gyezte meg Pósa András.

Szerinte ez a módszer kicsiben is fellelhető volt, 
hisz a RUP-15 felügyelőbizottsága is – nem véletle-
nül – három kerületi fi deszes politikusból állt, akik 
érthető módon szemet hunytak afölött, hogy az 
önkormányzati cég a tiszteletdíjak mellett a Fidesz 
számlájára párttagdíjakat és támogatásokat is utalt.

– A RUP-15 Kst . és az akkori Fidesz-vezetés fő 
projektje a Zsókavár utca I-es, II-es és III-as ütemű 
felújítása volt – tette hozzá Szilvágyi László. – En-
nek ellenére sikerült a Zsókavár utca 2–4. számú 
ház teljes szellőzőberendezését elrontaniuk, melyet 
nem ismertek el. A ház lakói saját költségükön igaz-
ságügyi szakértőt fogadtak, aki feltárta a hibákat. 
Így legalább erkölcsi megerősítést kaptak. A Fidesz 
mostanában azt kéri számon rajtunk, hogy a pol-
gármester miért nem számolja fel a kifi zetőhelyeket 
a kerületben. Ezek után kérdem én, kinek és mit 
kellene felszámolnia és kit is kellene elszámoltatni?

Szilvágyi László jelezte, a 90 oldalas anyagot 
az interneten keresztül nyilvánosságra hozzák, a 
feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban azonban 
vizsgálják, hogy milyen további lépésekre, esetleg 
büntetőjogi feljelentésre van lehetőségük.

Cikkünk hosszabb változatát és a sajtótájékozta-
tón készült fi lmes tudósítást az xvmedia.hu oldalon 
ta lálják.                                                                       R. T.

Beszámolt az átláthatósági megbízott
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Vasúti síneken botorkálva

Pósa András | 90 oldalas jelentés

Istvántelki megálló | Lezárták a gyalogos vasúti felüljárót
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Szilvágyi László 
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„Az első éven vagyunk túl a ciklusból, és a pandémia 
miatt jelentősen nehezített pályán kellett mozognunk. 
Azonban a 2. számú választókerületben mozgalmas 
és fejlesztésekkel teli év volt” – kezdte évértékelőjét 
Szilvágyi László.
Megvalósult a Patyolat ovi belső kertjének, játszóud-
varának és előkertjének felújítása, az ovi előtti fek-
vőrendőr cseréje. Elkészült az Énekes utca 19–35. 
társasház mögötti terület megújítása, az Énekes 
utcai kutyafuttató fejlesztése. 
Megoldódott a Kossuth iskola előtti út lezárása a 
forgalom elől, parkolókat hoztak létre a Kossuth utcai 
lakótelepen. Megkezdődött a Kossuth utcai rendelő 
tervezése, és elvi egyezség született a BKK-val, hogy 
az 5-ös busz végállomása a rendelő mellett lesz ki-
alakítva. Az Epres sor töredezett és rossz minőségű 
parkolóit felújították. A kertes házas övezetekben 
járdafelújítások történtek.
Mint mondta, a veszélyhelyzet alatt elsősorban alap-
vető biztonsági és megélhetési kérdésekkel keresték 
meg a lakosok. „Frakciónk milliós értékű felajánlást 
tett a veszélyhelyzet ideje alatt. Folyamatosan tá-
jékoztattuk a lakosságot plakátok, szórólapok kihe-
lyezésével. Védőmaszkot osztottunk, segítettünk az 
időseknek bevásárolni, jómagam pedig saját és civil 
segítséggel tableteket adományoztam a hátrányos 
helyzetű iskolásoknak” – sorolta a képviselő.
„A kormány bejelentései alapján rettenetesen ne-
héz időszak jön az önkormányzatok életében. Idén 
majd 2 milliárdot vontak el, jövőre még nem tudunk 
pontos összeget, de 4–7 milliárd között von el a ke-
rületi lakosoktól az Orbán-rezsim. Útjaink felújítása, 
közösségünk fejlesztése helyett vadászkiállítást, mo-
tor versenypályát, úri huncutságokat fi nanszíroznak a 
pénzből, míg kerületünket büntetik a megvonásokkal. 
De közel már a vége ennek a kafkai rémálomnak, amit 
Orbán-rezsimnek hívunk, és nekünk fel kell készülnünk 
arra az időre, mikor újra kisüt a Nap, és lesznek forrá-
saink fejleszteni. Tervezzük a Kossuth utcai rendelőt, 
az Aporháza utca felújítását, TEMPO 30-as övezetek 
kialakítását, a Kazinczy utca rehabilitációját és oko-
szebrák kihelyezését.
Kívánok mindenkinek boldog ünnepeket egészségben, 
békében, családjuk körében!” – mondta zárásként 
Szilvágyi László.

Lukács Gergely
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„Örömteli dolog, hogy az idei évben sikerült végre 
a Veresegyházi utca első szakaszát felújítani – 
mondta Lukács Gergely, az 1. számú választókör-
zet képviselője. – Ugyancsak eredménynek köny-
velem el, hogy még ebben az évben befejeződik a 
Közvágóhíd tér rendbetétele. Jelen pillanatban is 
zajlik a sétautak térkövezése, az új padok, szeme-
tesek, ebkukák kihelyezése.” 
A képviselő szerint nem látványos, de nagyon 
fontos eredmény, hogy idén sikerült egy kaszálási 
katasztert kialakítaniuk, mellyel sokkal hatéko-
nyabbá és ütemezhetőbbé válik a zöldterületek 
karbantartása. „A Répszolg munkatársai a körze-
ten belül több új kalodát is kihelyeztek, melyekbe 
a lakosok a házuknál összegyűlt felesleges zöld-
hulladékot tehetik .” Lukács Gergely elmondta: 
a folyamatban levő északi főgyű jtő csatorna 
építését a járvány és a közszolgáltatókkal való 
egyeztetések ugyan lelassították, ám a kerület 
életében oly jelentős beruházás nem állt le. „Azon 
vagyok, hogy ebbe a beruházásba minél több olyan 
elem – járdaszakaszok rendbetétele, forgalomcsil-
lapítók kihelyezése – bekerüljön, amely az itt élők 
kényelmét szolgálja.”
A választókörzetben a legtöbb problémát az utak 
állapota, a kátyúzási problémák, a letört, korhadó 
faágak okozzák. Legalábbis Lukács Gergelyt ál-
talában ilyen problémákkal szokták megkeresni. 
„Sokan szeretnének önerős pályázatok révén javí-
tani a környezetükön. Ennek köszönhetően járdák 
újulnak meg és új fák kerülnek a közterületekre.” 
A képviselő elmondta, sok elhanyagolt zöldterület 
van a körzetében, ezeket fokozatosan próbálják a 
Répszolg gondozási kataszterébe bevonni, ezáltal 
még rendezettebbé tenni a környezetet.
„Jövőre nem tudni még, mekkora költségvetés áll 
majd a rendelkezésünkre – mondta –, ezért most 
nehéz megjósolni, milyen fejlesztésekre lesz majd 
lehetőségünk.” Véleménye szerint az utak felújítá-
sát azonban továbbra is erőltetni kell, mert csak 
így tud fejlődni a kerület. „Várom a lakók javasla-
tait, mely utak kerüljenek a sorban előre, és én a 
költségvetési tárgyalásokon megpróbálom majd 
ezeket a javaslatokat képviselni” – fűzte hozzá a 
képviselő.

1. sz. 
vk.

2. sz. 
vk.

Képviselői 
beszámolók 
2020
Közeledünk az év végéhez, ilyenkor jószerint szá-
mot vetünk: milyen esztendőt sikerül lezárnunk. 

Rendkívüli hónapok vannak mögöttünk, hi-
szen a világjárvány teljesen átszabta az eddig 
megszokott életünket. Az önkormányzatokra szá-
mos, nem várt feladat hárult a koronavírus okán 
hozott állami és egészségügyi szabályozások 
miatt. Hogyan sikerült kerületünknek helytállnia 
e nehéz helyzetben? Minden évben megkeressük 
városrészünk képviselő-testületének tagjait, érté-
keljék az elmúlt egy év munkáját. A képviselők be-
számolóiból kiderül, hogy a nehézségek ellenére 
zavartalanul működött a kerületi önkormányzat, a 
munka nem állt le és a helyhatósági intézkedések 
az itt élők biztonságát szolgálták.

A 14 egyéni választókörzeti képviselőtől ezúttal 
azt kérdeztük: 

• Az idei évben, a járványhelyzet 
következtében, mit tudtak 
megvalósítani a kitűzött 
feladatok közül?

• Milyen problémákkal, 
kérdésekkel keresték meg 
a körzetükben élő lakosok?

• Mik a jövőbeli tervek, mit 
tartanak leginkább fontosnak 
véghezvinni a következő időszakban 
a választókerületükben?

A kompenzációs listáról bekerült képviselőktől 
pedig azt tudakoltuk: 

• Hogy értékelik, ebben 
a járványhelyzettel nehezített évben, 
miként teljesített az önkormányzat?

• Milyen problémákkal, kérdésekkel 
keresték meg a kerület lakói?

• Mit tartanak leginkább fontosnak 
véghezvinni a következő 
időszakban a XV. kerületben?

A helyi képviselők beszámolóit a 6–12. oldalon 
olvashatják.

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

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

Az összeállítást lejegyezte: 
Béres lldi, Jónás Ágnes és Riersch Tamás

Fotó: XV Média Kst ., Nagy Botond és Vargosz
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Bodó Miklós 
Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-RÁTE-
Szolidaritás-Mindenki Magyarországa

„Az idei évbe végre úgy léphettünk, hogy biztos alapokon 
álló, elfogadott költségvetése volt a kerületnek. Ebből 
adódóan a helyi Fidesz-frakció semmilyen fejlesztést 
nem tudott szabotálni. Elkezdődött a Karácsony Benő 
park felújítása, a Fő utca – Sződliget utcai kereszteződés 
átépítése. Rendben halad a Deák utcai rendelő építése. 
Új burkolatot kapott a Jókai utca egy része, valamint 
a Batthyány utca jelentős része, itt a csatornacsere 
is megtörtént” – kezdte évértékelőjét Bodó Miklós, a 
3. számú választókerület képviselője.
Hozzátette: sikerült a körzetéből rengeteg roncsautót el-
szállíttatni, ami joggal zavarta a lakosságot. Ugyanakkor 
sajnos fejlesztések halasztódnak a kormány megszorító 
intézkedései miatt, amely elsősorban az önkormányza-
tokat sújtja.
A képviselő sok panaszt kapott a dohányboltok környé-
kén előforduló illuminált egyének, valamint a buszmeg-
állókban „lakó” hajléktalanok miatt. „Sajnos ebben a két 
ügyben elég kevés lehetősége van az önkormányzatnak” 
– mondta.
Emellett nagyon fontos az egykori Novák piac mögötti 
vasúti átjáró kérdése, amely gyakorlatilag kis meg-
szakításokkal folyamatosan zárva van. „A MÁV eddig 
elzárkózott minden normális megoldási javaslattól, de 
természetesen tovább küzdünk a lakosság jogos érde-
keiért” – hangsúlyozta Bodó Miklós. 
A 2021-es terveket nagyban befolyásolja, hogy a kor-
mány tovább sarcolja-e az önkormányzatokat, ponto-
sabban, hogy mekkora mértékben.
„Tervben vannak további út- és járdafelújítások, a Kará-
csony Benő park megújításának, a Deák utcai rendelő 
kivitelezésének folytatása. További terv az Illyés Gyula 
utca fásítása a két forgalmi sáv közötti részen. Szeret-
ném felújíttatni a Rädda – Eötvös sarkán a játszóteret, 
és szeretnék egy sportparkot a Bányász parkba. A Buda-
pest – Vác vasútvonal felújítása nagyon pozitív történet, 
ugyanakkor a szerelvények nagyobb sebessége miatt 
jelentősen nőtt a zajszennyezés például a Pázmány Pé-
ter utcában. Ez a zaj problémát jelent az 1-es és az 5-ös 
körzetben is. Ezért kezdeményezni fogjuk zajvédő fal ki-
alakítását a MÁV-nál, remélem, hogy belátóbbak lesznek, 
mint a vasúti átjáró kérdésében. Amennyiben azonban 
a kormány tényleg elvonja az önkormányzatoktól a cé-
gautóadó után az iparűzési adót, úgy ezen tervek nagy 
része csak terv marad” – mondta zárásként Bodó Miklós. 

Deschelák Károly 
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„Úgy tartják , gyorsan találunk barátokat , akik 
segítenek nekünk, de csak lassan érdemeljük ki 
azokat, akik a segítségünket kérik. Az elmúlt év 
tapasztalata azt mutatja, hogy rászolgáltam a 
bizalomra, amit tavaly ősszel kaptam Önöktő l , 
mert az eltelt időszakban több száz megkeresést 
kaptam, amikben mindig igyekeztem a lehetősé-
geimhez képest megoldásokat keresni” – kezdte 
évértékelőjét Deschelák Károly. 
Mint megtudtuk , a tavaszi karantén alatt két 
hónapon keresztül önkéntesként végzett bevá-
sárlásokat, ügyintézéseket. Ahogy fogalmaz, ez 
a feladat is segítette abban, hogy még jobban 
megismerje az itt élők napi gondjait.
Vallja, hogy a körzetében nagy csodákra nincs 
szükség. A nyugodt kertvárosi életet , létet elő-
segítheti a nagyobb tisztaság és gondozottság, 
valamint a közrend érezhetővé tétele – emelte ki. 
„Persze jól tudom, hogy az itt élők egyik kiemelt 
problémája az útjaink állapota és a forgalom 
nagysága, de azt hiszem, már mindenki tisztában 
van vele, hogy a jelenlegi, gazdaságilag kivérezte-
tett önkormányzatok nem képesek állami segítség 
vagy közvetlen uniós támogatás nélkül ezt gyor-
san megoldani” – mondta a képviselő.
Azért ebben a gondokkal terhelt évben is sikerült 
néhány kisebb beruházást megvalósítani a 4. szá-
mú választókerületben. 
„Épült parkoló, lett egy kis forgalomcsillapítás, 
szépült a játszótér, települnek a kamerák. A se-
bességhatárra figyelmeztető útburkolati jelek 
is felkerültek , ami mellé a rendőrség fokozott 
ellenőrzést folytat a körzetben. Sajnos a jár-
ványhelyzet miatt lassabban halad a biztonságos 
zebrák ügye, remélem, jövőre ezek terveztetése 
is befejeződhet. 
A minket érintő látványos építkezés hamarosan 
elindul: megújul a Rákos út – Wesselényi út cso-
mópont és környéke. 
Szeretném, ha ezt a teret mindenki a magáénak 
érezhetné, legyen ott egy kedvenc fája vagy egy 
kedvenc padja, szívesen menjünk majd a »szép« 
piacra” – mondta zárásként a képviselő, aki min-
denkinek áldott , békés karácsonyt és boldog, 
maszktalan új évet kíván.

Farkas Edit
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„A vírus sajnos hosszú hónapokkal visszavetette 
terveinket – mondta Farkas Edit , az 5. számú 
választókörzet képviselője. – Elsődleges feladat-
tá vált a segítségnyújtás, illetve a kormányzati 
megszorítások miatt a fejlesztések újratervezé-
se.” Elmondta: a Tóth István utca egy szakaszán 
járdafelújítás történt, illetve folyamatosak voltak 
a kátyúzások is. 
Hamarosan elkezdik az Istvántelki vasútállomás-
nál a 34 gépjármű számára elegendő P+R parkoló 
építését is, amely fedett kerékpártárolóval, két 
gyalogátkelőhellyel és térfigyelő kamerával lesz 
felszerelve.
„Sokan kérik segítségünket szociális ügyekben, 
mivel elvesztették az állásukat – tette hozzá. – A 
Dugonics utcai vasúti felüljáró ügyében is többen 
hívnak, mivel a MÁV lebontásra ítélte ezt a fontos 
átjárót , ezzel bosszúságot és kellemetlenséget 
okozva a vonattal utazni vágyóknak . Kiállunk 
azért, hogy inkább a felújítás mellett döntsön a 
MÁV vezetősége.” 
A képviselő elmondta: látja, mennyire magukba 
fordultak az emberek, pedig igény van a közössé-
gi életre. „Ezért is hoztam létre a »Rákospalota 5. 
körzet« Facebook-csoportunkat (jelenleg 200 tag-
gal), melyben friss híreket osztok meg a lakókkal, 
várom véleményüket és javaslataikat, hogy együtt 
fejlesszük környezetünket. Ebben a csoportban hir-
dettem meg a közösségi eseményeinket is, például 
a »Tegyük szebbé körzetünket!« programot.”
Jövő év tavaszán remélhetőleg felújítják az Eötvös 
utcát a Wysocki és Dugonics utca között. A Csa-
linga játszótérnél pedig zajvédő falat alakítanak 
ki, valamint az új játszóeszközök beszerzése zajlik 
már, és a várva várt ivókutat is megépítik. 
„Terveim között szerepel, hogy baba-mama klu-
bot indítsunk, valamint nyugdíjasoknak délutáni 
összejöveteleket , kirándulásokat szervezzünk . 
Célom a közösségépítés, a szomszédünnepek új-
raélesztése.”
Farkas Edit folyamatosan járja a körzetét, amint 
lerakott hulladékot talál, máris jelzi az illetékesek 
felé. „Szívügyem a Rákos úti SZTK előtti fedett be-
tegváró kialakítása. Reméljük, sikerül ezt 2021-ben 
kiépíteni” – jegyezte meg a képviselő.
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Legárd Krisztián 
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„Az idei év elsősorban a vírus elleni védekezésről 
szólt” – mondta Legárd Krisztián, 6. számú vá-
lasztókörzet képviselője. Elmondta: a fejleszté-
sek helyett a bajbajutottakon kellett segíteniük. 
„Tavasszal maszkokat osztottunk, bevásároltunk 
az időseknek, illetve kapcsolatban álltam a kör-
zetemben levő két óvodával és egy általános isko-
lával is. Szerencsére az első hullám csillapodását 
követően néhány feladatot végre tudtunk hajtani” 
– jegyezte meg a képviselő. 
Kiemelte: az M3-as zajvédő fal hiányzó szaka-
szának megépítését. „Hajdu László és Cserdiné 
Németh Angéla lobbija mellett a lakosság – külö-
nösen a Takács házaspár – nyomása és a főváros, 
elsősorban Karácsony Gergely főpolgármester 
segítsége is kellett.” Ugyancsak nagy eredmény-
nek tartja az Ozmán utcai és Mozdonyvezető 
utcai játszóterek fejlesztését, új elemekkel való 
bővítését , a napelemes kandeláberek köztéri 
kihelyezését, illetve kiemelt egy most, év végén 
kezdődő beruházást. „A Kazán utcai játszótéren 
a közeljövőben egy új , kisgyermekek számára 
játéklehetőséget biztosító részt alakítunk ki” – 
mondta.
Hozzátette: a körzetében élők elsősorban a CO-
VID-vírus okozta problémákkal , munkahelyeik 
elvesztésével, a segélyek igénylésének lehetősé-
geivel, illetve az idősebbek a vírustól való félelme-
ikkel keresték meg. De érkeztek panaszok hozzá 
parkolással, illegális hulladéklerakással, a szom-
szédtól átkerülő zöldhulladékkal kapcsolatban is.
A jövőre nézve úgy fogalmazott: „Nagyon sok ter-
vünk van. Részben, mert a tavalyi költségvetési 
mizéria, illetve az idei járvány miatt nem, vagy 
csak alig tudtunk megvalósítani beruházásokat. 
A körzetemben a legégetőbb feladat a Bercsé-
nyi utca felújítása, ez régóta húzódó probléma. 
Ugyancsak fontos restanciánk a Rákos út 100. 
előtti útszakasz aszfaltozása, mely sok problémát 
jelent az ott élőknek. Illetve szeretném a körze-
tem kertvárosi részét 30-as övezetté nyilvánítani, 
hogy elejét vegyük az M3-ról lekanyarodó autók 
száguldozásának. 
Remélhetőleg minderre a 2021-es esztendő majd 
lehetőséget biztosít!” – jegyezte meg a képviselő. 

Király Csaba
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„Szerencsére, a nyári időszakban lehetőségünk 
volt néhány fontos beruházás végrehajtására” – 
mondta Király Csaba. Elmondása szerint a körzete 
központjában, a Mézeskalács téren és környeze-
tében a nehézségek ellenére sok fontos probléma 
oldódott meg. Például a Mézeskalács téri parkoló 
rendbetétele, melyre már nagy szüksége volt a 
panelházak lakóinak. „A parkolóval együtt a parkot 
is sikerült megújítanunk, amit a Csillagfürt és a Tá-
tika tereken is folytatni tudtunk. Mindenhol új nö-
vényeket ültettünk, megújítottuk a járdákat, illetve 
padokat is kihelyeztünk.” Király Csaba szerint az 
utóbbi évtizedek legjelentősebb beruházása volt, 
hogy a Kolozsvár utca – Széchenyi utca találkozá-
sa lámpás kereszteződés lett. Ez ugyanis jelentős 
mértékben csökkentette a baleseteket , illetve 
a közeli iskola tanulói is nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat. „Hasonló eredményt várunk a 
Bánkút utca – Szerencs utca találkozásánál, ahol 
még idén sor kerülhet a közlekedési lámpa műszaki 
átadására.” Még néhány kisebb utca szőnyegezése 
is a tervek között szerepelt, ezek azonban a vírus 
elleni védekezés miatt nem valósultak meg. 
„Leginkább szociális problémákkal, illetve segély-
kérések lehetőségei miatt kerestek a lakók. Na-
gyon örültek, hogy az önkormányzat egy minimális 
pénzösszeggel legalább a karácsonyi vásárlásokat 
támogatni tudja.” 
Király Csaba szerint 2021-ben is folytatni kell a 
megkezdett munkát. „Az Őrjárat, a Nádastó és az 
Árvavár utcákat is aszfaltozni kellene, illetve itt 
a járdák állapota is kifogásolható. De amíg nem 
látjuk tisztán a költségvetési számokat, tervezni 
sem tudunk.” Kevesebb pénzbe kerül, emiatt köny-
nyebben megoldható a kisebb utcák kátyúzása 
és az Őrjáró tér falevelektől való megtisztítása. 
„Ebben segítségünkre lehet az a magánvállalko-
zó, aki a Mézeskalács tér rendbetételét is vállalta. 
Azzal, hogy a cég gondozná a teret, a Répszolgot 
is tehermentesíteni lehetne.” Király Csaba szerint 
a legfontosabb kérdés, 2021-ben mire lesz majd 
pénz. „Reméljük, a terveink nagy részét ugyanúgy 
meg tudjuk majd valósítani, mint ahogy 2020-
ban!” – jegyezte meg a 7. számú választókörzet 
képviselője.

Gyurkó Dániel
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

Gyurkó Dániel szerint a járványhelyzet miatt ez 
az év nehezebb lett , mint remélték. Ennek elle-
nére nem állt meg a munka, sok, régóta fennálló 
problémát sikerült megoldaniuk. „A körzet előző 
képviselője elhanyagolta, nekünk azonban sikerült 
sokkal biztonságosabbá tenni az Apolló utcát a 
várakozni tilos táblával – mondta. – A Kolozsvár 
utcai piacnál pedig a közlekedési lámpa miatt vált 
sürgőssé a parkolók kialakítása. Az új parkolót 
szeptemberben már át is adtuk.” Elmondta: jól 
halad az Irány utcai, valamint az M3-as felüljáró 
alatti illegális szemétlerakás, és az egyéb közbiz-
tonsági problémák felszámolása. „Amely azért 
jogilag bonyolult , így várhatóan a megoldás is 
hosszabb időt vesz igénybe” – jegyezte meg a 8. 
számú választókörzet képviselője.
Elmondta, hogy a lakossági panaszok miatt elin-
dultak az egyeztetések a Rekettye utcai „száguldo-
zók” ügyében. „Köszönöm a lakóknak, akik jelezték 
a problémát!” Mindemellett számos bejelentés 
érkezik hozzá az illegális szemétlerakásokról, a 
meghibásodott játszótéri játékokról, a veszélyes 
fákról, a közbiztonsági vagy együttélési problé-
mákról (elsősorban a Sztárai Mihály tér környé-
kén). „Mindenre próbálok a lehető leggyorsabban 
reagálni. Sokan keresnek egyedi problémákkal és 
kérdésekkel, én pedig örömmel segítek nekik. Ezek 
sokszor nem látványos dolgok, viszont annak, aki 
támogatást kér, nagyon is fontosak.”
A képviselő szerint a jövőbeli terveket nagyban be-
folyásolhatja, hogy a járványhelyzetre hivatkozva 
2021-ben milyen mértékű elvonások lesznek, és 
milyen mértékben lesz majd kivéreztetve az ön-
kormányzat. „Természetesen a fentieken túl sok 
fejlesztési lehetőség van a körzetemben – tette 
hozzá. – A tereink átalakítása és fejlesztése, gon-
dolok itt a Karatna és az Emlék térre, közösség-
formáló erejük miatt lenne fontos.” 
Véleménye szerint prioritást kell hogy kapjon az 
ÉPK Pestújhelyi út felőli betonfalának és a hozzá 
tartozó járdaszakasznak az átvizsgálása és javí-
tása. „Nehéz most a jövőről beszélni, egy biztos, a 
körzet lakói továbbra is bizalommal fordulhatnak 
hozzám a kérdéseikkel, a problémáikkal vagy a 
javaslataikkal” – nyomatékosította a képviselő. 
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Bihal Dávid
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„Ebben az évben a pandémiás helyzet miatt sok 
fejlesztés csúszott a kerületben. Ezek közül né-
hányat azonban még az idei évben sikerült el-
kezdeni. „Büszke vagyok rá, hogy a Nyírpalota úti 
buszvégállomásnál található parkban még idén 
elkezdik kihelyezni az új padokat – mondta Bihal 
Dávid, a 11. számú választókörzet képviselője. – A 
programomnak ugyanis fontos része volt, hogy a 
park rekonstrukciója minél hamarabb elkezdődjön.” 
A képviselő hozzátette: elégedettséggel tölti el, 
hogy a körzetében található társasházak is mind 
sikeresen pályáztak az önkormányzat által kiírt 
idei pályázatokon.
„Leginkább az illegális szemétlerakás miatt keres-
tek az emberek – tette hozzá –, ami ellen folyama-
tos küzdelmet vívok. De úgy érzem, a lakosokkal 
összefogva jó úton haladok ebben a harcban.”
A járvány nagyon sok családot hozott rendkívül 
nehéz helyzetbe. Újpalotán még a másik két vá-
rosrésznél is többen vannak, akik a járvány miatt 
segítségre szorulnak. „Rengetegen kerestek meg 
szociális problémákkal – elvesztették a munka-
helyüket és emiatt segítségre szorulnak –, amit 
legjobb tudásunk és lehetőségeinkhez képest az 
önkormányzattal közösen orvosoltunk. Sajnos, a 
járvány második hulláma miatt várhatóan ismét 
sok ember kerül majd nehéz helyzetbe, éppen 
ezért minden eddiginél nagyobb összefogásra 
lesz szükség, hogy ezeket a problémás időket 
átvészeljük.”
Bihal Dávid szerint a hatékony védekezés mellett 
azonban nagyon is fontos előre tekinteni, és leg-
alább terv szintjén a jövővel foglalkozni. „2021-
ben mindenképpen folytatni szeretném majd a 
játszótér- és parkrekonstrukciós programomat. 
Illetve szeretnék az eddigieknél is hatékonyabban 
harcolni majd azok ellen, akik a közterületeinket 
rendszeresen szemétlerakónak használják.” A ter-
veket azonban véleménye szerint is jelentős mér-
tékben befolyásolni fogja, hogy az önkormányzat 
mekkora költségvetésből tud majd gazdálkodni. „A 
jelen állás szerint jóval kevesebből, mint idén, így 
az illegális hulladéklerakás felszámolásához még 
nagyobb szükségünk lesz a lakosság támogatásá-
ra” – jegyezte meg a képviselő.

Vékás Sándor
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„A nehéz helyzet ellenére idén sikeresen befejeztük 
a Nemzedékek Parkja fejlesztését a Kikötő mellett, 
építettünk egy dupla kutyafuttatót a Nádastó park 
Szerencs utcai részén és felújítottunk egy játszóteret 
a Nádastó parkban. Emellett befejeztük a Páskomliget 
utca 4. szám előtti kis tér rendezését és építettünk pár 
plusz parkolót a Nádastó parkban. Ugyanakkor igye-
keztünk fi zikailag visszaszorítani a járdán parkolást a 
főtéri buszmegálló körül és még néhány helyen” – so-
rolta az idei eredményeket Vékás Sándor.
Tanácsnoki munkájáról elmondta: a képviselő-testü-
let elfogadta az új közösségi együttélés szabályairól 
szóló rendeletet, és folytatták az általa előterjesztett 
köztisztasági és közbiztonsági programcsomag fris-
sítését, amelynek fontos eleme a parkőrség és a köz-
területi környezetterhelési pontrendszer. Januártól a 
mezőőrök új felállásban lépnek fel a kerület határában 
az illegális szemétlerakókkal és társaikkal szemben.
„A tavaszi járványhullám idején minden lépcsőházba 
COVID tájékoztató táblákat helyeztünk ki. Mivel a be-
vásárlás sokaknak jelentett gondot, heteken keresztül 
személyesen láttam el jó néhány egyedülálló idős lakót 
élelmiszerrel és háztartási szerekkel, miközben néhány 
COVIDos család vásárlásait is intéztem. Gond volt 
a maszkok beszerzése, így minden kerületi lakásba 
eljuttattunk két darabot. Ezek pótlása is gyakori kérés 
volt. Most ősszel a rendkívüli és a karácsonyi segélyek 
kitöltésében és beadásában segédkezem” – mondta a 
lakossági megkeresésekkel kapcsolatosan a képviselő.
„16 kisebb fejlesztési területre osztottam a 9-es kör-
zetet, amelyekben összesen 73 fejlesztési javaslat 
jelenik meg 2024-ig. Hogy ezekből mi valósul meg 
2021-ben vagy később, egyelőre nem tudom megtip-
pelni. A Hősök útján lévő háziorvosi rendelők felújítása 
a legsürgetőbb. Emellett a közvilágítás hiányossága-
inak csökkentése és az utcabútorok cseréje, illetve 
sűrítése, no meg pár újabb parkoló kialakítása lenne 
égető” – mondta. 
„Minden nehézség ellenére végigdolgoztuk az évet, bár 
nagyon másként, mint azt elképzeltük. Az év hátralé-
vő időszakában és jövőre is »mindenkire vigyázunk«. 
Vigyázzanak Önök is magukra és egymásra, töltsék 
boldogan ezt a nagyon különös karácsonyt, és biza-
kodjunk együtt egy sokkal kellemesebb és boldogabb 
új évben!” – kívánja Vékás Sándor.

Tóth Veronika
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„A 2019. októberi választási győzelmünk után 
első dolgunk volt, hogy a Fidesz és csatolt részei 
által akadályozott és bojkottált évi költségvetést 
megszavazzuk, és behozzuk az időveszteség miatt 
elmaradt feladatok végrehajtását” – mondta Tóth 
Veronika, a 10. számú választókerület képviselője.
Hozzátette: a 2020. évi elfogadott költségvetés 
biztosította volna azt a lendületet, mely a kerület fo-
lyamatos fejlesztését célozta meg. „Lelkesedésben 
a mai napig nincs hiány, hisz sok mindent megva-
lósítottunk az ez évre kitűzött céljainkból, azonban 
a világjárvány és a magyarországi járványveszély 
teljesen, és kiszámíthatatlanul felborította mind a 
magánemberek életét, mind a közélet tervezhető-
ségét” – jegyezte meg.
Kiemelte, hogy elkeseredett és kétségbeesett lakosok 
keresték meg a körzetéből és a kerület egészéből 
gondjaikkal, hisz pillanatok alatt veszélybe került az 
egészségük, a megélhetésük, és ennek következtében 
néha még a lakhatási biztonságuk is. Hangsúlyozta: 
idén főként inkább a szociális és az egészségügyi 
problémák kerültek előtérbe, mint a járda, a parkok 
állapota vagy a parkolóhiány.
Ennek ellenére örömmel számolt be arról, hogy kör-
zetében a Micimackó óvoda külső felújítási folyamata 
elkezdődött az óvodai játszótéri játszóeszköz beszer-
zésének kíséretében.
„Jó hír, hogy a Páskomliget utcai csodálatos platánfa a 
favédelmi program keretében megújult környezetben 
fog már a jövő évben Újpalota Fájaként díszelegni, 
a városrész büszkeségeként” – mondta a képviselő.
A Vásárcsarnoktól az Olajág Otthonig tornyosuló tíz-
emeletes házsorok által körülölelt fás-ligetes parkos 
terület reményei és tervei szerint szintén megújul, 
behozva az idei év elmaradását, futóköröstől, utcabú-
torostól egyaránt. Mindezeken túl megemlítette az el-
avult, feltöredezett betondühöngők hasznosítását is.
„Végül szeretném megköszönni választóimnak és 
a kerület valamennyi lakosának, hogy az idei év 
minden nehézsége, kuszasága és félelmei ellenére 
türelemmel és megértéssel viseltettek irányunkban 
és egymással szemben is. Mindenkinek áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és egy sokkal nyugodtabb, 
boldogabb COVIDmentes új esztendőt kívánok, jó 
erőben és egészségben!” – zárta sorait a képviselő.
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Makai Ferenc 
Független

– Az idén sajnos a járvány miatt a főbb válla-
lásom, a személyes találkozások elmaradtak – 
mondta Makai Ferenc, a 12. számú választókörzet 
képviselője.
Hozzátette: természetesen a munka nem állt 
meg. „Elkészült a Zsókavár utca 28. szám előtti 
járda szintbehozása, amely megkönnyíti az autók 
parkolását. A rekonstrukció közel tízéves problé-
mát oldott meg.”
A képviselő kitért arra is, hogy bővítették a kör-
zetében a kültéri szemetesek számát,  több mint 
20 új szemetest kapott a környék. 
Mindemellett arról is beszámolt, hogy bevezették 
a körzetgondnoki rendszert. 
„A kezdeményezés lényege, hogy minden nap 
négy órában egy körzetgondnok járja a lakóhe-
lyünket, és kicseréli a szemetesekben a zacskót, 
összeszedi a közterületeken a nagyobb hulladé-
kokat, ingyenes kutyazacskót oszt, illetve jelenti, 
ha illegális vagy zöldhulladék-kihelyezés, valamint 
rongálás történt.” A képviselő nyomatékosította, 
hogy így azonnal tud intézkedni az adott problé-
mával kapcsolatosan.
Makai Ferenc a Kőrakás parkban végzett felada-
tokat is részletezte: elindult a játszótér fejlesz-
tése, és egy napelemes lámpát is kihelyeztek.
A járvány alatt a lakossággal való kapcsolattar-
tásról, pedig úgy fogalmazott: „főleg elektronikus 
úton, illetve telefonon valósult meg”. Az itt élők a 
járvánnyal és a szociális segítségnyújtással ösz-
szefüggő kérdésekkel keresték meg jellemzően, 
amiket a képviselő szerint „sikerült megnyugta-
tóan kezelni”.
Az önkormányzati képviselő jövőbeli terveinél 
kihansúlyozta, hogy szeretné tovább fejleszteni 
a választókörzetét. 
„A legfőbb kihívás a parkolók bővítése. A járvány 
csitulásával pedig újra a személyes találkozáso-
kat helyezem előtérbe a munkám során” – nyo-
matékosította, és megköszönte az önkormányzat 
munkáját. Kiemelte: nélkülük nem sikerülhetett 
volna teljesíteni vállalásait. 
Majd jókívánságaival zárta sorait a 12. számú 
választókörzet képviselője: „Áldott ünnepeket és 
egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánok 
mindenkinek!”

Palocsai Béla
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

Palocsai Béla az évnek három megoldandó feladat-
tal vágott neki. Körzete legégetőbb problémáját a 
hajléktalanok jelenléte okozza. „Az Erdőkerülő utca 
mögötti zöldterület ideális hely a fedél nélkül élők-
nek, emiatt rendszeresek a konfl iktusok – mondta a 
13. számú választókörzet képviselője. – Az itt élők 
számára az jelentené a megoldást, ha a tulajdo-
nosok helyett az önkormányzatunk léphetne fel a 
helyzet rendezése érdekében.” Hozzátette, idén 
év elején megbízást kapott a képviselő-testület-
től, hogy a közel 150 tulajdonossal felvehesse a 
kapcsolatot, kérhesse a hozzájárulásukat a terület 
kezeléséhez. „Sajnos, a járvány miatt erre nem volt 
lehetőség” – tette hozzá.
Fontosnak tartaná, hogy az emberek is többet 
tegyenek a környezetükért . „Véleményem sze-
rint a jól működő , demokratikus társadalom a 
civilekre és az önkormányzatiságra épül” – je-
gyezte meg. Ennek érdekében különböző ha-
gyományteremtő rendezvényeket, akciókat sze-
retett volna szervezni, de ezek a pandémia és 
a korlátozások miatt nem tudtak megvalósulni.
Jó hírrel is szolgált a körzetében élőknek , az 
év végére ugyanis átalakul az Erdőkerülő 7–19. 
szám előtti útszakasz, 10-15 új parkolóhelyet és 
tisztább, rendezettebb környezetet biztosítva az 
ott élőknek.
„A hajléktalanokkal kapcsolatos kérdések mel-
lett a helyi lakosok leggyakrabban köztiszta-
sági problémákkal kerestek meg. A jár vány-
helyzet miatt elmaradt a lomtalanítás , ezér t 
a szokásosnál több panasz érkezett hozzám.” 
Véleménye szerint a következő évben megoldást 
kell találni a hajléktalanság miatt kialakult helyzet 
kezelésére, de nem ez lesz a fő probléma. „A jövő 
év a járványhelyzeten túl további nehézségeket is 
tartogat. Kormányzati döntéstől függően 2,5-7 
milliárd forint elvonására számíthatunk. Így még 
fontosabb szerepe lesz a közösségépítésnek, a civil 
élet felpezsdítésének, ezért ennek támogatását 
kiemelt feladatomnak tartom.”
Palocsai Béla köszönte a rengeteg javaslatot , 
támogatást, amivel a lakosok az eddigi munkáját 
segítették. „Kívánok mindenkinek békés karácsonyt 
és egészséges, boldog új évet!”

Tóth Imre 
Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–RÁTE–
Szolidaritás–Mindenki Magyarországa–Jobbik

„A 2019-es év költségvetési nehézségei után öröm-
mel vettük, hogy 2020-ban elfogadott költségvetése 
lett az önkormányzatnak. Ez a büdzsé nemcsak az 
én körzetemre, hanem a kerület egészére nagyon 
sok fejlesztési forrást tartalmazott. Azonban a ko-
ronavírus-járvány teljesen keresztülhúzta számítá-
sainkat. Kerületünkben is az emberélet megóvása 
és az egészség megőrzése volt az elsődleges, az 
önkormányzat több száz millió forintot csoportosított 
át a járvány elleni védekezésre. Polgármester asszony 
vezetésével sikeresen vettük az első hullám keltette 
akadályokat, bízunk benne, hogy ez a második hullám 
esetében is így lesz” – mondta Tóth Imre, a 14. számú 
választókerület képviselője.
A járvány miatt a körzetében betervezett fejlesztések 
ez év végére, jövő év tavaszára tolódtak át. „Bízunk 
benne, hogy a járvány elmúltával sikerül ezeket meg-
valósítanunk. A választókerületemben így a szinten 
tartás volt most a leginkább jellemző. Egy-egy kisebb 
járdaszakaszt azért sikerült megépíteni, lakossági 
igények alapján padok felújítását végeztük el és né-
hány új parkolóhely kialakítása is megtörtént” – tette 
hozzá a képviselő, aki fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy a más körzetekben megvalósult beruházások 
mind 2019-ről áthúzódó feladatok voltak.
Lakossági megkeresések idén főként a járvánnyal 
összefüggésben érkeztek. „Tavasszal az óvodai, 
bölcsődei dolgozók segítségével sikerült megolda-
nunk a rászorulók részére a házi segítségnyújtást, az 
élelmiszerek, gyógyszerek házhoz szállítását. Körze-
temben, mint a kerület egészében, minden háztar-
tásba eljuttattuk az önkormányzat által megvásárolt 
maszkokat” – tudtuk meg Tóth Imrétől. 
A tervekről szólva elmondta, hogy jövőre a Drégely-
vár utca 25–43. számú társasház mögött végeznek 
parkrekonstrukciót. Ennek keretében új járdák épül-
nek, magaságyásokat alakítanak ki, a gyerekeknek 
új játszófelületet, az idősebbeknek közösségi teret 
hoznak létre. A bontás már most elkezdődik, a mun-
kálatok befejezése jövő tavasszal várható. A képviselő 
kiemelte, hogy a park hasznos funkcióiról a lakókkal 
előzetesen egyeztetnek.
A Drégelyvár utca 19–23. számú háznál pedig par-
kolófelújítás szerepel a tervek között, ami szintén 
2021-ben valósulhat meg.
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Bakos Mária 
Magdolna
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XV. Kerületi 
Szervezete (Fidesz–MPSz)
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

„Képviselői megbízatásomat az állampolgárok érdekei-
nek szolgálatába állítva végzem. A biztonságra, tiszta-
ságra, fejlesztésre, gondoskodásra fókuszálva, ezek a 
költségvetéshez kapcsolódó javaslatokban, lakossági 
panaszok felkarolásában, anyagi és szociális problémák 
megoldásának közreműködésében mutatkoztak meg” 
– emelte ki évértékelőjében Bakos Mária Magdolna, 
kompenzációs listáról bekerült képviselő. 
A sok közül két fontos javaslatát említette: a lámpás 
átkelőhelyek kialakítását veszélyes kereszteződésekben, 
például az Apolló utca – Pestújhelyi úti kereszteződé-
sében, valamint a forgalomtechnikai átalakításokat és 
gyalogosátkelők létesítését a biztonságosabb közleke-
dés és az ÉPK jobb megközelítése érdekében. 
„Annak ellenére, hogy a városvezetés egyiket sem 
fogadta be, részemről továbbra is prioritásként ke-
zelendők. A gondozatlan zöldterületek, a szemét és a 
hajléktalanügy okozta lakossági bejelentések nyomán, 
továbbá a kerületben több helyen kivágott fák pótlása 
miatt intézkedést kezdeményeztem az önkormányzat-
nál. Részmegoldások születtek ugyan, de az eredmé-
nyesség és a lakosság jogos elvárásainak kiszolgálása 
érdekében nagyobb fokú együttműködést javaslok” 
– hangsúlyozta a képviselő. 
Hozzátette: „A városvezetés lemondott másfél milliárd 
forintról, a kerületi fejlesztések és az itt élő lakosság 
életkörülményeinek javítására elnyert VEKOP-pályázati 
támogatásról, amivel nem értek egyet. Az előzmények 
kivizsgálására alakult bizottság tagjaként szorgal-
mazom a folyamatban részt vevők meghallgatását” 
– mondta.
„Sajnos a koronavírus-járvány miatt fontossá vált a gya-
korlatban megvalósuló segítségnyújtás a családoknak. 
Minden támogatást szívesen fogadtak. Anyagi segít-
ségként képviselőtársaimmal egyhavi tiszteletdíjunkat 
ajánlottuk fel a lakosok javára, de a járvány okozta 
veszélyhelyzet kezelésében közreműködve számtalan 
személyes, telefonos, facebookos tájékoztatással, se-
gítségnyújtási szándékkal és felajánlással kerestem a 
lakosságot, ami a mai napig is tart. Mindenkit bátorítok, 
akinek segítségre van szüksége, forduljon hozzám biza-
lommal” – tette hozzá Bakos Mária Magdolna.

Lehoczki Ádám
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XV. Kerületi 
Szervezete (Fidesz–MPSz)
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

„A tavaszi időszakban a XV. ker  ület a járványkezelés 
szempontjából nem lógott ki sem negatív, sem pozitív 
irányba a budapesti átlagból. Volt maszkosztás, illetve 
az önkormányzat segített a rászoruló időseken is. Ami az 
őszi időszakot illeti, itt már több problémát látok. Sajnos 
Cserdiné Németh Angélának nem sikerült megértenie, 
hogy a jelenlegi helyzet mindenkit nehezen érint az or-
szágban: nem csak a kormányt, az önkormányzatokat, a 
vállalkozókat és a munkavállalókat egyaránt. A polgár-
mester ahelyett, hogy a kifi zetőhelyek megszüntetésé-
ről döntött volna (a polgármester fi a bizottsági tagként 
havonta 200 ezer forintot kap az önkormányzattól, az 
LMP korábbi pártigazgatója havonta 350 ezer forintot 
visz haza az önkormányzattal kötött megbízási szerző-
dése értelmében), inkább adóemeléssel akarta sújtani a 
kerületi adófi zetőket. Aki rákeres, megtalálhatja az inter-
neten a 22/2020. önkormányzati rendeletet. Az, hogy ez 
a rendelet nem lép hatályba, a kormánynak köszönhető, 
hiszen december 2-án rendeletben tiltotta meg az ön-
kormányzatoknak az adóemelést a 2021. évre. Ezenkívül 
Cserdiné Németh Angéla egy rendkívül drága kiadvány-
ban dicsekszik arról, hogy a holnapot építi, miközben a 
vak is látja, hogy a kerületünkben évek óta megállt az 
idő” – közölte Lehoczki Ádám. 
Elmondta: a Fidesz–KDNP-frakció tagjai mind tavasszal, 
mind most ősszel felkeresték a látókörükben lévő nyug-
díjasokat, számos alkalommal segítettek bevásárlásban, 
gyógyszerek kiváltásában, csekkfeladásban. Ezenkívül 
egyhavi tiszteletdíjukat fordították a kerületi időseknek 
szánt adományokra. „Emellett anyagilag támogattam 
az egyik fővárosi egészségügyi intézmény munkáját is” 
– tette hozzá a kompenzációs listáról bekerült képviselő.
„Szinte minden folyamatban lévő beruházásnál csúszást 
látunk, amelynek meggyőződésem szerint semmi köze a 
járványhoz. Az újpalotai felüljáró felújításáról már olyan 
híreket hallani, hogy csak 2022 végére fejezi be a Kará-
csony Gergely vezette főváros. A Deák utcában a félbe-
hagyott rendelő tovább pusztul, az önkormányzat ennek 
befejezése helyett lakásokat vásárol rendelő céljára a 
Hubay Jenő téren. Emellett sajnos a Közvágóhíd utat érin-
tő csatornaberuházás is csúszik. A legfontosabb az, hogy 
ezen fejlesztések minél előbb elkészüljenek” – mondta 
Lehoczki Ádám, aki ezúton kíván áldott karácsonyt és 
boldog új évet a kerület lakóinak!

Csonka László
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XV. Kerületi 
Szervezete (Fidesz–MPSz)
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

Az idei évnek is úgy indult neki, hogy a lakosság 
kéréseire, jelzéseire kereste a válaszokat. „A járvány 
megjelenése miatt a személyes kapcsolattartás 
lehetősége beszűkült, megoldásként a telefonos 
kapcsolattartás maradt – mondta Csonka László, 
kompenzációs listáról bejutó képviselő. – Sajnos 
szembesülnöm kellett azzal is, hogy a rászorulók 
közül sokan nem kértek segítséget, nem akartak 
mások terhére lenni. Telefonos érdeklődésemre már 
elmondták a problémáikat, volt, akikkel közösen ke-
restünk rá megoldást.” A szabad mozgás korlátozása 
miatt több egyedülállónak sikerült segítenie, amely 
a legtöbb esetben utánajárást, postai levélfeladást, 
bevásárlást jelentett.
Több esetben kerületi problémákkal, többnyire a 
zöldfelületek rendezetlensége, az utak rendkívül rossz 
állapota, a játszótereken sérült játszóeszközök veszé-
lye miatt keresték meg a lakók. „Ezekről a hivatalnak 
bejelentést tettem, a megoldást tekintve több-keve-
sebb sikerrel” – tette hozzá.
Az előző ciklusban, a hivatallal folytatott megbeszé-
lések eredményeként több, önkormányzathoz tar-
tozó terület felújítása a mostani ciklusra áthúzódó 
beruházásként valósul meg. Ezek közül sokakat érint 
az Istvántelek vasútállomáshoz tervezett parkoló 
kialakítása vagy az Eötvös utca Wysocki utca – Du-
gonics utca közötti szakasz teljes körű felújítása, 
amely várhatóan a helyi parkolási problémákra is 
kulturált megoldást eredményezhet. „Fontos lenne a 
Dr. Vass László Egészségügyi Intézet környezetének 
rendezése is, valamint a több és rendezettebb parkoló 
kialakítása. A jövőben, feltételezve a járvány múlását, 
Rákospalota és az egész XV. kerület közterületei álla-
potának javulásával számolok. 
Feltételezem, hogy a lakosok is vágynak már szebb, 
rendezettebb környezetre, és a járványtól megsza-
badulva közvetlen környezetüket is folyamatosan 
szépíteni, rendezgetni fogják. Ehhez igyekszem a 
saját lehetőségeimmel hozzájárulni, melyhez az ön-
kormányzat és a hivatal segítségét kérem” – mondta 
a képviselő, aki az év végéhez közeledve megragadta 
az alkalmat, hogy mindenkinek áldott, békés kará-
csonyt és sikerekben gazdag, egészségben töltött 
boldog új évet kívánjon.
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Mihály Zoltánné
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XV. Kerületi 
Szervezete (Fidesz–MPSz)
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

„Ebben az évben sajnos a COVID-járvány mindannyi-
unkat megterhel. Remélem, hogy a kormány felelős 
döntéseit betartva a lehető legkevesebb nehézséggel 
sikerül a kerületieknek ezen túlesni. Frakciónk tagjai 
pénzadománnyal, valamint az idősek segítésével pró-
bálták és próbálják megkönnyíteni ezt a nehéz idősza-
kot” – kezdte évértékelőjét Mihály Zoltánné. 
Mint megtudtuk, a lakók az év folyamán több kéréssel 
fordultak hozzá, ezek nagy részében igyekezett köz-
benjárni, segíteni. 
„Kiemelném azt az önkormányzati bérlakást, amely 
életveszélyessé vált. A polgármesterhez fordultam a 
képviselő-testület előtt, sajnálatos, hogy a mai napig 
nem történt érdemi intézkedés. Ez a súlyos probléma 
rávilágít arra, hogy a balliberális kerületvezetés felelőt-
len döntésével adott vissza több mint 1,5 milliárd forint 
kormányzati támogatást – VEKOP-program –, amivel 
az elöregedett, rossz állapotú önkormányzati lakásokat 
lehetett volna felújítani. Nagyon fontosnak tartanám a 
kerületi bérlakásépítés megkezdését, annál is inkább, 
mert forrása bőven van önkormányzatunknak” – hang-
súlyozta a kompenzációs listáról bekerült képviselő.
Hozzátette: ezek mellett helyi gondok is adódtak, 
úgymint parkolási problémák, kutyatámadás miatti 
intézkedés, segélyekkel kapcsolatos közbenjárás, hi-
vatali ügyintézésben közreműködés. 
„A jövő felé tekintve nagyon várom, hogy az önkor-
mányzattól csupán száz méterre található, évek óta 
félbehagyott orvosi rendelő építése végre befeje-
ződjön. 
A kerületi utak állapota siralmas. Remélem, hogy ezen 
a téren polgármesterünk, aki a fővárosi Városfejlesz-
tési és Közlekedési Bizottság elnöke, velük karöltve 
jelentős javulást ér el. Az elmúlt egy évben a fővárosi 
lojalitásnak kerületünk irányába sajnos nyoma sincs. 
A napi szintű feladatok mellett távlatokban szorgal-
mazni fogom Rákospalota városközpontjának kialakí-
tását. További fejlesztésként kerületünknek égetően 
nagy szüksége lenne egészségmegőrzés és rekreációs 
célokból egy uszodára. 
Engedjék meg, hogy ezúton kívánjak valamennyi kerü-
leti lakosnak jó egészséget és áldott, békés karácsonyt. 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!” – tette 
hozzá Mihály Zoltánné.

Dr. Szalay Kornél 
Géza
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XV. Kerületi 
Szervezete (Fidesz–MPSz)

„Egy éve önkormányzati képviselőként szolgálom 
az itt élőket – mondta dr. Szalay Kornél Géza, kom-
penzációs listáról bekerült képviselő. – Ha a hivatal 
dolgozóinak munkáját nézzük, döntően elmondható, 
erejükön felül teljesítenek. Ennek ellenére kiütköznek 
azok a hibák, amelyek a politikai vezetés nem kellő 
rátermettségére vezethetőek vissza.” A képviselő 
szerint tavasszal a maszkok osztása sem tudott 
zökkenőmentesen megvalósulni, mert itt is inkább 
„a helyi politikusoknak a magamutogatása volt a cél, 
nem pedig a védekezés”. A közelmúltból felemlítette, 
a Közvágóhíd téren a járdákat sem sikerült elsőre 
megfelelően kivitelezni. „Az csak a lakossági és a 
képviselőtársaimmal közös közfelháborodás nyomán 
lett kijavítva.”
Többen megkeresték azzal, hogy a szociális segélye-
zés terén a szabályozás nem rugalmas, így sok rá-
szoruló nem tudja azt igénybe venni. „A Nemzedékek 
parkjának örülök, azonban célszerűbb lett volna a 
tárgyak lekerekítése, ezzel pedig az esetleges sérü-
lések megelőzése. Többen jelezték számomra, hogy 
a helyiek többsége nem tudott megbarátkozni vele. 
A köztéri padok szétkorhadtak, ezek felújítása eltör-
pülne az előzők költségéhez képest” – tette hozzá.
Mint mondta, bízik benne, hogy a baloldal is tá-
mogatni fogja a klímavédelmi panelprogramot, és 
a kerület díszpolgárainak nagyobb megbecsülését 
célzó javaslatát. „A világjárvány miatt az elvonások 
kerületünket is érintik – mondta. – Nem hiteles erre 
hivatkozni úgy, hogy a helyi politikai vezetés önma-
gán érdemben semmit sem hajlandó megtakarítani! 
Amikor ennyi rászoruló van a kerületünkben, nem 
drága, önmagára pazarló politikai vezetésre van 
szükség. Szűkös források esetén nem elvárásom, 
hogy minden rossz út újjáépítése megtörténjen, de 
soha ennyi kátyúban nem kellett még zötykölődnünk 
ősszel.” Adódik a kérdés, mi lesz ezekből tavaszra?! 
A képviselő szerint az alpolgármesteri és bizottsági 
tisztségek jelentős csökkentésével évi 70-80 millió 
forint is megtakarítható lenne, amit a kerület javára, 
mondjuk, kátyúzásra lehetne fordítani. „Ezért is mon-
dom gyakran: itt nem a pénz hiányzik, hanem sokkal 
inkább a szakértelem”– nyomatékosította a képvielő.

Pálmai Attila
Független

A képviselő úgy látja, hogy ebben a járványhelyzettel 
nehezített évben erőn felül teljesített az önkormány-
zat. „Sajnos nemzetközi összehasonlításban is példát-
lan, hogy az állam nem támogatja az önkormányzato-
kat, hanem pénzt vesz el tőlük, miközben a feladataik 
sokasodnak a járvány elleni védekezés miatt. Sajnos 
a tervezett bevételeink jelentősen csökkentek, ennek 
ellenére az itt lakók segítése volt az elsődleges, még 
olyan áron is, hogy esetleg későbbre tolódott néhány 
beruházás megkezdése” – fogalmazott Pálmai Attila. 
A képviselőt leginkább a szűk lakókörnyezetükkel kap-
csolatos kérésekkel keresték meg a lakók. 
„Sikerült közbenjárnom, hogy újrainduljon a közterüle-
ten tárolt roncsautók elszállítása, ami sajnos fél évig 
nem működött a szolgáltatócég nem teljesítése mi-
att. Szerződést bontottunk velük, és azóta új partner 
látja el ezt a feladatot. További előrelépés az ügyben, 
hogy a nemrég módosított közösségi együttélési 
szabályok értelmében ezentúl könnyebb lesz elszál-
lítani ezeket az elhagyott járműveket” – emelte ki a 
független képviselő. 
Emellett elindította a Kolozsvár iskola előtti, sokak 
által szeretett indiánszobor javítását is. Ezt, ha min-
den jól megy, a jövő évi költségvetésből tudják majd 
megvalósítani.
A jövőbeni tervekről szólva elmondta: szeretné, ha 
a kerület élen járna a digitalizációban. Ha innovatív 
megoldások segítenék az itt lakók életét, ha orvoshoz 
akarnak bejelentkezni vagy ügyet intéznének a hiva-
talban. A xv-app funkciói is fejlesztést igényelnek, jó 
volna belőle egy olyan eszközt faragni, ami minden 
kerületi telefonján rajta van, és ezzel intézhetné 
ügyes-bajos dolgait – mondta. 
„Fontos volna a bérlakásállomány rendbetétele is, 
ami hosszú távon fenntartható, fejlődési potenciállal 
is rendelkező, igazi szolgáltatói szemléletű lakásgaz-
dálkodást jelentene, nem megfeledkezve a rászoruló 
emberek segítéséről. 
A közterületeink állapotát folyamatosan javítanunk 
kell, és ezzel együtt jó volna az ingatlanoknak is 
szépülniük, megújulniuk kicsit. Ehhez sokszor nem is 
pénzre, inkább a polgárok odafi gyelésére van szük-
ség. Ha mindenki gondozza a háza előtti utcát, máris 
egy szebb, tisztább, rendesebb kerületben élhetünk. 
Ehhez szemléletformálásra van szükség. Ideje neki-
kezdeni!” – hangsúlyozta Pálmai Attila.
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Pályázat különleges 
gondozást igénylőknek
Az önkormányzat kulturális bizottsága pályázatot írt ki sajá-
tos nevelési igényű, 3–23 éves gyerekek és fi atalok támoga-
tására. A támogatás a szakértői és rehabilitációs bizottság 
véleményében javasolt különleges gondozás keretében törté-
nő ellátás biztosítását, kiegészítését, bővítését célzó fejlesztő 
foglalkozások, terápiák költségére fordítható. 
A támogatás fejlesztőeszközök vásárlására nem fordítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21., 
hétfő 16.00 óra
A támogatás felhasználásának időszaka: 2021. január 1. – 
2021. június 15.
A részletes pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok 
listája a www.bpxv.hu oldalról tölthető le.

Téli ügyelet az ovikban, 
bölcsikben
December 24-től 2021. január 3-áig az önkormányzati fenn-
tartású óvodák és bölcsődék ügyeleti rendben várják a gye-
rekeket. Az utolsó nyitvatartási nap 2020. december 23-a, 
szerda, az első nyitvatartási nap 2021. január 4-e, hétfő.
A fenti időszakban munkanapokon az alábbi három óvoda 
tart ügyeletet:
• Rákospalotai Összevont Óvoda Bocskai Tagóvodája (Bocs-

kai utca 65.),
• Hétszínvirág Összevont Óvoda Tóth István Tagóvodája 

(Tóth István utca 98.),
• Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 1. Tagóvodája (Ná-

dastó park 1.).
A bölcsődék közül az Egyesített Bölcsődék Mazsolapalota 
Bölcsődéje (Kavicsos köz 6.) tart ügyeletet, a többi zárva tart.
Aki szeretné az ügyeletet igénybe venni, azt gyermeke óvo-
dája, illetve bölcsődéje vezetőjénél jelezze a 2021. januárra 
vonatkozó étkezési befi zetési napon, de legkésőbb 2020. 
december 15-ig – írta közleményében a jegyző.

mozaikkép

Régi lakossági igénynek ele-
get téve felújította és kor-
szerű játékokkal látta el 
a Répszolg a Karácsony 
Benő parki kutyafuttatót.

A kutyatartóktól az elmúlt 
években több jelzés is érke-
zett az önkormányzathoz 
és a Répszolghoz, miszerint 
szeretnék, ha a Karácsony 
Benő parkban található ku-
tyafuttatót korszerűsítenék. 
Az önkormányzat erre idén 
hárommillió forintot biztosí-
tott. Ebből a pénzből végezte 
el a korszerűsítést november 
végére a Répszolg – tudtuk 
meg dr. Jankura Tamás ügy-
vezetőtől.

A játékok kiválasztásá-
nál fontos szempont volt a 
tartósság, az igényesség és 
a színek. Többek között új 
szlalompálya, átbújócső, mér-
leghinta, fésülködőasztal ké-
szült, mindezek egy vonalban 
elhelyezve, akadálypályaként 
funkcionálva.

A társaság szakemberei 
készítettek egy új játékot is, 
ami kerületszinten is újdon-
ság. Ez egy ugróakadály nevű, 
különböző magasságra állít-
ható játékeszköz, ahol a házi 
kedvencek az átugrást tudják 
gyakorolni. Fontos szempont 
volt, hogy a kistestű és a nagy-
testű kutyák is tudják használ-
ni. Az eszköz oldalán található 

műanyag rudak segítségével 
lehet a kutyák számára megfe-
lelő magasságot beállítani. A 
rudak keményfából készültek 
a merevség biztosítása érdeké-
ben, borításuk műanyag, szí-
nük élénk és fi gyelemfelhívó. 

Mindezek mellett a ku-
tyafuttatóba két kutyapiszok-
gyűjtő edényt is kihelyeztek.

A talaj kiegyenlítése után 
gyöngykavicsot szórtak el a 
területen, hogy az esőzések 
alkalmával ne legyenek po-
csolyák. Az sem titok, hogy 
a társaság bízik benne, az új 
talajborítás elveszi négylábú 
kedvenceink kedvét a gö-
dörásástól – írja honlapján a 
 Répszolg.                        -s-ági

Új játszószerek
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Karácsonyi kutyafuttató Hét kerületi játszótéren – 
a Kazán utcában, a Kőra-
kás parkban, a Közvágó-
híd téren, a Bulcsú utcában, 
a Micimackó óvoda mellett, 
a Páskom parkban és az Ob-
sitos téren végez felújítást 
a Répszolg. 

A munkálatok keretében 
nyolcmillió forint értékben 
kerülnek új játszóeszközök a 
terekre – tudtuk meg dr. Jan-
kura Tamás ügyvezetőtől. 

A jó idő beköszöntével 

olyan új játékoknak örül-
hetnek majd a kerületiek, 
mint baba-mama hinta, ho-
mokozó, rugós mérleghinta, 
fészekhinta, táblás játékok és 
trambulin.

A jövő évben több hely-
színen kicserélik az esés-
csillapító gumiburkolatot is, 
valamint a nyári időszakra 
beüzemelik majd a pára-
kapukat, a vízvételi lehe-
tőségeket és ivókutakat is, 
amelyekből egyre több lesz a 
játszótereken.                                (já)
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A Wesselényi utcai piac idén is kedvező árakkal, széles áruválasztékkal, 
jó minőségű hazai élelmiszerekkel várja kedves vásárlóit.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
2020. december 13. Ezüstvasárnap ZÁRVA

2020. december 20. Aranyvasárnap 7.00-tól 12.00-ig

2020. december 21. Hétfő 7.00-tól 15.00-ig

2020. december 24. Szenteste 6.00-tól 12.00-ig

2020. december 25. Karácsony ZÁRVA

2020. december 26. Karácsony ZÁRVA

2020. december 27. Vasárnap ZÁRVA

2020. december 31. Szilveszter  6.00-tól 12.00-ig

2021. január 1. Újév ZÁRVA

2021. január 2. Szombat ZÁRVA

2021. január 3. Vasárnap ZÁRVA

Egyéb napokon a vásárcsarnok nyitvatartási rendje változatlan.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk!
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURAGRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Volt Mátyás királynak egy kedves juhásza.
Egyszer a király meghívta ezt a juhászt 
egy lakomára. Amikor már ettek, ittak, 
azt mondta a király:

No, gyere fiam! Most 
olyant mutatok neked, 
amilyent még soha nem 

láttál!

Bementek a kincseskamrába. Hát, hogy ott 
mi minden volt, reggelig se lehetne 
elbeszélni. Aranyak, gyémántok 
teknőszámra.

A király végül megkérdezte tőle:

Mondd fiam, 
szerinted mennyit érhet 

ez a sok kincs?

Felséges király uram! 
Bizony sokat ér, amit itt 
láttam. De azért egy jó 
májusi eső mégiscsak 

többet ér.

Hogyhogy, 
fiam?

Úgy, felséges 
király uram, 

hogyha májusban 
esik az eső, 

akkor az egész 
országban jó 
termés lesz. 

Ha jó a termés, akkor van 
kenyere a népnek, s a felséged 
kamaráiba is jut bőségesen. Ha 
eső nincsen, nem lesz gabona. 
Akkor az egész kincstár egy 

fittyfenét se ér.

Igazat 
beszélsz, 

fiam!

Mondta a király, s gazdagon 
megjutalmazta a juhászt.

Hihetetlen. Legalábbis szá-
momra. Az, ami időnként 
megy a közösségi média fe-
lületein. Eddig a kedvenceim 

azok voltak, amikor a büszke anyukák 
ott köszöntik fel csemetéiket szülinapju-
kon (persze a kiskorúakat, akiktől aznap 
reggel az iskola előtt váltak el, és vélhetően 
legkésőbb este összefutnak velük otthon, 
lévén, még évekig egy fedél alatt élnek).

A mai egyik bejegyzésnek azonban 
sikerült mindezeket felülmúlnia. Egyik is-
merősöm keretes írásban köszöntötte neve 
napja alkalmából már elhunyt testvérét, 
és biztosította ország-világ előtt arról, 
hogy sokat gondol rá és szereti.

Én azon gondolkodom sokat, vajon       
mi visz rá embereket ilyesmire. Az első 
kategória még talán érthetőbb, tudja 
meg mindenki, hogy szeme fénye milyen 
szépen fejlődik, gyűlnek a lájkok, tök jó. 
Hiszen jól tudjuk, hogy sokak – sajnos 
– az alapján határozzák meg magu-

kat, a népszerűségüket, hány és milyen 
hozzászólást kapnak. Persze, hmmm, 
fogalmazzunk úgy, ez sem teljesen egész-
séges dolog.

Na de az utóbbi? Nagyon szomorú, 
ha valakinek meghal a közeli hozzátarto-
zója, akit ráadásul nagyon szeretett is, a 
veszteség pótolhatatlan. Még az is érthető 
(legalábbis sokkal érthetőbb, mint a kö-
szöntés), ha a halálhírét közzéteszi, hiszen 
egyfajta hírcsatornaként könnyebben, 
gyorsabban eljuthat az ismerősökhöz. 
De mi viszi rá az embert, hogy az égbe 
küldjön névnapi köszöntést a fészbukon 
keresztül? Ennek titkát még nem sikerült 
megfejtenem.

Mint ahogy azt sem, hogy ha egy kis-
bárány két kakast és egy jércét ér, három 
kakas pedig egy kisbárányt és egy jércét, 
akkor hány jércét ér egy kisbárány. Pedig 
ez sokkal egzaktabb, ráadásul Gyermek 
hatodikos matekmunkafüzetében az 
egyik feladat…                                       -s -z

Érdekes színfoltjai a decembernek 
a Luca-napi népszokások. De ki is 
volt igazából Szent Lúcia? 

A legenda szerint a római biroda-
lomban, még a pogány időkben Szi-
cíliában született, előkelő családban. 
Amikor édesanyja súlyos beteg lett, 
elzarándokolt Szent Ágota sírjához, 
hogy a segítségéért fohászkodjon. Lú-
ciának megjelent a szent, s elmondta, 
hogy az ő hite is meggyógyította volna 
anyját. A lány szülei megígérték, hogy 
nem adják férjhez, de a hozományt ke-
zelheti. Lúcia a vagyont a szegényekre 
fordította. Amikor a vőlegénye ráéb-
redt, hogy elesett a hozománytól, bosz-
szúból kereszténység vádjával bíróság 
elé hurcolta Lúciát. Mivel nem akart 
a pogány isteneknek áldozni, nyilvá-
nosházba akarták küldeni a leányt, de 
olyan nehézzé vált a teste, hogy nem 

tudták elmozdítani. Kínzások után 
halálra ítélték. A torkába kardot döst ek, 
de nem halt meg rögtön, hanem még 
hosszan tanította a népet .

Lúcia a védőszentje a szembeteg-
ségben szenvedőknek és vakoknak 
(a Lúcia a latin fény, azaz lux szóból 
származik), a bűnbánó utcanőknek, 
valamint a hegyes szerszámokkal dol-
gozóknak (földművesek, kézművesek, 
varrónők, párnakészítők, nyergesek). 

Luca napján a nőknek tilos dolgoz-
ni. Aki szőni, fonni, varrni, mosni mer 
az ünnepén, azokat Luca megbünteti, 
kóccá változtatja a fonalat, bevarrja 
a tyúkok tojókáját. A legismertebb 
szokás a Luca-szék készítése. A lassú 
munka szimbólumává vált ülőal-
kalmatosságot Luca napján kezdi 
készíteni, aki meg akarja tudni, ki a 
boszorkány. A széken mindennap csak 
egy keveset szabad dolgozni, úgy, hogy 
pont szenteste legyen kész. Aki rááll 
az éjféli misén, felismeri a boszorká-
nyokat. Utána meneküljön, különben 
széttépik a lebukott gonoszok! Legjobb, 
ha mákot szór el az úton, mert a boszor-
kányok kötelesek ezt felszedni, s így a 
kíváncsiskodó megmenekülhet.

A babonások szerint Luca-napon 
szabadon garázdálkodnak a gonoszok. 
Ilyenkor karantén nélkül is jobb ott-
hon barkácsolni a boszorkánylátó szé-
ket, vagy főzzünk magunknak egy szí-
vet-lelket melengető forralt bort, akár 
minden napra  karácsonyig!                 K. I.

A fény szentje – Luca

Mindent visz
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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

december 10. csütörtök 
10:30 Mese – A csúnya királyfi  és a szép 

királykisasszony
15:30 Mese (ism.)
19:00 Tükörben – ÉTA 8. Az ÉTA szövetség 

szemléletformáló programja 2020/2.
19:20 Heti recept – Mester Attila (ism.)
19:30 Öttusa magazin
19:50 Portré 

december 11. péntek 
10:30 Mese – Sündisznócska lovagol
15:30 Mese (ism.)
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok 
20:20 Állatbarát magazin

december 12. szombat 
19:00 FLÓRA FILM: Madarat tolláról XI. 

december 13. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20:00 Visszatekintő – Fekete István műveiből. 

Előadja Zrínyi Gál Vince
december 14. hétfő

10:30 Mese – A kerek kő
15:30 Mese (ism.)
19:00 60+
19:20 Kultakt 
19:40 Kertbarátok 
20:00 Sportmagazin

december 15. kedd
10:30 Mese – Holle anyó
15:30 Mese (ism.)
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán – Elmenetel
20:10 Vitalitás

december 16. szerda
10:30 Mese – Ének-zene kóstoló
15:30 Mese (ism.)
19:00 Cseperedő 
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

december 17. csütörtök 
10:30 Mese – A kismalac és a farkasok
15:30 Mese (ism.)
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept – Mihály Gergő (ism.)
19:30 Öttusa magazin
19:50 Portré 

december 18. péntek 
10:30 Mese – A hétszínvirág
15:30 Mese (ism.)
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

december 19. szombat 

19:00 FLÓRA FILM: Madarat tolláról XII.

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

december 21. hétfő
10:30 Mese – Mese a falánk tyúkocskáról
15:30 Mese (ism.) 
19:00 60+
19:20 Kultakt 
19:40 Kertbarátok  
20:00 Sportmagazin

december 22. kedd
10:30 Mese – Az alma
15:30 Mese (ism.) 
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán – Éjszakai festés
20:10 Vitalitás

december 23. szerda
10:30 Mese – A három nyúl
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.

A Csokonai Kulturális Központ online 
programjai, amelyek a házak Face-
book-oldalain megtalálhatók.

Csokonai Művelődési Ház
https://www.facebook.com/csokonaimuvelo-
desihazxv/

Kézműves foglalkozás Fekete 
Istvánra emlékezve
december 12., szombat 13 óra

Képregényíró pályázat – 
különdíj szavazás
december 16., szerda 16 órától
2021. január 15. éjfélig szavazni lehet értékes 
Különdíjunkra a Csokonai Művelődési Ház 
Face book-oldalán képregényíró pályázat kü-
löndíj poszt alatt! Két korosztályban – alsó és 
felső tagozat – egy-egy különdíjat osztunk ki.

Kanga Klub
https://www.facebook.com/kanga.klub

Öko Kanga online
Környezetbarát tippek anyukáknak
Minden kedden Facebook-oldalunkon.

Pacsmagolda online
Baba-mama alkotócsoport
Minden csütörtökön Facebook-oldalunkon.

Kikötő – I úsági Közösségi Sziget
https://www.facebook.com/kikoto15/

Online gitárórák a Kikötőben
december 11., 18., 2021. január 8. péntek dél-
utánonként 16 órától
Tanulj gitározni otthonról a Kikötő online gitár-
óráin! Egyszerű gyakorlatok és könnyen érthe-
tő zeneelmélet kezdőknek és újrakezdőknek.

Hajónapló – online újság 
fi atalokkal, fi ataloknak
Megjelenések: december 12. karácsonyi szám: 
2020. 12. 23., 2021. 01. 09.
A Kikötő I úsági Közösségi Tér munkatársai – 
vállalkozó szellemű fi atalokkal együtt – 2 heti 
rendszerességgel megjelenő online újságot 
készítenek, Hajónapló címmel.

Karácsonyi kerti szobrocskák online
december 18., péntek 18 óra
Hogyan tudsz egyszerű ötletekkel karácso-
nyi hangulatot varázsolni kertedbe vagy 
szobádba? 

Karácsonyi hangulatok online
december 21., hétfő 18 óra
Megkerestük a kerületben azokat a helyeket, 
ahol gyönyörű ünnepi díszítésekkel találkoz-
hatunk.

Adventi képeskertek online
december 24., csütörtök 10 óra
Az advent időszakában a Kikötő munkatársai 
az épület melletti közösségi kertecskéket öl-
töztették ünnepi díszbe.

Kikötő anime klub online
január 7., csütörtök 16 óra
Az első online közvetítés témája a Studio Ghibli 
egyik nagyszerű fi lmje „A könyvek hercege” 
lesz, mivel január 7-én ünnepeljük Yōko Honna 
szinkronszínésznő (azaz az animációs fi lmben 
Tsukishima Shizuku) születésnapját.

Kozák téri Közösségi Ház
https://www.facebook.com/kozakterikozos-
segihaz

Kozák 45 – Jubileumi pódium-
beszélgetés PÁRBESZÉD címmel
december 12., szombat 18 óra
Az est vendégei: Hadzsikosztova Gabriella és 
Tóth József
Műsorvezető: Kembe Sorel-Arthur

A szófi ai születésű magyar, bolgár és német 
nyelven rendszeresen játszó színésznőt, éne-
kesnőt, a Malko Teatro alapítóját, művészeti 
vezetőjét, a Bolgár Országos Önkormányzat 
elnökét, Hadzsikosztova Gabriellát az ismert 
műsorvezető, színész Kembe Sorel-Arthur kér-
dezi múltról, jelenről, jövőről, a bolgár kultúrá-
ról, a művészet életében betöltött szerepéről. 
Az est vendége továbbá a Jászai Mari-díjas, 
a független társulatok mellett elkötelezett 
színművész, Tóth József.

Újpalotai Közösségi Ház
https://www.facebook.com/ujpalotai.kozos-
segihaz/

Adventi pillanatok online
november 28. – december 20. között 
Karácsonyi inspirációk, kreatív ajándékötletek, 
mesék, játékok. Nem csak gyerekeknek!

Zárlat-tárlat online
Palotás László Színterápia című kiállításának 
online változata

Újpalota Quiz online
december 15., kedd 18 órától
Aki szeret játszani, szereti használni a fejét 
és megenged magának két órát egy játékos 
kikapcsolódásra, játékos vetélkedőnkön lehe-
tősége lesz rá. 
Játékmester: Várhegyi Gábor. A belépés 
díjtalan.

Újpalotai percek
minden csütörtökön
Online sorozat az Újpalotai Közösségi Ház 
Facebook-oldalán. Képek, rövidfi lmek, cikkek, 
mesék az 51 éves városrész történetéből, 
hétköznapokról, ünnepekről, közösségekről, 
emberekről, érdekességekről minden csü-
törtökön. 

Pestújhelyi Közösségi Ház
https://www.facebook.com/pekhesek/

Mézeskalácssütés online
december 12., szombat 10 óra

Rákospalota Pestújhely 
és Újpalota Helytörténeti 
Gyűjteménye

http://www.rakospalotaimuzeum.hu/

Új állandó kiállítás Rákospalota, 
Pestújhely és Újpalota 
Helytörténeti Gyűjteményében
November 21-én az Anno Művészeti Hét ke-
retében nyílt meg „Széchenyitelep-Pestújhely 
Aranykönyve – Helytörténeti kiállítás a telepü-
lés 50 évéről” című új állandó kiállítás a Rákos-
palota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti 
Gyűjteményében. Az új „Pestújhelyi-szoba” 
megálmodója Ádám Ferenc helytörténet-ku-
tató. A kurátor kiemelten fontosnak tartotta, 
hogy a község önállósulásának 25. évfordulója 
tiszteletére megjelent Pestújhely Ezüstköny-
vére reflektálva szerette volna bemutatni 
Széchenyitelep-Pestújhely hőskorát, Pestúj-
hely Aranykönyve címmel. A kiállítás 1896-tól 
1950-ig mutatja be a település történetét a 
látogatóknak. A térbe lépve két enteriőrben 
találhatjuk magunkat: egy iskolateremben és 
egy orvosi rendelőben. A kiállítás az oktatás 
és egészségügy bemutatásán túl Pestújhely 
nagyvilági múltját, a színi és zenésztársula-
tokat, a sportban jeleskedőket mutatja be, 
továbbá a település életében fontos szerepet 
játszó vallási felekezetekről tudhatunk meg 
érdekességeket. 
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Az önkormányzati közterület-felügyelet (rendészek) 
az 1 305 3230 (ügyfélfogadási időben), 1 305 3147 

(ügyfélfogadási időn kívül) telefonszámokon várja a bejelentést.

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

rendkép

Összeállította: Riersch Tamás

R E N DŐR S É G I  H Í R E K

GRAFIKA: VARG
A TÍM

EA LAU
RA

Autónk sem bírja jobban 
a hideget, mint mi, éppen 
ezért ugyanúgy fel kell ké-
szíteni a fagyos időre, mint 
ahogy mi is megfelelően fel-
öltözünk ilyenkor. Íme, a leg-
fontosabb teendők listája.

Az első és legfontosabb a 
fagyálló ellenőrzése, mind 
a hűtő-, mind az ablakmosó 
folyadéknak bírnia kell a mí-
nuszokat. Az igazán lényeges 
az előbbi, mert fagyálló nélkül 
a motor tönkremegy – hívja fel 
a fi gyelmet Csebe Sándor köz-
lekedésbiztonsági szakember.

A folyadék G11, G12, G12+, 
vagy a kevésbé környezet-

szennyező G13 szabványú 
lehet. Nem mindegy, ezek kö-
zül melyiket választjuk, mert 
a G11 az 1996 előtt gyártott 
kocsikhoz, a G13 pedig a 2008 
utániakhoz való. Ha koncent-
rátumként vesszük meg, 
nagyjából fele-fele arányban 
keverjük össze desztillált 
vízzel (a sima csapvíz nem jó, 
mert a benne lévő szennyező-
dés megkönnyíti a fagyást).

Érdemes a lámpabúrák ép-
ségét is ellenőrizni, ha szük-
ségét látjuk, políroztassuk 
le azokat. Ettől függetlenül 
rendszeresen tisztítsuk le a 
fényszórók felületét a jobb 
láthatóság érdekében.

Télen mindenképpen 
legyen a csomagtartóban 
elakadásjelző háromszög, 
fényvisszaverő mellény, 
elsősegélydoboz, izzókész-
let, elemlámpa, autós töltő. 
Hasznos, ha van nálunk von-
tatókötél, bikakábel, jégkapa-
ró, hosszú nyelű puha kefe, a 
zsebünkben (nem pedig az 
autóban) jégoldó spray.

Mivel egy járó motorú 
autó óránként körülbelül 
1 liter üzemanyagot fo-
gyaszt, ha hosszabb útra 
indulunk ,  célszerű  eg y 
kannányi üzemanyagot ma-
gunkkal vinni.

Havazás után nem elég 
az ablakokat letisztítani, az 
autó tetejét és a motorházte-
tőt is pucoljuk le rendesen, 
hogy a menetszél ne fújja 
le a havat az utánunk köz-
lekedő kocsira, mert az akár 
balesetet is okozhat.

Végül még egy jó tanács: 
az ablakokat hetente egyszer 
belülről is tisztítsuk meg, a 
koszos üveg ugyanis jobban 
párásodik.                             -y -a

Mostanában egyre többször 
látni rendőr-katona járőrpá-
rost a kerületben. Az egyen-
ruhásokkal leggyakrabban 
bevásárlóközpontokban ta-
lálkozhatunk, de a kerület 
minden pontján számítani 
lehet a felbukkanásukra. 

A november 11-én hatályba 
lépett szigorított járványügyi 
szabályok hívták életre ezeket 
az egységeket. Információink 
szerint kerületenként két 
rend őri egységet jelöltek ki, 
melyekhez a Magyar Honvéd-
ség állományába tartozó kato-
nák is csatlakoztak. Ezeknek 
az egységeknek a feladata, 
hogy napközben a maszk-
viselés és idősávos vásárlás 
szabályainak betartását elle-
nőrizzék, illetve, hogy a ven-
déglátóhelyekre vonatkozó 
korlátozásokkal se élhessen 
vissza senki. Este nyolc és 
hajnali öt óra között pedig a 
kijárási tilalom betartatása a 
legfőbb feladatuk.

Az egységek naponta 
nagyszámú üzletet ellenőriz-
nek, és ahol szabálytalansá-
got tapasztalnak, ott büntet-
niük is kell. A járványhelyzet 
komolyságára való tekintettel 
a büntetési tételek nem ala-
csonyak, egy-egy kihágás 
(maszkviselés, kijárási tilalom 
indokolatlan megszegése) 
5 és 150 ezer forint közötti 
bírsággal is büntethető. A 
XV. kerületben szerencsére 
felelős gondolkodású polgá-
rok laknak, akik betartják a 
szabályokat, ennek ellenére 

az egységeknek mindennap 
ki kell szabniuk egy-két bírsá-
got. Volt olyan éjszaka, hogy 
a 150 ezres bírság két-három 
alkalommal is előkerült . 
Hasonlóan szigorúan veszik 
az üzletek ellenőrzését is, 
cikkünk elkészültéig már két 
boltnak le kellett húznia a 
rolóját. Az üzletek bezárását 
ugyancsak a helyzet súlyossá-
gához igazították, egy boltot, 
vendéglátóhelyet vagy büfét a 
kihágás nagyságától függően 
egy naptól akár egy évig is 
zárva tarthatnak.                R. T.

Belevágott az autóba
Egyik hétköznap kora este egy személyautó alját fl exszel bontó 
férfi ról érkezett bejelentés a kerületi kapitányságra. A rendőrjárőr 
pillanatokon belül a helyszínen volt, így maguk is láthatták az autó 
mellett térdeplő férfi t, akinek a kezében levő fl ex a használattól szik-
rákat vetett. A rendőrök igazoltatták a gyanúsítottat, illetve közelben 
tartózkodó társát, aki az őrszem szerepét töltötte be. Mint kiderült, 
a férfi  az autó katalizátorát akarta éppen levágni, amikor a rendőrök 
megérkeztek. A katalizátor tehát a helyén maradt, a rongálással oko-
zott kár azonban így is meghaladta az 50 ezer forintot. A rendőrök a 
két férfi t előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. 

Nem látott, nem hallott

Ittas vezető ellen intézkedtek a rendőrök Újpalotán. Arra lettek 
fi gyelmesek, hogy a délelőtti időszakban egy személyautó nem a 
megfelelő sebességgel közelítette meg a Nyírpalota úton az egyik 
táblával jelzett és útburkolati jelekkel is ellátott gyalogátkelőhelyet, 
melyen éppen egy gyalogos akart áthaladni. A rendőrök megállították 
a szabálytalankodó járművet, melynek vezetőjét a helyszínen meg is 
szondáztatták, ami alkohol fogyasztását mutatta ki. A férfi t emiatt 
előállították a kerületi kapitányságra, ahol eljárást indítottak ellene. 

Piaci erőszak
Egy garázda férfi t állítottak elő a rendőrök, akit azzal gyanúsítanak, 
hogy az egyik kerületi piacon a földre rántott egy másik férfi t, majd 
azt két alkalommal is megrúgta. A férfi  cselekményét a térfi gyelő 
kamera is rögzítette, így a rendőrök még a piac területén elfogták, 
majd előállították, és garázdaság miatt indítottak eljárást ellene. 

A lopott holmi buktatta le
Egy nő akart ruhadarabokat lopni az egyik kerületi divatáruüzletből. 
A lopáshoz egy erre a célra kialakított táskát használt, melybe az 
eltulajdonítani kívánt termékeket bepakolta, majd megpróbált fi ze-
tés nélkül távozni az üzletből. A biztonsági őr, illetve a segítségére 
siető egyik alkalmazott azonban feltartóztatta, de a nő határozottan 
kitépte magát, és elmenekült. A táskája azonban az őrnél maradt, 
melyből előkerültek az eltulajdonítani kívánt ruhadarabok, illetve a 
gyanúsított telefonja is. A rendőrök ez alapján beazonosították a nőt, 
aki ellen lopás miatt eljárás indult. 

Fegyelmet követelnek

Fagyos kérdések

Rendőr-katona járőrpáros | Szabályok betartását ellenőrzik

Fontos a felkészülés | Autónkat is óvjuk a hidegtől
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sportkép

Arany palotai csapat

Eszti vezeti a világranglistát
November utolsó hétvégéjén megvalósult végre, 
amire Miklós Nikolett, az MTK karateedzője várt: 
tanítványa, a 13 esztendős Takács Eszter ugyanis 
U14 korosztályban a világranglista élére állt. 

Eszter a pandémia miatt karate-világverseny nélküli 
évben az egyik, ha nem a legjobb magyar karatés 
eredményt produkálta. A sikerhez vezető úton három 
rangos nemzetközi online kata (formagyakorlat) ver-
senyen is elindult, és mindhárom versenyen döntőt 
vívott. Két alkalommal győzni tudott, egyszer pedig 
ezüstérmes lett.

Az év nagy részében emiatt elmaradtak a kara-
teversenyek, a világversenyeket – többek között a 
sportág olimpiai bemutatkozását is – pedig 2021-re 
halasztották. (Friss hír, hogy a nemzetközi szövetség 
a februárra tervezett korosztályos Európa-bajnoksá-
got is már augusztusra halasztotta.)

A sportágak közül a karate reagált leggyorsabban 
az egészségügyi helyzetre, és formagyakorlat (kata) 
szakágban tavasszal elsőként rendezett online ver-

senyeket. A kezdeményezés rendkívül népszerűnek 
bizonyult, emiatt pillanatokon belül létrehoztak egy 
nemzetközi versenysorozatot World Series E-Tour-
nament néven. 

Esztiék az első állomást még kihagyták, ám a 
másodikra alaposan felkészültek. Miklós Nikolett 
tanítványa az első online versenyét azonnal meg 
is nyerte. Sikerét októberben megismételte, így két 
aranyéremmel korosztályában a világranglista-ve-
zetés első számú esélyesévé vált. Ehhez már csak az 
kellett, hogy a november 18-án rajtoló ötödik online 
nemzetközi karateversenyen is legalább a döntőig 
meneteljen. Eszternek a 32 fős mezőnyben mini-
mum négy fordulóban kellett jobbnak bizonyulnia 
ellenfelénél ahhoz, hogy célját elérhesse. 

– Ezzel a sikerrel legfőbb célunkat értük el, im-
már Eszti vezeti a világranglistát – mondta Miklós 
Nikolett érthetően boldogan.

Riersch Tamás

Takács Eszter | Online térben is győzött

A november nemcsak a téli előkészületekről szól, 
hanem a magyar sport egyik, legnagyobb esemé-
nyéről, az évszázad mérkőzésének kikiáltott an-
gol–magyar futballmeccsről is. 

November 25-én, a hazájában 90 éve legyőzhetet-
len – és a futballt, mint játékot feltaláló – angol 
csapat az olimpiai bajnok, 1950 óta veretlen magyar 
válogatottal játszott „barátságos” (sokkal inkább 
presztízs) mérkőzést. Ez a meccs akkor az egész vi-
lág érdeklődését felkeltette, ugyanis nemcsak két jó 
csapat, hanem a kapitalista és szocialista tábor két 
reprezentánsának mérkőzéséről is szólt. 

A történetet már ismerjük, Sebes Gusztáv együt-
tese fantasztikus játékkal 6–3-ra verte a verhetetlen-
nek vélt angolokat. Fél évvel később, a Népstadion-
ban rendezett visszavágón, pedig 7–1-re gyepálták 
el őket, ami az angol válogatott egyik legnagyobb 
arányú veresége volt. Az 1953. november 25-i talál-
kozót azóta is az évszázad mérkőzésének nevezik 
(november 25-ét 1993-ban a Magyar Labdarúgás 
Napjává nyilvánították), és a Wembley stadionban 
pályára lépő együttest Aranycsapatnak keresztelték 
el. Az a 11 magyar játékos, aki akkor a kezdőcsapatot 
alkotta, mindössze öt alkalommal játszott együtt, 
ráadásul ebből az ötből négyszer (a Wembleyben is) 
cserélniük kellett, ám az Aranycsapat jelzőt így is 
örökre megkapták.

Ennek, a máig legendás csodacsapatnak kettő 
rákospalotai vonatkozása volt, melyre mind a mai 
napig – immár 67 év távlatából is – büszkék lehetünk. 
Az egyik kerületi kötődés a kapus, Grosics Gyulának 
köszönhető, aki sportvezetői pályafutását a rákos-
palotai Volán SC elnökeként fejezte be. Nagyjából 
15 éven keresztül irányította az egyesületet, ami a 
rendszerváltást követően az újjáalakult REAC-nak 
adta át a helyét. A fekete Párduc nimbusza máig tö-
retlen Palotán, ahol az utódok létrehozták a Grosics 
Gyula Alapítványt és a Grosics Gyula Kapusiskolát. 

A legendákat emlegetve kevesebb szó esik az 
Aranycsapat egyetlen rákospalotai szülöttjéről, Bu-

dai II. Lászlóról, akiről ugyan 1991-ben a Széchenyi 
téri stadiont elnevezték, és aki 2011-ben a rákospa-
lotai helytörténeti sétányon egy emléktáblát, illetve 
egy fát is kapott. Az Aranycsapat Púposként ismert 
jobbszélsője a világverő együttes egyik leghalkabb 
játékosa volt, aki csak futott a vonal mellett, hogy 
aztán a szögletzászlótól hajszálpontos beadást ível-
jen a középen várakozó jóbarát, Kocsis Sándor fejére. 

Akkoriban elvétve szóltak a meccsek Púposról. 
Egy ilyen ritka alkalom volt 1950. június 4-én, 
amikor négy gólt rúgott Varsóban, a lengyelek el-
len 5–2-re megnyert mérkőzésen, de nem ez volt a 
jellemző. Ő tényleg egy „vízhordó” volt, aki lehajtott 
fejjel futott a pályán (innen volt a beceneve is), és 
aki pontos labdáival rengetegszer szolgálta ki a 
csapat akkori sztárjait, Puskást, Hidegkutit és Ko-
csist. Budai Laci akkor sem szólt, ha Sebes Gusztáv 
indokolatlanul kihagyta őt a csapatból, pedig ilyenre 
is bőven volt példa. Például az 1952-es, Helsinkiben 
megrendezett olimpián a jugók elleni döntőben, 
vagy 1954-ben, Bernben, a németek elleni vébédön-
tőben. Pedig előtte mindkét tornán szerepet kapott, 

és jól is játszott. Az, hogy mindössze 39 válogatott-
ság szerepel a neve mellett, részben visszahúzódó, 
magáért ki nem álló személyiségének, részben a 
korszak másik kiemelkedő jobbszélsőjének, Sándor 
Csikarnak köszönhető. Ennek ellenére Budaitól nem 
lehet elvenni az érdemeit, azt, hogy Rákospalotáról 
az Aranycsapatba küzdötte magát, hogy a Fradi, 
majd kényszerből a Budapesti Honvéd történetének 
egyik legfontosabb játékosa lett. Az ’54-es világbaj-
nokság Uruguay elleni elődöntőjében a 112. percben 
2–2-es állásnál olyan labdát varázsolt Kocsis fejére, 
amit Kockának „csak” be kellett fejelnie. A Honvéd 
1956-os dél-amerikai túráját követően, hiába kapott 
a bécsi megbeszélésen egy 80 ezres nyugati ajánla-
tot, inkább hazatért, hogy az övéivel lehessen.  

Az Aranycsapat rákospalotai története néhány 
éve egy újabb fejezettel egészült ki: a csapat balhát-
védje, az 1989. szilveszterén elhunyt Lantos Mihály 
családja ugyanis Rákospalotára költözött. Az uno-
kája, Ködmön Kinga sokáig a szintén kerületi 1FC 
Femina labdarúgócsapatát erősítette.

-sch -s

A világverő tizenegy | Grosics és Budai II. szelleme tovább él városrészünkben
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Fejtse meg a rejtvényt és az 
üzenetet! Vágja ki az újságból 
a teljesen kitöltött rejtvényt, és 
küldje el zárt borítékban leve-
lezési címünkre (XV Média Kst ., 
1615 Bp., Pf. 155) vagy adja le a 
szerkesztőség részére a Bocskai 
utca 1–3. szám alatt! A borítékra 
írja rá: „ÉLETképek REJTVÉNY”! 
Egy helyes megfejtőnk Gabriel 
Garcia Márquez: Baljós óra 
egy másik helye megfejtőnk pe-
dig Szabó T. Anna: Ár könyvét 
kapja. Beküldési ha tár idő: 2020. 
december 10. 
Az előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: A kerület tizenöt 
év múlva gyerekszemmel.
Darvasi László: Magyar Sel-
lő c. könyvét nyerte: Peté-
nyi Györgyné, XV. ker. 
Radnóti Sándor: Sosem fogok 
memoárt írni c. könyvét nyer-
te Imolai István, XV. ker. 
A nyeremények át nem ruházha-
tók, a nyeremények változtatási 
jogát fenntartja a kiadó. 
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Az újságban megjelenő hirdetések 
és közlemények tartalmáért a 
szerkesztőség nem vállal felelősséget!

IPHONEANDROID

TÖLTSE LE 
AZ XVMEDIA APPOT!

 

XV. KERÜLET 
KÖZÉLETI 
LAPJA

RÁKOSPALOTA /  PESTÚJHELY /  ÚJPALOTA

TERMELŐI TERMELŐI 
MÉZEKMÉZEK

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

   

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

ÜVEGEZÉS
ÜVEGES! ABLAK, AJTÓ, ERKÉLY, 
KIRAKAT üvegezése. Hőszigetelő 
üvegek, zu hany kabinok beépítése. 
Régi keretek átalakítása hőszigete-
lő üveg befogadására. Gyorsan, tisz-
tán, pontosan! Biztosításra is! Nagy 
Miklós, telefon: +36 70 940 1011

FELÚJÍTÁSKARBANTARTÁS
ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET! VÁLLAL
JUK TETŐK KARBANTARTÁSÁT, 
beázások megszüntetését, lécek ja-
vítását, tetők átrakását, fóliázását, 
lécezését! Zsindelytetők készítését, 
lapostetők szigetelését, padlások 
hőszigetelését! Garanciális munka-
végzés! Tel.: +36 20 320 1891 E- mail: 
zsolti.teto@gmail.com
HIDEGBURKOLÁS, FÜRDŐSZO
BA, KONYHAFELÚJÍTÁS, egyéb 
felújítási munkák. 10 év tapasztalat, 
gyors kezdés, ingyenes árajánlat és 
felmérés. Tel.: +36 30 723 6003, 
E-mail: felujitasujpest@gmail.com 

FOGTECHNIKA
HÁZHOZ MEGYEK! FOGSOR KÉ
SZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Te-
lefon: +36 20 980 3957

KÉMÉNY
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉ
MÉNYEK BÉLELÉSÉT, ÉPÍTÉ
SÉT, kondenzációs kazánok tele-
pítését teljes körű ügyintézéssel. 
+36 20 264 7752

RÉGISÉG
PAPÍR ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYE
GET,  KÉPESLAPOT, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk és árve-
résre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: +36 1 266 4154. Nyitva: H–Sz: 
10–17, Cs: 10–19.
KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS! 
Arany 14 900 Ft/g-tól, ezüst 350 
Ft/g-tól, bizsukat, borostyán-korall 
ékszereket, bútorokat, festményeket, 

Herendi, Zsolnay, Gorka, Hollóházi, 
Meissen-Hummel, Kovács Margit 
dísztárgyakat. Karórákat, régi pén-
zeket, érméket, kitüntetéseket, fény-
képezőgépeket, katonai eszközöket, 
hagyatékot. Díjtalan kiszállás, érték-
becslés. Budapest V. kerület, Szent 
István krt. 25. Tel.: +36 70 608 6082
VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTO
ROKAT, FESTMÉNYEKET, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, írógépet, 
varrógépet, szőrmebundát, ruhane-
műt, könyveket, hangszereket, csip-
két, bizsukat, teljes hagyatékot, díj-
talan kiszállással. 06 20 544 0027
STUDIO ANTIKVÁRIUM DÍJ
MENTES KISZÁLLÁSSAL és 
azonnali elszállítással, készpén-
zért vásárol régi és új könyveket, 
teljes könyvtárakat , térképeket , 
metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezőlapokat, festményeket, por-
celánokat, egyéb régiségeket, tel-
jes hagyatékot. Tel.: +36 1 312 6294; 
+36 30 941 2484
ANTIK MŰTÁRGYAKAT, FEST
MÉNYEKET, porcelánokat, ezüst-
tárgyakat, régi órákat, bútorokat 
(romos állapotban lévőt is!) Arany- 
és ezüstfelvásárlás kiemelt áron! 
Bergman László +36 20 805 0008

TANÍTÁS
ANGOLTANÍTÁS GYEREKEK
NEK, FELNŐTTEKNEK, nagy ta-
pasztalattal rendelkező szakképzett 
nyelvtanárnál. berkesilona@gmail.
com, +36 20 258 7837

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.  

BASTET BEAUTY 
1152 Budapest , Illyés Gyula 
u. 6–8.
Telefon: 30 400 5005
Fodrászat: férfi , női, gyerek
Kézápolás: manikűr, műkö-
röm, géllak
Lábápolás: pedikűr, gyógy-
pedikűr
Kozmetika: szemöldöksze-
dés/festés, szempillafestés, 
fájdalommentes arcgyanta, 
szempillaépítés
Egyéb szolgáltatások : 
piercingszúrás , testékszer, 
fülbelövés

INGATLAN
Elcserélném: XV. ker., Zsókavár 
u.-ban lévő 78 nm-es, 3,5 szobás, II. 
emeleti örökbérletű önkormányzati 
lakásom. Panelprogramon átesett, 
nyílászárói műanyagok. Buszmegál-
ló a ház előtt. Értékegyeztetés szük-
séges. Tel.: 06 70 421 6337, 16–20 
óra között. 
Eladó: 75 nm-es lakás, plusz 
pince, csere is érdekel. Telefon: 
06  20 497 3086
Eladó: két szoba összkomfor-
tos lakás. Tel.: 06 1 417 5301, esti 
órákban.

LAKHATÁS
Kiadó: középkorú párnak + 1 fel-
nőtt hozzátartozónak, 2 szobás lakás 
bútorozva. Internet, tv, hűtő, mosó-
gép. Tel.: 06 30 936 3522 
Olcsó albérletet keresek a XV. ke-
rületben 2 főre. Tel.: 06 30 245 2759

ELTARTÁS
Eltartási szerződést kötnék idős 
személlyel ottlakás nélkül. Nyugdíjas-
kedvezmény. Szükség esetén házhoz 
megyek. Tel.: 06 20 325 6500

ADOKVESZEK
Eladó: 120 l-es fagyasztó, bar-
kácsköszörű, barkács-hegesztőké-
szülék pajzzsal, elektródával. Tel.: 
06 1 419 8239 
Eladó keveset használt eszközök: 
polarizált gyógylámpa, RLI magnetic 
ringt pulzáló elektromágneses esz-
köz, alacsony frekvenciájú impulzus és 
lágylézer készülék. Tel.: 06 1 306 1760
Eladó: sötétbarna, jó állapot-
ban lévő panofi xbunda, világosdrapp 
kosztüm 42-es méretben és Zórád 
Géza-festmények (1890–1960). Tel.: 
06 1 419 9384
Eladó: 2 m3-es, 2 mm vastag 
lemezből készült tartály, 6 db 11,5 
kg-os gázpalack, alumíniumajtó ke-
rettel együtt 90×200 cm. Telefon: 
06 30 381 8618

Ingyen elvihető: régi Toshiba szí-
nes televízió (jól működik) és egy do-
hányzóasztal. Tel.: 06 30 482 2854 
Eladó olcsón: konyhabútor komp-
lett csappal + zuhanyzó, csapokkal 
együtt. Tel.: 06 20 497 3086 
Eladó: 6 személyes étkezőgar-
nitúra, 8 főre bővíthető, ugyanott 
vegyes méretű használt parketta. 
Tel.: 06 30 569 2200
Eladó: népművészeti ruhák 
(gyerek, serdülő, felnőtt). Telefon: 
06 20 497 3086
Eladó :  10 f iókos ,  guru ló 
(95×40×33) tároló 4500 Ft. Ikeás, 
dekoratív evőeszközkészlet 3 E Ft. 
Tel.: 06 30 852 9253
Eladó: jó állapotú Kleber 195/60/
R15 téli gumi. Ár: 40 000 Ft/4 db. Tel.: 
06 30 914 0626
Eladó: használt (Delonghi) Siesta 
gázkályha + palack. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: 06 70 312 7917
Eladó reális áron: erős, masz-
szív, alig használt kiságy pelenká-
zórésszel, Nagyon szép, hosszúkás, 
újszerű állapotú dohányzóasztal. Tel.: 
06 30 947 3022
Eladó: jó minőségű, nagymére-
tű (52) öltönyök, ingek kedvező áron. 
Tel.: 06 70 278 7399
Eladó: folyosórács (két zár-
ral), szín: zöld, méret: 256×135 cm, 
ebbő l a nyitható ajtó mérete : 
200×90 cm. Telefon: 06 30 852 9253 
v. 06 1 609 7760 üzenetrögzítő.
Eladó: használt Grundfos kerin-
getőszivattyú jó állapotban 5 E Ft. 
Telefon: 06 30 932 7884
Eladó: egy 1,20×1,50-es, vas 
kézikocsi, négykerekes 15 E Ft. Te-
lefon: 06 70 537 8880 
Eladó: nagyméretű laprugós 
utánfutó 160×280 cm rakfelület, 
250 kg önsúly, 1250 kg raksúly. Irány-
ár: 220 E Ft. Tel.: 06 70 510 8824

Eladó: Chi-master eredeti, 
alig használt, jó állapotú. Telefon: 
06 30 563 6536

Eladó: kistermetű pozsgások, 
pletykák, futók, egyéb mini növé-
nyek. Telefon: 06 1 306 6740

Eladó: kihasználatlanság mi-
att normál állapotú Toyota Corol-
la List back Servo. 1994-es évjárat, 
161  000 km, új akkumulátor, 4 db új 
téli gumi. Telefon: 06 30 504 3110

EGYÉB
Bérfüstölőt keresek a XV. ker.-
ben vagy környékén kb. 15 kg hús 
füstölésére. Tel.: 06 20 916 5124

ÁLLÁS
Nyugdíjas faipari képesítéssel 
alkalmi munkát vállal. Anyagbeszer-
zés, ügyintézés gépkocsival. Telefon: 
06 70 234 7759

TÁRSKERESÉS
Telefonon ismerkedne nemdo-
hányzó, rendezetten élő, 70-es ér-
telmiségi úrral, egy 168/70/55 kg, 
jó megjelenésű, zenei, közéleti ér-
deklődésű értelmiségi hölgy. Tel.: 
06 30 940 0979 

*Egy személy legfeljebb 4 levél (24 db) elemet
vásárolhat kedvezményesen.

A hallókészülék elem kedvezményes ára: 280 Ft/levél.

*Az akció szilikon, kemény vagy félkemény illesztékekre
és vékony csőre vonatkozik, és egy személy legfeljebb

2 db illesztéket vásárolhat kedvezményesen.

*Egy személy legfeljebb 2 db tisztítószert vásárolhat kedvez- 
ményesen a következő termékek közül: tisztító spray,

szárító kapszula, tisztító tabletta, tisztítókendő (30db-os)

Ne maradjon le évvégi akcióinkról!

www.geers.hu

Akció időtartama: 2020. december 01 – december  20. 

*Az akció kizárólag hallókészülék viselők számára szól. A kedvezmények igénybevételéhez az egyes 
kuponok felmutatása és időpont egyeztetése szükséges. Kérjük, hogy egyeztessen időpontot

halláscentrumainkba és hozza magával meglévő hallókészülékét és annak kiskönyvét.”

20%*50%* 50%*

Ingyenes telefonszámunk: 06 80 182 182

A kép
illusztráció

A kép
illusztráció

A kép
illusztráció

Illesztékekre TisztítószerekreElemekre

1152 Budapest, Rákos út 77/a. III. emelet
(Rákos úti szakrendelő)

Az üzlet közvetlen telefonszáma: 06 1 410 9151
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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. 
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