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Elhunyt 
Dárdai Árpád Ernőné

Elhunyt Dárdai Árpád Ernőné, született Ró-
zsa Éva Margit, volt önkormányzati képviselő 
életének 71. esztendejében, 2018. január 13-
án – tudatta lapunkkal a gyászoló család. A 
református egyház szertartása szerint a Rá-
koskeresztúri Új köztemetőben (X. kerület, 
Kozma utca 8–10.) helyezik végső nyugalom-
ba 2018. február 2-án pénteken 12:45 órakor.

Idéntől a helyi önkormányzat új egyezte-
tőfórumot vezetett be, melyre a kerület 
közművelődési, kulturális- és sportélet 
szereplőit hívja össze közös gondolko-
dásra. 

Az első Kulturális kerekasztal-be-
szélgetést január 17-én tartották 
a polgármesteri hivatalban, ahol 
többek között a gördülékenyebb 
szakmai együttműködésre és a 
hatékonyabb kommunikációs csa-
tornák kialakítására fókuszáltak. 

A tanácskozás célja, hogy 
olyan szakmai terv jöjjön létre, 
melynek útmutatásával a kerületi 
programokkal, rendezvényekkel 
átfogóan foglalkozzanak az érin-
tett szakemberek, és szervezett 
kommunikációval eljuttassák a 
kerületi lakosokhoz az aktuális 

információkat. Az egyeztetésen 
képviseltette magát a városrész 
vezetése és képviselők, továbbá a 
kulturális, a szociális, az oktatá-
si, a sport-, a média-, valamint a 
szabadidős területeken működő 
szervezetek. 

A felszólalók közül a nemzeti-
ségi önkormányzatok kérték, hogy 

szélesebb körben legyen lehetősé-
gük beszámolni tevékenységükről, 
hagyományápoló programjaikról, 
mindemellett az akadálymentesí-
tett rendezvények is szóba kerültek. 
Ezenkívül az oktatási intézmények-
kel való szorosabb együttműködés 
igényét is megfogalmazták a részt-
vevők.                                         (béres)

Protokolláris bejelentésekkel, interpellációk-
kal kezdődött 2017 utolsó képviselő-testületi 
ülése december 19-én. A tanácskozás kezdete 
előtt letették esküjüket a 2017/2018. évre meg-
választott kerületi diák önkormányzati tisztség-
viselők: Mihály Gergő polgármester, Koczanda 
Anikó és Gábor Balázs alpolgármester, valamint 
Dobák Réka jegyző.

Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester 
bejelentette, miután őt és Bitvai Nándort 
kizárták a Fidesz–KDNP-frakcióból, 
ezért Merk Péterrel – aki már korábban 
kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból – 
megalapították a Polgári Jobboldaliak a 
Kerületért frakciót. 

Az ülésen 18 napirendet tárgyaltak 
meg a képviselők. Elsőként rendeletet 
alkottak a 2018. évi átmeneti gazdál-
kodásról. 

Határozat született a RUP-15 Kft. 
jogutód nélküli megszüntetéséről, köz-
ponti beszerzőszervezet kijelölésével 
kapcsolatos szervezeti átalakításokról 
és jogszabály-módosításokról.

Úgy döntött a testület, hogy ameny-
nyiben a volt Észak-Pesti Kórház terü-
letén az YBL Water Polo Club Egyesület 
az elnyert tao-támogatásból a tervezett 
uszodát megépíti, úgy az önkormányzat 
annak tulajdonjogát átveszi, és az egye-
sület számára 15 évig látványcsapatsport 
hasznosítási lehetőséget biztosít.

Határozatot hoztak arról, hogy pá-
lyázatot írnak ki az Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetői posztjára.

A Hajléktalanokért Közalapítvány ta-
valy pályázatot hirdetett a hajléktalanok 
ellátását célzó programok támogatására. 
A pályázaton az Egyesített Szociális In-

tézmény 182 000 forintot nyert. Az en-
nek felhasználásához szükséges döntést 
hozta meg az ülésen a grémium.

A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pénzügyi fe-
dezetét a 2018–19-es tanév első félévére 
az önkormányzat 2018. évi költségveté-
sében biztosítja.

Elfogadták a képviselő-testület 2018. 
I. félévi munkatervét. Eszerint az ülések 
időpontja: január 29., február 27., már-
cius 27., május 8. és május 29., valamint 
június 12.

A testület támogatta, hogy a Szántó-
föld utcai volt napközis tábor területén 
egy új tornacsarnok épüljön, ennek 
megvalósításának részleteit kidolgoz-
zák. Emellett azt is támogatták, hogy 
készüljön előzetes tanulmány a szomszé-
dos területeken létesíthető strandfürdő 
és uszoda kivitelezéséről, amennyiben 
a volt ÉPK területére tervezett uszoda 

nem kap a megvalósításához elegendő 
tao-támogatást. Arról is határoztak, a 
polgármester vizsgáltassa meg a Bá-
nyász parkba tervezett multifunkcioná-
lis sportcsarnok csökkentett műszaki 
tartalmú kivitelezésének lehetőségeit.

Az önkormányzat öt gazdasági tár-
saságának felügyelőbizottsági tagjainak 
cseréjéről is döntöttek a képviselők.

Elfogadta a testület a közterületi 
környezetterheléssel kapcsolatos intéz-
kedési javaslatokat. Ennek részeként 
megvizsgálják a kerületi kiskereske-
delemmel és vendéglátással foglalkozó 
kereskedelmi és szolgáltatóegységeket 
tartalmazó nyilvántartó rendszert, és 
kidolgoznak egy közterületi környezet-
terheléssel kapcsolatos pontrendszert és 
az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet. 

Jónás Ágnes
(A testületi ülések élőben és felvétel-
ről is megtekinthetők az onkormany-
zatitv.hu és a bpxv.hu honlapokon.)

Újragondolt fejlesztések

Kulturális kerekasztal
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Rendkívüli 
testületi
Rendkívüli képviselő-testületi ülést hívtak ösz-
sze január 18-ára. Az ülésnek mindössze két na-
pirendje volt.

Németh Angéla alpolgármester az ülés 
elején bejelentette, hogy elhunyt Dárdai 
Árpád Ernőné, aki az előző ciklusban 
a Fidesz–KDNP színeiben tagja volt a 
testületnek, majd az Egészségügyi, Szoci-
ális és Esélyegyenlőségi Bizottság külsős 
tagjaként dolgozott. A testület egyperces 
felállással adózott emlékének.

Ezt követően Hujber Gábor tette le 
esküjét, akit a Kerület- és Vállalkozás-
fejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi 
Bizottság külsős tagjának választottak 
meg a közelmúltban. 

A protokolláris eseményeket követő-
en a Budai II. László Stadion rekonstruk-
ciójával kapcsolatos napirendet tárgyalta 
a testület. Erre azért volt szükség, mert az 
MLSZ hiánypótlása kötelezte a REAC-ot 
a stadionfelújítás érdekében benyújtott 
sportfejlesztési programmal kapcsola-
tosan. Ehhez pedig a képviselő-testület 
jóváhagyására is szükség volt.

A következő napirend keretében – az 
április 8-i országgyűlési választásokkal 
összefüggésben – megválasztották a 12. 
Számú Országos Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjait és póttagjait. 
A bizottság tagjának dr. Forgács József 
Pétert, dr. Nemes Andrást és dr.  Szalay 
Kornél Gézát, míg póttagoknak Kap-
ronczay Gáspár Istvánt és Wittmann 
Katalint választotta meg a grémium. A 
bizottság azon nyomban megalakult, a 
tagok letették esküjüket.                  (jónás)

Gratulálnak a kerületi diákönkormányzat megválasztott tisztségviselőinek
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A Szántóföld utcai sporttelep területén egy 
új tornacsarnok felépítéséről fogadott el 
szándéknyilatkozatot decemberi ülésén 
a képviselő-testület. A könnyűszerkezetes 
csarnok helyszínt biztosíthatna a diákolim-
pia versenyeinek, a szabadidős sportoknak, 
nemzetközi és hazai sporteseményeknek.

A csarnok megépítése tör ténhet 
tisztán önkormányzati forrásból, de 
fi nanszírozható az önkormányzat és 
a taóban érintett sportágak összefo-
gásával is. Ebben az esetben az önkor-
mányzatot az építési költség önrészé-
nek a biztosítása, valamint a tervek és 
kiviteli tervek fi nanszírozása terhelné.

A tervezett könnyűszerkezetes 
csarnok lapostetős, 30 méter széles 
és 48 méter hosszú, 1440 négyzet-
méter alapterületű, amelyben 200 fő 

befogadására alkalmas lelátó kiala-
kítására lenne lehetőség. Hivatalos 
versenyszerű méretben elhelyezhető 
benne akár több röplabda- és tenisz-
pálya, keresztben 2 kosárlabdapálya, 
hosszában kézilabda-, illetve terem-
focipálya is. 

A csarnok mellett kialakítanának 
egy kiszolgálóépületet is, ahol a szer-
tárak, öltözők, vizesblokkok, orvosi 
szoba, irodák, tárgyalók kapnának 
helyet. A kiszolgálóépület nagysága 
függ a benne kialakítandó öltözők szá-
mától, valamint a lelátó kapacitásától, 

amelyeket a részletes terveztetéskor 
pontosítana k.

A csarnok rendezvények lebonyo-
lítására és szabadidős tevékenység 
céljára is alkalmas lenne – olvasható 
az előterjesztésben.                                                              

J. Á.

Áder János köztársasági elnök a parlamenti választások időpontját április 
8-ára tűzte ki – írják az elnöki hivatal honlapján.

A választás menetrendje a következő lesz:
• Február 9-én kezdik a választásról szóló értesítők kikül-

dését, amelyet valamennyi magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár megkap. Ezt a jelenlegi állás szerint 
7 946 127 embernek kézbesítik. 

• Február 17-én kezdődik a választási kampány.
• Február 19-e a jelöltállítás kezdete, egyéni jelöltek márci-

us 5-ig gyűjthetik az aláírásokat, az országos és nemzetiségi 
listák bejelentésének határideje március 6-a. 

• Március 23-ig a nemzetiségi választópolgárok regisztrál-
hatnak, ha nemzetiségük listájára szeretnének szavazni az 
országos pártlista helyett. A nemzetiségek – amennyiben 
elérik a szükséges szavazatszámot – kedvezményesen küld-
hetnek képviselőt az országgyűlésbe.

• Április 6-a 16 óra a Magyarországon, de lakhelyüktől eltérő 
településen szavazók átjelentkezésének határideje.          JÁg

Több, a családokat érintő jogszabály 
változott január 1-jével, így egyebek 
mellett nőtt a gyermekgondozási díj 
(gyed), valamint a diplomás gyed ma-
ximális összege, a gyermekváráskor 
az édesanya diákhitelének törlesz-
tését felfüggesztik, a második gyer-
mek vállalása esetén a tartozás fe-
lét, a harmadik vagy további gyermek 
vállalásánál pedig a teljes tartozást 
elengedik.

Az Emberi  Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) összefog-
lalója szerint nőtt a gyed, vala-
mint a diplomás gyed összege, 
és utóbbit az érintettek már a 
gyermek kétéves koráig igény-
be vehetik. A gyed maximális 
összege 2018-ban eléri a bruttó 

193 200 forintot, míg a diplo-
más gyed az alapképzésben 
részt vevő hallgatóknál 96 600 
forintra, a mesterképzésben 
résztvevők esetében 126 350 
forintra emelkedik.

Ötezer forinttal nőtt a két-
gyermekesek családi adóked-
vezménye is. 

Egyről két évre emelték a 
diplomás gyed időtartamát, így 
akár 1,5 millió forintnyi többlet-
támogatást is kaphatnak azok, 
akik az egyetem, főiskola alatt 
vagy annak elvégzése után egy 
éven belül vállalnak gyermeket.

A jelzáloghiteles családok 
tartozása a harmadik, a negye-
dik és az ötödik vagy további 
gyermek megszületése ese-

tén gyermekenként 1-1 millió 
forinttal csökken. Ez igaz a 
később felvett hitelekre is. Az 
első gyermek vállalásakor az 
édesanya fennálló diákhitelét 
felfüggesztik, a másodiknál a 
tartozás felét elengedik, a har-
madiknál pedig az egészet.

Több pénzt kapnak kézhez 
azok, akik állandó és tartós 
gondozásra szoruló súlyosan 
fogyatékos vagy tartósan beteg 
18 év alatti emberek gondozá-
sát, ápolását végzik. Az ápolási 
díj alapösszege öt százalékkal 
emelkedett, valamint a tartósan 
beteg gyermeküket legalább 
húsz éven át otthon ápolók szá-
mára új támogatási forma lesz 
elérhető.                              (jónás)

Változott több, családokat 
érintő jogszabály

A választások 
menetrendje
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Új tornacsarnok épülhet

A pártok bejelentették, hogy kiket indítanak a Budapest 12. szá-
mú országgyűlési egyéni választókerületben. A DK Hajdu Lász-
lót, a Fidesz–KDNP László Tamást, a Jobbik Gyenes Gézát, az 
LMP Szilvágyi Lászlót, a Momentum pedig Krisztics Biankát ne-
vezte meg jelöltként.
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A tej és a tejtermékek a kiegyensúlyozott, ve-
gyes étrend fontos részei, a bennük található 
értékes tápanyagok hozzájárulnak a szervezet 
megfelelő működéséhez. Meglepő, hogy miköz-
ben ezt a legtöbben így is gondolják, mégis év-
ről évre egyre kevesebbet fogyasztunk ezekből 
az élelmiszerekből – hangzott el a TÉT Platform 
január 11-i sajtótájékoztatóján. 

A legfrissebb hazai táplálkozási aján-
lások szerint naponta legalább fél liter 
tejet vagy ennek megfelelő mennyiségű 
kalciumtartalmú tejterméket, például 
joghurtot vagy sajtot kellene fogyaszta-
nunk. Azonban nekünk, magyaroknak 
mintha nem ízlenének a tejből készült 
fi nomságok: az Országos Táplálkozási 
és Tápláltsági Állapot Vizsgálat adatai 
szerint 84 százalék azok aránya, akik az 
ajánlásnál kevesebbet esznek belőlük. 

– A kedvezőt len folyamatnak 
előbb-utóbb komoly népegészségügyi 
kihatásai is lehetnek, hiszen a tej és a 
tejtermékek biztosítják kalciumbevite-
lünk jelentős hányadát – hangzott el a 
tájékoztatón. 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ál-
tal nemrégiben publikált elemzés adatai 
szerint a csontok szilárdságában fontos 
szerepet betöltő kalcium 54 százaléka a 
tej és a tejtermékekkel kerül a szerveze-

tünkbe. A gondot az jelenti, hogy a ma-
gyarok többsége még így sem jut hozzá 
az ajánlásokban szereplő napi 800-1000 
milligramm kalciumhoz, az átlagos fo-
gyasztás mindössze 721 milligramm. Ez 
az érték a csontritkulás szempontjából 
jobban veszélyeztetett nők körében még 
ennél is alacsonyabb. 

– Ez különösen riasztó annak fényé-
ben, hogy a becslések szerint egymillió 
magyart érintő betegségről beszélünk, 
akiknek kétharmada nő – mondta 
dr. Sarkadi-Nagy Eszter, az OGYÉI- 
OÉTI osztályvezetője. 

Antal Emese dietetikus-szocioló-
gus, a TÉT Platform szakmai vezetője 
a táplálkozási ajánlásokon túl további 
nyomós érveket fogalmazott meg a tej 
és a tejtermékek fogyasztása mellett. 
Ezek az élelmiszerek a legfontosabb 
kalciumforrásaink, ráadásul vitamin- 
és ásványianyag-tartalmuk is jelentős. 
Tudományos kutatások erősítették meg, 
hogy rendszeres fogyasztásuk, például 
a vastagbélrák előfordulásának gya-
koriságát 15-20 százalékkal csökkenti. 
Néhány évvel ezelőtt pedig arra mutat-
tak rá, hogy a savanyított tejtermékek, 
főként a joghurt fogyasztása akár a 2-es 
típusú cukorbetegség előfordulását is 
mérsékelheti. 

B. I.

Az orvostudomány 
egészen 1901-ig nem 
ismerte a vércso-
portokat, az emberi 

vér típusait és különbségeit. 
Felfedezése Karl Landsteiner 
osztrák biológus és orvos ne-
véhez fűződik, aki 1930-ban 
megkapta áttörő tudományos 
munkájáért a fiziológiai és 
orvostudományi Nobel-díjat.

Az AB0 vércsoportrend-
szer alapját az emberi vö-
rösvértestek membránjához 
kapcsolódó szénhidrát-mole-
kulák szerkezeti különbségei 

határozzák meg. Akiknek a 
vörösvértestjei csak az egyik 
vagy a másik szénhidrátlán-
cot, antigént tartalmazzák, A 
vagy B vércsoportúak. Az AB 
vércsoportúak vérében mind-
két típus megtalálható. A 0-s 
vércsoportú emberek vérében 
nincs antigén és a világon a 
leggyakoribb. 

A vérellátók számára a 
legértékesebb, mivel bárkinek 
adható, legyen az illető A, B 
vagy éppen 0 vércsoportú. In-
nen a név, univerzális donor. 
Viszont a nullás vércsoportú 

emberek nehéz helyzetben 
vannak, ők ugyanis csak és ki-
zárólag nullás vért kaphatnak, 
minden más esetben súlyos 
reakciók alakulnak ki náluk. 

Az osztrák orvos-biológus 
és egy Wiener nevű kollégája 
egy másik vércsoportrend-
szert is felfedezett, amelyet 
faktorok határoznak meg. Az 
Rh-rendszer lényege, hogy 
egy bizonyos molekula jelen 
van-e (+) vagy sem (–) a vörös-
vértest felszínén. A két rend-
szer kombinálásból jönnek 
létre olyan vércsoportok, mint 

például az A+, ami hazánkban 
a leggyakoribb.

A Magyar Vöröskereszt 
folyamatosan szervez véradá-

sokat, honlapjukon a legfon-
tosabb információk mellett 
táblázatban szemléltetik, ki 
kinek adhat vért.                      (b)

A XV. kerületi Egészségügyi Intézmények veze-
tése január 12-én szakmai konzultációt tartott 
az egészségüggyel, egészségneveléssel érin-
tett nonprofi t szervezetek, klubok és egyesüle-
tek, önkormányzati intézmények képviselőivel. 
A konzultáció témája a következő öt év egész-
ségügyi szakmai fejlesztési tervének megvi-
tatása volt. 

– A tervben már új koncepciót fogal-
maznánk meg – mondta dr. Sólyom 
Olimpia  főigazgató. – Szeretnénk az 
egészségügyi ellátást teljes egészében 
a kerület szolgálatába állítani, és a 
rendelőt még jobban kinyitni az em-
berek előtt. Ennek része az is, hogy 
tavaly együttműködési megállapodást 
kötöttünk a partner szervezetekkel, 
akiket szeretnénk a terv elkészítésébe 
is bevonni.

Az új szakmai tervben szerepel töb-
bek között a baleseti sebészeti rendelés 
meghonosítása a kerületben, a cukorbe-
teg-lábrendelések és a hozzá kapcsolódó 
pedikűr elindítása. A gyermekellátás 
erősítésére, és a gerincbetegségek ha-
tékonyabb ellátására együttműködési 
megállapodást kötnek az Országos Kli-
nikai Idegtudományi Intézettel. Az idős-
ellátást javítanák, kialakítanának egy 
kerületi lézerközpontot, CT-t létesítené-
nek, mely országos szinten egyedülálló 

kezdeményezés a járóbetegellátásban. 
A kerület több pontján úgynevezett 
Egészségfejlesztési Irodákat alakíta-
nának ki, ahol a betegek egészségügyi 
és szociális kérdésekben is tanácsokat, 
segítséget kapnának.

A január 12-i konzultáción részt vevő 
civil szervezetek elsősorban azt kérték, 
hogy legyen több egészségügyi témájú 
előadás a szakemberektől. Az új szak-
mai terv első olvasata február végére 
készülhet el, melyet újból megvitatnak 
majd a civil szervezetekkel. A kész anyag 
várhatóan nyár elején kerül a testület 
elé, a program pedig szeptember 1-jével 
indulhat el.

A XV. kerületi Egészségügyi Intéz-
ményeknél először 2013-ban, törvényi 
előírásra készítettek szakmai tervet. Az 
ötéves terv többek között tartalmaz-
ta, hogy a lakosok egészségi állapotát 
szűrésekkel feltérképezik, új szakren-
deléseket indítanak, technikai és inf-
rastrukturális fejlesztéseket végeznek. 
A terv elkészítését és megvalósítását 
dr. Sólyom Olimpiára bízták. Tavaly 
ősszel a főigazgató mandátumát újabb 
öt esztendővel meghosszabbította a 
testület, ugyanakkor azt is előírta szá-
mára, hogy a 2018 májusában lejáró 
szakmai fejlesztési terv helyett egy újat 
dolgozzon ki.                                                       R. T.

Csökkenő tejfogyasztás

Ki kinek adhat vért? 

Populáris egészségügy
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A „szó elszáll, az írás megmarad” – a közmondás manap-
ság fokozottan igaz az online világra. Az internetre fel-
töltött információk még évek múlva is elérhetőek. Ezért 
fontos feladata egy felelősen gondolkodó szülőnek, hogy 
megtanítsa gyerekét, hogyan döntheti el az elolvasott hír-
ről egy kamasz gyerek, hogy igaz vagy sem.

Dr. Urbán Ágnes médiakutató szerint régebben 
elegendő volt, ha egy hírnek megkerestük az 
eredeti forrását vagy több más internetes újság 
oldalán ellenőriztük. Ma annyival bonyolultabb 
a helyzet például a magyar médiapiacot tekintve, 
hogy több hírportál azonos kézben van, így hiába 
találunk meg egy hírt több oldalon, a mennyiségi 
megjelenés nem jelenti az elolvasott hír hitelessé-
gét. A teljes hazai médiapiac tulajdonosi hátteré-
nek ismerete pedig nem hétköznapi tudást igényel. 

Legyen mindig gyanús például a kattintásva-
dász (eredeti kifejezéssel clickbait) cím. Ilyenek 
sokszor a kérdőjellel végződő vagy számokkal 

kezdődő, celebekre hivatkozó vagy bombasztikus  
címek. Ezek szenzációhajhászok, általában szán-
dékosan megtévesztők, olyan oldalakra visznek 
el, ahol csak a reklámok miatt fontosak az olva-
sók. Kerülendők azok az internetes oldalak is, 
melyekről biztosan tudni, hogy nem hitelesen 
tájékoztatnak. Ezeket több valódi médiaoldal 
gyűjti, érdemes rákeresni a megtévesztő magyar 
honlapok listájára, és utána elkerülni ezeket, 
melyeken a kamuhírektől az áltudományos cik-
kekig sok mindent megtalálhatunk. Sokat segít 
és fejleszti a nyelvtanulást, ha egy külföldi hírt 
az eredeti oldalakon, idegen nyelven olvasunk el. 

Ha mi magunk tudatában vagyunk annak, 
mire figyeljünk oda, és ezeket a szabályokat 
megtanítjuk a gyerekeknek is, akkor nyugodtak 
lehetünk, hogy tudatosan fogják használni a mé-
diát. M ég akkor is, ha a sajtó egyes szereplői nem a 
hiteles és korrekt tájékoztatást tartják szem előtt.

(KI)

A szamárköhögés, bár kötelező vé-
dőoltás van ellene, az újszülöt-
tekre és csecsemőkre veszélyes 
betegség – mondta el a Házi Gyer-
mekorvosok Országos Egyesületé-
nek elnöke az M1 aktuális csatorna 
műsorában annak kapcsán, hogy 
két újszülött kapta meg a betegsé-
get 2017 utolsó napjaiban.

Póta György elmondta, Ma-
gyarországon az 1950-es évek 
óta kötelező védőoltás van a 
szamárköhögés (pertussis) 
ellen, az első oltást két hóna-
pos korban kapják a gyerekek 
a DiPerTe kombinált oltásban, 
és az ismétlődő oltássorozat 
a fi atal felnőttkorig nyújt vé-
dettséget.

A szamárköhögés bakteri-
ális eredetű, cseppfertőzéssel 
terjedő, csillapíthatatlan, erős 
köhögéssel járó megbetege-
dés. A fertőzés antibiotikum-
mal, köhögéscsillapító készít-
ménnyel gyógyítható. Nem 
halálos betegség, azonban 
az erős köhögési rohamok az 
újszülötteket, csecsemőket ki-
fáraszthatja, aminek komoly 
következményei lehetnek.

Tavaly harminc igazolt sza-
márköhögéses esetet regiszt-
ráltak Magyarországon, Póta 
György azonban hozzátette: 
mivel a lakosságot beoltották 
a betegség ellen, ezek a szór-
ványos esetek nem okozhatnak 
komoly járványt.                      JÁg

Az anya éveken át rettegett 
a farsangtól. Eleinte azért, 
mert nem kis logisztikát igé-
nyelt beilleszteni az enyhén 

zsúfolt napirendbe a gyermek jelmezé-
nek elkészítését, amelyet ráadásul jelen-
tősen megnehezített a varrógép haszná-
latának nem ismerete és a meglehetősen 
hiányos szabás-varrás képessége.

Mindezek felismerése odáig veze-
tett, hogy ismerősöktől próbált jelmezt 
kölcsönkérni, ez azonban, mint be 
kellett látnia, szintén lehetetlen vállal-
kozás. Vagy nem sikerült elég korán 
lépnie, és kiderült, hogy a vágyott 
jelmezt már rég másnak ígérték, vagy 
ha sikerült is megkaparintania, azon 
is alakítani kellett volna, azaz az egyes 
számú probléma ismét életbe lépett.

Aztán volt idő, amikor az anya 
megszállot tan járta a nagyobb 
áruházakat, abban bízván, csak 

akad valamelyikben egy használ-
ható minőségű/méretű darab (nem 
akadt).

Nem maradt más reménye, mint 
az, hogy az iskolában más lesz a hely-
zet. Hát nem lett. Aztán egy farsangi 
szezon szó szerinti átvészelése után 
jött a nem várt megváltás. Ehhez pedig 
nem kellett más, „csak” egy iskolavál-
tás (no, nem a farsangi jelmez miatt). 
Kiderült ugyanis, hogy az új közösség 
pedagógusai csoportos jelmezben gon-
dolkodnak, amelyeket a gyerekek, a 
tanítók segédletével, maguk készítenek 
el, ráadásul az iskolában.

Az anya végre, öt év után hátradől-
hetett, közben kezeit imára kulcsolta a 
drága pedagógusokért. És csak most 
eszmélt arra, hogy bár mindjárt itt a 
farsang, fogalma sincs, idén mivel ké-
szül az osztály. Meglepetés lesz!                

-y -a

Legyen alap a kételkedés!

Farsangi jelmezmizéria

Veszélyes 
szamárköhögés

Beoltott lakosságForrásellenőrzés | Nehéz, de nem lehetetlen
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Szabó József életében sok az állandóság: negyven éve lakik 
a XV. kerületben, azóta él boldog házasságban a feleségével 
és már ötvenöt éve dolgozik üvegművesként. Abban a sze-
rencsés helyzetben voltunk, hogy az érdekes beszélgetés 
közben láthattuk, hogyan készülnek ezek a törékeny csodák.

– Hogyan jutott eszébe, hogy üvegműves legyen?
– Tizenegy-két éves voltam, amikor aján-

dékba kaptam egy üveghattyút, amely eltö-
rött. Persze nem sikerült az otthoni gáztűz-
helyen megjavítani, de nagyon érdekelt ez a 
terület. A Laborfelszerelési Gyárban tanultam 
meg a szakmát, majd a Gyógyszerkutató laborjába 
kerültem, ahol húsz évig dolgoztam. Kisiparos lettem 
1985-ben. Eleinte másodállásban, majd 1992-től főál-
lásban, ma pedig már nyugdíjasként dolgozom.

– Tényleg ötvenöt éve dolgozik?
– Édesapám szabómester volt, 86 évesen még dol-

gozott. Én ezt láttam, ebben nőttem fel. Örömet jelent 
a munka, ezt máshogy nem is lehet csinálni. Nálunk 
minden termék első osztályú, selejt nem mehet ki. Nem 

is nagyon van. Minden darabnál arra kell odafi gyelni, 
hogy megtaláljuk az arányokat, és akkor mindegyik 
tökéletes lesz. 

– Húsz évig íjászkodtam, tíz évig válogatott voltam. 
Amikor az üveggel dolgozom, az ugyanolyan. Mindig 
arra az egy lövésre kell fi gyelni, nem az előzőre vagy a 
következőre, így lehet a legjobbat kihozni belőle. 

– Veszélyes foglalkozás az üvegművesség?
– Hát, a meleg üveg ugyanúgy néz ki, mint a hideg, 

de nekem nem volt komolyabb sérülésem. A láng két-
ezer fokos, az üveg ezerkétszáz fokon lesz képlékeny, 
de tudom, hogy hol meleg. Talán egyszer vágtam el az 
ujjam, azóta a mutatóujjam végével tompán érzek, de 
az az én hibám volt, nem az üvegé.

– A technikai fejlődés az önök szakmájában is 
megjelent?

– Az eszközökben nem jellemző, harminc éve 
ugyanazt a lángot használom. Inkább a dizájnt kell 
modernizálni, ezeket a termékeket és mintákat én 
találom ki.

– Miket készítenek? 
– Főleg egyedi dekorációs díszgömböket, ezek nem 

azonosak a karácsonyfadíszekkel, mert ezek egész év-
ben díszítenek, nem pedig csak év végén lógnak két hé-
tig a fán. Németországban és Amerikában adjuk el, ott 
nagy kereslet van rá. Már most kaptunk megrendelést 
az év végére. De egyébként bármit meg tudunk csinálni 
üvegből, a pohártól a vázán keresztül a gyertyatartóig. 

– Együtt dolgozik a fi ával, hogy működik a családi 
vállalkozás?

– Nem inspiráltam, hogy ezt csinálja, egyszer csak 
lejött a műhelybe, hogy szeretné megtanulni. Örülök 
neki, minden tapasztalatomat és trükkömet megosz-
tom vele. A mi családunk szépen él együtt, három fő 
szavunk van a munkában – és általában az életben –, 
a kérem, a köszönöm és a bocsánat. Szerintem csak így 
működhet az élet.                                                                   (KI)

A meleg üveg 
ugyanúgy 
néz ki, mint 
a hideg

„ Három fő szavunk, a kérem, 
a köszönöm és  a bocsánat.
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Olvasóink kérdezték

Olvasói jelzést kaptunk, hogy a Szövőgyár utcai óvodánál látszó-
lag egészséges fákat vágtak ki. Megkérdeztük a Répszolg ügyve-
zetőjét, hogy miért volt szükség a fák kidöntésére. Demeter Já-
nos elmondta, hogy három fát kellett kivágniuk, mégpedig azért, 
mert az erős szél gyakorlatilag kifordította a növényeket a he-
lyükről. Az egyik fa a kerítésen át bedőlt egy ingatlan területére, 
és megrongálta a lakóház homlokzatát. A további balesetveszély 
és vagyoni kár megelőzése érdekében kellett a másik két gyökér-
veszett fát is kivágni – tudtuk meg az ügyvezetőtől.
Még decemberben jelezte egy másik olvasónk, hogy nincs ka-
rácsonyi díszvilágítás a Szentmihályi úton. Utánajártunk ennek 
is, és kiderült, hogy a környező üzletközpontok fi nanszírozták a 
dísz fényeket, de már évek óta erre nem áldoztak. 

Áfacsökkenés
Január 1-jétől 5 százalékra csökkent az internet, a halhús, a ser-
tésbelsőség és -vágási melléktermék, az éttermi szolgáltatás és 
a Braille-nyomtatók, illetve -kijelzők áfakulcsa – írta az MTI. 

Felújítás volt a Páskom oviban
Január elején birtokba vehet-
ték a felújított Páskompark 
óvodát a gyerekek, a szülők és 
az óvoda dolgozói. Mi után hi-
vatalos átadóünnepség nem 
volt, ezért a Fidesz– KDNP-
frakció tagjai várták apró meg-
lepetéssel január 11-én reggel 
az oviba igyekvő családokat 
– mondta el László Tamás or-
szággyűlési képviselő az óvo-
dánál tartott sajtótájékozta-
tón. Mint kihangsúlyozta, az, 
hogy az óvoda ilyen minőség-
ben megújulhatott kívül-belül, 
az a Fidesz–KDNP-frakciónak 
köszönhető, hiszen képviselő-
ik végig kitartottak a korszerűsítés megvalósí-
tása mellett. László Tamás elmondta, rengeteg 
vizsgálat indult a felújítással kapcsolatban, külön-
böző túlárazásokat és egyéb visszaéléseket sej-
tetve, majd hozzátette: – Ez idáig egyetlen vizs-
gálat sem zárult azzal az eredménnyel, hogy itt 
bármiféle hiba, visszaélés, netán korrupció fordult 

volna elő. Sőt azt kell mondanom, hogy nagyon jó 
minőségben történt meg a külső-belső felújítás, 
a jelenlegi igen magas építőipari árakhoz képest 
sokkal alacsonyabb áron. Kiemelte, hogy az álta-
luk megkérdezett szülők és gyerekek mindannyi-
an nagyon meg vannak elégedve a korszerűsített 
óvodával. 

Drágultak egyes postai szolgáltatások
Átlagosan 3 százalékkal drágultak a 
postai szolgáltatások január 16-
tól – közölte a Magyar Pos-
ta. Nem emelkedett a leg- 
gyakrabban feladott termék, 
a közönséges levél, valamint 
az elsőbbségi levél díja, a le-
velezőlap és a képeslap ára. 
A hivatalos irat ára 10 forinttal 
370 forintra, az ajánlott és tértivevény többlet-
szolgáltatás pedig 5-5 forinttal 295 és 205 fo-
rintra nőtt.
A belföldi postacsomag ára a leggyakoribb, 
2 kilogramm alatti súly esetén 1490 forintról 
1530 forintra, az MPL üzleti csomag ugyanezzel 

a súlyhatárral 1690 forint-
ról 1740 forintra, posta-
ponti kézbesítés esetén 
1320 forintról 1355 fo-

rintra emelkedett.
Az MPL Netcsomag a leg-

gyakrabban igénybe vett S 
méret esetében háznál kézbesí-

tés esetén 1530 forint, postaponti kézbesítés-
nél 1180 forint lett. A belföldi EMS gyorsposta 
1 kilogrammig 3790 forintról 3900 forintra nő.
Nem változott viszont a csomagautomata ára, 
sem az üzleti csomaghoz kapcsolódó többlet-
szolgáltatások díjai, sem a nemzetközi cso-
mag árak. 

Ingyenes ruhaosztás
A Lehet Más a Politika kerületi szervezete évek óta tart ingye-
nes ruhaosztást kerületünkben. Január minden szombatján volt 
ilyen karitatív akció a Rákos út 185. szám alatti képviselői iro-
dában. Az utolsó alkalom január 27-én lesz, amikor délután 2 és 
6 óra között várják a rászorulókat. Aki szeretné feleslegessé vált 
ruhaneműit felajánlani, írjon a bp15@lehetmas.hu e-mailre vagy 
hívja a 06 30 497 8356-os telefonszámot. 

E-ügyintézés a rendőrségen

Január elsejétől a rendőrség biztosítja az elektronikus ügyin-
tézés lehetőségét – jelentette be az Országos Rendőr-főkapi-
tányság. Az elektronikusan intézhető ügyek felsorolása és az 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályok a police.hu 
honlapon elérhetők az „e-ügyintézéssel kapcsolatos szabályza-
tok” menüpontban. A rendőrség az elektronikus ügyintézést hi-
vatali időben biztosítja. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatás 
keretében megküldött beadványokat, kérelmeket, bejelentéseket 
hivatali munkaidőn kívül nem kísérik fi gyelemmel a rendőri szer-
vek. Ezért ha valaki azonnali rendőri intézkedést igénylő ese-
ményt jelentene be vagy segélykérése van, azt a 112-es telefon-
számon teheti meg. 

A Kossuth Lajos Általános Iskolában Angol napot tartottak janu-
ár 16-án. Az iskola diákjai brit színekbe öltöztek, énekeltek, va-
lamint egy versenytáncos pár angolkeringőt mutatott be és taní-
tott be a gyerekeknek. A program ezzel nem ért véget. Délután 
2 órától a tanulók által kiválasztott fi lmeket mutatták be az ér-
deklődőknek a fi lmklub keretében. 

Felújítás 
a közösségi 
házban
Az önkormányzat támoga-
tásával felújították a vizesb-
lokkot az Újpalotai Közösségi 
Házban. A munkálatok miatt 
a ház december 18-tól janu-
ár 21-ig zárva tartott. Ez idő 
alatt a házban működő cso-
portok működéséhez szüksé-
ges helyiséget és körülménye-
ket a Zsókavár utca 2. szám 
alatt található irodában, a Har-
tyán köz 3.-ban (Zöld Klub), va-
lamint a Kikötőben (Száraznád 
utca 5.) biztosították. Az Újpa-
lotai Közösségi Ház január 22-
én, hétfőn nyitotta meg újra a 
kapuit. 

Angol nap a Kossuthban
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 Hajdu László  polgármester
20 288 7721, polgarmester@bpxv.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján előjegyzés kérhető a 
305 3136; 305 3260 telefonszámokon.

 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 Rákos-
palotáért) 20 352 4009
roden00@freemail.hu
Minden hónap második szerdáján, 

17 és 19 óra között a Palota Pont Rákospalotai 
Tanácsadó és Együttműködési Irodában.

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

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

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

 6. sz. vk. Legárd Krisztián (DK)
30 844 9595
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 Otthoná-
ban 15–17 óra között a C. épület fszt. 12. sz. klub-
helyiségben. Telefonon vagy e-mailen történő egyez-
tetés esetén más helyszín és időpont is lehetséges.

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

 12. sz. vk. Victorné dr. Kovács Judit 
(Fidesz–KDNP) 20 350 6859
kovacs.judit@fi desz.hu
Telefonon és e-mailen történő 
egyeztetés alapján, illetve minden 

hónap első csütörtökén 16:00–18:00 óráig az 
Újpalotai Nyitott Ajtó Együttműködési Irodában.

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

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

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

15–17 óráig a Pestújhelyi Együttműködési Irodá-
ban (Bp. XV., Pestújhelyi út 68.). Telefonon vagy 
e-mailen történő egyeztetés esetén más helyszín 
és időpont is lehetséges.

 Bodó Miklós (Jobbik) 
70 372 3044
bodo.miklos@jobbik.hu
Minden hónap harmadik csütörtö-
kén 16–18 óra között a Budapest 

XV., Árvavár utca 38. szám alatt, illetve telefonon és 
e-mailen történő egyeztetés alapján.

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

  Németh Angéla (RÁTE)
20 344 0677
rasztamegy@ gmail.com
Telefonon és e-mailen  történő 
egyeztetés alapján.

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

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

POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

JEGYZŐK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE ÉS FOGADÓÓRÁJA

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

 Dr. Lamperth Mónika jegyző
Félfogadás: Minden hónap második keddjén 13.30–16.30 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban. Előzetes telefonegyeztetés a 305 3268-as 
telefonszámon.

 Dr. Filipsz Andrea aljegyző
Félfogadás: Minden hónap második keddjén 13.30–
16.30 óráig a Polgármesteri Hivatalban. Előzetes 
telefonegyeztetés a 305 3268-as telefonszámon.

 László Tamás országgyűlési képviselő 
Félfogadás: minden hónap harmadik szerdáján 16.00–18.00 óráig
a Nyitott Ajtó Újpalotai Együttműködési Irodában 
(1156 Páskomliget u. 6.),
előzetes egyeztetés a 704 6088-as telefonszámon.

 Németh Angéla 
alpolgármester
Minden hónap 1. hét-
fője 13:30–17:30-ig. 
Időpontkérés 

telefonon történő egyeztetés 
alapján. 305 3201 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 103-as szoba

 Victorné 
dr.  Kovács Judit 
alpolgármester
kovacs.judit@bpxv.
hu

Minden hónap 2. hétfője 13:30–17:30 
óra között. Helyszín: Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 105-ös iroda. 
Telefonszám: 305 3284.

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

17:30 óra között. Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal I. emelet, 
108-as iroda. 
Telefonszám:  305 3201.

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA 
RENDELETEI

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-
testületének 26/2017. (XII. 20.)1 önkormányzati 
rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi ön-
kormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) be-
kezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2018. 
év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól a 
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. Kerületi 
Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Polgármes-
teri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szervei-
re terjed ki. 
(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat gazdálko-
dására, az önkormányzati feladatok, a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok és az Önkormányzat gazdasági társasá-
gai fi nanszírozására kell alkalmazni. 
Az átmeneti gazdálkodás szabályai
2. §
(1) Az átmeneti időszakban teljesíthetők:
a) az önkormányzat és költségvetési szervei működésé-
hez szükséges kiadások;
b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt 
teljesítményértékelésén alapuló illetményeltérítéssel ösz-
szefüggő kiadások legfeljebb a 2017. évi eredeti költség-
vetésben szereplő mértékig;
c) a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott szervezeti felépíté-
sének megfelelő bérstruktúra és engedélyezett álláshely 
szám szerinti illetmények kifi zetései;
d) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nél-
kül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a 
fi zetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapí-

1  Elfogadta a képviselő-testület 2017. 12. 19-i ülésén. Ha-
tályos 2017. 12. 21. napjától

tásának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és köte-
lezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fi zeté-
si kötelezettségek; 
e) a jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítá-
si és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások a 2017. 
évi előirányzat-maradványok erejéig;
f) a működés biztonságához szükséges és indokolt felhal-
mozási kiadások;
g) a szociális ellátás keretében indokolt pénzbeli ellátások, 
a rendszeres segélyezési feladatok, indokolt eseti segélye-
zések, helyi támogatások a 2017. évi eredeti költségvetés 
szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított 
előirányzatának időarányos mértékéig;
h) az önkormányzati költségvetési szervek engedélye-
zett álláshely szám szerinti munkabérek, illetmények kifi -
zetései.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásokat 
legfeljebb a 2017. évi eredeti költségvetés szerkezeti vál-
tozásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatá-
nak időarányos részéig teljesíthetnek.
3. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a) az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és 
kiadásait teljesítse;
b) a 2017. évi maradványt érintő áthúzódó szállítói kifi ze-
téseket teljesítse;
c) indokolt esetben az átmeneti időszakban kötelezettsé-
get – a 2. § (1) bekezdésében – foglaltakon túlmenően – 
összesen 100 000 000 Ft értékig vállaljon. Ezen összeg 
fölött a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzá-
járulásával vállalhat kötelezettséget;
d) az önkormányzat és a Palota Holding Zrt. közötti, 2018. 
évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2017. 
évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos 
mértékének megfelelően fi nanszírozza a Palota Holding 
Zrt.-t;
e) az önkormányzat és a RÉPSZOLG Nonprofi t Közhasznú 
Kft. közötti, 2018. évre szóló megállapodás megkötéséig 
legfeljebb a 2017. évi megállapodásban  foglalt előirány-
zatok időarányos mértékének megfelelően fi nanszírozza a 
RÉPSZOLG Nonprofi t Közhasznú Kft.-t;
f) az önkormányzat és a Palota-15 Nonprofi t Kft. közöt-
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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
LAKÁS PIACI ALAPON, FELÚJÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
„EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK IGAZGATÓI PÁLYÁZAT”

B E L k é pB E L k é p

ti, 2018. évre szóló megállapodás megköté-
séig legfeljebb a 2017. évi megállapodásban 
foglalt előirányzatok időarányos mértékének 
megfelelően fi nanszírozza a Palota-15 Non-
profi t Kft.-t;
g) az Önkormányzat és az XV Média Nonprofi t 
Kft. közötti, 2018. évre szóló megállapodás 
megkötéséig legfeljebb a 2017. évi megálla-
podásban foglalt előirányzatok időarányos 
mértékének megfelelően fi nanszírozza az 
XV Média Nonprofi t Kft.-t;
h) gondoskodjék a 2017. II. félévi adóbesze-
dés utáni adójutalék 2018. január 31-ig törté-
nő kifi zetéséről; 
i) átutalja a 2017. évi döntések alapján meg-
kötött szerződések szerinti ellenértéket és tá-
mogatást;
j) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénz-
eszközeit bankbetétbe, tőke- és hozamgaran-
tált hazai állampapírokba fektesse be. 
4. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a 2–3. §-ban foglalt kiadásokkal kap-
csolatos kötelezettségvállalásra. 
A köztisztviselői illetményalap
5. §
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 
50 250 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép ha-
tályba, rendelkezései a 2018. évi költségve-
tési rendelet hatályba lépésének napjáig ha-
tályosak.
 Dr. Lamperth Mónika s. k. Hajdu László s.k.
 jegyző polgármester

Budapest Főváros XV. Kerület 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2017. (XII. 21.)2 önkormányzati 
rendelete egyes önkormányzati 
rendeleteknek a Képviselő-testület 
szervei hatáskörével összefüggő 
módosításáról
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 
a lakossági kezdeményezésű és lakossági 
hozzájárulással önkormányzati beruházás-
ban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 
25/2000. (V. 5.) ök. rendelet,
a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. 
(VII. 2.) ök. rendelet, 
az Önkormányzat közművelődési feladatairól 
és a helyi közművelődési tevékenységről szó-
ló 10/2003. (IV. 1.) ök. rendelet,
a lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet,
a XV. kerület Önkormányzatának tulajdoná-
ban lévő lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek elidegenítésének szabályairól 
szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet,
a többlakásos lakóépületek magánerős fel-
újításához nyújtható vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatásról szóló 14/2005. 
(V. 3.) ök. rendelet,
a helyi támogatásról és a fi atal házasok első 
lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 
31/2006. (XII. 7.) ök. rendelet,
a civil szervezetek pályázati önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2011. (II.  22.) önkor-
mányzati rendelet,
egyes képviselő-testületi hatáskörök átru-
házásáról és egyes hatáskörök megállapítá-

2  Elfogadta a képviselő-testület a 2017. 12. 19-i 
ülésén. Hatályos 2017. 12. 22. napjától

sáról szóló 27/2011. (V.  31.) önkormányza-
ti rendelet,
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási kö-
zösségek részére nyújtható támogatásról szó-
ló 9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet,
a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 28/2012. 
(VII. 2.) önkormányzati rendelet,
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelet,
az önkormányzat testnevelési és sportfel-
adatairól szóló 1/2014. (I.  6.) önkormányza-
ti rendelet,
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér-
beadásának a feltételeiről szóló 25/2015. 
(VI. 1.) önkormányzati rendelet,
a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. 
(III. 1.) önkormányzati rendelet,
a Budapest XV. Kerület településkép védel-
méről szóló 21/2017. (IX. 29.) önkormányza-
ti rendelet
módosítására a következőket rendeli el:
1. A lakossági kezdeményezésű és lakossági 
hozzájárulással önkormányzati beruházás-
ban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 
25/2000. (V. 5.) ök. rendelet módosítása
1. §
A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(3) Az útépítési beruházás kezdeményezésé-
re irányuló kérelmekről az (1)–(2) bekezdés-
ben meghatározott szempontok fi gyelembe-
vételével a polgármester dönt.”
2. A helyi környezet védelméről szóló 
20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet módosítása
2. §
A rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzati Környezetvédelmi 
Alap felhasználásáról – a Képviselő-testület-
nek történő beszámolási kötelezettség mel-
lett – polgármester gondoskodik. Az Alap-
ból nyújtható támogatások pályázati úton 
nyerhetők el. A pályázati feltételeket a Kerü-
let- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környe-
zetvédelmi Bizottság határozza meg. A pályá-
zatokról a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, 
Érték- és Környezetvédelmi Bizottság dönt. 
Pályázatok elbírálásához szükség szerint kül-
ső szakértők véleményét is be kell szerezni. A 
pályázat nyertesével a szerződést a polgár-
mester köti meg.
A támogatás összegének rendeltetésszerű 
felhasználását a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
folyamatosan ellenőrzi.
Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap fel-
használását az Önkormányzat a zárszámadá-
sáról szóló rendeletében hagyja jóvá.”
3. Az Önkormányzat közművelődési felada-
tairól és a helyi közművelődési tevékenység-
ről szóló 10/2003. (IV. 1.) ök. rendelet módo-
sítása
3. §
A rendelet a következő 10/A. § - sal egészül ki:
„10/A. §
A polgármester dönt a közművelődési felada-
tok fi nanszírozását szolgáló önkormányzati 
önrészt nem igénylő pályázatokról, különös 
tekintettel az érdekeltségnövelő pályázatról.” 
4. §
Hatályát veszti a rendelet 10. § (2) bekezdés 
l) pontja.
4. A lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó-
ló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet módosítása
5. §
A rendelet 7. § (5) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„d) az a), e) és h) pont vonatkozásában a pol-
gármester,”
[...]

Polgárok Palotáért 
Egyesület
Közlemény
Tisztelt XV. kerületi Polgárok!
Kedves Lakótársak!
Egyesületünk 20018. 01. 29-én 17:30-
kor jogi és közbiztonsági tanácsadást 
tart Újpalotán az Együttműködési Iro-
da Nyitott Ajtó helyiségében (Páskom-
liget utca 6.).

• Hogyan előzhetjük meg 
a bajt, a károkozást?

• Hogyan védjük meg 
magunkat, értékeinket?

• Hogyan segíthetünk 
egymásnak, másoknak?

• Kihez fordulhatunk segítségért?
Kérjen tanácsot, mondjon véleményt. 
Szakértőink várják Önöket, és segíte-
nek megtalálni a helyesnek tartott leg-
jobb megoldást.
A közbiztonság a mi ügyünk is!
A Polgárok Palotáért Egyesület bé-
kés-, nyugodt és biztonságos életet kí-
ván Önöknek 2018-ban is.
Budape st, 2018. január 
Polgárok Palotáért Egyesület
„Civil kurázsi”

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített 
Bölcsődék igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának 
ellátására.  
A magasabb vezetői megbízás időtartama:
határozott, 5 év időtartam, 2018. május 1. – 2023. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15. 
További információ: Reiszné Naszádi Magdolna főosztály-
vezető (Tel.: 305 3256)

A pályázatot „EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK IGAZGATÓI PÁLYÁ-
ZAT” megjelöléssel a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 
(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) vezetője, Reiszné Naszádi 
Magdolna részére kell benyújtani. 

A pályázat teljes szövege a www.bpxv.hu weboldalon olvas-
ható. 

A polgári per új szabályai

Tisztelt Lakosok!
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Új-
palota Önkormányzata a tulajdonában lévő 5 db üres, ösz-
szkomfortos lakás piaci alapon, felújítási kötelezettség-
gel történő bérbeadására pályázatot hirdet.

A pályázati felhívás – mely részletesen tartalmazza a pá-
lyázható lakások adatait és a pályázati feltételeket – a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve a hon-
lapon (www.bpxv.hu) 2018. január 15-én (hétfő) 8.00 
órától 2018. február 23-ig (péntek) 12.30-ig tekinthetik 
meg. A pályázat kiírás szerinti feltételek leírása, valamint 
a benyújtásához szükséges formanyomtatványok az Ügy-
félszolgálaton (1156 Budapest, Bocskai u. 1–3. Illyés Gyu-
la sarok) szerezhetők be. A pályázati anyag térítési díja 
1000 Ft (a pénztári befi zetésről szóló igazolás ellenében 
kapható meg a pályázati anyag), illetve az Önkormányzat 
internetes oldaláról ingyen letölthető.
Pénztár nyitvatartás (a pályázati anyag díjának kifi zetése):
hétfő: 13:30–17:00
szerda: 9:00–15:30
péntek: 9:00–11:30
A pályázat benyújtásának helye: a Budapest Főváros XV. 
Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (1153 Bu-
dapest, Bocskai u. 1–3. Illyés Gyula sarok).

A pályázatokat a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi 
és Vagyongazdálkodási Bizottság bírálja el, a pályázat le-
zárását (2018. február 23. (péntek) 12.30 óra) követő 30 
napon belül, melynek eredménye a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálatán (hirdetőtábláján), valamint az Ön-
kormányzat honlapján (www.bpxv.hu) tekinthető meg (a 
pályázók sorszámának megjelölésével). A nyertes pá-
lyázók az eredményről írásban is értesítést kapnak.
A pályázati anyag benyújtásával, valamint a pályázattal 
kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben ügyfélfo-
gadási időben a +36 1 305 3316 és a +36 1 305 3124, va-
lamint a +36 1 305 3167 telefonszámokon, vagy szemé-
lyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 
Lakásosztályán (1156 Budapest, Száraznád utca 4–6. 
Palota Holding Zrt. épületében) kérhető felvilágosítás.
Felhívom a pályázaton részt vevők szíves fi gyelmét, hogy 
a pályázati kiírást fi gyelmesen olvassák el, mert a hiányos, 
hiányosan kitöltött, aláírás nélküli, valamint a kiírásnak 
nem megfelelően benyújtott pályázatokat nem tudjuk ér-
tékelni, azok érvénytelenek lesznek.
Az adatlap kitöltésében az Újpalotai Család- és Gyermek-
jóléti Központ munkatársai is segítséget nyújtanak. (1157 
Bp., Zsókavár u. 24–26.)

Hajdu László sk.
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Napra pontosan 65 évvel a polgári pe-
rek szabályait jelenleg tartalmazó tör-
vény hatályba lépését követően, 2018. 
január 1-én új korszak veszi kezdetét a 
magyar jogtörténetben, és ezzel a jog-
vitájukkal bírósághoz forduló állam-
polgárok életében. Ekkor lép ugyan-
is hatályba a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény, amely 
alapjaiban változtatja meg a ma is-
mert polgári peres eljárást.
A változtatások egyik mozgatórugó-
ja a perek elhúzódásának megakadá-
lyozása volt, amivel összhangban a 
törvény professzionális, magas szin-
tű pervitelt követel meg az eljárás sze-
replőitől, ahol a félre elsősorban úgy 
tekint, mint aki jogi képviselővel jár el.
Ez alól kivételt jelentenek a járásbí-
róságok hatáskörébe tartozó ügyek, 
amelyekben nem kötelező a feleknek 
a jogi képviselő igénybevétele, emiatt 
pedig megengedőbb szabályok vonat-
koznak ezekre a pertípusokra.
Ide tartoznak a 30 millió forintot meg 
nem haladó pertárgyértékű vagyonjo-
gi perek, a személyek állapotát érintő 
perek (pl.: házasság felbontása), vala-

mint a végrehajtási perek.
Az egyik legjelentősebb változás, 
hogy ezt követően a jogi képviselő nél-
kül eljáró félnek a keresetlevelét – ille-
tőleg ha a pert vele szemben indítják, 
akkor az írásbeli ellenkérelmét – egy 
erre rendszeresített nyomtatványon 
kell előterjesztenie. Bár a december-
ben postára adott és a bíróságra ja-
nuárban megérkezett keresetlevélre 
már az új eljárási szabályok fognak vo-
natkozni, ilyen esetben még nem kell 
nyomtatványt használni.
Fontos kiemelni azt is, hogy 2018. ja-
nuár 1-től 1 millió Ft-ról 3 millió Ft-ra 
nő az összeghatára a kizárólag köz-
jegyző előtt fi zetési meghagyással ér-
vényesíthető pénz fi zetésére irányuló, 
lejárt követeléseknek.
Nagy változásoknak nézünk elébe, 
amelyek mindenkit érinteni fognak, aki 
bírósághoz kíván fordulni. Reméljük, 
a jogalkotó számításai bejönnek, és a 
polgárok nagyobb bizalommal fognak 
a bíróságokhoz fordulni, és kellő meg-
elégedettséggel fognak onnan távozni.  

Dr. Köböl Dániel
bírósági titkár

A rendelet teljes szövege a hozzátartozó mel-
lékletekkel a www.bpxv.hu oldalon olvasható.
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SOROS 
MILLIÓKAT 

TELEPÍTENE BE 
AFRIKÁBÓL ÉS 

A KÖZEL-KELETRŐL
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Önkénteseket keres az Önkénteseket keres az Otthon Segítünk Otthon Segítünk 
Alapítvány. Alapítvány. Ingyenes felkészítés. 

Barta Ildikó 06 70 362 2623, 
www.otthonsegitunk.huwww.otthonsegitunk.hu

H I R D E T É SH I R D E T É S

MENEFRISZ
Temetkezés

1156 Bp., Kontyfa u. 8./b

munkaidon kívül is 
hívható telefon:

+36 (30) 376 1690

info@menefrisztemetkezes.hu
www.menefrisztemetkezes.hu

H–P: 8–16

Alapszintű autószerelő
Sikeres szerviz csapatunk bővítésére 
Alapszintű autószerelő kollégákat ke-
resünk mindhárom márkaszervizünkbe.
Elvárások, személyi feltételek:
• nem szükséges autószerelői végzettség
• fémipari és/vagy forgácsolástechnikai 

szakmával rendelkezzen (OKJ is)
• orvosi alkalmassági igazolás
• „B” kategóriás jogosítvány

Amit nyújtunk:
• alkalmazotti munkaviszony
• versenyképes fi zetés, munkaruha
• kiváló munkakörülmények
• szakmai fejlődési lehetőség
• hosszú távú, biztos munkahely

A leendő kolléga számára Ford alapszintű 
autószerelő tanfolyamot (5 napos) biztosítunk!
Amennyiben Autószerelői végzettséggel ren-
delkezik, tekintse meg Autószerelő állásunkat:  
http://fordsolymar.hu/contact/karrier
Fényképes szakmai önéletrajzokat a ritaszalay@

fordsolymar.hu e-mail címre várjuk!

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. 
ADMINISZTRÁTORADMINISZTRÁTOR munkatársat keres.

F I Z E T E T T   P O L I T I K A I   H I R D E T É S

Üzletcím: 1165 Bp., Páskomliget út 8.
(Újpalotai vásárcsarnokkal szemben) 

Mobil: 06 30 921 0915 · Tel.: 06 1 605 7075

Festményt, bútorokat, 
fali-, asztali-, kar- és zsebórákat, 

bronztárgyakat, porcelánt,
Herendit, Zsolnayt, Hummelt,

ezüsttárgyakat,
kitüntetést, képeslapot,

régi pénzeket, régi bizsut,
antik lakberendezési tárgyakat,

csillárt szőnyeget 
és TELJES HAGYATÉKOT!

Feladatok:
• a társaság adminisztratív és 

titkársági feladatainak ellátása
• számítógépes adatfeldolgozás, 

riportok, nyilvántartások elkészítése
• bejövő/kimenő ügyfélhívások, 

ügyféllevelezés, egyéb iratok 
dokumentumok szakszerű kezelése

• ad hoc ügyintézés hatékony ellátása
• egyszerű beszerzések lebonyolítása

Elvárások:
• legalább középfokú végzettség 

és 5 év adminisztratív 
területen szerzett gyakorlat

• kiváló számítógépes 
ismeretek (Word, Excel), jó 
gépírás és helyesírás

• pontos, precíz munkavégzés, 
proaktivitás, jó kommunikációs 
és szervezőkészség

• erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent:

• felsőfokú végzettség, saját 
gépkocsi és B típusú jogosítvány

Amit kínálunk:
• versenyképes bér és 

juttatási csomag
• változatos munkakör, 

stabil munkalehetőség
Jelentkezés: 2018. február 2-án 12.00 óráig fényképes 
önéletrajzzal a csapi.attila@t-online.hu e-mail-címen.

Kiszállás és értékbecslés 
DÍJTALAN!

KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS!
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CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZCSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 72851153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

APRÓK TÁNCA
táncház és játszóház
január 27. szombat 16–18 óra
A Mező Együttessel. Ára: 400 Ft

SYCONOR RETRO TÁNCPARTY
január 27. szombat 19–23 óra
Ára: 1400 Ft

CSOKI MOZGÓ – Piaf
február 1. csütörtök 15 óra
Nyugdíjas filmklub. Ára. 300 Ft

TÁNCHÁZ RÁKOSPALOTÁN
február 2. péntek 19 óra. Ára: 300 Ft

FARSANGI GÖRÖG TÁNCHÁZ
február 3. szombat 18–22 óra
Mydros Zenekar. Ára: 500 Ft

DOKUMENTUMTÁR DOKUMENTUMTÁR 
ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
1153 Bocskai u. 70–78. T.: 605 15961153 Bocskai u. 70–78. T.: 605 1596

Regisztráció: 06 70 362 2623,
barta.ildiko@dokuinfo.hu

CSINÁLD MAGAD!
február 1. csütörtök 18 óra
Hajlított drót ékszerek. Ára: 2500 Ft

GAPS DIÉTA
február 14. szerda 18 óra
Az emésztés és a pszichológia 
kapcsolata. Ára: 300 Ft

NYERSÉTEL-KÉSZÍTÉS 
LÉNÁRT GITTÁVAL
február 13. kedd 18 óra
Ára: 2500 Ft

MINDENT A VETÉSRŐL 
március 7. szerda 18 óra
Ára: 1000 Ft

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

A 26. PESTÚJHELYI NAPOK
PROGRAMALAKÍTÓJA
február 1. csütörtök 18 óra
Minden ötletadót szeretettel várunk.

BARANGOLÁS SKÓCIÁBAN
február 8. 18.30 óra
Szatmári Zoltán fotókiállítása

LEGO-VÁROS
és vasútmodell-kiállítás 
február 9-én, 9–18 óráig, 
10–11-én, 10–18 óráig
Ára: gyermek 700 Ft, felnőtt: 900 Ft, 
családi (2 szülő és gyerekek): 2800 Ft.

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

BABASZOMBAT
Kalimpa foglalkozás
január 27. szombat 10–12 óra
Ára: 600 Ft, felnőtt 800 Ft

CSALÁDI KÉZMŰVES 
JÁTSZÓHÁZ
február 3. szombat 10–12 óra
Farsangi maszk és zajkeltők készítése
Ára: 500 Ft

FARSANGI BABABÁL
február 10. szombat 10–12 óra
Ára: gyerek 600 Ft, felnőtt 800 Ft

MAZSOLA ÉS TÁDÉ
február 17. szombat 10 óra
Fabula Bábszínház zenés bábjátéka
Ára: gyerek 600 Ft, felnőtt 800 Ft

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

TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ
január 26. péntek 10–13 óra

KIKÖTŐ SZÖVEGELŐ MŰHELY
február 3. szombat 15–16 óra

FÖLDRAJZOS KLUB
Híres karneválvárosok
február 10. szombat 16 óra

KÉPMÁS EST 
Beszéljünk az apákról is
február 16. péntek 19.00
Léder László az Apafüzetek 
és a Nagyszülő füzet szerzője.

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

SÜNI BÁBKUCKÓ 
csütörtök 11 óra. Ára: 900 Ft

BABÁS PILATES
hétfő, szerda 16.30–17.30 óra 
péntek 10.30–11.30 óra. Ára: 1000 Ft

MINI ANGOL
kedd 10 óra. Ára: 1000 Ft

K U L TK U L T k é pk é p

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

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

A szerdai adás ismétlései

Szerda 21:30

Csütörtök 6:00

Csütörtök 8:30

Csütörtök 11:00

Csütörtök 13:30

Csütörtök 16:00

Szombat 11:00

Vasárnap 11:00

A csütörtöki adás ismétlései

Csütörtök 21:30

Péntek 6:00

Péntek 8:30

Péntek 11:00

Péntek 13:30

Péntek 16:00

Szombat 13:30

Vasárnap 8:30

A pénteki adás ismétlései

Péntek 21:30

Szombat 16:00

Vasárnap 6:00

Hétfő 6:00

Hétfő 8:30

Hétfő 11:00

Hétfő 13:30

Hétfő 16:00

AZ XV TV MŰSORA

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

január 25. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

január 26. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Állatbarát magazin

január 27. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

január 28. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

január 29. hétfő
16:00 Testületi ülés
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

január 30. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

január 31. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 

február 1. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

február 2. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Állatbarát magazin

február 3. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

február 4. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

február 5. hétfő
19:00 60+
19:20 Tükörben
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

február 6. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

február 7. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 
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Az év vége mérföldkő volt az Újpa-
lotai Református Misszió életében, 
amely a karácsonyi és újévi istentisz-
teletét is újonnan épülő saját templo-
mában tarthatta.

– A karácsonyi két istentisz-
telet nagyon különleges ese-
mény volt – mondta Fogarasi 
Gábor lelkész –, a híveken 
érződött, hogy ekkor hitték el 
igazán, amire 15 éve vágytunk 
és amiért 15 éve dolgoztunk, 
az végre megvalósult. Nekem 
lelkészként ez volt a legszebb 
karácsonyom.

Azonban történt egy és más 
január 1-jével. Többek között, 
hogy a gyülekezet ismét kivo-
nult a Száraznád utca 2. szám 
alatti templomból, és visszaadta 
a területet a kivitelezőknek. A 
beruházás ugyanis még nem fe-
jeződött be, csak annyira tették 
használhatóvá az épületet, hogy 
az ünnepi istentiszteleteket 
megtarthassák benne.

A templommal és az azt 
kiszolgáló helyiségekkel kap-

csolatos munkák remélhetőleg 
január végére befejeződnek, így 
a terveink szerint a februári első 
vasárnapi istentiszteletet újból 
a templomunkban tarthatjuk. 

– A lelkészlakást februárban 
fejezi be a kivitelező, míg az 
épület külső vakolása március 
végén – a jó idő beálltával – 
lehetséges. A templomavató és 
-szentelő ünnepségét április-
ban szeretnénk megrendezni 
– mondta a lelkész.

Az ünnepségen azonban 
nemcsak új templomát ünnepli 
majd a gyülekezet, hanem azt 
is, hogy az egyházkerület január 

1-jével a missziót anyaegyház-
község rangra emelte, tehát 
idéntől már Budapest-Újpalo-
tai Református Egyházközség 
néven folytatja tevékenységét a 
gyülekezet. A vezetőjük, Foga-
rasi Gábor missziós lelkészből 
vezető lelkésszé „lépett elő”. 

– Identitás szempontjából 
nagyon fontos döntések ezek, de 
a legfontosabb, hogy a gyüleke-
zetünk végre hazatalált és ott-
honra lelt – véli Fogarasi Gábor.

A vezető lelkész az istentisz-
teletekről és a tervezett egyéb 
programokról még nem tudott 
beszámolni. Elmondása sze-
rint jelenleg még az igényeket 
mérik fel. Az biztos, hogy az 
év folyamán több koncertet is 
szerveznek, illetve hogy a gye-
rekek és a fi atalok számára is 
sok programot kínálnak.

Riersch Tamás

Rákospalota Öregfalu részén, a Kos-
suth utca 55. szám alatt, a panelhá-
zak között áll egy barokk stílusban 
épült templom. Ezen a helyen már 
a középkorban is imahely volt, mely-
nek maradványain épült az újabb 
épület a XIV. században. A temp-
lom nemcsak történelmi hagyomá-
nyai miatt különleges, hanem mert 
ebben a római katolikus templomban 
minden héten összegyűlnek a kerü-
leti görögkatolikus hívők vasárnap 
a  ¾ 9-kor kezdődő misén. 

– A görögkatolikusok azok, akik 
az 1054-es nagy keleti egyház-
szakadás után az 1700-as évek-
ben az Osztrák–Magyar Mo-
narchia területén visszatértek 
a katolikus egyházba – mondta 
lapunknak dr. Legeza József, 
vagyis Jozsó atya, ahogy a hívek 
szólítják a Budapest–Újpesti 

Görögkatolikus Egyházközség 
parókusát. Magyarországon 
leginkább a keleti országrész-
ben (Szabolcsban, Nyírségben, 
Borsodban) vannak sokan a 
hívők. A hitük nem különbözik 
a római katolikusoktól, csak 
a szertartásuk, továbbá nem 
kötelező náluk a cölibátus, a 
görögkatolikus papok felszen-
telésük előtt megnősülhetnek. 
Például Jozsó atya édesapja 
is görögkatolikus pap volt a 
Nyírségben, de ő nemcsak 
ezért választotta ezt a hivatást, 
hanem mert érezte, hogy így 
lesz boldog. 

Szerinte a hit és a vallás 
nagyon fontos ma is, mert a hit 
erőt tud adni a földi élethez. 
„Látom, hogy az embereknek 
örömöt jelent, ha gyakorolják 
a vallásosságukat, mert erőt 

kapnak a hitükből. Is-
ten ha kivesz valamit 
a kezünkből, azért 
teszi, mert adni akar 
valami mást. Sokan 
csak azt látják, hogy 
mi veszett el, nem 
pedig mit akar adni 
helyette” – mondta. 

Jozsó atya nem-
csak a templomban 
találkozik a helyi hí-
vőkkel, hanem éven-
te két zarándokutat 
is szervez. Emellett 
a Görögkatolikus 
Szemlében megjelent 
cikkeiből, melyekben 
a Biblia tanítását iro-
dalmi alkotásokkal 
szemlélteti, már a 
második könyve ki-
adását tervezi.

(kovács) 

Tavaly tavasszal sikeres adomány-
gyűjtő hangversenyt szervezett 
Cseszka Edit, a kórus alapítója sír-
jának megváltására és a sír felújí-
tására a Tavasz Nőikar. 

Bozsóki Gabriella a Tavasz 
Nőikar képviseletében la-

punknak elmondta, hogy a 
május 19-i koncerten 385 
ezer forint adomány érkezett 
az alapítványhoz. A befolyt 
összeg egy részéből még jú-
liusban megváltották Edit 
néni sírját, így a következő 25 
esztendőben jogi értelemben 

az alapítvány rendelkezik a sír 
felett. A síremlék felújítása is 
elkészült, melyre a 108 ezer 
forintos, legkedvezőbb aján-
latot választották. 

Bozsóki Gabriella szerint a 
felújítás szép lett, és a Tavasz 
Nőikar továbbra is fontosnak 
tartja Cseszka Edit emlékének 
megőrzését, erre fordítják a 
tavalyi gyűjtésből megmaradt 
140 ezer forintot is.  A tavalyi 
koncert sikerén felbuzdulva 
újra szerveznek egy emlékestet 
2018. május 6-án. Ez a koráb-
bi koncerttel ellentétben egy 
kötetlenebb, beszélgetős, em-
lékezős program lesz, melyre 
szeretettel várják a régi tanítvá-
nyokat a Csokonai Művelődési 
Ház kertjében.                            (KI)

Új év, új templom Görögkatolik usok 
a Kossuth utcában

Sikeres adománygyűjtés

Őrzik az alapító emlékét 
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A Budapest–Újpalota Református Egyházközség e-mail-címe: 
budapest-ujpalota@reformatus.hu. További elérhetőségek a nem-
rég megújult www.ujpalotaref.hu weboldalon olvashatóak.
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Fogarasi Gábor
Dr. Legeza József
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Emlékeztek Bauer Sándorra

Bauer Sándorra, a mártírhalált halt fi atalemberre emlékeztek  ja-
nuár 23-án a Rákospalotai temetőben. Bauer Sándor a diktatú-
ra elleni tiltakozásként 17 évesen, 1969. január 20-án délután a 
Nemzeti Múzeum kertjében felgyújtotta magát. Január 23-án be-
következett halálát követően 28-án helyezték örök nyugalomba a 
legszűkebb családi körben. 

Pestújhelyi programok
A magyar kultúra napja alkal-
mából a Galántától Gyergyóre-
metéig című ünnepi hangver-
senyt hallgathatták meg az 
érdeklődők a Jánosi Együt-
tes elő adásában január 20-án a 
Pestújhelyi Közösségi Házban. 
A népzenei hangversenyen az 
együttes 2013-ban, Kodály Zol-
tán születésének 130. évfor-
dulója tiszteletére megjelent, 
azonos című hanglemezének 
anyaga volt hallható, kiegészít-
ve Kodály jelentős népzenegyűj-
tő munkája nyomán megismert 
dallamokkal.
Diós Gabi kerámiaművész Organikus Design című 
kiállításának megnyitóját (képünkön) két nappal 
később, január 22-én tartották meg a közösségi 
házban. A tárlat február 28-ig látható a művelődési 
ház nyitvatartási idejében.
A magyar kultúra napja alkalmából január 13–23. 
között szerveznek programokat a budapesti kultu-

rális intézmények, művelődési házak és közösségi 
terek. Ezt a napot 1989. január 22-e óta ünnepel-
jük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ekkor fe-
jezte be a Himnusz megírását. Mindemellett ezen a 
jeles napon nemcsak a kultúra kerül középpontba, 
hanem 1993 óta rendszerint ekkor tüntetik ki az el-
ismert pedagógusokat is – írta az MTI. 

Holokauszt nemzetközi 
emléknapja
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nem-
zetközi emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a napon sza-
badult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb 
náci haláltábor. Az egyhangúlag elfogadott határozat rámuta-
tott, hogy a tagállamok kötelessége megemlékezni a mintegy 
hatmillió, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt 
áldozatról, és oktatási programokat indítani annak elősegíté-
sére, hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ismétlődhessék 
meg. A Holokauszt Emlékközpont minden évben megemlékezik 
erről a gyásznapról. 

Változott 
a nyitvatartás

Az új évben új nyitvatartást ve-
zettek be a Szűcs István utcai 
könyvtárban. Az új rend sze-
rint hétfőn, szerdán és pén-
teken délután 2-től este 7-ig, 
kedden délelőtt 9-től délután 
2-ig, csütörtökön pedig 9-től 
délután 1 óráig várják az olva-
sókat. 

Majomparádé a budapesti állatkertben
Mintegy karácsonyi ajándék-
ként december 23-án gorilla-
kölyök született a fővárosi ál-
latkertben. A gorillakölyök 
anyja, a 17 esztendős N’yaoun-
da már tapasztaltnak mondha-
tó, hiszen egy másik kölyköt 
már sikeresen felnevelt – adta 
hírül az állatkert a honlapján. 
A budapesti gorillacsapat a ki-
csivel együtt már hat főt szám-
lál: Golo, a csapat vezérhím-
je, aki egyben a kölyök apja 
is, valamint Liesel, az idősebb 
nőstény, akinek 40. születés-
napját tavaly ünnepelték, 1989 

óta laknak az állatkertben. Van 
még két fi atalabb nőstény ál-
lat, Iringa és N’yaounda (utóbbi 
a mostani kölyök anyukája), és 
természetesen a két fi atal em-
berszabású, a januárban nyol-
cadik születésnapját ünneplő 
Bongo és a most született jö-
vevény.
Kevésbé örvendetes hír, hogy a 
kis gorillát egyelőre nem láthat-
juk. Mivel a látogatók viselkedé-
sükkel zavarták az állatokat, a 
kert vezetése úgy döntött, hogy 
átmenetileg lezárják az ember-
szabású majmok házát. 

Az év madara
A vándorsólymot választotta 2018-ban 
az év madarának a Magyar 
Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) annak 
emlékére, hogy 20 évvel ezelőtt 
települtek vissza és kezdtek el 
költeni hazánkban. Világszerte el-
terjedt fajta, ráadásul az egyik leg-
gyakoribb lakott településen fészkelő 
madár – beköltözik a nagyvárosok ma-
gas épületeihez is. Zsákmányai főleg a re-
pülő madarak, akár 320 km/óra sebességet 
is elér, amikor levadássza a kisebb énekesma-
darakat, a libákat vagy akár a gémeket is. Magyarországi vissza-
telepedése előtt 1964-ben jegyeztek fel egy, a Bükkben fészke-
lő madárpárt, majd néhány kóbor egyedet leszámítva 1997-ben 
kezdett visszatérni hazánkba a világ leggyorsabb és legelterjed-
tebb ragadozó madara – írja az MME. 

Gálakoncert 
Szívből szeretni címmel gálakoncertet szervez az önkormányzat 
támogatásával a Csomópont február 17-én délután 5 órai kezdet-
tel a Zsókavár utca 15.-ben. A meghívó szerint a műsorban mu-
sical-, örökzöld és operettslágerek hangzanak el a csomóponto-
sok tolmácsolásában. 

Gyulai Líviusz-kiállítás

Várnak minden érdeklődőt Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafi kusmű-
vész kiállításának megnyitójára a Palota Galériába február 5-én este 
6 órára a Csokonai Művelődési Házba (Eötvös utca 64–66.) – adta 
hírül a Csokonai Facebook-oldala. 
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RENDŐRSÉGI HÍREK

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

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

Sok embert megkárosító bűn-
cselekmény-sorozat végére 
került pont, amikor lezárták a 
nyomozás, annak a háromfős 
bandának az ügyében, amely-
nek tagjai tavaly az ismert uno-

kás trükkel 50 ezer és 1,5 millió 
forint értékben összesen 14 em-
bert károsítottak meg. A két nő 
bíróság előtt felel majd vétkéért, 
a harmadik, férfi társuk ellen 
pedig körözést adtak ki.       R. T.

Öt új Skoda Octavia személy-
autót és egy Mercedes Sprinter 
kisbuszt kapott a XV. kerületi 
rendőrkapitányság. Dr. Ba-
logh Róbert rendőr alezredes, 
kerületi kapitányságvezető 
elmondta, hogy az autókat kö-
zepes vagy nagy teljesítményű 
motorral szerelték, így 120-245 
lóerősek. 

– Téli és nyári gumiabroncs 
és öt évre vagy 200 ezer kilomé-

teres futásteljesítményre szóló 
szervizcsomag is járt az autók 
mellé – mondta a rendőrkapi-
tány. – A gépkocsikra pedig új, 
LED-technológián alapuló, szö-
veges feliratokat is megjelenítő 
fényhidakat szereltek.

A megnövekedett gépjár-
műállománnyal több rendőr 
lehet kint az utakon, melynek 
a közbiztonságra is kedvező ha-
tása kell, hogy legyen.             RiTa

Autóval a kocsmába

A járőrök látták, hogy az egyik 
Körvasút sor közeli kiskocsmá-
ból kijött egy férfi , beszállt az 
autójába és Zugló felé indult. A 
rendőrök azonban megállítot-

ták, és megfújatták vele a szon-
dát, mely jelentős mennyiségű 
alkoholt mutatott ki. A férfi 
ellen ittas vezetés miatt indult 
nyomozás.                           -sch -s

Szabálytalan szidalmazó

Bíróságon az unokázók

Egy buszmegállóöbölben sza-
bálytalanul parkoló személyau-
tóra dudált rá egy autóbusz. Az 
autó sofőrje ezt nehezményezte, 
és szidalmazta, fenyegette a 
busz sofőrjét. Miután a busz el-

hagyta a megállót, utánament, 
megelőzte, majd satufékkel 
megállította a járművet, és to-
vább szidta a buszvezetőt. Az 
autó sofőrjét a BRFK munkatár-
sai állították elő.              (riersch) 
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A kerületi önkormányzat támoga-
tásából megújult a IV.–XV. kerületi 
tűzoltó-parancsnokság legénységi 
folyosója, illetve ugyanebből a tá-
mogatásból az udvaron tízállásos 
parkoló is épült.

Az elmúlt hónapokban felújí-
tották az emeleti legénységi 
szállás folyosóját és újabb tíz 
autónak építettek fedett parko-
lót a parancsnokság udvarán. 

A munkálatokhoz a XV. kerületi 
önkormányzat 1,8 millió forin-
tot, a dunakeszi önkormányzat 
200 ezer forintot adott, és eh-
hez jött az önerő, amelyet az 
állomány tagjai a felújításhoz 
hozzátettek. A szakmunkát 
ugyanis – szolgálaton kívül – a 
tűzoltók végezték. 

– Vannak még terveink és 
feladataink – mondta Béres 
Ferenc IV.–XV. kerületi tűz-

oltóparancsnok. – Szeretnénk 
felújítani a szertárkapukat, le-
cserélni az informatikai eszkö-
zeinket, kifesteni a legénységi 
hálókat, illetve a saját felszere-
lésünk tárolásán is javítanánk. 
Nagyon hálásak vagyunk, 
hogy a partner önkormány-
zatoktól – a IV.–XV. kerületi, 
a fóti és a dunakeszi – rend-
szeresen segítséget kapunk a 
terveink megvalósításához.

Az elmúlt években a műem-
lék jellegű épület aulájában és 
legfelső emeletén egy tűzol-
tómúzeumot alakítottak ki, a 
laktanya előterében pedig egy 
hősi emlékmű épült. A legény-
ség új étkezőt, új bútorokat, 
pihenőszobát, tantermet és 
parkolót is kapott. Jobb lett 
az állomány technikai felsze-
reltsége, a IV.–XV. kerületi 
önkormányzatok ugyanis egy 
Dacia Duster személyautóval, 
az Országos Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság pedig két 
RÁBA fecskendővel javította 
a tűzoltók járműparkját. 

Riersch Tamás

December közepén 100-ból 
12 autón még mindig nyári abron-
csok voltak – derült ki egy ha-
zai nagy gumikereskedő cég nem 
reprezentatív felméréséből, ame-
lyet a fővárosban és több vidéki 
nagyvárosban végeztek. Gondot 
jelent ugyanakkor az, hogy min-
den 5. téli gumit használó autós 
rossz minőségű abronccsal köz-
lekedik.

– A felmérés szerint a kiste-
herautók és mikrobuszok 20 
százaléka még mindig nyári 
abroncsokon közlekedik, bár 
azt várnánk, hogy ebben a szeg-
mensben nagyobb a téli abron-
csok aránya, hiszen ezeket az 
autókat többségében napi szin-
tű munkára használják tulajdo-
nosaik. Céges személyautóknál 
viszont döntő többségben, 90 
százalék feletti arányban ta-
pasztaltunk téligumi-használa-
tot – nyilatkozott Tiszay Árpád 
kereskedelmi vezető.

A vállalat munkatársai 

összesen 2 ezer járművet vizs-
gáltak Budapest, Debrecen, 
Miskolc, Pécs, Székesfehérvár 
és Zalaegerszeg közterületein. 
A vizsgált autók 2 százalékán 
négy évszakos vagy off -road, 12 
százalékukon pedig nyári ab-
roncs volt múlt hónap közepén.

A szakember szerint a 86 
százalékos téligumi-használati 
arány jobb a korábbi évekhez 
képest, ugyanakkor az átnézett 
téli gumik több mint 20 száza-

léka problémás, elöregedett, 
elkopott.

A téli abroncsokkal kap-
csolatban tudni kell, hogy 4 
milliméteres profilmélységig 
működnek megfelelően hóban 
és latyakban, ez alatti értéken 
fokozottan balesetveszélyes a 
velük való közlekedés. A nyári 
abroncsokkal pedig sokkal 
nagyobb féktávra van szükség, 
mint a téli esetében.

-y -a

Otthonosabb lett a laktanya

Nem elég, ha téli a gumi

Helyzetkép | Könnyelmű haszongépjármű-tulajdono sok
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Autóadomány
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Parancsnoki tervek | Jobb körülmények
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Kerületünkben ritkán adatik meg 
a lehetőség, hogy egy profi  autó-
versenyzővel találkozhasson az 
ember. Az még inkább kuriózum, 
hogy egy diák meséljen nekünk 
autóversenyzői karrierjéről. 

A László Gyula Gimnázi-
um és Általános Iskola 12. 
évfolyamos  diákjai abban a 
szerencsés helyzetben van-
nak, hogy a rallyk kulissza-
titkairól egy évfolyamtár-
suktól, Kovács Marcelltől 
hallhatnak. 

– A z édesapám nagy 
álma volt, hogy autóver-
senyző legyen, de ez neki 
nem adatott meg – mesélte 
Marci. – Neki köszönhető, 
hogy gokartozni kezdtem, 
ahonnan már egyenes út ve-
zetett a rallyversenyek felé.

Marci  2011-ben már 
volán mögött ült. Jogosít-
ványa még nem volt – fi atal 
kora miatt nem is lehetett 
–, de a pályán már tökélete-
sen irányította a járművet. 
Olyannyira, hogy 2012-től 
csak autóval versenyzett. Az 
országos rallycross-bajnok-
ság legalacsonyabb szintjén, 
a Mag yar Kupában eg y 
Suzukival és egy kategória 
első hellyel debütált, amit 
egy évvel később már egy 
abszolút magyar bajnoki 
cím követett. Egy erősebb 
autóval egy magasabb ka-
tegóriában (a Szuper 1600-
ban) lett negyedik 2014-

ben, amit két második hely 
követett.

– A 2016-os Szilveszter 
rallyn sajnos felborultam, 
és az autóm alaposan meg-
sérült. Így az elmúlt évben 
ismét alacsonyabb szinten, 
az Opel Astra Kupában ver-
senyeztem, ahol első lettem 
– mondta a versenyző. – 
Sajnos, a Suzukink javítása 
hosszabb időt vesz igénybe, 
ezért valószínűleg a követ-
kező évben is maradok az 
Opelnél.

A legutóbbi Szilveszter 
rallyn Marci ugyan egy Hon-
dával indult, mellyel szeren-
csére nem borult fel, ám egy 
váltóhiba miatt mégis kény-
telen volt feladni a versenyt.

– Rallycrossban már 
világ- és Európa-bajnoki 
futamokat is rendeznek. Ez 
utóbbiba volt már lehetősé-
gem belekóstolni, és annyira 
ízlett, hogy szeretnék a jövő-
ben minél több ilyenen részt 
venni – magyarázta a diák.

Időközben Marci „autó-
vezető korba” lépett – a nagy 
rutinnal rendelkező diák 
könnyedén szerezte meg a 
jogosítványát –, és ma már 
nemcsak a pályán, hanem 
a közutakon is bizonyítja 
vezetői képességét.

– Az utca nem verseny-
pálya, ezért mindig nyugod-
tan, a szabályokat betartva 
vezetek – mondta Marci. 

Riersch Tamás

Bárdy Noémiről elsőre nem 
az jut az ember eszébe, hogy 
nap mint nap az egyik legke-
ményebb sportágban edző-
dik. A Dózsa György Gim-
názium és Táncművészeti 
Szakgimnázium 10. évfo-
lyamos diákja ránézésre 
táncszakosnak néz ki, ám ő 
a táncparkett helyett inkább 
a kézilabdacsarnokok burko-
latát koptatja. 

–  A p u k á m  t a n á c s á r a 
mentem le egy kézi lab-
daedzésre, és már az első 
alkalommal beleszerettem 
a sportágba – mondta az 
MTK Budapest serdülőcsa-
patának balátlövője, aki az 
idei bajnokság őszi kilenc 
fordulójában nem kevesebb 
mint 142 alkalommal talált 
az ellenfelek hálójába. Ez 
meccsenként 16 gólos átla-
got jelent.

Noémi pá lyakezdése 
meglehetősen kacifántosra 
sikeredett. A kézilabda-
pályán ugyanis kapusként 
debütált. Első edzőjének 
talán a magas termete tűn-
hetett fel, ezért állította őt 
a kapuba. Aztán beállóként 
is próbálkoztak vele, végül 
sikerült megtalálni az igazi 
posztját. 

Gólérzékenységét már 
az elmúlt bajnokságban is 
bizonyította, amikor is két 
csapatban – a serdülők és 
az if ik között – mintegy 

négyszáz gólt lőtt. Nem 
csoda, hogy behívták őt a 
válogatott keretbe is, sőt a 
szerbek ellen kétszer, majd 
egy tornán a lengyelek, a 
szlovákok és a csehek ellen 
is bevetették. Noé címeres 
mezben már 23 gólt lőtt, s 
ha így fejlődik, semmi sem 
mentheti meg a fényes kézi-
labda-karriertől.

– Sok csapattól kaptam 
már ajánlatot, de jól ér-
zem magamat az MTK-nál, 
szeretem a csapatomat, az 
edzőmet, és úgy érzem, 
máshol sem kapnék több 
játéklehetőséget – mondta 
a játékos.

A rá kospa lot a i  d iá k 
hasonlóképpen vélekedik 
az alma materrő l is. El-
mondása szerint jól érzi 
magát a Dózsában, ahol 
élsportolóként is képesek 
voltak megszerettetni vele 
a testnevelést. Olyannyira, 
hogy felnőttként maga is 
testnevelőként szeretne ér-
vényesülni. 

De ne szaladjunk eny-
nyire előre, jelenleg ugyan-
is még a kézilabdára kell 
koncentrálnia. Csapatával 
ugyanis második helyen áll 
a bajnokságban, és szeretné 
ezt a pozíciót megőrizni. 
A nyáron pedig már Euró-
pa-bajnokságot rendeznek 
a korosztályának, amiről 
nem szeretne lemaradni.

R. T.

Dózsás nehéztüzér

Bárdy Noémi | Európa-bajnoki álmok

Pályához kötött 
versenyszellem

Kovács Marcell | Rallycross az új kihívás
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E G É S Z S É G # T R E N D SPORTMOZAIK

A LEGJOBBAK
Megválasztották a Magyar 
Távirati Iroda Sportszer-
kesztőségének felkérésére 
a hazai szövetségek, hogy 
kik sportágukban az év leg-
jobbjai. Idén két sportág-
ban is kerületi sportoló ér-
demelte ki ezt a kitüntető 
címet. A női öttusázóknál a 
rákospalotai Földházi Zsófi -
ára esett a választás, aki ta-
valy csapatban világbajnok 
és Európa-bajnoki ezüstér-
mes, egyéniben pedig vébé 
második volt. A férfi  kara-
tésok között pedig a tava-
lyi felnőtt Európa-bajnok-
ságon bronzérmet nyert 
Hárs pataki Gábort (MTK 
Karate) választották a leg-
jobbnak – írta az MTI.

BRONZÉREM

Harmadik helyet szerzett 
a Pestújhelyi SC dartscsa-
pata decemberben  az I. 
osztályú csapatbajnokság 
rájátszásában. Az elődön-
tőben nagy csatában kika-
pott a csapat, így a bronz-
éremért küzdhetett végül 
a Balogh Béla, Borbély Ri-
chárd, Melisek Zsolt, Sza-
bados Attila tagokból álló 
különítmény – tudatta a 
Pestújhelyi SC a honlapján.

A MESTERRE EMLÉKEZTEK
Az óesztendő végén is-
mét megrendezte hagyo-
mányos országos minősí-
tő súlyemelőversenyét a 
REAC Sportiskola. A verse-
nyen pedig megemlékeztek 
a néhány éve elhunyt mes-
teredzőről, Takács István-
ról, a masters világ- és Eu-
rópa-bajnok Takács Mária 
édesapjáról és edzőjéről. 
A rendezvényen hat klub ver-
senyzői vettek részt. Köztük 
a sportiskola ifjú tehetsé-
gei is, akik közül Lepkó Ben-
ce a fi úkorcsoport verse-
nyében első helyen végzett 
– adta hírül a sportiskola.

„Reggelizz, mint egy császár, ebédelj, mint egy pol-
gár és vacsorázz, mint egy koldus” – tartja a régi 
mondás, sajnos nem helytállóan. Az kétségtelen, 
hogy a reggeli – csakúgy, mint a többi főétkezés – 
fontos, azonban az is lényeges, hogy soha ne együk 
túl magunkat.

A táplálkozástudományi szakemberek je-
lenlegi álláspontja szerint mennyiségre az 
ebéd legyen a leghangsúlyosabb étkezés, 
a reggeli és a vacsora annál kevesebb, de 
nagyjából egyenértékű. – Azonban nem 
csak a mennyiség, a minőség is nagyon 
fontos tényező, azaz nem mindegy, hogy 
miből áll az a bizonyos reggeli – tudtuk 
meg Szabó Krisztinától, a XV. Kerületi Ön-
kormányzat Egészségügyi Intézményének 
dietetikusától.

Legjobb, ha a reggelink alapja vala-
milyen magas rosttartalmú gabonaféle. 
Emellett tartalmazzon teljes értékű (tehát 
állati eredetű) fehérjeforrást, így sovány 
tejterméket (sajtot, túrót, natúr joghurtot, 
illetve kefi rt), húst, húskészítményt, tojást 
(zsírszegényen elkészítve), valamint zöld-
ségfélét. A szakember szerint az ideális 
reggeli egy szelet teljes kiőrlésű kenyér, vé-
konyan megkenve margarinnal vagy vajjal, 
sovány sajt és/vagy sonka feltéttel, mellé 
pedig egy egész paradicsom. Vagy egy másik 
példa: zabkása, friss almával, esetleg mag-
vakkal (lenmag, napraforgómag, tökmag) 
kiegészítve.

Azonban nem csak az étel, a reggeli 
folyadék is nagyon fontos, de korántsem 
mindegy, hogy mit iszunk. Szabó Krisztina 

szerint a legjobb a víz vagy a tea. Bár megle-
pő lehet, nem javasolt sem a frissen facsart, 
sem a dobozos gyümölcslevek fogyasztása, 
legalábbis 2 deciliternél több semmiképpen, 
ugyanis azok nagy mennyiségben tartal-
maznak gyorsan felszívódó szénhidrátokat. 
Inkább együnk meg reggelihez egy naran-
csot vagy hígítsuk fel némi vízzel a narancs 
kipréselt levét.                                               -y -a

Az ősszel nagyrészt befejeződött 
a Szántóföld utcai sportpálya felújí-
tása, így a REAC Sportiskola növen-
dékei, mintegy háromszáz gyermek 
a jövőben már jobb körülmények kö-
zött edzhet.

A kerületi önkormányzat a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
pályaépítési programja segít-
ségével ősszel megháromszo-
rozta a sporttelep kapacitását. 
A korábbi egyetlen nagyméretű 
műfüves pálya helyett ugyanis 
ma már két műfüves és egy 
füves pálya áll az edzők és a 
játékosok rendelkezésére. Ez 
utóbbiak hamarosan villanyvi-
lágítást is kapnak, így a sötéte-
dés sem jelent majd akadályt az 
edzéseknek.

– Minden fejlesztésnek na-
gyon örülünk, szükségünk is 
van a feltételek javulására – tud-
tuk meg Sági Ferenc elnöktől. – 
Ráadásul hamarosan kezdődik 
a Vasgolyó utcai sportpályánk 
felújítása, illetve a Budai II. 

László Stadion lelátója is meg-
újul. A sportiskolában jelenleg 
háromszáz gyerekkel foglalko-
zunk, és a szakmai munka mel-
lett a javuló feltételek még von-
zóbbá tehetik az egyesületünket.

Rákospalotán a sportiskolai 
képzés sokáig nélkülözte a jó 
körülményeket. Ennek ellenére 
felnőni látszik egy olyan korosz-
tály, melyből sok fi atal akár még 
az NB I.-ig is eljuthat. 

– Büszkén mondhatom, 
hogy már látszik annak a cél-
tudatos munkának az ered-
ménye, melyet évekkel ezelőtt 
kezdtünk. Jelenleg ugyanis 
négy korosztályunk, az U19, az 
U18, az U17 és U16-os is dobogós 
helyen áll a saját bajnokságában. 
Ilyenre korábban még nem volt 
példa – mondta a sportvezető. 

Ráadásul a mögöttük levő 
korosztályok is egyre erőseb-
bek. Nem csoda, hogy csapatok 
és akadémiák érdeklődnek a 
játékosaink iránt, melyből csak 
profi tálhatunk.                   -sch -s

A karate 2020-ban mutatkozhat be 
először az olimpiai játékokon. A kara-
tésok három súlycsoportban – –67 ki-
logrammban, –75 kilogrammban és 
+75 kilogrammban – lehetnek ott az 
ötkarikás játékokon. Súlycsoporton-
ként pedig tíz-tíz versenyző. A kvalifi -
kációért pedig óriási harc várható.

– Nemrég eldőlt, hogy súlycso-
portonként ki az a száz verseny-
ző, aki részt vehet a kvalifi kációs 
versenyeken – tudtuk meg 
Tamás Ferdinándtól, az MTK 
kétszeres U21-es világbajnoki 
bronzérmes sportolójától. – 
Nekem szerencsére sikerült a 
legjobb ötvenbe beverekednem 
magamat.

A pestújhelyi fi atalemberre 
nehéz és izgalmas időszak vár. 
Január végén ugyanis már 
kvalifi kációs pontokért lép ta-
tamira a párizsi Premier League 
versenyen. Miközben neki még 
korosztályos szinten is komoly 
feladatai lesznek.

– Az elmúlt három U21-es 
világversenyen a legjobbak 
között voltam, és szeretnék a 
februári utolsó Európa-baj-

nokságomon szépen búcsúzni 
a korosztálytól – mondta a 
versenyző. 

A karate azon sportágak 
közé tartozik, melyben komoly 
nehézséget okoz az utánpótlás-
ból a felnőttkorosztályba lépni. 
Az U21-es világversenyeket is 
azért találták ki, hogy ezt az át-
menetet megkönnyítsék.

– It thon kiskorom óta 
nyertem vagy dobogós helyen 
végeztem a versenyeken, de a 
nagy világversenyeken nem úgy 
jött ki a lépés, ahogy szerettem 
volna – meséli a karatéka. – A 
nagy áttörést a 2015-ös U21-es 
világbajnokság jelentette, me-
lyen harmadik tudtam lenni. 
Azóta sikerült stabilizálnom a 
helyemet az élmezőnyben. 

A kerületi karatésnak ezt 
kellene tennie a felnőttek között 
is. Ennek egyik lépcsőfoka lehet, 
ha beverekszi magát a felnőtt 
Európa-bajnokságra utazó ma-
gyar csapatba. Ferdinánd rövid 
távon egy Eb-részvételben gon-
dolkodik, de a célkeresztjében 
Tokió is ott szerepel már. 

(riersch)

A nap első étkezése

Változó világ | Ne a régi módszert kövessük!

Szintet lépett 
a sportiskola

Tokió is 
célkeresztben
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ÉLETképek
Az ÉLETképek következő megjelenése: 2018. február 8.
Lapzárta: 2018. február 1. 12 óra.  
A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal felelősséget.



A 2017/23. szám helyes megfejtői közül 
kétszemélyes mozijegyet nyertek 

a Pólus Mozi jóvoltából: 
Búti Emese, Bercsényi Miklós utca

Hankóczy Tibor, Gergő utca
Fülöpné Török Tünde, IV. kerület, Csíksomlyó utca

 

Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! Vágja ki az 
újságból, és küldje el zárt borítékban levelezési cí-
münkre (XV Média Kft., 1615 Bp., Pf. 155) vagy adja 
le a szerkesztőség részére a Bocskai utca 1–3. szám 
alatt. A borítékra írja rá „ÉLETképek REJTVÉNY”. Há-
rom helyes megfejtőnk kétszemélyes belépőt nyer a 
Pólus Moziba, a mozi jóvoltából. A beküldési határ-
idő: 2018. február 5.
A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremények vál-
toztatási jogát fenntartja a kiadó.

ANDROID IOS

TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz, selyemfűméz, hársméz, 

lépesméz, propoliszos méz

3 KG FELETT

ingyenes ingyenes 
házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu
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Szombatonként  kedvezmény

„GYÓGYSZERTÁR A MEGVÁLTÓHOZ” 

PatikaSzombat! 

A Posta és az OTP mellett!
F  ÚT 62.

T.: 06 1 307 6317

 

Valós

 
Más akcióval össze nem vonható. 

Tel: 0620/341-7163 (H-P 14-22H, SZ-V 10-22H)

Online jegyvásárlás: POLUSCENTERMOZI.HU
/PolusCenterMoziKONCERTFILM + BÁBSZÍNHÁZ AJÁNLÓ
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Aki volt már szerelmes, nagy 
valószínűséggel átélt csaló-
dást és szakítást is. Ismerős 
lehet az érzés is, amikor 

annyira hiányzik a sze-
rettünk, hogy nézzük a 
tömeget az utcán vagy 
az elsuhanó autók sofőr-
jeit, hogy hátha meg-
látjuk Őt. Személyi-
ségtípustól függően ki 
hamarabb, ki később 
lesz túl ezen a fájdal-
mas szakaszon, de az 
biztos, hogy senkinek 
sem könnyű. 

Lyd ia  Dav is  A 
történet vége című 
regényében (mely 
az egyetlen regénye, 
egyébként csak no-
vellákat írt) egy fájdalmas sze-
relem történetét írja meg. A harmincas 
éveiben járó fordító-egyetemi tanár-író-
nő nehezen lép túl egy kapcsolatán. 
„Érdekesnek találtam, hogy tizenkét 
évvel fi atalabb. Nem tudtam, hogy én 
megyek-e vissza azon a tizenkét éven, 
hogy vele legyek, vagy ő jön-e előre rajta, 
hogy velem legyen, hogy én vagyok-e az 

ő jövője, vagy ő az én múltam.” Szakítá-
suk után is folyamatosan keresi a férfi t, 
akinek még a nevét sem árulja el. 

A kapcsolat végének feldolgozása és 
az éppen írt regényének befejezése egy-

befonódik. A történet 
mesélésekor a szerző 
többször felidéz egy 
csésze keserű teát, 
melyet egy könyves-
boltostól kapott, és 
bár nem kapcsolódik 

szorosan a történethez, 
mégis mérföldkő lesz 
benne. 

Lydia Dav is már 
elmúlt hetven éves, de 
frissen és könnyedén 
ír,  még egy ilyen komoly 

témáról is. Az olvasókon 
kívül számos kortárs író 
tartja nagyra munkás-

ságát, és a szakma nagyrabecsülését 
is jelzi, hogy 2013-ban Nemzetközi 
Man Booker-díjat kapott az irodalom 
és a filozófia határán egyensúlyozó 
radikális prózájáért. 

(Lydia Davis: A történet vége; 
Magvető, 2017; 3499 Ft)

(Kovács Ildikó)

Rendőrségi eseménynapló – nemcsak a kö-
zel kilencven évtizeddel korábbi bűnügyeket 
és szabálytalanságokat őrzi ez a hiteles do-
kumentum, hanem segítségével bepillantást 
nyerhetünk Pestújhely 
’30-as évekbeli hétköz-
napjaiba is. A Helyem 
Házam Palotám III. év-
folyamának 4. számá-
ban Szunyogh László 
írt erről a ritka doku-
mentumról.

A nagy formátu-
mú lapokra 1931 
és 1936 között 
jegyezték fel a 
rend őrei a helyi 
szabálytalansá-
gokat, melyeket 
itt követtek el. 
A szép kallig-
rafikus, tintával írt so-
roknál minden rublikába a megfelelő 
szöveget írták: sorszám, az intézkedő 
rendőr neve, rendfokozata és száma, 
a „beadvány” tartalma, majd az ügy 
továbbításának módja. 

A legizgalmasabb rész, hogy mi 
minden derült ki ezekből a feljegyzé-

sekből. Például „Pető György pékmes-
ter engedély nélkül az úttestre tégla-
törmeléket lerakott és azt huzamosabb 
ideig otthagyta”. A szemetelés mellett 
azt is felírták, aki nem takarította a jár-

dáját. Körtvéles Lajos 
mellett így járt Báder 
Pál és Oprics Mik-
lós is. Mai szemmel 
ennél különlegesebb 
k ihágásna k tűnik , 
hogy Povázsai István 
gyári munkás kecskéje 

közterületen legelt, de 
előfordult lakásfeltörés 
és a MÁV sorompójának 
ellopása is. 

Ismerős nevek is fel-
bukkannak, özv. Bezsilla 

Nándorné Gergelyi Paula 
özvegy tűzőnő „kutyája 
egy fiút megharapott”. 
Dalnoki Jenő labdarúgó 

édesapja pedig a járdán kerékpározott. 
A rendőrök mindennap cserélődtek a 
posztokon – az ismeretlen rendfenn-
tartók nagyobb hatásossággal tudtak 
intézkedni, mint azok, akik nemcsak 
dolgozni jártak Pestújhelyre, hanem itt 
is laktak.                                        (kovacs)
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Mátyás királynál 
voltak az urak, 
elkezdtek 
beszélgetni: melyik 
mesterségből van 
legtöbb a világon? 
Találgatták: ez van, 
az van! Megszólalt 
az udvari bolond is: 
ő tudja, mi van 
legtöbb a világon!

Hát, mi van, 
bolond? Ha 

megmondod, tíz 
forintot kapsz, ha 
meg nem tudod 
mondani, botot 

kapsz! No, hát mi 
van a legtöbb a 

világon?

Mi volna 
más, mint 
orvos.

Biztos nem igaz! 
Hanem menj be a 

szobádba, 
gondolkozzál, 
aztán mondd 

meg!

Bement a bolond a szobájába, alighogy beért, 
elvetette magát, keservesen nyögött. Viszik Mátyás 
királynak a hírt.

Rosszul 
van a 

bolond!

Megijedt Mátyás király, és a főurak is 
szaladnak a szobájába, nézik, hát, 
csakugyan el van terülve.

Nagyon sajnálták, mert sokat lehetett rajta 
nevetni, mindjárt ajánlgatták neki, ki mit tudott. 

Az egyik ajánlotta a vizes borogatást, 
a másik az érvágást, a harmadik a piócát.

Felséges 
királyom! Kié a 

nyereség? Mert, 
ha egy palotába 

ennyi doktor van, 
hát akkor mennyi 

van az egész 
világon?! 

GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA
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Egy csésze keserű tea


