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Az ÉLETképek magazin melléklete – nem csak szépkorúaknak
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Kedves Kerületi Lakosok!
Tisztelettel várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik az idei évben töltik 50. házassági 
évfordulójukat, és ezt szeretnék velünk közösen ünnepelni, házassági fogadalmukat jelké-
pesen megújítani. 
Az esemény tervezett időpontja: 2018. március 22. (csütörtök) 15.00 óra
Jelentkezési határidő: 2018. március 01. csütörtök
Kérem, ügyfélfogadási időben jelentkezzenek a XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Kabinetén, Andula Zsuzsanna vagy Bányász Gergő rendezvényszervezőnél. 
(1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. „A” épület, I. emelet 111. szoba. Telefon: 06 1 305 3132,
 e-mail: andula.zsuzsanna@bpxv.hu vagy  banyasz.gergo@bpxv.hu 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, házassági anyakönyvi 
kivonat, valamint az együtt töltött 50 év rövid, legfeljebb egyoldalas bemutatása.
Az ünnepség valamennyi résztvevő számára ingyenes! 
Jelentkezésüket szeretettel várjuk!

Hajdu László polgármester

Az Alzheimer café Újpalota 
január 25-én tartja az idei 
év első programját, majd 
február 22-én tartják a kö-
vetkező rendezvényt. Évin-
dítóként a hozzátartozók 
érzelmi igényeit járják kör-
be szakember segítségével 
– írják a kerületi eszixv.hu 
honlapon.

A fórumon január 25-én Se-
gítség! Nem bírom! címmel 
a hozzátartozók érzelmi 
szükségleteit veszik górcső 
alá. Az Alzheimer-kórral 
és egyéb demenciával élő 
betegeknél ugyanis jelen-
tős viselkedésbeli változá-
sok következnek be, melyre 
a környezetük nincs felké-
szülve. Az érintett új szo-
kásaival, viselkedésével 
különböző érzelmeket – 
zavart, meghökkenést, 
bosszúságot, kétségbe-
esést, lelkiismeret-fur-
dalást – vált ki, melyek 
kezelése, elfogadása 
nehézséget jelent a sze-

rettei, gondozói számára. 
Mit tehetünk? Ezekre a kér-
désekre keresik a választ dr. 
Pék Győző egyetemi docens 
iránymutatásával. 

Ezt követően febru-
ár 22-én dr. Égerházi Ani-
kó egyetemi docens ismer-
teti majd az új módszert a 
demencia felismerésére. Az 
Alzheimer-kór az idősödők 
betegsége, amelyet meggyó-
gyítani nem, csak kezelni 
lehet. Fontos, hogy a beteg-

re a család-

tagok kellő figyel-
met fordítsanak, mert 
mentális állapotát sze-
rettei törődése kedve-

zően befolyásolja. Az 
Alz hei mer Café elneve-
zésű hozzátartozói fó-
rum a feledékenységben 
szenvedőknek és gondo-

zóiknak nyújt segítséget, 
melyet 1997-ben Hollandiá-
ban hozta létre Bère Miesen 

pszichiáter ötlete alapján. 
Magyarországon dr. Meny-
hárt Miklós nevéhez fűző-
dik a mozgalom elindítá-
sa, aki Győrben alakította 
meg az első kávéházat. Új-
palotán 2016-ban indult 
a kezdeményezés, havon-
ta egy alkalommal, csütör-
töki napokon délután 5-től 
7 óráig a Pajtás Étteremben 
(Zsókavár utca 24–26.) ta-

lálkozhatnak szakemberek 
és hozzátartozók. A kötet-
len beszélgetések alkalmá-
val az érdeklődőknek le-
hetőségük van egymással 
megosztani gondolataikat, 
kicserélni tapasztalataikat, 
beszélni az elakadásokról, 
a nehézségekről. A rendez-
vény nyitott, bármikor lehet 
csatlakozni. 

(bi)

Idén sem felejtünk!

A XV. kerületi önkormányzat felhívja azon XV. kerületben élő vagy a kerületben legalább 30 
évet tanító pedagógusok figyelmét, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg diplomáju-
kat, hogy kérelmüket 2018. február 15-ig nyújtsák be a Polgármesteri Kabinet Társadalmi 
Kapcsolatok Csoportjához. 
(1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. A épület, 111-es szoba)
A beérkezett kérelmeket elbírálás végett továbbítjuk a jogutód felsőoktatási intézményeknek. 
Kérjük, hogy a kérelemhez csatolják: 

• a diplomamásolatot,
• a szakmai önéletrajzot,
• a munkakönyv másolatát,
• a legalább 30 éves pályán eltöltött munkaviszony igazolását,
• az éves öregségi nyugdíj megállapításáról szóló dokumentumot, 
• az esetleges korábbi díszoklevél másolatát, 
• valamint a kérelemben tüntesse fel a pontos lakcímét és telefonszámát.

A díszoklevelek átadására a kerületi pedagógusnapon kerül sor, június 1-én pénteken a Hu-
bay Jenő Zeneiskolában.
Érdeklődni a 06  1  305  3132-es telefonszámon lehet Andula Zsuzsanna rendezvényszer-
vezőnél. 

Felhívás díszoklevél-kérelmek benyújtására Felhívás „Aranylakodalomra”
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Az idősek számának világméretű nö-
vekedése számos kihívás elé állítja az 
idősgondozásban tevékenykedő szak-
embereket. Egyre többen élik meg a 
magas életkort, mely számos egész-
ségügyi, pszichológiai, szociológiai és 
gazdasági kérdést vet fel. A szociális 
szférában dolgozók folyamatosan kere-
sik az innovatív megoldásokat. 

Az önkormányzati területi gon-
dozás új egységvezetője, Katoná-
né Jordáki Ildikó arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy ezúttal önkéntese-
ket keresnek az otthonukban élő 
emberek támogatására, valamint a 
szociális étkezést is szeretnék fel-
lendíteni.

Önkéntesség 
A kerületünkben elindított Leven-
dula 60+ program célja az aktív 
nyugdíjasok bevonása különböző 
helyi programokba. Az Egyesített 
Szociális Intézmény Területi Gon-
dozása olyan terület, ahol égető 

szükség mutatkozik önkéntes ci-
vilekre, akik a szakemberek mun-
káját segítik az idősellátásban. Az 
egységvezető kiemelte, olyan nyug-
díjas jelentkezőket várnak, akik 
szívesen vállalnának például felol-
vasást, közös programszervezést, 
sétát, szabadidő-eltöltést vagy épp 
kísérést, megkönnyítve ezzel em-
bertársaik mindennapjait. Az ön-
kénteseket mentorok koordinál-
ják, előképzettség nem szükséges, 
azonban egy felkészítő tréninget el 
kell végezniük az érdeklődőknek, 
melyről tanúsítványt kapnak. Bő-
vebb információ és jelentkezés sze-
mélyesen Időseket Segítő Szolgálat, 
Arany János utca 51. szám, telefo-
non a 307 6326-os számon Balázs 
Brigitta koordinátornál.

Szociális étkezés 
Katonáné Jordáki Idikó a szociális 
étkezésre is kitért, szeretnének mi-
nél több helyi nyugdíjast arra buz-
dítani, hogy vegyék igénybe a Terü-

leti Gondozás étkezésszolgáltatását. 
Elmondta, az étkezés a hét min-
den napjára igényelhető, a lakosság 
szükségleteinek megfelelően a lakó-
helyéhez legközelebb eső Időseket 
Segítő Szolgálatnál (Rákospalotán 
az Arany János utca 51., Pestújhe-
lyen a Klebelsberg Kunó utca 20/A, 
Újpalotán a Kontyfa utca 3. szám 
alatt). Az ételt helyben is meg lehet 
enni, de elvitelt és kiszállítást is le-
het igényelni. 

Pajtás Étterem
Az Újpalotán élők a Pajtás Étterem-
ből vihetik el az ételt vagy fogyaszt-
hatják helyben. Az igénylők kétféle 
menüből választhatnak egy hónap-
ra előre. Külön menüt kínálnak az 
epebetegeknek és cukorbetegeknek, 
melyet dietetikus állít össze. 

Minden évben a képviselő-testü-

let határozza meg a térítési díj mér-
tékét, melyet az önkormányzat he-
lyi rendelete szabályoz az egyén 
jövedelme alapján.                                 

   (BI) 

Innováció az idősgondozásban

Katonáné Jordáki Ildikó lokálpatri-
óta, 2016-ben került a helyi szociá-
lis szférába, tavaly vette át a Terü-
leti Gondozás irányítását. Sokáig 
az egészségügyben tevékenyke-
dett, majd tanulmányait kibővítve 
a szociális ágazatban kamatoztat-
ta tudását. Munkájával arra törek-
szik, hogy minden XV. kerületi idős 
rászoruló hozzájuthasson a szá-
mára szükséges szolgáltatáshoz, 
ami a mindennapjait megkönnyít-
heti. A Területi Gondozásban to-
vábbra is a minőségi szolgáltatást, 
örömteli, gördülékeny munkamo-
rált szeretné szorgalmazni. 

Az Add a kezed bűnmegelőzési program keretében január 15-én Az áldozattá 
válás megelőzése – besurranó tolvajok, trükkös lopások címmel tartott előa-
dást Danielisz Béla c. főiskolai docens és Sikó Ildikó nyugalmazott rendőr ez-
redes. Ezt követően a két előadó február 15-én délután 1 órától az Időseket 
Segítő Szolgálatban (Klebelsberg utca 20/A) A település biztonsága, környe-
zetünk biztonsága – hogyan óvhatjuk egészségünket és környezetünket? cím-
mel, majd március 7-én délelőtt 11 órakor az Időseket Segítő Szolgálatban 
(Arany János utca 51.) Az áldozattá válás megelőzése – közterületi rendetlen-
ségek címmel tart előadást.

Fo
Tó

: X
V 

M
éD

IA
, n

AG
y 

Bo
To

nD

Katonáné Jordáki Ildikó
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Hirdetésfelvétel

1153 Budapest,  
Bocskai utca 1–3.

E-mail:  
hirdetes@xvmedia.hu

A kerületi lakosok számára – 

szolgáltatások kivételével 

– legfeljebb 20 szóig ingyenes 

megjelenést biztosítunk. 

A hirdetéseket az adott 

terjedelmi lehetőségek 

figyelembevételével, a beér-

kezés sorrendjében közöljük. 

A hirdetések tartalmáért 

a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget.

AJTó, ABLAK

Ablakjavítás, www.ajtoablak-

doktor.hu 24 éve vállalom ked-

vező árakon ablakok, ajtók javí-

tását, illesztését, zárak cseréjét, 

festését, hőszigetelő üvegezését, 

szigetelését garanciával. Felmé-

rés díjtalan! Horvát Ákos, telefon: 

06 70 550 0269

ÜvEgEzÉS

ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, ki-

rakat üvegezése. Hőszigetelő 

üvegek, zu hany kabinok beépí-

tése. Régi keretek átalakítása 

hőszigetelő üveg befogadására. 

Gyorsan, tisztán, pontosan! Biz-

tosításra is! nagy Miklós, telefon: 

+36 20 9777 150

FESTmÉnyEK

19–20. századi magyar és külföl-

di művészek festményeit keres-

sük megvételre készpénzért gyűj-

tők, befektetők részére. nemes 

Galéria 1024 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 3. Tel.: 302 8696, 

mobil: 06  30  949  2900, Email: 

 nemes.gyula@ nemesgaleria.hu

PEdikűr

Pedikűrös délután és hétvé-

gén, szalonban és háznál is, idő-

pont-egyeztetés: 06 31 311 5939

IngATLAn

Eladó: Újpalotai piacnál 2+1 szo-
ba hallos, 2 erkélyes, 68 nm-es, 
körpanorámás öröklakás. Felújított 
ablakok, ajtó, radiátorok, járóla-
pok, nagy konyha. Ár 21,2 millió Ft. 
Ingatlanosok ne hívjanak!!! Tel.: 
06 20 258 1912 v. 06 1 707 8298

A xv. ker.-ben eladó saroktelken 
lévő, 75 nm-es felújítandó családi 
ház, vállalkozásra is alkalmas. Bu-
dapesti, illetve vidéki cseremegol-
dás is érdekel. Tel.: 06 20 497 3086

Adok xv. kerületben  felújításra 
szoruló tetőteres családi házat 
hozzáépítési lehetőséggel + 120 
n-öl telekkel. Kérek panellakást 1+2 
félszobásat, tehermenteset + 6,5 
millió forintot. Tel.: 06 1 308 1413

Eladó sürgősséggel, betegség 
miatt, egy szarvasgedei csalá-
di ház. Nógrád megye, Pesttől 
67 km, nyaralónak is jó. 3 szo-
bás, tágas, jó állapotú. Terasz, 
nagy kert, udvar, garázs is van. 
Azonnal költözhető, bútorozot-
tan. Tehermentes. Irányár: 6,8 mil-
lió Ft. Tel.: 06 70 392 5858

Eladó: Újpesti piacnál 23 nm-
es szoba, konyha, fürdőszoba, 
fszt.-i, galériázható, átlagos ál-
lapotú öröklakás, régi emeletes 
házban. Gázkonvektor, bojler, ví-
zóra van. Ár 11,3 millió Ft. Tel.: 
06 20 258 1912 v. 06 1 707 8298. 
Ingatlanosok ne hívjanak!!! 

Keresünk a xv. kerületben telket 
360 nm/esetleg bontandó házzal 
10 millió körül, vagy tökéletes szer-
kezetű, de tatarozandó házat 25 
millió Ft körül. Tel.: 06 20 377 7904

LAKhATÁS

Külön bejáratú, bútorozott al-
bérleti szobát keres vagy ház-
részt, kisebb lakást bérelne meg-
bízható, nemdohányzó, állásban 
lévő nő. Tel.: 06 30 310 3263

AdoK-vESzEK

Eladó: Pierre cardin  márkájú, 
jó állapotú, többfunkci-
ós gyermekkocsi tartozékok-
kal. Tel.: 06 20 967 8196

Eladó: 1 db Zepter gyártmányú 
kézi nyeles masszírozó, tölthető. 
Ár 20 E Ft. Tel.: 06 70 905 9066

Eladó: 1 db szenes vasaló 
10 E Ft, 1 db rozsdamentes egy-
medencés mosogatótál szifon-
nal 6500 Ft. Tel.: 06 30 927 6359

Eladó: Alig használt erős, masz-
szív kiságy pelenkázórésszel. 
Fából és nem fából készült vo-
natok, játékok, plüssjátékok hely-
hiány miatt. Tel.: 06 20 457 9140 
mindennap délután 14 órától.

Eladó: LEg magic  alakformáló 
újszerű 5 E Ft, valamint fémvá-
zas kempingágy, szintén újsze-
rű 6 E Ft. Tel.: 06 1 306 5331 
v. 06 30 356 6590

Eladó: masszív tetőcsomagtar-
tó Ladára is. Vas gyertyatartók, 
1-es mosogató + csöpögtetővel, 
szagelszívó, madárkalitka. Nissan 
dísztárcsák. Tel: 07 70 537 8880

munKA

Internethez beállítót, internet-
re hirdetést feltevőt keresek. Tel.: 
06 20 527 6855, 06 70 532 6370

SzoLgÁLTATÁS

Okleveles gyógymasszőr, gyógy-
tornász a XV. kerületben otthoná-
ban kezeléseket vállal. Alkalomsze-
rű frissítőmasszázs, gyógytorna, 
kúraszerűen gyógy masszázs, nyi-
rokmasszázs, betegség utáni gyó-
gytorna. Tel.: 06 20 257 9590

középkorú nő idős ember gon-
dozását, bevásárlást, ügyin-
tézést vállalna – eltartást, la-
kásért. Tel.: 06 20 967 8196

Friss nyugdíjas, felnőtt 
 szak ápoló vagyok. 40 évet dolgoz-
tam fekvőbeteg-osztályokon. XV. 
kerületben lakom, az otthonom-
hoz közel vállalok otthoni ápo-
lást, idősgondozást, házi segítség-
nyújtást részmunkaidőben. Tel.: 
06 1 418 7459 v. 06 70 283 6788

TÁrSKErESÉS

Társat keresek: xv. kerületben la-
kom, 66 éves, 170 cm, 85 kg, 70 év 
alatti, káros szenvedélytől mentes 
urak hívjanak. Tel.: 06 70 905 9066 
reggel 9 és este 20 óra között. 

Özvegy tanárnő vagyok, 74 éves, 
szeretnék egy kedves, intelligens, 
megbízható urat találni, akivel még 
szebb az élet. Tel.: 06 20 377 7904

A kerületben lakó, 176 cm, 
75 kg, 52 éves független férfi 
keresi párját komoly kapcso-
latra. Tel.: 06 70 356 2236

Életjáradékot fizet idős sze-
mélynek ingatlanáért cseré-
be, vagy eltartási szerződést 
köt megbízható, középkorú há-
zaspár. Tel.: 06 30 789 6018


