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a Fazekas sor környékénMégis lesznek 

nyári táborok

Takarékos ház 
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Április végén három testületi ülés-
re is összegyűltek a képviselők, ám 
előterjesztéseket mindössze egy 
esetben tárgyaltak. Költségvetése 
továbbra sincs a kerületnek.

A Csokonai Kulturális Központ, a 
Gazdasági és Működtetési Központ, 
valamint az XV. Kerületi Egyesített 
Bölcsőde jubileumi jutalmazottjainak 
köszöntését, továbbá az Év Kisgyer-
meknevelője, az Év Bölcsődei Munkát 
Segítő Alkalmazottja, az Év Intézmény 
Működtetési Dolgozója, az Év Kultu-
rális Dolgozója díj, valamint a Civil 
Szervezetek Elismerő Oklevél átadását 
az április 23-i ülés előtt tartották meg. 

Az ünnepi pillanatok után a na-
pirend vitája következett. Az ülésen 
az április 2-án napirendre nem vett 
előterjesztéseket tárgyalta volna a 
képviselő-testület. Victorné dr. Kovács 
Judit, dr. Pintér Gábor és Móricz Esz-
ter képviselők jelezték, hogy az április 
elejei üléshez hasonlóan ismételten 
nem került be a napirendek közé a 
Palota Holding társasházkezelésével 
kapcsolatos előterjesztés, amit ne-
hezményeztek. Dr. Lamperth Mónika 
jegyző szerint ennek jogi okai vannak, 
az előterjesztések nem feleltek meg a 
jogszabályoknak és a testület szerveze-
ti és működési szabályzatának sem. A 
testület végül 8 igen, 5 nem, 5 tartóz-
kodással nem fogadta el a napirendet, 
így az ülés véget ért.

Ezt követően április 25-én ült ismét 
össze a grémium, ekkor a 2019. évi költ-
ségvetési rendelet megtárgyalása sze-
repelt immár hatodszor a napirenden. 
A napirend vitájában Németh Angéla 
elmondta, hogy a Fidesz-frakció nem 
vett részt az ülés előtti egyetlen egyez-
tetésen sem. Dr. Pintér Gábor erre je-
lezte, hogy frakciójuk nem kapott ilyen 
tárgyú meghívót, majd elmondta, mi-
vel az előterjesztett költségvetési ter-
vezet nem tartalmazza a javaslataikat, 

változtatás nélkül jött vissza a testület 
elé, így azt nem tudják támogatni. A 
meghívóról pedig kiderült, hogy rossz 
e-mail-címre küldték.

Szilvágyi László (LMP) arra kérde-
zett rá, hogy a büdzsé hiányában va-
lóban veszélybe került-e az EP-válasz-
tások lebonyolítása. Németh Angéla 
igennel felelt, hozzátette, folyamatos 
az egyeztetés a Nemzeti Választási 
Iroda és az önkormányzat között.

A grémium ezt követően 10 igen, 
7 nem, 3 tartózkodással szavazott, így 
nem volt meg a többség a költségvetési 
rendelettervezet tárgyalásához.

Dr. Lamperth Mónika jegyző az 
ülés végén elmondta, hogy dr. György 
István, a fővárosi kormányhivatal ve-
zetője, budapesti kormánymegbízott 
április közepén törvényességi felhívást 
intézett a testülethez, miszerint 30 
napon belül fogadja el 2019-es költség-
vetési rendeletét. A levelében felhívta a 
fi gyelmet, hogy a testület hatáskörébe 
tartozik a költségvetés megalkotása. 
Kitért arra is, hogy büdzsé hiányában 
a központi költségvetésből származó 
működési támogatás folyósítását is 
felfüggesztik. „A költségvetési rende-
let hiánya veszélyeztetheti az önkor-
mányzat alapvető rendeltetésének, a 
lakosság közszolgáltatásokkal történő 
ellátásának megfelelő szinten történő 
teljesítését” – áll a levélben.

A hónap végén, április 29-én rend-
kívüli ülést hívott össze a polgármester 
azért, hogy a közelgő EP-választások 
lebonyolítása ne kerüljön veszélybe. 
Ennek érdekében módosították az 
átmeneti gazdálkodásáról szóló ren-
deletet. Ez meg is történt, méghozzá 
a képviselők egyhangú szavazatával.

Még egy előterjesztést tárgyaltak 
a képviselők, mégpedig dr. Erdé-
lyi-Kincses Andrea, a Palota Holding 
vezérigazgatójának leváltásáról szó-
lót.  Victorné dr. Kovács Judit előter-
jesztőként arról beszélt, hogy komoly 
problémák vannak a társaság társas-
házkezelési üzletágával. Mint mondta, 
tavaly több társasház szerződést bon-
tott a Palota Holdinggal, mivel nem 

nyújtott minőségi szolgáltatást. Az 
alpolgármester azt is kifogásolta, hogy 
„a politikát nem sikerült távol tartani 
a cégtől mivel a Palota Holding olyan 
ügyvédi irodákat bízott meg, amelyek 
köthetők a kerület vezetéséhez, a ve-
zérigazgató pedig szakmai döntések 
helyett a hivatalból érkező utasítások-
nak tesz eleget”.

Tóth Veronika, Tóth Imre, Király 
Csaba szerint az előterjesztés csupán 
Victorné bosszúja, hiszen tavaly éppen 
ő volt az, aki leginkább kardoskodott 
dr. Erdélyi-Kincses Andrea kinevezése 
mellett. A vezérigazgató is szót kapott. 
Mint mondta, nehéz terhet örökölt az 
elődjétől, ezt próbálják most helyreten-
ni. Sok a tennivaló a cégnél, elismerte, 
hogy vannak hiányosságok is, de még 
nem értek el az út végére, dolgoznak a 
problémák felszámolásán.

A szavazás során nem volt meg a 
minősített többség a vezérigazgató 
leváltásához, így továbbra is dr. Erdé-
lyi-Kincses Andrea irányítja a céget. 

A következő rendes testületi május 14-
én délután 4 órakor lesz.     Jónás Ágnes
(A testületi ülésekről bővebb összefog-
laló a bpxv.hu és az xvmedia.hu olda-
lakon olvasható, valamint az ülések 
felvételről is megtekinthetők az onkor-
manyzati.tv és a bpxv.hu honlapokon.)

Lesz pénz az EP-választásra

Az Év Kisgyermeknevelője ki-
tüntető címet idén Mihályiné Német 
Csilla, a Nádastó parki bölcsőde kis-
gyermeknevelője kapta.
Az Év Bölcsődei Munkát Segítő 
Alkalmazottja díjat Ádámszki End-
réné, a Kavicsos közi bölcsi dolgozója 
vehette át.
Az Év Kulturális Dolgozója díjat 
Pintér Zsuzsánna, a Pestújhelyi Közösségi Ház vezetője érdemelte ki.
Az Év Intézmény Működtetési Dolgozója elismerést Isépy Henriett, a 
Gazdasági Működtetési Központ humánpolitikai főelőadója kapta.
Idén a Civil Szervezetek Elismerő Oklevelet a Magyar Vöröskereszt XV. 
kerületi szervezetének ítélték oda.

A húsvéti ünnepek előtt Né-
meth Angéla polgármester 
két alkalommal is utcafóru-
mot tartott.

– Nem tájékoztatni akartuk 
az embereket, hanem a véle-
ményükre voltunk kíváncsiak 
– mondta a kerület vezetője a 
Dr. Vass László Egészségügyi 
Intézmény előtt tartott ápri-
lis 17-i első eseményen. – A 
program nem párthoz vagy 

személyhez kötődő, hanem 
önkormányzati esemény volt.

A szakrendelő után más-
nap az újpalotai vásárcsarnok 
előtt az önkormányzat vezetői 
– Németh Angéla polgármes-
ter és Tóth Imre alpolgármes-
ter –, illetve  Hajdu László 
országgyűlési képviselő, to-
vábbá a Polgármesteri Hivatal 
szakemberei személyesen 
kérdezték meg az embereket 
arról, hogy egy költségvetés 

által biztosított nyugodt kör-
nyezetben vagy egy költség-
vetés nélküli, emiatt csak a 
legszükségesebb teendőket 
engedélyező miliőben képze-
lik-e el a jövőjüket. 

Az önkéntes alapon vála-
szolók egy kérdőív segítsé-
gével mondták el a vélemé-
nyüket. A húsz kérdés, melyet 
a kérdezők feltettek az utca 
emberének, nagyjából azokat 
a feladatokat fedték le, melye-

ket az önkormányzat önként 
vállalt, és elfogadott költség-
vetés nélkül teljesíthetetlenek.

Információink szerint a 

kerület vezetői mostanihoz 
hasonló utcai fórumokat a jö-
vőben a kerület más pontjain 
is fognak rendezni.             R. T.

Párbeszéd az emberekkel
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Kegyes volt az időjárás má-
jus 1-jén a XV. kerületi ön-
kormányzat által szerve-
zett majális résztvevőihez, 
napsütés kísérte az ösz-
szes programot. Idén is a 
Budai II. László Stadion-
ban és a Bányász parkban 
gyűltek össze a szórakoz-
ni vágyók. A család minden 
tagja talált korának meg-
felelő időtöltést, a legki-
sebbeket ugrálóvár, arcfes-
tés és lufi hajtogatás várta, 
a nagyobbak kipróbálhat-
ták a mászófalat – minden-
hol sorban álltak az érdek-
lődők. 

A színpadon egymást váltot-
ták a kulturális és szórakoz-
tató műsorok, a Csomópont 
Tehetségkutató és Tehet-
séggondozó Egyesület mű-

során még a nézők is táncra 
perdültek. 

Idén pedig főzőverseny 
helyett főzőfesztiválra lehe-
tett nevezni, a pályázókat 
nem díjazták, most a közös 
főzés öröme jelentette a 
nyereményt. Remek illatok 
terjengtek, a bográcsokban 
rotyogott a csülkös pörkölt, 
a lecsó, a gulyás, de volt, aki 
répás húst készített. 

A koncertek és előadások 
mellett számos program várta 
a sportolni vágyókat. Voltak 
sportversenyek és sportbemu-
tatók, a kispályás focit szokás 
szerint sokan kísérték fi gye-
lemmel. Aki pedig vásárfi ára 
vágyott, válogathatott példá-
ul az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona által készí-
tett egyedi kézműves termé-
kek közül is.                        (KI)

Ha május, akkor majális! 
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Április közepére megszépült 
az újpalotai vásárcsarnok-
kal szemközti kis terecs-
ke. A  Páskomliget utca 6–8. 
előtti rész teljes ráncfelvar-
ráson esett át.

A régi állapothoz képest a vál-
toztatás fő szempontja az volt, 
hogy az épületek előtti terület 
újból visszanyerje közösségi 
tér jellegét és megszüntessék 
a járdán való szabálytalan 
parkolást. 

– A felújítás során a meg-
lévő elhasználódott, törött 
magas ágyásokat elbontották, 
a tér teljes területén feltörték a 
régi aszfaltburkolatot, helyére 
új, melírozott hatású térkö-
vet raktak le. Új utcabútorok 
– egyszemélyes ülőkockák, 
szemetesek, biciklitároló, nö-
vénytartók – kihelyezésével 
lett teljes a tér átalakítása 
– mondta el lapunknak Gál 
Gyöngyi városüzemeltetési 
osztályvezető. 

A tér persze nem lenne 
az igazi növények nélkül, 
így több száz évelő és cserje 
teszi szebbé, hangulatosabbá 
a környezetet. Tájépítész által 
készített tervek alapján 100 
évelő nádtippant, 360 cserjét 
– japán borbolyát, gyöngy-
virágcserjét, japán rózsát, 
tollas gyöngyvesszőt, japán 

gyöngyvesszőt, törpe orgonát 
– és 4 berkenyét ültettek el, a 
kihelyezett növénytartókba 
pedig 4 tiszafa került.

A Páskomliget 6–8. szá-
mú ház előtti tér átépítésére, 
megújítására csaknem 18 
millió forint értékben kötött 
szerződést az önkormányzat 
a Répszolg Kst .-vel.            J. Á.

Kis oázis Újpalotán 

Üde zöld | Évelők és cserjék tették színesebbé

Bár nincs elfogadott költ-
ségvetése a kerületnek, az 
az önkorményzat és Németh 
Angéla polgármester talált 
rá módot, hogy idén is fo-
gadja a kerületi iskolásokat 
a bernecebaráti és a siófoki 
önkormányzati tábor, vala-
mint az erdei iskolákról sem 
kell lemondani. Örömteli hír, 
hogy a családoknak ugyan-
annyiba kerül a táborozás, 
mint tavaly – jelentette be 
Németh Angéla polgármes-
ter május 3-án.

A tervezett felújításokat 
ugyan nem lehet maradék-
talanul elvégezni, Siófokon 
elmarad például a tető és az 
elektromos rendszer felújí-
tása, a támfal megerősítése, 
Bernceberátiban pedig a 
kazáncsere, ám a táborok 
biztonságos működtetéséhez 
szükséges karbantartást az 
önkormányzat munkatársai 
idén is elvégzik, így a szülők 

nyugodtan küldhetik a gyere-
keket – írja a bpxv.hu.

Költségvetés híján Né-
meth Angéla április közepén 
még arról tájékoztatott, hogy 
sem a bernecebaráti, sem 
pedig a siófoki gyermektábor 
nem tud vendégeket fogadni 
nyáron, és az erdei táborok is 
elmaradnak. 

Mint most elmondta, szá-
mos szülő kereste meg ezzel 
kapcsolatban, ezek után vizs-
gálták meg az önkormányzat 
szakemberei a helyzetet, és 
találták meg azt a megoldást, 
amely – nehézségek árán 
ugyan – lehetővé teszi a tábo-
rok megszervezését.             JÁg

Mégis lesz tábor
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Egy nap az ápolókért 

Az Eurostat, az unió statisztikai hi-
vatala nemrég tette közzé vizsgálati 
eredményeit a munkaidőn kívül vég-
zett testmozgásról. Ebből kiderült, 
hogy a magyarok nem igazán szere-
tik aktívan eltölteni a szabadidejü-
ket: az átlagos 72-vel szemben ná-
lunk csak 50 százalék azok aránya, 
akik rendszeresen sportolnak.

Az adattal a sereghajtók közé kerül-
tünk, csak Portugália és Horvátország 
mutat fel rosszabb eredményt. Ez 
különösen annak fényében aggasztó, 
hogy az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) múlt évi közleménye szerint ha-
zánk a túlsúly és az elhízás gyakorisá-
gát tekintve Európa éllovasa, a világon 
pedig a negyedik helyen áll. 

– Ha többet mozognánk, való-
színűleg sikerrel lehetne csökkenteni 
a túlsúlyosok arányát is – ezt már a 
Táplálkozás, Életmód és Testmozgás 
Platform Egyesület szakmai vezetője, 

Antal Emese állítja, akit nem lepett 
meg a fizikailag inaktívak magas 
aránya. – Egy átlagos magyar napi öt 
órát ül, viszont csak hétezer lépést tesz 
meg, ami az ajánlottnak mindössze a 70 
százaléka. Az Országos Táplálkozás és 
Tápláltsági Állapot Vizsgálat adataiból 
az is kiderült, hogy eközben a felnőtt 
férfi ak napi energiabevitele a 2700, a 
nőké pedig a 2000 kalóriát is megha-
ladja – mondja a dietetikus, szociológus. 

A 11–18 éves fiatalok körében 
végzett reprezentatív kutatás szerint 
azonban van remény a változásra. Ez a 
korosztály a rendszeres mozgást tekinti 
az egészséges életmód legfontosabb 
részének, és néhányuk, a közvélekedés-
sel ellentétben, kedveli a mindennapos 
testnevelést is. A felnőttek viszont in-
kább kifogásokat keresnek. Szerintük 
az egészségesebb életmódhoz több 
pénzre és szabadidőre lenne szükség, és 
súlyproblémájukért is inkább bizonyos 
típusú élelmiszereket okolnak.       B. I.

Azért, hogy vérképünkben ne le-
gyenek csillagozva a májműködést 
mutató értékek (GGT, GOP, GOT), 
sokat tehetünk a mértékletes al-
koholfogyasztással. Az alkohollal 
egyébként is érdemes csínján bánni, 
hiszen számos más betegség rizikó-
faktora is lehet.

Napi 1-2 pohár sörnél, 2-3 deci bornál 
vagy fél deci égetett szesznél ne fo-
gyasszunk többet, és lehetőség szerint 
ezeket se mindennap igyuk, tartsunk 
hetente legalább 2 alkoholmentes 
napot. – Tartalékolni nem „ér”, tehát 
hiába nem iszunk a dolgos hétköz-
napokon egy kortyot sem, mégsem 
csúszhat le egy üveg bor a hétvégén 
az aktuális baráti összejövetelen – 
hívja fel a fi gyelmet Szabó Krisztina 
dietetikus.

Ha valakinél valamilyen máj-
betegség lehetősége áll fenn, akár 
a májenzimek ideális értéktől való 

eltérése, akár májbetegségre jellem-
ző tünetekből következtethetően, 
a két legfontosabb teendő, hogy 
az illető keresse fel kezelőorvosát, 
valamint teljes mértékben hagyjon 
fel az alkoholfogyasztással. Ilyen 
esetben az étrenden is változtatni 
kell, így kerülje a bő olajban sült éte-
leket, a magas zsírtartalmú húsokat 
(szalonna, kolbász, szalámifélék) és 
tejtermékeket. Ezek helyett sovány 
húsok és húskészítmények, valamint 
alacsony zsírtartalmú tejtermékek 
fogyasztását javasolja a szakember, 
hozzátéve, hogy fi gyelni kell a teljes 
értékű fehérjebevitelre is.

A diétába jól illeszthetők a kölessel, 
illetve túróval készült ételek, mivel ez 
a két nyersanyag nagy mennyiségben 
tartalmaz úgynevezett májvédő ami-
nosavakat (metionin, cisztein), emel-
lett javasolt a C-, B1-, B6- vitaminok, 
valamint a folsav fogyasztása is.

-y -a

Az ápolók nemzetközi nap-
ját világszerte május 12-én 
tartják, ugyanis 1820-ban 
ezen a napon született 
a brit Florence Nightingale, 
az ápolóképzés kiemelke-
dő alakja. A szakma szépsé-
géről Juhász Anna ápolónőt 
kérdeztük.

A rendkívüli asszony 1853–
56-os krími háború idején a 
törökországi brit katonai kór-
házban a tisztaság és a meg-
felelő ellátás megszervezésé-
vel csökkentette a halálozási 
arányt. A katonáktól kapta a 

Lámpás Hölgy nevet, mert éj-
szaka is ápolta a betegeket a 
laktanyafolyosón berendezett 
kórházban. Angliába visz-
szatérve az emberek hősként 
tisztelték és óriási hírnévre 
tett szert, a róla elnevezett 
nővérképzőt 1860-ban nyitot-
ta meg – áll a Magyar Ápolási 
Egyesület feljegyzéseiben. 

Florence nemcsak a beteg-
ápolás etikai alapjait teremtet-
te meg, de küzdött az ápolói 
hivatás képviselőinek anyagi 
és erkölcsi elismeréséért is. 
Magyarországon az ápolókép-
zés egyik kiemelkedő alakja 

Kossuth Zsuzsanna volt, aki 
Florence előtt 1849-ben első-
ként hívta fel a világ fi gyelmét 
a sebesült katonák ápolásának 
kötelességére. Később, 1906-
ban megalakult a Magyaror-
szági Betegápolók Országos 
Egyesülete is. 

A szakma szépségeiről, 
kihívásairól Juhász Annát 
kérdeztük, aki 37 éve dol-
gozik ápolónőként, jelenleg 
a Bethesda Gyermekkórház 
sürgősségi ambulanciájának 
vezető asszisztense, ezenkívül 
a XV. kerületi gyermekkar-

diológiai szakambulancián is 
dolgozik. Hivatásában nagyon 
fontosnak tartja az emberek 
tiszteletét és segítését, mivel 
– ahogy fogalmaz – az emberi 
élet nem öncélú. Belső készte-
tés vezette 1982-ben a segítő 
pályára. Dolgozott intenzív 
osztályon betegágy mellett, 
ami katartikus élmény volt 
számára, de őszintén beszélt 
arról is, milyen nehéz szembe-
sülni a halállal és elengedni a 
beteg kezét. 

Azt sem tagadja, sokszor 
emberpróbáló feladat a 8-12 
órás munkarend, és gyakran 
a hazafelé séta az egyetlen 
kikapcsolódás. Az új nap azon-
ban magával hordozza az új 
reményeket is, amiért szerinte 
megéri folytatni. 

Sokszor tanakodnak kol-
légáival, milyen útmutatót 
adhatnak a fi atal kezdőknek, 

hogy vonzóbb legyen a szak-
ma. S bár nagy életbölcses-
ségeket nem tudnak megfo-
galmazni, azt mindenképp 
kiemeli, miszerint a másik 
emberhez való lelki kapcso-
lódás olyan impulzusokat ad, 
mely nem pótolható semmi-
vel, és aki megleli ebben az 
örömöt, az biztos a pályán 
marad.                               B. I. 

 Alkoholt csak mértékkel!

Májusban ünnepeljük a nemzetközi vöröskereszt napját is, an-
nak emlékére tartják, hogy 1828. május 8-án született Hen-
ri Dunant svájci író, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója. 
A világnap alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk azok-
nak, akik e nagy múltú, fontos és tiszteletre méltó szervezetek 
tagjai, önkéntesei, áll számos méltató szövegben.

Érték és teher

Kossuth Zsuzsanna

Juhász Anna
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Véninger Péter restaurátor régi 
házat akart venni a XV. kerület-
ben családjának, melyet úgy sze-
rettek volna felújítani, hogy meg-
őrizzék a ház értékeit, de az ide 
illeszkedő új technológiákat, mű-
szaki megoldásokat is tudják 
használni. A 13 éves folyamatról 
és a sokszor egyedi, energiataka-
rékos megoldásokról beszélget-
tünk vele.

– Volt konkrét elképzelésük, hogy 
milyen házat szeretnének és hogyan 
fogják felújítani? 

– A környéket ismertük, a fő 
szempont az volt, hogy régi han-
gulata legyen, mert ezek a házak 
szerintünk sokkal szerethetőbbek. 
Én legalább százéveset szerettem 
volna, a II. világháború előtti há-
zakat még az örökkévalóságnak 
építették, de amit végül megvet-
tünk 1932-ben készült. A környéken 
van még két ház, melyet ugyanez az 
építőcsapat épített, az építőmester 
Pignitzer Mihály helyi építőmester 
volt. Az volt az elsődleges cél, hogy 
a régi ház értékeit megőrizzük. Így 

megmaradtak a fa ablakkeretek, 
csak az üvegeket cseréltem ki hőszi-
geteltekre. Megtartottuk az eredeti 
belső ajtókat és a rézkilincseket, 
valamint bent a terrazzo burkolatot 
is. Itt például kompromisszumot 
kellett kötni, mert jó lett volna szi-
getelni a padló alatt, de ezt a bur-
kolatot nem lehet felszedni sérülés 
nélkül, így itt nem szigeteltek. 

– A külső szigetelést hogyan ol-
dották meg? 

– A ház falait tíz centiméter 
vastag kőzetgyapottal szigeteltük, 
mert ez hőt és hangot is szigetel, 
páraáteresztő és tűzbiztos. Mivel 
a falak szellőzése fontos szempont, 
ezért csak olyan festés jöhetett szó-
ba, amelyik légáteresztő, vagyis a 
,,nemesvakolat” és a diszperziós 
festék nem. Végül a meszet válasz-
tottuk, a házon az 1930-as években 
is színes mész volt. A kőzetgyapot 
miatt sok fejtörést okozott a vako-
latdíszek rekonstrukciója, mert a 
súlyuk miatt a vakolatdíszek nem 
készülhettek eredeti technológiával 
vakolatból, ezeket egy XPS nevű 
szigetelőanyagból vágtam ki. 

– Vett már részt házfelújításban?
– A feleségem és én is restaurá-

torok vagyunk, elég jó a kézügyes-
ségem és sok anyaggal dolgoztam 
már, például gipsszel és XPS-sel, 
de ilyen felújításban még nem vet-
tem részt. A víz- és gázrendszerhez 
nem nyúltam, ahhoz nem értek, de 

a többinek utánanéztem. Volt, hogy 
segítséget kértem, de leginkább 
magam dolgoztam a házon. 

– Megéri egy régi házat energiata-
karékossá tenni?

– Számszerűsítve az ablak-
üvegek cseréje nagyjából 40 ezer 
forint volt, de ezzel a kiváltással 
annyival alacsonyabb lett a fűtési 
költség, hogy egy fűtési szezon 
alatt megtérült a befektetés. Oda-
fi gyelünk az energiatakarékosság-
ra. Bent régi csillárjaink vannak, 
de LED-lámpákkal világítanak. 
Gázzal fűtünk, de van egy vegyes 
tüzelésű kazánunk is, és a régi cir-
kót megtartottuk, elterjedt típus, 
könnyen javítható. Ez egyébként 
is fontos nekem, nem szeretem 
kidobni a még használható tárgya-
kat, inkább megjavítom. Szerintem 
szükség van a régi és az új dolgokra 
is, a régiek tapasztalatait érdemes 
megőrizni, én inkább a fokozatos 
átalakulásban hiszek. 

– Mire fi gyelnek még?
– Kútvizet használunk a kertben 

a locsoláshoz, és a kertben levő mű-
termünk tetején fehérre festettük a 
cserepeket, ez is sokat segít nyáron, 
nem melegszik fel a műterem. 

– Mik a további terveik?
– Most a lábazati szigetelésen 

gondolkozom, szeretném, ha a szi-
getelés mellett meg tudnánk őrizni 
az eredeti ciklopsz köveket, ami 
hárshegyi homokkő, de túl vastagok 
és túl nehezek a lábazati szigetelés-
nek, így nem tudom egy az egyben 
visszatenni. Emellett majd valami-
kor szeretnék napkollektorokat is 
felszerelni.                   Kovács Ildikó

 A hagyományos és modern ötvözete

Forgalmi változás lakossági igényre 
A Szentmihályi út – Régi 
Fóti út – Aporháza utca 
– M3 bevezető szakasz 
által határolt terület 
forgalmi rendjének felül-
vizsgálatát végzi az ön-
kormányzat. A Budapest 
Közút Zrt. hozzájárulásá-
val elkezdődtek a kivite-
lezési munkák, melyeket 
május 31-én fejeznek be. 
A beruházást az önkor-
mányzat saját forrásból 
fedezi. 

A fejlesztés során a Fazekas 
sort egyirányúsították a 
Szentmihályi út irányába, 

ezzel párhuzamosan a Vé-
csey Károly utca egyirányú 
lett a Cserba Elemér út felé. 
A Fazekas sorról külön for-
galmi sávot alakítottak ki 
a jobbra és a balra kanya-
rodóknak, továbbá új jelző-
lámpa is segíti majd a balra 
kanyarodókat – tájékoztatta 
lapunkat a városüzemelteté-
si osztály.

A határolt területen – a 
Rákosmező utca kivételé-
vel – Tempo 30-as övezetet 
alakítottak ki. Fontos infor-
máció, hogy megváltozik a 
forgalmi rend: az „El sőbb-
ség adás kötelező” táblákat 

leszerelik, és így a jobb-
kéz-szabály lép életbe.

Forgalomtechnikai kü-
szöböt , közismert nevén 

fekvő rend őrt építettek ki két 
helyen a Cserba Elemér úton 
a Régi Fóti út és a Vécsey 
Károly utca között.

A Toldi sor egyirányúsít-
va lesz a Cserba Elemér út és 
a Turay Ida köz között. 

A megváltozott forgalmi 
rendre figyelmeztető táb-
lákat helyeznek ki három 
hónap időtartamra, és kérik, 
senki se megszokásból köz-
lekedjen!

Mint megtudtuk, a for-
galomtechnikai változá-
sokat a lakossági igények, 
panaszok, a parkolási gon-
dok indokolták. A terület 
forgalomtechnikai kezelői 
teendőit a Budapest Közút 
Zrt. látja el.     

           JÁg

Energetikai korszerűsítés számokban
Egy 10 emeletes, 40 lakásos panelépületben levő 84 négyzetméte-
res, kétteraszos lakás esetén.
Elvégzett beruházás: 14 centiméter szigetelést tettek fel az épületre, mérőket 
szereltek fel a radiátorokra és a termosztatikus radiátorszelepeket cserélték. 
Ezenkívül napkollektorokat telepítettek a melegvíz-készítéshez.
Fűtésszámladíjak előtte 53 000 forint, utána 15 000 forint.
A meleg víz 40-60 százalékban állítható elő napenergia felhasználásával, ami 
átlagosan havi 4000 forintos megtakarítást jelent.
Beruházási összeg nyílászárócsere nélkül 1,2 millió forint volt a lakás esetén.

Objektív mérlegelés | Gyógyszertár vagy orvos
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Tizedik éve rendezi meg 
a Magyar–Kínai Két Taní-
tási Nyelvű Általános Is-
kola és Gimnázium a „Tu-
dok Magyarul” budapesti 
„magyar mint idegen nyelvi 
versenyt”. A rendezvényen 
évről évre azok a diákok ve-
hetnek részt, akik Magyar-
országon tanulnak, de nem 
magyar anyanyelvűek.

– Idén szerettük volna megújí-
tani a versenyt – mondta Bak 
Mónika, az újpalotai iskola 

magyar mint idegennyelv-
tanára, az április15-i verseny 
egyik főszervezője –, ezért 
nem a korábban megszokott 
forgatókönyvet alkalmaztuk, 
hanem az eddigieknél játéko-
sabb formában mértük fel a 
diákok tudásszintjét. 

A verseny helysz íne 
a tornaterem volt, ahol a 
részt vevő diákok forgószín-
padszerűen teljesítették az 
állomásokat. Az idei köz-
ponti téma Budapest volt, a 
versenyzőknek pedig hol a 

híres épületeket kellett felis-
merniük és megnevezniük, 
hol kvízkérdésekre kellett 
felelniük, illetve a városban 
való tájékozódásukról is szá-
mot adtak.

– Két kategóriában, a 
középhaladó és az anya-
nyelvi szinten értékeltük a 
diákokat, akik harmadiktól 
nyolcadikig jelentkezhettek 
a versenyre – magyarázta a 
főszervező.

A legnagyobb létszám-
mal a házigazda Neptun 
utcai iskola képviseltette 
magát, de más kerületekből 
is érkeztek nevezők. A hat-
vanfős mezőnyben pedig 
ázsiai és arab származású 
diákok egyaránt akadtak. 
A versenyt végül mindkét 
nyelvi szinten a Magyar–Kí-
nai suli növendékei nyerték, 
akik az anyanyelvi szintet 
teljes egészében kisajátí-
tották, hisz az első három 
helyen csak az iskola diákjai 
 osztoztak.        Riersch Tamás

Elballagtak középiskolá-
jukból országszerte, így 
kerületünkben is a végzős 
diákok. A magyar nyelv és 
irodalom írásbelik kel vet-
ték kezdetüket a tava-
szi érettségi vizsgák má-
jus 6-án. 

Az érettségi előtt álló ma-
gyar középiskolások dalokat 
énekelve vesznek búcsút 
tanáraiktól, diáktársaiktól. 
A ballagás nálunk szimbo-
likus jelentéssel is bír, az 
ünnepség egyben a gyer-
mekkor végét és a felnőtté 
válás kezdetét is jelképezi. 

A világ számos pontjain 
azonban teljesen máshogy 
élik meg ezt az időszakot 
a végzősök – olvasható a 
kozepsuli .hu oldalon. A 
legtöbb országban csak a 
bizonyítványok átvétele-
kor ünnepel az osztály. Az 
amerikai középiskolákban 
például kiemelt jelentő -
ségű  az ünnepi beszéd , 
amelyet a végzős év fo -
lyam legjobbja mondhat 

el társainak a ceremónián. 
Ellenben a bolgár ballagás 
látványokban gazdag. Bul-
gáriában ugyanis a diákok 
és szüleik összegyűlnek az 
iskolában, majd a gyerekek 
énekelve kiszaladnak az 
intézménybő l .  Az autós 
családtagok feld íszítet t 
autókban viszik körbe a 
csapatot a városban, majd 
bállal koronázzák meg az 
estéjüket. 

A japán középiskolások 
viszont hétköznap reggel 
veszik át bizonyítványaikat. 
Szigorú egyenruhába öltö-
zött tanulóknak csak egy 
szülőjük jelenik meg, mivel 
a család többi tagja dolgo-
zik. A végzősök legjobbja itt 
is beszédet mond, a diákok 
azonban nem ráznak kezet 
az iskola vezetőivel, hanem 
i l ledelmesen egyszerre 
fejet hajtanak köszönetkép-
pen. Este pedig a tanárok 
csapnak nagy bulit, hogy 
megünnepeljék tanítványa-
ik sikerét. 

(béres)

Tudtad, hogy iskolai szü-
netben, szülői engedély-
lyel, már 15 éves korodtól 
dolgozhatsz? Többek kö-
zött ezzel kapcsolatosan is 
bővebb információt kap-
tak az fi atalok április 25-én 
a Kontyfa Középiskola, 
Szakiskola és Általános Is-
kola aulájában. 

A helyi Munkanélküli Fi-
atalok Tanácsadó Irodája 
 (MUFTI) ugyanis hat is-
kolaszövetkezettel karöltve 
diákbörzét szervezett, ahol 
pályaválasztási tanácsadás 
mellett főként a nyári di-
ákmunkára fókuszáltak. A 
rendezvényen többségben 
az iskola diákjai vettek részt, 
de más intézményekből is 
kilátogattak érdeklődők. Sőt 
barátokkal, illetve szülői kí-
sérettel is jöttek kamaszok, 
hogy információhoz jussa-
nak a témával kapcsolatosan. 

A résztvevők közül több 
mint ötven fő regisztrált is a 
szövetkezetek valamelyiké-
nél, akadtak olyanok is, akik 
már a helyszínen kiválasz-
tották a nyári munkájukat. 
A megszólított diákok közül 
többen arról számoltak be, 
hogy most is rendszeresen 
dolgoznak a tanulás mellett. 
Magyarországon a mun-

kavállalás feltételeit 1840-
ben szabályozták először. A 
jelenlegi szabályozás szerint 
a munkavállalás a 16. életév 
betöltéséhez kötődik, de már 
15 éves kortól van lehetőség 
idény- vagy diákmunkát 
vállalni. Nem végezhető 
azonban éjszakai, nehéz fi zi-
kai, illetve balesetveszélyes 
tevékenység.                    B. I.

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ XV. kerületi intézményei kö-
zül négy középiskolában tartanak érettségit adó képzést, ame-
lyek közül ebben a tanévben három középiskolában tesznek 
rendes és előrehozott érettségi vizsgát a diákok, egy középisko-
lában pedig előrehozott érettségi vizsga lesz – írja a tankerület. 
A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázi-
umból százhetvenhárom, a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és 
Általános Iskolából huszonnégy, a László Gyula Gimnázium és 
Általános Iskolából pedig harminckettő diák ballagott el május 
3-án. Ebben a tanévben a négy intézményből összesen három-
száznyolcvanketten jelentkeztek rendes vagy előrehozott érett-
ségi vizsgára. A rendes érettségi vizsgát 2017-ben kettőszázti-
zennégyen tették le, 2018-ban pedig százhetvenhatan.

Ballagási szokások 
világszerte

Fókuszban 
a nyári diákmunka

A magyar 
mint idegen nyelv

Felmérték a tudást | Megismerték Budapestet

Szülői engedéllyel 15 éves kortól lehet dolgozni
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 Régi ünnep új köntösben
Immár 24 éve kerületi hagyomány, 
hogy az április 22-i Föld napját 
megünnepeljük. Idén az önkormány-
zat környezetvédelmi közalapítvá-
nya és az ÖTHÉT Egyesület vállalta 
magára a szervezést.
Az egyesület és a Rákospalota 
– Pestújhely – Újpalota Környe-
zetvédelmi Közalapítvány április 
29-én saját forrásból szervezett 
akadályversenyt a Fő téren a kerületi 
gyerekeknek a környezetvédelmi nap alkalmából. 
A korábbi hagyományoktól eltérően az ovisok most 
nem különültek el az iskolásoktól, és az eredmény-
hirdetést sem a Hartyán iskola aulájában tartották, 
hanem az újpalotai Nyitott Ajtókban. Az önkor-
mányzati tulajdonú közösségi teremben Németh 
Angéla polgármester köszöntötte a résztvevőket, 
majd az ÖTHÉT Egyesület elnöke, Makai Ferenc a 
környezetvédelemért tett szolgálataiért a tavaly 
alapított Pingvin Pityu-díjjal jutalmazta a polgár-

mestert, Pallos Judit civil referenst, Szőcs Tamást, 
a Hartyán iskola igazgatóhelyettesét, illetve a kék 
iskola közösségét. 
Ezt követően a kerületi Föld-napi akadályverseny 
eredményhirdetését is megtartották, amelyen az 
ovisoknál a Morzsa Sportóvoda, a Mozdonyvezető 
Utcai Óvoda és a Napsugár ovi volt a sorrend, míg 
az általános iskolák alsó tagozatos kategóriájában 
a Hartyán csapata győzött, megelőzve a Pestújhe-
lyi és Kontyfa suli gárdáját. 

Újra védett lett a tó

A Föld napja alkalmából szemétszedéssel és játékkal egybekötött 
ünnepséget tartottak a Nevesincs tó partján és a Liwa-malom 
környékén. Az eseményt Merk Péter önkormányzati képviselő 
szervezte. A képviselő jó hírrel fogadta a résztvevőket: „a főváros 
ismét visszaadta a tó és környezetének védettségét, amely így 
továbbra is megőrizheti a nyugalmát és érintetlenségét”. 
Ezt azonban egy másik hírrel már cáfolni volt kénytelen, hisz 
a védettség visszakapását követő napokban ismeretlen okból 
kigyulladt a tó melletti kiserdő. A tűz a tó körüli élővilágot is 
veszélyeztette, ám a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem 
lett nagyobb kár. 
A tűzoltók bátor helytállásáért Merk Péter és a rendezvényt meg-
nyitó Németh Angéla polgármester elismerő oklevélben része-
sítette Béres Ferenc tűzoltó alezredest, újpesti tűzoltóparancs-
nokot. Ugyancsak elismerésben részesült egy civil fi atalember, 
Papp Dávid, aki rendszeresen kijár a tóhoz, és ha kell, megjavítja 
az önkormányzat által 1992-ben kihelyezett „helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület” táblát. 

Mesés angolverseny
Angol nyelvű mesefeldolgozó versenyt hirdet a Kolozsvár Utcai 
Általános Iskola a kerület alsó tagozatos diákjainak minden év 
áprilisában. A megmérettetésen idén nyolc lelkes csapat vett 
részt április 25-én. Első helyen a Szent Korona Általános Iskola 
csapata végzett, második helyezett lett a házigazdák csapata, 
a harmadik helyet pedig a Kontfya iskola szerezte meg. Senki 
nem távozott azonban üres kézzel: az izgalmak, a közös tánc és 
gitáros éneklés mellett minden résztvevő könyvutalványt, könyv-
jelzőt és édességet kapott. A tárgyjutalmakat az önkormányzat 
biztosította a versenyző gyerekeknek – tudtuk meg Jakab Mártá-
tól, a Kolozsvár iskola angol munkaközösségének vezetőjétől. 

Czabán Kertészeti Műhelynapok
A jó idő beköszöntével szívesen megyünk ki 
a szabadba, és a kerti szerszámokat is egyre 
többször vesszük elő. A Czabán Általános Iskola-
diákjai is ásót ragadtak április 18-án Kállai Ilona 
tanítónő irányításával, hogy az intézmény kis 
kertjét idén is beültessék virágokkal. A tanárnő 
elmondta, a palántáik egy részét magról nevel-
ték és őstermelőtől is vásároltak növényeket. 
Egyelőre még fóliával védik az esti hidegtől 
az ágyásokat és a folyamatos gondozás sem 
marad el nyári szünetig. A kezdeményezéshez 
a Bácska utcai óvoda kis növendékei örömmel 
csatlakoztak, valamint a XV. Kerületi Családok 
Átmeneti Otthona és a helyi önkormányzat 
is támogatta az eseményt. A földművelés, a 
természet megóvásának fontossága kiemelt 
része az iskola nevelési programjának , a 
Czabán Kertészeti Műhelynapok lehetőséget 
teremtenek a lakótelepen élő gyerekeknek 

is, hogy kipróbálhassák és megszeressék a 
földművelést, illetve a növénytermesztést. Az 
iskola 3. osztályos tanulói ezúttal pedig zenei 
aláfestéssel tették még emlékezetesebbé ezt 
a vidám tavaszi napot. 

Lomtalanítás

Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint 
idén június 11. és 24. között lesz 
lomtalanítás a kerületünkben. 
Az ingatlant érintő lomtalanítás 
konkrét időpontjáról, illetve a 
lomok kikészítésének pontos 
idejéről a lakosok a postaládá-
jukba bedobott hírlevélből tá-
jékozódhatnak. A társaság arra 
kéri a lakókat, hogy a tájékozta-
tó anyagokban leírtak szerint, 
kizárólag a megjelölt napokon 
délután 6 óra után helyezzék ki 
feleslegessé vált holmijaikat. 

Születésnapos segítség

Újabb mérföldkőhöz érkezett az ÖTHÉT Egyesület „Gyűjts az éle-
tért!” programja. Négy évvel ezelőtt sikerült a műanyag kupakok 
gyűjtéséből és a kerületi támogatók felajánlásából az első nehéz 
sorsú kerületi családot megsegíteni. Az április 18-i átadón újabb 
két család kapott támogatást.
– A négy év alatt ötven család részesült hasonló támogatásban 
– mondta Makai Ferenc, az ÖTHÉT Egyesület elnöke –, akiknek 
több mint ötmillió forint értékben tudtunk segítséget nyújtani. 
Az elnök elmondása szerint az összeg nagyobbik részét a szer-
vezett kupakgyűjtési akcióból származó bevétel képezte. Az 
elmúlt négy esztendőben a kerület valamennyi közintézményé-
ben lehetősége volt az állampolgároknak a műanyag kupakok 
leadására, amelyeket aztán a Répszolg munkatársai szállítottak 
el egy csömöri műanyag-feldolgozóhoz. 
A szegény sorsú családok megsegítését megcélzó programhoz 
a négy év során egyéni és céges támogatók is társultak. A Pál 
Autóház, a Hörpentő Söröző, a Palota Security, a Csapi-15 Kst ., 
a Nádastó Étterem, a Szabó Ervin Könyvtár, a Tesco, a Magyar 
Vöröskereszt kerületi kirendeltsége, az önkormányzat és a RÁTE 
Egyesület mellett Hajdu László országgyűlési képviselő, Németh 
Angéla polgármester, illetve Legárd Krisztián és Tóth Veronika 
önkormányzati képviselők is rendszeres támogatók voltak. Ez 
a névsor egészült ki Tóth Imre alpolgármesterrel is, aki szüle-
tésnapi rendezvényen jelentette be, hogy maga is csatlakozni 
kíván a programhoz. 
Az április 18-i rendezvényen ismét két család részesült fejenként 
nagyjából 120 ezer forintnyi támogatásban, illetve a szervezők 
azt az újabb két családot is bemutatták, akik majd a következő, 
az ötödik év első gyűjtésének kedvezményezettjei lesznek. 
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Európai Egyesült Államok

A Fidesz–KDNP európai uniós választások 
előtti országjárása április 30-án a kerüle-
tet is elérte. Aznap este Dömötör Csaba 
parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes 
tartott lakossági fórumot a Csokonai Mű-
velődési Ház nagytermében. Az est házi-
gazdája dr. Pintér Gábor, a Fidesz–KDNP 
választókerületi elnöke volt.
– Nem véletlenül választottuk választási 
szlogenünkül, hogy „Üzenjük Brüsszelnek: 
A bevándorlást meg kell állítani!” – kezdte 
mondandóját Dömötör Csaba. 
A politikus szerint Európának döntenie kell, 
az önfeladást vagy a megújulást választja, 
és a választópolgárok a kontinens jövőjéről 
fognak szavazni. 
– Az Európát sújtó migrációs válságnak sú-
lyos következményei lesznek, ha sürgősen 
nem cselekszünk. Ehhez viszont olyan em-
bereknek kell az uniós intézmények élére 
kerülniük, akik képesek lehetnek megállí-
tani a bevándorlást – mondta a politikus.

Dömötör Csaba szerint a migráció nem 
Fidesz-ügy, hiába is próbálja az ellenzék 
annak beállítani. A bevándorlás és az 
abból adódó problémák Európa többi 
országában is fontos kérdés. Felmérések 
szerint az unió lakosságának több mint 50 
százalékának ez a legfontosabb gondja.
– Sokan úgy állítják be, hogy ez a vita már 
eldőlt, nem lehet mit tenni, ám ez nem így 
van, s hogy ne is legyen így, mindnyájunk-
nak szavaznia kell május 26-án – mondta 
Dömötör Csaba.
Az államtitkár ezt követően vázolta Orbán 
Viktor miniszterelnök hétpontos válasz-
tási csomagját, amely többek között a 
betelepedési kvóta, a migrációs kártyák 
eltörlését sürgeti. Illetve ismertette az 
Európában is hungaricumnak számí-
tó „Hungary Helps” programot, amely 
helyben kíván segíteni a szegénység, a 
polgárháború és az Iszlám Állam sújtotta 
országoknak. 

Petíció a képviselők 
fi zetésének 
felfüggesztéséért! 
Kerületünk gyakorlatilag kivéreztetett 
állapotba került. Minden, ami eddig jó 
és megszokott volt (nyári táborok fel-
újítása, civil szervezetek támogatása 
stb.) nem tud megvalósulni, hiszen 
mint tudjuk, egyes képviselők egysze-
rűen nem képesek a kerület költségve-
tését megszavazni.

Igen. A Fideszről és az őket támogató független képviselőkről van szó. Ők képe-
sek voltak saját kedvük szerint úgy módosítani a költségvetést, ahogyan nekik 
tetszik. Mégis, a költségvetés teljes elfogadására NEMET mondanak. Láthatóan 
számukra abszolút jó ez az állapot.
Többek között ezért is nyújtottam be javaslatot, hogy amíg nincs költségvetés, 
addig ne kapjanak a képviselők tiszteletdíjat. Nem meglepő módon ezt sem tudták 
támogatni. Vagyis igen a fi zetésre és nem a kerület működésére!
Úgy vélem, a költségvetést támogató képviselők amit tudtak megtettek.
Eljött az idő szerintünk, hogy a kerület lakói és a kerületben dolgozók is kifejt-
hessék véleményüket! 
Ezért petíciót indítunk annak érdekében, hogy ne kaphassanak a 15. kerületi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjat addig, amíg nem kerül elfogadásra a 
kerület költségvetése. A petíciót utcai standjainknál, illetve az LMP 15. kerületi 
Facebook-oldalán lehet elérni.

Szilvágyi László önkormányzati képviselő (LMP), Budapest 15. kerület

Lakhatást mindenkinek
Lakhatás a városban címmel tartott konferenciát Puzsér Róbert független főpolgár-
mester-jelölt és kampánycsapata a Sétáló Budapest április 18-án a Fortuna rendez-
vényhajón. Az eseményen szakértőkkel és újságírókkal beszélgettek a Sétáló Budapest 
lakhatási elképzeléseiről. Ezek között említették például, hogy olcsó minimállakásokat, 
közösségi összefogásban megmentett önkormányzati lakásokat vagy úgynevezett lakó-
dobozokat terveztetnének és gyártatnának a hajléktalanok lakhatásának megoldása. 

A Demokratikus Koalíció szerint a 
globális kihívásokra csak az uniós 
országok szorosabb együt tmű -
ködése, az úgynevezett Európai 
Egyesült Államok tud választ adni. 
Többek között erről is beszélt áp-
rilis 30-án Molnár Csaba, a DK Eu-
rópai Parlamenti képviselője, a DK 
ügyvezető alelnöke a párt kerületi 
irodájában. 
Szerinte Európa nem válságban 
van , hanem változásban , mióta 
létrehozták az Európai Uniót , az-
óta folyamatosan változik, de még 
most nincs tető alatt . 
– Az EU azért is félkész , mert el 
kell kezdenie jobban foglalkozni a 
polgárok hétköznapi problémáival. 
A DK fontosnak tartja az európai 
minimálbér és családi pótlék be-
vezetését . A versenyképesség, a 
GDP-növekedés nem ért még el az 

emberek szintjére, soha nem látott 
társadalmi különbségek jöttek lét-
re, és ez a legerősebb táptalaja a 
populizmusnak – foglalta össze 
véleményét Molnár Csaba. 
A DK arra számít , hogy minimum 
két képviselői helyet szerez a máju-
si európai parlamenti választáson, 
ezért Hajdu László országgyű lési 
képviselő mindenkit arra buzdított , 
hogy menjen el szavazni. 
Legárd Krisztián helyi képviselő 
pedig arra hívta fel a figyelmet , 
hogy a Szentkorona utca 11.-ben 
május 23-án délután 5 órától Vadai 
Ágnes országgyű lési képviselőt , a 
DK frakcióvezető első helyettesét 
várják. 
A fórumon részt vett Németh An-
géla kerületi polgármester, illetve 
Tóth Veronika és Király Csaba helyi 
képviselő. 

Üzenet Brüsszelnek

Jóváhagyta az európai parlamenti (EP) választás szavazólapjainak mintáit a Nemzeti 
Választási Bizottság – írta az MTI. Miután az NVB nyilvántartásba vette az EP-vá-
lasztáson induló listákat, és az erről szóló határozatok jogerőre emelkedtek, a testület 
következő feladata a szavazólapok adattartalmának jóváhagyása volt.  
A jogszabály szerint az EP-választás szavazólapja a listák nevét az NVB által kisor-
solt sorrendben tartalmazza: MSZP–Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, Fidesz–KDNP, Momentum Mozgalom, Demokratikus 
Koalíció, Mi Hazánk Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Lehet Más a Politika. 

Jóváhagyott szavazólapok 
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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 Rákospa-

lotai Tanácsadó és Együttműködési Irodában.

 
3. sz. vk. Merk Péter (Tiszta szívvel – tisz-
ta 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 Központ-

ban (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 egyezte-
tés 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., Pestúj-

helyi 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 kedd-
jén 13:30–16:30 óráig a Polgármesteri Hi-
vatalban. Előzetes telefonegyeztetés a 
305 3268-as telefonszámon.

 
Dr. Filipsz Andrea aljegyző
Félfogadás: Minden hónap második kedd-
jén 13:30–16:30 óráig a Polgármeste-
ri Hivatalban. Előzetes telefonegyezte-
tés a 305 3268-as telefonszámon.

 Hajdu László országgyűlési 
képviselő 
06 30 211 3894, 
hajdu.laszlo@parlament.hu
Fogadóóra Arató Gergely országgyű-

lési képviselővel május 10-én 17 órától, 
valamint Vadai Ágnes országgyűlési képviselővel május 
23-án, csütörtökön 17 órától a  Demokrata Klubban (Szent 
Korona u. 11.).
Parlamentben rendhagyó fogadóórát tart május 14-én, 
kedden 10 órától. Bejelentkezés szükséges 
a 06 30 899 2663-as számon.

 
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
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés 
alapján, illetve minden hónap első 

csütörtökén 16:00–18:00 óráig az Újpalotai Nyitott Ajtó 
Együttműködési Irodában. Telefonszám:  20 350 6859

 
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!

POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI JEGYZŐK ELÉRHETŐSÉGEI 
ÉS FOGADÓÓRÁI

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

A lakosság és az ügyfelek számára  ingyenesen 
hívható önkormányzati „zöldszám”: 

06 80 203 804
A közterületekkel kapcsolatos bejelentéseket 

megtehetik a Répszolg által üzemeltetett 
ingyenesen hívható „zöldszámon” is: 

06 80 205 062.

belkép

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET 
POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet

az ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLYON:
építésügyi, hatósági 

ügyintézői
 munkakör betöltésére.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes információ 

a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.bpxv.hu) 

Álláspályázatok/Hivatali álláspályázat menüpont 

alatt található.

Jelentkezési határidő: 2019. május 21. 
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

TISZTELT RÁKOSPALOTAIAK,
PESTÚJHELYIEK, ÚJPALOTAIAK!

 
 

P I N T É R
G Á B O R

 

V Á L A S Z T Ó K E R Ü L E T I  E L N Ö K
F R A K C I Ó V E Z E T Ő

2019. május 9. www.xvmedia.hu10 hirdetés



FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

2019. május 9.www.xvmedia.hu 11hirdetés

JÖVŐPÁRTI ESTÉK PALOTÁN 
TÓTH IMRE

házigazda

MSZP XV. kerületi elnök, alpolgármester

DR. TÓTH
BERTALAN

vendég

MSZP-elnök, EP-listavezető

2019. MÁJUS 15. 17:30

MODERÁTOR: TÖRÖK ZSOLT
MSZP XV. kerületi  alelnök

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

SZAVAZATÁVAL TÁMOGASSA ÖN IS AZ 
MSZP-PÁRBESZÉD LISTÁJÁT!

MÁJUS 26-ÁN

SZAVAZZ AZ LMP-RE!



FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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BŐVÜL
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PROGRAM
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kultkép

K U LT U R Á L I S  P R O G R A M A J Á N L Ó

A hétfői adás ismétlései
Hétfő 21:30
Kedd 6:00
Kedd 8:30 
Kedd 11:00
Kedd 13:30
Kedd 16:00
Szombat 6:00
Vasárnap 16:00

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

A szerdai adás ismétlései

Szerda 21:30

Csütörtök 6:00

Csütörtök 8:30

Csütörtök 11:00

Csütörtök 13:30

Csütörtök 16:00

Szombat 11:00

Vasárnap 11:00

A csütörtöki adás ismétlései

Csütörtök 21:30

Péntek 6:00

Péntek 8:30

Péntek 11:00

Péntek 13:30

Péntek 16:00

Szombat 13:30

Vasárnap 8:30

A pénteki adás ismétlései

Péntek 21:30

Szombat 16:00

Vasárnap 6:00

Hétfő 6:00

Hétfő 8:30

Hétfő 11:00

Hétfő 13:30

Hétfő 16:00

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

A Z  X V  T V  MŰ S O R A

május 9. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

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

május 11. szombat 
19:00 Flóra Film

május 12. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20.00 Visszatekintő

május 13. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

május 14. kedd
16:00 Testületi ülés
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

május 15. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

május 16. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

május 17. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

május 18. szombat 
19:00 Flóra Film

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

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

május 21. kedd
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

május 22. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 20:00

Csokonai Művelődési Ház
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Társasjáték Fieszta a Gémklubbal
május 11., szombat 10–18 óra
Belépő: 500 Ft

Csoki-Film-Kockák
The Doors – amerikai zenés fi lm (1991)
Vendég: Földes László, Hobo
május 15., szerda 18 óra
Belépő: 1000 Ft (a fi lmvetítést követő be-
szélgetésre)
Foltlelkek kiállításmegnyitó
A kiállítást megnyitja: Bakos Mónika műve-
lődésszervező, az Újpesti Galéria vezetője.
május 17., péntek 17 óra
„Kérünk egy kis tágasságot, hadd csi-
náljunk bolondságot!”
Gyűjtés a Szilas-táborok élményeire.
május 19., vasárnap 13 és 17 óra
Belépő: 2000 Ft
Táncház Rákospalotán
május 24., péntek 19–23 óra
Belépő: 300 Ft
Társasjáték Fieszta Board Game 12
május 25., szombat 10–18 óra
Belépő: 500 Ft

Hubay Jenő Zeneiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
1153 Budapest, Bocskai u. 70–78. 
T.: 271 0842

„Ha péntek, akkor fúvósok” – orosz, 
orosz–szovjet szerzők estje
A Hubay Jenő I úsági Fúvószenekar bérletso-
rozatának III. hangversenye.
május 24., péntek 18.30
Belépés ingyenes!

KoMa Bázis
1158 Molnár Viktor u. 21/A 
T.: +36 30 268 7432

fosztóKÉPZŐ
Közösségi színházi előadás az oktatásról. Az 
előadás előtt 17 órától beszélgetés a közös-
ségi színház működéséről.
május 10., péntek 19:30
Belépés ingyenes!

Újpalotai Közösségi Ház
1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

„Vissza a munkába? hogyan?” (Zöld klub, 
Hartyán köz 3.)
Segítő beszélgetés a munka világába vissza-
térést fontolgató kisgyerekes anyukáknak.
Kanga Klub tagságival vagy napijeggyel (700 
Ft) látogatható.
május 21., kedd 10 óra
Gyermeknap
Kerekítő foglalkozás 1–4 éveseknek, kvízjáték 
gyerekeknek, kézműves foglalkozás és baba-
játszó. 11 órakor kiállításmegnyitó és alkotó 
foglalkozás a Zsókavár Galériában.
május 25., szombat 10-12 óra
A belépés ingyenes.

Pestújhelyi Közösségi Ház 
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

A Retró nyaralunk kiállítás és a 27. 
Pestújhelyi Napok megnyitója
május 17., péntek 19 óra
Belépés ingyenes!

Családi nap a PEKH udvarán
május 18., szombat 9 órától
Belépés ingyenes!
Császár Márta (Kifra) zenész- és kon-
certfotói – kiállításmegnyitó
május 21., kedd 18 óra
Kerti kocsma a Mojo Workingszel
Május 21., kedd 19 óra
Belépő: 1500 Ft
Vendégünk Görög Ibolya protokoll-
szakértő
május 22., szerda 18 óra
Belépés ingyenes!
Nyitott rajzműhely
május 23., csütörtök 16 óra
Belépés ingyenes!

Kerti kocsma a Hanem zenekarral
május 23., csütörtök 19 óra
Belépő: 1500 Ft
Nyitott zománcműhely
május 24., péntek 16 óra
Belépés ingyenes!

Rákospalota, Pestújhely és 
Újpalota Helytörténeti 
Gyűjteménye
1158 Pestújhelyi út 81. T.: +36 1 419 8216

A XV. kerület képző-, ipar- és fotómű-
vészeinek hagyományos kerti kiállítása
május 19., vasárnap 11:00
Belépés ingyenes!

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

Madarak és fák napja
Ismerkedés a természetművészettel.
május 10., péntek 15.00–18.00
Belépés ingyenes!
Bolhapiac a Kikötőben
Játékok, könyvek, számítógépes cuccok cse-
reberéje csak fi ataloknak!
május 18., szombat 15.00–18.00
Asztalfoglalás: 200 Ft/fő

Dokumentumtár és 
Információs Központ
1153 Bocskai u. 74–78. T.: 605 1596
Programokra regisztráció: 
barta.ildiko@dokuinfo.hu

Különleges zöldségpalánták vására
május 9., csütörtök 17–20 óra
Belépés ingyenes!
Hogyan írnak a látássérültek?
Érzékenyítés a dokumentumtárban.
május 11., szombat 10–12 óra
Belépés ingyenes!
Biokertész kör
Többcélú területhasználat a Valahatanyán.
május 18., szombat 10 óra
Belépő: 1000 Ft

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

2019. május 9. www.xvmedia.hu14



GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURAGRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Catherine Millet első szép-
irodalmi könyvét , a Cat-
herine M. szexuális életét 
már ezeken a hasábokon is 

bemutattuk, világszerte egyszerre 
aratott sikert és keltett 
vihart szókimondó stílu-
sával. Féltékenység című 
kötetében a komoly kép-
zőművészeti munkát 
végző kurátor, lapkiadó 
és kortárs művészeti 
kritikus folytatja élete 
történetét. 

A második köny-
vében furcsa fordu-
latot vesz sorsa: fél-
tékenység gyötri. 
Véletlenül megnéz 
egy borítékot férje 
íróasztalán, melyben ismeret-
len nőkről készült aktképeket talál, 
és a férfi  naplójában leírtak alapján 
rádöbben, hogy férje megcsalja őt. 
Ismerve az írónő szabados szexuális 
életmódját, saját maga is tudja, hogy 
ennek nem kellene őt zavarnia, de 
mégis összeroppan. „És a saját sze-
xuális életmódom távlatából elég 
tisztán el tudtam képzelni Jacques 
viselkedését, azzal a csekély kü-
lönbséggel, hogy a tudatom erköl-

csi előadást tartott (milyen jogon 
vádolod Jacques-ot azért, amire te 
feljogosítva érzed magad?«) egy 
sztereotipizált énnek (a hűtlennek, 
aki maga is hűtlenség áldozatául 
esik). Ezt az én tudatom állította elő, 

valahogy úgy, ahogyan 
a moralisták terem-
tik meg a bűnösöket, 
akiket kioktatnak.” 

Három éven ke-
resztül őrlődik, bele-
betegszik a lelki gyöt-

relmekbe, míg végül 
felkeresi régi pszichiá-
terét, és terápiába kezd 
járni . A Féltékenység 
című kötet st ílusában 
leginkább erre hasonlít – 
ahogy valaki beszámol az 

életéről egy idegennek, visz-
szafogottan, de közben teljes őszin-
teséggel. Ez a nyíltság még mindig 
zavarba ejtő lehet az olvasóknak, de 
közben annyira szenved a főszerep-
lő, hogy sajnáljuk őt, és szeretnénk 
megszabadítani a fájdalmától. Hogy 
sikerül-e leszámolni a zöld szemű 
szörnnyel, kiderül a kötet végén.
(Catherine Millet: Féltékenység; Mag-
vető, 2019; 3699 Ft)

(kovács)
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Anya tizenegy éve nem 
járt fi lmszínházban. 
Gyermek azért járt 
már mozgóban, mert 

gondoskodott róla, hogy vala-
kik elvigyék, a minap azonban 
azt gondolta Anya, csak szervez 
ő is oda közös programot. Lé-
vén ömlik az eső, süvít a szél, 
Gyermek pedig legalább addig 
sem kockul. Aztán, attól kezdve, 
ahogy megérkeztek, csak nézett, 
mint a moziban.

Az első meglepetés még az interne-
tes jegyvásárlásnál érte, megpillantván 
az árakat. A második a büfében, mert 
persze ropogtatnivaló és üdítő nélkül 
nincs mozi. A harmadik és egyben leg-
nagyobb pedig a vetítőteremben.

Egy 12 karikás filmre fizetett be, 
ami ugyebár azt jelenti, hogy 12 éven 
aluliak felnőtt felügyelete mellett lát-
hatják. Gyermek 10 múlt, lassan fél 
11, pipa. Gugli barátjával rákeresett a 
fi lmre, a kritikák jók voltak, ez is pipa.

Azonban amivel a maradi, X ge-
nerációs mivoltja nem számolt, az 
az elmúlt évtized technikai fejlődése. 
A full HD-ban, mindenhonnan ömlő 
zajokkal, a félelmetes hangeff ektekkel, 
amelyek tökéletesen simultak a 3D-s 
szemüvegnek köszönhetőn hihetetlenül 

életszerű, sőt még annál is életszerűbb 
képi világba.

Mindennek eredményeként Anya 
nyirkos kézzel szorongatta Gyerme-
kéét, sokszor becsukta a szemét, és 
csak azért nyitotta ki, hogy megnézze, 
mennyi van még a fi lmből (több mint 
kétórás volt). A csukott szemmel mo-
zizásnak egyetlen előnye volt, rájött, 
hogy a fi lmnek tulajdonképpen mon-
danivalója is van, az örök klasszikus, 
hogy a szeretet ereje mindent legyőz, és 
szoros kötelék nem csak a vér szerinti 
rokonok között alakulhat ki.

Az a baj, hogy ez vélhetően csak neki 
jött le, a „rendesen” nézőket lefoglalták 
a hang- és képi eff ektek. Anya döntött 
a jövőről: Gyermek inkább kockuljon.                                     

-y -a

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kecske. 
Ez a kecske találkozott a farkassal. Most én 

megeszlek. 
Borzasztóan 
éhes vagyok.

Ne egyél meg, 
farkas koma, 

inkább 
elhozom 
neked a 

három fiamat. 
Úgyis nagyon 

rosszak.

De be ne csapj, 
mert baj lesz!

Hazament a kecske, a három gidájának 
egy-egy kukoricacsövet tett a szájába, és 
rájuk parancsolt, hogy így jöjjenek a 
farkas elé.

Soká hoztad 
őket!

Hagyd el, farkas 
koma! Olyan 

rosszak, hogy 
az előbb is 
felfaltak egy 

farkast, annak a 
csontján 

rágódnak még 
mindig.

A farkasnak se kellett ennél több. Úgy beszaladt 
a sűrűbe, hogy azóta se látták.

A kecskemama pedig boldogan ment 
haza három kicsinyével.

Catherine M. féltékeny Napjaink mozija  
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Várhegyi Gábor életében 
fontos szerepet tölt be a já-
ték: évtizedek óta szervez 
vetélkedőket és kvízeket 
gyerekeknek és felnőttek-
nek. Az újpalotai szabadu-
lószoba témáinak kitalálá-
sa és a szoba berendezése is 
hozzá kapcsolódik. Beszél-
gettünk többek között arról, 
hogy miért fontos a játék 
az életben, és mi mindent 
tett civilként az elmúlt har-
minc évben, amióta Újpalo-
tán lakik. 

„Gyerekkoromban az egyik 
kedvenc játékom a foci meg 
a biciklizés mellett a vil-
lanyvasút-modellezés volt, 
édesapám vasutas volt, renge-

teget vonatoztam az ingyen-
jegyünk miatt. De sok minden 
más is érdekelt, gimnazista 
koromban kérdéseket küld-
tem be a tévébe a Kapcsoltam 
játékba, majd megkeresett a 
szerkesztő, hogy küldjek még 
többet. Ezzel akkor több pénzt 
kerestem, mint a szüleim, 
hihetetlen volt” – mondta a 
játékmester. 

Az azóta eltelt évtizedek-
ben viszont a játékmesterség 
önkéntes munka lett, mellyel 
az újpalotai civil életet pezsdí-
ti fel. Huszonöt évig vetélke-
dősorozatot szervezett a helyi 
iskoláknak, nyolc-tíz alka-
lommal feladatokat oldottak 
meg a gyerekek a különböző 
ügyességi feladványoktól a 

fejtörőkig, amíg eljutottak 
a döntőig. Két éve már csak 
egy alkalomból áll ez a vetél-
kedő, tavaly a reneszánsz állt 
a középpontjában, idén a Rá-
kóczi-évforduló lesz a témája. 

Új feladata bőven van, a 
Zsókavár utca 2. szám alatti, 
jelenleg Pál utcai fi úk tema-
tikájú szabadulószobában 
ősztől új kalandokkal várja 
az érdeklődőket, és a Boldog 
Salkaházi Sára Plébánia alag-
sorában január óta dolgozik 
egy bibliai témájú szabaduló-
szobán kollégáival. Várhegyi 
Gábor szerint a játék és az em-
beri kapcsolatok ugyanannyi-
ra fontosak neki. „Az Újpalotai 
Közösségi Házban havonta 
játszom kvízt a helyieknek, 

a szabadulószobában pedig 
már menet közben látom az 
arcokon, mikor kell segíteni 
nekik.” 

Aktív éveiben közlekedési 
lámpák programozásával és 
szervizelésével foglalkozott, 
nyugdíjasként hetente kétszer 
még visszajár munkahelyére 
segíteni közműegyeztető-
ként, mivel „fejből tudom, hol 
mennek a föld alatti vezetékek 
a városban” – mondta. Húsz 
évig írt az Újpalota 2000 új-

ságba – ezért elsőként kapott 
Rákospalota–Pestújhely–Új-
palota Érdemérmet 2011-
ben –, de vezetett élő műsort 
is a helyi közösségi tévében és 
tagja volt a Nyírpalota Társa-
ságnak is. Jelenleg a gyerek-
napi vetélkedőt szervezi az 
újpalotaiaknak, mert ezzel is 
tud segíteni a közösségnek, 
és ahogy mondja: „ezek a fel-
adatok segítenek szellemileg 
frissen maradni”. 

-cs -ó

Az EP-választás fő kérdése vitat-
hatatlanul a bevándorlás. Május-
ban választanunk kell az általunk 
eddig ismert keresztény és jólé-
ti Európa, valamint a globalizáció 
nyerteseinek számító spekulánsok, 
multicégek és az általuk megvá-
sárolt politikusok érdekét szolgá-
ló nagyhatalom között. Egyebek 
mellett erről is beszélt a kerület-
ben Kiszelly Zoltán politológus áp-
rilis 24-én. 

Az Európai esték programsorozat ne-
gyedik előadásán a házigazda László 
Tamás ezúttal a Századvég Politikai 
Iskola tanárát hívta vendégül, hogy 
Európa törésvonalairól beszéljen. 
Az együttgondolkodáson Ki szelly 
Zoltán a történelmen keresztül szem-
léltette többek között, mit is neve-
zünk törésvonalnak és mi mozgatja 

egy ideológia létrehozását. Arra is 
kitért, hogy a törésvonalak mindig 
változnak, és Európa ma igencsak 
átalakulóban van, ami komoly fe-
szültségeket szül. 

Az egyik törésvonal az alapító 
államok és a később csatlakozó or-
szágok között húzódik a szuverenitás 
és a migráció kérdésében. – A globa-
lizáció és a bevándorlás kettészeli 
a pártokat, nem bal és jobb ellentét 
van, hanem vannak pártok, amelyek 
támogatják a globalizációt és annak 
részeként a tömeges bevándorlást, 
vannak, amelyek nem – mondta Ki-
szelly Zoltán politológus. 

Azt is nyomatékosította, hogy a 
Századvég Alapítvány számos kuta-
tást végzett a témában, amelyekből 
kiderült, hogy a hivatalos, nyilvá-
nosság előtt megjelenő vélemények 
nagyban eltérnek attól, amit az eu-
rópai választópolgárok gondolnak 
erről a kérdésről. Mint mondta, a nyu-
gat-európaiak szintén nem tartják jó 
folyamatnak a tömeges bevándorlást. 

Azt is kiemelte, hogy áttérünk egy 
irányított globalizációra, amelyben a 
kereskedelmi és valutaháborúk ismét 
megjelenhetnek, szerinte elsősor-
ban Donald Trump amerikai elnök 
terelné ilyen irányba a nemzetközi 
folyamatokat. Mindemellett szó volt 
a brexitről is, illetve Orbán Viktor po-
litikájáról és a kormány családbarát 
intézkedéseiről, melyek megkönnyí-
tenék a magyarok mindennapjait.  

(béres)

A Városházi esték beszélgetésso-
rozat negyedik alkalmát április 21-
én tartották az újpalotai Nyitott Aj-
tók Irodában. A beszélgetésben részt 
vett Beer Miklós, a Váci Egyházme-
gye püspöke és  Bárándy Péter volt 
igazságügyi miniszter is. 

A Magyarország. Jog. Állam. címmel 
meghirdetett beszélgetést Lakner Zol-
tán politológus, a 168 óra főszerkesz-
tő-helyettese moderálta. 

Beer Miklós szerint, ha a jogi nor-
marendszerben nincs erkölcsi tartalom, 
az csak jognak látszó tárgy. A tízpa-
rancsolatra visszavezethető mind en 
erkölcsi követelményünk, a korrupció 
például a „Ne lopj!” parancsolatot sér-
ti. Bárándy Péter szerint a jogállam 
egyik pillére az állandó szabályrend-
szer, a másik pedig az igazságosságra 
törekvés. Szerinte igazságtalanság a 
legjobb jogrendszerben is történik, de 
ha az írott jogból a törekvés is hiányzik 
a jóra, az igazságosságra, akkor azt 
felül kell bírálni. A jog csak akkor jog, 
ha van erkölcsi tartalma, ha nem csak 
egy szabályrendszer.

A püspök szerint változik az elmúlt 
évtizedekben megszokott világrend, 
felborult az egyensúly. A legnagyobb 
probléma a túlnépesedés, mely felveti 
a kérdést, hogy joga van-e más or-
szágban élni embereknek, mint ahol 
megszülettek? A Notre Dame-i tűz 
kapcsán Beer Miklós megemlítette, 
hogy sajnálja az épület művészi érté-
keinek megsemmisülését, de szerinte 
az ember az Isten élő temploma, így ő 
akkor lenne boldog, ha legalább ennyi 
adomány jönne össze az afrikai éhező 
gyerekek megsegítésére. 

A hallgatók kérdései előtt még a 
szolidaritásról beszéltek a vendégek, 
mely nélkül hosszú távon nem tartható 
fenn a társadalom egysége. Beer Mik-
lós és Bárándy Péter egyetértett abban, 
hogy az értékeik mellett ki kell állni. A 
volt igazságügy-minisztert tartották 
már reakciósnak és kommunistának 
is, pedig mindig ugyanazokat az érté-
keket vallotta.                            (kovács)

A Városházi esték következő alkalmát 
május 22-én este 6 órakor tartják az Új-
palotai Nyitott Ajtókban, vendég Kóczé 
Angéla és Éber Márk szociológus lesz. 

A játék mestere

Jognak látszó tárgyakEurópa törésvonalai

Várhegyi Gábor | Otthon van a fejtörőkben 
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színkép

K E R Ü L E T I  T E M P L O M O K

Személyisége bár szétosz-
latja az szentségről kiala-
kult képet, önfeláldozó élet-
útja mégis a követendő 
szentek sorába emelte. Vá-
rosrészünkben templom és 
iskola is őrzi nevét. Boldog 
Salkaházi Sára, eredeti ne-
vén Schalkház Sarolta Klo-
tild 1899. május 11-én szüle-
tett Kassán. 

Életrajzát megismerve nehéz 
pár mondatban összegezni, 
hogyan változott az öntörvé-
nyű lányból karakán misszi-
onáriussá. Páratlan személyi-
sége talán pont abban rejlik, 
hogy nem különbözött a ko-
rabeli nőktől. Hús-vér ember 
volt, hibákkal és küzdelmek-
kel. Tanítónő majd könyvkötő-
inas, kocsmákban cigarettázó 
újságíró, aztán szerzetes, 
szociális munkás. Még nem 
volt harmincéves, amikor 
gondtalan életét feladta, hogy 
az egyház kötelékeibe lépve a 
szegényeknek és a munkások-
nak szentelhesse magát. 

Tette mindezt egy olyan 
korszakban, amikor magyar 
származásából fakadó kisebb-
ségi helyzete miatt lehető-
ségei igencsak korlátozottak 
voltak. A Slachta Margit 
alapította Szociális Testvérek 
Társasága rend kassai tag-
jaival 1927-ben ismerkedett 
meg, és ez új irányt szabott 
az életének. Végül 1929-ben 
elfogadták jelentkezését 
novíciának. A szegvári rend-
házhoz csatlakozhatott, de 
az 1930 pünkösdjén tett első 
fogadalma előtt néhány hóna-
pot még Kassán töltött, ahol a 
helyi Karitászt szervezte. 

Két évvel később Komá-
romban végzett hasonló mun-
kát. Kimerülten 1934-ben 
Kassára helyezték vissza, fá-
radtságát bizonytalanságként 

értelmezték, és nem enged-
ték, hogy letegye fogadalmát. 
Missziós munkára 1937-ben 
jelentkezett a Brazíliában élő 
magyar bencések mellé, de 
ehhez magyar állampolgár-
ságot kellett kapnia. Ezért 
végleg Budapestre költözött, 
és 1940-ben letehette az 
örökfogadalmát. A misszi-
ós utat azonban a második 
világháború körüli politikai 
események meghiúsították. 

Mona Ilona és Szeghalmi 
Elemér: Salkaházi Sára élete és 
munkássága című könyvéből 
azt is megismerhetjük, mi-
lyen hősiesen viselkedett a 
vészkorszakban. A Szociális 
Testvérek mintegy ezer zsidó 
üldözöttet bújtattak. 

Sára halálának körül-
ményei sokáig nem voltak 
ismertek, csak jóval később 
derült ki, hogy a Dunába lőt-
ték. Kivégzése előtt gyilkosai 
felé fordulva letérdepelt, égre 
emelt tekintettel keresztet ve-
tett magára. Életáldozata be-
tejesedett, 2006-ban avatták 
boldoggá.                             (bi)

Rákospalota Újfalu reformátusai 1928-ban 
alapították meg önálló egyházközségüket, 
és már ekkor elhatározták azt is, hogy új 
templomot építenek, mely a hitéletük köz-
pontja lesz. 

A 85 ezer pengős templomépítés 1933-ban 
kezdődött Csaba Rezső és Zeitler József tervei 
alapján az 1950-ig működő iskola kertjében. 
Felszentelését három évvel később tartották 
Ravasz László püspök közreműködésével, ol-
vasható Millisits Máté a templom történetét 
feldolgozó cikkében. A Budapesti Hírlap így ír 
1936. március 31-én a templomszentelésről: 
„A templom érdekes kísérlet az új magyar re-
formátus templomtípus felé, külső formájában 
és gazdag, keleti pompájú belső színezésében 
merész és megragadó próba. A vasárnapi ünne-
pen megjelent Ravasz László dr. püspök, akit a 
templomépítő gyülekezet lelkésze: Szabó Mik-
lós és főgondnoka, Gyökössy Endre dr. MÁV fő-
tanácsos, az ismert jeles költő fogadtak. Benkő 
István szónoki beszéde után Ravasz László dr. 
püspök mondott felszentelő imádságot. A temp-

lomépítő lelkész, Szabó Miklós a templom alap 
összegyűjtésének történetét ismertette még, 
majd az esti órákban megrendezték az új temp-
lomban az első műsoros összejövetelt.” 

A templom egyedi a mennyezetén népies 
motívumú festett fakazettái miatt, és történetét 
színesíti, hogy a karzatra felvezető tornyot az 
adományozó családról Szabó toronynak nevez-
ték. A torony alatti urnatemetőben nyugszik 
Szabó Miklós, a gyülekezet első lelkipásztora. 

Szabó Sándor Péter református lelkész el-
mondta, hogy folyamatosan karbantartják az 
immár 83 éves épületet, a közeljövőben várható 
kisebb javítás a csatornarendszer felújítása lesz, 
és ha sikerül nagyobb forrást szerezniük, akkor 
a fűtési rendszert szeretnék  korszerűsíteni.               

(kovács)

Manapság ritkán látunk ti-
zenévest a kezében tartott 
telefonja nélkül. Használ-
ják vajon iskolával kapcsola-
tos információcserére vagy 
esetleg tanáraikkal is tarta-
nak így kapcsolatot? Meg-
kérdeztünk erről a témá-
ról egy anonim, online, nem 
reprezentatív kérdőív segít-
ségével középiskolásokat, és 
az eredmények alapján ha-
tározott igen a válasz. 

Tizenhatan válaszoltak a kér-
désekre, tizennégyen használ-
nak online közösségi oldalt, 
üzenetküldő szolgáltatásra 
(Messenger vagy Viber) pedig 
mindenki regisztrált. A nem-
zetközi statisztikáknak meg-
felelően mindenki használja 
a YouTube-ot, tizenketten az 
Instragamot, tizennégyen 
facebookoznak, de van kilenc 
Snapchat, hét Pinterest, két 
Reddit, négy TumbIr, egy 
Twitter és hat TikTok tag 
(több választ is megjelölhet-
tek). Három kivétellel a fi ata-
lok tagjai iskolai, zárt online 
leve le zőcsoportnak, ahol több 
mint a fele a válaszadóknak 

nemcsak a tanulással, az is-
kolai témákkal kapcsolatos 
dolgokat szokta megbeszélni, 
hanem mást is. 

A megkérdezettek mint-
egy 90 százaléka jelölte már 
be ismerősnek tanárát a közös-
ségi oldalakon, bár különböző 
okok miatt. A fiatalok felét 
érdekelte a tanáruk ember-
ként is, hárman-hárman pedig 
viccből, kíváncsiságból vagy 
egyéb okból jelölték be a peda-
gógusukat. A távolságtartás 
viszont jellemző rájuk, csak 
ketten kommentelték már a 
tanáruk által feltöltött képet 
vagy tartalmat, a többiek nem. 

Árnyaltabbak voltak a vá-
laszok arra kérdésre, hogy nem 
érzik-e gondnak, ha személyes 

információkat tudnak meg a 
pedagógusuk magánéletéről, 
ez harmaduknak nem okoz 
gondot, ugyanennyien nem 
is akarnak róla többet tudni, 
hatan pedig úgy válaszoltak, 
hogy igazából nem érdekli 
őket. Az online kapcsolat 
lehetőségét a válaszadók 75 
százaléka kihasználta, és volt 
olyan eset, amikor így beszélt 
meg valamit a tanárával. 

Összességében tizenegyen 
hasznosnak tartják az online 
kapcsolattartási lehetőséget 
az iskolai társakkal, tanárok-
kal, ketten nem szeretik, a 
többiek pedig az itt elérhető 
információkat hasznosnak 
tartják, egyébként nem ked-
velik ezeket a fórumokat. (KI) 

A Magyar Sáfárság 
Temploma

Online diákok Szeretetkötelék 
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mozaikkép

A holokauszt tragédiája

A holokauszt áldozataira emlékeztek a Rákos-
palotai Zsidó Temetőben április 16-án, melyen 
a XV. kerületi önkormányzat képviseletében Né-
meth Angéla polgármester, Tóth Imre alpolgár-
mester és Hajdu László országgyűlési képviselő 
vettek részt. Azért tartják ekkor a holokauszt 
magyarországi áldozatainak emléknapját, mert 
1944-ben ezen a napon kezdődött meg a hazai 

zsidóság gettóba zárása az ország északkeleti 
és kárpátaljai részén. 
A II. világháború előtti történelmi eseményeket 
a polgármester „törvényekkel körülbástyázott 
abszurditásnak” nevezte, melynek következmé-
nyeképpen a rákospalotai zsidó családok közül 
csak háromszázan tértek vissza a haláltábo-
rokból, és közülük is sokan elhagyták hazájukat 
a háború után. Szerdócz J. Ervin főrabbi, az 
Újpesti Zsidó Hitközség vezetője megköszön-
te, hogy a Rákospalota, Pestújhely és Újpalota 
önkormányzata minden évben megemlékezik 
a holokauszt áldozatairól. A főrabbi szerint 
emlékeznünk kell a Soá tragédiája mellett a 
magyar zsidók kirekesztésére is, pedig a zsidók 
csak adni akartak ennek az országnak. A kaddis 
közös elmondása után a jelenlevők elhelyezték 
az emlékezés köveit. 

Zeneiskolai felvételi 
– Felvételit tart a szeptemberben iskolát kezdő gyerekeknek, valamint 
kisiskolásoknak a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la. Várják azokat a gyerkőcöket, akiknek szüleik, tanáraik felfi gyeltek 
jó adottságaikra, fogékonyságukra a zene, balett vagy képzőmű-
vészetek területén, és szívesen tanulnának hangszeren játszani, 
táncolni, festeni, rajzolni vagy szobrászkodni – mondta lapunknak 
Szabó Sándor intézményvezető-helyettes. 
A hangszeres tanszakokra, balettra és képzőművészeti szakokra a 
zeneiskola központjában, a Bocskai utca 70–78. alatt tartják az al-
kalmassági felvételit május 11-én, szombaton délelőtt 9 és délután 
1 óra között. A pótfelvételi május 15-én, szerdán délután 3 és 6 óra 
között lesz ugyanott. A meghallgatásokon szaktanárok segítenek 
a hangszerválasztásban, javaslatot tesznek, hogy a gyerek milyen 
hangszeren bontakoztathatja ki leginkább zenei tehetségét. A balett-
ra jelentkezőknél kérik, hogy a fi úk ruhája úszónadrág, a kislányoké 
pedig tornadressz legyen. A zenei tanszakokra újonnan jelentkezők-
nek először a szolfézsmeghallgatáson kell részt venniük. A felvételik 
során jelentkezési lapot kell kitölteni a regisztrációs pultnál, amit ott is 
kell leadni. A felvételi elbírálás eredményéről a jelentkezési lap leadá-
sakor kapott kód alapján lehet tájékozódni a www.hubayzeneiskola.hu 
honlapon, de a jelentkezők postai úton is értesítést kapnak. A felvételi 
eredményeket május 31-ig közzéteszi az iskola. 

Matl Péter kárpátaljai képzőművész Ötösével című kiállításával 
emlékezett a XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat az 
örmény genocídium 104. évfordulójára. A Tóth József Galériában 
(Páskomliget utca 47.) nyílt tárlat megnyitóján Horváth Zoltán 
György egyetemi oktató méltatta a művészt, közreműködött Diny-
nyés József daltulajdonos. A kiállított művek a Gulág tematikáját 
dolgozzák fel. Az alkotásokat egybetömörítő cím is ezt sugallja, hi-
szen ezekben a Gulág-táborokban a végeláthatatlan embertöme-
geket ötösével számolták meg: „dáváj po pjáty”, azaz ötösével. 

Fókuszban 
az anya

Idén május 5-én kerülnek 
középpontba az anyukák, a 
nagymamák. Az anyák megün-
neplésének története az ókori 
Görögországba nyúlik vissza, 
akkoriban tavaszi ünnepsége-
ket tartottak Rheának, az is-
tenek anyjának, és vele együtt 
ünnepelték az édesanyákat is. 
A történelem során később is 
voltak rendezvények, ahol az 
anyákat köszöntötték. Manap-
ság a különböző országokban 
más és más napokon ünneplik 
az édesanyákat, Magyarorszá-
gon május első vasárnapján 
emlékezünk meg az anyaság 
fontosságáról. 

Egyházi kórustalálkozó
Kerületi egyházi kórustalálkozó 
lesz a Száraznád utcai újpalotai 
református templomban má-
jus 26-án, vasárnap délután 4 
órától. Közreműködik a Rákos-
palotai Baptista Férfi kórus, a 
MÁV-telepi Jézus Szíve Kórus, a 
Rákospalotai Evangélikus Gyü-
lekezet Énekkara, a Rákospa-
lotai Magyarok Nagyasszonya 
Templom kórusa, a Rákospalo-

tai Szent Margit-templom Claritudo vegyeskar, a Rákospalota-Új-
város Református Énekkar, a Rákospalota MÁV-telepi Cor Jesu 
i úsági gitáros kórus, a Rákospalota-Óvárosi Református Énekkar, 
az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Római Katolikus Templom 
Kórusa, az Újpalotai Református Egyházközség Forrás Zenekara 
és a Lumen Christi Gospel Kórus. A belépés díjtalan, mindenkit 
szeretettel várnak. A találkozó szeretetvendégséggel zárul. 

Napsütésre váró fürdőzők
Bár a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. be-
harangozta, hogy az idei strandszezon április 
27-én a Palatinus, Dagály és a Paskál fürdők 
nyitásával indul, az igazi pancsolás még várat 
magára a hideg idő miatt. Remélhetőleg május 
18-ra napsütéses idő lesz, és a Csillaghegyi Ár-
pád Forrásfürdő strandját már birtokba vehetik 
a fürdőzők. A Római és Pünkösdfürdő viszont 
csak június 2-án, illetve június 15-én nyit. Míg 
június második felében adják át a Pesterzsébeti 

Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő strandját, 
ahol a felújított hullámmedence mellett helyet 
kap egy gyerek- és egy élménymedence is. 
A belépők árai 100–200 forint között emel-
kedtek. Továbbra is lesz lehetőség gyermek-, 
diák- és nyugdíjasjegy vásárlására, illetve je-
lentős kedvezményeket nyújtó családi belépők 
megváltására. Az összes budapesti strandon 
továbbra is úgynevezett készpénzmentes fi ze-
tés is működik. 

Épül a Magyar Zene Háza
Elkezdődtek a Magyar Zene Háza magasépítési munkálatai. A 
világhírű japán sztárépítész, Fudzsimoto Szu tervei alapján a 
Liget Budapest Projekt keretében  készülő épületet 2021 végén 
veheti birtokba a közönség. A Magyar Zene Háza a Városliget 
egy korábban a közönség elől elzárt területén, az egykori Hung-
expo-irodaházak helyén épül fel. A fejlesztésnek köszönhetően 
nem csupán különleges épülettel gazdagodik Budapest, de több 
ezer négyzetméternyi zöldterületet is visszakapnak a parkhasz-
nálók – számolt be róla az MTI. Az épület térszint alatti része 
ad majd otthont az interaktív „varázstérnek” és a hangdómnak, 
a földszinten pedig két előadó- és koncertterem kap helyet. 

Júliusban Szabihíd
Négy júliusi hétvégén lezárják a járműforgalom elől a Szabadság 
hidat, így az a gyalogosoké lesz július 6–7-én, 13–14-én, 20–21-
én és 27–28-án. Tarlós István főpolgármester arra kérte a hídra 
kilátogatni készülőket, hogy ne szemeteljenek, valamint fi gyel-
meztetett: továbbra is tilos lesz felmászni a híd pilléreire. Ennek 
megakadályozására rácsokat is kihelyeznek majd. A négy hétvégén 
a híd alapvetően a gyalogosoké lesz, így a kerékpárosoktól azt ké-
rik, hogy a hídon szálljanak majd le a biciklijeikről – írta az MTI. 

Kiállításmegnyitó
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Felismerte a körözöttet

Az önkormányzati közterület-felügyelet (rendészek) az 1 305 3230 (ügyfélfogadási 
időben), 1 305 3147 (ügyfélfogadási időn kívül) telefonszámokon várja a bejelentést.

Zebracsata
Egy gyalogátkelőhelyen egy férfi  kerékpárral hajtott át, amit 
szóvá tett neki egy szembe jövő pár hölgytagja. A kerékpáros 
megállt, majd vitába bocsátkozott a nővel, a vita pedig dulako-
dásig fajult. Ebbe már a pár férfi  tagja is becsatlakozott, akit a 
kerékpáros több alkalommal megütött. A rendőrség ez utóbbi 
ellen garázdaság miatt eljárást indított.                                  R. T.

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

Dühös volt a tükörre
Két autós, egy nő és egy férfi  keveredett szóváltásba egy köz-
lekedési szituáció miatt. A férfi  vita közben kiszállt az autójából, 
majd odalépett a nőhöz, és letépte a visszapillantó tükrét. A férfi  
ezt követően visszaült a kocsijába, és elhajtott. A rendőrök a 
rendszám alapján azonosították az elkövetőt, akit előállítottak, 
és garázdaság miatt indult eljárás ellene.                   (riersch)
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Pénzt csalt ki
Egy fi atal lány megismerkedett egy idős férfi val, akitől kü-
lönböző ürügyekkel pénzt csalt ki. A nő 3 millió forinttal 
károsította meg a férfi t . Az ügyben egy hozzátartozó tett 
feljelentést, így az egyik pénzátadáskor már rendőrök várták a 
gyanúsítottat.                                                                  RiTa

R E N DŐR S É G I  H Í R E K

A kerületi körzeti megbízottak rendszeresen ellenőrzik a körö-
zöttek listáját. Az egyikük így ismert fel egy keresett személyt, 
aki a körzetében lakott. A férfi t azért keresték, mert nem kezdte 
meg büntetése letöltését. A rendőrök végül elfogták a lakásán, 
és átvitték a büntetés-végrehajtási intézetbe.                  -sch -s

rendkép

Késes rabló
Az 50 éves őrbottyáni B. Imre május 1-jén a Hubay Jenő téri buszmeg-
állóban minden előzmény nélkül megütött egy ott várakozó férfi t, 
majd belenyúlt a zsebébe és elvette a pénzét. A sértett megpróbálta 
a pénzt visszaszerezni, de az elkövető elővett egy kést. A férfi  ez után 
felszállt egy buszra, de a sértett a jármű elé állt, és értesítette a 
rendőröket, akik a helyszínen elfogták B. Imrét – írta meg a police.hu. 
A XV. kerületi rendőrkapitányság nyomozói B. Imrét felfegyverkezve 
elkövetett rablás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.                  J. Á.

Régóta köztudott, hogy a Dunakeszi úton 
prostituáltak tevékenykednek. Ez ugyanis az 
egyetlen hely a kerületben, ahol nem tiltott 
a jelenlétük. Az „iparággal” együtt jár azon-
ban a környezetszennyezés is. Ha valaki vé-
gighajt a Dunakeszi úton, az út szélén álló, 
alulöltözött hölgyek mögött hatalmas sze-
métkupacokat lát. Ezeket a szeméthalmokat 
pedig időnként felkapja a szél, és szép lassan 
az út teljes környezetét beteríti hulladékkal.

– A panaszok hozzánk is eljutottak, de e nélkül 
is tudtunk a problémáról – mondta Horváth 
Attila, az önkormányzati rendészet vezető-
je. – Azért, hogy a folyamatos köztisztasági 
szabálysértést megállítsuk, mi is határozott 
lépésekre készülünk.

A rendészek a kerületi rendőrséggel és a 
Répszolggal összefogva először felmérték a 
helyzetet, majd ez alapján egy stratégiát dol-
goztak ki.

– Első körben a Répszolg munkatársai, az 
egészségügyi biztonsági előírásokat maxi-
málisan betartva, megtisztítják a környéket a 
sok szeméttől. Ezt követően a Dunakeszi úton 
tartózkodó prostituáltaknak szemétgyűjtő 
zsákokat osztanak, hogy a keletkező hulladékot 
abba gyűjtsék – mondta a vezető.

A rendészek és a rendőrök bíznak a hölgyek 
együttműködésében. Ám, hogy ez az együtt-
működés a jövőben se lankadjon, sűrűn fogják 

ellenőrizni a környéket, és amennyiben újabb 
szemetelést tapasztalnak, határozottan fognak 
fellépni az ott „dolgozók” ellen. 

– Ez az az iparág, amely nem kívánja a köz-
biztonsági „felügyeletet”, tehát ha sokat járnak 
a környékre a rendőrök és a rendészek, akkor 
előbb-utóbb a kuncsast ok is eltűnnek. Márpe-
dig amíg nem tapasztalható javulás, addig ez 
így lesz – vázolta Horváth Attila.

Ugyancsak a köztisztaság megóvása ér-
dekében a Harsányi Kálmán és Székely Elek 
utcák találkozásánál forgalmi akadályokkal 
már megnehezítették az autók behajtását. Az 
intézkedés is azt célozta meg, hogy az iparágat 
arra a helyre szorítsák, ahol a vonatkozó jog-
szabályokkal nem ütközik, a lakott területektől 
minél távolabb van.                    Riersch Tamás

Legalábbis a fővárosban 
nem szeretünk leállni, de-
rül ki a budapesti parkolást 
másfél éve segítő applikáció, 
a Parkl és a vezess.hu közös 
közvélemény-kutatásából.

A két szervezet ezeregyszáz 
fős, korra és nemre bontott, 
reprezentatív kutatásában 18 
olyan egyszerű kérdést kellett 
megválaszolniuk a fővárosi 
autósoknak, mint például he-
tente átlagosan mennyi időt 
töltenek el a parkolással, mi 

volt a leghosszabb idő, amit 
parkolóhely keresésével töl-
töttek vagy mennyit költenek 
átlagosan a parkolásra.

A megkérdezett sofőrök 70 
százalékát az zavarja legin-
kább a parkolásban, hogy nem 
találnak helyet. A válaszadók 
18 százalékának több mint 
fél órájuk megy rá hetente 
a parkolásra, ebbe a legtöbb 
idő a helykeresésre, de sok-
szor a szorosan egymásra állt 
járművek közé sem egyszerű 
beállni, és nemegyszer az 

automata megtalálása sem 
egyszerű.

Az autósok 77 százaléka 
a távolság alapján választ 
parkolót, pontosabban vá-
lasztana. A megkérdezettek 
12 százalékának számít a 
parkolóhely mérete is, ám a 
legnagyobb gondot számukra 
a fi zetendő összeg nagysága 
jelenti. A megkérdezettek fele 
„kifejezetten elégedetlen”, 
további majdnem negyede 
pedig „elégedetlen” a parko-
lási díjakkal.

A megkérdezett nők 22,3 
százalékát, a férfi aknak 16,7 
százalékát érte már valami-
lyen baleset szabad hely ke-
resése vagy parkolás közben, 
8,2 százalékukkal pedig már 
többször előfordult ilyesmi.

Nem véletlen, hogy az 
ezeregyszáz válaszadó 72,7 
százaléka azt állította, hogy 
kifejezetten stresszt okoz szá-
mára a fővárosban a parkolás.

-y -a

Dunakeszi úti gondok

Nem szeretünk parkolni

Leállási gondok | Helykeresés  közben is érhet baleset

Szemetelnek | Bíznak az együttműködésben
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BAJNOKI MENETREND

sportkép

A Dózsa György Gim-
názium és Táncművé-
szeti Szakgimnázium 
testnevelő tanára, Rá-
bel Sándor tizenharma-
dik éve szervezi meg 
a Váradi Tibor Asztali-
tenisz Emlékversenyt. 
Az első verseny idején, 
2007-ben a fi atal peda-
gógus még csak egyete-
mista volt.

– Nincsen ebben semmi 
rendkívüli – mondta a 
verseny főszervezője –, 
hisz egykoron én is ennek 
az intézménynek a diákja 
voltam. Tibor pedig az 
osztálytársam volt.

A dózsás diák pedig 
éveken át küzdött a halá-
los kórral, mely az osztály 
érettségije után, 2006-ban 

tragédiával végződött. Rá-
bel Sándor akkor döntött 
úgy, hogy valamilyen mó-
don emléket állít egykori 
osztálytársának.

– Tibi nem volt egy 
sportos alkat, de nagyon 
szeretett pingpongozni – 
mondta a szervező. – Ak-
koriban a második emeleti 
aulában minden szünet-

ben játszottunk, amelybe 
ő is gyakran beszállt.

Így kezdődött a Váradi 
Tibor-pingpongverseny, 
melyre nemcsak az in-
tézmény diákjai, hanem 
a pedagógusok közül is 
sokan, sőt külsős érdek-
lődők is jelentkezni szok-
tak. A verseny már az első 
években kinőtte a második 

emeleti asztalt, és leköltö-
zött a tornaterembe, ahol 
pá rhuzamosa n három 
asztalnál tudnak játszani 
a résztvevők.

– Nem a győzelem a 
legfőbb cél, hanem az, 
hogy ily módon is meg-
őrizzük Tibi emlékét – 
magyarázta Rábel Sándor.

A rákospalotai iskolá-
ban már hagyománya van 
a sportos megemlékezések-
nek. Az intézmény diákjai 
több évtizede futóverseny-
nyel emlékeznek meg el-
hunyt testnevelő tanáruk-
ról, Lepcsényi Péterről, 
illetve tavaly óta a Dózsa 
György úti autóbalesetben 
elhunyt korábbi dózsás 
diák, Molnár Dávid emlé-
kére kötélmászó versenyt 
rendeznek.                -sch -s

Kosárlabda NB II.
Május 10. 19.30, 
X., kerület, Gyömrői út 71/A
SZPA-HSE – BLF KK

Május 19. 11.00 Bogáncs utca 51–53.
BLF KK – DMTK Haraszti Sasok

Kézilabda NB II.
Május 11., 14.30 Csömöri Sportcsarnok
Kinizsi TTK – Esztergomi Vitézek–RAFC

Május 19., 14.30 
Elektromos-csarnok
XVI. kerületi KMSE – Kinizsi TTK

Futsal NB II.
Május 10., 18.30 Csömöri Sportcsarnok
REAC SISE – Tihanyi FC

Május 20., 20.00 BEAC-csarnok
ELTE–BEAC – REAC–SISE

Labdarúgás 
Budapest-bajnokság I. osztály

Május 10., 20.30 
Goldball Park
XII. kerület Svábhegy FC – REAC

Május 14., 20.00 
Sport 11 Sport és Szabadidőközpont
Újbuda FC Voyage – REAC

Május 18., 19.00 
Budai II. László Stadion
REAC – 43. sz. Építők SK

Idén éppen negyedszázados a Buda-
pesti Legyőzhetetlen Feketék Kosár-
labda Klub. Legalábbis ha azt a dá-
tumot vesszük alapul, amikor a két 
Kovács fi ú, Endre és István elhatá-
rozták, hogy a baráti társaságuk-
ból egy csapatot alakítanak, amelyet 
a Budapest-bajnokságban is verse-
nyeztethetnek.

– Amikor 1994-et írtunk, még az 
anyukánk a Szent Korona Általános 
Iskolában dolgozott, az öcsém, Endre 
pedig a barátaival esténként a torna-
teremben kosarazgatott – idézte fel a 
25 évvel ezelőtti történéseket Kovács 
István alelnök és technikai igazgató. 
– A baráti játszadozásba hamarosan 
az iskola felsős diákjai közül is többen 
becsatlakoztak, és emiatt kinőttük a 
tornatermet. 

A baráti csapat ekkor kereste meg 
az akkori önkormányzatot, melynek 
legendás sportszakembere, Budai Pé-

ter tanácsára két utánpótláscsapatot, 
U16-osat és U18-asat is létrehoztak. 
Ezek után megkapták a Bogáncs utcai 
iskola tornacsarnokát. 

– Eredeti nevünk Budapesti Laza 
Fazonok volt, amit a cégbíróság nem 
fogadott el, de mivel akkor már is-
mertnek számított a BLF rövidítés, 
a színünk pedig a sárga-fekete volt, 
1995-ben megalkottuk a Budapesti Le-
győzhetetlen Feketék nevet – mondta 
a szakember. 

A klub történetében az újabb 
mérföldkövet a Pattogós utcai iskola 
megszűnése jelentette, hisz a Pattogós 
DSE Lipták Mihály vezetésével komoly 
kosárlabdautánpótlás-nevelő műhely-
ként volt ismert. A két klub összeolva-
dása pedig tovább erősítette a BLF-et. 
A szakmai gárdához csatlakozott aztán 
Farkas László kosárlabdaedző is, aki 
Lipták Mihállyal közösen nagy szere-
pet vállalt abban, hogy 2000 és 2010 
között az egyesület az ország egyik 

legjobb fi ú kosárlabdautánpótlás-ne-
velő klubjának számított. Az akkori 
korosztályokból egy junior országos 
bajnokcsapat volt, és a klubnál kosara-
zott Hanga Ádám, a jelenleg legmaga-
sabban jegyzett magyar kosárlabdázó.

– Farkas László távozott a klubtól 
2010-ben, azóta pedig már nemcsak 
élsportra, hanem a játék szeretetére is 
neveljük a gyerekeket. Ennek eredmé-
nyeképpen a létszámunk is megugrott, 
ma már kétszázötven főnél járunk, 
az utánpótlásból kiöregedő fiatalok 
számára pedig immár három felnőtt-
csapatot működtetünk – magyarázta 
az alapító.

A BLF tehát egy kerületi sikertör-
ténet, melynek remélhetőleg komoly 
jövője is lesz. S bár csak százévente 
egyszer találni olyan gyöngyszemet, 
mint amilyen Hanga Ádám volt, a klub 
vezetői már azzal is elégedettek len-
nének, ha 25 év múlva is teljes gőzzel 
működhetne a BLF.                  (riersch)

Palotai 
kupaezüst
A tavalyi duplázás (bajnoki cím és 
kupagyőzelem) után idén is bejutott 
a Budapest-kupa döntőjébe a REAC. 
Az április 24-i finálét Budapest 
egyik legszebb sporttelepén, a buda-
foki Promontor utcában rendezték, 
ahol a bajnokságban is legnagyobb 
rivális, a Kelen SC várt a mieinkre. 

A szervezők is mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy a 43. 
budapesti kupadöntő minél látvá-
nyosabb legyen. A két fővárosi I. osz-
tályú csapat rangadója előtt többek 
között a színészek is megmérkőztek 
az újságírókkal. Aztán a kupadöntőn 
a Kelen kezdte jobban a mérkőzést, a 
30 percben megszerezték a vezetést. 
A REAC a második félidőben nagy 
nyomást gyakorolt az ellenfélre, 
ennek eredményeképpen Törőcsik 
Bence a 60. percben ki is egyenlített. 
Ezt követően mindkét csapat előtt 
adódtak helyzetek, ám több gól sem 
a rendes játékidőben, sem pedig a 
hosszabbításban nem született. A 
kupagyőzelemről végül a büntetők 
döntöttek, s végül az idei Buda-
pest-kupát 5–3-ra a Kelen SC nyerte.

Az idei bajnokság záróforduló-
jában június 1-jén este 7 órakor a 
Budai II. László Stadionban REAC 
a Kelen SC-vel mérkőzik majd meg 
ismét.

R. T.

A Laza Fazonok volt a kezdet

Az emlékezés hagyománya
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Kovács István | Bajnokokat is nevelnek
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SPORTMOZAIK

sportkép

Április közepén rendez-
ték a budapesti Division 
I/A női jégkorong-világbaj-
nokságot, ahol kétségte-
lenül Gasparics Fanni volt 
az egyik, ha nem a legna-
gyobb sztár. A Páskomliget 
utcában élő hokis hat gólt 
és hat gól passzt jegyzett, 
és a magyar győzelemmel, 
illetve az elitcsoportba 
való feljutással végződő 
tornán a „Legjobb csatár” 
címet is kiérdemelte.

– Nem volt könnyű  veled 
időpontot egyeztetni. Miért a 
Szent Gellért téren beszéltél 
meg velem találkozót?

– Mert a vébé óta minden 
időmet tanulással töltöm. A 
Budapesti Műszaki Egye-
tem elsőéves vegyészmér-
nök hallgatója vagyok, s mi-
vel a világbajnokságra való 
felkészülés sok időmet vette 
el, most próbálok mindent 
bepótolni.

– Csak kapsz valamilyen 
segítséget, könnyítést az egye-
temtől?

– Ez nem jel lemző  a 
BME-n. Bár az egyéni tan-
rendet megkaptam, ez csak 
a gyakorlati órák látogatása 
alól ad felmentést, a labor-
gyakorlatok számomra épp-
oly kötelezőek, mint bárki 
másnak. Ezeket a gyakorla-
tokat még a vébéfelkészülés 
alatt is végeztem. Nem volt 
könnyű , de kiskorom óta 
már volt időm megtanulni 
a tanulást és az élsportot 
összeegyeztetni.

– De hogy lesz egy csinos 
hokislányból éppen vegyész-
mérnök?

– Már régóta ez szeret-
tem volna lenni. Egyrészt a 
reál beállítottságom miatt, 
másrész t ebben a szak-
mában van perspektíva . 
Mondjuk a kozmetikaipar-
ban vagy a textiliparban el 
tudnám képzelni a jövőmet.

– Igaz, hogy téged duplán is 
felvettek az egyetemre?

– Igaz. Először az érett-
ségit követően, ám akkor 
kaptam az oroszországi 
szerződést, én meg nagyon 
ki szerettem volna próbálni 
magamat a világ egyik leg-
erősebb női bajnokságában. 
Eleinte csak egy, maximum 

két évre gondoltam, végül 
öt lett belőle. Két csapatban 
játszottam, a Cseljabinszk és 
az Ufa csapatában. Ez utób-
bival többször is All Star 
gálarésztvevő és az utolsó 
évemben bajnok is voltam. 
Tavaly februárban azonban 
újból beadtam a jelentkezé-
semet az egyetemre, és csak 
azt követően jelentettem be 
orosz csapatomnak a távo-
zásomat, hogy megtudtam, 
másodszor is felvettek.

– Hét éve már volt részed 
a mostanihoz hasonló sike-
rekben.

– Igen, mert akkor volt 
az U18-as női csapat nagy 
menetelése, majd a tromsöi 
csoda, amikor is kivívtuk az 
elitcsoportba való feljutást. 
Sajnos, akkor már nem játsz-
hattam az A csoportban, 
mert kiöregedtem a korosz-
tályból, most ez a veszély 
nem fog fenyegetni. És igen, 
akkoriban volt az Ifjúsági 
Téli Olimpia is, ahol egy 
ezüstérmet sikerült szerez-
nem. Izgalmas időszak volt.

– Akár a mostani idősza-
kod. Térjünk rá egy picit a 

szövetségi kapitány, Pat Corti-
na személyére. Jól látom, hogy 
rá is nagy szükségetek volt a 
sikerhez?

– Mindenképpen. Pat Cor-
tina egy rendkívül jó edző, 
jó stratéga, jó pedagógus és 
pszichológus egy személy-
ben. Nagyon jókor érkezett, 
de így is csodára volt szükség, 
hogy egy hónap alatt össze-
kapja és felkészítse a váloga-
tottat. A siker és a játékunk 
még talán őt is meglepte. 

– Te is sokat köszönhetsz 
neki?

– Igen, mert előtte pá-
lyafutásom legnehezebb 
időszakát éltem éppen. Meg-
kaptam az első pofonomat az 
élettől, és még a válogatott-
ból is kikerültem. Pedig az 
eredményeim nem ezt iga-
zolták. Szerencsére Pat Cor-
tina azonnal visszahívott, és 
a vébé előtt velem, valamint 
a többiekkel is nagyon sokat 
beszélgetett . Megismert 
bennünket, és megtanult 
a „nyelvünkön beszélni”. 
Mindez nagyon fontos volt 
ahhoz, hogy a vébén valódi 
csapatként működhessünk.

– Jó volt most női jégkoron-
gozónak lenni?

– Volt végre érdeklődés 
női hoki iránt. Az utolsó, 
osztrákok elleni meccsün-
kön például közel kétezren 
szurkoltak nekünk. És ők 
nem csak családtagok vol-
tak. A közösségi oldalakon 
is rengeteg pozitív visszajel-
zést és gratulációt kapunk, 
illetve a média érdeklődé-
se is fokozott volt. Ha jól 
tudom, most volt először, 
hogy női hokimeccset élő-
ben közvetített a televízió. 
Azt nem mondanám, hogy 
hokilázban égett miattunk 
a nemzet, de az biztos, hogy 
soha ennyien még nem szur-
koltak nekünk. Reméljük, 
az elitcsoportban is élvezni 
fogjuk majd a közönség sze-
retetét!

– Egy sikeres világbajnok-
ságot követően van érdeklődés 
Gasparics Fanni iránt?

– Vannak már ajánlata-
im. De már a vébé előtt is 
voltak. Hívtak Svédország-
ba, Oroszországba is, de 
én azért jöttem haza, mert 
a sport mellett tanulni is 
szeretnék. Így most komoly 
dilemmát okoz, hogy mit vá-
lasszak. Megpróbálok rövid 
távon gondolkodni: legyek 
előbb túl az első éves vizs-
gáimon, aztán ráérek azon 
gondolkodni, hol fogok majd 
hokizni.

– És azon gondolkodsz 
már, hogy ez a csapat mire lesz 
képes az elit csoportban jövőre 
Kanadában?

– A már említett U18-as 
válogatottnak egyszer ösz-
szejött a bravúr, és bent ma-
radt az A csoportban. Miért 
ne jöhetne össze nekünk is? 
Hisz 2012 óta mi is rengete-
get fejlődtünk.

Riersch Tamás

ERŐS EMBEREK
A BKV Előre csarnokában 
rendezett Masters Orszá-
gos Bajnokságon a kerületi 
Testvériség SE-t négyen 
képviselték. Közülük Kólya 
Gábor (M50 67 kilogramm-
ban) és Horváth László (M55 
+109 kilogrammban) egy-
aránt első, míg Magát János 
(M50 +109 kilo grammban 
és Grünvald Gábor (M40 
89 kilogrammban) a má-
sodik helyen végzett.

PROFI BEKÍSÉRŐK
A magyar felnőttlabdarú-
gó-bajnokság nagyon várt 
eseménye az áprilisi Ferenc-
város – MOL Vidi FC rangadó 
volt, ahol a dalnokis gyere-
kek kísérték be a játékosokat 
a küzdőtérre a Groupama 
Arénában. A találkozó a 
bajnoki címről is döntött, 
hisz néhány fordulóval a 
vége előtt a Fradi vezette 
a bajnokságot, a Vidi pedig 
második helyen állt. Az újpa-
lotai Dalnoki Akadémia i ú 
labdarúgóit már nem először 
érte ilyen megtiszteltetés, az 
áprilisi nagy rangadó előtt 
is „profi n” tették a dolgukat. 

ANGLIÁBAN FOCIZTAK

Angliában járt a REAC Sport-
iskola SE U19-es csapata 
áprilisban, ahol a rákospa-
lotai klub együttműködő 
partnerének, a Brooke House 
College-nek a nemzetközi 
tornáján vett részt, melyen 
többek között a 2015/16-os 
Premier League, a megle-
petésbajnok, Leicester City 
korosztályos csapatával 
is megmérkőztek. A nagy 
iramú találkozót az esélye-
sebb angolok nyerték, de a 
sportiskola növendékei is 
élményekkel gazdagodtak. 
Többek között azzal, hogy 
ellenfelük meghívására 
meglátogathatták a Lei-
cester City stadionját is, és 
még abban az öltözőben is 
megfordulhattak, melyben 
Jamie Vardyék a meccsek 
előtt készülni szoktak.

Újpalota legjobb csatára

Gasparics Fanni
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A 2019/7. szám helyes megfejtői közül 
kétszemélyes mozijegyet nyertek 

Dékány Abigél, XV. kerület
Kuron Ferencné, XV. kerület

Ladi Tamás, XVI. 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 mo-
zijegyet nyer a Pólus Mozi jóvoltából. Beküldési 
határ idő: május 17.
A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremé-
nyek változtatási jogát fenntartja a kiadó. A 
nyertesek a nyereményeket postán kapják meg, 
60 napon belül. 
A 2019/7. szám helyes megfejtése: A kerületie-
ket két helyen várják majálisozni.

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 . 

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

Az ÉLETképek következő megjelenése: 2019. május 23.

Lapzárta: 2019. május 16. 12 óra.    

Az újságot csütörtökön, pénteken és szombaton terjesztik.

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 

csak a következő lapszámban tudja közölni.

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

IPHONEANDROID

TÖLTSE LE 
AZ XVMEDIA APPOT! TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK

akácméz, vegyesméz, 
selyemfűméz, hársméz, 

lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet
Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu
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ÜVEGEZÉS
ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, kirakat üve-
gezése. Hőszigetelő üvegek, zu hany kabinok 
beépítése. Régi keretek átalakítása hőszigete-
lő üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pon-
tosan! Biztosításra is! Nagy Miklós, telefon: 
+36 20 9777 150

ÁLLÁS
X. kerületi gyógyszeripari céghez ke-
resünk csomagolókat! Kereseti lehetőség: 
230–300 000 Ft+cafeteria. Jelentkezni telefo-
non: 06 70 882 9500 vagy e.mailben a dori.ha-
jos@mentonjobs.hu címen!  
Nyugdíjas munkatársakat keresünk. 
Elektro- és mechanikai műszerészeket, 
irodai munkatársakat számítógép-ismerettel. 
Újpesti cég. E-MAILBEN VÁROM AZ ÖNÉLET-
RAJZOKAT. siket.andrea1@gmail.com

INGATLAN
Eladó XVI. ker., Diófa utcában 353 m2 tel-
ken lévő 56 m2-es, 2 szobás családi ház, mel-
léképülettel. Ár: 35 millió. Tel.: 06 20 546 8578

KERTÉPÍTÉS
KERTÉPÍTÉSTELEKRENDEZÉS! Metszés, 
permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, ke-
rítésépítés, tereprendezés, egyéb kertészeti és 
kőművesmunkák reális áron. www.telekrendezes.
hu, telefon: 06 20 259 6319, 06 1 781 4021

VIRÁG
VIRÁGBOLTUNK SOK SZERETETTEL 
VÁRJA ÖNT és kedves családját Rákospalo-
ta-Kertvárosban. Virágcsokrok, cserepes virá-
gok, kaspók, esküvői díszek, asztaldíszek, ke-
gyeleti koszorúk, sírcsokrok, díszcsomagolás, 
ajándékkosarak, dobozok és táskák, csokoládék. 
Rendelésfelvétel: 06 20 511 6085 www.evolina.
hu, www.facebook.com/ajandekozzszabadon 1151 
Budapest XV., Károlyi Sándor út 41. Nyitvatartás: 
H–P 9:00–18:00-ig, Sz–V 9:00–14:00-ig.

VÍZSZERELÉS

VÍZSZERELÉS. CSAPOK, SZIFONOK, 
MOSDÓK, WCK, WC-tartályok, vízórák, 
radiátorok, kádak, zuhanytálcák stb., cseré-
je, beépítése. Új vezetékek kiépítése, régiek 
cseréje. Tel.:+3620 412-0524

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

#a szabályt nem a kivétel, hanem

Európai Szociális
Alap

INGATLAN
Elcserélném nagybörzsönyi nyaralómat: mely 
200 nm-es telken, 1 szoba, konyha, fürdőszoba 31 
nm + 9 nm nyári lak teljes berendezéssel. Panorámás 
a Börzsönyre és a Tátrára. Csereképpen garzont ké-
rek Pesten. Tel.: 06 20 808 7497
Eladó: Kossuth utcában 2 szobás családi ház, 
83 nm-es, telek 426 nm-es, a telken egy 60 nm-
es műhely is van, vállalkozásra is alkalmas. Telefon: 
06 20 535 7849
Eladó: társasházi lakás, mely 36 nm, 1 szoba, 
konyha, spájz, fürdőszoba, összkomfort, szigetelt. Kert, 
pince, vagy csere: Sódergödör, Szent korona útja, Cso-
bogós, Kossuth utca, 2 emeletig, 1 vagy másfél szo-
básra. Tel.: 06 1 306 5331 vagy 06 30 356 6590
Eladó: Pestújhely, Neptun utcában tulajdonos-
tól 53 nm-es, felújítandó, földszinti panellakás. Pa-
nelprogramos. Tel.: 06 30 482 2854
Családi házas utcában, önkormányzati ötlaká-
sos házban, 2 szobás 56 nm-es, elcserélném hason-
lóra, nem baj, ha egy szobával nagyobb vagy panel 
2-3 emeletig. Tel.: 06 70 204 1538
Eladó: tulajdonostól pestújhelyi, kétszobás 
családi ház garázzsal, felújítása részben megtörtént. 
Tel.: 06 30 853 1230 
Kiadó: kertes házban külön bejáratú lakrész 
(szoba-fürdő-teakonyha) dolgozó nő részére május 
1-jétől. Tel.: 06 70 299 9071

Eladó: XV. kerületben családi ház, saroktelken 
lévő, kívülről felújításra szorul. 75 nm + pince. A te-
lek beépítése 65%. Ár megegyezés szerint. Telefon: 
06 20 497 3086 
Albérletet keresek a XV. kerületben 2 főre, 
hosszú távon gondolkodom. Tel.: 06 30 245 2759 
Keresek telket, műhelyt, garázst, amit bérel-
nék, 25-35-45 nm-es. Vagy melléképület is lehetsé-
ges. Tel.: 06 70 537 8880

ADOKVESZEK
Számítógépét ha megunta vagy elromlott, ki-
dobná, érte mennék, köszönettel elhoznám. 14 éves 
elektrotechnikát tanuló fi ú vagyok. Tel.: 06 31 785 
8864
Eladó: különleges kistermetű cserepes és szik-
lakerti (balkon) növények. Tel.: 06 1 306 6740 
Fakivágásért a kivágott fa elvihető, 2 db, bútor-
nak is alkalmas. Tel.: 06 70 274 2665; H–P: 9:00–16:00
Eladó: hintaágy, hordozható PB-gáz, infrasu-
gárzó, 10 és 2 kg gázpalack. Tel.: 06 20 417 8686 
Eladó: szendvicssütő 2000 Ft, kalocsai prusz-
lik, Szász Endre-alkotások, új, Wizard fültisztító 4 E Ft, 
hallásjavító készülék 1000 Ft. Tel.: 06 70 708 2233
Eladó: otthoni ápolásra minden irányba állítha-
tó fém kórházi ágy. Ár: 10  000 Ft. Tel.: 06 30 541 3491
Eladó: Zanussi 3 égős használt gáztűzhely 
10 E Ft. Tel.: 06 1 410 7085 (esti órákban). 

Eladó: 10 kg-os gázpalack, lábmasszírozó, 
nagy lábas és tál, új egytálcás mosogató és tarto-
zéka, 2×3 m-es medence, négyszemélyes sátor. Tel.: 
06 20 561 5337
Eladó: kb. 250-300 db könyv: szépirodalom, 
útikönyvek, lexikonok stb. Tel.: 06 1 205 9337 vagy 
06 30 356 4354
Eladó: hintaágy, 2 kg-os kempingpalack, hor-
dozható PB-gáz, infrasugárzó, 20 l-es marmonkan-
nák (fém), 50 l-es üvegballon. Tel.: 06 20 417 8686 
Eladó: 140×200-as tömör fa ágykeret, mat-
rac + ágyrács újszerű állapotban, fenyő íróasztal, há-
romfi ókos, normál méret. Telefon: 06 30 973 5285 v. 
06 30 966 3018 
Eladó: 6 db szék + ebédlőasztal, 1 db kerekes 
szék, 8 db kerékpár különböző típusú. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06 20 497 3086 

TÁRSKERESÉS
Hatvanhét éves nő utazáshoz, kiránduláshoz, 
szabad idő hasznos eltöltéséhez keres barátságos 
hölgyet.. Tel.: 06 20 348 4407
Független, lakással és megfelelő háttérrel 
rendelkező, 69 éves, 163 magas, nemdohányzó pa-
lotai értelmiségi férfi  keresi: 50–70 év közötti egye-
dülálló, nemdohányzó, fi nom lelkű hölgy ismeretsé-
gét. Tel.: 06 70 532 1864
Hatvankét éves, független, diplomás  tanárnő 
komoly kapcsolatra társat keres. Várom az 57–67 
éves, független, rendes, komoly gondolkozású férfi  je-
lentkezését. Tel.: 06 1 707 5938, délutáni este órákban.
Keresem becsületes, független társamat 
55 éves korig, 46 éves, ápoló végzettségű, elvált va-
gyok, 174 cm magas. Tel.: 06 70 392 5858 

ÜDÜLÉS
Kiadó: Balatonalmádiban jól felszerelt, 50 nm-
es nyaraló zárt parkolóval, nagy terasszal 4 főre 
egy hétre (szombattól szombatig) 95 ezer Ft-ért. 
Tel.: 06  30 727 2727
Hévízi egyszobás (3 személyes) apartmanomat 
eladnám június 12–25-ig 40 E Ft-ért. Tel.: 06 70 282 
3327, esti órákban. 
Gyulai 1,5 szobás apartmanomat május 3-tól 
16-ig (helyben gyógymedence, uszoda, kezelések) el-
adnám 70 E Ft-ért. Tel.: 06 70 282 3327, esti órákban.

SZOLGÁLTATÁS
Takarítónőt keresek régi Palotán családi házba. 
Tel.: 06 20 348 4407
Keresek egy nyugdíjas hölgyet, aki alkalman-
ként segítene kisebb munkákban, pl. bevásárlás, ese-
tenként elkísérne délelőtt hivatalos helyekre. 69 éves 
hölgy vagyok. Tel.: 06 20 510 2591
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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. 

MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓ

Részletek és online jegyvásárlás:  

POLUSCENTERMOZI. HU 
/PolusCenterMozi/

12

A L I E N 40A L I E N 40
A NYOLCADIK  UTAS :

A  HALÁL

18

Évfordulós emléknap 
a Pólus Mozi Nagytermében!

MÁJUS 10. 19:00
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