RÁKOSPALOTA / PESTÚJHELY / ÚJPALOTA
2019. AUGUSZTUS 8.
IX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM

facebook.com/bpxv

XV. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA
FOTÓ: XV MÉDIA, NAGY BOTOND

w w w.bpx v.hu

Hangzó
hagyományok
Megújul a Liwa-malom

palota főtere
j
Ú
a
sz
le
Fő tér

Beszámol a polgármester
és a képviselők

b e l ké p

2019. augusztus 8.

www.bpxv.hu

MEGHÍVÓ

Épül-szépül
a Liwa-malom

Budapest Főváros XV. Kerület
Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját
az államalapító Szent István király és
az új kenyér tiszteletére rendezendő
XV. kerületi ünnepségre.
A XV. kerületi díszünnepség
időpontja:

2019. augusztus 20.,
kedd 1600 óra
Helye:
Evangélikus nagytemplom kertje
(1152 Budapest, Régi Fóti út 73.)

A képviselő-testület 2015-ben döntést hozott a műemléki védelem alatt
álló romos vízimalom ingatlanának
és környezetének sorsáról. Az épület
felújítása és az ingatlan hasznosítása
két lépésben valósul meg.
Az első ütemben a romos állapotú
14×14 méteres, 11 méter gerincmagasságú épület állagmegóvása és
helyreállítása történik, a második
ütem célja a felújított malom kulturális és turisztikai központtá fejlesztése.
A malomkert szabadtéri előadások,
kézműves foglalkozások és vásárok,

helyi tánc- és színjátszó csoportok,
zenei együttesek, valamint erdei és
alkotótáborok számára lehetne rendezvénytérként hasznosítható.
Az I. ütem szerinti állagmegóvásra 2018-ban a polgármesteri hivatal
közbeszerzést indított. A malomépület
felújítását a Belvárosi Építő és Szolgáltató Kﬅ. végezte el. A kivitelezés
2019. január 4-től július 4-ig tartott.
A rekonstrukció kiterjedt a leomlott
északi falszakasz és a meglevő falszerkezetek szerkezeti és esztétikai
pótlására, javítására, a tető és a héjazat
helyreállítására, a kőkeretek restaurálására, nyílászárók beépítésére, a
malomárok terének helyreállítására,
a homlokzatok vakolására és a csapadékvíz-elvezetés megoldására. Az
épületen belül kőzúzalékos, körülötte
kavicsterítéses járófelület készült. A
kivitelezés tereprendezéssel zárult –
tájékoztatta lapunkat Riez Gyula, a
beruházási osztály vezetője.
Mint megtudtuk, a földmunkák
során a Budapesti Történeti Múzeum régészeti megfigyelést végzett,
ám régészeti lelet nem került elő.
Jelenleg folyamatban van az ingatlan
elektromosenergia-ellátásának és vagyonvédelmének kiépítése.
A Palota-15 Kﬅ. szakemberei pedig
kívül-belül elvégezték az egész terület
gyomtalanítását, eltávolították a zöldhulladékot, és a tófelszínt is megtisztították.
Jónás Ágnes

Az egykori „Öreg-malom”, Rákospalota egyik legrégebbi ma is álló épülete
1770-ben épült. Budapest egyik utolsó, a pesti oldal egyetlen fennmaradt
vízimalma. Egykor a környék gazdasági életének jelentős épülete volt, és a
mellette létesített strandfürdő révén a helyi közösségi élet fontos színtere is.
A korábban leégett malmot 1896-ban a falu Liwa József molnárnak adta
bérbe, aki azt 1903-ban megvásárolta. Liwa József a malmot alulcsapós
kerékkel látta el, az épületet 4 szintessé alakította, új tetőt és gépházat épített, a vízikerékre rásegítésként gőzgépet telepített. A malom 43 lóerős volt,
üzemeltetéséhez 2 munkásra volt szükség.
Mivel a malom üzemeltetése nem volt kifizetődő, Liwa József strandfürdőt
létesített és üzemeltetett, egy külön medencében pontyokat tenyésztett és
értékesített, nyáron eladta a télen vágott és elvermelt jeget.
A Liwa család 1952-ig működtette a malmot. 1995. augusztus 29-én a malmot
felgyújtották, ami maradt belőle, leégett. A korábbi lakóház és a kis gazdasági épület is megsemmisült. A malom 2014 óta az önkormányzat tulajdona.

Program:
1600 óra A Rákospalotai Szilas
Néptáncegyüttes műsora
1700 óra Németh Angéla
polgármester ünnepi köszöntője
1715 óra Ökumenikus kenyérszegés
és áldás az egyházak vezetőivel
1800 óra A XV. kerületi
Fúvószenekari Egyesület koncertje

Főtér lesz a Fő tér

A parkrendezéssel elkezdődött az újpalotai Fő tér megújítása. Az első,
szeptember végéig tartó ütemben a növényeket szedi rendbe a
Répszolg, elvégzik a szökőkút javítását, és rendbe teszik a környezetét.
A tér teljes megújítását célzó további ütemek a költségvetés függvényében valósíthatók majd meg.

A mostani munkálatok során egy szakcég felújítja a szökőkút gépészetét, a
Répszolg pedig megtisztítja a kúthoz
tartozó csatorna-összeköttetést. Mint
megtudtuk, biztonsági okokból a
szökőkút szomszédságában található
fákat kivágták. Kiszedték azokat az
elgazosodott, elburjánzott cserjéket,
bokrokat is, amelyek leginkább hajléktalanok illemhelyéül szolgáltak. Így
az a gömbkőris gyűrű, amit korábban
a kút köré telepítettek, újra érvényesülhet. Némileg kibővítik a szökőkút
környékének burkolatát, amelybe
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Az állagmegóvási munkákkal hoszszú idő után idén végre megkezdődött a Liwa-malom rekonstrukciója. A malomépület rendbetételének
első üteme befejeződött.

FOTÓK: XV MÉDIA, NAGY BOTOND
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örökzöldeket helyeznek el, a padokat
pedig felújítják – tudtuk meg Bokor
Istvántól, a Répszolg ügyvezetőjétől.
A munkálatokkor a fákat jelölésekkel látták el. Arról, hogy mit jelentenek
ezek a jelölések, tájékoztató plakátokat
helyeztek ki (tájékoztató a 12. oldalon).
Így a lakók is láthatják, hogy a fák
zömét ifjítják vagy gallyazzák, és
mindössze töredéküket vágták ki a
balesetveszély miatt. Bokor István
kiemelte, hogy jóval több fát ültetnek
majd, mint amit kivágtak.
A távlati tervek között szerepel
egy nyilvános illemhely elhelyezése
a téren. Arra is van elképzelés, hogy
a szökőkutat fény- és hangjátékkal
tennék látványosabbá. Az üzletek mögötti részre padokat, sakkasztalokat
képzeltek el. A biztonságra is nagyobb
hangsúlyt helyeznének a térfigyelő
kamerák számának bővítésével. Az
első ütem mintegy hétmillió forintot
tesz ki.
JÁg
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Szerteágazó feladatkör öt cikluson át
Huszonegy évesen egyéni körzetből jutott be a XV. kerületi képviselő-testületbe. A következő huszonegy évben megjárta a helyi
közéleti ranglétrát, képviselőből
alpolgármester lett, most pedig
polgármesterként szolgálja a városrész lakosait. Németh Angélát
arról kérdeztük, hogy a többéves
önkormányzati munka tapasztalatából mennyit tud hasznosítani jelenlegi feladatkörében.

kezdeményezések is fontos pontjai
lettek a munkámnak. Már akkor
rengeteg lakossal találkoztam, folyamatosan kapcsolatban voltam az
itt élőkkel. 2010 után a Rászorulókat
Támogatók Egyesülete (RÁTE) színeiben egyre jobban felértékelődött
bennem az elesettek felkarolása.
2014-ben Hajdu László vezetésével
felállt a nagykoalíció, és elfogadtam
az alpolgármesteri kinevezést. A
teendők, feladatkörök ekkor kezdtek tornyosulni. A szociális szféra
mellett az önkormányzati lakások,
a nemzetiségi önkormányzatok és
a testvérvárosi kapcsolatok hozzám
kerültek. Ebben az időszakban már

sok mindent tudtam kamatoztatni a tapasztalataimból a kerület
javára. Majd amikor 2018-ban országgyűlési képviselő lett Hajdu,
összeférhetetlenség miatt időközi
választást kellett tartani, így lettem polgármester. Megörököltem a
két alpolgármestert, Tóth Imrével
hatékonyan meg tudjuk osztani a
feladatokat, azonban Victorné Kovács Judittal sajnos igyekezetem
ellenére sem jutok közös nevezőre.
Az elmúlt fél év kétségtelen, a küzdelemről szólt.
– Az utóbbi hónapok politikai csatározásai közepette mit tudott elérni?
– Nyolcadszorra sem sikerült
FOTÓK: XV MÉDIA, NAGY BOTOND ÉS VARGOSZ

– Fővárosi és országos szinten is keveseknek adatott meg, hogy öt cikluson
keresztül tagja egy önkormányzat képviselő-testületének. Újpalotai lakótelepi lányként annak idején mi ösztönözte
a közéleti munkára?
– Lokálpatriótaként a helyi értékek megőrzése mindennél fontosabb
számomra, ez az irányelv mit sem
változott az évek alatt. Szociális
érzékenységemet a családomtól
örököltem, melyet fiamba is sikeresen továbbültettem. Bár érettségi
után agrárközgazdász diplomát
szereztem az Államigazgatási Főiskolát is elvégeztem, mely igencsak
hasznomra vált. Ahogyan a sokéves
képviselői munka is. Fiatalon, 1998ban, amikor baloldaliként bekerültem a kerületi képviselő-testületbe,
mondhatni tanulópénz volt az első
önkormányzati ciklus.
– További négy alkalommal is mandátumot szerzett. Hogyan birkózott
meg a szerteágazó feladatkörrel?
– A kezdetektől vonzott a helyi
iúság helyzete, és a szociális terület is hamar beszippantott. Majd
idővel a Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság elnöki posztját is
betöltöttem. Sokat segítettek elődeim, Hajdu László polgármester és
dr. Pálinszki Antal alpolgármester
mellett akkor még a jobboldalon is
akadt támogatóm. Sikerélményként
éltem meg, hogy a pedagógusok is
elfogadnak, ezenkívül a sport- és
a kulturális rendezvények, a civil

megszavazni a helyi költségvetést,
mely igencsak rányomja a bélyegét
a kerületi mindennapokra. A városrész működik, az önkormányzat saját
bevételeiből ellátja kötelező feladatait. Az önként vállalt feladat ellátására a kulturális, a civil, az egyházi
és a sportszervezetek támogatására,
a fizetések kötelezőnél nagyobb
emelésére, valamint a fejlesztésekre
viszont nincs lehetőség. A polgármesteri hivatal próbálja enyhíteni
a károkat, de az elmaradt döntések
egyre több gondot jelentenek. A
napközis tábort ennek ellenére idén
is megszerveztük, az iskolákból is
tudnak tábort szervezni Siófokon is,
és a testvérvárosainkból vendégül
láttuk a fiatalokat Bernecebarátiban, az immár ifjúsági táborban.
Mindemellett elindítjuk az elmúlt
20 év legjelentősebb fejlesztését, az
Észak-Pesti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna megépítését, mely révén új arculatot kaphat a kerület északi része.
Valamint elértük azt is, hogy a fővárosban a XV. a legbiztonságosabb
kerület. Nálunk ugyanis mindössze
három betörés jut százezer főre.
– A közelmúltban több utcafórumot
is tartott, mi foglalkoztatja leginkább
a lakosokat?
– Elsőbbséget élvez a helyiek
számára a köztisztaság és a közbiztonság. Ezen a téren javaslatokkal is
éltek, szeretnék, ha a közterület-felügyelők még aktívabban lennének
jelen. Többen fontosnak tartják a
bővülő térfigyelő kamerák működtetését, az utak és járdák minőségének
javítását, valamint az új parkolók
kialakítását. Kérés az is, hogy faültetésekkel és újabb parkok kialakításával zöldüljön, szépüljön a kerület.
A helyi kulturális rendezvényeket,
illetve az ösztöndíjprogramot is
szorgalmazzák az itt élők. Amikor
pedig a kerületi büdzsé szóba kerül,
nyomatékosítom: a törvényesség
mentén én továbbra is az élhető városrészért küzdök!
(BI)

Eskütétel után a Fővárosi Közgyűlésben

Testületi ülésen a kerületben

Az utcafórumon a lakók kérdezhettek
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Beszámolnak a képviselők
A választások előtt felkértük az önkormányzat képviselőit,
hogy értékeljék a munkájukat, mondják el, milyennek látják a kerület helyzetét. A beszámolókat az alábbiakban olvashatják.

Lehoczki Ádám
Fidesz–KDNP 1. számú választókerület

„A kerületben az elmúlt
fél évben jóval kevesebb
dolog történt, mint az
előző időszakban, amihez hoz zájárult , hog y
nincs kerületi költségvetés” – vázolta Lehoczki
Ádám. Véleménye szerint
a z id ei b ü d z s é t e r ve zetben elfogadhatatlan
tételek is szerepelnek,
ilyen például Lamperth
Mónika jegyzői irodájá n a k t ö b b mi n t 6 0 0
millió forintos működési
költsége, amiből mintegy 500 milliót „megfoghatatlan” tételek, az egyéb
dologi kiadások tesznek ki. „A körzetemre vonatkoztatva azért is elfogadhatatlan az idei büdzsé, mert a kért fejlesztéseim nem kerültek be a
tervezetbe. A Veresegyház utca felújítása, amit már két éve szerepeltetnek a költségvetésekben, ismét bekerült, de ezenkívül csak a Sződliget úti
fasor-rekonstrukciót és egy gyalogosátkelő építését tervezték be. Ez pedig
botrányosan kevés.”
Azt is elmondta, hogy az önkormányzat a Harsányi Kálmán utcától az Alag
utcáig ugyan megépítette a vízelvezető árkot tavaly, de ez nem elég, az
árkot a Töltés térig ki kellene alakítani. Az Árokhát út első szakaszának
felújítása is elkészült tavaly, de nem folytatták a csatornavezeték-csere
miatt. Idén végül a szolgáltató kicserélte a vezetéket, de az út felújítása
így is elmaradt.
A kerületvezetés ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a tervezett főgyűjtőépítés
és a Szántóföld úti tornacsarnok a körzet fejlődését szolgálja. „Az eredeti árhoz
képest háromszorosára drágult sportcsarnokot a körzet lakói nem akarják. Az
útfelújítások és a vízelvezetés számukra a megoldásra váró probléma” – mondta a képviselő. A főgyűjtő megépítésével a Mogyoród útját ugyan rendbe teszik,
de a csatornaberuházás összességében csak egy szűk kört érint.
Romlott a kerület állapota a közrend és köztisztaság terén is – véli Lehoczki
Ádám. ,,Több forgalom-ellenőrzést szerveztem a rendőrség bevonásával a
környék utcáin megnövekedett teherautó-forgalom csökkentésére. A körzetben a lakók is aktívak, a civilekkel szemétszedést szerveztünk a Sípos téren,
a Közvágóhíd út – Csobogós út vonalán, a Szántóföld út – Károlyi Sándor út
sarkán található fás-bokros területen, és a Szent Margit plébánia udvarát
is rendbe tettük. A környéken még rengeteg a teendő. A kertváros a kerület
legjobb része, ezért a következő 5 évben is szeretnék minden tőlem telhetőt
megtenni, hogy az itt lakók megkapják azt a figyelmet, amit megérdemelnek!” – mondta a képviselő.

Gyurkovics Miklós
Fidesz–KDNP, 2. számú választókerület

„A közügyek iránt érdeklődő
polgároknak már 2014-ben
feltűnhetett, hogy Lamperth Mónika személyében
különleges szereplő jelent
meg a helyi politikában.
Lamperth Mónika ugyanis
Gyurcsány Ferenc egykori
belügyminisztere volt. Miért
kellett egy levitézlett politikust a XV. kerületiek nyakára
ültetni a jegyzői tisztségben, ami kifejezetten egy
közigazgatási-szakmai
feladat? Sajnos a jegyző
tevékenysége, különösen az utóbbi fél évben, csattanós választ adott erre a költői
kérdésre. A baloldalnak nem szakemberre, hanem erőskezű politikai komisszárra
volt szüksége, aki gazdasági hátországot teremt, különösen a Demokratikus Koalíció számára. Valljuk be, ez részben sikerült is. Politikai munkatársak, tanácsadók,
kommunikációs szakemberek egész hada jelent meg a városházán. Jellemző ezeknek
a szakembereknek a felfogására, hogy egyikük, aki havi 200 000 forintért adott
tanácsokat, egy írásában egyszerűen lepratelepnek nevezte Magyarországot” –
fejtette ki véleményét Gyurkovics Miklós.
Hozzátette: „Az elmúlt hónapokban a kerületi honlap a politikai propaganda eszközévé vált ahelyett, hogy tárgyilagosan tájékoztatna a helyi közügyekről. Ilyen háttérrel
indult tavaly Németh Angéla polgármester asszony. Az elődje által nagy nehezen
összetákolt szivárványkoalíciót azonban nem tudta egyben tartani. A kétmilliós
polgármesteri jutalom meg nem szavazása volt az első kudarc, majd jött a költségvetés. Ez már valódi politikai vereség, ráadásul az egész kerület látja kárát. Az a
tény, hogy kerületünknek nincs érvényes költségvetése, valódi botrány. Ennél csak
az a nagyobb botrány, hogy mindezt Németh Angéla a héttagú Fidesz-frakció nyakába akarta varrni. Egy polgármesternek addig kell egyeztetni, tárgyalni, amíg létre
nem jön a megoldás. Ha ezt nem képes elérni, alkalmatlan a tisztségére. Látszategyeztetés és propagandaháború volt, valódi megegyezési szándék azonban nem.
Sok százmillió forint elköltését egy felelős képviselő csak úgy szavazhatja meg, ha
garanciát lát annak felhasználására. Úgy nem fogadhattuk el a költségvetést, hogy
semmiféle biztosítékot nem kaptunk az átláthatóságra” – hangsúlyozta.
Gyurkovics Miklós ilyen körülmények között azt is sikernek könyveli el, hogy egy interpellációja hatására a polgármester kénytelen volt megoldási tervet kidolgoztatni
a botrányosan rossz állapotban lévő Kossuth utcai rendelő ügyében. A képviselő-testület arra kötelezte Németh Angélát, hogy augusztusig egyeztessen a lakossággal és
a háziorvosokkal a kidolgozott megoldásról. Addig is sikerült a rendelő várótermébe
két légkondicionálót felszereltetni.
Választókerületének lakói az elmúlt fél évben elsősorban a közterületek állapotával
kapcsolatban keresték meg. Sok a panasz az illegális szemétlerakásra, a járdák
állapotára. A képviselő reményt keltőnek látja a Répszolg új vezetőjének hozzáállását, aki minden jelzésre, kérésre érdemben segített. Mint mondta, sajnos a
Kossuth utcai iskola körüli áldatlan parkolási helyzetre nem született megnyugtató
megoldás. A tavaszi lakossági tájékoztatón csak hosszabb távon ígértek javulást
a hivatal munkatársai.
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Merk Péter

Agárdi János

Független, 3. számú választókerület

Fidesz–KDNP, 4. számú választókerület

Nagy szenzációként tálalta az északi főgyűjtőcsatorna építését mindkét országos párt a kerületben,
azonban felvetődik, hogy a fejlesztés valóban
hasznot hoz-e a kerületnek, hiszen ott egyetlen ingatlan, telek sincs az önkormányzat tulajdonában.
Közpénzen magánterületet csatornázunk le, mely
csökkentené a védett Nevesincs tó vízszintjét is –
hívta fel a figyelmet Merk Péter. Majd kitért a Deák
utcai orvosi rendelőre. „Itt is felvetődik, hogy kinek
az érdeke, hiszen az eredeti orvosi rendelő üzemel
a mai napig. A megépített, illetve a túlsó oldalon elkezdett új rendelővel rengeteg a műszaki és egyéb
probléma. Ha csak a tervezés díját vagy annak
töredékét ráköltöttük volna az eredetire, akkor egy
korszerű rendelőnk lehetne. Vajon kinek az érdeke,
hogy társasház épüljön az eredeti helyén, és egy új
rendelőt béreljünk a mellette épülő társasházban?
Miért fizessünk bérleti díjat, mikor most is van egy
működő orvosi rendelőnk?” – teszi fel a kérdéseket.
Majd részletezte, hogy „hosszú fáradozás után végre
sikerült a tetőt elkészítenünk a Liwa-malomra, így
megmenekül a pusztulástól, és méltó helyet ad az
erdei iskolának. 25 év után sikerült elérnünk, hogy
az önkormányzat természetvédelmi területe újra
oltalom alá kerüljön, és 2019. május 29-én végre
kihelyezhettem a természetvédelmi táblákat, immár
hivatalosan” – mondta. Majd hozzátette, a lakosság
régóta szorgalmazta, hogy a körzetében állítsanak
méltó emléket a rákospalotai 1952-ben kitelepített,
meghurcolt családoknak és az 1956-os áldozatoknak. „Ajándékba el is készítettem a két emlékművet,
amelyek jelenleg bezárva egy konténerben a Bogáncs utcában várják a sorsukat. A lakosság nem
láthatta őket, kivéve a legközelebbi áldozatok és hozzátartozóik. 2016 óta megvan az emlékművek helye
a túlélők és az áldozatok végakarata szerint, azaz a
Magyarok Nagyasszonya templom előtt a virágoskertben. Érthetetlen, hogy miért rendezett cirkuszt
az önkormányzat az emlékművek elhelyezéséről a
templomban. Végül megjegyezte: „a gigaberuházások helyett jutott volna pénz a Karácsony Benő park
szökőkútjának üzemeltetésére, és az évek óta ígért
kutyafuttató pocsolyáinak eltüntetésére vagy a Pázmány Péter utcában lévő szemét elszállítására is”.
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„Tekintettel arra, hogy a testület hét Fidesz–KDNP
és további négy képviselő támogatásával nem
fogadta el – a DK kampány-kifizetőhely – költségvetését, ezért a legtöbb ülés méltatlan stílusban,
személyeskedő vádaskodásokkal telt el az elmúlt
fél évben. Pedig a költségvetés összeállítása és erre
a támogató többség biztosítása mindenkor az előterjesztő polgármester feladata és kötelezettsége!
Egyébként az év elején meghirdetett „beruházások
éve” programból sem valósult meg semmi. Figyelembe véve, hogy a költségvetés elfogadása érdekében az elengedhetetlenül szükséges tényleges és
valós egyeztetésekre a hangzatos és arrogáns kijelentéseken kívül nem került sor, ezért kijelenthető,
hogy a testület munkája értékelhetetlen, egyúttal felmerül a polgármesteri hivatal és a polgármester
alkalmatlansága is” – foglalta össze Agárdi János.
Mint elmondta, választókerületében megvalósult a Szentmihályi út – Régi Fóti út – Aporháza utca
által határolt terület közlekedésének átszervezése. Azonban annak ellenére, hogy több lakossági
fórumon is ismertették az átalakítás céljait és részleteit, majd ezt követően módosításokra is sor
került, az új forgalmi rend nem nyerte el mindenki tetszését – tette hozzá.
A körzet lakói a már említett közlekedéssel kapcsolatos problémán kívül a járdák balesetveszélyességére, a szemét illegális elhelyezésére, a fák gallyazásának szükségességére hívták fel leggyakrabban
a képviselő figyelmét. De érkezett megkeresés a szomszédos ház kertjében elhelyezett bűzös, nagy
mennyiségű szemét, valamint járdán tárolt sérült, roncs autók elszállításának érdekében is, sőt egy
jelentős darázsfészek lokalizálása is megtörtént.
„Többen érdeklődtek, hogy mi lesz a sorsa a félbemaradt Deák utcai orvosi rendelő építésének?
Mindenkinek azt válaszoltam, hogy – amennyiben győzünk – az elsődleges feladatok között szerepel
majd a beruházás folytatása, illetve annak mielőbbi befejezése” – mondta Agárdi János.

Csonka László
Fidesz–KDNP, 5. számú választókerület

„Azt kell mondjam, hogy a rákospalotai körzetemben nagyon döcögve haladnak a dolgok. Hónapok,
évek kellenek akár egy kisebb beruházáshoz is az
önkormányzati döntéstől a megvalósításig” – vázolja
Csonka László.
Sikertörténetként könyveli el a Wysoczki utcai gyalogos-átkelőhely megépítését a képviselő, amiről elmondta: „életveszélyes volt az úton átkelni a Patyolat
ovihoz, örültek a szülők és a lakók a zebra felfestésének. Üröm az örömben, hogy a beruházást 5 év alatt
sikerült megcsinálni. Az, hogy ennyi ideig tartson egy
ilyen fontos munka, tűrhetetlen” – véli a képviselő.
Csonka László azt is problémának látja, hogy az elkészült beruházásokat az önkormányzat nem gondozza
tovább. „Erre jó példa a Taksony téri játszótér, ahol már derékig ért a gaz, mire kérésemre az önkormányzat
több hét után lekaszáltatta” – mondta a képviselő.
A képviselő arra is kitért, hogy a lakókat nagyon zavarja az út- és járdafelújítás hiánya, továbbá a gyorshajtás is, valamint szeretnék, ha a Rákos úti szakrendelőben rövidebb lenne a várakozási idő és az orvosok
rendeléséről, változásáról pontosabb információk jutnának el hozzájuk. Egy időben gond volt az illegális
házfoglalókkal, új beköltözőkkel is. A lakók jelezték, hogy megszaporodtak a lopások és randalírozások a
közterületeken. „A körzeti megbízottakkal nagyon jó a kapcsolatom, így kérésemre intézkedtek, és meg is
oldódtak ezek a problémák” – mondta a képviselő.
A körzetében levő MÁV-területek hasznosításáról Csonka László elmondta, hogy tárgyalásokat folytatott
a vasúttársasággal, amelynek végén megállapodást kötött volna az állami cég az önkormányzattal. „A
megállapodástervezetet átadtam Hajdu László akkori polgármesternek, és szerintem azóta sem történt
sok minden” – véli a képviselő. A megállapodás öt terület, az Istvántelek elején és végén levő feljárók, a
Rákospalota-Újpest vasútállomás környezetének és a Sín utcai terület környékének fejlesztését érintette.
A MÁV ezeket a területeket, valamint bontható és hasznosítható ingatlanokat közcélú használatra átadta
volna az önkormányzatnak, annyit kért cserébe, hogy a 70-es és 71-es vonalak fejlesztését más beruházásokkal ne akadályozza az önkormányzat.
Ha nem is abban az ütemben, ahogy a képviselő szerette volna, de elért eredményeket a közterek megújításában az elmúlt öt évben. A jövőben is változatlanul az a célja, hogy a lakókkal folyamatosan tartsa
a kapcsolatot, és az érdekükben dolgozzon az önkormányzatban.
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Legárd Krisztián

Király Csaba

DK, 6. számú választókerület

RÁTE, 7. számú választókerület

Az elmúlt fél év képviselői munkám a 2019-es
kerületi költségvetés elfogadtatásáról szólt –
mondta Legárd Krisztián. „Sajnos ez nyolcadszorra sem sikerült, mivel folyamatosan megakadályozták a Fidesz-frakció tagjai és a volt
fi deszes képviselők, illetve az egy magát függetlennek valló, de Fidesszel szavazó képviselő.”
Szerinte a költségvetés kapcsán a többkörös
egyeztetés ellenére is nemmel szavazó helyi
képviselők „csak a személyi kérdésekre és
nem a tényleges fejlesztésekre koncentráltak.
Próbálták személyi kérdések irányába terelni a
hárítást, Németh Angéla polgármester azonban többször nyomatékosította nem bocsátja
áruba a munkatársait – utalt a közelmúlt történéseire a képviselő.
Kifejtette, mennyire sajnálatos, hogy költségvetés hiányában a városrészben nem valósul
meg több beruházás sem, pedig lett volna keret
út-, illetve járdafelújításokra, közösségi terek
fejlesztésére, játszóterek modernizálására. Az
északi főgyűjtőcsatorna beruházása azonban
elindul, melynek jelentőségét részletezte, úgy
véli „akár ipari park is létesülhetne a városrészben az M3-as autópálya mellett.”
A XV. kerület a főváros északi kapujává nőhetné
ki magát, ezzel számos munkahelyet teremtve,
ami az elöregedő kerület számára létfontosságú, hiszen mindannyiunk érdeke a fiatalok, családok idecsábítása és itt tartása.” A képviselő
arra is kitért, körzetében folyamatos probléma
a rongálás, ami jószerint a játszótereknél jelenik meg.
„A Répszolg vezetőségével mindennapi kapcsolatba vagyok, és minden hibát próbálunk
kiküszöbölni, ami veszélyeztetheti a gyermekek biztonságát. A problémákat rendszerint
gyorsan kijavítják, azonban akad olyan eset is,
amikor célszerűbb lebontani és megszüntetni
a játszóeszközt, mert annyira megrongálódott. Így jártunk legutóbb a Mozdonyvezető
utcánál is.
Csak reménykedni tudok, hogy az októberi önkormányzati választások után pozitív fordulat
áll be a kerület életében, és a lakosság által
kért kérések megvalósulnak” – nyomatékosította a képviselő.
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Ez az év sajnálatomra az eskü és a szószegés éve
– mondta Király Csaba. Kitért arra, miszerint képviselőtársaival arra adták a szavukat, hogy a ciklus
végéig biztosítják a kerület zavartalan működését.
„Nagy csalódás számomra, hogy hárman ebből a
csapatból nem tartották be az ígéretüket, és szavuk
csak addig élt, míg Hajdu László volt a polgármester.
A kerületnek nincs 2019-es elfogadott költségvetése, mely szerinte minden téren rányomja a bélyegét
a mindennapokra. Az idei tervezett fejlesztéseket
ezért nem tudták megvalósítani, annak ellenére,
hogy a költségvetési tervezetben lett volna rá
anyagi forrás.
Részletezte, hogy a Kolozsvár – Széchényi utca, illetve a Bánkút – Szerencs utca lámpás kereszteződésének kialakítása nagyon fontos lett volna. Mindemellett „az én körzetemben élőket is érinti az
M3-as autópálya-zajvédő megépítése. Bár a fővárosi költségvetési tervezetbe beütemezték, sőt a
BKK terveiben is olvasható, mégis általunk ismeretlen okból nem valósították meg” – panaszolta. Az
Őrjárat utca szőnyegezését is megemlítette, melyre lett volna fedezet, költségvetés híján azonban
szintén nem valósult meg.
A képviselő a Mézeskalács téren elmaradt fejlesztésekről is sajnálattal beszélt: „a közösségi tér
megépítése, kis lakótelepi padok, járdák felújítása is égető. Nagyon várták a lakosok, főként az
idősek, akik szívesen pihennének kinn a parkokban. A parkolással kapcsolatosan is kapott panaszokat. A lakhatási ügyek kapcsán hozzátette „az üres önkormányzati bérlakások állapota pályázat
kiírásra alkalmatlan”.
A köztisztaság és közbiztonság szerinte már jóval nagyobb probléma. „Hiába működnek a térfigyelő
kamerák, ha nincs járőr, aki megakadályozza a rongálást. A rendészeti területről hiányzik a munkaerő,
a bérfejlesztés hiánya az egészségügybe is jócskán begyűrűzik.”
A képviselő reményét fejezte ki, hogy az októberi választások már pozitívan fogják befolyásolni a
kerület életét, és 2020-ban sikerül véghezvinni a szándékaikat.

Báder György
Fidesz–KDNP, 8. számú választókerület

A képviselő tavaszi sajnálatos balesete után több
hetet töltött kórházban, az utóbbi három hónapban
emiatt nem tudott aktívan részt venni a testület
munkájában. Mint lapunknak elmondta, leginkább
azt sajnálja, hogy nem valósulhatott meg a volt ÉPK
3-as és 33-as jelű épületében az önkormányzati
bérlakások kialakítása, amelyre ő tett javaslatot a
költségvetési vita során.
Mint kifejtette, felújítást követően mintegy 110 bérlakást lehetett volna ott kialakítani, amiből – javaslata szerint – 25-öt a kerületi közalkalmazottak kaphattak volna meg, a többit pedig akár fiatal házasok
számára lehetett volna kiutalni. Báder György szerint óriási hiba, hogy ez a projekt nem valósult meg.
Örvendetesnek találja ugyanakkor az északi főgyűjtő megépítését. Mint kifejtette, ez egy értéknövelő beruházás lesz, hiszen megvalósulásával a kerület északi részén új lakások épülhetnek, illetve
új vállalkozások települhetnek kerületünkbe.
Választókerületével kapcsolatban elmondta, hogy nyugodt, csendes, kertvárosi rész, ahol megvalósult a Pestújhelyi tér felújítása, játszóterek megszépítése. Útfelújítások is történtek, a körzetben
csak aszfaltos utak vannak. Korábban probléma volt az illegális szemétlerakás, de mára sokat javult
a helyzet – emelte ki.
Körzete legnagyobb problémájának azt tartja, hogy egyre kevesebb kis üzlet nyílik, illetve egyre több
zár be, mivel nem tudják tartani a tempót az áruházláncokkal. „Egyértelműen látszik ez a Pestújhelyi
úton, illetve a Rákos úton, ahol egyre több az üresen álló üzlethelyiség, ami nyilván nem tesz jót a
városképnek sem. Keressük a megoldást erre, de nem egyszerű” – tette hozzá a képviselő.
„Mivel a 77. életévemben járok, így az új ciklusban már nem vállalom a képviselőséget. Nagyon örülök,
hogy dr. Zsembery Ákos, aki orvos, egyetemi tanár és nem mellesleg az Egészségügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagja, felkérésemre elvállalta a képviselőjelöltséget a 8-as választókerületben. Nagyon jó szívvel ajánlom őt a választópolgárok figyelmébe” – mondta zárásként Báder
György.
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Vékás Sándor

Tóth Veronika

Liberálisok, 9. számú választókerület

DK, 10. számú választókerület

Az év első félévében az előzetes tervek és a Száraznád utca – Pattogós utca – Nádastó park környékén lakók igénye szerint folytattam képviselői
programom pillérének, a 66 pontos köztisztasági
programnak a végrehajtását – mondta Vékás
Sándor.
Kitért arra, hogy az általa kezdeményezett Parkőrség sikere után a kerület lakói a többi pont sikeres
megvalósítását is várják. „Bár a költségvetés váratlan el nem fogadása miatt a pontok jelentős
részét a választás utáni időszakra kell csúsztatnunk, lelkesedésem és a testületi többség támogatása biztosra vehető, így az aktualizált 66 pont
mindenképpen megvalósul.” Ezek közül kiemelte
a „közterületi környezetterhelési pontrendszert
(KTKT), melynek lényege a szeszes italt forgalmazó üzletek működésének figyelése, esetleges
korlátozása”. Hozzátette, a testület jóváhagyta a
rendszer kidolgozását, így csak idő kérdése, hogy
sokkal élhetőbb legyen a környezetünk.
„A Páskomliget utca 6. szám előtti kis közpark új
koncepció szerinti felújítása a tervezett Pattogós
park felújításának főpróbája, mely magában foglalja a Kikötő iúsági ház és környékének megújulását
a Nemzedékek Parkja koncepció mentén. Ez a nagy
projekt is a költségvetés hiánya miatt csúszott,
de megvalósítása a kerület jelenlegi és várható
vezetésének fő prioritása” – mondta a képviselő.
Szerinte „hatalmas lépés az északi főgyűjtőcsatorna projektnek a képviselő-testületen történő
átpasszírozása, így az első ütem megvalósítására
történő közbeszerzés kiírását végül a grémium
megszavazta. Ezzel karnyújtásnyira kerültünk a
negyed évszázados álomhoz, amely lehetővé teszi
a kerület északkeleti, az M3-as mentén történő
terjeszkedését, új lakóingatlanok, kereskedelmi
egységek létrejöttét, illetve jelentős iparűzési adót
fizető szolgáltató cégek megtelepedését.”
Részletezte azt is, hogy az elmúlt fél év bizonyítéka, hogy bármily nagyszerű polgármestert
választ a kerület, stabil testületi többség híján
nagyon megnehezedik a működés. „Ezért hoztuk
létre a teljes körű ellenzéki együttműködést, hogy
október 13-án egy állampárti jelölttel szemben
minden körzetben egy hiteles ellenzéki jelölt álljon. Köszönjük az eddigi bizalmat! Bízunk a közös
folytatásban” – nyomatékosította Vékás.
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2019 első fél éve izgalmas, ugyanakkor nehézségekkel terhelt időszakot jelentett számomra. A magyar
közélet országosan és helyi szinten is a miniszterelnök harci kedvétől vezérelt, ennek hatására az
ez évre tervezett és ütemezett fejlesztések a kormánypártot támogató helyi képviselők „jóvoltából”
rendre elmaradtak a költségvetés hiánya miatt a
kerületben – mondta Tóth Veronika.
Hozzátette: „az út és járdajavítások, a közparkok
rendbetétele csak a legszükségesebb mértékben
tudnak megvalósulni”. Örömére szolgált azonban,
hogy képviselői indítványának hatására Újpalotán átadták a fogyatékosok és mozgáskorlátozottak számára is használható integrált játszóteret.
Megjegyezte, „az ez évre tervezett körzetemben lévő Sárfű utcai játszótér felújítását és integrált
játszóeszközökkel való kiegészítését viszont költségvetés hiányában sajnos még nem tudtuk megkezdeni. A betervezett közösségi terek megszépítése közül az újpalotai Nyitott Ajtó előtti parkra
vagyok büszke, melyet tavasszal sikerült újjávarázsolni a Répszolg dolgozóinak.”
Baloldali képviselőként és az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként a
legnagyobb szívfájdalma, hogy a jobboldali képviselőknek köszönhetően nem tudták meg kezdeni
a tervezett háziorvosi rendelők felújítását, a Rákos úti rendelőintézet várólistájának csökkentését
célzó intézkedések bevezetését, és a CT-gép beszerzése is várat magára.
Kitért arra is, hogy fogadóóráin a választópolgárok legtöbbje olyan lakhatási problémával kereste
meg, melynek megoldása meghaladja az önkormányzatok lehetőségét. „A méregdrága albérletekből sokukat egyik napról a másikra akarják kiköltöztetni. A kormány szociálpolitikája sajnos nem
a kis keresetű nagycsaládosokat és a hátrányos helyzetűeket támogatja, az ő problémájuk a helyi
önkormányzatoknál csapódik le leginkább. A segélykérelmek gyarapodása pedig azt mutatja, hogy
magas a megélhetési szegénység.”
Az őszi önkormányzati választásra készülve részletezte, „bízom, hogy a választók azokra a képviselőjelöltekre adják szavazataikat, akik esküjüket betartva valóban a helyi lakosság érdekét tartják szem
előtt, és nem pártpolitikai érdek miatt tesznek keresztbe azoknak, akik őket megválasztották”.

Bitvai Nándor
Független, 11. számú választókerület

„Ha a képviselő-testület első félévi munkáját kellene
értékelnem, azt mondanám, hogy érdemben nincs mit
értékelni. Érdemi munkát költségvetés nélkül nem lehet
hatékonyan végezni. Felteszem a kérdést, hogy miért
nincs a kerületnek költségvetése. A válasz egyszerű:
azért, mert a képviselő-testületben nincs többsége a
polgármesternek és az LMP-ből, a DK-ból, az MSZPből, a Liberális Pártból és egy függetlennek mondott
civil egyesületből álló baloldali összefogásnak. Ez a
10 fő jelenleg a testületi döntéseknél a kisebbség.
Szemben vele a többség, a Fidesz 7 képviselője és a 4
független képviselő. A demokrácia a többségi döntés
alapja. Nyilván jelen esetben a többséget meg lehet szerezni, ha figyelembe veszik a többséget képviselő 11
képviselő költségvetést módosító javaslatait, s megszüntetik a költségvetési tervezetben szereplő, a baloldali összefogás kampányérdekeit tartalmazó tételeket. Ezzel máris van költségvetése a kerületnek. Most a
baloldali vezetés álságosan a jobboldalra tolja a felelősséget, így egyszerűbb kampányolniuk a kisajátított
kerületi médiában, hogy a mocskos, hazaáruló fideszes és független képviselők miatt nincs a kerületnek
költségvetése. Az igazság az, hogy nem is akarják, hogy legyen!” – fejtette ki véleményét Bitvai Nándor.
Mint hozzátette: a költségvetés hiánya sajnos kihat a választókörzetére is. „Nekem 2010-ben és 2014-ben
az Újpalotán élők szavaztak bizalmat, s lettem alpolgármester, illetve képviselő. Ezeknek a választóknak az
érdekeit is kell képviselnem, így nem támogathatok egy kampányköltségvetést. Sokan nem tudják, hogy
az átmeneti gazdálkodás terhére a törvény sok lehetőséget biztosít a polgármester részére akkor, amikor
nincs a kerületnek költségvetése, de ezeket a lehetőségeket idáig a polgármester nagyon kis mértékben
használta ki” – emelte ki a képviselő.
Köszönetet mondott a választókörzetében élő lakóknak, hogy rendszeresen tájékoztatják a parkok, zöldterületek hiányosságairól, amelyek az utóbbi időben megsokszorozódtak. „Sajnos a városüzemeltetési cégünk
nem áll a feladatmegoldás magaslatán e területen sem, a rendszerszintű szemlélet mellett a karácsonyról
itt maradt elszáradt karácsonyfát is el lehetne szállítani a többszöri jelzés után…” – mondta.
Bitvai Nándor a legnagyobb problémaként a közbiztonságot, a közterek, játszóterek állapotát, a szeméthegyeket és a köztéri infrastruktúra hiányát nevezte meg. „Ez nemcsak pénzkérdés, hanem az kell, hogy a
szemlélet is változzon. Ezt szeretném, és ha lesz lehetőségem a változtatásra, élni fogok vele” – hangsúlyozta.
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Victorné Dr. Kovács Judit

Móricz Eszter

Független, 12. számú választókerület

Független, 13. számú választókerület

„Az elmúlt
öt évben a
Zsókavár
és Erdőkerülő utcák páros
oldalán és
a Kőrakás
parkban
élők bizalmából
volt szerencsém a
12. választókörzetben élők
érdekeit és problémáit képviselni a testületben. Igyekeztem
ezt a megelőlegezett bizalmat megszolgálni munkámmal, így
az itt élők kéréseit-problémáit-igényeit szem előtt tartva kezdeményeztem, elősegítettem, támogattam (és sok esetben
harcoltam) például a Szentmihályi úton a Kiserdőbe átvezető
átjáró létrehozását, a Hartyán park játszótereinek és zöldfelületeinek rendbetételét, a Zsókavár utcai rendelő és a Spirál ház
és környékének rendbetételét, a Kőrakás park 1–8. szám alatt
található Szobabérlők Házának és Átmeneti Hajléktalanszállónak
a rendbetételét és önkormányzat általi átvételét, a körzet parkjaiban található kutyafuttatók modernizálását és itatóval, valamint
árnyékolóval történő ellátását, a régi, elhanyagolt vasbeton ülőfelületek és homokozók rendbetételét és felszámolását” – sorolta
Victorné dr. Kovács Judit.
Mint mondta, képviselőként és az egészségügyi, szociális és
esélyegyenlőségi bizottság elnökeként nagyon sok kerületi lakos életének nehézségeibe nyerhetett betekintést a személyes
segítségnyújtáson keresztül. A kerületiek lakhatási nehézségeit
látva kezdeményezte a volt Észak-Pesti Kórház területén több
mint száz új önkormányzati lakás kialakítását, mely hathatós
segítséget nyújthatna a fiatalok önálló életkezdéséhez és gyermekvállalásához, illetve kérte, hogy a Szociális és Rehabilitációs
Alapítvány részére az átmeneti otthonba felvételre várakozók,
valamint a bent lakók életének segítésére kiléptető lakásokat
adjanak át.
„Alpolgármesterként büszke vagyok arra, hogy tevékeny résztvevője/előmozdítója lehettem a Szántóföld úti sporttelep kialakításának, a Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület felújítási
pályázatának, a kerület első multifunkciós tornacsarnok-beruházás elindításának és az uszodaprojekt megindításának.
Sajnálom, hogy eltávolításommal ezen a kerület jövőjét szolgáló
beruházások mind megálltak a tavalyi év végén” – tette hozzá.
Ahogy fogalmaz: sajnálja, hogy az elmúlt két választással
terhelt évben az önkormányzati munka sok területen nagyon
lelassult, a politikai vezetés saját érdekeivel törődött és nem az
itt élő lakosság igényeivel. „Ez a tendencia az idei önkormányzati évben mondhatni még jobban éreztette a hatását, hiszen
a költségvetés összeállításával és a polgármesteri hivatal,
valamint az önkormányzati cégek átszervezésével a vezetés
pártpolitikai kifizetőhellyé, saját kampányt és megválasztást
elősegítő eszközzé kívánta tenni a közpénzeket és a kerület
apparátusát” – mondta.
„Én, mint eddig, a választók bizalmából és segítségével ezután
is azért fogok harcolni, hogy értelmetlen célokra, haverokra,
politikai megbízottakra, kampányfinanszírozásra, saját megválasztásához fiktív vagy álszerződésekre egyetlen forintot se
vegyen el senki a rászorulóktól, a kerületi fejlesztésektől, az itt
élőktől, legyen az jobb- vagy baloldali! A kerület költségvetésének
és befolyó bevételeinek csakis az itt élőket szabad szolgálnia!” –
hangsúlyozta Victorné dr. Kovács Judit.

Nagy hátránnyal, tehertétellel startoltunk
2019-ben. A terhek döntően vezetői, vezetési
hibák miatt a mai napig nem csökkentek, csak
nőttek – mondta Móricz Eszter. Nyomatékosította „az önkormányzat költségvetésének
2019-es kudarcát már 2018-ban borítékolni
lehetett. Mi volt mindkét oldalról?” – teszi fel
a kérdést. „Ígéretek bőven, a szivárvány koalíció összeomlott.” Szerinte innentől kezdve
normális érdekegyeztetésről már szó sem
lehetett. „A nagykoalíció egykor még összeállt.
Még sok volt hátra a ciklusból. Korai lett volna
a húsos fazék mellől felállni vagy továbbkerülni akkor. Akkor még. Na de most! A fejlesztési stratégiát,
az elhibázott elképzeléseket nem a kerület, nem a lakosság érdekei motiválták, hanem a politikai, a
frakció- és talán az egyéni érdekek is.” Szerinte az ÉPK-fejlesztések, az uszodaépítés, a Fő tér és a
Zsókavár 15., a Rákospalota Városközpont, a Szántóföld utcai tornacsarnok... „mind-mind ötletelés,
ellentmondási indok volt a két frakció között vagy frakción belül.” Úgy fogalmaz: erőfitoktatás, vagy
inkább erőtlenség az őszi választások előtt. Hozzátette: a politikai csatatér harctere a 2019-es
költségvetése. „Hol volt, hol nem volt? Ma sincs! Formális és informális egyeztetések sokaságának
ellenére sem. Mindenki tárgyalt mindenkivel. Újból és újból ugyanarról, céltalanul. Ez sem lesz, az sem
lesz! Költségvetés hiányában. Nem jött be a félelemkeltés sem, a lakosság megosztása sem. Végül
is lett minden, ami nagyon kellett. Kivárásra játszott mindenki. Mintha a költségvetés forintjait nem
a lakosság, hanem a képviselők és vezetők dobták volna össze” – összegezte a képviselő. Szerinte a
2019-es költségvetésének rókájáról mind a két politikai erő az összes bőrt lehúzta már. Mindennek
ellenére végül is van napközis tábor, kezdődhet az északi főgyűjtőcsatorna, kicsit késve, de ápolják
a parkokat, a zöldet. „Nehezebben ugyan, de mennek a dolgok. Hogy ki taktikázott jobban, néhány
hónap múlva eldől!” – mondta. Hozzátette: „a vezető erők, a korábban jól együttműködő jobb- és
baloldali frakciók ránk, rám akarták hárítani a döntés felelősségét, ezúttal a költségvetés miatt. Ránk,
akiket – mert nem volt ránk szükség korábban – semmibe vettek!”

Tóth Imre
MSZP, 14. számú választókerület

„Stabilnak, biztonságosnak értékelem a kerület működését az első félév tekintetében
annak ellenére, hogy nincs elfogadott költségvetésünk. Biztosítani tudtuk az intézményeink,
a gazdasági társaságaink működését, nem
történtek olyan megszorítások, amire a kárörvendők vártak. Szerencsére a már 2018-ban
elfogadott és azok mögé forrást biztosított
kisebb fejlesztéseket el tudtuk végezni, ezek
inkább közterületeket érintettek. A tervezett
nagy projekteket a költségvetés hiányában
sajnos nem tudtuk megvalósítani. Bízom
benne, hogy az októberi választások után a meglévő többségünkkel meg tudjuk valósítani ezeket a
beruházásokat is, ami azt bizonyítja majd, hogy vannak képviselők, akik a kerület fejlődéséért dolgoznak, és vannak, akik nem” – értékelte 2019 első félévét Tóth Imre.
A megvalósult fejlesztések között említette a Fő tér megújítását, a Nádastó park zöldfelület-rekonstrukcióját, illetve egyéb park-rekultivációkat. Hozzátette: az átmeneti gazdálkodás fejlesztésekre és
támogatásokra nem ad lehetőséget.
Tóth Imre a nagyberuházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az uszodaépítés tao-pályázat keretében történik majd, megvalósulása az önkormányzattól független, a beruházáshoz szükséges
önkormányzati önrész rendelkezésre áll. Ugyancsak megvan a sportcsarnok építésének fedezete,
ami viszont önkormányzati beruházás keretében valósulna meg. Sportért felelős alpolgármesterként
különösen sajnálja, hogy ez a fejlesztés nem indulhatott el eddig. A VEKOP-pályázat esetében a költségvetés hiánya miatt határidő-módosításokat kértek, amit meg is kapott a kerület.
Körzetes képviselőként sajnálja, hogy költségvetés híján nem valósulhatott meg a Drégelyvár utca
25–43. mögötti parkos rész megújítása, illetve új térfigyelő kamerákat sem tudtak kihelyezni, pedig
erre is van lakossági igény. Sikerült ellenben néhány helyen új parkolókat kialakítani, valamint megépülhetett a Drégelyvár – Lőcsevár utca sarkán az új integrált játszótér.
„Az északi főgyűjtő gerincvezetékének megépítésével lehetővé válik az északi városrész bekapcsolása a kerület vérkeringésébe. Amennyiben lakóparkok épülnek ott, az népességnövekedéssel jár, ha
pedig céges beruházások valósulnak meg, az adóerőforrás-növekedést jelent a kerület számára”
– emelte ki Tóth Imre.
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Bencsics Lászlóné

Bihal Dávid

Fidesz–KDNP, kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő

MSZP, kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő

„A képviselő-testület munkáját akkor értékelném jónak, ha a viták és hozzászólások témája
nagyobb részben a kerület problémáiról szólna,
és nem az országos politika kerülne előtérbe.
Ezzel ugyanis nem a kerület gondjainak megoldásán dolgozunk. Az elmúlt fél évben elmaradtak az olyan fontos témák, mint például a
kerületi lakosság csökkenésének oka, a lakosok
igényeinek előtérbe helyezése, véleményük kikérése, a kerület vonzóvá tétele, de legalábbis
a problémákra vonatkozó megoldások kísérletének felvetése” – emelte ki Bencsics Lászlóné.
Véleménye szerint az, hogy nincs költségvetése
a kerületnek, a kompromisszum hiányát jelzi.
Szerinte ha nincs megfelelő komolyságú, csak
„látszategyeztetés”, akkor ne várjunk valós,
pozitív eredményt sem. Ennek okán az elmúlt
év problémái a mai napig nem oldódtak meg
véglegesen. Így például a Hősök úti orvosi
rendelő felújítása, a Deák utcai rendelő építésének megakadása, a volt orosz kórház (ÉPK)
területének jelentős mértékű hasznosítása –
különös tekintettel az uszoda megvalósítására
–, valamint a bölcsődék, óvodák felújításának
hiánya – tette hozzá.
„A lakosság 2018-ban megfogalmazott kérdései sajnos 2019-ben is aktuálisak, érdemi
előrelépés nem történt. A lakók képviselői
munkám során az alábbi kérdésekkel kerestek
meg. Mikor valósul meg a Deák utcai orvosi
rendelő, illetve a Hősök úti rendelő felújítása?
Mikor készül el a több éve megígért uszoda a
kerületben? Miért nem találnak megoldást az
illegálisan lerakott építési hulladékok, elhanyagolt, szemetes közterületek megszüntetésére
a kerület elhagyatottabb részein, illetve az
egyéb tulajdonban lévő ingatlanok területén?
Miért nincs intézkedés a kerületben lévő hajléktalanok helyzetének megoldására? Miért
nem halad nagyobb ütemben az önkormányzati
tulajdonban lévő közutak felújítása? Ezekre a
kérdésekre a képviselő-testületnek, illetve az
önkormányzat vezetésének a mai napig nincs
válasza” – jelezte a képviselő .
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Féléves képviselői munkám alatt keményen vettem fel
a harcot a bosszúkoalíció ellen, akik meggátolták, hogy
a kerületnek 2019-ben költségvetése legyen – mondta
Bihal Dávid kompenzációs listán mandátumot szerzett
képviselő. Hozzátette, nyilvánosságra hozott olyan
iratokat, amik a volt fideszes városvezetés korrupciós
ügyeit bizonyítja: „a korábbi fi deszes polgármester,
László Tamás és az alpolgármesterei egymást bízták
meg különböző szerződésekben több százezer forint
értékben” – állítja a képviselő. Kiemelte: megszavazta
és támogatta, hogy a helyi képviselők ne kapjanak
addig fizetést, ameddig a kerületnek nincs költségvetése. Úgy fogalmazott: „fontos, hogy az embereknek
bebizonyítsuk, vannak politikusok, akiket nem a harácsolás és a haszonszerzés érdekel.”
Továbbá kitért arra is, hogy külön módosító javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a „képviselők
ne csak fi zetést, hanem költségtérítést se kapjanak”, ameddig nincs idei kerületi büdzsé. Részletezte,
elszomorítónak tarja, hogy a bosszúkoalíció tagjait nem érdekelte, hogy a kerületben dogozóknak béremelést tudjak adni. „Egyáltalán nem érdekelte őket, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatait
hogyan fogjuk ellátni vagy a gyerekek nyári táborozása hogyan lesz megoldva. Szerencsére Németh
Angéla polgármester talált rá megoldást! Ha a bosszúkoalíción múlott volna, a gyerekek otthon maradnak” – jelentette ki.
Hangsúlyozta, a Szociális Bizottság tagjaként támogatott olyan előterjesztéseket, amelyek a kerületi
családok élethelyzetét javítja. „Büszke vagyok arra, hogy támogatok minden olyan intézkedést, mellyel
helyben tudjuk kompenzálni a rossz országos politikát, amelyek miatt az állampolgárok évről évre nehezebben élnek. Büszke vagyok rá, hogy egy olyan kerületben vagyok képviselő, aminek a polgármestere
elsők között nyújtott segítséget a városrészünkben élő azon nyugdíjasoknak, akik nem kapták meg időben
a nyugdíjukat, és hónap végén komoly megélhetési problémáik lettek.” Elmondta: „sok család keresett meg
szociális kérésekkel, főként lakhatási problémákkal kapcsolatosan, amiknek jó részét a polgármesternek
és a józanul gondolkodó baloldali képviselőknek köszönhetően meg tudtuk oldani”. Az őszi önkormányzati
választásokra is kitért, „indulni fogok, és úgy ahogy eddig is, a leghatározottabban és a legkeményebben
ki fogok állni mindazokért, akiket a nagypolitika magukra hagyott” – nyomatékosította a képviselő.

Bodó Miklós
Független, kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő

„Tekintettel arra, hogy a mai napig nincs költségvetése
a kerületnek, emiatt jelentős kritikát lehet megfogalmazni a képviselő-testület egy részéről. A Fidesz-frakció és a négy független képviselő, akik nem szavazták meg a büdzsét, úgy gondolom, csak alibiztek akkor
is, amikor módosító indítványokat nyújtottak be – hozzáteszem többször szabálytalanul – a költségvetéshez,
hiszen miután ezek többségét befogadta a testület, ők
mégsem szavazták meg a rendeletet. Ezzel nagyjából
el is mondtam a véleményem az előző fél év testületi
munkájáról” – mondta Bodó Miklós.
Szerinte a költségvetés hiánya mindenkinek megkötötte a kezét. Hozzátette, hogy személy szerint a
CT-berendezés elmaradt megvásárlását sajnálja legjobban, hiszen erre ő tett javaslatot a költségvetési vita során. Ugyancsak sajnálatosnak tartja, hogy a közbiztonság, illetve a köztisztaság javítása
érdekében tervezett térfi gyelő kamerarendszer bővítése is elmaradt.
„Ugyanakkor előrelépésként értékelem, hogy immár nincsenek meghívásos pályázatok, az általunk
kiírt nyílt pályázatok pedig teljesen átláthatók. Sikerként könyvelem el, hogy azok a nyílt közbeszerzési
eljárások, amelyek az átmeneti gazdálkodásba belefértek, azok érvényesek, szabályosak és eredményesek voltak. A költségvetés hiányában azonban több közbeszerzést eredménytelennek kellett
nyilvánítanunk” – tette hozzá a képviselő.
A Palota-Holding működéséről elmondta, hogy ott is javulást lát, bár van még hová fejlődni. Pozitívum, hogy a nem lakáscélú ingatlanok jelentős részét sikerült kiadni és a fi zetési fegyelem is nőtt a
bérlők részéről.
Az északi főgyűjtővel kapcsolatban az a véleménye, hogy mindenképpen szükséges beruházás. Mint
kifejtette: „Bár úgy tűnhet, csak néhány család jár jól ezzel a beruházással, szerintem ez nem így van.
Ha új lakások épülhetnek, ahová fi atal családok költöznek, és ezáltal fi atalodik a kerület lakossága,
vagy ha új vállalkozások települnek az eddig parlagon heverő területre, azzal nyer az egész kerület.”
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Dr. Matlák Gábor

Dr. Pintér Gábor

Liberálisok, kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő

Fidesz–KDNP, kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő

Kritikus fél éven van túl a kerületünk. A jól sikerült
időközi polgármester-választás ugyan elbúcsúztatta
a kerületi közélettől az egyik legdicstelenebb szereplőt, a többszörös vesztes László Tamás egykori
polgármestert, de ettől még a baloldali és liberális
képviselők nem kerültek többségbe – mondta dr.
Matlák Gábor képviselő.
Kitért arra is, hogy a „fideszesek hónapok óta akadályozzák, hogy a kerületnek elfogadott költségvetése
legyen. Nyolcszor terjesztette a költségvetés tervezetét a testület elé Németh Angéla polgármester,
de az mindannyiszor pontosan eggyel kevesebb
szavazatot kapott a kelleténél, mindig ugyanaz a
tíz ember szavazta csak meg: mi, akik általában
is a polgármestert támogatjuk, a fideszesek mindig ellene szavaztak.” Hozzátette: a költségvetés
hiányában nincs állami finanszírozás, a kerület működőképessége csak rendkívül drágán, a megtakarítások terhére tartható fenn. Sok év félretett pénzét
herdálják el azok, akik elhatározták, hogy kicsinyes
pártérdekeiknek engedve nemmel szavaztak még
arra a változatra is, amelyik tartalmazta az ő összes
módosító indítványukat!” Szerinte a lényeg: „minél
többet ártsanak, ha már nem ők vannak hatalmon.
Közben saját választóikkal szúrnak ki, hiszen az
egészségügy, az óvodai gondozás, a parkfenntartás
rossz működése minden kerületinek árt, politikai
véleménytől függetlenül.”
Mitől tud megváltozni ez a helyzet, mitől tudnak
rendbe jönni a dolgok? – teszi fel a kérdést. Úgy
fogalmaz: „illúzió azt hinni, hogy a fideszesek valaha is a fentről kapott parancs elé helyezik a kerületi
polgárok érdekeit. A kulcs a választók kezében van:
október 13-án le kell váltani a fideszes képviselőket,
és helyettük minden körzetben az együtt induló
ellenzék jelöltjeit kell megszavazni, és újra kell választani Németh Angélát! Én, mint a Márki-Zay Péter
vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom helyi
elnöke erre kérem a palotai és pestújhelyi választókat. Mozgalmunk más civilekkel és a létező ellenzéki
pártok mindegyikével megállapodást kötött: minden
körzetben csak egy képviselőjelöltet támogatunk, és
természetesen Németh Angéla újraválasztását. Így
győzni fogunk, és még az idén lesz költségvetése a
kerületnek” – mondta a képviselő.

Lejegyezte: Béres–Jónás–Metz
Fotó: XV Média, Nagy Botond és Vargosz
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„A tisztaság és a rend nem pénzkérdés, hanem szemlélet kérdése. A közterületek állapota jól jelzi a mostani
kerületvezetés kompetenciahiányát. Számukra ezek nem
fontosak. De nem látom, hogy mi az, ami fontos lenne, és
annak megvalósításán dolgoznának” – mondta dr. Pintér
Gábor. Hozzátette, hogy a kerületnek ugyan nincs idei elfogadott költségvetése, de az önkormányzat az átmeneti
gazdálkodás szabályai szerint tud működni.
Véleménye szerint hiba, hogy a Deák utcai rendelőt nem
fejezteti be a kerületvezetés. „Egy otthoni hasonlattal tudnék élni. Ha fel akarjuk újítani a fürdőszobánkat, de a felvett
előleggel lelép a vállalkozó, akkor perelni kell. A fürdőszobát azonban be kell fejeztetni mással, hiszen tisztálkodnunk
kell. A Deák utcai rendelő esetében is a szerződésfelmondás ellenére be kellett volna fejezni az épületet. Fontos
lenne az uszoda megépítése, amire 2017 óta van építési engedély” – teszi hozzá a képviselő.
Dr. Pintér Gábor szerint számos területen lehetne eredményt elérni pénz nélkül is. Akarat kellene ahhoz, hogy sokkal
szigorúbban lépjenek fel az illegális hulladéklerakás ellen, folyamatos közös akciókra lenne szükség a rendőrökkel
és a mezőőrökkel. Hatékonyabban kellene felszólítani a magántulajdonosokat és a vállalatokat is a területükön
a rend fenntartására.
A képviselő szerint az intézményfelújítások terén a sok kicsi beruházás helyett egy-egy intézményt kellene teljeskörűen felújítani, ahogy ezt tették például a Patyolat utcai óvodánál. Az önkormányzati tulajdonban levő iskolaépületeknél is ilyen munkálatok kellenek, erre jó példa a Kontyfa iskola komplex felújítása.
Az egészségügyben is változtatások szükségesek az infrastruktúra területén, és fontos a szakemberek idevonzása.
Esetükben például szolgálati lakás felajánlásával csábítóvá lehet tenni a kerületet.
A képviselő hiányolja a bicikliutakat, valamint a Szilas-patak menti rekreációs terület kialakítását. A fenntartható
fejlődés jegyében az önkormányzat áttérhetne például a műanyagmentes működésre, de a napelemek, elektromos
autók használatát is ki kellene terjeszteni.
Összegzésként a képviselő elmondta: az egész ciklust figyelembe véve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
vagyongazdálkodása terén történt némi előremozdulás. A Palota-Holding igazi vagyonkezelővé válhatott. Más
területen azonban nem tapasztalható előrelépés.

Szilvágyi László
LMP, kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő

„A legaktívabb és legtöbb javaslattal élő képviselőként a
szánkódombnál a gyalogos-átkelőhely kiépítése komoly
siker számomra. Négyévnyi küzdelem volt megépíttetni
az önkormányzatnak az átkelőt, mivel rengeteg engedély kellett a kivitelezéshez. Ehhez képest az építkezés
4 hetet vett igénybe” – mondta Szilvágyi László.
A képviselő azt is kifejtette, hogy a kis- és nagyvállalkozásoknak szervezett fórumokon értékes információkhoz
jutott a kerület vezetése. Ilyen volt például az, hogy a
kisvállalkozók zöme támogatja a kerületkártya bevezetését. A vállalkozók azt is jól fogadták, hogy mobilapplikáció készüljön a kártya bevezetésével egy időben. „A bpxv.hu oldalon a vállalkozóknak szóló felület is nagyon
jó lett. Bevált az a szisztéma, hogy a honlapon keresztül lehet ügyeket intézni” – mondta Szilvágyi László.
Az idei költségvetésről kifejtette, hogy az LMP támogatta a büdzsé megszavazását, mivel minden javaslatukat
befogadta a kerületvezetés. A testületi többség azonban nem fogadta el a 2019-es költségvetési tervezetet. Ennek tükrében csak azok a terveik tudtak megvalósulni, amik áthúzódtak 2018-ról. Összességében a
képviselői munkájáról elmondta: sok elképzelése valóra vált, vélhetően azért, mert konkrét terveket vázolt
az önkormányzat vezetésének (például a komposztálási és csapadékgyűjtő program szélesítése, valamint a
csatornaberuházással kapcsolatos kiegészítő javaslatok), amiket a testület is támogathatónak ítélt.
Szilvágyi László arra is kitért, hogy a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság
elnökeként több ügyben is vizsgálódnia kellett a bizottság tagjaival. A grémium többek között átvilágította
a Palota-Holding Zrt. társasházkezelési részlegét, és súlyos problémákat tárt fel. A legfőbb gond a társasházkezelés területén az, hogy a cég a többi piaci szereplőhöz képest olcsón, azonban rossz hatékonysággal
dolgozik. A házkezeléskor keveredik a vagyonkezelői és a házkezelői munka, így nem szolgáltatóként, hanem
vagyonkezelőként próbálnak fellépni a társasházi közösségekkel szemben. A bizottsági határozati javaslatukban leírták, hogy felkérik a polgármestert egy intézkedési terv készítésére, amivel a helyzet megszüntethető.
A képviselő arra is kitért, hogy olyan szakembert kellene delegálni a Fővárosi Közgyűlésbe, aki hatékony egyeztetésekre képes. Összekötőként a kerületet érintő fontos beruházásokat tudna menedzselni és keresztülvinni
a közgyűlésben. „Azt látom más baloldali vezetésű kerületeknél, ha van konkrét beruházási elképzelése a
kerületi önkormányzatnak, akkor azt a főváros támogatja” – mondta Szilvágyi László.
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Változik a Polgármesteri Hivatal nyitvatartása a
nemzeti ünnep miatt – írja a bpxv.hu. Az augusztus
20-i ünnep miatti munkaszüneti napok körüli munkarendváltozás a hivatal ügyfélfogadási rendjét is
érinti. Az ügyfeleket a következők szerint fogadják:
augusztus 10. (szombat): pénteki munkanap, 8.00–
11.30 óráig ügyfélfogadás; augusztus 19. (hétfő):
pihenőnap, a hivatal zárva tart. 

politikusai és képviselőjelöltjei is
részt vettek. Az Észak-Pesti Kórház új Tüdőszűrő épületének bejá-

rata előtt húzódó kerítés igencsak
rossz állapotú. A felújított épület
és környezete szép, rendezett,
az utcát újraaszfaltozták, csak
ennek a kerítésrésznek a rendbetétele maradt el a beruházáskor.
A kezdeményezésen önkéntesként
Dr. Zsembery Ákos és Bakos Mária,
a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjei
is jó szívvel vettek részt. A lelkes
csapat tagjai nemcsak lefestették, hanem le is kezelték, vagyis
megcsiszolták a kerítéselemeket.
Pintér Gábor, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje elmondta, a jó
ügyeket mindenhol fel kell karolni
a kerületben, a tisztaság és a rend
nem pénz kérdése. 

Visszalépés

Nincs önálló jelölt

Az Európai Baloldal XV. kerületi alapszervezete közleményben tudatta, hogy Benkő Gyula, a párt kerületi
vezetője visszalép a 2019. október 13-i helyhatósági
választáson való indulástól.
„Döntését megalapozottnak és helyesnek tartjuk.
Mi most minden egyéni ambíciót félreteszünk azért,
hogy kerületünkben megvalósuljon a teljes ellenzéki
összefogás. Nekünk, baloldaliaknak az célunk, hogy
kényelmes többsége legyen a baloldali erőknek, és
Németh Angéla legyen kerületünk polgármestere. Az
alapszervezetünk döntése értelmében kampányolni
fogunk a kerületben a baloldali közös ellenzéki jelöltek
mellett” – írták. 

„A Polgárok Palotáért Egyesület elnöksége a tagság
korábbi állásfoglalásának megfelelően javaslattal él
a közgyűlése felé. Az elnökség határozatában azt
indítványozza, hogy a 2019-es önkormányzati választáson az egyesület ne éljen az önálló jelöltállítás lehetőségével, ugyanakkor tartsa fenn jogát tagjainak
ajánlására, a független jelöltként induló tagok minden
irányú támogatására, segítésére. Ha szükséges, a
választásokat megelőzően külön állásfoglalásában
indokolja döntéseit.
Az egyesület közgyűlésének döntésére várhatóan
2019 augusztusában kerül sor” – olvasható az egyesület közleményében. 

Új autópálya-csomópont
Átadták a Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló
új M3-as autópálya-csomópontot. Az új csomópont
mintegy 5 milliárd forintból épült meg a Mogyoródot
és Fótot a gyorsforgalmi hálózatba közvetlenül bekötő
másfél kilométeres úttal együtt. A tervek szerint a csomópontból induló majdani összeköttetés a Hungaroringet délről, Kerepest északról elkerülve keresztezi a 3-as
főutat, végül a kerepesi komplex pihenőhelynél éri el az
M31-es autópályát – írta az MTI. Az új csomópontot
használva kényelmesebben juthatnak el a Hungaroringre a Forma–1 Magyar Nagydíj résztvevői, nézői is. A
csomópont és a hozzá tartozó út segíti a térség lakóinak
gyorsabb eljutását is a fővárosba. 

Terelve jár az 5-ös busz

Elkezdődött a Pasaréti út felújítási munkáinak második
üteme július 29-én. A kivitelezést a Gábor Áron út és a
Pasaréti tér közti szakasz páros oldali útpályájának lezárásával folytatják. A munkálatok miatt az 5-ös busz
terelt útvonalon közlekedik – írja a BKK. A beruházás
miatt az 5-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti
a Harangvirág utca, a Virág árok, a Gábor Áron utca /
Pasaréti út, a Júlia utca és a Vasas sportpálya megállót.
Az autóbusz Rákospalota Kossuth utca felé a Pasaréti
térről a 29-es autóbusz megállójából indulva a Kelemen
László utca – Hűvösvölgyi út – Szilágyi Erzsébet fasor
útvonalon közlekedik. A busz megáll az Akadémia utca,
a Budagyöngye, a Nagyajtai utca és a Szent János Kórház megállóban. A BKK tervei szerint augusztus 12-étől
a Szilágyi Erzsébet fasor és a Gábor Áron út közötti
szakaszon ismét megindulhat a kétirányú forgalom. 

FOTÓ: MTI, MÁTHÉ ZOLTÁN

tásba vételéről a választókerületi bizottságok döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 10-én
16 óráig lehet bejelenteni.
Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén akar élni a választójogával, október
9-éig kérheti átjelentkezését. A választáson csak az
jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább
harminc nappal létesített tartózkodási helyet, és a
tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart. 

Megszépült a kerítés

Július utolsó napjára szervezett
kerítésfestést egy kerületi civil
egyesület, melyen a Fidesz–KDNP
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Ünnepi ügyfélfogadás

Választási tudnivalók
Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder János köztársasági elnök. A voksoláshoz
kapcsolódó határidők, határnapok az alábbiakban
találhatók.
A választásra jogosultnak augusztus 23-ig kell kézhez
kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést, az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél
(a helyi választási irodában) kérheti.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt,
valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges
ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a
főpolgármester-jelölt és a megyei lista állításához
szükséges ajánlások számát a területi választási
iroda vezetője állapítja meg augusztus 8-án.
Képviselő- és polgármesterjelölteket ajánlani augusztus 26-tól lehet.
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz augusztus 24-én kezdődik, és a szavazás
napján 19 óráig tart.
A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a főpolgármester-jelöltek szeptember 9-én
16 óráig adhatják le az ajánlóíveken összegyűjtött
ajánlásaikat. A jelölteknek településtípusonként és
választási típusonként eltérő számú ajánlást kell
összegyűjteniük.
A jelöltek és a jelölőszervezetek listáinak nyilvántar-

2019. augusztus 8.
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Közös ügyünk
az utcák rendje
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Kedves Olvasóink! A 13. számunkban tévesen jelent meg a Fő tér rekonstrukciójával kapcsolatos tájékoztatóban, hogy a fákon milyen munkálatokat végeznek és ezt hogyan jelölik a szakemberek. Az alábbiakban találják a jelöléseket
és a hozzájuk tartozó helyes magyarázatot. Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk!

Tisztelt kerületi lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fő téren rekonstrukciós munkálatokat
végzünk 2019. 07. 10. – 2019. 09. 30. között. A munkafolyamatok
célja egy színesebb, modernebb környezet kialakítása és a minőségibb szabadidő-eltöltés megteremtése.
A projekt tartalma a faállománnyal kapcsolatos teendők, valamint a parki bútorok, térburkolat és szökőkút felújítási munkái. A fák esetében iítási és gallyazási
munkálatokat végzünk, amelyeket a fák egészségi állapota tett szükségessé. A
beavatkozás során a beteg, elhalt, bekorhadt ágak eltávolítását, illetve a statikai
okok miatt szükségessé váló ágak eltávolítását végzik el szakembereink. A közvetlen balesetveszély elhárítása okán egy-egy fa kivágása indokolt. A drasztikusnak
tűnő, ámde szükséges, szakmailag indokolt beavatkozásokat a fák jól tolerálják,
viszonylag gyorsan regenerálódnak. Az alábbi jelzések alapján tájékozódhat, hogy
melyik fánál milyen munkálatokat végzünk:

Egy Kinizsi utcai lakó olvasói levélben nehezményezte, hogy amióta egyirányúsították az utcájukat, az egészségügyi intézménybe
érkezők ott parkolnak. Ez pedig
azzal (is) jár, hogy napi szinten
kell takarítani a lakóknak az utcát,
annyi a szétdobált hulladék.

A rendetlenséget fokozzák a közterületre ültetett vadalmafák is, amik
szintén szemetet hagynak. A lakó
ennek tükrében sérelmezte azt az
önkormányzati felhívást, amiben a
lakók takarítási kötelezettségeire
hívták fel a fi gyelmet a járda, valamint a járda és a kocsiút közötti
területeken.
A városgazdálkodási főosztály
válaszában arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a főváros köztisztaságáról
szóló Fővárosi Közgyűlés rendelete
szabályozza ezt a kérdéskört.
Mint írták, a Vass László Egészségügyi Intézménybe érkezők nem
környezettudatos viselkedése miatt

FOTÓ: XV MÉDIA, VARGOSZ
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nagyon nehéz érdemben intézkedni.
Arra a rendészeti osztályon nincs
kapacitás, hogy egy közterület-felügyelő folyamatosan figyelje, ki
mikor dob el szemetet. A területen
szemeteseket raktak ki, melyet rendszeresen ürítenek.
A fákkal kapcsolatban azt írták,
hogy a „10 000 fát Budapestre” program a Fővárosi Önkormányzat projektje, melyet a Főkert munkatársai
koordinálnak, a fafajták kiválasztása
is az ő feladatuk. A közterületi fák
fenntartása önkormányzati feladat,
melyet a XV. kerületben a Répszolg
Kﬅ . munkatársai látnak el.
„Az önkormányzatnak a célja a
figyelemfelhívás volt a jogszabályi
előírásokra és arra, hogy az itt élőkkel együtt hatékonyabban tudunk
tenni a kerület tisztaságáért. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy
az utcában van-e mód több hulladékgyűjtő kihelyezésére, elősegítve
ezzel a szemét gyűjtését, elszállítását. Egyeztetünk az egészségügyi
intézménnyel az utcarész tisztán
tartásában való részvételről” – írta
a főosztály.
Kiemelték: az intenzívebb ellenőrzést azért vezette be az önkormányzat a kerületben, mert vannak
olyan ingatlanok, ahol egyértelmű,
hogy hónapok, sőt évek óta nem
nyúltak az ott élők az ingatlan
előtti közterülethez, pedig ez a
kötelezettség nem új keletű. „A XV.
kerületi önkormányzat a rendelkezésre álló eszközökkel, együttműködve az itt élőkkel mindent
elkövet, hogy a kerület rendezett,
élhetőbb legyen mindannyiunk
számára” – jelezték.
Jónás Á.

gallyazás

i ítás

kivágás
A fent említett faápolási munkák az idősebb faállomány élettartamát növelik, továbbá a területen új fiatal (lombos és örökzöld) fák telepítésére ad lehetőséget. Az
elmúlt években a klímaváltozás, az iparosodás és a közlekedés jelentős intenzitásának növekedése miatt hazánkban is egyre nagyobb értéket képvisel környezetünk
megbecsülése és megóvása. A növény az élővilág helyszíne, azaz biotóp. Ennek
megfelelően a városi növényzet is élőhelyként szolgál számos állatfajnak. Rovarok, bogarak, lepkék, madarak és még sok más élőlény lakhatja a fákat, bokrokat.
Cégünk az élőhelyek növelése érdekében a parkrendezéssel egyidejűleg madárodúkat helyez ki a tér egész területén, valamint az őszi faültetési időszakban új
fiatal fákat ültet. A kiszedett cserjék helyén új cserjeágyások, virágágyások
létesülnek, valamint mind a gyepfelületek, mind az egyéb növények öntözésének
megoldására öntözőrendszer kialakítását tervezzük.
A nyár közepén történő munkálatokért és az okozott kellemetlenségekért kérjük szíves megértésüket!

Nonprofit Közhasznú Kﬅ .
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POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI
A ZÉSXFOGADÓÓRÁI
V TV MŰSORA
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

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI
1. sz. vk. Lehoczki Ádám
(Fidesz–KDNP) 20 436 1224
leho.adam@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés
alapján.
2. sz. vk. Gyurkovics Miklós (Fidesz–
KDNP) 20 587 0807
mgyurkovics@freemail.hu
Minden hónap második szerdáján,
17 és 19 óra között a Palota Pont Rákospalotai Tanácsadó és Együttműködési Irodában.
3. sz. vk. Merk Péter (Tiszta szívvel – tiszta kézzel Rákospalotáért) 20 352 4009
roden00@freemail.hu
Minden hónap második szerdáján, 17 és 19 óra
között a Palota Pont Rákospalotai Tanácsadó
és Együttműködési Irodában.
4. sz. vk. Agárdi János
(Fidesz–KDNP) 30 952 0012
agardijanos@fidesz.hu
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés
alapján.
5. sz. vk. Csonka László
(Fidesz–KDNP) 20 219 1232
csonka.laszlo@fidesz.hu
Minden hónap második péntekén 16-tól
18 óráig a Csokonai Művelődési Központban (Eötvös utca 64–66.), előzetes telefonegyeztetés
alapján.
6. sz. vk. Legárd Krisztián (DK)
30 540 6393
legard.krisztian@gmail.com
Minden hónap harmadik szerdája 17.30-tól
19.00 óráig a Szent Korona Általános Iskolában
(Szent Korona útja 5.). Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés esetén más helyszín és időpont is lehetséges.
7. sz. vk. Király Csaba (RÁTE)
30 962 8755
kingcsabi@gmail.com
Minden hónap első csütörtökén a Polgármesteri
Hivatal 110. sz. szobájában 14–16-ig, előzetes
egyeztetés alapján.
8. sz. vk. Báder György
(Fidesz–KDNP) 20 934 9983
bgyprint@t-online.hu
Előzetesen, telefonon vagy e-mailen egyeztetett
időpontban a Pestújhelyi Közösségi Házban.
9. sz. vk. Vékás Sándor
(Liberálisok) 30 964 2452
sandor@vekas.hu
Telefonon és e-mailen történő
egyeztetés alapján.
10. sz. vk. Tóth Veronika (DK)
30 585 4493
tothveronika53@gmail.com
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óra között a
Sárfű u. 3. földszintjén található közös képviselői
irodában, valamint minden hónap második keddjén az Olajág
Idősek Otthonában 15–17 óra között a C. épület fszt. 12. sz. klubhelyiségben. Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés esetén más helyszín és időpont is lehetséges.

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

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

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

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

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

16:00–18:00 óráig az Újpalotai Nyitott Ajtó Együttműködési
Irodában.
13. sz. vk. Móricz Eszter
30 334 2031
moricz.eszter01@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő
egyeztetés alapján.
14. sz. vk. Tóth Imre (MSZP)
30 984 3118
t.imre65@gmail.com
Minden hónap 2. szerdáján 17–19 óráig
a Neptun Utcai Általános Iskolában.
Bencsics Lászlóné
(Fidesz– KDNP)
20 442 5865
bencsicsari1@gmail.com
Minden hónap második szerdáján 15–17
óráig a Pestújhelyi Együttműködési Irodában (Bp. XV., Pestújhelyi út 68.). Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés
esetén más helyszín és időpont is lehetséges.
Bihal Dávid (MSZP)
20 745 9074
david.bihal@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés
alapján.
Bodó Miklós (független)
70 382 6160
bodo.miklos@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő
egyeztetés alapján.
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@fidesz.hu
Telefonon és e-mailen történő
egyeztetés alapján.
Szilvágyi László (LMP)
30 768 0993
laszloszilvagyi@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő
egyeztetés alapján.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI
Hajdu László országgyűlési képviselő
30 211 3894, hajdu.laszlo@parlament.hu
Fogadóórát tart szeptember 4-én, szerdán
15 órától (Képviselői Iroda; Nyírpalota
utca 5. fszt. 1.). Előzetes egyeztetés
vagy más időpont megbeszélése a 06 30 899 2663-as
telefonszámon vagy e-mailen. Rendhagyó fogadóóra a
Parlamentben szeptember 10-én, kedden 10.00 órától.
Bejelentkezés szükséges a 06 30 899 2663-as számon.

FELHÍVÁS! – INGYENES CIVIL AKCIÓ!
Kerületiek a kerületiekért!

„Segítek hazavinni!”
címmel akciót szervez az ÖTHÉT Egyesület,
az Együtt Újpalotáért Egyesület, a XV. Kerületi Lokál Patrióták és a RÁTE Egyesület.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a lehetőségről, mely akció keretein belül főként nyugdíjas és
mozgásban korlátozott kerületi lakosoknak, kisgyermekes anyukáknak segítünk a havi nagybevásárlás
lebonyolításában, Ön bevásárol, mi hazavisszük!
A segítségnyújtás érdekében előzetes regisztráció
szükséges az alábbi elérhetőségek valamelyikén,
vagy a helyszínen othet-egyesulet@hotmail.com
06 30 991 4405 Makai Ferenc – ÖTHÉT elnök
06 30 923 1764 Ali – szervező
Hívjanak bizalommal, állunk rendelkezésükre!
Vásárcsarnok 08. 16. Péntek 9:00–14:00
7-es buszmegálló

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.
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!
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AZ XV TV MŰSORA

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

augusztus 8. csütörtök
19:00 Civil sáv
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

augusztus 15. csütörtök
19:00 Civil sáv
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

augusztus 9. péntek
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

augusztus 16. péntek
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

augusztus 10. szombat
19:00 ÖKOPORTRÉK – Portréfilmsorozat*

augusztus 17. szombat
19:00 ÖKOPORTRÉK – Portréfilmsorozat*

augusztus 11. vasárnap
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia
20.00 Visszatekintő

augusztus 18. vasárnap
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia
20.00 Visszatekintő

augusztus 12. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

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

augusztus 13. kedd
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

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

augusztus 14. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

augusztus 21. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

* Műsorajánló. Filmsorozatunkban közelebb hozzuk jelentős környezeti nevelőink
tevékenységét, akik nemcsak kiemelkedő pedagógusok, hanem eredeti és felelős
gondolkodók is. A környezetvédelem megkívánja, hogy kreatívan gondolkodó,
sokoldalú emberek műveljék, akik meg tudják győzni igazukról tanár- vagy
tudóstársaikat, és színes egyéniségükkel, sokrétű tevékenységükkel maguk köré
tudják vonzani a gyerekeket, fiatalokat. A sorozat e heti epizódjában Széll Antal
portréját láthatjuk..
Keddenként a Hírtükör című műsor ismétlését
a siket és nagyothalló nézőink felirattal nézhetik meg.

A kerületi televízió részletes műsorstruktúrája az XV TV képújságon és az xvmedia.hu/tevemusor oldalon, hirdetési ajánlata és
az Életképek médiaajánlata az
xvmedia.hu/hirdetes oldalon olvasható. A közösségi televízió online adást is sugároz, amely szintén a honlapon tekinthető meg.
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

www.xvmedia.hu

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

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

Syconor Retro Kerti Tánc Party
augusztus 24., szombat, 18–22 óra
Előzetes asztalfoglalás telefonon.
Belépő: 1400 Ft
Kézműves tábor
2019. augusztus 26–30.
Fedezzük fel az óegyiptomi kultúrát,
készítsünk együtt ékszereket, agyagedényeket. Fessünk és rajzoljunk!
A tábor díja ebéddel és uzsonnával:
19 000 Ft
Tánctábor
2019. augusztus 26–30.
Izgalmas koreográfiákkal, a nyár legnagyobb slágereivel és egy szuper csapattal
várunk a tánctáborba.
A tábor díja ebéddel és uzsonnával:
19 000 Ft

Dokumentumtár
és Információs Központ
1153 Bocskai u. 74–78. T.: 605 1596

Művészet gyerekszemmel tábor
2019. augusztus 26–30.
Kreatív alkotó- és múzeumlátogató tábor.
A tábor díja ebéddel és uzsonnával:
20 000 Ft
Kozák téri Közösségi Ház
1154 Gábor Áron utca 58. T.: 410 5636

Mandala tábor
2019. augusztus 26–30.
A gyermekek játék közben sajátítják el
a jóga testre és lélekre gyakorolt pozitív
hatásait, miközben fejlődik tudásuk, kézügyességük.
A tábor díja ebéddel és uzsonnával:
22 000 Ft

Páratlan Vakáció 2019 – ingyenes játéksorozat
A szünidő páratlan dátumú hétköznapjain 10–13 óráig
kínálunk programokat változó helyszíneken.

Papírszínház a Könyvtárban
Augusztus 9., péntek 10–13 óra
Papírszínház-mesélés, nyuszinézegetés,
hűtőmágnes-készítés.
Pestújhelyi Közösségi Ház könyvtára

Ügyes kezek – Szitázás
Augusztus 21., szerda 9–14 óra
Szitanyomás technikával kedvenc rajzoddal díszítheted a magaddal hozott
pólókat!
Pestújhelyi Közösségi Ház

A konyhától a fürdőszobáig
Augusztus 13., kedd 10–13 óra
A foglalkozás végére megtudod, miért
hasznosak mindennapi életünkben a természettudományos ismeretek.
Pestújhelyi Közösségi Ház
Tegyünk magunkért
Augusztus 15., csütörtök 10–13 óra
Mindennapi környezetvédelem. Mi az,
amit egy család megtehet?
Pestújhelyi Közösségi Ház

Záróbuli
Augusztus 23., péntek 17–19 óra
Palacsintasütés, játék, élménybeszámoló.
Pestújhelyi Közösségi Ház
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A zöld és a Gyermek

K

T

arl Ove Knausgård életrajzi
sorozatának negyedik részét
akkor is érdemes elolvasni,
ha az előző köteteket nem
ismerjük. A Harcom sorozat Életem
című része a szerző 16–18 éves kora
közötti időszakát mutatja
tatja
be a nyolcvanas évek második felében, a kamaszaszkor minden hullámmvölgyével, rajongásával,
al,
féktelenségével.
Karl Ove szülei el-válnak, édesanyjávall
marad a gimnázium
utolsó éveire, de
tartja a kapcsolatot
édesapjával, nagyszüleivel is, bármennyire zavaros
a családi kapcsolati
hálója. Közben állást vállal
állal egy
helyi lapnál, majd egy kis rádiónál,
ahol ki tudja bontakoztatni a könnyűzene iránti rajongását. Cipő helyett
hanglemezeket vesz, de sok pénzt költ
alkoholra is, mert a baráti körben egyre többet isznak az összejöveteleiken.
Érettségi után helyettesítő tanárnak áll Norvégia északi részén egy
halászfalu általános iskolájában, az
új munka, a bezártság és a sötétség
okozta stresszt alkohollal próbálja feloldani. „…és az élet ment tovább, mint

mindig, hol erre, hol arra térve ki egy
kicsit, azzal a sok előre nem látható
eseménnyel, amely minden életet
megtölt, és amelyek közül némelyik
egy zárt ajtóhoz vagy egy üres szobához vezet, mások viszont olyan következményekkel járnak, amelyek
kezményekk
talán csak sok-sok
évvel később bonttakoznak ki teljes
tterjedelmükben.”
Tanári pályafutás helyett biztosan
tá
tudja, hogy író akar
tud
lenni, így folyamatolen
san írja egyik novelláját a másik után, de
élete középpontjában a
nők áállnak, semmire sem
vágyik jobban, mint hogy
vágyi
kapcsolatba kerüljön egy
kapcso
lánnyal. Knausgård nem
lánnya
hős, ha- nem olyan hétköznapi ember,
aki mégis közel áll hozzánk, hiszen
ismerősek a vélt és valós gondjai, és
csak drukkolni tudunk neki, hogy
megtalálja a saját útját. A hat kötetből
az első négy már magyarul is olvasható, Knausgård magyar rajongói pedig
az idei Könyvfesztiválon találkozhattak az íróval.
(Karl Ove Knausgård: Élet; Harcom 4.;
Magvető, 2019; 4999 Ft)
Kovács Ildikó

egnap ideiglenesen áttettük
székhelyünket a Kis-Duna-parti
faházunkba. Megérkezés után
Anya póktalanított, poloskátlanított, kipakolt. Gyermek eközben a
táblagépét bújta. Miután Anya bent
végzett, elindult a kertbe, hiszen, lévén
egy hatalmas tölgyfák között megbújó
telekről van szó, ott is volt bőven teendő.
Menet közben megjegyezte: „Kisfiam, ha
így folytatod, két nap múlva elfogy a
mobilkeret”. „De akkor mit csináljak???”
Anya felvetette, például segíthetne kapirgálni a kertben. Gyermek kelletlenül
kibattyogott Anya után, aztán 10 perc
múlva beleesett a kerti munka okozta zen
állapotba. Egyszer csak azt vették észre,
hogy eltelt másfél óra közös és örömteli
munkával, a kert pedig megszabadult a
kisebb-nagyobb faágaktól, levelektől és a
tölgyek rengeteg gubóitól.
Munka után jött a jól megérdemelt
pihenés, a barátokkal és kutyával irány
a stég. Bunkert építettek a nádasban,
szörfdeszkán próbáltak egyensúlyozni,
ugráltak a vízbe, órákon át pancsoltak
a Dunában, halászhálóval apró halakat
fogtak, amiknek nevet adtak. Amikor
ezt megunták, biciklire pattantak, menet
közben a parti ösvényen csigákat mentettek (azaz általuk biztonságosabbnak
vélt helyre helyezték át őket az útról),
kikerekeztek a „határba” szénát szedni
a tyúkoknak (mert a barátoknak még

A SZERZŐ FELVÉTELE

Mámoros iúság

ilyenek is vannak), majd elmentek megetetni őket.
Gyermek este 8-kor, holtfáradtan esett
be a kertkapun, alaposan lecsutakolta
magát, felfalt egy férfiembernyi adag
vacsorát, majd beájult az ágyba, és aludt
11 órát. Táblagépről azóta sem kérdezett.
És ez még csak az első nap volt!
-y -s
GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Volt egyszer egy öregasszony. Utolsó kis lisztjéből
egy cipót sütött. Mikor kivette a kemencéből,
az ablakpárkányra tette hűlni.

A cipó egyszer csak legurult
az ablakból. Fut, fut, gurul, egyszer
csak találkozik egy nyulacskával.
Cipó,
cipó, most
bekaplak!

Fut, fut az úton. Szembejött vele a farkas. Az is
meg akarta enni, de a dalocskával ismét
elmenekült a cipó.

Szalad, szalad, találkozik a rókával.

Ne egyél meg, róka
koma, szép nótákat
dalolok neked!

Hát ez igazán gyönyörű
dal! Csak az a baj, hogy
gyenge a hallásom.
Énekeld el még egyszer,
de ülj fel ide a nyelvem
végére, és úgy dalolj,
hogy jobban halljam.

Ne egyél meg,
Tapsifüles, szép
nótákat dalolok neked.
Fatálkában dagasztottak,
izzó parázson sütöttek,
gazdasszonytól
megszöktem,
gazdámtól is
megszöktem, elszaladok
tőled is!

Azzal el is illant.

Fatálkában dagasztottak, izzó parázson
sütöttek, gazdasszonytól megszöktem,
gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is!

Nos, hadd
hallom!

A cipó felugrott a róka nyelvére, és
megkezdte nótáját
Fatálkában
dagasztottak, izzó
parázson sütöttek,
gazdasszonytól
megszöktem...

A róka meg: hamm! – bekapta
a hencegő kiscipót.
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Kanadai szárnyas rekorder

Bödök Imre és Gulácsi István
Van egy rekord, melyről
érdemes beszélnünk. De
ehhez előbb át kell „ruccanunk” a tengerentúlra.
A Sziklás-hegység és a kanadai Vancouver távolsága ugyanis légvonalban
800 kilométer. Ez pedig
kedvelt versenyhelyszíne
a tengerentúli galambröptetőknek.

A postgalambok képtelenek
átrepülni a nagy hegyeket,
helyette inkább a völgyek
kanyarulatát követik, így
a 800 kilométer könnyen
ezer kilométeres távra nő.
Ezt eddig egyedül Bödök

Imre galambja tudta megtenni.
Ezt a távot postagalamb
ké pt ele n eg yhu z a mb a n
egy nap alatt megtenni.
Pont o s a bb a n a z el mú lt
kilencven évben csak egyszer volt rá példa. Annak a
ritka madárnak pedig egy
bizonyos Bödök Imre volt
a tenyésztője és röptetője.
Imre bácsi negyven éven
keresztül foglalkozott kanadai postagalambokkal. A
madarak nemcsak hobbijává
váltak, hanem a galambászat szakrétőjévé is tették.
Bödök Imre 2014-ben úgy
döntött, hazatér az emigrá-

cióból. Nagy szerencsénkre
éppen nálunk, Pestújhelyen
telepedett le, ahol nyugdíjasként mi mással kezdett
el foglalkozni, mint a galambászattal. Megnézte, hogy a
környezetében hol van erre
lehetőség. Így talált rá a
pestújhelyi Gulácsi Istvánra
(a szikvizes Gulácsi Istvánra), aki maga is nagy postagalambász hírében állt.
– Óriási segítséget jelentett számomra Imre bácsi
szaktudása – mesélte a pestújhelyi galambász –, addig
ugyanis amatőr szinten foglalkoztunk a galambokkal,
ám mióta ő is velünk dolgo-

zik, mi is professzionalizálódtunk. A szakértelme már
az első évben megmutatkozott az eredményekben, mely
azóta sem változott.
A z idén 89 esztendős
Imre bácsi segítségével a
Gulácsi Team nemrég egy
galambházat épített Pestújhelyen, ahova a madarak
is na g yobb öröm mel , a
korábbinál pedig sok kal
gyorsabban térnek vissza. A
leggyakrabban Szlovákiából, illetve cseh vagy német
területekről. De nemrég például egyik galambjuk Londonból repült hazáig, ami
1488 kilométert jelentett.

A Gulácsi Team a B10
Galambász Civil Társaság
részeként versenyezteti a
galambokat. A szezon általában május elejétől július
közepéig tar t, az utolsó
verseny alkalmával a tőlünk 700 kilométerre levő
Lipcséből repülnek haza a
madarak.
Ezt követően a galambok
és tenyésztőik is pihennek
egy kicsit, majd ősszel a
fiatal egyedek betanítása
követ kezi k . Bödök Imre
szerint az idei állományban
is több tehetséges madár
akad.
Riersch Tamás

Hangzó hagyományok
FOTÓ: XV MÉDIA, VARGOSZ
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Rákospalota néprajzi hagyományairól számos korabeli leírás
maradt fenn, vannak fotók és
a helytörténeti gyűjtemény is sok
eredeti népviseletet őriz. Például Novák József Lajos Rákospalota néprajzi leírása több részletben
jelent meg 1913-ban és 1914-ben
a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítőjében,
August Leon fényképész pedig
1913-ban késztett hat képet Rákospalotáról a Kahn-gyűjtemény
részére, de a helyi festők műalkotásain is láthatók a hétköznapi és
ünnepi viseletek.

Viszont nehéz elképzelni, eleink hogyan beszéltek, volt-e tájszólásuk,
hogyan énekeltek örömükben és bánatukban. Ezen változtatott az MTA
BTK Zenetudományi Intézet Hangarchívuma, mely már az érdeklődő
nagyközönség számára is elérhető
a világhálón. Ez az intézet a magyar
népzene- és néptánckutatás se-

Régi dalok | Ma is fújják

gédanyagaként jött létre, és mintegy
húszezer órányi hangfelvételt őriz.
Ha https://zti.hungaricana.hu oldalon
beírjuk a keresőmezőbe Rákospalota
nevét, harminchat találatot kapunk.
Többféle szűkítőt használhatunk,

így a felhozott dalok száma is változik, mert nem mindegy, hogy a
használat helye vagy a gyűjtés helye
szerint keresünk.
A legkorábbi időszak kategóriája
1820 és 1839 közötti, itt egy dal van,

az Ég a kunyhó, ropog a nád, melyet a
kottájára írt feljegyzés szerint 1828
és 1852 között kottáztak le, és ehhez
nem tartozik hangfelvétel. A dalok
közül kilenc hallgatható meg, mint
például a 1964. február 6-án rögzített 96. számú szalagon levők, melyen Kós József 76 éves volt juhász
számadó rákospalotai lakos énekelt
és furulyázott. Többek között az „Aki
dudás akar lenni” ismert dal helyi
változatát, a „Pista bácsi, János bácsi”,
a „Lám megmondtam Angyal Bandi”
és a „Kerek az én szűröm alja” című
nótákat adta elő.
Ahol nincs rögzített dal, csak a
kottákat látjuk, az is kiválóan bemutatja az adott korszakot: a töltőtollal
leírt kalligrafi kus betűk felidézik a
múltnak ezt a különleges szeletét.
Akit érdekelnek a régi hagyományok, sok érdekességet talál a Zenetudományi Intézet Hangarchívumában, ráadásul múzeumba se kell
hozzá menni, a fotelunkból néhány
kattintással elérjük.
(kovács)
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„Kozák Olga”
szomorú sorsa

A szobrok az örökkévalóságnak készülnek, de sok váratlan esemény
történhet, így aztán nem találkozhatunk többet egy-egy évtizedekig
megszokott műalkotással. A Leány,
azaz „Kozák Olga” is eltűnt örökre.

Szunyogh László a Helyem Házam
Palotám helytörténeti értesítő 2018.
4. számában László Péter Leány című
szobrának történetét kíséri végig a
szerzőre jellemző személyes és lírai
hangvételben. A Kozák téren 1955ben állították fel László Péter szobrászművész Leány című szobrát, mely
egy 10-12 év körüli fiatalt ábrázol. „A
koncepció egyszerű, a figura jobb lába
lazán behajlítva. Ettől a szobor nyugodt hangulatú, melyet a könyvet tar-
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Dinnye lekvárnak

tó kezek még inkább hangsúlyoznak.
A leány arca kimondottan szép, haja
kétoldalt hosszú copfban végződik.”
A szobor hivatalos neve Úttörőlány
lett, mely azért érdekes, mert nem viselt úttörőnyakkendőt. Valószínűleg
a „kor szelleme” miatt kellett olyan
nevet választani a műnek, ami ideológiailag megfelelő volt. Az iskola elé
helyezett szobrot hamar megszokták
és megszerették a környékbeliek, ezt
az is jelzi, hogy hamar becenevet is
kapott, „Kozák Olgának” hívták.
A ’80-as években ismeretlenek
megrongálták a Leányt, így a Kozák
téri Általános Iskola lépcsőházi fordulójában talált új otthonra egészen az
1999/2000-es tanévig, amikor bezárt
az intézmény. Ezután a Pestújhelyi
Általános Iskola udvarára került a
szobor, ahol 12 tanéven keresztül állt
egészen 2001-ig, amikor váratlan és
szomorú esemény történt. Egyik éjszaka vasfűrésszel levágták talapzatáról
és ismeretlen helyre vitték.
A nyomozás megállapította, hogy
az első vastelepen nem vették át,
mivel felismerhető műtárgy volt, de
miután a tolvaj apróbb darabokra
vágta, a következő telepen már értékesíteni tudta. A többszörösen büntetett
gyanúsított K. J.-t elfogták, a szobor
maradványait visszaadta a rendőrség
a kerületi önkormányzatnak. Mivel a
szakértők szerint a szobrot restaurálni
nem lehet, sajnos többé nem látjuk a
könyvet tartó kislányt, „aki” üde színfoltja volt a kerületünknek.
-cs -ó

Nyáron a piacokat ellepi a sok gyümölcs, azonban a magyar dinnyének
sokak szerint nincs párja. A görögdinnye egyes feltételezések szerint a Kalahári sivatagból származik, ahol szabadon nőtt. Egy biztos,
először Egyiptomban egy hieroglifán örökítették meg.

Az is tény, hogy ezt a növényt gyakran helyezték a fáraók sírkamrájába,
ételként szolgált a túlvilágra. Kínában
már a X. században termesztették, a
XIII. században pedig berobbant Európába is – olvasható a mezőgazdasági
szakkönyvekben.
Magyarországra először a sárgadinnye került be a XII–XIV. században.
A görögdinnye első írásos említése
1544-ből való. A törökök kiváló új fajtákat hoztak magukkal, ezért a hódoltság alatt a dinnyetermelés országszerte fellendült. A mai dinnyetermesztés
a XIX. században Heves megyében
alakult ki. A szaktudás apáról fiúra
szállt, idővel pedig a dinnyések vándorolni kezdtek.
A hevesi dinnyések jellemzően sötétzöld héjú, piros belű dinnyéket termesztettek, de volt enyhén bordázott
fajta is. Manapság inkább a világos
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színű, csíkos fajták dominálnak. Néhol találni sárga belű dinnyét, ha ilyet
látunk, érdemes kipróbálni, általában
finomak és édesek.
Régebben a 10 kiló feletti termés
volt a jellemző, ma már a kisebb méretűek a népszerűek. Ráadásul a görögdinnyében minden hasznos, még a
magja és a héja is. A dinnye héja ugyan
kevésbé vonzó, mint a belseje, de rengeteg tápanyagot tartalmaz. Régen
előszeretettel készítettek lekvárt is
belőle. Hogy a szegénység vagy a leleményesség vitte rá a gazdasszonyokat,
döntse el ki-ki maga. Egy biztos, a végeredmény ínycsiklandozó!
B. I.

DINNYEHÉJLEKVÁR

Hozzávalók: 1 kg dinnyehéj, 30 dkg cukor, 1 darab citrom.
Elkészítés: Jó, ha van egy kevés a görögdinnye húsából is a héjon. A külső zöld részt
hámozzuk le, a fehér részt vágjuk kis kockákra és enyhén ecetes vízben pároljuk
üvegesre, majd csepegtessük le. Ezután ismét tegyük fel főni, adjuk hozzá a cukrot,
végül a citrom lereszelt héját és a kifacsart levét is tegyük bele. Főzzük addig, amíg
sűrű lekvárszerű állaga lesz. Merjük üvegekbe és helyezzük száraz dunsztba. A kész
lekvár kitűnő süteményekbe, kalácshoz vagy a reggeli pirítóshoz.

KERÜLETI TEMPLOMOK

Az újpalotai lakótelep tervezésekor és felépítésekor fel
sem merült, hogy oda templomot is építsenek. A katolikus hívek Pestújhelyre
vagy Zuglóba jártak, majd
1990-től a helyi pártházban kezdett szentmiséket
tartani Márton Mihály plébános – olvasható a www.
ujpalotaitemplom.hu weboldalon.

Az újpalotai Boldog Salkaházi
Sára-templom építésének a
gondolata már a rendszerváltás idején felmerült, 1996-ban
még az újpalotai Fő térre tervezték, de végül, sok nehézség
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Templom a lakótelep közepén

után a Pattogós és Szerencs
utca által határolt területet,
a lakótelep „mértani közepét”
kapta meg a XV. kerületi önkormányzattól 99 évre.
A Kruppa Gábor építész
tervezte templom alapkövét
(melyet II. János Pál pápa
megáldott) 2006. december

20-án helyezte el Erdő Péter
bíboros, két évvel később,
2008. december 27-én szentelték fel az épületet. A templomról a Budapest című újság
2009. áprilisi kiadványában
így ír: „Az együttes tehát úgy
él együtt környezetével és
a magyarországi templom-

építészet hagyományaival,
hogy közben nem tesz konkrét
utalásokat, nem illeszkedik
semmihez, de nem is erőltet
magára a lakótelep világával szemben álló, helyes
esztétikát hordozó stílust.
Ugyanakkor karaktere mégis
markáns, s nem tagadja meg
a mai minimalista formálás
sajátosságait.”
Az Új Ember 2009. december 20–27-i számában
felhívták a olvasók figyelmét a ford ítot t T a la kú
oltárkép alsó részén szereplő magyar boldogokra
(Batthyány-Strattmann László, Károly király, Apor Vilmos,

Meszlényi Zoltán, Romzsa
Tódor és Salkaházi Sára) és a
Puskás László görögkatolikus
pap és felesége által készített
mozaikképekre is.
A templom tornya harminc méter magas, lefelé
pedig négyméteres mélységben épült a hittanterem,
a gyülekezeti terem és az
altemplom. A háromszáz
fő befogadására alkalmas
templom nemcsak szakrális
feladatokat lát el, hanem
közösségépítő, szociális és
karitatív szerepet is – például évek óta helyszíne az
Újpalotai Nyári Játékok
koncertjeinek.
(kovács)
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Határtalan barátságok
művészeti szekciókon készített alkotásokat
a vendégek is megcsodálhatták. A kézműves
foglalkozásokon kívül a csapatjátékok, az esti
éneklések és mulatozások is rengeteg örömteli
pillanatot szerzetek a fiataloknak. A közösség
annyira összekovácsolódott, hogy nehéz volt a
búcsúzkodás, de minden bizonnyal határtalan
barátságok születtek! 

FORRÁS: FORTEPAN

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

A ritmus és zene került középpontba Bernecebarátiban, ahol a táborozó diákok táncra perdültek.
A nemzetközi iúsági tábor második turnusát
ismét nyílt nappal zárták július 28-án, amikor is
előadásokkal tarkítva mutatták be a gyerekek,
hogyan töltötték mindennapjaikat. A testvérvárosokból érkező tanulók mellett szép számban
voltak kerületi kötődésű diákok is. A különböző

A Kutyások a XV. Kerületért Állatvédő Egyesület július 27-én
Bundások bálja címmel szervezett a Pólus Kutyakiképző Iskola
területén mozgalmas napot házi kedvenceinkkel. A kutyusok
mondhatni állták a sarat, ugyanis az időjárás nem volt kegyes.
A rendezvény elején a Fejlesztő Palota kutyaterápiás bemutatója
sokakat vonzott, és az eső ellenére a többi programot is próbálták megvalósítani a szervezők. Az egyesület munkája mellett a
résztvevők megismerkedhettek Nettivel is, akit égési sérülésekkel találtak, és sok kezelésen ment keresztül, mostanra teljesen
meggyógyult, és szerető családja minden kívánságát lesi. A hasonló sikertörténetekből – reméljük – hallunk még, az egyesület
ugyanis az állatmentéseken kívül folyamatosan foglalkozik az
örökbefogadással is. 

Nemzeti ünnep

Újpalota 50 éves – beszélgetéssorozat
Tisztelt Újpalotai Lakótársaink! Kedves XV. kerületi Lakosok!
Az Együtt Újpalotáért Egyesület, valamint a Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület
szeretné méltó módon megünnepelni az újpalotai lakótelep közelgő 50. születésnapját
mindazokkal a lakókkal, akik az 1969-es alapkőletételt követően beköltöztek az itt felépült panellakásokba, akik hűséges lokálpatriótaként a mai napig itt élnek, és persze azokkal, akik időközben
költöztek a lakótelepre és mára már közénk tartoznak.
A jubileumi évforduló alkalmából beszélgetéssorozatot szervezünk (vetítéssel), melynek első programja „Alapkőletétel és az előzmények” címmel augusztus 29-én, csütörtökön 18.00
órakor lesz az Újpalotai Szabadidő Központban (Zsókavár u. 15.), melyre minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk! (ingyenes a belépés)
Ünnepeljünk együtt Újpalotán! Tartsanak velünk ezen a sokunk számára különleges, fél évszázados évfordulón!
Programsorozatunk fővédnöke Németh Angéla polgármester
Védnökei: Tóth Veronika, az Együtt Újpalotáért Egyesület
és Bringye János, a Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület elnöke

Magyarország tortái
A nemzeti ünnep központi rendezvényei három napon keresztül
tartanak. A Mesterségek Ünnepe már augusztus 17-én elkezdődik
a budai Várban, míg a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazár előtt
augusztus 18-án, vasárnap nyílik meg, és három napon át várja
a látogatókat a Kárpát-medence népi gasztrokultúrájának bemutatásával. Lesznek gyerekprogramok és koncertek, fellép mások
mellett a Hooligans, Deák Bill Gyula, a Beatrice és a Csík Zenekar
– mondta el Kovács Zoltán államtitkár a sajtótájékoztatón.
Az augusztus 20-i programok a Kossuth téri ünnepséggel kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti
lobogót. Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása, amelyen köszöntőt mond Benkő Tibor honvédelmi miniszter, ünnepi beszédet tart Áder János köztársasági elnök. A Magyar Honvédség
légi parádéja a Lánchíd és a Parlament közötti Duna-szakasz
felett lesz; az 50 percesre tervezett programon tizennégy repülőgépet (köztük Gripeneket), helikoptereket és motorcsónakokat
láthatnak a nézők.
Idén is lesz ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet a Szent
István-bazilikában, a Szent Koronát pedig egész nap meg
lehet nézni az Országházban. A tűzijátékot kilenc helyszínről
(a Duna két szakaszán összesen hét uszályról és pontonról,
a Lánchídról, valamint az Erzsébet hídról) lövik fel, és idén is
lesz meglepetés. 

Magyarország tortája idén a Boldogasszony csipkéje elnevezésű
mű lett, amelyet a dunaföldvári
Tóth Cukrászdából Tóth Norbert
alkotott meg, a hagyományokat
és a modernitást ötvözve.
A tizenhatodik alkalommal megrendezett versenybe nevezett
31 torta közül első körben ötöt
választottak ki, majd a döntőben
a zsűri jelenlétében élőben kellett
újraalkotni ezeket a tortákat. A
győztes Boldogasszony csipkéje
minden rétegében visszaköszön
a málna; az alsó réteg felett egy
málnapürével dúsított tésztaréteg található, majd tejszínnel
lazított krém, a tetején pedig
bazsalikomos, citromos csokoládé és tejszín található – adta
hírül az MTI.
Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közreműködésével

kihirdették Magyarország cukormentes tortáját is, amely a
szegedi A Cappella Cukrászda
alkotása, a Kicsi gesztenye lett.
A Gyuris László és csapata által
megalkotott sütemény ízvilágát a gesztenye alapozza meg,
amelyet a kellemesen savanykás
áfonya és a mogyorós ropogós
tesz teljessé. A kreáció tetejét

cukormentes tejcsokoládé borítja. A torta szeletenként csupán
14,9 gramm szénhidrátot és 240
kalóriát tartalmaz, így a cukorbetegek is fogyaszthatják.
A két győztes tortát augusztus
18-tól a Magyar Ízek Utcáján
kóstolhatja meg a közönség,
majd Magyarország több száz
cukrászdájába is elkerülhet. 

r e n d ké p
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„Korszerű bűnözés”

Koczka Ildikó | Haladnak a korral

pénzmosások mellett az információs rendszeren keresztül elkövetetett csalásokra is
specializálódtunk.
Ez utóbbiak száma folyamatosan emelkedik.
– Sokan vásárolnak külföldi oldalakon, és választják
a bankkártyás fizetést. Ez
pedig lehetőséget biztosít az
elkövetőknek, hogy feltörjék
az adataikat és visszaéljenek
vele – mondta az alosztályvezető. – Minden esetben azt
tanácsoljuk, hogy lehetőleg
utánvéttel fizessenek az interneten rendelt áruért, így kisebb a kockázata annak, hogy
a vásárlók áldozattá váljanak.

Az internet elterjedése nemcsak az életünket, hanem
a bűnözők módszereit is
megváltoztatta. Nagyon sokan vásárolnak interneten –
és a számuk folyamatosan
nő –, ezért a bűnözők is egyre nagyobb figyelmet szentelnek az online felületeknek.

– A bűnügyi „szokásokhoz” mi
is igazodtunk – tudtuk meg
Koczka Ildikó címzetes rendőr őrnagytól, a XV. kerületi
rendőrkapitányság gazdaságvédelmi alosztályvezetőjétől
–, így a korábbi gazdasági
bűncselekmények, mint a
sikkasztások, a csalások és

Elterjedt bűncselekmény
a személyes adatokkal való
visszaélés (fényképek, videók, illetve egyéb információk
posztolása és megosztása).
Ezek többségének áldozatai és
elkövetői is a fiatalabb korosztályból kerülnek ki.
– Ez ellen preventív módon
próbálunk meg védekezni,
azaz minden lehetséges fórumon felhívjuk az érintettek
figyelmét az internet veszélyeire – mondta a szakember.
Ötvenmillió forint alatt
általában a kerületi kapitányságok feladata a csalások
felderítése. A XV. kerületben
tavaly sikerült egy férfit letartóztatni, aki 12,5 millió
forintot, illetve több ezer angol
fontot és amerikai dollárt „pihentetett” a kerületben. Mint
néhány hete kiderült, a pénz
egy Angliában elkövetett csalásból származott.
Tavaly óta pedig már a
hamis vád, a hamis tanúzás
és a hatóság félrevezetése is a
rendőrség – ezen belül a gazdaságvédelmi szakemberek
– hatáskörébe tartozik. R. T.

Talán sokan nem tudják, de
évek óta létezik legális módja a kerékbilincs elkerülésének. A megoldás némi
időt és pénzt kíván ugyan,
de még így is sokkal jobban
megéri, mint az autónk lezárásával, illetve elszállíttatásával járó kellemetlenségek
és anyagi terhek.
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Megúszható a kerékbilincs

RENDŐRSÉGI HÍREK

Vitás albérlet
Verekedéssé fajult egy albérleti vita a kerültben. A két vitázó
fél ugyanis nem elégedett meg a verbális eszközökkel, hanem
ököllel és fémlapáttal esett egymásnak. Az eset következtében
mindketten nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított
nyomozást. 

Whiskys tolvaj

Több mint tíz üveg whiskyt vitt el egy férfi az egyik nagyobb áruházból. Az italok nagy részét értékesítette – néhányat azonban
a rendőröknek sikerült lefoglalniuk –, majd visszatért a boltba,
hogy ismét „feltöltse” az árukészletét. Az áruház biztonsági személyzete azonban addigra már felfedezte a lopást, és a belső
kamerák felvételei alapján a visszatérő tolvajt is felismerték. Az
elkövetőt pedig a rendőrök kiérkezéséig visszatartották.
Egy másik kerületi áruházban is hasonló bűncselekmény történt.
Ott az elkövetők, két férfi, nagy mennyiségű rágót és energiaszeletet tulajdonítottak el. Majd ők is visszatértek a boltba,
hogy újból lopjanak, ám az őrök őket is felismerték, és átadták
a rendőröknek. 

Hondával lopott Hondát
Figyelmez tetés is jöhet | Elég egy telefonszám

Azok, akik a kellemetlen
procedúrát szeretnék elkerülni (amellett, hogy sosem
parkolnak szabálytalanul),
csupá n a n nyi a teendő jük, hogy bemennek egy
kormányhivatalba, és ott
egyszeri, 2300 forintos díj
ellenében kérik, hogy elérhetőségüket – ami lehet telefonszám vagy e-mail-cím
– regisztrálják egy országos
nyilvántartó rendszerbe.
A regisztráció után ugyanis a közterület-felügyelet
munkatársainak kötelessé-
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gük telefonon, SMS-ben vagy
e-mailben értesíteni az autó
tulajdonosát, ha kerékbilincs
vagy elszállítás fenyegeti a
járművet – adta hírül dr. Bakonyi Lilla ügyvéd.
A hatóság képviselőinek a
megadott, a nyilvántartásban
szereplő elérhetőségen legalább egyszer próbálkozniuk
kell, majd 15 perc türelmi időt
kell adniuk a szabálytalanul
vagy tilosban parkoló autó
tulajdonosának, hogy visszaérjen a helyszínre. Ha pedig

már elkezdődött a büntetési
folyamat, a bilincs felszerelése, akkor is a bírság felével
megúszhatja a szabálytalankodó autós.
Az ügyvéd ugyanakkor
felhívja a figyelmet arra, hogy
a kerékbilincs alkalmazásának alapja tipikusan egy szabálysértés elkövetése, melyért
kiszabható a büntetés. Nem
mindegy azonban, hogy ez
csak egy figyelmeztetést vagy
egy alacsonyabb összegű bírságot jelent.
-y -a

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

Egy férfi Hondával leparkolt a Nyírpalota utcában, majd feltört
és elvitt egy ott parkoló másik Hondát. A saját autóját viszont
a bűncselekmény helyszínén hagyta, melyben a rendőrök több,
autófeltöréshez használt szerszámot is találtak. Azonosították
az autó tulajdonosát, akit nem sokkal később a XV. kerületben el
is fogtak. Az Újpalotáról ellopott autóra pedig a Szuglói körvasút
sor mellett találtak rá, így a sértett kára megtérült. 

Bevásárolt az interneten
Egy férfit igazoltattak a rendőrök az egyik délelőtt a Kontyfa
utcában, akinek az autójáról kiderült, hogy annak sem a rendszáma, sem az in dítási naplója, sem az ideiglenes forgalomban
tartási okmánya nem volt eredeti. A férfi elismerte, hogy a hamis dokumentumokat az interneten vásárolta, ezért nyomozás
indult ellene. 
Összeállította: Riersch Tamás
A rendőrségi hírekben szereplő információkat
a XV. kerületi rendőrkapitányság szolgáltatta.
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A fontos fehérje

Mit egyen a gyerek
nyáron?

Növényben és állatban | Minden egyes nap szükséges
Szervezetünkben a fehérje az alapja
enzimjeinknek, egyes hormonoknak,
nagy mennyiségben megtalálhatóak
az izomszövetben, de részt vesznek
a tápanyagok szállításában, illetve a sav-bázis egyensúly fenntartásában, valamint sejtjeink felépítésében is. Éppen ezért nem mindegy,
mennyi fehérjét fogyasztunk, és milyen ételekkel visszük be azt a szervezetünkbe.

A fehérje egyike az alapvető energiát
adó tápanyagainknak. – Kisebb egységekből, aminosavakból épülnek fel,
melyek láncokká összekapcsolódva alkotják a fehérjéket. Az emberi szervezetben 20-féle fehérjeépítő aminosavmolekulát különböztetünk meg, amik
nagyon sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz. Az aminosavakról
annyit érdemes tudni, hogy közülük
9 esszenciális, tehát a szervezetünk
nem tudja saját maga számára előállítani, csak táplálkozással juthatunk
hozzá – tudtuk meg Szabó Krisztina
dietetikustól.
Normál életvitel mellett testsúlykilogrammonként 0,8–1,2 gramm

www.xvmedia.hu

fehérjére van szükségünk minden
egyes nap, ami az étrend energiatartalmának 12-15 százalékát adja. Ez a
mennyiség bizonyos körülményektől
függően változhat, például nehéz fizikai munka, intenzív sport, várandósság, szoptatás esetén megemelkedik
a fehérjeszükséglet.
A fehérjéket eredetük szerint kétféle csoportba sorolhatjuk. Vannak állati
eredetű fehérjeforrásaink, a húsok, a
halak, a tej, illetve tejtermékek, a tojás.
A növényi eredetű fehérjeforrásaink
közé tartoznak az olajos magvak,
gombafélék, száraz hüvelyesek, gabonafélék. Jó tudni, hogy a zöldségek és
a gyümölcsök is tartalmaznak valamennyi fehérjét, azonban igen csekély
mennyiségben.
Amint a szakembertől megtudtuk, az állati eredetű fehérjeforrások
sokkal jobban hasznosulnak, mint a
növényi eredetűek, amelyek az esetek többségében kevesebb fehérjét
is tartalmaznak. Ennek oka a növények héja, rostozata, illetve a bennük
található fehérjék emésztését gátló
anyagok.
-y -a

A nyári meleg, a megváltozott napirend a fiatalok bioritmusát is felborítja, sőt éhségérzetük is csökken a kánikulában. Emiatt is kell
különösen odafigyelni arra, mit kínálunk nekik enni és inni – mondja
Antal Emese dietetikus, szociológus,
a TÉT Platform szakmai vezetője.
„Korábbi kutatásaink szerint a gyerekek közel fele nem reggelizik rendszeresen, nyáron pedig a késői ébredés miatt még nagyobb eséllyel
marad el a nap legfontosabb étkezése.”

– Már azzal is sokat tehetünk, ha előző este elkészítjük a reggelire szánt
szendvicset, például teljes kiőrlésű
pékáruból, sok zöldséggel körítve.
Odakészíthetünk mellé a hűtőben teát,
gyümölcslevet vagy tejet is, hogy már
reggel is igyanak a gyerekek – javasolja a szakember.
Az egyszülős családokra az átlagosnál is nagyobb terhet ró a szünidei
étkezések megoldása – mondja Nagy
Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja
Alapítvány vezetője. „Ilyenkor, a vakáció idején felértékelődik az együtt
töltött étkezések szerepe is, ezért azt
szoktam javasolni, hogy lehetőleg vacsorázzanak együtt, és ekkor kerülhet
friss, meleg étel is az asztalra. Ennek
testi-lelki szempontból felbecsülhetetlen értéke van a gyermekek fejlődésében. A jobb időkihasználás érdekében
a gyereket be lehet vonni a vacsora
elkészítésébe: a zöldségek tisztítása,
darabolása, a tálalás is lehet játékos
feladat, és ilyenkor a tanulást sem
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veszélyezteti” – javasolja Nagy Anna.
Nyáron különösen oda kell figyelni
arra, hogy eleget igyanak a gyerekek,
mert erről hajlamosak megfeledkezni.
Szervezetük viszont – az idősekéhez
hasonlóan – hajlamos a kiszáradásra,
és már néhány százaléknyi folyadékvesztés is okozhat panaszokat, például fejfájást, nyűgösséget, szapora
pulzust vagy ájulást. Antal Emese jó
tippeket is ad, mivel lehet rávenni a
gyerekeket az ivásra: „Próbáljuk meg
változatossá tenni a folyadékbevitelt,
kínálhatunk nekik citrommal, uborkával ízesített vizet, gyümölcsleveket.
Kisebb étkezésekre pedig kínálhatjuk
őket tejes italokkal, hűvös joghurttal,
kefirrel – ezek fontos tápanyagokhoz
és pluszfolyadékhoz juttatják a fiatal
szervezetet.”
(béres)

Kerületi zászlóvivő
Sportdiplomáciai sikernek
számított, hogy Magyarország kapta az idei Ülőröplabda Európa-bajnokság
rendezését. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Sportcsarnokában
rendezett eseményen tizenhat ország mintegy négyszáz sportolója vett részt.
Az eseményen a kerületi
Zakiján-Farkas Flóra vitte
a magyar zászlót.

A rendezők nagyon komoly
megnyitó ünnepséget szerveztek, melyen a részt vevő

országok csapatait dr. Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár, Branco Mihorko,
a Para Volley Europe elnöke,
dr. Koltay András, a házigazda egyetem rektora, Ludvig
Zsolt, a Magyar Röplabda
Szövetség főtitkára és Szabó
László, a Magyar Paralimpiai
Bizottság elnöke is köszöntötte. A nyitóünnepség egyik
„sztárja” a Rákospalotán élő
Zakiján-Farkas Flóra volt.
A magyar ülőröplabda-válogatott zászlóját ugyanis a
kerekesszékben ülő hatéves
kislány hozhatta be.

– Sportolóként mindig
csodálatos érzés volt Magyarországot képviselni, és határtalanul büszkék vagyunk Flórára, hogy ezt az ülőröplabda
Eb-n megtehette. Nagyon
profin tette a feladatát, büszke volt ő is magára – mondta
Flóra édesanyja.
A világ- és Európa-bajnok
vízilabdázó, Drávucz Rita,
illetve az élvonalbeli röplabdázó, Zakiján-Farkas Andor
kislánya 2013-ban úgynevezett Charcot-Marie-Tooth-betegséggel született, amely
egy nagyon ritka genetikai

Zakiján-Farkas Flóra

betegség, és amelyre jelenleg
még nincs gyógymód. A kislány a szülők erőfeszítéseinek
hála boldog életet él, idén pe-

dig anya és lánya a Magyar
Parasport Napjának (február
22.) a nagykövetei voltak.
Riersch Tamás
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A sportbarátok között sokan akadnak, akik nemcsak az Aranycsapat,
hanem az 1976-ban olimpiai bajnoki
címet nyerő férfi vízilabda-válogatott összeállítását is kívülről fújják.
Igen, igen arról a csapatról beszélek,
amely így nézett ki: Csapó Gábor,
Cservenyák Tibor, Faragó Tamás,
Gerendás György, Horkai György,
Kenéz György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és iabb Szívós István. Azt az
együttest annak ellenére, hogy előtte és utána is nagy és sikeres generációk jellemezték a magyar vízilabdát, ugyanúgy Aranycsapatnak
nevezték, mint húsz évvel korábban
Puskásékat. A montreali olimpián
aranyérmes együttes legfiatalabb
tagja, az akkor még csak húszesztendős Kenéz György volt.

– 1984-ben költöztem Rákospalotára
– mesélte a kerületi olimpiai bajnok –,
akkori klubom, a Vasas segítségével
találtam rá mostani lakásunkra. Előtte a Pongrácz-telepen laktam, ahonnan nagyon sok sportoló és művész
került ki. Emlékszem, úgy alakult,
hogy éppen szilveszter napjára esett a
költözésünk. Akkoriban még másként
nézett ki a kerület. Kevesebben laktak
errefelé, és még működött a növényolajgyár is.
– Nyaranta ma is csak ritkán látnak
engem errefelé, mert Ráckevén van
egy nyaralónk, és ilyenkor leköltözünk, év közben pedig sokszor kell hivatalból elutaznom, de ennek ellenére
nagyon szeretek itt élni.
Kenéz György találkozásunk előtt
is messze járt. Csapatával, a Maccabi
VAC Hungaryval ugyanis Mexikóban,
a Pánamerikai Maccabi Játékokon vett
részt. S ha már annyit utaztak, akkor
meg is nyerték a tengerentúli tornát.
– A fiúkkal hamarosan a hazai
rendezésű Európai Maccabi Játékokon
is vízbe szállunk (ezt a tornát lapunk
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SPORTMOZAIK
FELEMÁS SZEREPLÉS

Kiváló világbajnokságot rendezett
a Magyar Vívó Szövetség júliusban.
Az olimpiai kvalifikációs sorozatba
is beleszámító versenyen azonban a
magyar vívók felemásan szerepeltek.
Gyakorlatilag csak a férfi kardozók
hozták a tőlük elvárt eredményeket,
egyéniben Szatmári András (MTK)
ezüstérmes lett, míg a férfi kardcsapat vitatható mérkőzésen egy tussal
elveszítette a világbajnoki döntőt.
Mellettük még a 21 esztendős Siklósi
Gergely (Budapesti Honvéd) ért el
kimagasló eredményt azzal, hogy
a férfi párbajtőr egyéni versenyben
világbajnok lett. Ám a többi szakágban és az olimpia szempontjából
nagyon fontos csapatversenyekben
rendre rosszul szerepeltek a magyar
versenyzők. A legfájóbb eredmény
a 2013-ban még világbajnok férfi
párbajtőrcsapat 11. helyezése volt.
NYÁRI SAKKSIKER

Kenéz György | Kerek pályafutás

megjelenésével egy időben tartják),
ahol remélhetőleg ismét nyerni fogunk – mondta Kenéz György.

A csapat rákospalotai edzőjét mindig is ez a győzni akarás jellemezte.
Többek között 1976-ban, Montrealban
és 1977-ben Jönköpingben, ahol előbb
olimpiai, majd Európa-bajnoki aranyérmet nyert. És ugyanez a győzni
akarása vezette sikerre, amikor csapatával, a Vasassal kétszer is megnyerte
a Bajnokcsapatok Európa Kupáját,
illetve egyszer KEK-győztes volt.
– Rákospalota mellett a Vasast is
otthonomnak tartom. Világéletemben ehhez a klubhoz kötődtem, s bár
játszottam Olaszországban is, a sikereimet piros-kék színekben értem el
– mondta a sportoló.
Kenéz Györgyöt a vízilabda korán
rabul ejtette, ő pedig ebből a „rabságból” máig nem tudott szabadulni.
Karrierje végeztével edzői pályára
lépett, dolgozott Magyarországon,
Olaszországban és Kuvaitban is, 2012
óta saját egyesületét, az ASI-DSE-t
irányítja. Mellette a Magyar Vízilabda
Szövetség megbízásából ellenőrként is
tevékenykedik.
– A vízilabda a mindenem, örülök,
hogy gyerekként még ismerhettem a
Gyarmati Dezső, Kárpáti György fémjelezte nagy generációt, hogy fiatal
felnőttként magam is tagja lehettem a
Csapó-Faragó vezette nagycsapatnak,
s hogy edzőként megélhettem a 2000es évek nagy sikereit is. Ez így valóban
kerek pályafutásnak tűnik – mondta az
olimpikon.
Riersch Tamás

Bronzérmes lett a Palota Sakk
felnőttcsapatának nemzetközi
nagymestere, Czebe Attila a júliusban rendezett Országos Egyéni
Rapid Bajnokságon. A kiváló sakkozót a 16 fős nagymesteri mezőnyben csak Gledura Benjamin és
Almási Zoltán tudta megelőzni.
OLIMPIÁRA VÁRVA

Nem sikerült a Rákospalotán élő
Keszthelyi Ritának az olimpiai kvótaszerzés a dél-koreai Kvangdzsuban
rendezett vizes világbajnokságon.
A magyar női vízilabda-válogatott
ugyanis lemaradt az olimpiai részvételt jelentő világbajnoki döntőről.
Ritáék az elődöntőben a mumusnak
számító spanyoloktól kaptak ki egy
sokgólos mérkőzésen, így „csak”
a bronzért játszhattak az ausztrálok
ellen. Végül ezt az összecsapást is
elveszítették, így negyedikek lettek.
A magyar női vízilabda-válogatott
legközelebb a 2020-as budapesti Európa-bajnokságon kvalifikálhat majd a jövő évi olimpiára.
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Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet!
Vágja ki az újságból a teljesen kitöltött rejtvényt,
és küldje el zárt borítékban levelezési címünkre
(XV Média Kﬅ., 1615 Bp., Pf. 155) vagy adja le a
szerkesztőség részére a Bocskai utca 1–3. szám
alatt. A borítékra írja rá „ÉLETképek REJTVÉNY”.
Három helyes megfejtőnk egy-egy páros mozijegyet nyer a Pólus Mozi jóvoltából, egy helyes megfejtőnk pedig kétszemélyes, 3 fogásos vacsorát nyer a Thököly
Vendéglő felajánlása nyomán. Beküldési határidő: augusztus 19.
A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremények változtatási jogát fenntartja a kiadó. A
nyertesek a nyereményeket postán kapják meg,
60 napon belül.
A 2019/13. szám helyes megfejtése: Kerületi résztvevői is voltak az országos speciális művészeti fesztiválnak.
A 2019/13. szám helyes megfejtői közül
kétszemélyes mozijegyet nyertek
Finta Emese, XV. kerület,
Hadadi Mihály, XV. kerület,
Lowescher Vilmosné, XV. kerület.

RÁKOSPALOTA / PESTÚJHELY / ÚJPALOTA

XV. KERÜLET
KÖZÉLETI
LAPJA
Az ÉLETképek következő megjelenése: 2019. augusztus 22.
Lapzárta: 2019. augusztus 15. 12 óra. 
Az újságot csütörtökön, pénteken és szombaton terjesztik.
A lapzárta után érkezett anyagokat a szerkesztőség
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések és közlemények
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

TÖLTSE LE
AZ XVMEDIA APPOT!

ANDROID

IPHONE

Kiadja az XV Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 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)  Tipográfia, 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/

TERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz,
selyemfűméz, hársméz,
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett
ingyenes
házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet
Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu
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L AKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS

INGATLAN
Eladó: Nagytétényben 1891 nm-es gyümölcsös, 90 nm-es téglából épült házzal, bekerített.
Vezetékes víz, villany bent van. Kitűnő közlekedés.
Tel.: 06 1 410 3067 este 18 órától.
Eladó: XV. kerületben 2 szobás családi ház,
83 nm-es, telek 426 nm-es, a telken egy 60 nmes műhely is van, vállalkozásra is alkalmas. Tel.:
06 20 417 8686
Eladó: XV. kerület, Rákos úton közvetlenül
a tulajdonostól egy csúsztatott zsalus ház 5. emeletén levő 63 nm-es, nappali + 2 félszobás, erkélyes, jó állapotú, jó beosztású lakás. 28 millió Ft.
Tel.: 06 30 281 3129 (hétvégén is), vir@freemail.hu
Eladó: Pestújhelyen földszinti, felújítandó
1 + 2 félszobás, 53 nm-es panellakás (panelprogramos, mérőórás). Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.:
06 30 482 2854
Vennék egyszobás panellakást 14 M forintért. Tel.: 06 30 423 8876
Eladó: ház a Kinizsi utcában, vagy elcserélhető vidékre is. Saroktelek, 65%-a beépítési terület. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 20 497 3086
Eladó: Rákospalotán egy 68 nm-es üzlethelyiség, tulajdonostól. Tel.: 06 20 330 8334
Pestújhelyen 15 nm-es garázs kiadó, kizárólag
tárolás céljára, 21 000 Ft/hó. Tel.: 06 1 419 3076

2019. augusztus 8.

ÜZLETI APRÓ

Eladó: gömbfából készült udvari hinta háromállásos, két méter magas. 2 db tömör fenyőágy 90×200-as, 1 db tömör fenyőágy 90×160as, 1 db kürtőskalácssütő. Tel.: 06 30 204 9227
Eladó: ágyneműtartós heverő 15 E Ft, bőrkanapé 9 E Ft, dohányzóasztal 3 E Ft, 2 ajtós ruhásszekrény 12 E Ft, 2 db kárpitozott szék 1500 Ft/db.
1 db fonott asztalka 1500 Ft, 2 db fotel (át kell húzni) 1500 Ft. Tel.: 06 70 299 9071

ÜVEGEZÉS
ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, kirakat üvegezése. Hőszigetelő üvegek, zuhanykabinok beépítése. Régi keretek átalakítása hőszigetelő üveg
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Bizto-

Eladó: hintaágy, hordozható PB-gáz, infrasugárzó 10, 5, és 2 kg gázpalack. Tel.: 06 20 417 8686

sításra is! Nagy Miklós, telefon: +36 20 9777 150.

Olcsón eladó: 2 plüssfotel, 240 l-es fekvő
hűtőláda, 1 étkészlet, 18 db-os süteményeskészlet, 37-38-as női szandálok, 28-as női kerékpár.
Abasári négyéves óbor, 3 fejpárna, szendvicssütő. Tel.: 06 1 306 7679

FESTÉS

Eladó: EL-GO 3 típusú elektromos moped,
nagyon jó, megkímélt állapotban, a kihordási idő
alatt 3-4-szer volt használva. Irányár: 65 000 Ft.
Tel.: 06 1 410 5807
Eladó: 3×2 m-es úszómedence, gázpalack,
nagy lábas és tál, lábmasszírozó, 4 személyes sátor. Tel.: 06 20 561 5337
Eladó: felnőtt méretű kalocsai új pruszlik.
Szász Endre-alkotások, új hallásjavító 4 E Ft, szendvicssütő 1500 Ft. Tel.: 06 70 708 2233

Szobafestés, mázolás, tapétázás, bútormozgatással, parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi,
precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998)
Csapó György Tel.: 06 31 780 6430; 06 1 780 3732
festesma.iwk.hu
KÉMÉNYBÉLELÉS
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, belső

LAKHATÁS

Eladó: néptáncosok figyelem: több méretben
gyerek, felnőtt, férfi és női viseletek, cipő, papucs.
Tel.: 06 20 497 3086

Kiadó: Rákospalotán felújított, szép kertes
házban házrész, kedvező áron, nemdohányzó 1 fő
férfi részére. Tel.: 06 20 510 2591

Eladó: egyszemélyes fenyőágy 90×200
új matraccal (gyári csomagolás) 40 E Ft. Tel.:
06 30 242 3832

Telefon: 06 20 264 7752

Kiadó júliustól: XV., Kolozsvár u. 70 nm-es
bútorozott, gépesített kertes ház, 2 szoba, fürdőszoba, mosoda, előszoba, veranda, tároló. Telefon: 06 20 258 7837, 06 1 707 5938

Sürgősen eladó: Hévízgyörkön hosszúságban
1885 nm, szélességben 1167 nm-es telek téliesített lakókocsival, fürdőszobával, konyhával ellátott.
Víz kútról, villany kártyás. Tel.: 06 70 224 9963
reggel 9–15 óráig.

VÍZSZERELÉS. CSAPOK, SZIFONOK,

SZOLGÁLTATÁS

réje. Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje.

Albérletet keresek eltartási szerződéssel
vagy fizetek is két fő részére XV. kerületben. Telefon: 06 30 245 2759
Keresek: szoba-konyha-fürdőszobás albérletet hosszú távra, 2 fő részére XV. kerületben. Nem
dohányzom. Magyar állampolgárok vagyunk. Tel.:
06 30 245 2759
Idős asszony lakhatást adna egyedülálló
hölgynek, aki szerény háztartásában segítene.
Tel.: 06 30 861 0037
ADOKVESZEK
Eladó olcsón: szobanövények, kerti évelők,
sziklakertiek. Tel.: 06 1 306 6740

Lakástakarítást vállal gyakorlott takarítónő
a kerületben. Tel.: 06 30 531 2280
Rákospalotai házam kertjének gondozásához állandó segítséget keresek. Tel.: 06 20 258
7837, 06 1 707 5938 esti órákban, vagy hagyjon
üzenetet, visszahívom.
TÁRSKERESÉS
Idős asszony barátkozna szintén idős, egyedülálló úrral, aki magányosnak érzi magát: Anyagi érdek nélkül. Tel.: 06 30 861 0037
ÜDÜLÉS

Eladó: masszív tetőcsomagtartó 30 E Ft,
cseh feltöltött 2,5 kg-os kempingpalack 6 E Ft,
hungarocell ételtároló 80×20×40-es 4500 Ft. Tel.:
06 70 537 8880

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

Tetőfedők, figyelem! Eladó: 60×60 és 30×50
fémkaloda 15 E Ft, egyméteres vaskapu 20 E Ft.
Tel.: 06 70 537 8880

Gárdonyi, egyszobás (háromszemélyes),
főzésre is alkalmas apartmanomat átadnám október 15–28-ig 45 E Ft-ért. Tel.: 06 70 627 0653

marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs.

VÍZSZERELÉS

MOSDÓK, WC-k, kádak, radiátorok stb. cse-

Számlaképesen. Tel.:+36 20 412 0524

A kerületi lakosok számára – szolgáltatások kivételével – legfeljebb 20
szóig ingyenes megjelenést biztosítunk. A hirdetéseket az adott terjedelmi lehetőségek figyelembevételével,
a beérkezés sorrendjében közöljük. A
hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
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LEGYEN MINDIG PERCRE KÉSZ!
Töltse le az XV Média appot
a Play Áruházból vagy az AppStore-ból,
és értesüljön azonnal a kerület fontos eseményeiről!l!
 az app segítségével okostelefonján
olvashatja
a www.xvmedia.hu weboldal híreit
 a friss hírekről automatikus
üzenetben értesül
 a nyomtatott változatnál hamarabb
olvashatja az ÉLETképek magazint
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PatikaSzombat!
Szombatonként
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A Posta és az OTP mellett!
Fė ÚT 62.
T.: 06 1 307 6317
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