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Villámgyorsan reagált ke-
rületünk önkormányzata a 
Magyar Államkincstár janu-
ári nyugdíjutalásában fel-
lépő technikai hibára, így 
azoknak a rászoruló nyugdí-
jasoknak, akik később kap-
ták meg a járulékukat, ét-
kezési utalvány formájában 
nyújtott gyorssegélyt.

Százhuszonkét kerület i 
nyugdíjas összesen 266 ezer 
forintnyi étkezési jegyet vett 
át január 11-én a XV. kerületi 
önkormányzattól. Németh 
Angéla polgármester az után 
döntött a rászoruló idős em-
berek gyors támogatásáról, 
hogy kiderült, késve érkez-
hetnek meg a bankszámlák-
ra a januári nyugdíjak, ez a 
csúszás pedig sokakat nehéz 

helyzetbe hozhat a hét végén – 
írta az önkormányzati portál.

A polgármesteri hivatal 
ezért pénteken meghosszab-
bított nyitvatartással, este 6 
óráig várta a rászorulókat, 
ahol étkezési utalványt ve-
hettek át. Az egyedülállók 

2 ezer, a házaspárok pedig 
3 ezer forintos étkezési jegyet 
kaptak abból a keretből, amit 
az önkormányzat biztosít rá-
szorultság alapján, maximum 
hatezer forint értékben, élel-
miszer-utalvány formájában a 
lakosoknak.                        J. Á.

A kisebb civil szervezetek-
nek kétszázezer forintos 
egyszerűsített támogatást 
vezet be a Nemzeti Együtt-
működési Alap (NEA), a na-
gyobbaknál összevonják 
a korábbi működési és szak-
mai célú támogatást. Töb-
bek között ez is kiderült ja-
nuár 8-án a kerületi Civil 
Kerekasztal-beszélgetésen.

Január első felében, vagyis 
napokon belül megjelennek 
az aktuális pályázatok a 
civil szervezetek működési 
és szakmai programköltsé-
geinek támogatására. Idén 
ugyanis egyesítik az eddig 
külön létező szakmai és mű-
ködési célú pályázatokat, és 
az idei év pályázati kerete 
megközelíti a hatmilliárd 
forintot. Az eddigiekhez ké-
pest azonban jó pár változás 
lesz a pályázatok menetében 
és lebonyolításában. A doku-
mentumok pontos kitöltésére 
épp ezért érdemes felkészül-
ni, ehhez adott útmutatót 
Bognár-Szilárd Boglárka, a 
Budapesti Civil Információs 
Centrum pályázati szakta-
nácsadója az érdeklődőknek 
kollégájával, Bálint Eszter 
projektszervezővel. 

Az előadásából kiderült, 
a kisebb szervezetek, egye-
sületek, alapítványok által 
benyújtott pályázatok, ha 

megfelelnek a feltételeknek, 
a keret kimerüléséig, gya-
korlatilag automatikusan 
évi kétszázezer forint tá-
mogatást nyerhetnek el. Az 
egyszerűsített támogatásra 
nem országos hatókörű szer-
vezetek pályázhatnak, ame-
lyek két évre visszamenőleg 
rendelkeznek számviteli 
beszámolóval és éves bevé-
telük nem éri el az ötmillió 
forintot. 

A pályázatokat továbbra 
is az Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszeren keresztül 
(EPER-ben) kell feltölteni. A 
pontos beadási határidőket 
a hivatalos kiírások fogják 
tartalmazni, az összevont tá-
mogatási pályázat vélhetően 
január 16-án nyílik meg és 
február 15. a határideje, az 
egyszerűsített támogatásnál 
február 16. és március 15. az 
időpont. Bővebben civil.info.
hu/palyazatok

Német h A ngéla pol-
gármester a fórum végén 
kiemelte, hogy nagyon hasz-
nosnak tartotta az informá-
ciókat, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az 
önkormányzat 2019-ben is 
a tavalyi összeget, 10 millió 
forintot tudjon fordítani a 
helyi civil szervezetek támo-
gatására. 

(b)

„Képzett oktatókkal meg-
erősítve és vadonatúj kor-
csolyákkal várja a kicsiket 
és nagyokat a XV. kerület 
decemberben nyílt, ingyenes, 
négy évszakos, fedett koripá-
lyája a Czabán-iskola udva-
rán – jelentette be Tóth Imre 
alpolgármester.

A politikus beszámolt 
arról, hogy összesítették az 
indulás óta eltelt tesztidő-
szak tapasztalatait, amihez 
komoly segítséget kaptak a 
pályát használó gyerekektől, 
szülőktől, pedagógusoktól. Az 
ő véleményüket is fi gyelembe 

véve döntött úgy a XV. kerüle-
ti önkormányzat, hogy az óvo-
dások, iskolások biztonságos 
korcsolyaoktatását délelőt-
tönként képzett szakemberek 
irányítják majd, és a sportolni 
vágyókat 20 pár vadonatúj 
korcsolyacipő is segíti.

A sporteszközöket a szak-
emberek naponta élezik majd, 
de ingyenesen rendelkezésre 
áll a lehetőség azok számá-
ra is, akik saját korcsolyával 
jönnek. Mindez egyébként a 
négy évszakos pálya speci-
ális burkolata miatt ajánlott 
is – tette hozzá Tóth Imre, aki 

hangsúlyozta: a pálya műsza-
ki állapotát, illesztéseit a szak-
emberek naponta ellenőrzik, 
hogy megelőzzék a balesete-
ket. A 300 négyzetméternyi 
felületet mindennap lekenik 
egy egészségre ártalmatlan 
vegyszerrel, hogy a megfelelő 
csúszást biztosítsák, hetente 
pedig géppel takarítják.

A tesztüzem ideje alatt 
egyébként az »igazi« jég-
pályánál sokkal olcsóbban 
felállított létesítmény meg-
lehetősen népszerű volt , 
akadt délután, amikor 160-an 
csúszkáltak, de a délelőtti 
korcsolyáztatás lehetőségével 
is sok intézmény élt a kará-
csonyi szünetig – emelte ki 
az alpolgármester. Tóth Imre 
arra kérte a látogatókat, ész-
revételeikkel továbbra is se-
gítsék az üzemeltetőket, hogy 
a tervek szerint március 8-áig 
nyitva tartó pálya továbbra 
is jó hangulatban, de javuló 
szolgáltatásokkal fogadhassa 
vendégeit.”                            

Gyorssegély 
az önkormányzattól

 Olvasói levél érkezett lapunkhoz a Czabán iskola udvarán felállított korcsolyapályával kap-
csolatban. A levélíró jelezte, örült az ingyenes lehetőségnek, de a műanyag jégpálya saj-
nos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Kifogásolta például a pálya minőségét, hogy 
nincs elég kölcsönözhető korcsolya és a pálya kezelését szolgáló anyag eltávolíthatatlan fol-
tokat hagy a ruhán. A felvetésekkel megkerestük Tóth Imre alpolgármestert, aki az alábbi 
közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz.

Egyszerűsödő 
pályázati rendszer
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Németh Angéla polgármester

Este 6-ig adták ki az étkezési jegyeket
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A kerület lakói hosszú ideje látják 
a félbemaradt építkezés nyomait 
a Karácsony Benő park Deák utca fe-
lőli részén, ahova összevont házior-
vosi és házi gyermekorvosi rendelőt 
tervezett építeni a XV. kerületi önkor-
mányzat. Tóth Imre alpolgármester 
többek között arról is beszélt, hogy 
a helyi önkormányzat a kivitelezővel 
végül szerződést bontott, az építke-
zés lebonyolításáért felelős önkor-
mányzati céget pedig megszüntette.

– Hogyan kezdődött az építkezés kál-
váriája?

– Az egészségügyi komplexum 
megépítésére a XV. kerületi önkor-
mányzat a Penta Industry Kst . – Mas-
inveszt Kst . konzorciummal kötött 
átalányáras vállalkozási szerződést 
2016. november 29-én. A  befejezés 
határideje a szerződéskötéstől szá-
mított 360 nap, azaz 2017. november 
24. lett volna. A szerződés értel-
mében az önkormányzat előleget 
fi zetett a kivitelező konzorciumnak, 
amely ennek ellenére döcögve látott 
munkához, a kivitelezésre átlago-
san napi 3-5 embert biztosított. Bár 
a lebonyolításért felelős műszaki 

ellenőrök rendre fi gyelmeztették a 
halmozódó elmaradásokra a konzor-
ciumot, és az folyamatosan ígérte is 
a több embert és a gyorsabb munkát, 
ebből végül semmi sem teljesült. 
A beruházás készültségi foka 2018 
nyarán sem érte el a 25 százalékot. 
Az elvégzett munkákban is sok a 
hiányosság, a kivitelezés sokszor 
szakszerűtlen volt, és több esetben 
műszaki ellenőri jóváhagyás nélkül 
tértek el a tervektől, amelyeket ezért 
át kellett dolgozni, hogy az építke-
zést folytatni lehessen.

– Hogy áll most a beruházás?
– A helyhatóságot panaszaikkal a 

beszállítók is megkeresték, ugyanis 
a kivitelező az általa megrendelt 
feladatok ellenértékét hónapokon 
keresztül sem egyenlítette ki. Az 
önkormányzat mindezek után 2018. 
április 16-án felbontotta a Penta 
Industry Kst . – Masinveszt Kst . kon-
zorciummal kötött vállalkozási szer-
ződést, és felülvizsgáltatta az épület 
tervezőjével a rendelő épületének 
kiviteli terveit. Az építkezés lebo-
nyolításáért az a RUP-15. Kst . felelt, 
amelyet – többek közt a Deák utcai 
rendelő építésének nem megfelelő 
koordinálása miatt – a képviselő-tes-
tület megszüntetett.

– Mit tudnak tenni az előrelépés 
érdekében?

– Megtettük a szükséges jogi 
intézkedéseket, megtörtént a rend-
őrségi feljelentés, várjuk a nyomozó-
hatóság döntését, hogy elindítja-e az 
eljárást. A vitatott helyzet ellenére 
az önkormányzat mindent megtesz 
azért, hogy a kerület lakói minél 
hamarabb méltó háziorvosi és házi 
gyermekorvosi rendelőt használhas-
sanak. Remélhetőleg a közeljövőben 
orvosolni tudjuk ezt a problémás ál-
lapotot.                                        B. I.

A Deák utcai rendelő 
kálváriája

Tóth Imre alpolgármester

Félbemaradt építkezés

Interaktív vállalkozói 
fórum 
A kerület száz legtöbbet adózó-
ja, a helyi adók összesen nyolcvan 
százalékát befi zető cégek vezetői 
kaptak meghívást arra a vállalko-
zói fórumra, melyet január 17-én 
tartottak a kerületi polgármes-
teri hivatalban. A tanácskozá-
son a XV. kerületi önkormányzat 
2019-re tervezett vállalkozásösz-
tönző lépéseit ismerhették meg 
a résztvevők. A fórumon részt 
vett Hajdu László országgyűlési 
képviselő és Tóth Imre alpolgár-
mester is.

A fórumon dr. Lamperth Mónika 
jegyző többek között arról a ta-
nulmányról is beszélt, amelyet a 
GKI Gazdaságkutató Zrt. készített 
a hivatal felkérésére a városrész 
adottságairól. A beszédében nyo-
matékosította: kormányzati enge-
dély birtokában idén elkezdődhet 
a városrész fejlődésének lendületet 
adó szennyvíz-főgyűjtőcsatorna 
építése, valamint hamarosan a Fő-
városi Közgyűlés elé kerül Németh 
Angéla polgármester előterjeszté-
se a kerületben található, fővárosi 
kezelésű úthálózat régóta esedékes 
korszerűsítéséről. 

A jegyző beszámolt arról is, 
hogy a tanulmányt figyelembe 
véve az önkormányzat a vállalko-
zások mindennapjait megkönnyítő 
lépéseket is javasol, amelyekről 
hónap végén dönt a képviselő-tes-
tület. A tervek között kiemelte az 
okos kerületkártyát, az e-ügyinté-
zést, a megújuló, vállalkozásbarát 
honlapot és azt a „gyorsítósávot”, 
amelyet a hivatal nyit meg a vál-
lalkozóknak, hogy céges ügyeiket 
egyszerűbben intézhessék. A jö-
vőben a hivatal és a vállalkozások 
zökkenőmentes kapcsolatát segíti 
Szabó Zsolt vállalkozásügyi refe-
rens is, ezenkívül együttműködési 
megállapodást kezdeményeznek 
a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvánnyal. 

A cégvezetők nevében felszólaló 
Szántai Sárközi Ambrus arra biztat-
ta kollégáit, hogy egy vállalkozói 
klub megalapításával a hivataltól 
függetlenül is teremtsék meg a 
találkozás lehetőségét. A fórumon 
részletesen bemutatták a GKI tanul-
mányát, melyet az önkormányzat 
honlapján, a bpxv.hu-n bárki meg-
tekinthet. 
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Tóth Imre, Hajdu László és Dr. Lamperth Mónika

2019. január 24. 3belképwww.bpxv.hu



Az összeállítást írta: Jónás Ágnes és Metz  Edina
Fotók: XVMédia, Nagy Botond és Vargosz, Lehoczki Ádám

Segítség a rászorulóknak         
Karácsony előtt nagy hagyománya van kerületünkben is az adományozásnak, a segítségnyújtásnak. Az ünnepet megelőző hét második felében a kerületi ci-
vil szervezetek, egyesületek, pártok mindennap meleg ételt osztottak az újpalotai Fő téren, de volt, aki a Pajtás Étterembe invitálta a rászorulókat, volt, aki 
ruhaadományokat várt és volt, aki tartósélelmiszer-csomaggal segített. 

Az ételosztást az 
MSZP kezdte de-
cember 20-án . A 
párt hosszú évek 
óta támogatja ily 
módon a rászoruló-
kat, idén 300 adag 
pörkölt és brassói 
fogyott el. Tóth Imre 
alpolgármestertől 
megtudtuk, hogy a 

főtt étel mellett mandarinnal és szaloncukorral is kedveskedtek az ér-
kezőknek, akiket forró teával is megkínáltak. Tóth Imre hozzátette: bár 
örül, hogy sok embernek szerezhettek örömet, egyben sajnálja, hogy 
ilyen sok a rászoruló ember, akiknek az egy tál meleg étel is komoly 
segítséget jelent.

A Polgárok Palotá-
ért Egyesület má-
sodik alkalommal 
szervezett melegé-
tel-osztást a kerü-
leti rászorulóknak. 
A z  e l ő z ő  é v h e z 
ha son lóan mos t 
is 400-450 adag 
ételt osztottak szét 
december 21-én . 

Az ebédre érkezőket egy tál fi nom bográcsgulyással vendégelte meg 
az egyesület, amihez friss kenyér is dukált. Az ebédvendégeket almával, 
szaloncukorral és meleg citromos teával is megkínálták.
„Folyamatosan beszélgettünk az ebédosztásra érkezőkkel, az egyesület 
tagjai mindenkivel váltottak néhány jó szót. Azt tapasztaltuk, hogy az Ad-
venti mosoly elnevezésű rendezvényünk nagy sikert aratott a rászorulók 
körében, így reményeink szerint jövőre is folytatjuk ezt a hagyományt” 
– mondta Sára Sándor, a Polgárok Palotáért Egyesület elnöke.

A Demokratikus Koa-
líció folytatta a sort 
december 22-én. A 
harmadik alkalom-
mal megrendezett 
ételosztásukon 200 
adag r izses húst 
szolgáltak fel az ér-
kezőknek, akik az étel 
mellé kenyeret, forró 
teát, szaloncukrot és 

némi tartós élelmiszert is kaptak a párt aktivistáitól. Legárd Krisztián képvi-
selőtől megtudtuk, hogy további 40 adag ételt a nappali melegedőbe szállí-
tottak el és adták oda az ott tartózkodóknak. Az ételt és az adományt részben 
saját forrásból, részben támogatásokból, felajánlásokból biztosították.

A Spirálház felújí-
tásával lét rejöt t 
a Pajtás Étterem, 
ami egyben egy kö-
zösségi tér is, így a 
helyi Fidesz–KDNP 
évek óta itt látja 
vendégül év végén 
a kisnyugdíjasokat, 
nagycsaládosokat, 
a rászorulókat. Most 

sem volt ez másként, december 22-én mintegy 200 ebédvendégnek szol-
gálták fel a székelykáposztát a Pajtásban. A megmaradt mintegy 50 adag 
étel sem ment kárba, a hajléktalanok nappali melegedőjébe vitték el, és 
adták a leginkább rászorulóknak – mondta dr. Pintér Gábor.

Hét évvel ezelőtt 
a  R á s z o r u l ó k a t 
Támogatók Egye-
sülete kezdte el a 
melegétel-osztást 
a kerületben, ta-
valy év végén pedig 
éppen a szervezet 
akciójával zárult az 
ételosztás arany-
vasárnap. Az egye-

sület több mint 300 adag húsos káposztát osztott ki a sorban állóknak. 
Az étel mellé mindenki kapott forró teát, süteményeket, kalácsot és egy 
meglepetéscsomagot is, melyben a tartós élelmiszereken, gyümölcsö-
kön túl karácsonyi ajándékokat, játékokat is tettek a csomagkészítők. 
Németh Angéla polgármester az XV TV-ben elmondta, idén átgondolják, 
hogy érdemes-e ennyire koncentráltan, közvetlenül egymás utáni napo-
kon megtartani az ételosztásokat, vagy esetleg más rend szerint, az év 
egyéb időszakában is kellene tartani hasonló akciókat. 
Az ételosztási dömpingre tekintettel az önkormányzat inkább tartós élel-
miszerekből álló csomagot állított össze a rászorulóknak, amit a Kontyfa 
utcai idősek otthonában vehettek át az ünnepek előtt.

Hatodik alkalom-
mal gyűjtött főleg 
tartós élelmiszert a 
Lehet Más a Politi-
ka a kerületi SzÉRA 
alapítvány otthoná-
ban élő családoknak 
december 19. és 22. 
közöt t . Szi lvágyi 
László LMP-s ön-
kormányzati képvi-

selő azt is elmondta, hogy sok áru gyűlt össze, egy adományozó még 
kétdoboznyi plüssállatot is hozott. A képviselő arra is kitért, hogy ötödik 
alkalommal szerveztek ingyenes ruhaosztást, a ruhaneműkből január 12-
én és 19-én lehetett válogatni az LMP irodájában. Az idei osztást már 
egy cég is támogatta, teljesen új ruhákat adományozott a rászorulók 
segítésére. A megmaradt ruhaneműket a Vöröskereszthez juttatták el. 
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Év végén régi mesekönyvek ado-
mányozására indított jótékony-
sági akciót a Libri és a Mesekő 
Alapítvány, amelyhez a XV. kerü-
leti önkormányzat is csatlakozott 
– írtuk meg a decemberi ÉLETké-
pekben. A felajánlott könyveket 
országszerte harminc Meseponton 
– köztük a Pólus Centerben – lehe-
tett leadni.

Összesen 2250 könyvet si-
került eljut tatni decemberben 
a legjobb helyekre – tájékoztat-
ta az önkormányzat honlapját 
Balog Fruzsina , a helyhatóság 
 GYIÖK-segítője és Kormos Adri-
enn ifjúsági referens, akik helyben 
segítették a jótékonysági akciót.

Először a SzÉRA Családok Át-
meneti Otthona, illetve a Leány-
nevelő Intézet lakóihoz jutottak el 
az adományok. Majd a Pestújhelyi 
Gyermekotthonba, a XV. kerületi 
Család- és Gyermekjólét i Köz-
pontba, valamint a Rejtett Kincsek 
Down Egyesület – Csodavár XV. 
kerületi központjába vitték el a 
könyveket.

Végül a z utolsó december i 
adománycsomag – ami 1300 köte-
tet jelentett – a kerület óvodáiba, 
bölcsődéibe, a Nagycsaládosok 
Újpalotai Egyesületéhez, valamint 
a Rászorulókat Támogatók Egye-
sületéhez került.

JÁg

A hónap végéig, január 31-ig tart 
az adománygyűjtés, a nemluxustás-
ka-kampány, mellyel a rászoruló és 
hajléktalan nőket segítik, például 
fogkefével, fogkrémmel, szappannal, 
samponnal, dezodorral. 

Sajnos egyre több embernek ezek 
a termékek a mindennapokban el-
érhetetlenné válnak. A szervezők, 
a Kívül Belül Boldogság és az Ági 
Huszka Style, azt kérik a lakosság-
tól, hogy válasszanak ki otthon egy 
használható állapotban lévő táskát, 
pakoljanak bele a mindennapi higié-
niához szükséges termékeket, vala-
mint tiszta fehérneműt. A szervezők 
az összegyűlt adományokat a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat központjában 

a nehéz körülmények között levőknek 
adományozzák. 

Leadás helyszíne: Budapesten Ági 
Huszka Style – Paulay Ede utca 41. 
A kerületben a nappali melegedő és 
Utcai Gondozó Szolgálatnál a Kontyfa 
utca 3. szám alatt lehet segíteni ado-
mányokkal a rászorulóknak.          B. I.

A hideg idő mindig a sza-
bad ég alatt tartózkodók-
ra irányítja a közfi gyelmet. 
Ilyenkor nemcsak a szoci-
ális munkások, hanem az 
egyéb területeken dolgo-
zók, illetve a magánembe-
rek is jobban odafi gyelnek 
a hajléktalanokra. Százné 
Orosz Krisztinát, az ESZI 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ egységvezetőjét 
kérdeztük a kerületi hely-
zetről.

– A nagy hidegben mit tudnak 
tenni a hajléktalanokért?

– Az Egyesített Szociális 
Intézmény Család- és Gyer-
mekjóléti Központ keretein 
belül működő Utcai Gon-
dozó Szolgálat a 2018–19-
es téli krízisidőszakban 
– azaz 2018. november 1. 
és 2019. április 30. között 
hétköznapokon – a Twist 
Olivér Alapítvány munka-
társainak ügyeleti idejével 

egyeztetve, páratlan héten 
reggel 9 és délután 5 óra 
között, páros héten délután 
2-től este 10 óráig látja el 
feladatait. Így a XV. kerület 
utcai szociális ellátása hét-
köznapokon 9 és este 10 óra 
között biztosított.

– A mostani télen nőtt a 
hajléktalanok száma?

– Az Utcai Gondozó Szol-
gálat szolgáltatásait negy-
venketten veszik rendsze-
resen igénybe, azaz jelenleg 

ennyien állnak kapcsolatban 
a szociális munkásokkal. 
A tavalyihoz képest nem 
növekedett és nem is csök-
kent a hajléktalanok száma, 
illetve a tavaly életbe lépett 
„hajléktalan törvény” sem 
befolyásolta a kerületben 
tartózkodó hajléktalanok 
létszámát. 

– Hányan „fi gyelnek hiva-
talból” a hajléktalanokra?

–  A z  utca i  szoc iá l i s 
munkát jelenleg két mun-
katársunk látja el, akik heti 
30 órát töltenek terepen. Az 
ellátási területet autóval, 
illetve gyalogosan járják 
be napi útvonalterv alapján. 
Az ellátottakkal lehetőség 
szerint hetente, de legalább 
kéthetente találkoznak a 
„lakóhelyükön”. Az utcai 
szociális munkások emellett 
napi rendszerességgel fo-
gadják ügyfeleiket a Kontyfa 
utcai melegedőben is, ahol 
segítséget nyújtanak a hoz-
zájuk forduló ügyfeleknek. 
Például az elveszett irataik 

pótlásában, a segélyezéssel 
kapcsolatos ügyintézésben, 
az ápolási díj , a családi 
pótlék és a rokkantnyugdíj 
igénylésében segítenek.

– Az októberi törvénymó-
dosítás (a közterületen való 
életvitelszerű tartózkodás 
szabályozása) óta eltelt idő-
szakban mik voltak a tapasz-
talataik?

– A rendelet módosítá-
sának 2018. október 15-i 
hatályba lépése óta a nap-
pali melegedő az év minden 
napján reggel 8-tól délután 

6 óráig tart nyitva. A napi 
10 órás nyitvatartási idő 
bevezetése óta – a tavalyi 
létszám adatokhoz képest – 
nincs emelkedés, azaz nem 
veszik többen igénybe a 
melegedő szolgáltatásait, 
csak annyi a változás, hogy 
a betérők hosszabb időt tölt-
hetnek az intézményben. A 
melegedő meghosszabbított 
nyitvatartásához januártól 
plusz 1 státuszt kaptunk, 
melynek betöltése jelenleg 
még folyamatban van.

Riersch Tamás

Meghosszabbodott a melegedőben töltött idő

A higiénia nem luxus Könyvek ajándékba

Százné Orosz Krisztina
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Körútra indulnak a Gondozó Szolgálat munkatársai Szociális munkás egyik gondozottjukkal

Nappali melegedő
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Az óesztendő utolsó testületi ülé-
sén a képviselők egyhangúlag dön-
töttek arról, hogy a Dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény új vezetője 
a korábbi orvos igazgató, Dr. Buzna 
Andrea legyen.

– Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy a képviselő-testület ilyen 
arányban támogatta a pályázatomat 
– mondta az új főigazgató. – A pályá-
zatomban több célkitűzést is megfo-
galmaztam, melyek, remélhetőleg, 
az önkormányzat támogatását is bír-
ni fogják. Néhány elképzelésünkre 
már „zöld jelzést” kaptunk, így azok 
hamarosan meg is valósulhatnak.

A leghamarabb az új CT beszer-
zése és üzembe állítása történhet 
meg. Az új gép az Észak-Pesti Kórház 
13-as számú épületébe, a tervezett 
röntgengép helyére kerül majd. De 
ugyancsak a 2019-es esztendőben a 
szemészeti szakrendelés is új vizs-
gálóeszközzel gazdagodhat, illetve 
elvégezhetik az Opál utcai háziorvo-
si rendelő felújítását is. A Rákos úti 
szakrendelőben a szociális helyisé-
get raknák rendbe, illetve az egyik 
röntgen- és hasiultrahang-gépet is 

hamarosan lecserélik. A védőnői 
szolgálat informatikai fejlesztése is 
idénre marad, ennek részeként a vé-
dőnők laptopot és nyomtatót kapnak. 
Ez a beruházás a következő tanév 
kezdetéig megvalósul.

– Sajnos mind felnőtt-, mind 
pedig gyermekháziorvosokban is 
hiányt szenvedünk, éppen ezért az 
eddigi körzeteinket is módosítanunk 

kell. A megüresedett praxisok paci-
entúráját szétosztjuk a többi között 
– vázolta a szakember.

Az egészségügyi intézmények 
rendjének felügyeletét a jövőben új 
őrző-védő szolgálat látja el, illetve a 
szakrendelő parkolóiba is kamerá-
kat szerelnek fel, így remélhetőleg 
megszűnnek azok a koccanások, 
amiknek nincs felelőse.

– A humán erőforrást is erősíte-
ni kívánjuk, melyre több tervünk is 
van. Egyrészt megpróbálunk szabad 
kapacitással rendelkező orvosokat 
találni a munkaerőpiacon, másrészt 
az orvosi egyetemmel való együtt-
működésünket is erősíteni kívánjuk. 
A rezidenseknek gyakorlati hely-
színt kínálunk, melynek fejében ők 
minimum öt évig a kerületi egész-
ségügy kötelékében maradnak – 
mondta dr. Buzna Andrea.

Dr. Buzna Andrea már középis-
kolásként – 1980–83 között – bele-
kóstolhatott a kerület egészségügyi 
ellátásába . Akkoriban ugyanis 
nyaranta a Rákos úti laboratórium-
ban dolgozott. Orvosi diplomájá-
nak megszerzését követően pedig 
első munkahelye szintén a kerü-
leti egészségügyi intézmény lett. 
Eleinte az Észak-Pesti Kórházban 
üzemorvosként, a szakrendelőben 
pedig sportorvosként tevékenyke-
dett, majd a sportorvosi feladatokat 
leadva a Rákos úton folytatta üzem-
orvosi munkáját. Minőségirányítási 
vezetővé nevezték ki 2009-ben, majd 
2012-ben orvos igazgató lett. 

Riersch Tamás

Az Őrjárat utcában – a volt 
Észak-Pesti Kórház 11-es 
épületében – található ke-
rületi bőrgyógyászati szak-
rendelés mindig telt házzal 
működik azért, mert a bőr-
gyógyász szakorvos tovább-
ra is hiánycikknek számít 
a hazai egészségügyben. 
Az egyetlen kerületi szakor-
vossal, Dr. Gomba Beátával 
beszélgettünk.

– Rengetegféle bőrbetegség 
létezik – mondta a dok-
tornő. – A betegeink egy 
része idült problémával 
küszködik, az ő esetükben 
a kezelést lehet tervezni. 
A rendelésre lehetőség van 
időpontot kérni, erre álta-
lában három hónapot kell 
várni . Vannak azonban, 
akiknél hirtelen alakul ki 
valamilyen bőrprobléma, 
ami nem tűrhet több hóna-
pos halasztást. Ha a beteg 
vagy háziorvosa úgy ítéli 
meg, hogy az állapot nem 
engedi meg a több hónapos 
várakozást, természetesen 

fel lehet keresni a rendelőt, 
és lehetőség van időpont 
nélküli ellátásra is. 

Ebben az esetben azon-
ban hosszabb várakozásra 
kell számítani a rendelő-
ben, az időpontra érkezők 
elsőbbséget élveznek. Kivé-
telt képeznek az azonnali el-
látást igénylő esetek, ilyen 
azonban ritkán fordul elő, 
ezek a betegek jellemzően 
inkább a Sürgősségi Beteg-
ellátó Osztályra kerülnek. 

Dr. Gomba Beáta hét-
főn, szerdán, csütörtökön 
és pénteken délelőtt, ked-
den pedig délután fogadja 
a betegeket .  A szakem-
ber bízik abban, hogy az 
egészségügyi intézmény 
vezetése talál majd szabad 
kapacitással rendelkező 
bőrgyógyászt, aki a mun-
ka egy részét átvállalja. És 
akire nagy szüksége lenne 
a kerületnek.

Riersch Tamás

Az új vezető új lendületet ad

Orvoslásra váró probléma

Dr. Gomba Beáta | Fogadják a sürgős eseteket

Dr. Buzna Andrea | Modernizálják a gépparkot
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Változás 
a hematológián

Rövid ideig maradt hemato-
lógiai rendelés nélkül a XV. 
kerület, a Dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény 
menedzsmentjének gyor-
sa n sikerült  pótolnia a 
tavaly év végén nyugdíjba 
vonult szakorvost.  

A vérképző és nyirok-
szervek betegségeivel a 
jövőben dr. Kiss Miklós 
László főorvos fog foglal-
kozni, aki a rendelés régi 

helyszínén, az Észak-Pesti 
Kórház 10-es épületében 
fogadja majd február 1-jé-
től a betegeket. A rendelés 
időpont ja v iszont meg-
változott: a korábbi keddi 
időpont helyett mostantól 
hé t főn ként  8 . 3 0 –16 . 3 0 
között lesz lehetőségük a 
betegeknek, hogy a hema-
tológus szakorvossal talál-
kozznak.

R. T.
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A Rákospalota-Óvárosi Reformá-
tus Egyházközség több mint tíz-
éves vágya valósulhat meg azzal, 
hogy az egyház elnöksége nem-
régiben jóváhagyta a gyülekezet 
óvodaépítési tervét. A beruházás 
a régi óvárosi templom és isko-
la helyén, a Kossuth utca 10. szám 
alatti üres telken épülhet meg, 
várhatóan 2019–2020-ban.

– Nagy dolog ez a gyülekezet számá-
ra, és megvalósulásáért rengeteget 
imádkoztunk – mondta Hekli Kata-
lin lelkész. – A kiviteli tervek rövid 
időn belül elkészülnek, s amennyi-
ben sikerül kivitelezőt találnunk, 
már indulhat a beruházás. 

Az óvárosi ingatlanon négycso-
portos óvoda épül, melynek fenntar-
tója az egyházközség lesz. 

Az óvoda pedagógiai munkater-
vét a Református Pedagógiai Inté-
zettel közösen fogjuk kidolgozni.  
A terveink szerint egy keresztény 
értékrendet és a rákospalotai ha-
gyományokat szem előtt tartó intéz-
ményt fogunk üzemeltetni. Az óvoda 
mindenki számára nyitva lesz, aki 
ezekkel az értékekkel azonosulni 
tud – mondta a lelkész.

Az óvoda a Református Egyház 
óvódaépítési programja keretében 
épül meg, amelyre az egyház har-
mincmilliárd forint támogatást ka-
pott az államtól. Az új intézmény a 
tervek szerint a 2020–2021-es tanév 
kezdetén már gyerekeket is fogad.

Riersch Tamás

Rákospalota református közös-
sége már a XVII. századtól bi-
zonyíthatóan létezett, az idők 
folyamán többféle épületben 

gyűltek össze a hívek. Rákospalota-
Óváros jelenlegi templomát 1938-
ban kezdték építeni, három év alatt 
készült el. Az építkezés elkezdését az 
is elősegítette, hogy az egyházközség 
ajándékba megkapta a várostól a Kos-
suth utca 1. szám alatti telket, ahol 
a régi községháza állt – írja a www.
rpovaros.hu.

A hívek kétszázezer pengőt gyűj-
töttek össze a Csaba Rezső tervei alap-
ján készült épületre, mely emblemati-
kus külalakját a helyi lelkipásztor, i . 
Benkő István skóciai tanulmányainak 
köszönhette, ugyanis ő ragaszkodott 
a gótikus stílus megjelenéséhez. Ér-
dekesség, hogy az öreg templomból 
áthozták a szószéket, az orgonát, az úr 
asztalát és a padokat is, melyek most a 
karzaton találhatók, illetve két harang 
került át a régiek közül. 

A Pesti Hírlap 1941. június 6-i 
száma szerint „Az avatási ünnepség 
keretében Séllyei-Fröhlich Ferenc 
presbiter ismertette a templomépítés 
történetét.” Az Újság pedig ugyanek-
kor arról írt, hogy „A felszentelés 

előtt elbúcsúztak a másfélszáz éves, 
már omladozó templomtól, és Benkő 
esperes-lelkész szavai, majd Victor 
János dr. igehirdetése után Ravasz 
László püspök mondotta el felszente-
lő imáját.” Hekli Katalin református 
lelkipásztor a templomról elmondta, 
hogy folyamatosan karbantartják az 
imahelyet, tavaly az orgonát újították 
fel, idén a fűtést korszerűsítik.       K. I.

Húsz éve alakult Magyarország első 
gospelkórusa, a Lumen Christi, mely 
több szállal is kötődik a kerület-
hez. A kerületi kórustagok mellett 
az együttes alapítója és vezetője, 
Gergó Lajos, a Rákospalota MÁV-te-
lepi Jézus Szíve Plébánia képvise-
lő-testületének elnöke is több mint 
harminc éve Rákospalotán lakik.

– A húsz nem is húsz, hanem inkább 
harminc – kezdte kissé talányosan az 
alapító-vezető, aki civilben az ELTE 
Informatikai karának docense. – Ennyi 
éve alakult meg a plébánián az első 
gitáros i úsági kórusunk. Akkor még 
nem gospelt énekeltünk, arra még ér-
nie kellett a kórusnak. Ezt tíz év után 
kezdtük énekelni.

A „gospellé válást” az akkori plé-
bános – a tavaly elhunyt – Vitai Attila 
is lelkesen támogatta, aki az együttes 
névadásából és dizájnjából is kivette 
a részét. 

– Az országban elsőként alakí-

tottunk gospelkórust, mely nagyon 
hamar kapóssá vált. Rengeteg helyre 
hívtak bennünket, és a felkéréseknek 
az amatőr státuszunkból adódóan – a 
tagok iskola és munka mellett énekel-
tek – sokszor csak nehezen tudtunk 
megfelelni. Hála a támogatóinknak, 
immár húsz éve létezhetünk és mű-
ködhetünk – mondta Gergó Lajos.

A kórus a húsz év alatt több száz 
fellépésen, nemzetközi kórusverse-
nyeken és 5 CD-n van túl. Legutolsó le-
mezüket az óesztendő végén mutatták 
be. Ez egyben az együttes jubileumi 
koncertje is volt.

– Az ünneplésen már túlvagyunk, 
de idénre is maradt két fontos esemény 
– magyarázta a vezető. – Tavasszal is-
mét részt veszünk a budapesti nemzet-
közi kórusversenyen, nyár elején pedig 
egy rendkívül megtisztelő amerikai 
meghívásnak is eleget kívánunk tenni.

A Lumen Christi repertoárjában 
szereplő művek egyike, Robert Ray 
„Gospel misé”-je idén ünnepli negy-
venedik évfordulóját. Az alkalomból 
pedig New York legrangosabb kon-
certtermében, a Carnegie Hallban az 
említett mű egy ünnepi, jubileumi 
előadását szervezik. Az eseményre a 

Lumen Christi Gospel Kórus is meg-
hívást kapott. A húszfős énekkar kiuta-
zása komoly anyagi áldozatot követel, 
ám szerencsére az amerikai szereplést 
széles összefogással támogatják. A 
hívek és a támogatók adományaiból, 
illetve több jótékonysági koncertből 
talán sikerül megvalósítani egy kis 
magyar együttes álmát, hogy egyszer 
a világ egyik legrangosabb koncertter-
mében is bemutathassák a tudásukat. 
(A kiutazáshoz szükséges pénz még 
nem gyűlt össze, így a kórus várja to-
vábbi támogatók jelentkezését.) 

Riersch Tamás

Megvalósuló álom

K E R Ü L E T I  T E M P L O M O K
Emblematikus épületei kerületünknek a templomok, kevesen ismerik a tör-
ténetüket. Új sorozatunkban szeretnénk bemutatni a kerület templomait.

A „tűtornyos” templom 

Gergó Lajos | Karnyújtásnyira az amerikai fellépésFO
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Kulcsár Győző-ösztöndíj

Kulcsár Győző emléke előtt tisztelegve sportolói ösztöndíjat 
alapíthat az önkormányzat, hogy támogassa a szociálisan 
rászoruló fi atal sportolókat. Az ösztöndíjat létrehozó ren-
delettervezet társadalmi egyeztetése folyamatban van, a 
képviselő-testület január végén dönthet a támogatás beveze-
téséről – adta hírül a bpxv.hu. A százezer forintos, egyösszegű 
ösztöndíjat évente nyolc fi atal kaphatná meg, 2-2 lány és fi ú 
az egyéni, illetve a csapatsportágakból. Jelentkezni minden év-
ben február 15-ig lehetne, a beérkezett pályázatokat a bizott-
ság minden év április 31-ig bírálná el, az ösztöndíj elnyerését 
igazoló okleveleket pedig a magyar sport napjához kapcsoló-
dóan, ünnepélyes keretek között adnák át a díjazottaknak. 

Fenyőgyűjtés
A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. ja-
nuár 6-tól egy-másfél hónapig úgynevezett 
fenyőfajáratokkal szállítja el a már feleslegessé 
vált karácsonyfákat. Ezt követően a hulladék-
szállító gépek gyűjtik össze az örökzöldeket – 
írja az FKF a honlapján. 
A fenyők kihelyezhetők a kukák mellé vagy az 
FKF kijelölt gyűjtőhelyeinek egyikén, de fi gyelni 
kell, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, 
sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik 
forgalmát. Kerületünkben négy gyűjtőhelyet 

jelölt ki a társaság: az újpalotai toronyháznál; 
a Kontyfa utca 10.-nél; a Wesselényi utca – 
Bánkút utca sarkon és a Csobogós utca 2.-nél, 
a „Vízművek” gépházzal szemben. 

Ruhaosztás 
Ingyenes ruhaosztást tart 
az Árendás köz 2–4.-ben a 
Nagycsaládosok Újpalotai 
Egyesülete a lakosság ré-
szére február 2-án, szomba-
ton 9-től 12 óráig. Bejárat a 
Szobabérlők háza mögött. 

Technikai 
hiba
A szűrőtartály meghibáso-
dása miatt nem lehet úszni 
a Széchenyi úti tanuszodá-
ban – tájékoztatott az üze-
meltető cég. A Gazdasági 
Működtetési Központ (GMK) 
a kényszerű szünetről értesí-
tette a bérlőit, és megrendel-
te a javítást, amit legkésőbb 
február 6-ig befejeznek. 

Újabb díszpolgártól búcsúzunk

Kun Zsuzsa Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas, rector 
emeritus, a magyar balett-
művészet emblematikus 
alakja, kerületünk díszpol-
gára életének 85. évében, 
december 24-én elhunyt. 
Kun Zsuzsa balettművész, 
balettmester, Kossuth-díjas 
Kiváló Művész az Operaház 
balettiskolájában végzett, 
Nádasi Ferenc tanítványa-

ként. 1943-tól az Operaház 
tagja, magántáncosa, majd 
örökös tagja és mester-
művésze. Párhuzamosan 
1972-től a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem jogelődje, 
az Állami Balett Intézet, 
illetve Magyar Táncmű-
vészeti Főiskola főiskolai 
tanára, ba lettmestere, ké-
sőbb emerita professzora. 
1972–79-ben az Állami Ba-
lett Intézet igazgatója. 2018 
szeptemberében a Magyar 
Táncművészeti Egyetem 
sze ná tusa rector emeritus 
címmel tüntette ki – írta 
a Magyar Táncművészeti 
Egyetem. 
A XV. kerületi önkormány-
zat 2013-ban adományozott 
neki díszpolgári címet.
Temetéséről később intéz-
kednek, a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem saját ha-
lottjának tekinti. 

„Újpalota kertésze”, vagyis 
Román István tiszteletére 
emlékkövet avattak 2019. 
január 16-án a Késmárk – 
Neptun utca által határolt 
parkban a Késmárk–Neptun 
Civil Társaság a Környeze-
tért kezdeményezésére és 
a XV. kerületi önkormányzat 
támogatásával. 
Román Istvánra sok újpalotai 
emlékszik, a Késmárk utca 3. 
szám lakójaként még nyug-
díjasként is folyamatosan a 

környezetét ápolta, gondoz-
ta, több mint 140 fát ültetett 
 az évek alatt. Három éve, 86 
éves korában hunyt el. Az 
átadó ünnepségen Tóth Imre 
alpolgármester beszédében 
kiemelte, hogy a kerületi ön-
kormányzatnak fontos, hogy 
támogassa az ehhez hason-
ló értékteremtő civil kez-
deményezéseket. Hegedűs 
László, a Késmárk–Neptun 
Civil Társaság a Környeze-
tért elnöke pedig elmondta, 

hogy az emlékhellyel Ro-
mán István alakja mellett 
tisztelegnek mind azok előtt, 
aki azért dolgoztak, hogy 
Újpalotán ennyi zöldterület 
legyen. 
A civil szervezet továbbra is 
azon munkálkodik, hogy az 
emlékhelynél lévő park köz-
életi pihenőként és rendez-
vényhelyként funkcionáljon, 
a helyiek bármikor felkeres-
hessék a ligetet egy baráti 
beszélgetésre. 

Emlékkő Újpalota kertészénekIgazságos lakbérek, 
érvényesített szerződési 
feltételek

Az elmúlt hetekben napvilág-
ra került téves információkkal 
szemben ezúton tájékozta-
tok mindenkit, hogy kerüle-
tünkben 2011 óta változatlan 
az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérleti díja. Ami az 
elmúlt hetekben történt, az 
nem más, mint a költségelvű 
lakások esetében a jogsza-
bályi változások átvezetése 
és a költségelvű alapon bér-
lők valós jövedelmi helyzeté-

nek felülvizsgálata. Az önkormányzat mostantól érvényesíti 
azt a bérleti szerződésben rögzített elvet, hogy ezen lakások 
esetében a bérlőknek magasabb bérleti díjat kell fi zetniük, ha 
a szerződéskötés után növekszik a jövedelmük.
Erre a változásra azért került most sor, mert 2010 óta a 
testület nem tette lehetővé, hogy a kerületünkben a valódi 
jövedelmekhez igazítsuk a költségelvű lakások bérleti díját. 
Hiába készítettem el az új lakásrendeletünk tervezetét, azt a 
többség nem támogatta.
Az engem támogató képviselők döntésével megteremtettük 
a jogszabályi, rendeleti alapjait annak, hogy azok, akiknek az 
elmúlt években emelkedett a jövedelmük, a valós adatoknak 
megfelelő bérleti díjat fi zessék a jövőben. Mindössze ennyi 
történt: tekintettel azokra is, akik jogszabálykövető módon 
önmaguk vallották be jövedelmi változásaikat, egy olyan újabb 
ügyet tettünk igazságosan rendbe, amellyel elődeink nem 
foglalkoztak. Bérleti díjat viszont nem emeltünk.

Németh Angéla
polgármester
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Ahogy a korábbi években, idén is fontosnak 
tartjuk, hogy a 2019. évi kéményellenőrzések 
tervezett üteméről a lakosságot tájékoztassuk. 

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kst . közlemé-
nye alapján kerületünkben a 2019. évi kéményellenőrzé-
sek ütemezése az alábbi linken érhető el:
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/2019-ter-
vezett-kemenyellenorzesek_kerulet-15.pdf
Az ütemterv tájékoztató jellegű, az a felmerülő külső kö-
rülmények (pl. jogszabályváltozások) tükrében változhat. 
Annak érdekében, hogy a kéményellenőrzés, a lakás-
ba való bejutás biztosítása a lehető legkevesebb gon-
dot okozza, az ellenőrzés időpontjáról nemcsak az előírt 
hirdetményeken keresztül tájékoztatja ügyfeleit a társa-
ság, hanem honlapján, a www.kemenysepro.hu oldalon 
is, a regisztrált ügyfelek akár e-mailben és SMS-ben is 
értesülhetnek az ellenőrzés pontos időpontjáról. Az in-
gyenes szolgáltatás keretében azok, akik igényelték az 
elektronikus értesítést, 7 nappal az ellenőrzés előtt em-
lékeztető e-mailt kapnak, míg 3 nappal az ellenőrzés 
előtt SMS emlékeztetőt küldenek számára az ellenőrzés 
időpontjával és az ellenőrzéssel érintett cím adataival.

A társaság honlapján minden szükséges és fontos infor-
máció megtalálható a közszolgáltatással kapcsolatban, 
annak érdekében, hogy a kerületi lakosok széles körű 
tájékoztatást kaphassanak egy-egy kéményseprőipa-
ri kérdésben.

Németh Angéla polgármester

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

 
2. sz. vk. Gyurkovics Miklós (Fidesz–KDNP) 
20 587 0807
mgyurkovics@freemail.hu
Minden hónap második szerdáján, 
17 és 19 óra között a Palota Pont Rákospalotai 

Tanácsadó és Együttműködési Irodában.

 
3. sz. vk. Merk Péter (Tiszta szívvel – tiszta 
kézzel Rákospalotáért) 20 352 4009
roden00@freemail.hu
Minden hónap második szerdáján, 17 és 19 óra 
között a Palota Pont Rákospalotai Tanácsadó 

és Együttműködési Irodában.

 
4. sz. vk. Agárdi János 
(Fidesz–KDNP) 30 952 0012
agardijanos@fi desz.hu
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés 
alapján.

 
5. sz. vk. Csonka László 
(Fidesz–KDNP) 20 219 1232
csonka.laszlo@fi desz.hu 
Minden hónap második péntekén 16-tól 
18 óráig a Csokonai Művelődési Központban 

(Eötvös utca 64–66.), előzetes telefon egyeztetés alapján.

 
6. sz. vk. Legárd Krisztián (DK)
30 540 6393
legard.krisztian@gmail.com
Minden hónap harmadik szerdája 17.30-tól 
19.00 óráig a Szent Korona Általános Iskolában 

(Szent Korona útja 5.). Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés esetén más helyszín és időpont is lehetséges.

 
7. sz. vk. Király Csaba (RÁTE)
30 962 8755
kingcsabi@gmail.com
Minden hónap első csütörtökén a Polgármesteri 
Hivatal 110. sz. szobájában 14–16-ig, előzetes 

egyeztetés alapján.

 
8. sz. vk. Báder György 
(Fidesz–KDNP) 20 934 9983
bgyprint@t-online.hu
Előzetesen, telefonon vagy e-mailen egyeztetett 
időpontban a Pestújhelyi Közösségi Házban.

 
9. sz. vk. Vékás Sándor
(Liberálisok) 30 964 2452
sandor@vekas.hu
Telefonon és e-mailen történő 
egyeztetés alapján.

 
10. sz. vk. Tóth Veronika (DK) 
30 585 4493 
tothveronika53@gmail.com 
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óra között a 
Sárfű u. 3. földszintjén található közös képviselői 

irodában, valamint minden hónap második keddjén az Olajág 
Idősek Otthonában 15–17 óra között a C. épület fszt. 12. sz. klub-
helyiségben. Telefonon vagy e-mailen történő egyez-
tetés esetén más helyszín és időpont is lehetséges.

 
 11. sz. vk. Bitvai Nándor 
(Fidesz–KDNP) 70 670 5220
bitvai.nandor@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő 
egyeztetés alapján.

 
12. sz. vk. Victorné dr. Kovács Judit 
(Fidesz–KDNP) 20 350 6859
drkovacsjudit1982@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés 
alapján, illetve minden hónap első csütörtökén 

16:00–18:00 óráig az Újpalotai Nyitott Ajtó Együttműködési 

Irodában.

 
13. sz. vk. Móricz Eszter
30 334 2031
moricz.eszter01@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő 
egyeztetés alapján.

 
 14. sz. vk. Tóth Imre (MSZP) 
30 984 3118
t.imre65@gmail.com
Minden hónap 2. szerdáján 17–19 óráig 
a Neptun Utcai Általános Iskolában.

 
Bencsics Lászlóné 
(Fidesz– KDNP) 
20 442 5865
bencsicsari1@gmail.com
Minden hónap második szerdáján 15–17 óráig 

a Pestújhelyi Együttműködési Irodában (Bp. XV., Pestújhelyi 

út 68.). Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés esetén más 

helyszín és időpont is lehetséges.

 
 Bihal Dávid (MSZP) 
20 745 9074
david.bihal@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés 
alapján.

 
Bodó Miklós (független) 
70 382 6160
bodo.miklos@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő 
egyeztetés alap ján.

 
 Dr. Matlák Gábor (Liberálisok)
30 997 0717
matlakgabor@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő 
egyeztetés alapján.

 
 Dr. Pintér Gábor 
(Fidesz–KDNP) 30 247 9458
dr.pintergabor@fi desz.hu
Telefonon és e-mailen történő
 egyeztetés alapján.

 
Szilvágyi László (LMP) 
30 768 0993
laszloszilvagyi@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő 
egyeztetés alapján.

 
Dr. Lamperth Mónika jegyző
Félfogadás: Minden hónap második 
keddjén 13:30–16:30 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban. Előzetes telefonegyeztetés a 
305 3268-as telefonszámon.

 
Dr. Filipsz Andrea aljegyző
Félfogadás: Minden hónap második 
keddjén 13:30–16:30 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban. Előzetes telefonegyeztetés 
a 305 3268-as telefonszámon.

 Hajdu László országgyűlési képviselő 
06 30 211 3894, hajdu.laszlo@parlament.hu
Rendhagyó fogadóóra az egészségügyről 
február 1-jén 17 órai kezdettel 
a Szent Korona u. 11. szám alatt található 

önkormányzati képviselői irodában. 
Fogadóórát tart február 6-án, szerdán 15 órától. 
Helyszín: képviselői iroda; Nyírpalota u. 5. fszt. 1. 
Előzetes egyeztetés vagy más időpont megbeszélése 
a 06 30 899 2663-as telefonszámon vagy e-mailen.

 
Németh Angéla 
polgármester
Minden hónap 1. hétfője 13:30–17:30-ig.  
Helyszín: Polgármesteri Hivatal. 
Időpontkérés telefonon történő 

egyeztetés alapján. Telefonszám: 305 3260
 

Victorné dr.  Kovács Judit 
alpolgármester
kovacs.judit@bpxv.hu
Minden hónap 2. hétfője 
13:30–17:30 óra között. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal I. emelet 105-ös iroda. 
Telefonszám: 305 3284

 
Tóth Imre 
alpolgármester
toth.imre@bpxv.hu
Minden hónap első hétfője 
13:30–17:30 óra között. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal I. emelet, 109-es iroda. 
Telefonszám:  305 3244

A felhívások, közlemények, rendeletek teljes terjedelmükben, 
egységes szerkezetben a mellékletekkel együtt letölthetőek  
a bpxv.hu honlapról. Az azokban feltüntetett adatokért és 
információkért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Tájékoztatás a 2019. évi 
kéményellenőrzésekről

POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI JEGYZŐK ELÉRHETŐSÉGEI 
ÉS FOGADÓÓRÁI

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI
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DÖNTSÖN A VÀROS!

ÖN IS VOKSOLHAT
JANUÁR 28-FEBRUÁR 2. KÖZÖTT MINDEN NAP 
9:00-18:00 ÓRÁIG, FEBRUÁR 3-ÁN, VASÁRNAP 
9:00-12:00 ÓRÁIG.

MSZP XV. KERÜLETI IRODA
1053 BP., EÖTVÖS UTCA 8. I. EMELET

JÖVŐPÁRTI ESTÉK PALOTÁN 
Magyarország a hazánk

Európa az otthonunk

TÓTH IMRE
házigazda

MSZP XV elnök, alpolgármester

DR. UJHELYI ISTVÁN
vendég

 Európai Parlamenti képviselő

2019. FEBRUÁR 6. 17:30

MODERÁTOR: TÖRÖK ZSOLT
MSZP XV. kerületi  alelnök

PAJTÁS ÉTTEREM - SPIRÁLHÁZ 
1157  BP.,  ZSÓKAVÁR U. 26.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
A partnerségi egyeztetés szabályai-
ról szóló 8/2017. (III. 14.) önkormány-
zati rendelet értelmében tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot és a Partnere-
ket, hogy a 17/2018. (VI. 26.) ök. számú 
rendelettel elfogadott Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Kerületi Építési 
Szabályzata (KÉSZ) módosításra kerül.

A KÉSZ módosítását két alapvető ok indo-
kolja. Egyrészt a kerület egyes területein a 
fővárosi településrendezési tervek előírá-
sai miatt korlátozott beépítési lehetősé-
gek kerülhettek csak biztosításra, másrészt 
a KÉSZ jóváhagyását követően, a rendelet 
alkalmazása során felmerültek olyan fi no-
mítások, elírások, pontatlanságok, amelyek 
a szabályzat és a tervlapok pontosítását 
igénylik. A KÉSZ módosításával párhuza-
mosan a fővárosi településrendezési tervek 
módosítása is megkezdődik.
A készülő módosítás elfogadásához a tele-
pülésrendezési eljárást a településfej lesz tési 
koncepcióról, az integrált te le pü lésfejlesztési 

stratégiáról és a te le pü lés rendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 36.  §-a szerinti teljes 
eljárás kerül lefolytatásra.

A KÉSZ módosítása 
témában lakossági fórum 

kerül megrendezésre
2017. február 7-én 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.
A Lakosság és a Partnerek az eljárás elő-
zetes tájékoztatási szakaszban észrevételt, 
javaslatot tehetnek, véleményt nyilvánít-
hatnak 2019. február 24-ig. 
A Főépítészi Irodának címzett előzetes vé-
leményeket, észrevételeket az alábbi pos-
tacímre, vagy e-mail-címre lehet küldeni:
levélcím: Bp. XV. ker. Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Iroda
1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.
e-mail.: foepitesz@bpxv.hu
tel./fax: (1) 305 3368, 305 3378

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
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CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZCSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 72851153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

APRÓK TÁNCA 
a Mező Együttessel
február 2. szombat 16–18 óra
Ára: 400 Ft

GÖRÖG FARSANG 
a Pasatempos Zenekarral
február 2. szombat 18–22 óra
Ára: 500 Ft

CSOKI MOZGÓ
NYUGDÍJAS FILMKLUB
február 7. csütörtök 15 óra
Mamma Mia 2. (2018)
Ára: 300 Ft

TÁNCHÁZ RÁKOSPALOTÁN
február 8. péntek 19–23 óra
A Rákospalotai Szilas Néptánc-
együttessel és Pálházi Bence 
Bandájával. Ára: 300 Ft

TÁRSASJÁTÉK FIESZTA
február 9. 10–20 óra
Ára: 500 Ft

PINOKKIÓ 
február 10. vasárnap 10.30 óra 
a Hadart Színház előadása
Ára: 850 Ft, családi (3 fő): 2100 Ft

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

BATANG FELÉ – tragikomédia
január 25. péntek 19 óra
Játsszák: Koltai Róbert 
és Szirtes Balázs. Ára 1600 Ft

FARSANGI BABABÁL 
február 2. szombat 10 óra 
Ára: 600 Ft; felnőtt 800 Ft

ZSÓKAVÁR GALÉRIA
február 5. kedd 18 óra
Dr. Kovács Mátyás „Zimankós ihle-
tések” című kiállítása.

„FOROG AZ ORSÓM KEREKE”
február 9. szombat 10 óra
Napra-Forgó családi mulatság. 
Ára: 700 Ft, családi (3 fő) 1800 Ft 

FARSANGI RENESZÁNSZ BÁL
február 16. szombat 18–22 óra
A szegedi Al Fresco Régizene 
Együttessel. Ára: felnőtt 1600 Ft, 
diák, nyugdíjas 1200 Ft

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZKOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1154 Gábor Á. u. 58/c T.: 410 55361154 Gábor Á. u. 58/c T.: 410 5536

DÚDOLÓ – zenés foglalkozás
péntek 9.30–10.00 óra 
Ára: 1000 Ft/alk., 3600 Ft/4 alk.

ESPIRITO
hétfő, szerda 9–10 óra
és kedd, csütörtök 18–19 óra
Ára:1000 Ft/alk., 7000 Ft/8 alk.

GYERMEKJÓGA 4–10 éveseknek
szerda 16.30–17.30 óra
Ára:1200 Ft/alk., 4000 Ft/4 alk.

KIKÖTŐ 
IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI SZIGET
1156 Száraznád u. 5. T.: 30/868 6087

KIKÖTŐ DIÁKSZÍNPAD
január 29. 17–18 óra

MATEK SZAKKÖR
február 4. 17.00–18.30 óra

GITÁR SZAKKÖR
február 8. 16–17.30 óra
Ára: 3000 Ft/hó 

DOKUMENTUMTÁR DOKUMENTUMTÁR 
ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
1153 Bocskai u. 74–78. T.: 605 15961153 Bocskai u. 74–78. T.: 605 1596

Programokra regisztráció: 
barta.ildiko@dokuinfo.hu

LAKÁSALAPRAJZ, 
BEÉPÍTÉSI MÓDOK
január 29. kedd 17.30 óra 
Ára: 1000 Ft

TERMESZD MAGAD!
február 6. szerda 18 óra
Városi gombatermesztés.
Ára: 3000 Ft

PÁRKAPCSOLAT
Meseterápiás tanulságok
február 7. csütörtök 18 óra
Vaskor Gréta. Belépő: 800 Ft

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZPESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 20061158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

FARSANGI FESZTIVÁL
február 4–7. 
A program ingyenes. 

PESTÚJHELY ARANYKORÁT
IDÉZŐ FARSANGI BÁL
február 9. szombat 19 óra
Gramofonos disco, 
DJ. Bartha Ágoston. Ára: 1200 Ft

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 ism.

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. 

január 24. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

január 25. péntek 
19:00 Megkérdezzük 

a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

január 26. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

január 27. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

január 28. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

január 29. kedd
16:00 Élő közvetítés
19:00 Elsősegély
19:10 Hollywood Palotán
19:20 Vitalitás
19:50 Visszatekintő

január 30. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

január 31. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20  Heti recept
19:30  Öttusa magazin
19:50  Visszatekintő

február 1. péntek 
19:00 Megkérdezzük 

a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

február 2. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

február 3. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

február 4. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

február 5. kedd
19:00 Elsősegély
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

február 6. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

A Z  X V  T V  MŰ S O R A
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Dragomán György Rendszer-
újra című novelláskötetében 
az elmúlt tizenöt 
évben megírt 

műveiből válogatott. Az 
író eddigi köteteire is jel-
lemző volt, hogy kitalál 
egy fő irányvonalat, és 
az ahhoz a tematikához 
illeszkedő novellákat 
gyűjti össze. 

Ennél a kötetnél 
többféle értelmezési 
lehetőségből vá-
laszthat az olvasó: 
olvashatunk láza-
dásokról ,  mene-
külésekről, ellenállásról vagy 
szabadulásról. Vannak szereplők, akik 
megpróbálnak beilleszkedni, de mégis 
kilógnak a rendszerből. Vannak, akik 
saját erkölcsi értékeiket őrzik meg 
mindenáron. 

A novellák középpontjában az em-
beri cselekvések és döntések állnak, 
de nagyon érdekessé teszi az írásokat 
azok helyszíne, időpontja is. Sokszor 
játszódnak a közeli vagy távoli jö-
vőben. Az író a fantáziáját teljesen 
szabadon engedte: legyen szó más 
agyába ültetett emlékek megőrzé-

séről, határátlépésről medveháton 
lovagolva, vagy akár egy angyal is 
vehet hét üveg vodkát a kisboltban, 

és az eladónő segíthet 
neki beragasztani a 
kabát alól kibukkanó 
szárnyát. „Az eladónő 
két kézzel a kifeszített 
ragasztószalagot fog-
ta, a kézfejével óvatosan 
a szárnyhoz ért, a tollak 
rugalmasabbak voltak, 
mint ahogy képzelte. 
Ahogy elkezdte vissza-
nyomni őket, melegséget 
érzett a csuklójában, a 
tollak mögött tisztán ér-
ződött a szárny csontjának 

ellenállása, forró lüktetésként futott 
végig a karján, egyenesen a hátába 
és a vállába.” 

A hosszabb-rövidebb írások mind-
egyike mesterien tömörít, csak a 
leglényegesebbeket írja le, a többit 
az olvasókra bízza. Éppen emiatt drá-
mai lesz minden novella, mindegyik 
katartikusan ér véget, a hétköznapi 
hősök pedig velünk maradnak, még 
napok múlva is emlékszünk rájuk. 
(Dragomán György: Rendszerújra; Mag-
vető, 2018; 3699 Ft)                               (KI)
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Az angyalok is 
berúghatnak

Rókáné komámasszonynak volt egy 
fülbevalója, s az egyszer fennakadt egy 
vadrózsabokor ágán. Rózsabokor, 

add vissza 
a fülönfüggőmet!

Nem adom, 
bíz én! Továbbment Rókáné 

komámasszony, s találkozott a tűzzel.

Tűz, égesd 
meg a 

vadrózsabokrot! 
Nem adja 
vissza 

a fülönfüggőmet.

Nem 
égetem 
biz én!

Továbbment Rókáné 
komámasszony, s találkozott 
a vízzel.

Víz, oltsd el a tüzet! Nem 
akarja megégetni 

a vadrózsabokrot, aki nem 
adja vissza a fülönfüggőmet.

Nem oltom 
biz én!

Továbbment Rókáné komámasszony, s 
találkozott az ökörrel.

Ökör, idd meg 
a vizet! Nem akarja 
eloltani a tüzet, ő 
meg nem égeti meg 
a vadrózsabokrot, 
aki nem adja vissza 
a fülönfüggőmet.

Nem 
iszom 
biz én!

Tovább ment Rókáné komámasszony, s 
találkozott a farkassal.

Farkas, edd meg az 
ökröt! Nem akarja 

meginni a vizet, víz nem 
oltja el a tüzet, tűz 

nem égeti meg 
a vadrózsabokrot, aki 

nem adja vissza 
a fülönfüggőmet!

Mintsem a farkas 
megegyen, inkább 
megiszom a vizet!

Inkább 
eloltom 
a tüzet! 

Inkább visszaadom 
Rókáné 

komámasszony 
fülönfüggőjét.

Vissza is adta. Rókáné 
komámasszony azon nyomban 
felaggatta a fülére, és vidáman 
odábbállt. Itt a vége, fuss el véle!

Inkább 
megégetem 

a vadrózsabokrot!

Komoly feladatra vállalkoztak a Rá-
kospalotai Múzeumban, a Palota 
földjén – Hagyomány és sokszínű-
ség című új, állandó kiállításon sze-
retnék bemutatni a mai XV. kerület 
történetét és jellemzőit.

A kiállítótér első szobájában idővonal 
segít eligazodni a község, majd vá-
ros, legvégül XV. kerület történelmi 
eseményei között, az 1281-es első 
említéstől (akkor még Nyír-Palota) 
1950-ig, mikor Budapesthez csatol-
ták. A további két teremben az eredeti 
fotók, térképek és festmények mellett 
számos egyéb tárgyat is kiállítottak. 
Tóth István bíró botja, melyet bírói 
munkája 35. évfordulójára kapott, 
békésen megfér az eredeti rákospalo-

tai népviseletekkel és díszes keretes 
fényképekkel. 

Sok egyéb téma között ismertetik 
a mezőgazdaság és az iparosodás fo-
lyamatát, a helyi egyházak jelenlétét, 
megpróbálva minden fontos jellemzőt 
felvillantani. A falra rögzített tájé-
koztató szövegek mellett a kurátorok 
felhasználták a modern technika esz-
közeit is, megtekinthetők régi fi lm-
híradók és a közelmúlt amatőr videói, 
és sokszínű válogatást láthatunk 
képernyőkön a már digitalizált helyi 
fotógyűjteményből. 

Nagy Anita Ágnes művészettör-
ténész-muzeológus elmondta, hogy 
amit most látunk, az csak a váza az 
állandó kiállításnak.  A jövőbeli fejlesz-
tések közül kiemelte a gyerekeknek 
szóló interaktív kiállításelemeket, és 
egy olyan kisebb részt, ahol idősza-
konként váltakozó témák kapnak he-
lyet, elsőként egy válogatás az előző 
évben ajándékba kapott tárgyakból. 
Jelenleg a rákospalotai és újpalotai 
településrész helyiségei újultak meg, 
a Pestújhely történetét bemutató te-
rem modernizálását idén, Pestújhely 
önállósodásának 110. évfordulója al-
kalmából tervezik.

A kiállítás megtekinthető a Pest-
újhelyi út 81. szám alatt, a múzeum 
nyitvatartási idejében.

(kovács)

Palota földjén
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Nagy Anita Ágnes
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A Saul fi a, a Mindenki és a Test-
ről és lélekről című fi lmek díjesői 
után újabb magyar fi lmsikerről 
számolhatunk be. Ezúttal azon-
ban a díjazott fi lmnek komoly ke-
rületi kötődése is van. Párizsban, 
a 14. alkalommal megrendezett 
Mobil Film Fesztiválon magyar 
alkotást díjaztak, a zsűri Klopf-
stein-László Bálint Ciklus című 
kisfi lmjének ítélte oda a 20 ezer 
eurós pénzjutalommal járó Euró-
pa-nagydíjat. A fi lm főszerepét 
két nyolcadik évfolyamos konty-
fás diáklány, Drinka Fanni és 
Papp Dorina alakította.

– Egy angolórán jött be a stáb hoz-
zánk – mesélte Fanni –, amikor épp 
feleltem. Ezt követően jelezték, hogy 
szeretnék, ha szerepelnék a fi lmben. 
Mikor elmondták, hogy miről fog 
szólni, elbizonytalanodtam, és nem 
akartam vállalni, de végül mégis 
beleegyeztem.

Dorina utólag került a filmbe, 
mint mondta, ő először csak a forga-

tásra volt kíváncsi, ám szerencsére a 
játékból is kivehette a részét.

– Az egyik október végi hétvégén 
egy középiskolában volt a forgatás, 
amely mindnyájunk számára óriási 
élmény volt – mondta Dorina.

A két lány persze nem tudhatta, 
hogy a rövid, alig egyperces film 
ilyen nagy siker lesz. Erről decem-
berben értesültek először, mikor 
az osztályfőnökük, Balogh Beatrix 
tanárnő kihívta őket az egyik óráról.

– Bea néni mondta nekünk , 
hogy a fi lm Európa-nagydíjat nyert, 
melyre mindketten nagyon büszkék 
voltunk – tette hozzá Fanni.

A fi lm szegény sorsú tinédzser 
lány nehéz pillanatát mutatja be. A 
téma komolysága miatt Klopf stein-
László Bálint a két kontyfás fősze-
replő osztályával közösen nézette 
meg a fi lmet, majd segített a gyere-
keknek a látottak feldolgozásában. 

Az Európa Nagydíjas filmet 
várhatóan idén több fesztiválon is 
bemutatják majd.     

 Riersch Tamás

Természetes, hogy amíg pici a 
gyerek, mindent megcsinálunk 
helyette. Öltöztetjük, hurcoljuk, 
etetjük, itatjuk, másként nem 

is lehetne. Az első mérföldkő az óvodai 
közösségbe kerülés, amikor egyre inkább 
elvárják tőle az önállóságot. Aztán az 
újabb nagy változást az iskola hozza.

Mindebben semmi különös nincs, 
a fejlődés természetes és szükséges 
folyamat. Azonban, mint azt Anya 
megdöbbenve tapasztalta mostanság, 
ebben is lehet hibázni, méghozzá na-
gyokat. Anya ugyanis nemrég rájött, 
hogy Gyermek nem azért nem csukja be 
rendesen az ajtót, mert nem fi gyel oda, 
hanem azért, mert bármilyen röhejesen 
is hangzik, nem tudja. Nem, mert Anya 
az elmúlt tíz évben mást sem csinált, 
mint érkezéskor kinyitotta előtte, távo-
záskor pedig becsukta utána az ajtót. 
Pontosabban helyette. 

Anya azt is elrontotta, hogy indo-
kolatlanul sokáig vett tépőzáras cipőt 
Gyermeknek, mondván, azt meg tudja 

oldani magának. Igen ám, de a focicipők 
általában fűzősek. Amikor az edző, kábé 
három hónapnyi folyamatos kötögetés 
után (mert ezek a fránya cipők nemcsak 
fűzősek, de fűzőik hamar kioldódóak 
is) közölte Gyermekkel, amíg nem tanul 
meg cipőt kötni, nem mehet edzésre, 
jött a pánik, hétvégi gyorstalpaló a 
cipőfűzésről, hiszti, Anyaéneztsosefo-
gommegtanulni.

Anya arról nem is akar beszélni, 
mert totál csődnek nézhetik, hogy az 
inggombok és a télikabát cipzárja (mert-
hogy a bélés könnyen beakad) szintén 
kihívást jelentenek a mai napig.

A tanulságot mindenesetre levonta: 
a kéz, ami az övé volt, és sok-sok indoko-
latlan esetben és indokolatlanul sokáig 
helyettesítette a  Gyermek kezeit, felesle-
ges volt. Ráadásul meg se érte az akkori 
néhány percnyi időspórolás. Mert most 
mi van? Anya ajtót csukogattat, inget 
gomboltat, cipzárt húzogattat. Órákig. 
A tízévesével.

-y -a

Lakatos Zsolt az önkormányzati 
rendészek egyik legszínesebb egyé-
nisége. Az immár hetedik éve segéd-
felügyelőként dolgozó újpalotai fi a-
talember ugyanis „civilben” Lakat T 
Jr néven DJ-ként, zeneszerzőként és 
hangmérnökként dolgozik.

– Nincs ebben semmi rendkívüli, roma 
származásúként mindig is érdekelt a 
zene – mesélte Zsolt. – De nemcsak a 
zene, hanem annak tálalása is vonzott, 
így ma már igen komoly bakelitle-
mez-gyűjteménnyel is rendelkezem.

Lakatos Zsolt egykoron a Rádió 
C igényes zenei szerkesztője volt, aki 
nem a megszokott néhány száz zene-
számból válogatta a műsorát, hanem 
16 ezer dalos repertoárral rendelke-
zett. Aki őt hallgatta, az ismétlések 
nélkül élvezhette a zenéket. 

– Ahogy megszűnt a rádió, egy 
hétre rá értesültem arról, hogy az ön-
kormányzati rendészeknél kollégákat 
keresnek – mondta Zsolt. – Azonnal 
jelentkeztem, és azóta is itt vagyok.

Persze, egy zenei szerkesztő 
egyenruhában is az marad. Zsolt a 
céges bulikon és más rendezvényeken 
is bizonyított. Olyannyira, hogy a híre 
az önkormányzathoz is eljutott, így 
számos esetben – Újpalotai Napokon, 
augusztus 20-i rendezvényen – igényt 
tartottak zenés programjaira.

– DJ-ként is ragaszkodom a bake-
litlemezekhez. Már kezdeményeztem 
a Magyar Hangfelvételkiadók Szövet-
ségénél is, hogy minden mai magyar 
együttesnek csináltathassak leg alább 
egylemeznyi rögzített anyagot, melye-
ket a rendezvényeken játszani tudok. 
Erre ígéretet is kaptam, remélhetőleg 

az együttesekkel is sikerül minél ha-
marabb megegyeznem – magyarázta 
Zsolt.

Az újpalotai segédfelügyelő egyik 
terve tehát a több mint 500 darabos 
bakelitgyűjteményének a bővítése 
lenne. A másik, hogy az egyik közös-
ségi portálon online zenei műsort 
is elindítson, ahol az általa kiválo-

gatott zenéket streamelhetnék is a 
hallgatók.

– Nem titkolt vágyam egy helyi 
rádió indítása, melynek a közéleti 
témák mellett a zenei ízlés formálása 
lenne a fő feladata. Tizenöt éve élek 
már Újpalotán, és úgy vélem, a XV. 
kerület a tévé mellett egy jó rádiót is 
megérdemelne.             Riersch Tamás

A felesleges kéz

Rendész az éterben

Lakatos Zsolt | Megérdemelne a kerület egy rádiót is

Európa-nagydíjas diákok
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A rőzsekéstől 
a 25-ös buszig

Ismét különleges témákat dol-
gozott fel a Helyem, 
H á za m ,  Pa lotá m 
t av a l y  é v  végé n 
megjelent IV. évfo-

lyamának 3. száma a 
XV. kerület közelebbi 

és távolabbi múltjá-
ból. Szunyogh László 

a  hat vanas évekbő l 
származó fotók segít-

ségével nyitott a múltra 
egy képzeletbeli ablakot. A 
régi fényképeken felismer-

hetünk kerületi épületeket, 
sőt ismerős emberekre is 

bukkanhatunk, ahogy ez a 
szerzővel is megtörtént. Az 

1947-es növényolajgyári rob-
banás után felelősségre vont 

egyik vezetőről a fi a mesélt, első kézből tudhatják meg 
az olvasók, valójában mi is volt a Főmérnök története. A 
XV. kerületi sportrelikvia-gyűjtemény és újpalotai könyvtár 
története hiánypótló írás, ugyanúgy, mint Rákospalota 
első buszjáratáról, a 25-ösről szóló tanulmány második 
része, mely számos térképpel és fotóval illusztrálva 1946-
tól napjainkig mutatja be a járatot. Olvashatunk még a 
Város-Emlék-Képek információs táblákról, a 198. számú 
„Pál” evangéliumi cserkészcsapatról, majd a Műtárgyidé-
zőből kiderül, mi köze a rőzsekésnek a tűzoltó díszegyen-
ruhához. A kiadvány a Csokonai Kulturális és Sportközpont 
telephelyein kapható. 

Ökumenikus imahét

Ökumenikus imahét vette kezdetét janu-
ár 20-án, amelynek országos megnyitó 
istentiszteletét a Deák téri evangélikus 

templomban tartották. Kerületünkben 
idén a Rákospalota-Óvárosi Református 
Egyházközség temploma (Kossuth u. 1.) ad 
otthont az alkalmaknak. Az igehirdetések 
mindennap délután 6 órakor kezdődnek. 
Az imahét napjain a különböző felekezetű 
gyülekezetek ökumenikus közösségben 
tartanak istentiszteleteket és imádkoznak 
a keresztények egységéért.
Az idei imahét anyagát az indonéz ke-
resztények állították össze, amelynek a 
központi igéje így hangzik: „Az igazságra 
és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/
5Móz 16,18–20). 

Kulturális-köznevelési 
program indul
Az általános iskolák 1–8. évfolyamán tanuló diákok évente 
egyszer ingyenes színházi, cirkuszi és komolyzenei kon-
certre, valamint táncelőadásra juthatnak el a jövőben, 
függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családja anyagi 
helyzetétől – jelentette be a programot kidolgozó Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. A programról konkrétumokat 
egyelőre nem árultak el. 

A holokauszt emléknapja

A Magyar 
Kultúra 
Napja

A Magyar Kultúra Nap-
ját 1989 óta ünnepeljük, 
annak emlékére ,  hog y 
Kölcsey Ferenc 1823-ban 
január 22-én fejezte be 
a Himnusz kéziratát . Az 
évforduló alkalmat teremt 
arra, hogy nagyobb fi gyel-
met szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyöke-
reinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk 
és továbbadjuk a múltun-
kat idéző tárgyi és szellemi 
értékeinket. 

Oscar-díjról susogtak

Az Oscarra jelölhető fi lmek listájára felkerült, de végül nem 
jutott be a szűkített listára a kerületi rövidfi lmszemléről 
is ismert Tóth Barnabás rendező forgatókönyve alapján 
készült Susotáz című fi lm. A 16 perces alkotás két magyar 
szinkrontolmács egy napját mutatja be, mely úgy indul a 
hűtőgépgyártó konferencián, mint bármelyik másik mun-
kanap. Az események azonban több, nem várt fordulatot 
vesznek. A fi lm szereplői Göttinger Pál, Osvárt Andrea és 
Takács Géza, producerei Kuczkó Andrea és Tóth Lajos 
kerületi kulturális szakemberek. A fi lm Magyarországon 
a Friss Húson mutatkozott be, majd több rangos európai 
és amerikai fi lmfesztiválra beválogatták, többek között a 
Manhattan Short Film Festivalra, az utazó fesztiválra, így 
Los Angelesben is vetítették, tehát jelölhetővé vált az Os-
car-díjra. A Susotáz nyerte a marosvásárhelyi Alter-Native 
Nemzetközi Rövidfi lmfesztivál fődíját is. 
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Az ENSZ 2005. novem-
berben született határo-
zata alapján január 27-ét 
az Auschwit z–Birkenau 
haláltáborok felszabadí-
tásának évfordulóját a 
holokauszt emléknapjává 
nyilvánították. Ezen a na-
pon emlékezzünk és gon-
doljunk azokra a zsidókra, 
politikai meggyőződésü-
kért üldözött emberekre, 
romákra ,  másságukér t 
meggyilkoltakra, akiknek 
nincs sírhantjuk, mert a gázkamrákból 
a krematóriumok kéményein keresztül 
távoztak e földi világból. Budapesten 
2004 óta működik a Holokauszt Emlék-

központ, amelynek udvarán, az épületet 
körülölelő 8 méter magas fal belső olda-
lán állítottak emléket a magyarországi 
áldozatoknak. 

Tudományos 
olimpikonok
Komoly sikereket értek el kerületi diákok a nemzetközi 
tanulmányi diákolimpiákon 2018-ban.
A Moszkvában szeptemberben megrendezett Nagyvá-
rosok 3. Nemzetközi Olimpiáján (The 3rd International 
Olympiad of Metropolises) a kerületünkben lakó Nguyen 
Thac Bach, a Fazekas Mihály Gimnázium 11. évfolyamos 
diákja bronzérmet szerzett kémiából. 
Decemberben pedig a Botswanában megrendezett 15. 
Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpián 
testvére, Nguyen Bich Diep, a Fazekas Mihály Gimnázium 
10. évfolyamos diákja ezüstérmes lett. 
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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.

Eltolatott randevú

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

Új év, új autók

Jól kezdődött az új esztendő a kerületi rendőröknek, akik január 
15-én két új személyautót vehettek át az önkormányzattól. 
A mintegy nyolcmillió forintból vásárolt új Suzuki S-Cross 
és Opel Corsa remélhetőleg hozzájárul majd a közbiztonság 
erősítéséhez.
– Az önkormányzat minden évben támogatja a kerületi rend-
őröket – mondta Németh Angéla polgármester, aki Tóth Imre 
alpolgármesterrel vett részt a január 15-i átadón –, autót 
azonban utoljára 2014-ben adományoztunk számukra. Akkor 
is csak egyet. Most a tavalyi költségvetésünkből két autót 
vásároltunk, melyek remélhetőleg nagy hasznára lesznek a 
rendőri munkának.
Dr. Balogh Róbert alezredes, kerületi rendőrkapitány elmond-
ta, hogy kormányzati forrásból már kaptak matricával ellátott 
rendőrautókat, ám civil autóból eddig hiányt szenvedtek. Ezért 
is nagy segítség számukra az önkormányzat gesztusa.
Németh Angéla polgármester szerint a kerület közbiztonsága 
közügy, és ezért fontos a rendőrség rendszeres támogatása. 
S bár a 2019-es költségvetést még nem fogadták el, de az 
önkormányzat vezetésének továbbra is célja a rendőri munka 
segítése.                                                                          -sch -s

Megrongált a teherautójával tolatás közben egy parkoló 
járművet és egy kaput is egy férfi . Az eset miatt riasztott 
rendőrök megállapították, hogy a férfi  erősen ittas volt, 
ráadásul a teherautót is a munkáltatója engedélye és tud-
ta nélkül használta. Állítólag a barátnőjét szerette volna 
meglátogatni. Ehelyett ittas vezetés és jármű önkényes 
elvitele miatt kell majd felelnie.                                     R. T.
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Olvasói kérdést kaptunk ar-
ról, hová kell fordulni, ha 
a közterületen hosszabb 
ideje elhagyott autóról van 
tudomása egy lakónak. 

„Az önkormányzat Intelli-
gens Panaszbejelentő Rend-
szer applikációja tökéletesen 
megfelel az elhagyott jármű-
vek bejelentésére, ami még 
megtehető ügyfélfogadási 
időben a 305 3230-as, ügy-
félfogadási időn kívül a 305 
3147-es telefonszámon, a 
hatosagifoosztaly@bpxv.hu 
e-mail-címen, illetve az önkor-
mányzat ingyenesen hívható 
06 80 203 804-es zöldszámán 
is” – mondta a rendészeti osz-
tály vezetője, Horváth Attila.

Évente átlagosan 700-
800 közterületen hosszabb 
ideje álló, üzemképtelennek 
minősülő járművet derítenek 
fel a rendészeti osztály jár-
őrei, ennek egy részét lakos-
sági bejelentések alapján. A 
közterület-felügyelők mindig 

megvizsgálják, hogy valóban 
jogszerűtlenül tárolják-e a 
járművet az utcán. Ez akkor 
áll fenn, ha nincs érvényes 
műszaki vizsgája az autónak, 
nincs rajta rendszám vagy 
szemmel láthatóan alkalmat-
lan a közúti közlekedésre.

Bármelyik esetről is van 
szó, a jármű szélvédőjére ra-
gasztott felszólítást hagynak a 
tulajdonosnak, hogy tíz napon 
belül szállítsa el a kocsiját a 
közterületről vagy rendezze a 
jármű műszaki állapotát. Ha 
ennek nem tesz eleget, akkor 
az önkormányzat elszállíttat-
hatja a járművet, minden eset-
ben a tulajdonos költségére.

A jármű elszállításáról és 
ennek költségeiről írásban 
értesítik az üzembentartót, 
illetve arról, hol és milyen 
feltételekkel veheti át az au-
tóját. Amennyiben fél évig 
nem jelentkezik a kocsiért, 
akkor értékbecslést végeztet 
a hivatal, és az alapján dönt 
a jármű megsemmisítéséről 
vagy értékesítéséről. 

Ha a tulajdonos a jármű 
értékesítését követő hat hóna-
pon belül jelentkezik, részére 
az értékesítésből befolyt, a 
tárolási költséggel csökken-
tett ellenértéket kifizeti az 
önkormányzat.      

J. Á.

A mentők akkor tudnak 
a leghatékonyabban dolgoz-
ni, ha gépkocsivezetőik se-
gítséget kapnak a többi köz-
lekedőtől – mondta el Győrfi  
Pál, az Országos Mentőszol-
gálat szóvivője egy, a men-
tők számára szervezett ve-
zetéstechnikai tréningen.

Őri Kiss Zsolt, az Országos 
Mentőszolgálat vezető inst-
ruktora szerint a megkü-
lönböztető jelzéssel érkező 
mentősofőr számára a lámpás 
kereszteződéseken való átha-

ladás a legnehezebb, mert az 
autósok reakcióját is fi gyelni 
kell: észrevette-e a mentőt, 
merre húzódik le, a mögötte 
álló autó követi-e a többiek 
mozgását? Ilyenkor azzal is 
segíthetjük a mentőt veze-
tőket, ha akár egy kézmoz-
dulattal jelezzük számukra, 
észrevettük, hogy jönnek.

A sziréna hangjára sokan 
kiszámíthatatlanul reagál-
nak, és elfeledkeznek, hogy 
ilyenkor nem kell betartaniuk 
a KRESZ előírásait. Őri Kiss 
Zsolt szerint a legjobb, hogy 

együtt mozgunk a forgalom 
dinamikájával, ami azt jelen-
ti, hogy nemcsak az előttünk 
haladó járműre fókuszálunk, 
hanem arra is fi gyelünk, mi 
történik mögöttünk és há-
rom-négy autóval előttünk.

Kétsávos úton sokan he-
lyesen az út két szélső olda-
lára húzódnak, de előfordul, 
hogy valaki beragad a mentő 
számára felszabadított kö-
zépső területen. Próbáljuk 
megfi gyelni, hogy a mentős 
irányjelzője villog-e, mert 
ezzel jelzi, merre haladna 
tovább. Jelezzük mi is egy 
villantással, hogy észrevettük 
a mentőautó szándékát.

Őri Kiss Zsolt hozzátette: – 
Ha a mentősnek fékeznie kell 
vagy megállásra kényszerül, 
akár 20 másodpercet is veszít-
het, ami rengeteg idő. De nem 
a sebesség maximalizálása, 
hanem a folyamatos haladás 
a lényeg. A hirtelen fékezések 
és irányváltások a beteget az 
autóban ellátók munkáját is 
megnehezítik.                  -y -a

Hogyan segítsük a mentőt?

Gazdátlan autók

Kétirányú fi gyelem | Jelzés egy kézmozdulattal

Felszólítás a szélvédőn | Költséges szállításFO
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Dr. Balogh Róbert, Németh Angéla és Tóth Imre
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A REAC SISE ifi csapatai (U16–U19) 
az őszt ott folytatták, ahol az előző 
bajnokságot abbahagyták. A 2017–
2018-as szezonban ugyanis a négy 
korosztályból három a dobogón 
végzett, egy pedig csak gólarány-
nyal szorult a negyedik helyre.

– Az idei bajnokságban is ugyanez 
a helyzet – tudtuk meg Illés Károly 
utánpótlás-vezetőtől. – Az U18-as 
csapatunk ugyanis vezeti a bajnok-
ságát, az U17 és az U19 pedig máso-
dik helyen áll. Az U16-os csapatunk 

jelenleg ötödik, ám a lemaradása 
mindössze két pont a dobogótól.

A sportiskolás csapatok remek-
lése egyrészt köszönhető a szakmai 
stábnak – Illés Károlynak, Kollár 
Zsoltnak, Stefanik Arnoldnak, Käfer 
Zsombornak, Eőry Tibornak –, és 
annak a koncepciónak is, melyet az 
edzők ma már minden korosztálynál 
alkalmaznak.

– Az elsődleges cél nem a minél 
jobb helyezés elérése, hanem az, hogy 
minél több növendékünkből váljon 
majd profi  labdarúgó. A jó helyezés 

inkább csak visszajelzés, hogy jó úton 
járunk – mondta Illés Károly.

A sportiskolás tehetségek iránt 
egyre nagyobb a kereslet a hazai és a 
nemzetközi piacon. Tavaly a 2001-es 
Gidály Mihályt és Balogh Doriánt vit-
te el a Vasas Kubala Akadémia, illetve 
a szintén 2001-es Törőcsik Péter az 
MTK-tól már profi  szerződést is ka-
pott. A 2002-es Apró Ármin (a neve el-
lenére kapus) ma már az angol  Brooke 
House College futballakadémiáján 
pallérozódik. A tavalyi U19-es csapat-
ból Szántovszki Soma és Somogyi Bá-
lint került be a REAC fel nőtt ke retébe, 
akikhez az idei ifi csapatból elsőként 
Árvai Márk csatlakozott.

A korosztályos csapatok a felnőt-
tekhez hasonlóan január 7-én kezdték 
el a bajnokság tavaszi fordulóira való 
felkészülést. Az U14–U19 korosztályok 
legjobb húsz játékosa február 17. és 24. 
között a törökországi Belekben edző-
táborozik majd, míg egy U17–U18–
U19-es vegyesválogatott tavasszal 
Angliába, egy nemzetközi tornára 
utazik, ahol erős csapatokkal fognak 
megmérkőzni. Ez jó lehetőséget kínál 
arra is, hogy néhány kerületi tehetség 
felhívja magára a játékosmenedzserek 
fi gyelmét.                                        R. T.

Dugó bá’ elengedhetetlen „kelléke” a REAC meccsei-
nek. A lelátón rendületlenül szotyizó rákospalotai „ultra” 
azonban nemcsak futball- és REAC-szeretete miatt jár ki 
a meccsekre. Dugó bá’, azaz Kiss György egyrészt hiva-
talból, másrészt a fi a miatt is rákospalotai szurkoló lett. 

A REAC Sportiskola SE elnökségének tagjaként, illetve a 
futsalszakosztály korábbi elnökeként fontosnak érzi, hogy 
fi gyelemmel kísérje a saját nevelésű tehetségek fejlődését. 
Apaként pedig árgus szemekkel fi gyeli saját fi a, a REAC 
története első százgólos játékosának, Kiss Tamásnak, a kis 
Dugónak a teljesítményét is. Kiss György nem mellesleg 
nagy stratégának számít, mely képességét nem csak a fut-
ballpályákon kamatoztatta.

– Az NB II. volt a legmagasabb szint, ahol játszottam 
– mesélte –, a BKV Előrében körülbelül tíz meccsem volt a 
másodosztályban. Aztán jött a katonaság, majd a család, és 
ez véget is vetett a futballkarrieremnek.

Kiss György még békávés korszakában kezdett el érdek-
lődni a sakkozás iránt. Olyannyira, hogy az edzések közti 
szabadidőket a közlekedésiek sakkszakosztályában töltötte.

– Autodidakta módon tanultam meg sakkozni, de 18 
évesen már profi  versenyzőket is le tudtam győzni – mondta 
Kiss György. –  Huszonkét évesen pedig már FIDE Mester 
voltam. Pályafutásom alatt a legmagasabb ÉLŐ-pontszá-
mom 2340 volt. Ma már azért kevesebb pontom van, hisz 
10-15 éve nem indulok egyéni versenyeken. A játékot még 
szeretem, de már nem vonzanak a versenyek.

Dugó bá’ elkötelezett rákospalotaiként azért a helyi 
sakkcsapatnak, a Palota Sakknak besegít. Tagja ugyanis 

a Budapest I. osztályában szereplő együttesnek, általában 
ötödik táblán játszik, méghozzá nem is rosszul. Idén három 
meccséből kettőt megnyert, egyet pedig döntetlenre hozott.

– Mivel későn kezdtem sakkozni, és nem szereztem 
előképzettséget, hátrányban vagyok a többi versenyzővel 
szemben – magyarázza a sportember. – De ha sikerül túl-
élnem a nyitást, akkor középjátékban már nagyon nehéz 
megverni engem.

Nem véletlenül mondta Kiss Györgyről az olimpiai baj-
nok Portisch Lajos (a Nemzet Sportolója), hogy egy igazi 
„őstehetség”, hisz aki a sakkban ilyen kevés gyakorlással is 
képes fennmaradni, az „valóban tudhat valamit”.

Riersch Tamás

Focistanevelő klub
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A lelátó stratégája

Kiss György | Sikeres sportkarrier a focitól a sakkig

Sikeres utánpótlás-nevelési koncepció
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Női röplabda NB I.
Január 20. 17.00 Sződliget u. 24–30.
Palota VSN Kst  – TFSE

Január 27. 18.00 Balatonfüred
SZBBRA – Palota VSN Kst .

Férfi kosárlabda NB II.

Január 18. 19.30 Bogáncs u. 51–53.
BLF KK – SZPA-HSE

Január 27. 17.00 
Dunaharaszti, Eötvös utca 52.
DMTK Haraszti Sasok – BLF KK

Férfi futsal NB II.

Január 21. 18.30 Győr 
Magvassy Sportcsarnok
ETO SZC FUTSAL CLUB 
– REAC SISE

Ha a REAC Sportiskola SE haladni 
szeretne a korral, akkor a szakmai 
stábnak nemcsak az edzések minő-
ségére, hanem a fejlesztés egyéb te-
rületeire, mint például a táplálkozás 
minőségére, az erőnlét és a mentá-
lis képességek erősítésére is hang-
súlyt kell helyeznie. 

Márpedig a sportiskola szakmai 
stábja meg kíván felelni a kor igé-
nyeinek. Ennek tükrében kell ki-
emelten kezelni azt a hírt, hogy a 
sportiskolások hamarosan egy új, 
minden igényt kielégítő konditerem-
mel gazdagodhatnak.

– Ilyen termünk korábban még 
nem volt – tudtuk meg Sági Ferenc 
elnöktől –, mindössze egy pici alag-

sori helyiségben tudtunk maximum 
egy-két gyerekkel erősíteni. De azon 
a helyiségen is osztoznunk kellett a 
súlyemelő-szakosztályunkkal.

Apropó, súlyemelés! Az új kondi-
terem létrehozásban nagy szerepet 
játszott az is, hogy a súlyemelők a 
Budai II. László Stadion alagsorában 

hamarosan egy új edzőközpontot 
kapnak. Így ugyanis felszabadult az 
általuk korábban használt – a REAC 
büfé melletti – zöld terem, ahova 
decemberben az új kondigépek be-
kerültek.

– Első körben 14 gépet vásárol-
tunk, ezek között futópad, spinning, 
evezőpad és kombinált erősítőgépek 
is találhatók – mondta Sági Ferenc. – 
A terv az, hogy valamennyi utánpót-
láscsapatunk minimum heti egyszer 
használni tudja majd a konditermet.

Az erőnléti edzéseket immár 
negyedik éve egy profi  atlétaedző, 
Kasperkiewicz Gábor irányítja. Mos-
tantól kezdve azonban az új eszkö-
zöknek köszönhetően az ő munkája 
is könnyebbé válhat.            (riersch)

Az éles szemű Aranyélet-rajongók kiszúrták, hogy a 3. 
évad 6. részében a Közszolgálati Egyetemen egy isme-
rős arc oktatta fegyverhasználatra a sorozat szereplőit. 

– Meglepő volt, hogy mennyien nézik a sorozatot – mesélte 
Szécsényi Attila Zsolt, a Nihon Újpalota SE vezetője. – Az 
utcán, a házunkban, de még az üzletekben is többen jelezték, 
hogy láttak a tévében.

Szécsényi Attila Zsolt az újpalotai sportegyesület 5. Da-
nos mestere és versenyzője. Tavaly az olaszországi Wado 
Európa-bajnokságon felnőtt- és szeniorkategóriában is 
aranyérmes lett, az 5. Danját az angliai Wado világbajnokság 
után szerezte meg. A 36 éve tartó pályafutása során nyolc 
Eb-aranyat és három világbajnoki bronzérmet nyerő karatés 
számára nem volt idegen a kamerák előtti szereplés. 

– Többek között a nálunk is forgatott „47 Ronin” című 
amerikai fi lmben is statisztálhattam. Hatalmas élmény volt 
egy ilyen produkció részesének lenni – mondta a mester.

Az Aranyélet talán nem annyira híres, mint a 47 hős 
szamuráj életét feldolgozó amerikai kalandfi lm, ám az is-
mertséget meghozta az újpalotai sportembernek.

– A karate továbbra is elsődleges feladatom. Idén Budapes-
ten rendezik a Wado Európa-bajnokságot, erre szeretnék fel-
készülni, illetve a tanítványaimat is felkészíteni. De szívesen 
kipróbálnám még magamat a kamerák előtt. Nagy vágyam, 
hogy háborús fi lmben is szerepelhessek. A történelemnek 
bizonyos korszakai még ma is nagy hatással vannak rám. 

Az Aranyélet óta több megkeresésem is volt, sajnos, 
néhányra a versenyek és edzőtáborok miatt nemet kellett 
mondanom, de remélem, lesz olyan lehetőség, amit el tudok 
vállalni a sport- és edzői tevékenységem mellett.                   R. T.

ÚJÉVI VÍVÓSIKER
Kiemelkedően jól szerepelt az 
újpalotai Hajas Nóri a január első 
hétvégéjén rendezett junior korú 
tőrvívók első világkupa-versenyén 
Udinében. A Törekvés 18 eszten-
dős vívója a sikeres csoportkört 
követően a főtáblán egy fi nn, két 
olasz és egy francia vívó legyőzésé-
vel jutott el a negyeddöntőig, ahol 
vereséget szenvedett szingapúri 
ellenfelétől, így az előkelő hetedik 
helyen zárta a rangos versenyt.

A GYŐZELEM KAPUJÁBAN
Lejátszotta első bajnoki mérkőzé-
sét a Palota VSN Kst . női röplab-
dacsapata a 2019-es esztendőben 
a Gödöllővel. A győzelem nem is, 
de az első pontszerzés összejött 
Glózik János együttesének, amely 
óriási küzdelemben – döntő szettet 
15–13-ra elveszítve – 3–2-arányban 
maradt alul riválisával szemben.

HORVÁT TANULMÁNYÚT
Horvátországi meghívásnak tett 
eleget a BLF serdülő (2006-os 
születésű) kosárlabdacsapata. 
Spóring Gergő együttese Csákváron 
vendégeskedett, ahol egy rangos, 
nyolccsapatos tornán vett részt. 
A BLF január első hétvégéjén két 
horvát, illetve egy-egy szlovén és 
osztrák együttessel is megmérkő-
zött. Közülük azonban csak a Zadar 
együttesét sikerült legyőznie, a többi 
ellenfelétől vereséget szenvedett. 
Ezzel az eredménnyel a hatodik 
helyen fejezte be a tornát. A csapat 
edzője szerint azonban az ered-
ménynél sokkal fontosabb volt, hogy 
a gyerekek belekóstolhattak a nálunk 
erősebb kosárlabda-kultúrák mérkő-
zéseinek iramába és színvonalába, 
melyből valószínűleg sokat tanultak.

A laborleleteken gyakran magas a koleszterin értéke, 
ami nélkülözhetetlen vegyület az emberi szervezet szá-
mára. Sejtmembránok, az epesavak, valamint egyes hor-
monok alkotóeleme. De mint az esetek többségében, 
a koleszterin kapcsán is igaz, a jóból is megárt a sok.

A szervezetünkben található koleszterin egy részét a szer-
vezet szintetizálja, egy részét pedig étkezéssel vesszük 
magunkhoz. A szérumkoleszterin (ezen belül is az LDL-ko-
leszterin) megnövekedett szintje fokozza az ér el me sze sedés 
kialakulásának kockázatát, ami akár infarktushoz,  stroke-hoz 
is vezethet. Magas koleszterinszint esetén a háziorvos 
gyógyszert ír fel, valamint koleszterinszegény diétát ajánl.
Koleszterint csak állati eredetű termékek tartalmaznak, leg-
nagyobb mennyiségben a tojássárgája, a velő, a belsőségek, a 
szárnyasok bőre, a zsíros húsok, a kolbász- és szalámifélék, a 
szalonna, a tejtermékek közül pedig a tejszín és a tejföl. Diéta 
esetén ezek kerülendőek – hívja fel a fi gyelmet Szabó Kriszti-
na, a XV. Kerület Egészségügyi Intézményének dietetikusa.

A szakember hozzáteszi: – Érdemes odafi gyelni rost-
bevitelünkre is. A rostok ugyanis megkötik a táplálékkal 
a szervezetbe bevitt koleszterint, ezért az kisebb részben 
szívódik fel, egy része pedig a széklettel ürül. Fogyasszunk 
naponta legalább 500 grammnyi zöldségfélét és gyümöl-
csöt, mellette zabpelyhet, zabkorpát, valamint teljes kiőrlésű 
gabonaféléket.

Nagyon fontos továbbá az úgynevezett összzsírbevitel, 
azaz az egész nap során magunkhoz vett zsiradékok mennyi-
ségének csökkentése. A koleszterinszint normalizálásában 
– túlsúly esetén – a testsúly csökkentése is nagy segítség.

-y -a

S P O R T M O Z A I K

BAJNOKI MENETRENDErősebb lesz a sportiskola

Lefi lmezett karatés

Fejlesztés a testnek és a léleknek

Koleszterindiéta

Zsírszegény húsok | A rostok segítenek Szécsényi Attila Zsolt | Várja a háborús fi lmes szerepeket

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

N
D

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, V

AR
G

O
SZ

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

N
D

2019. január 24.www.xvmedia.hu 17sportkép





A 2018/23. szám helyes megfejtői 
közül kétszemélyes mozijegyet 

nyertek 
a Pólus Mozi jóvoltából:

Kovácsné Szabó Katalin, XV. kerület
Salamon Péterné, XV. kerület

Mácsai Endre, XV. kerület

Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! 

Vágja ki az újságból a teljesen kitöltött rejtvényt, 

és küldje  el zárt borítékban levelezési 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”. 

Három helyes megfejtőnk egy-egy páros 

mozijegyet nyer a Pólus Mozi jóvoltából. 

Beküldési határ idő: január 31.

A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremé-

nyek változtatási jogát fenntartja a kiadó. Kiadja az XV Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kst .  Felelős kiadó: Sass 
Csaba ügyvezető  Főszerkesztő: Metz Edina  Szerkesztőség: 1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. 
 Tel.: 06 1 720 5456, Tel./fax: 06 1 720 5457 • info@xvmedia.hu • xvmedia.hu  ISSN 2062-6770 
(nyomtatott) • ISSN 2063-6555 (online)  Tipográfi a, tördelés: Krepler István, KHP Budapest Kst . 
 Nyomtatás: Lapcom Kiadó Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a  Terjesztés: Országos Médiakezelő Kst . 
A lakosság és az ügyfelek számára  ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: 06 80 203 804 

(Ezen a számon ingyenes lakossági apróhirdetés nem adható fel!) 
A közterületekkel kapcsolatos bejelentéseket megtehetik a Répszolg által üzemeltetett 

ingyenesen hívható „zöldszámon” is: 06 80 205 062.
Az ÉLETképek és az XVMedia legfrissebb hírei, tudósításai az interneten:

www.xvmedia.hu    www.facebook.com/xvmedia/

Az ÉLETképek következő megjelenése: 2019. február 7.
Lapzárta: 2019. január 31. 12 óra.    
A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések és közlemények tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal felelősséget. IPHONEANDROID

TÖLTSE LE 
AZ XVMEDIA APPOT! TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK

akácméz, vegyesméz, 
selyemfűméz, hársméz, 

lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

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

   

 

XV. KERÜLET 
KÖZÉLETI 
LAPJA
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FOGTECHNIKAI 
LABOR

Precíziós 
kivehető, rögzített 

fogpótlások készítése 
– mérsékelt árakon. 

Nyugdíjasoknak kedvezmény!
XV. kerület, 

Madách utca 35.
Telefon: 417-1276

V&V

ZOLI, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy fúró,
de segítségével egy polc az esti meséknek.

    Ha mindenre
van több ötleted!
Várunk a csapatunkba! 

Jelentkezés: áruházunkban személyesen,
vagy hust321hr@praktiker.hu címen.

       • Családias légkör

     • Közösséget alkotunk

   • Használhatod a kreativitásodat

             • Tervezhető munkaidő

             • Hosszú távra szóló,

                biztos munkahely

          • Forgalom után járó prémium

             • Targoncavezetői jogosítvány

                megszerzésének a lehetősége

           

Akár nyugdíjasként, 

vagy részmunkaidőben is!

A Rákospalotai 
Javítóintézet 

(1151 Bp., Pozsony u. 36.) 

felvételt hirdet 

karbantartó/
kertész 

munkakör betöltésére,

közalkalmazotti bértábla szerint.

Előny: szakmunkásvégzettség, 

gyakorlati tapasztalat.

Jelentkezni a titkarsag@leanynevelo.hu 

e-mail-címen lehet.

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

Polgárok Palotáért Egyesület 
„Együtt a polgárokkal Palotáért!”
Tisztelt XV. kerületi Polgárok! 
Egyesületünk szakértői többek igényének megfelelően 2019. évben 
is folytatják jogi-közbiztonsági tanácsadásukat, telefonon történő 
személyes egyeztetés alapján.  A személyes egyeztetésre és a 
beszélgetésre minden hónap utolsó hétfőjén van lehetősége.

Jogi és munkavédelmi tanácsadás:   
Jogi tanácsadás:  Dr. Bános Csaba (tel.: 06 30 676 9676)
Munkavédelmi tanácsadás:  Vásárhelyi István (tel.: 06 20 360 0127)
Vagyonvédelmi tanácsadás:  Mayer Sándor (tel.: 06 30 373 0379)
Bűnmegelőzés, biztonságtechnika:  

Papp Zoltán Tibor (tel.: 06 20 971 9558)
Közbiztonság, polgári önvédelem:  Szabó László (tel.: 06 20 335 1404)

Kérjük, forduljon szakértőinkhez bizalommal, kérdezzen, 
mondjon véleményt, tegyen javaslatot. 
Köszönjük bizalmukat és megtisztelő érdeklődésüket!

„Civil kurázsi!”                            Polgárok Palotáért Egyesület

ÜVEGEZÉS
ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, kira-
kat üvegezése. Hőszigetelő üvegek, 

zu hany kabinok beépítése. Régi kere-

tek átalakítása hőszigetelő üveg befo-

gadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! 

Biztosításra is! Nagy Miklós, telefon: 

+36 20 9777 150

KÉMÉNYBÉLELÉS
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍ
TÉSE, belső marása teljes körű ügy-

intézéssel. Szabó Balázs Telefon: 

06 20 264 7752

ÉRETTSÉGI
CEAS BUDAPEST TUDÁSKÖZ-
PONT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK – ki-

fejezetten különleges eseteknek! Érett-

ségire felkészítés, hatékony, egyénre 

szabott tanulás, iskolai stressz nélkül, 

gimnáziumi háttérrel. +36 1 794 1945

ÜZLETI  APRÓLAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

INGATLAN
Eladó: XV. ker. Sódergödör lakóte-
lepen 58 nm 2 szobás + étkező, irányár: 
26,5 millió Ft, vagy kisebb lakásra cseré-
lem, ráfi zetést kérek. Tel.: 06 70 251 9128 
Eladó: XV. ker. Damjanich u.-i házrész, 
ami 60 nm, ebből lakható állapotú 1 kony-
ha, étkezővel és nappalival + hálószoba + 
komfort padlófűtéses, légkondicionált + 
riasztórendszer kiépítve, hátsó részben 
kertrész kb. 160 nm, + 30 nm tárolórészek. 
Első lakásrészben (30 nm) egy lakó (tulaj-
donos) van. Hivatalos területmegosztás-
sal. Ár: 20,9 millió Ft. Kisebb értékű lakást 
beszámítok. Tel.: 06 70 771 7371 
Eladó: XV. kerület, Epres soron egy 
52 nm-es, második emeleti, kétszobás, 
erkélyes, felújítandó lakás. Irányár: 24,9 
millió forint. Tel.: 06 70 386 5898
Eladó: 75 nm + pince saroktelken 
lévő családi ház, a ház külső része felújí-
tandó. Ár megegyezés szerint. Kisebb la-
kást beszámítok. Tel.: 06 20 497 3086
Fiatal 3 gyermekes házaspár vidé-
ki házat vásárolna havi részletfi zetéssel. 
Max. 2 500 000 Tel.: 06 70 336 3998
Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek, 
akár azonnali készpénzfi zetéssel! Tarto-
zással terhelt, felújítandó is érdekel! Tel.: 
06 20 527 0601

LAKHATÁS
Idős hölgy lakhatást adna egyedülál-
ló nőnek, aki segítené életvitelében, sze-
rény háztartásában, nyugdíjasnak örülne. 
Tel.: 06 30 861 0037 
Nyugdíjas asszony külön bejáratú 
albérletet keres a kerületben. Szívesen 
besegítek háztartásba és a kertbe is. Tel.: 
06 70 344 4276
Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek, 
akár azonnali készpénzfi zetéssel! Tarto-

zással terhelt, felújítandó is érdekel! Tel.: 
06 20 527 0601
Eltartási szerződést kötnék ottla-
kással. Lányommal. Erkölcsi bizonyítvá-
nyom van. Tel.: 06 30 245 2759 

ADOKVESZEK
Eladó: lábmasszírozó, 10 és 5 kg gáz-
palack, mini konyha (grillez is) 52×42×32 
cm-es nagy lábas, 28-as ffi   kerékpár. Tel.: 
06 20 561 5337
Eladó: 80×160 cm 6 személyes 8 sze-
mélyre bővíthető cseresznyeszínű étke-
zőasztal 6 db székkel. Tel.: 06 30 569 2200
Eladó: PB gördíthető infra hősugár-
zó reduktorral. Vasasztal 20 kg-os satuval 
210×103×70 cm-es, 2 db 2 kg-os kemping-
palack, 4 db 20 l-es marmonkannák (fém), 
50 l-es üvegballon. Tel.: 06 20 417 8686 
Eladó: új kenyérsütő és új nyomtató 
olcsón. Tel.: 06 20 582 1961
Eladó: balos használt konyhai mun-
kalapok, mosogatóval. Opel új lökhárító 
előre. Tel.: 06 70 537 8880
Eladó: 1 db Opel gépkocsikerék(felni) 
acél, méret: 51/2j×13h2. Ár: 2500 Ft. Tel.: 
06 1 417 1591 
Eladó: régi típusú magnó, rádió + két 
hangfal, erősítő, 2-3 E Ft/db, bakelit hang-
lemezek 700 Ft/db, kazetták 400 Ft/db, 
3 db fotel 1000 Ft/db, különféle kéziszer-
számok 200–500 Ft/db, 1 db gázpa-
lack 8 E Ft, 1 db kerekes szék 8 E Ft. Tel.: 
06 70 299 9071 
Eladó: bárpult, polcrendszerrel 
együtt, vendéglő, italbolt részére. Telefon: 
06 20 970 8341
Költözés miatt eladó egy gyönyörű 
tükrös-fi ókos szekrény fél áron, 85 E Ft-
ért. 248 cm széles, 234 magas, 40 cm 
mély, 10 db fi ók. Tel.: 06 20 377 7904

Eladó: Samsung tv, színes, képcsö-
ves, 51 cm-es képátlóval, távirányítóval 
+ 1 db scart kábellel hibátlan állapotban 
8 ezer Ft-ért. Tel.: 06 30 464 4005
Eladó: 1 db ebédlőasztal, 6 db szék, 
1 db járókeret. Tel.: 06 20 497 3086 
Eladó: nagy teljesítményű gyümölcs- 
és zöldségcentrifuga fél áron, még garan-
ciális. Női sötétzöld dzseki és cipők. Tel.: 
06 30 852 9253 
Eladó: „reggelizőszett”, az asztal 120 
cm hosszú, 40 cm széles, és 90 cm ma-
gas, négy rácsos polctartóval és 2 db ösz-
szecsukható magas ülőkével. 1 mikrohul-
lámú ételmelegítő. Tel.: 06 70 300 9295 
Eladó: keveset használt jó állapotú 
ülőgarnitúra jó minőségű kárpitozással, 
háromrészes fekvésre nyitható, 2 részes 
ágyneműtartós és egyszemélyes fotellal. 
130 E Ft. Tel.: 06 70 771 5371 
Eladó: bontott jó állapotú fa bu bo-
rék üveges bejárati ajtó, 2 részes termoü-
veges ablak, sarokíróasztal calvados szín-
ben, felültöltős mosógép, gázkonvektor. 
Tel.: 06 70 771 5371 
Eladó: 33/34 fehér új korcsolyacipő, 
mini stepper plusz, lábizom- és fenék-
erősítő, elektromos vizes talpmasszírozó. 
Tel.: 06 70 300 9295 
Eladó egy új Robust típusú szobake-
rékpár, mely 100 kg-ig terhelhető. Irányár 
25 000 Ft. Tel.: 06 30 455 7912-es tele-
fonszámon lehet.
Eladó: Opel Astra GL fehér kombi 
megkímélt állapotban, gyártási év: 1999. 
ár: 350 E Ft. Tel.: 06 20 497 3086
Eladó: 7-8 m3 keményfa, 1 m hosszú-
ságúak. Tel.: 06 20 970 8341
Idős asszony szívesen, köszönettel 
elfogadna automata mosógépet, ami fe-
leslegessé vált. Tel.: 06 30 861 0037

SZOLGÁLTATÁS
Gondozónőt keresek ágyban fekvő 
édesanyám mellé nyugdíjas, egyedülálló 
kedves hölgy személyében. Havi kettő hét 
ottlakás szükséges. Tel.: 06 20 942 1957

TÁRSKERESÉS
Ötvenkét éves férfi  vagyok, ház kö-
rüli munkát vállalok megegyezés szerint. 
Tel.: 06 30 951 4048 
Keresem azt az elegáns, magas, fe-
kete férfi t, aki 2018 nyarán a XV. kerüle-
ti Szentmihályi úti Tesco pénztáránál várt 
rám. Tel.: 06 20 424 9533
Beteggondozó, 52 éves, 175 cm 
magas férfi  vagyok, keresem társam, 
aki káros szenvedélytől mentes. Telefon: 
06 30 951 4048
A XV. kerületben lakom 67 éves, 170 
cm, 90 kg, kék szemem, rövid barna ha-
jam van. 70 év alatti urak hívását várom, 
akik káros szenvedélytől mentesek. Tel.: 
06 70 905 9066

ÁLLÁS
Szeretnék foglalkoztatni segéd-
munkást, ill. segítőt, aki nem iszik, és 
talpraesett, ügyes. Bérezés megállapo-
dás kérdése. Tetőfedő, bádogos vagyok. 
Tel.: 06 70 247 2218  
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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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