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Az önkormányzat körülbelül 25 milliárd forintból gazdálkodik idén. Ez az összeg több 
mint hárommilliárddal nagyobb, mint az előző évi büdzsé volt. Hajdu László polgármes-
ter, valamint a testületben helyet foglaló pártok és koalíciók képviselői  mondtak véle-
ményt a 2018-as költségvetésről.
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Hajdu László
polgármester
Az idei költségvetés biztos műkö-
dést jelent minden intézményünk-
nek, a gyermekgondozás, a szociális 
és az egészségügy területén, és biz-
tos hátteret jelent a szociálisan rá-
szorulóknak. A 2018-as keretet már 
megalapozta a tavalyi, és az is el-
mondható, hogy egyensúlyi büdzsé 
született, amiben tartalék pénzünk 
is marad. Ez azt jelenti, hogy a 
2019-re áthúzódó beruházásokra is 
marad forrás. Azt tudni kell, hogy a 
költségvetési rendelet elfogadásá-
val az éves pénzügyi keretnek csak 
75-80 százalékát szavazták meg a 
képviselők. A költségvetést május 
8-án, a zárszámadás elfogadásakor 
fogjuk véglegesíteni – mondta a 
polgármester az XV TV-nek. 

Két nagyobb bizonytalanság van 
az idei költségvetésben, hiszen nem 
tudjuk, hogy fölöslegesen állítot-
tunk-e be pénzeket beruházásokra 
vagy sem. Az egyik az Észak-Pesti 
Kórházban az uszodaépítés, ugyan-
is ebben az ügyben már tavaly 
meg kellett volna hogy szülessen 
a fejlesztéshez szükséges állami 
taotámogatásról a döntés. Ez a 
forrás még várat magára, viszont fél-
milliárd forint önkormányzati pénz 
benne áll a projektben. A másik a 
Deák utcai rendelőintézet, amit már 
át kellett volna adnia a kivitelezőnek. 
Ebben szintén benne áll a pénzünk, 
és az is előfordulhat, hogy évekig 
jogvita lesz a kivitelező céggel. 

Új beruházás az északi főgyűjtő 
megépítése, ami remélhetőleg hosz-
szú távú fejlesztési távlatokat nyit 
a XV. kerületnek. Ezzel kiépülhet a 
kerület ipari park jellegű része az ide 
települő cégekkel .  

Bodó Miklós
Jobbik
A 2018-as költségvetést sikeresebb-
nek érezzük, mint a korábbi évekét, 
mivel véleményünk szerint reálisabb 
fejlesztési koncepció megvalósítását 
alapozza meg. Emellett a saját sike-
rünkként éljük meg, hogy a Jobbik hat 
módosító javaslatából ötöt elfogadott 
a testület, ebből négyet egyhangúlag.

Sikerült elérni, hogy az egészség-
ügyi intézet informatikai fejlesztésé-
hez 9 és fél millió forintot különítsenek 
el a költségvetésben.

Azt is támogatta a testület, hogy 
a kerület közbiztonsága, valamint 
köztisztasága érdekében az eredetileg 
tervezett 12 térfi gyelő kamera helyett 
tizennégyet helyezzenek üzembe idén.

Megszavazták a képviselők azt a 
javaslatunkat is, amiben három defi b-
rillátor elhelyezését szorgalmaztuk  a 
kerületi sportpályákon.

A GMK által használt több mint 
10 éves Ford Transit haszongépjármű 
bőven megérett a cserére, javaslatunk-
ra ezt is támogathatónak ítélte a testü-
let, és biztosította a gépjárműcseréhez 
szükséges forrást.

Végül pluszforrást igényeltünk az 
önkormányzati rendészet állományá-
nak és eszközeinek bővítésére. Szemé-
lyi bővítésre plusz két főt javasoltunk, 
valamint két segédmotoros kerékpár 
beszerzését, ezt szintén jóváhagyta a 
képviselő-testület.

Elmondhatom, hogy a stabil 
gazdálkodás feltételeit biztosítja az 
elfogadott költségvetési rendelet, amit 
már azért is jó szívvel tudtam támo-
gatni, mert ez alkalommal szinte va-
lamennyi költségvetési egyeztetésen 
részt vettem, és beleláttam a büdzsé 
készítésébe is.

Természetesen vannak olyan te-
rületek, amelyek, ha mi lennénk több-
ségben, nagyobb hangsúlyt kapnának, 
ilyen az egészségügy, a közbiztonság 
és az oktatás. Ugyancsak több pénzt 
fordítanánk a parkolási helyzet javí-
tására, újabb parkolók kialakítására.

Victorné 
Dr. Kovács Judit
Polgári Jobboldaliak 
a Kerületért
A 2018-as költségvetés tervezésekor 
elsődleges szempont volt a hosszú 
évek óta kialakított stabilitás megőr-
zése, a fejlesztések és beruházások 
terén a lakossági igények szem előtt 
tartásával a biztos, tervezhető elő-
relépés.

Bár a központi költségvetési támo-
gatások összege kismértékben nőtt, 
ám ez az összeg így is csak a 11,1 szá-
zalékát teszi ki a kiadásoknak, azaz 
88,9 százalékát kell az önkormányzat-
nak a saját bevételeiből fi nanszíroznia.

Idén is jelentős összegeket tervez-
tünk be intézményi beruházásokra és 
felújításokra. A kerületiek kéréseinek 
és elvárásainak alapján városgazdál-
kodási tevékenységekre – útépítésre, 
parkolók építésére, járdaépítésre, 
gyalogátkelőhely létesítésére, új zöld-
felületek kialakítására, faültetésre, 
nyilvános illemhelyek létesítésére, 
kis terek fejlesztésére, sportfelületek 
fejlesztésére – jelentős költségvetési 
forrást biztosítunk, amely remélhető-
en biztosítja majd, hogy kerületünk 
élhetőbbé, szebbé váljon. 

A kerület fejlesztésének, fejlődésé-
nek irányát mutatja, hogy hosszú évek 
után a költségvetés tervez a Szilas-pa-
tak menti szennyvíz-főgyűjtőcsatorna 
megvalósításának első ütemével, 
mely megnyithatja kerületünk pereme 
előtt a fejlesztési lehetőségeket. 

A 2018-as költségvetés támogatja 
a közösségeket, hiszen forrást biztosít 
a társasházak felújítására, a civil és 
sportszervezetek támogatására, a 
szociális és egészségügy területén 
végzett tevékenységekre.

Az elfogadott költségvetés 
kiegyensúlyozottan, minőségi szol-
gáltatásokat nyújtva, fenntartható 
módon szolgálja és képviseli a lakos-
ság érdekeit.

Gondolatok  

Legárd Krisztián
RÁTE–DK–Liberálisok
Több körben, több fórumon részle-
teiben tárgyalták meg a képviselők 
a 2018. évi költségvetést, amelynek 
főösszege 25 milliárd forint. A büdzsé 
fi gyelembe veszi a jogszabályi változá-
sokat, a személyi juttatások emelkedé-
sét, a második éve tartó béremelési hul-
lámot, melynek hatása még nagyobb 
összegű, mint a tavalyi béremelés volt. 

A kiadások szerkezetében a szemé-
lyi juttatásokról azért kell részletesen 
beszélni, mert az intézményi költség-
vetések arányainak 80 százalékát 
képviseli. A mintegy 600 millió forintos 
szolidaritási adó, valamint a szintén 
600 millió forint nagyságrendű, mini-
málbér-emelés miatti bérköltség-nö-
vekedés elvonást jelent a kerületnek. 
Egyre nagyobb összeggel kell támogat-
ni a kerületi intézmények működését, 
tekintettel arra, hogy az állam egyre 
inkább kivonul a fi nanszírozásból. Ezzel 
a költségvetéssel a kerület nemcsak 
a működését, hanem a fejlesztését is 
biztosítani tudja. Azonban azt meg kell 
jegyezni, hogy 2010 óta az önkormány-
zatok nem kapnak normatívát, például 
az utak és járdák karbantartására.

Idén kiemelt összegben tervezett 
felhalmozási kiadásokat az önkor-
mányzat. Már 2017-ben több olyan 
határozatot hozott a képviselő-testület, 
amelyet beépítettek a költségvetésbe. 
Nagy tétel például a Deák utcai orvosi 
rendelő építése, a Rákos úti szakren-
delő felújítása, az uszoda taopályázati 
önrésze. Az intézményi felújítási fejlesz-
téseket is emelt szinten tervezték be. 

A beruházások következetes vé-
gigvitele az önkormányzat számára 
kiemelt feladat. A beruházás jó dolog, 
de azt működtetni is kell, nem elég a 
szalagot átvágni, és ünnepélyes kere-
tek között a beruházást üzembe helyez-
ni. Működtetni kell, közüzemi k öltségei 
lesznek, emberierőforrás-igénnyel jár. 
Mindezeket a forrásokat az önkor-
mányzatnak biztosítani kell.
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Szöveg: JÁgi és Metz
Fotó: XV Média, Nagy Botond és Vargosz

Móricz Eszter 
független képviselő
Rövidlátó költségvetésünk született, 
amivel aligha lehet elégedett az, aki 
a XV. kerület fejlődését szívügyének 
tekinti. A források a ma problémáit 
minimumszinten kezelik, de a jövővel, 
a kerület felvirágoztatásával semmit 
sem törődik. Különösen fájó, hogy a 
költségvetési vitán súlyos kérdések 
maradtak megválaszolatlanul. 

„Működik a kerület, működnek 
az intézményeink” – sokat elárul egy 
költségvetésről, ha annak beterjesztője 
csupán ennyit tud kiemelni legfon-
tosabb eredményként. Véleményem 
szerint egy költségvetésnek – a szük-
séges minimum biztosítása mellett – a 
kerület növekedéséről kellene szólnia. 
Ilyen beruházás, javaslat gyakorlatilag 
az idei évben sem került terítékre. 

Érthetetlen, hogy miért nem jut 
jövőépítő projektekre pénz egy 20 mil-
liárdot is bőven meghaladó főösszegű 
költségvetésben! Persze, ha megnéz-
zük, rögtön látszik jó néhány dolog, 
ahova elúsznak a pénzek a közösből.

A Deák utcai rendelő költségveté-
sét újból meg kell emelni, miközben 
a műszaki tartalmat csökkentik. A 
polgármester idestova fél éve adósunk 
azzal, hogy beszámoljon arról: hogyan 
áll a beruházás, mikorra lesz készen, 
mi történt az augusztus óta eltelt hó-
napokban. 

Az utak felújítására elkülönített 
pénz még toldozásra-foldozásra is 
aligha lesz elegendő. Pedig a kerület 
úthálózata azonnali felújításra szorul. 
Reménykedek abban, hogy a polgár-
mester a Fővárosi Közgyűlésben meg 
tudja csillogtatni érdekérvényesítő 
képességeit, és legalább a néhány fon-
tosabb főút felújítására pénzt szerez 
Budapesttől.

A költségvetés talán egyetlen 
jelentősebb pozitívuma, hogy bő két 
évtizednyi tétlenkedés után az északi 
főgyűjtő első ütemére forrást biztosít. 
Reméljük, a kivitelezésre már nem kell 
újabb harminc évet várnunk…

Dr. Pintér Gábor
Fidesz–KDNP
A kerület idei költségvetése – a 
korábbi évek takarékos gazdál-
kodásával szemben – a pazarlás 
jegyeit mutatja. Az elmúlt időszak 
megtakarításait felélve, nem tud 
egyetlen jelentős fejlesztést sem 
felmutatni. Csatornaépítésre több 
száz millió forintot fogadtak el, de 
a városvezetés a megvalósításhoz 
még ezen felül hiányzó közel félmil-
liárd forintot nem tudja, miből fogja 
előteremteni, még a hitel felvétele is 
szóba került. Érvényes – de a kerü-
let érdekeivel ellentétes – testületi 
döntés született a Szántóföld utcai 
sporttáborban egy könnyűszer-
kezetes csarnok megépítésére. A 
beruházás teljes költsége mintegy 
1 milliárd forint. Az elfogadott költ-
ségvetés egyetlenegy fillért sem 
tartalmaz erre a célra.

A Rákospalotát érintő szoci-
ális városrehabilitációs pályázat 
benyújtásakor testületi döntés 
született, hogy a pályázatot ki kell 
egészíteni további fejlesztésekkel, 
annak érdekében, hogy az valóban 
elérje a kitűzött célt. Forrás bizto-
sítása helyett inkább visszavonatta 
a képviselő -testülettel a korábbi 
határozatot a polgármester. Tavaly 
a kerületi uszoda megvalósítására 
még tartalmazott 900 millió forintot 
a költségvetés. Ennek idénre nyoma 
veszett. 

A költségvetés esetében azt a 
tényt sikernek beállítani, hogy az ön-
kormányzati intézmények működé-
se biztosított, még egy néhány száz 
lelkes falu esetében sem fogadható 
el. A kapkodásnak, a hozzá nem ér-
tésnek, a felelőtlen gazdálkodásnak 
köszönhetően ennek a költségve-
tésnek Rákospalota, Pestújhely és 
Újpalota is nagy vesztese lett.

Szilvágyi László 
LMP
Kampányzaj és sárdobálás közepette 
zajlott kerületünk 2018. évi költségve-
tésének vitája. Jómagam kimaradva 
ebből 16, a kerület életét, a vállalkozók 
sorsát, közös életünk javítását célzó 
javaslattal éltem az idei költségvetés-
hez. Az alábbi javaslataimat támogat-
ta a testület. 

Palota Kártya bevezetése. Remél-
jük, Zuglóhoz hasonlóan nálunk is 
lehet majd kerületi kártya. 

Újonnan alakuló éttermek reklá-
mozásának támogatása. Jelenleg 
kerületünkben összesen 4-5 étterem 
működik, ez döbbenetesen kevés egy 
nyolcvanezer fős kerületben. 

Biciklitárolók létesítése. 
Vállalkozásfejlesztési koncepció 

készítése. Sajnos kerületünkben a mai 
napig nincs összefogott, rendszere-
zett vállalkozásfejlesztési koncepció. 
Enélkül nem lehet fejleszteni. 

Társasházi előkertek fejlesztési 
alapjának létrehozása. Cél, hogy min-
den társasház előtt gondozott kertek 
legyenek, ezért javasoltam a támoga-
tási alap létrehozását. 

Újpalotai vásárcsarnokkal szem-
beni terület rehabilitációja. Mindenki 
egyetért vele, hogy ezt a területet 
rendbe kell tennünk. 

Wysoczki utcába tervezett gyalog-
átkelő elkészítése. Megteremtődött a 
lehetőség, hogy végre biztonságban 
átkelhetnek a gyermekek a Patyolat 
oviba. 

A zebrák fényvisszaverő festésé-
nek támogatása. Ez fi lléres, de igen 
hasznos dolog.

Kertvárosi padtelepítés. Fek-
vésmentes, vandálbiztos padokat 
javaslok telepíteni Rákospalotára és 
Pestújhelyre. 

Hétéves képviselőségem alatt ez 
volt a legsikeresebb tárgyalásom költ-
ségvetés témában, és azt gondolom, 
egyedül a nagy pártok csatazajában 
is sikeresnek mondható közreműkö-
désem.

Tóth Imre 
MSZP 
Az idei költségvetés, az előző évek ha-
gyományaihoz híven, biztosítja a kerü-
let számára a megfelelő működést. Azt 
gondolom, a mostani helyzetben, ami-
kor 600 millió forint szolidaritási adót 
kell egy önkormányzatnak fizetni az 
állam részére, ez nem kis teljesítmény.

Attól függetlenül, hogy az oktatási 
intézmények szakmai irányítása és 
működtetése is már teljes egészében 
a Klebelsberg Központhoz került, az 
oktatási területen is megtesszük, ami 
tőlünk telik. Az egészségügyben a kor-
mány az önkormányzatokra hárította 
a szociálisan rászorulók támogatását, 
ez is jelentős összeget emészt fel. Ezek 
mellett nekünk arról is gondoskodnunk 
kell, hogy a kerületi utak, járdák, játszó-
terek megfelelő állapotát biztosítsuk.

Az idei költségvetésben több száz-
milliót fordítunk útfelújításra, parkolók 
építésére nettó 77 milliót, közlekedési 
koncepciót készítünk nettó 5 millióért, 
míg a járdafelújításokra nettó 100 
millió forint áll rendelkezésre. Komoly 
összeget szánunk a játszóterek és a 
lakótelepi „dühöngők” felújítására is.

A költségvetés tervezésekor arra 
törekedtünk, hogy minden olyan terüle-
ten, ami nagy tömegeket érint – egész-
ségügy, oktatás, városgazdálkodás 
–, megfelelő összeget biztosítsunk a 
folyamatos felújításra, építésre, kar-
bantartásra.

Idén, reméljük, megépülhet a Mol-
nár Viktor és Lőcsevár utca sarkán a 
kerület első integrált játszótere, ahol 
fogyatékkal élő és egészséges gye-
rekek együtt játszhatnak majd. Idén 
újabb sport- és pihenőpark-beruházás 
valósulhat meg. Az útfelújítások közül 
a legnagyobb tételt a Veresegyházi 
utca, illetve az Árokhát utca egy-egy 
szakaszának a rekonstrukciója jelenti. 
A két útszakasz megújítására több 
mint 100  millió forintot különítettünk el.

 a költségvetésről
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Új vezérigazgatója van a Palota Holding Zrt.-
nek, ugyanis a képviselő-testület Dr. Erdé-
lyi-Kincses Andreát bízta meg a társaság ve-
zetésével. Az új vezetővel beszélgettünk 
a cég jövőjéről, a várható változásokról, a tár-
saság szervezeti átalakításáról.

– Pontosan mikor vette át a Palota 
Holding Zrt. irányítását?

– Megbízott vezetőként 2018. feb-
ruár 6-án vettem át a cég vezetését, 
mert a korábbi megbízott vezető lemon-
dott. Kéry István egyébként továbbra 

Az új, készülő Kerületi Építési Szabályzatról 
tanácskoztak március 8-án a helyi polgármes-
teri hivatalban, ahol a szakemberek mellett 
a kerületben élők is felszólaltak, és megfo-
galmazták aggályaikat, javaslataikat a témá-
val kapcsolatban. Egyben azonban mindenki 
egyetértett: olyan korszerű településrendezé-
si terv a cél, amely a kerület hosszú távú fejlő-
dését szolgálja.

A lakossági tájékoztatót Sipos Gábor fő-
építész három téma ismertetésével kezd-
te. Elsőként a Kerületi Építési Szabályzat 
tervezetének bemutatóját láthatták a 
résztvevők, majd a Településképi Arcula-
ti Kézikönyv és a Településképi rendelet 
módosításáról volt szó, mely szorosan 
kapcsolódik az előző tematikához. Vé-
gül a Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat eseti módosítása egyes M0 
melletti ingatlanok megközelítése miatt 
került fókuszba.

A fórumon elhangzott, hogy Buda-
pest sajátos kétszintű településrendezési 
tervrendszerben működik. Kerületünk-
ben a városrendezés és az építés alapját 
a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Városrendezési és Építési Szabályza-
táról szóló rendelet (KVSZ) képezi. A 
főépítész kitért arra, hogy 2013. január 
1-jén hatályba lépett új jogszabályok 
jelentős változásokat vezettek be az épí-
tésüggyel kapcsolatos eljárásokban. A 
megváltozott jogszabály többek között új 
településrendezési tervrendszer kidolgo-
zásának kötelezettségét írta elő. 

Első lépésként elindult a jelenleg 
hatályos KVSZ eseti módosítása, amely 
2018. december 31-ig alkalmazható, 
ezért szükségessé válik egy teljesen új 
Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) ké-
szítése. A KÉSZ-t ráadásul a fővárosi 
településrendezési tervekkel összhang-
ban kell megalkotni. A főépítész nyoma-
tékosította, hogy az új KÉSZ célja, hogy 
a kerület teljes területére állapítson meg 
a táj, az épített és a természeti környezet, 
valamint a környezeti elemek védelmével 
kapcsolatos helyi építési követelménye-
ket, jogokat és kötelezettségeket. 

A lakosság részéről többek között 
megfogalmazódott, hogy szeretnék, ha 
Rákospalota kertvárosi jellege meg-
maradna, és a sűrű építkezések nem 

Városképünk a jövőben

borítanák fel a városrész képét. Mind-
emellett a bicikliutak és a parkolás is 
szóba került. Ezenkívül javaslatként 
elhangzott, hogy a zöldfelület  kiváló 
lenne egy fővárosi rekreációs terület 
meghonosítására. Tóth Imre alpolgár-
mester elmondta, számukra is a kerület 
hosszú távú fejlődése a cél, úgy, hogy 
megtartják a helyi értékeket, javítva a 
lakosság életminőségét. 
Az KÉSZ dokumentumai megtalálható-
ak az önkormányzat honlapján.

(beres)

„Szükségessé 
válik egy teljesen 
új Kerületi Építési 
Szabályzat 
(KÉSZ) 
készítése.”

„Az a feladat, 
hogy felfrissítsük 
a céget, javítsuk 
az itteni munkát.”

K ihívások előtt a Palota Holding
is a társaságnál dolgozik, gazdasági 
igazgatóként segíti a munkámat. Ezt 
követően a képviselő-testület február 
27-ei ülésén döntött a vezérigazgatói 
kinevezésemről. A megbízatásom 2019. 
október 31-ig szól.

– Miért vállalta ilyen rövid időre a 
kinevezést?

– Tudatosan vállaltam ezt a kicsivel 
több mint másfél éves megbízatást. Már 
30 éve dolgozom a közigazgatásban, 
kisebb megszakítással a polgármesteri 
hivatalban is több mint 10 évet ledol-
goztam. Ismerem a Palota Holdingot, 
a szervezeti felépítését, a működését, a 
korábbi vezetőket, a kollégákat. Ezért 
döntöttem úgy, hogy megpróbálom se-
gíteni a társaság munkáját. 

– Milyen célokat, szervezeti átalakí-
tásokat kíván megvalósítani?

– Az a feladat, hogy felfrissítsük a 
céget, javítsuk az itteni munkát. Az a 
véleményem, hogy át kell gondolni a 
társaság szervezeti struktúráját is. A 
pályázatomban felvázoltam egy szerve-
zeti felépítést, ennek alapján valósítjuk 
meg az átalakítást. 

Nagyon fontos a műszaki terület 
megerősítése, mert az gyenge lábakon 
áll. Ennek okán nagyon jó műszaki ve-
zetőre lesz szükségünk, aki koordinálni 
tudja a feladatokat, különös tekintettel 
a másfél milliárdos VEKOP-pályázatra. 

Ennél a beruházásnál komoly feladat 
hárul társaságunkra, amit a városgaz-
dálkodási főosztállyal szorosan együtt-
működve kell megoldanunk. 

– A lakásgazdálkodási osztályon ki-
váló szakértői gárda dolgozik. Itt az az 
elsődleges feladat, hogy a hivatal lakás-
osztályával még szorosabb kapcsolatot 
alakítsunk ki azért, hogy a munkát 
felgyorsíthassuk.

A helyiséggazdálkodás fontos üzlet-
ága a Palota Holdingnak. Itt nemrégi-
ben belső átszervezéssel vezetőcsere 
volt, ingatlangazdálkodásban jártas 
kollégát neveztem ki vezetőnek, aki 
segít abban, hogy átláthatóbbá váljon 
ez a terület.

A társasházkezelés élén is változás 
történt. A korábbi társasházkezelői ve-
zetőt visszahívtam, lehetőséget adtam 
neki, hogy újraszervezze ezt a tevékeny-
séget. Mindemellett a társasházi közös 
képviselőknek egy új ösztönzési mód-
szert dolgozunk ki azért, hogy mind 
a lakossági, mind a cég elvárásainak 
jobban megfelelő, minőségi rendszer 
legyen. 

A kintlévőség-kezelés nagyon nehéz 
terület. Itt arra törekszünk, hogy minél 
hatékonyabban együttműködjünk az 
önkormányzat illetékes osztályaival a 
rászorulók segítésében.

Jónás Ágnes

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, V

AR
GO

SZ

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

ND



ÉLETképek 52018. március 22. egészségegészségképkép

Az önkormányzat március 6-án ismét meg-
rendezte a Civil Kerekasztal tanácskozását. 
Az eseményre meghívták a kerületi civil 
szervezetek képviselőit, akik közül sokan 
éltek a lehetőséggel. 

A rendezvény apropóját a civil szer-
vezeteknek kiírt önkormányzati pá-
lyázat leadásának közelgő határideje, 
valamint, hogy az önkormányzat és 
a civil szervezetek hatékonyabban 
együttműködjenek. Pallos Judit 
civil referens tájékoztatása szerint 
idén már nem bizottsági hatáskör a 
pályázatok kiírása és elbírálása, ha-
nem a polgármester feladatai közé 
tartozik. Az alapítványok támogatá-
sáról, illetve pénzügyi beszámolójuk 
elfogadásáról viszont továbbra is a 
képviselő-testületnek kell döntenie. 

A polgármester munkáját civilek-
ből álló tanácsadói kollégium segíti, 
melynek tagjai: Forgács József, Ju-
hász Sándor, Carlos Lattes Pavez, 
Jobbágy Mária és Sági Ferenc, ha 
szükséges, akkor póttagként Szőgyé-
nyi Ferencné és Nagy Előd segítségé-

re is támaszkodhatnak. Ugyancsak 
fontos változás, hogy idéntől a civil 
szervezetek csak személyesen nyújt-
hatják be a pályázataikat az önkor-
mányzathoz. 

Az idei dokumentumok leadási 
határideje március 23-a 10 óra. A 
beadáshoz szükséges adatlapok le-
tölthetők az önkormányzat honlap-
járól (bpxv.hu), a kitöltésben pedig 
a civil referens és munkatársai is 
segítenek. Fontos változás, hogy az 
elszámolásokat az eddigieknél pon-
tosabban kell elkészíteni, az igényelt 
összeg felhasználását fényképekkel, 

jelenléti ívekkel is dokumentálják a 
szervezetek. 

Németh Angéla alpolgármester és 
Tajti Réka kabinetvezető azt kérte a 
civil szervezetek képviselőitől, hogy 
vegyenek részt a kerületi, önkor-
mányzat által támogatott programok 
népszerűsítésében. Jó hír a civil szfé-
ra számára, hogy az önkormányzat 
idéntől már egy helyett kettő támo-
gatást is nyújthat a szervezeteknek. 
Tehát, aki működési támogatásban 
részesül, az is pályázhat egy prog-
ramja támogatására. 

A támogatások nagy valószínű-

séggel áprilisban vagy májusban 
jutnak el a civil szervezetekhez, ezért 
érdemes nyári vagy őszi programok-
ra támogatást igényelni. Idén egyéb-
ként 15 szomszédünnepet támogat az 
önkormányzat.

Konkrét önkormányzati progra-
mokról is szó esett a tanácskozáson, 
amelyekre várják a civilek jelentke-
zését vagy javaslatait. Márciusban 
két hétvégén is közös takarítást tar-
tanak kijelölt területeken. Ugyancsak 
várják a Rákospalota várossá válá-
sának 95. évfordulójára rendezendő 
kerületi ünnepségre a civilek javas-
latait. A Szántóföld utcai sporttelep 
felújítása miatt a május 1-jei majális 
sportprogramjai a Budai II. László 
Stadionban lesznek, míg a főzőver-
senyt a Bányász parkban rendeznék. 
Az is kiderült, hogy az első világhá-
ború befejezésének centenáriuma 
alkalmából felújítják a Hubay Jenő 
téren álló I. világháborús emlékmű-
vet is, illetve idén elkészül a kerületi 
díszpolgárokat bemutató kerületi 
kiadvány.                                   (riersch)

A közelmúltban Dr. Vass László Egészségügyi 
Intézményre keresztelték a Rákos úti szak-
rendelőt. A névadás azonban csak az első lé-
pés volt az intézmény életében, mely már idén 
számos dologgal kíván emlékezni a XV. kerület 
rendszerváltást követő első dísz polgárára.

– Dr. Vass László a kerület egyik, ha 
nem a legnépszerűbb orvosa volt, aki 
nagy szerepet vállalt a múlt század első 
felében népbetegségnek számító tbc 
felszámolásában – mondta dr. Sólyom 
Olimpia, a Rákos úti intézmény főigaz-
gatója. – Elsőként a névadással szeret-
tünk volna neki emléket állítani, melyet 
még idén számos, a nevéhez kapcsolódó 
esemény követ.

Kezdjük a legelsővel: az intézmény 
készülő ötéves szakmai tervét is már dr. 
Vass Lászlóról neveznék el. Ezzel is je-
lezni kívánják, hogy a szakrendelő újkori 
története nemcsak előretekint, hanem 
a múlt hagyományaira is építeni kíván.

– Júniusban szeretnénk egy Dr. Vass 
László Emléknapot szervezni, melyre a 
saját dolgozóinkon kívül a kerületi há-
ziorvosokat, a képviselő-testület tagjait, 
illetve a partner civil szervezeteket és a 
vállalkozásokat is meghívnánk. Ennek 
a szakmai konferenciának a részeként 
avatnánk majd fel a Rákos úti szakren-
delő bejáratánál a névadó emléktábláját 
is – mondta a főigazgató. 

Ugyancsak dr. Vass László nevét ven-
né fel a jelenlegi Rákospalota – Pestúj-

Civilekkel az együttműködésről

Díszpolgári emlékév

Tervnévadó díszpolgár | Ötéves lesz
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hely – Újpalota Egészségvédelmi Közala-
pítvány. Ennek feladata a Dr. Vass László 
Szakmai Tervben megfogalmazottak 
megvalósítása lenne. 

Az alapítvány, illetve a feladatra 
felkért kerületi közéleti személyiségek 
közreműködésével még idén – nagy va-
lószínűséggel decemberben – egy alapít-
ványi bált is rendeznének, melyen első 
ízben átadnák a Dr. Vass László-díjakat. 
Ezeket a tervek szerint egy szakmabeli és 
egy külsős vehetné majd át.

Riersch Tamás
(Dr. Vass Lászlóról bővebben a 60+ 
mellékletünkben olvashatnak.)

Szűrések
Áprilisban vérnyomás- és EKG-szűréssel folytatódik a 
szűrőporgram a Dr. Vass László Egészségügyi Intéz-
ményben. A keringési betegségek hátterében több-
ségében az érelmeszesedés áll, amely az életkor elő-
rehaladtával kisebb-nagyobb mértékben mindenkit 
érint. Az érbetegségek kialakulásának két fő rizikó-
faktora a magas vérnyomás és a cukorbetegség. 
– Sajnos, a magas vérnyomás népbetegség, 50 éves 
kor felett háromból két embernél felfedezhető. Nagy 
problémát jelent még a dohányzás és az elhízás, mely-
hez sok esetben vérzsír- és egyéb anyagcsere-eltéré-
sek is társulnak – mondta dr. Wallner Éva.
A keringési betegségek kialakulásának megelőzésé-

ben rendkívül fontos szerepe van a magas vérnyomás 
időbeni felfedezésének és kezelésének. Az eltérések 
kimutatására szolgál a szakrendelő április hónap-
ra tervezett vérnyomás- és EKG-szűrése. Arra kérik a 
gondozott betegeket, hogy a szűrésen kontrollra men-
jenek, problémáikkal keressék továbbra is a gondozó 
orvosukat.
A szűréshez beutaló nem szükséges, de előzetes beje-
lentkezést kérnek a 06 1 506 0155-ös telefonszámon. 
Az ingyenes szűréseket április hónapban hétfőnként 
délután 4 és 5 óra között, szerdánként este 7 és 8 óra 
között, csütörtökönként délután 1 és 2 óra és este 6 
és 7 óra között és péntekenként este 6 és 7 óra kö-
zött végzik a Kardiológia EKG-rendelőjében, az I. eme-
let 114-es szobában.                                                     R. T.
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Ünnepeltek a Kossuthban
Régi vágya teljesült a kos-
suthos diákoknak, március 
13-án ugyanis hivatalosan 
is birtokba vehették új udva-
ri játszóeszközeiket. Bikfalvi 
Borbála igazgatónő elmond-
ta, hogy a játszóvárat és a 
készségfejlesztő mászókoc-
kát, a kanadai padokat és a 
gyermekek környezettuda-
tosságra nevelését segítő 
dekorációs hulladékgyűjtő-
ket az Észak-Pesti Tankerü-
leti Központtól kapták. Eze-
ket már télen felállították az ütéscsillapító burkolattal is ellátott 
udvarukon, ám a gyerekek csak a jó idő beálltával tudták kipró-
bálni az új eszközöket. A bruttó 5 millió forint értékű ajándéko-
kat március 13-án László Tamás országgyűlési képviselő és Ko-
vács Katalin tankerületi igazgató közösen adták át a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában. 

Lakossági fórumot tartott a Jobbik Magyarországért Mozgalom 12. számú vá-
lasztókörzetének egyéni jelöltje, dr. Gyenes Géza, a Magyar Orvosi Kamara ko-
rábbi főtitkára március 12-én az újpalotai Nyitott Ajtók Együttműködési Iro-
dában. 
A képviselőjelölt az eseményre meghívta Sneider Tamást, az országgyűlés 
jobbikos alelnökét, aki az elmúlt nyolc év politikai történéseiről tartott egy rö-
vid áttekintést, majd a pártja által tervezett nyugdíjrendszer-átalakításról be-
szélt. Dr. Gyenes Géza orvosként az egészségügy helyzetét emelte ki az általa 
megoldásra váró problémák közül. Ezen belül az újpesti Károlyi Sándor Kórház 
újranyitását, az Észak-Pesti Kórház egészségügyi hasznosítását és a szakren-
delések várólistájának csökkentését hangsúlyozta. 

Metrózhatunk húsvétkor
A kényelmesebb közlekedés 
érdekében a március 30-i 
nagypéntektől húsvéthétfő-
ig terjedő hosszú hétvégén 
Kőbánya–Kispest és a Lehel 
tér között teljes üzemidőben 
közlekedik a 3-as metró. A 
hosszú hétvégén a metró-
pótló buszok csak a Lehel 
tér és Újpest között járnak – 
közölte a BKK. 

Ingyenes ruhaosztás
A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete ingyenes ruhaosz-
tást tart a lakosság részére március 24-én, szombaton 9-től 
délig az Árendás köz 2–4. szám alatt, bejárat a Szobabérlők 
háza mögött. Mindenkit szeretettel várnak. 

Óraátállítás

Két sajtótájékoztatót tartott március első napjaiban László Tamás országgyűlési kép-
viselő. A Zsókavár utcai orvosi rendelőnél a kerületi köztisztaságról, közrendről és ez-
zel összefüggésben a közbiztonságról beszélt. Mint elmondta, 2010 és 2014 között 
sok mindent tett ezen a téren a kerület vezetése, azonban ezek a folyamatok 2015 
után megtorpantak. Véleménye szerint a közterület rendje és a köztisztaság egyre 
rosszabb.
A másik sajtótájékoztatót a Novák-piacnál tartotta a képviselő, ahol arról beszélt, hogy 
az ő és Csonka László képviselő erőfeszítése nyomán a MÁV tartós használatba ad öt 
ingatlant a kerületnek. László Tamás azt mondta, az ingatlanokon olyan fejlesztéseket 
valósíthat meg az önkormányzat – például parkolókat –, amivel elősegíthetné a Rá-
kospalota–Újpest, illetve az Istvántelek vasútállomások jobb megközelíthetőségét. 

VÁ L A S Z T Á S  2 0 1 8

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es szá-
mú futópályájának felújítása miatt átmeneti, 
várhatóan június végéig tartó légiforgalmi vál-
tozások léptek életbe. A Budapest Airport tá-
jékoztatása szerint kerületünkben abban az 
esetben lehet érzékelni a változást, amikor az 

aktuális szél iránya délkele-
ties, mert ekkor az érkező já-
ratok Budapest irányából kö-
zelítik meg a repülőteret. A 
gépeknek a földet érés előtt 
már kilométerekkel folyama-
tosan süllyedve kell repülniük. 
A felújítás idején az érkező gé-
pek útvonala leginkább a XV. 
kerület délnyugati részén la-
kókat érintheti, ahol a gépek 

repülési magassága körülbelül 800 méter a te-
repszint felett. A lakossági megkereséseket az 
alábbi elérhetőségeken fogadja a Budapest Air-
port: a 06 80 203 820-as zöldszámon, a  kornye-
zetvedelem@bud.hu e-mailen és a www.bud.hu/
kornyezetvedelmi_bejelentes honlapon. 

Több a repülő a kerület felett

A nyári időszámítás március 
utolsó vasárnapján kezdő-
dik, és október utolsó vasár-
napjáig tart. Tehát március 
25-e vasárnap hajnalban 2 
órakor 3 órára kell előreállí-
tani az órát. 

Csodavár a kerületben

Megnyitották március 21-én, a Down-szindróma világnapján Bu-
dapest első fejlesztőközpontját és játszóházát, a Csodavár Bu-
dapestet. A Csodavárak olyan központok, ahol fi gyelmet fordíta-
nak a fejlesztésre járó gyermek mellett a szülők és a testvérek 
megfelelő informálására, támogatására. A modell fontos eleme 
az integrált játszóház, ahol az eltérő fejlődésű gyermekek együtt 
játszhatnak, tanulhatnak átlagos fejlődésű társaikkal, ezáltal kö-
zösen javulnak társas és empátiás készségeik, kreativitásuk. 

Jobbikos fórum Közrend, köztisztaság, közlekedés
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Készült a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ megbízásából.  
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.

Felelős kiadó és felelős szerkesztő: 
Sebián-Petrovszki László pártigazgató.

Köszönöm a több ezer ajánlást,  
az eddigi bizalmat.

Kérem, hogy ÁPRILIS 8-ÁN  
TÁMOGASSON SZAVAZATÁVAL is!

HAJDU LÁSZLÓ
országgyűlési képviselő-jelölt

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 E K

Nekünk a 
XV. kerület 

az elso!

MEGHÍVÓ

Várjuk Önöket programjainkra! 

A gyerekeket zene, tánc, interaktív játékok, bohóc és uzsonna várja.  
A feln tteket néptánc bemutató és Dupla KáVé koo ncert. 

Fellép Badár Sándo or humorista és a Mez  Együttes!

A rendezvények védnöke László Tamás o országgy léu si képvisel

,,

2018.  március 29-én 11-13 óráig Újpalotán a F  téren a 
nyugdíjasokat és nagycsaládoso

o
kat egy zsák krumplival és 

közös ebéddel, beszélgetéssel várjuk!

 2018. március 24-én 10-19 óráig 
Újpalotán a Spirálházban 

2018.03.25-én 15-18 óráig Rákospalotán 
a Karácso ony Ben  parkban
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LAKOSSÁGI FÓRUM

Hajdu László
országgyűlési képviselőjelölt

Kunhalmi Ágnes
az MSZP budapesti elnöke

Bősz Anett
a Liberálisok ügyvivője

Gy. Németh  
Erzsébet

a DK fővárosi képviselője

Csokonai Művelődési Központ,  
1153 Budapest, Eötvös utca 64.

MÁRCIUS 28., 17:30 
Csokonai Művelődési Központ,

1153 Budapest, Eötvös utca 64.

A fejlesztésekért és beru-
házásokért felelős alpol-
gármesterként megdöb-
benéssel és szomorúan 
tapasztalom, hogy a Deák 
utcai rendelő felújítása pi-
tiáner politikai küzdelmek 
célpontja lett. Felelőtlenség 
ez minden vádaskodó poli-
tikustól, hiszen közös érde-
künk éppen az, hogy a kö-
zös pénzünkből jó rendelő 
épüljön a Deák utca és a Fő 
utca találkozásánál. Olyan 
rendelő, amely hosszú tá-
von biztosítja a kerültben 
élők és a felnövekvő gene-
rációk jó minőségű egész-
ségügyi ellátását.

Sajnálatos, hogy a la-
kossághoz eljuttatott kam-
pánykiadványokban egyes 
politikusok, akik amúgy 
folyamatosan beleláthat-
tak a 2013-ban meghozott 
döntésbe, olyan valótlan vádakat, 
eltorzított állításokat fogalmaznak 

meg, amelyek alkalmasak a közvé-
lemény megtévesztésére. 2013-ban 

az előző ciklusban dőlt el 
ugyanis, hogy új össze-
vont háziorvosi és gyer-
mekorvosi rendelőt épít a 
kerület a Karácsony Benő 
parkban. Sajnos azzal 
nem számolt senki, hogy 
a szükséges közbeszerzési 
eljárások lefolytatásával, a 
beruházás bonyolításával 
és a kapcsolódó műszaki 
ellenőri tevékenységgel 
megbízott RUP-15 Kft. hi-
ányosan végzi majd a fel-
adatát. Olyannyira, hogy 
veszély fenyegeti a rendelő 
megépülését. Mára min-
denki számára világossá 
vált, hogy tervezési hibák 
voltak és a kiválasztott 
cégek lassan és nem az el-
várt minőségben végzik a 
munkát. Ebben a helyzet-
ben méltatlan és felelőtlen 
magatartás a vádaskodás, 
a megoldások és a min-

denki számára elfogadható kompro-
misszumok keresése helyett. 

Fő leg akkor, amikor a kép-
v iselő -testületnek eg y fontos 
döntést kell meghoznia. A fele-
lősség ugyanis mindannyiunké. 
Dönthetünk úgy, hogy azonnali 
hatállyal felmondjuk a kivitele-
zővel a szerződést, és dönthetünk 
úgyis, hogy elfogadjuk a kivitelező 
konzorcium javaslatát, és bízunk 
abban, hogy most már az új ha-
táridőre, május 31-ig befejezik a 
jelenleg 17-18%-os készültségű 
rendelő építését. 

Természetesen miután elké-
szült a rendelő mindenképpen meg 
kell vizsgálni a beruházás eddigi 
bonyolítóinak feladatellátásával 
kapcsolatos károkozást, hiszen 
tény, hogy kár érte a kerületet. Re-
mélem, ezt megértik azok is, akik 
most csak bírálnak, és azok is, akik 
velem együtt azon dolgoznak, hogy 
mielőbb megépüljön a XV. kerület 
új összevont rendelője.

Tóth Imre,
alpolgármester 

KÖZLEMÉNY A DEÁK UTCAI ÖSSZEVONT RENDELŐ ÉPÍTÉSÉRŐL

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
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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

JESZENSZKY GÉZA
VOLT KÜLÜGYMINISZTERREL

KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

és SZILVÁGYI LÁSZLÓ
LTTEL

RENDSZERVÁLTÁS UTÁN,

KORSZAKVÁLT

HELYSZÍN:

MOST MI 
JÖVÜNK!

2018. március 29. 
18 óra 

PESTÚJHELY

LAKOSSÁGI
FÓRUM

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
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ensz  1/1
Az ENSZ azt akarja,

hogy bontsuk le
a bevándorlás útjában 

álló kerítést.

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
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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 Rákospalo-

tai Tanácsadó és Együttműködési Irodában.

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

és Együttműködési Irodában.

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

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

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

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

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

 12. sz. vk. Victorné dr. Kovács Judit (Fidesz–
KDNP) 20 350 6859
drkovacsjudit1982@gmail.com
Telefonon és e-mailen történő egyeztetés alapján, 
illetve minden hónap első csütörtökén 16:00–

18:00 óráig az Újpalotai Nyitott Ajtó Együttműködési Irodában.

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

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

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

a Pestújhelyi Együttműködési Irodában (Bp. XV., Pestújhelyi út 
68.). Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés esetén más 
helyszín és időpont is lehetséges.

 Bodó Miklós (Jobbik) 
70 372 3044
bodo.miklos@jobbik.hu
Minden hónap harmadik csütörtökén 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.

 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. hétfője 
13:30–17:30-ig. Időpontké-
rés 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, 109-as iroda. 
Telefonszám:  305 3244

Tisztelt XV. kerületi Polgárok! 
Kedves Lakótársak!

A Polgárok Palotáért Egyesület tovább 
folytatja tanácsadási programját. 

Legközelebb 
2018. március 26-án 17.30 órai 
kezdettel jogi és közbiztonsági 
fogadóórát és tanácsadást tart 

az Újpalotán, a Páskomliget utca 6. 
szám alatti  „Nyitott Ajtó„ helyiségében.

Kérjük, jöjjön el, 
tegye fel kérdéseit szakértőinknek 

és mondja el véleményét. 

Megtisztelő érdeklődését, tanácsait, 
javaslatait előre is köszönjük. 

Polgárok Palotáért Egyesület

A felhívások, közlemények, rendeletek teljes 
terjedelmükben, egységes szerkezetben 

a mellékletekkel együtt letölthetőek a bpxv.
hu honlapról. Az azokban feltüntetett adatokért 

és információkért a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget!

P O L G Á R M E S T E R  É S  A L P O L G Á R M E S T E R E K  E L É R H E TŐ S É G E I  É S  F O G A D Ó Ó R Á I

K É P V I S E LŐK  E L É R H E TŐ S É G E I  É S  F O G A D Ó Ó R Á I J E G Y ZŐK  E L É R H E TŐ S É G E I 
É S  F O G A D Ó Ó R Á I

O R S Z ÁG GY Ű L É S I  K É P V IS E LŐ 
E L É R H ETŐS ÉG E I  É S 

FO GA D Ó ÓR Á I
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THM

BANK1 BANK2 BANK3

4,54 4,42 4,3

HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

www.minositetthitel.hu
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Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestúj-
hely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (II. 28.)1 önkormányzati rendelete a 2017. évi 
költségvetésről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatározott erede-
ti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva  a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III. 1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítá-
sára a következőket rendeli el: 
1. §
A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiak-
ban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa 
irányított költségvetési szervek 2017. évi költségveté-
se együttes
a) bevételének főösszegét 27 456 999 320 Ft-ban,
b) kiadásának főösszegét 27 456 999 320 Ft-ban,
c)  költségvetési bevételének főösszegét 

14 930 190 274  Ft-ban,
d)  költségvetési kiadásának főösszegét 

20 151 409 320  Ft-ban,
e)  költségvetési egyenlegének összegét

- 5 221 219 046 Ft-ban,
f)  költségvetési hiányát 5 221 219 046 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a 5 221 219 046 Ft költségvetési 
hiányának belső fi nanszírozására az előző év költségve-
tési maradványának összegét használja fel az 1. mellék-
let VI. 22. pontja szerint. 
(3) A költségvetés általános tartaléka 
105 686 135 Ft.
(4) A céltartalék 2 873 658 812 Ft, ebből
   • működési céltartalék 78 472 814 Ft,
   • felhalmozási céltartalék 2 795 185 998 Ft.”
2. § [...] 
Záró rendelkezések
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 Dr. Lamperth Mónika s. k.  Hajdu László s. k.
 jegyző polgármester 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestúj-
hely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018. (II. 28.)2 önkormányzati rendelete a 2018. évi 
költségvetésről
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. Ke-
rület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
(a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére 
és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, 
valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági tár-
saságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.
2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösz-
szege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mér-
téke és fi nanszírozásának módja, a költségvetés szer-
kezeti rendje
2. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiak-
ban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az álta-
la irányított költségvetési szervek 2018. évi költségve-
tése együttes
a) bevételének főösszegét 25 070 179 906 Ft-ban,
b) kiadásának főösszegét 25 070 179 906 Ft-ban,
c)  költségvetési bevételének főösszegét 

15 910.222 750 Ft-ban,
d)  költségvetési kiadásának főösszegét 

20 070 179906 Ft-ban,
e)  költségvetési egyenlegének összegét

- 4 159 957 156 Ft-ban, ezen belül
1  Elfogadta a Képviselő-testület a 2018. 02. 27-ei ülé-

sén. Hatályos 2018. 03. 01. napjától. 
2  Elfogadta a Képviselő-testület 2018. 02. 27-i ülésén.  

Hatályos 2018. 03. 01. napjától.

   •  a működési bevételek főösszegét 
15 506 050750  Ft-ban,

   •  a működési kiadások főösszegét 
14 535 044 849 Ft-ban,

   •  a működési kiadások egyenlegét 
971 005 901 Ft-ban állapítja meg;

   •  a felhalmozási bevételek főösszegét 
404 172 000 Ft-ban,

   •  a felhalmozási kiadások főösszegét 
5 535 135 057 Ft-ban,

   •  a felhalmozási kiadások egyenlegét
- 5 130 963 057 Ft-ban állapítja meg.

f)  költségvetési hiányát 4 159 957 156 Ft-
ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4 159 957 156 Ft költségvetési 
hiányának belső fi nanszírozására az előző év költségve-
tési maradványának összegét használja fel az 1. mellék-
let VI. 22. pontja szerint. 
(3) A költségvetés általános tartaléka 
44.000.000 Ft.
(4) A céltartalék összege 1 579 644 117 Ft, ebből
   •  működési céltartalék 623 369 029 Ft,
   •  felhalmozási céltartalék 956 275 088 Ft.
3. §
E rendelet
a)  az Önkormányzat működési és felhalmozási célú 

bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 
1. melléklet, 

b)  az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkor-
mányzat összesített bevételeit kiemelt előirányza-
tonként a 2. melléklet, 

c)  a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsö-
nök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet, 

d)  az Önkormányzat működési és felhalmozási célú 
központi támogatását költségvetési szervenként a 
2.2. melléklet,

e)  a költségvetési szervek és az Önkormányzat össze-
sített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. mel-
léklet, 

f)  a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök terve-
zett kiadásait a 3.1. melléklet, 

g)  az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadá-
sainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 
4.1. melléklet tartalmazza,

h)  a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevétele-
inek és kiadásainak előirányzatait  rovatrend szerinti 
bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,

i)  az Önkormányzat gazdasági társaságai, az európai 
uniós pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egysé-
gei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovat-
rend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,

j)  a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. mel-
léklet,

k)  az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrá-
sonként a 6. melléklet, 

l)  az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként 
és forrásonként a 7. melléklet,

m)  az európai uniós valamint egyéb költségvetési tá-
mogatással megvalósuló pályázatok előirányzata-
it a 8. melléklet, 

n)  az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgy-
évi fi zetési kötelezettség megállapítását a 9. melléklet,

o) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,
p)  az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadása-

it kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,

q)  az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, ön-
ként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok sze-
rinti bontásban a 11.1. melléklet

szerint állapítja meg.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
4. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési 
szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedé-
sére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a 
jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a bevé-
telek teljesülési ütemére fi gyelemmel – vállalható.
(3) A 2018. évi költségvetés tartalmazza a Budapest XV. 
kerületi Szilas-patak menti szennyvíz-főgyűjtőcsator-
na megvalósítása első ütemének önkormányzati for-
rásból tervezett kiadási előirányzatát, mely fejlesztés 
megvalósításához szükséges kiegészítő források biz-

tosítására adósságot keletkeztető ügylet igénybevé-
telét tervezi a Képviselő-testület mindösszesen bruttó 
500 000 000 Ft összegben.
(4) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkor-
mányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft. 
(5) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támo-
gatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
(6) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kö-
telezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-tes-
tület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(7) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármeste-
ri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében megha-
tározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi 
költségvetésüket.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét ne-
gyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontok-
ban módosítja, ezenfelül szükség szerint vagy rendkívüli 
esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a további-
akban: Áht.) 34. § (4) bekezdésben szabályozott módon. 
(9) A költségvetési rendeletmódosítások előterjeszté-
sénél tájékoztató jelleggel be kell mutatni az illetékes 
tankerületi központnak 2017. január 1-i hatállyal üze-
meltetésre átadott állami fenntartású (közoktatási) in-
tézmények közétkeztetési bevételi és kiadási előirány-
zatait tartalmazó mellékletet. 
(10) A 6. § (2)–(4) és a 7. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdé-
sei szerint végrehajtott előirányzat módosítások és át-
csoportosítások a 4. § (8) bekezdése szerinti költségve-
tési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek. 
(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert az (8) bekezdésben előírt rendeletmódosítási köte-
lezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezett-
ség szabályozására. 
(12) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 
szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak 
megfelelően önállóan gazdálkodik. 
(13) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodá-
si feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, 
az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások 
és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb 
közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirány-
zatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási meg-
állapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 
(14) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 
költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagy-
ja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezett-
ségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány fel-
használásáról.
(15) A jóváhagyott költségvetési maradványból a köte-
lezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő 
kifi zetések a 2018. év június 30. napjáig teljesíthetőek, 
a fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat a so-
ron következő költségvetési rendeletmódosítás kereté-
ben elvonja. A már előző évben megkötött szerződések 
alapján a tárgyév június 30-át követően a kifi zetéseket a 
tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.
(16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban 
dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2018. január 
1-től 50 250 Ft-ban állapítja meg. 
(17) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutal-
mazásra a 2018. költségvetési évben az elemi költség-
vetésben megállapított törvény szerinti illetmények, 
munkabérek eredeti előirányzatának 17%-áig vállalha-
tó kötelezettség.
(18) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó szociális ellátások kiadásait, valamint a Polgár-
mesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatá-
sai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kiadásait az Önkormány-
zat helyi iparűzési adóból származó bevételeiből fi nan-
szírozza.
(19) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett 
rendezvényekre az általuk benyújtott igények alap-
ján a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendez-
vényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság döntésének 
megfelelően támogatást nyújt az intézmény fi nanszíro-
zásának megemelésével.
(20) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú Bu-
dapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja pro-
jektre elnyert támogatási összeg felhasználására kizá-
rólag a konzorciumvezető önkormányzat jóváhagyását 
követően kerülhet sor a Támogatási szerződésben és a 

2014–2020. programozási időszakban az egyes euró-
pai uniós alapokból származó támogatások felhaszná-
lásnak rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet-
ben rögzített szabályoknak megfelelően. A támogatás 
terhére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, 
a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások 
teljesíthetőek.
4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai
5. § [...]
8. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba. Rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 
26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
 Dr. Lamperth Mónika s. k.  Hajdu László s. k.
 jegyző polgármester 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestúj-
hely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2018. (III. 1.)3 önkormányzati rendelete egyes támo-
gatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításá-
ról és hatályon kívül helyezésről 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott, valamint a 12. § tekinteté-
ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatá-
sokról szóló 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása
1. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatá-
sokról szóló 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdés c)–d) pontja he-
lyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A rendelet hatálya nem terjed ki)
„c) személynek szociális rászorultság alapján vagy egyéb 
jogszabályban meghatározott személyes élethelyzetre 
tekintettel biztosított pénzbeli és személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásra vagy egyéb juttatásra,
d) adományra, ösztöndíjra, elismeréssel járó díjra,”
(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése a következő e)–f) pont-
tal egészül ki:
(A rendelet hatálya nem terjed ki) 
„e) a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére kiírt 
pályázati támogatásra,
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) szerinti közvetett támogatásra.”
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
(A támogatás)
„b) valamely tevékenységhez, rendezvényhez vagy ren-
dezvénysorozathoz (a továbbiakban: feladatalapú tá-
mogatás),” 
3. §
A Rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„(5) A költségvetésből költségvetési éven belül ugyan-
azon személy vagy szervezet részére legfeljebb két alka-
lommal nyújtható támogatás.”
4. §
A Rendelet 4. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
(A támogatás összege nem fordítható)
„b) a támogató által meghatározott összeget meghaladó-
an személyi jellegű ráfordításra és személyes közremű-
ködésről szóló számlás kifi zetésre,”
5. § [...]
4. Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet
1. pontjában a „postán vagy” szövegrész.
 Dr. Lamperth Mónika s. k.  Hajdu László s. k.
 jegyző polgármester 

A rendeletek teljes szövege 
megtalálható a bpxv.hu weboldalon

3   Elfogadta a Képviselő-testület a 2018. február 28-ai 
ülésén. Hatályos 2018. március 2. napjától. 
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AJTÓ, ABLAK
Ablakjavítás, www.ajtoablak doktor.hu 24 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horvát Ákos, telefon: 06 70 550 0269

ÜVEGEZÉS
ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, kirakat üvegezése. Hőszigetelő üve-
gek, zu hany kabinok beépítése. Régi keretek átalakítása hőszige-
telő üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Biztosításra 
is! Nagy Miklós, telefon: +36 20 9777 150

KÉMÉNY
Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését tel-
jes körű ügyintézéssel. 06 20 264 7752

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázások, csőtörések megszün-
tetése. 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 

OKTATÁS
Nyugdíjas mérnök, közgazdász vagyok. Alsó osztályos (1–4 év-
folyam) tanulók korrepetálását vállalom háznál vagy a lakásomon 
matematikából, olvasás, szövegértés, nyelvtan tantárgyakból. 
Mentori gyakorlattal rendelkezem alsó osztályos tanulók eseté-
ben. Telefon: +36 30 346 7500

FESTMÉNYEK
XIX–XX. századi magyar és külföldi művészek festményeit keres-
sük megvételre készpénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 
Galéria, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 302 8696, 
mobil: 06 30 949 2900, e-mail:  nemes.gyula@ nemesgaleria.hu

ÓRA

Óra, karóra, zsebóra felvásárlása. Mindenféle órát felvásáro-
lok. Pl. Schaffhausen, Omega, Certina, Vacheron, Rolex, Doxa, 
 Roamer, Cornavin stb… Hibásat is átveszek. Aranytokosat is. 
Danyi József órás: Tel.: 70 908 2523

KERT
Kert, telek és épületek felújítása! Metszés, permetezés, bozótir-
tás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Teljes körű 
építési, felújítási, szigetelési munkák reális áron, rövid határidő-
vel. www.telekrendezes.hu, 06 20 259 6319, 06 1 781 4021

L A KO S S ÁG I   H I R D E T É S E KÜ Z L E T I   A P R Ó

INGATLAN
Eladó: Mogyoród Kukukk-hegyen 966 nm 
100×12 m bekerített telek – villany és 
fúrt kút van, és egy kis faház. Telefon: 
06  20 561 5337
Eladó vagy lakásra cserélhető: Mogyoród 
Kukukk-hegyen 30 nm faház, 30 nm alag-
sori helyiség, 900 nm szőlő-gyümölcsös. 
Tel.: 06 70 234 7759
Eladó: Azonnal beköltözhető 37 nm-es, 
kertes, Szentmihály úti, egyszobás, össz-
komfortos lakás, 1/3 házrész a tulajdonos-
tól 14,5  M Ft. Szoba, konyha ablaka az ut-
cára nyílik. A lakás üzletnek is átalakítható. 
Tel.: 06 30 906 4233 
Adok a XV. kerületben felújításra szoru-
ló tetőteres családi házat hozzáépítési le-
hetőséggel + 120 n-öl telekkel. Kérek pa-
nellakást 1+2 félszobás tehermentest + 
6,5 millió forintot a XV. kerületben. Tel.: 
06 1 308 1413

LAKHATÁS
Kiadó: Újpalotán nemdohányzó hölgy-
nek bútorozott szoba, felszerelések, gépek 
használatával. Tel.: 06 30 329 7821 egész 
nap, 06 1 410 3067 du. 16 óra után. 
Kiadó: külön bejáratú lakrész kertes ház-
ban nemdohányzó, állásban lévő, meg-
bízható nő részére március 1-től. Tel.: 
06 70 299 9071
Újpesten az Árpád Kórháznál albérlőtár-
sat keresek. Hölgyek érdeklődjenek. Tel.: 06 
20 453 1257 
Albérletet keresünk anyukámmal Újpalo-
tán. Sürgős lenne. Megbízhatóak vagyunk. 
Tel.: 06 70 392 5858
Eladó: Pierre Cardin gyártmányú narancs-
sárga-szürke színkombinációjú, jó állapotú 
gyermeksportkocsi tartozékokkal a kerület-
ben. Tel.: 06 20 967 8196
Magánszemély keres minimum 6-8 nm-es 
helyiséget ideiglenesen, bútor tárolása cél-
jából. Tel.: 06 1 417 1591

ADOK-VESZEK
Eladó: 1 db Dyna hallásjavító készülék 
1500 Ft, elektromos matrac felfekvés ellen 
10 E Ft, gofri-, szendvicssütő áramos 2 E Ft, 
elektromos szeletelőgép 2500 Ft, kalocsai 
női mellény: hímzett, kalocsai játék baba, 
megegyezés szerint. Tel.: 06 70 708 2233
Elajándékoznám gyógymatracomat, mely 
8 cm vastag, 80 cm sz. és 190 cm h. 5 db 
mágnescsík infraszálas, fűthető. Telefon: 
06 30 356 6590 v. 06 1 306 5331
Eladó: olajradiátor, szőlőprés, bejárati és 
teraszajtó, műholdvevő antenna, klinker-
tégla, 40×40 cm új barna tetőpala, 7,5 kg 
PB-gázpalack, napraforgó (szotyi), szek-
rénysor, vízaknatető, kempingkerékpár. Tel.: 
06 30 302 0697 v. 06 28 739 104
Eladó: jó állapotú, használt, parape-
tes gázkonvektorok: FÉG 5,8  kW, FÉG 
2,8 kW, Lampart. Ár: 10-15 000 Ft. Telefon: 
06 30 604 4643
Eladó: 1 db Zepter gyártmányú kézi nyeles 
masszírozó. Ár: 15 E Ft. Tel.: 06 70 654 4191
Eladó: jó állapotú, bontott, buborék-
üveges fa bejárati ajtó tokkal, 2 részes sa-
rokíróasztal 102×120-as, görgős székkel. 
Egyszerű sa rok ülő étkező, görgős tv-tartó 
szekrényke. Tel.: 06 1 608 5698 
Eladó: műanyag hordó 110 l-es, biotron 
lámpa, színterápiával, kézi masszírozóval, 
állvánnyal. Kerékpár, gyümölcscentrifuga, 
szalagfűrész 3 fázisú. Jénai tálak, 100 li-
ter Abasári Olaszrizling. Tel.: 06 1 306 7679
Eladó: Jó állapotú villanybojler 80 l-es, 
kisméretű gázkonvektor, keskeny felültöl-
tős mosógép + ablakos mosógép, csepeg-
tetős mosogatótál. Tel.: 06 1 608 5698 
Eladó: 210×103×70 cm-es vasasztal, 
20  kg-os satuval. Hintaágy, 2 kg-os kem-
pingpalack, hordozható PB-gáz, infrasugár-
zó. Tel.: 06 20 417 8686
Eladó: biztonságos vasszekrény irat- és 
értéktárolásra, 150 cm magas, 70 cm szé-
les, 40 cm mély, polcos, kétzáras 40 E  Ft, 

Mini-Stepper Plus, SP-MSP-001-22. 
9500 Ft-ért. Tel.: 06 70 300 9295 
Eladó: keveset használt, 140 széles, ágyne-
műtartós, rugós szivacsos franciaágy, masz-
szív faragott játék bölcső 70 cm h. 30 cm sz. 
40 cm magas, és 50 cm-es alvós baba van 
hozzá. Tel.: 06  70 300 9295
Eladó: masszív tetőcsomagtartó Ladára 
is. Vas gyertyatartók, 1-es mosogató + csö-
pögtetővel, szagelszívó, madárkalitka. Nis-
san dísztárcsák. Tel: 07 70 537 8880

SZOLGÁLTATÁS
Okleveles gyógymasszőr a XV. kerületben 
gyógytornát és masszázst vállal. Speciális 
masszázsok – nyirokmasszázs. Telefon: 
06 20 257 9590
Otthon ápolást, házi ápolást, alkalmi se-
gítségnyújtást vállal napi pár órában friss 
nyugdíjas felnőtt szakápolónő. Telefon: 
06  70  283 6788 v. 06 1  418 7459 hétvé-
gén is. 
Szerény körülmények között élő,  közép-
korú nő idős személynél háztartási mun-
kát, bevásárlást, ügyintézést stb. vállal la-
kásért. Tel.: 06 20 967 8196

TÁRSKERESÉS
Kérem, hívjon: a 100 tagú cigányzene-
karból nyugdíjazott úr, kb. két hónapja be-
széltünk, 67 éves, csinos, kedves nő. Tel.: 
06 30 447  3664

ÜDÜLÉS
Gyulai Hőforrás Üdülőben eladom 4 fős, 
1,5 szobás (helyben gyógyfürdő, uszoda) 
üdülési heteimet júl. 26.–aug. 8-ig. 60 E Ft-
ért. Tel.: 06 70 282 3327 este. 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ céljából kere-
sem a pestújhelyi Közgazdasági Techni-
kumban 1963-ban végzetteket: CSÁNKI 
MÁRIA, HORVÁTH ZSÓFIA, MÉSZÁROS 
MÁRTA, PERGEL ZSUZSANNA, PUS-
KÁS ILDIKÓ, SELMECI MÁRIA, VÁRSZE-
GI VERONIKA.  Hívjatok fel: Szigethy Éva, 
06 70 455 6665

MEGHOSSZABBÍTOTT
HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ!
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CSOKONAI CSOKONAI 
MŰVELŐDÉSI HÁZMŰVELŐDÉSI HÁZ
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 72851153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

APRÓK TÁNCA 
március 24. szombat 16–18 óra
Ára: 400 Ft

VIRÁGVASÁRNAP
március 25. vasárnap 10–13 óra
Táncház, kézműves foglalkozás, 
kiszehajtás! A program ingyenes!

KAMARAZENÉS TEA-
DÉLUTÁN a Palota Kvartettel
március 25. vasárnap 16–18 óra
Ára: 500 Ft

CSOKI-FILM-KOCKÁK
április 6. péntek 15–18 óra
Rekviem egy álomért
Bajzáth Sándor addiktológus
Ára: 500 Ft, diákjegy: 300 Ft

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

ULTIBAJNOKSÁG 
március 23. péntek 17 óra

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ
március 23. péntek 10 óra
Az ördög három aranyhajszála
Ára: 900 Ft

HÚSVÉTI TOJÁSÍRÁS
március 24. szombat 10–13 óra
Ára: 600 Ft

FATS DOMINO emlékkoncert
március 24. szombat 19–23 óráig
Odeion házibuli zenekar. 
Ára: 1000 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

BIOKERTÉSZ KÖR
március 24. szombat 10 óra
Rügykóstolás a Hárs-hegyen
Ára: 1000 Ft

JÓ SZÜLŐNEK LENNI!
március 28. szerda 18 óra
Az otthon tanításról. Ára: 300 Ft

TAVASZI AJTÓKOPOGTATÓ 
KÉSZÍTÉS
április 4. 18 óra, ára: 2000 Ft

ÖKOKÖR KAMRA
Konyhazöldítő foglalkozások
április 5. csütörtök 18 óra
5 alkalmas, ingyenes program.

HENNA WORKSHOP
április 14. szombat 10–18 óra
Ára: 4500 Ft

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

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
március 24. szombat 10–12 óra
Belépő: 600 Ft 

NŐKBŐL IS MEGÁRT…
március 24. szombat 19 óra
Tordai Teri és Horváth Lili 
előadása
Belépő: 1600 Ft

BABASZOMBAT
Kalimpa foglalkozás
április 7. szombat 10–12 óra
Zenés-bábos foglalkozás és 
pacsmagolda. Ára: 600 Ft, felnőtt 
800 Ft

JANCSI ÉS JULISKA
április 14. szombat 10 óra
Hepp Trupp Családi Bábszínház.
Ára: gyermek 600 Ft, felnőtt 800 
Ft

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

HÚSVÉTI ALKOTÓHÁZ
március 24. szombat 10–14 óra
Belépő nincs, csak anyagköltség!

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 

SÜNI BÁBKUCKÓ 
csütörtök 11 óra, ára: 900 Ft

SZENIOR ÖRÖMTÁNC 
szerda 11 órától
Ára: 2000 Ft/4 alkalom

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

KIKÖTŐ DIÁKSZÍNPAD
csütörtök 16.30–18 óra
A program ingyenes

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

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

A szerdai adás ismétlései
Szerda 21:30
Csütörtök 6:00
Csütörtök 8:30
Csütörtök 11:00
Csütörtök 13:30
Csütörtök 16:00
Szombat 11:00
Vasárnap 11:00

A csütörtöki adás ismétlései
Csütörtök 21:30
Péntek 6:00
Péntek 8:30
Péntek 11:00
Péntek 13:30
Péntek 16:00
Szombat 13:30
Vasárnap 8:30

A pénteki adás ismétlései
Péntek 21:30
Szombat 16:00
Vasárnap 6:00
Hétfő 6:00
Hétfő 8:30
Hétfő 11:00
Hétfő 13:30
Hétfő 16:00

A kerületi televízió részletes 
műsorstruktúrája 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. 

március 22. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

március 23. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Állatbarát magazin

március 24. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

március 25. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

március 26. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

március 27. kedd
16:00 Testületi ülés
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

március 28. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 

március 29. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

március 30. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Állatbarát magazin

március 31. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

április 1. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

április 2. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

április 3. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

április 4. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 

A Z  X V  T V  MŰ S O R A
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Hazánk március 15-én díszbe öltözött, előkerültek a ko-
kárdák, nemzeti lobogók. Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc ünnepe kerületünkben is sok lakost 
késztetett arra, hogy együtt emlékezzen meg a magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb eseménysorozatá-
ról a kerületi megemlékezéseken.

A Pestújhelyi teret hazafi as énekszó ébresztette 
március 15-én, az Ereklyés Országzászló körül a 
helyi iskolások idézték fel a szabadságharc legfon-
tosabb pillanatait. A forradalom nagyjai között 
olyanok küzdöttek a szabad, önrendelkező, új Ma-
gyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi  Sándor 
vagy Damjanich János. Harcuk végül vereséggel 
zárult az orosz beavatkozás miatt. Nem szabad 
elfelednünk elődeink hősiességét, a márciusi ifjak 
törekvéseit. 

Tóth Imre alpolgármester a forradalom hí-
veire utalt, akik valamennyien azt keresték, ami 

összekötötte őket, és nem azt, ami elválaszthatta 
egymástól. Majd párhuzamot vont a régmúlt tör-
ténések és napjaink között. – A demokratikus ér-
tékek a polgári jogok, a szabadság, a függetlenség 
megörökölt értékeink. Nap mint nap tennünk kell 
azért, hogy védjük, óvjuk és megbecsüljük! Ehhez 
viszont tanulnunk kell ’48-ból, a nemzeti egység 
jegyében való együttműködésből – hangsúlyozta az 
alpolgármester. – Napjainkban ismét helytállásra, 
tisztánlátásra és elkötelezettségre van szükség. 

A kerületünk másik pontján levő Széchenyi 
térre jobbára kisgyerekes családok látogattak ki, 
hogy a Szilas Néptáncegyüttessel és a Rákospalotai 
Örökségünk Együttessel ünnepeljenek. Németh 
Angéla alpolgármester a forradalom követeléseinek 
összefoglalására, a híres 12 pontra utalt, melynek 
első sora – Legyen béke, szabadság és egyetértés 
– szerinte alapvető vezérszavak valamennyi de-
mokrata számára. – Felelősséggel és kötelességgel 
tartozunk ma is a közösség békés, biztonságos gya-
rapodása, a szolidaritáson alapuló mindennapok 
megteremtéséért – fogalmazott az alpolgármester, 
továbbá a történelem mellett a fi atalok szerepéről is 
beszélt. – Ahogyan 1848/49 legszebb és legneme-
sebb eszméi és 1989/90 reményteli napjai igazolták: 
vannak ma is demokrata eszméink, valósítsuk meg 
és becsüljük meg emelt fővel, tisztességgel a gyer-
mekeink, az unokáink, valamint a magyar nemzet 
jövőjét szem előtt tartva.

(béres)

Márciusi történelmi örökségünk

Kiss Ernő örmény származású ’48-as altábornagy, aradi vértanú emléktáblájá-
nál március 14-én szervezett megemlékezést a XV. Kerületi Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat. A beszédet Nuridsány Zoltánné elnök tartotta. 

Az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára-templom udvarán közös énekléssel, nép-
zenével és tánccal emlékeztek meg a szabadságharcról, ahol László Tamás or-
szággyűlési képviselő és Dr. Pintér Gábor önkormányzati képviselő szólalt fel. 

Egy szál virágos civil megemlékezést tartott a Bat-
thyány-emlékmécsesnél a Rászorulókat Támoga-
tók Egyesülete és a Lokálpatrióták a XV. Kerületért 
Egyesület az ünnep napján.

ÉLETképek16
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Idén is átadták március 15-én a „Rákos-
palota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem 
Díjak”-at. A díj azoknak adományozható, 
akik kerületi lakosként vagy a kerületben 
tevékenykedőként a kerület fejlődése, 
a közjó előmozdítása érdekében példa-
mutató és szakmailag kimagasló tevé-
kenységet fejtettek ki. 

Victorné dr. Kovács Judit alpol-
gármester ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy a magyar emberek 
szívében szimbolikus jelentéssel 
bír az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc, ez a mai napig mér-
földkő és kiindulópont. – Az akkori 
összefogás és kitartás a nemzetün-
ket naggyá és erőssé tette, innen 
számíthatjuk a modern Magyaror-
szág megszületését.

Az alpolgármester szerint büsz-
kék lehetünk a forradalom vívmá-
nyaira és a résztvevőire is. Akkor 
közösen felsorakoztak egyetemis-
ták, joghallgatók, művészek, köz-
életi személyek, orvosok, iparosok, 
és céljuk egy új, a kor viszonyaihoz 
képest modern ország születése 
volt. Victorné dr. Kovács Judit sze-

rint jó látni nemzeti ünnepeinken, 
most például az érdemérmesek 
között, hogy eleink méltó utódai 
tevékenykednek a kerületünkben 
is, büszkék lehetünk rájuk. 

Hajdu László polgármester 
ünnepi köszöntőjében kiemelte, 
hogy a sporttól az orvostudomá-
nyon keresztül a legkülönbözőbb 

közéleti tevékenységek és civil 
szervezetek képviselői megtalál-
hatók a kitüntetettek között, sok 
szakma sok kiváló képviselője ka-
pott elismerést. A hagyományokhoz 
híven több helyszínen ünnepelték a 
kerületiek a forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulóját. – Rákos-
palota 1848-ban Fóttal és még öt 

faluval közösen önálló lovasbandé-
riumot állított fel, önként csatlakoz-
tak a harcokhoz, és közülük nagyon 
kevesen jöttek vissza. 

Hajdu László szerint az ünnep 
üzenete az, hogy Rákospalota népe 
Rákospalotáért és a hazáért össze-
fogott, és ennek 170 év után is aktu-
alitása van.                           (kovács)

Elismerések a szabadságharc ünnepén 

Victorné Dr. Kovács Judit alpolgármester Hajdu László polgármester

Az egészségügy területén végzett tevékenységéért Dr. Em-
ber Tibor sebész főorvos és Dr. Karácsony Edit Márta 
háziorvos kapta idén az elismerést.

A szociális és családvé-
delem területén végzett 
tevékenységéért Járókáné 
Csizmadia Erzsébet gyógy-
pedagógus vette át a kitün-
tetést. 

A nevelés-oktatás területén 
végzett tevékenységéért 
Dalnoki Ildikó testnevelő 
vehette át az érdemérmet. 

A művelődés és sport terüle-
tén végzett tevékenységéért 
Varga József, az Ifjúsági 
és Sportközpont nyugállo-
mányba vonult igazgatóhe-
lyettese kapta a díjat. 

A köz érdekében, a közössé-
gért végzett tevékenységé-
ért Kuzma István, a XV. Ke-
rületi Horvát Önkormányzat 
elnöke kapta a díjat. 

A köz érdekében, a közösségért végzett tevékenységéért Prof. 
Dr. Sápi Zoltán egyetemi tanárnak (balra), az Újpalotai Református 
Egyházközség presbiterének és Vincze Csabának, a László Gyula 
Gimnázium és Általános Iskola Intézményi Tanácsának és Szülői 
Szervezetének elnökének (jobbra) adományoztak elismerést. 

A közigazgatás területén 
végzett tevékenységéért 
Nábrádi Pálnénak, a humán-
politikai osztály vezetőjének 
adományoztak elismerést. 

A médianyilvánosság terüle-
tén végzett tevékenységéért 
Vennes Emmy színművész 
vehette át az érdemérmet.                             
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Rákospalota-Újpest Vasútállomás büféjét 
különlegesen dekorálták ki. A színes, graffi ti 
jellegű képek díszítés gyanánt kerültek fel az 
épületre. Szécsényi János tulajdonost kér-
deztük a képek történetéről.

Az alapötlet az volt, hogy a fi atalokat 
megszólító, önálló arculatot teremt-
senek a helynek. Olyan képeket sze-
rettek volna a falakra, melyek túlmu-

tatnak a köztereken látható graffi  tik 
színvonalán. Mivel a vasútállomásnál 
van az épület, a hely adottságainak 
megfelelő témakört és kivitelezést 
szerettek volna megvalósítani. 

A vasútállomás jelenlegi állapota 
miatt Szécsényi János annyit tudott 
biztosan, hogy „retrós” stílust sze-
retne, és a megjelenített témában 
legyen benne a vasút és a negyvenes 
évek amerikai pin-up stílusa. Találtak 
egy angliai egyetem képzőművésze-
ti szakán végzett fiatalembert, aki 
ezek alapján olyan terveket készített, 
melyeket elfogadtak. „Ezeknek a fi -
ataloknak nagyon fontos a művészi 
szabadságuk, nem szeretik, ha kor-
látozzák őket, mert úgy érzik, hogy 
sérül az alkotásuk színvonala.” 

A lány vállán levő MÁV-logó is 
az alkotó ötlete volt, de tetszett a 
megrendelőknek is, emellett a kép 
számos apró, igényes részletet rejt. A 
falfestmények már több mint egy éve 
színesítik az állomás környékét. „Már 
a készítés ideje alatt is sok gratulációt 
kaptunk az ötlet és a kivitelezés miatt, 
a visszajelzések 99 százalékban pozi-
tívak. Örülni szoktak az erre járók, 
hogy kitűnnek a szürkeségből ezek a 
képek.”                                        (kovács)

Minden regény hagy ben-
nünk nyomot, miután 
elolvastuk. Gabriel Gar-
cía Márquez Baljós óra 

című kisregényével kapcsolatban az 
erős illatok és a fokozódó feszültség 
juthat az eszünkbe. 

Tipikus dél-amerikai 
helyszínen vagyunk, 
egy kis elzárt település 
a folyó mellett, a he-
gyek lábánál. Régen 
jobb volt, gondolják 
az ott lakók, mert a 
m i ndennapja i k at 
most belengi a féle-
lem, a korrupció és 
a bizonytalanság. 
Egyik napról a má-
sikra falragaszok 
jelennek meg házak 
falán, melyek olyan 
titkokat árulnak el, melyeket már 
mindenki régóta tud. Viszont egyre 
jobban elharapódzik a lakók között 
a rettegés, hogy ki lesz a következő 
és kivel mi fog történni. „Régen azért 
panaszkodtunk, hogy nem történik 
semmi a faluban – folytatta az özvegy. 
– Egyszerre aztán beütött a tragédia, 
mintha Isten úgy rendelte volna, hogy 

egyszerre következzen be mindaz, 
ami annyi éven át elmaradt.” 

Az első lapokon megtörténő gyil-
kosság, a folyóban elakadt döglött 
tehén, a cirkusz érkezése egymástól 
független esemény, de mindegyik 

közelebb visz az egyre feszültebb 
végkifejlethez. A 
szereplők apróléko-
san és jól megrajzolt 
figurák, mindenhol 

léteznek ilyen embe-
rek. A pap, a bíró és az 
elöljáró egyedi vonásai 
sokat hozzátesznek a 
történethez. 

García Márquez 
még a kisebb szereplő-

ket is úgy örökítette meg, 
hogy azonnal ismerőssé 
válnak – ki az erkölcsös-
sége, ki pedig pont ami-

att, ahogy minden szituációból hasz-
not húz. Hiába egy másik korszak, 
egy másik földrész története szerepel 
a regényben,  akár Európa közepén is 
megértik és átérzik az olvasók a Baljós 
óra tragédiáját.
(Gabriel García Márquez: Baljós 
óra, Magvető, 2017; 3499 Ft)
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A kolibri egészen kicsi madár, alig nagyobb a 
lepkénél. De szárnyai nagyon gyorsak. Olyan 
gyorsan röpül, akár a kilőtt puskagolyó.

Egyszer aztán a fejébe vette, hogy 
legyőzi a legnagyobb gólyát is.

Komámuram, 
nem repülnénk 

egyszer 
versenyt?

Miért ne? 
Vajon elég 
erős vagy 
hozzá?

Nagyon 
erős 

vagyok!

Másnap reggel a kolibri a gólya elé állott.

Kezd talán te, én 
majd utánad 

repülök.

A kolibri felröppent, s hamarosan eltűnt. 
De alighogy a folyó fölé ért, a kolibri 
kifáradt s a vízre hullott, s ott vergődött, 
csapkodott a szárnyával.

No, látod, 
hogy 

megjártad?

Komámuram 
engedd meg, hogy 
a farktollaidba 
kapaszkodjam.

Nem bánom 
Ülj csak a 
lábamra!

A csuromvizes kis madár a gólya 
lábára kapaszkodott, szépen 
elhelyezkedett rajta, s biztatni kezdte:

Rajta, 
komámuram, 
csak előre!

Így repültek együtt, és estére kelve a folyam 
túlsó partjára értek, szép békésen.

Mondjátok meg, melyikük volt a 
győztes!

GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

A MÁV-tetkós lány Halált szül a félelem
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Az előző számunkban Szim And-
rás, a Rákospalotai Leányneve-
lő Intézet igazgatója kérdezte 
Varga Erikától, a Romani De-
sign vezetőjétől, hogy „Ugye fo-
gunk még együtt dolgozni, és mi-
lyen elképzelései vannak a közös 
munkáról?”

 A XV. kerületben élő Varga 
Erika tavaszi naptárja már 
most tele van, brüsszeli ki-
állítástól a Dohai Fashion 
Weekig számos rendezvényre 
hivatalos. Azt is elmondta, 
hogy a Leánynevelő Intézet 
lakói közül hat diák vesz részt 
a modellkurzusukon, mely-
nek a Budapesti Operett-
színház is helyet ad. Az idén 
is csatlakozni fognak számos 
Roma Naphoz kapcsolódó 
programhoz, különböző di-
vatworkshopokkal. 

A Romaninak, Magyar-
ország első roma divatstú-
diójának társadalmi külde-
tése, hogy egyedi, kézműves 
designtermékeikkel segítsék 
a romák társadalmi integrá-
cióját. Varga Erika elmondta, 
hogy folyamatosan szervez-
nek mentorprogramokat, 
akkor is, ha éppen nincs rá 
pályázati forrásuk. A gyakor-
nokaik romák és nem romák, 
külföldi diákok is jelentkez-
nek hozzájuk. Nem véletlen, 
hogy Varga Erika ennyit fog-
lalkozik oktatással, pedagó-

giai vénája mindig is volt, ré-
gebben oktatási-mentorálási 
projekteket valósított meg. 
Az oktatást a roma integrá-
ció szempontjából nagyon 
fontosnak tartja. „Minden 
kultúra és nép esetén fontos, 
hogy a saját értelmisége mit 
és hogyan csinál. A roma 
értelmiség száma növekszik, 
csak sajnos kevesen vannak, 
akik a kulturális identitásu-
kat is hangsúlyosan vállalják. 
Úgy gondolom, hogy nem 
szerencsés hátat fordítani 
mindannak, ami a gyökere-
inket jelenti. Mindenkinek 
meg kell találni ebben a saját 
útját és a Romani jó példa 
lehet erre.” 

Ha pedig kívánhatna va-
lamit, akkor az lenne, hogy a 
romák tiszta lappal indulhas-
sanak. Varga Erika szeretné, 
ha a többségi társadalomba 
beivódott sztereotípiák és 
negatív minták megváltoz-
nának. Ezzel kapcsolatban 
optimista, de tudja, hogy ez 
nem egyik napról a másikra 
fog megtörténni. „A mi si-
kertörténetünk is bizonyítja, 
hogy van remény.”

Varga Er ika Pász tor 
Annának tette fel a követ-
kező kérdést: „Májusban a 
gyermeknapot egy speciális 
Romani divatbemutatóval 
ünnepeljük, velünk tartasz-e 
újra?”                 Kovács Ildikó

Anya tudja, hogy nem abból lesz az 
életben sikeres ember, aki kitűnő 
tanuló volt. De nehéz ezt a „tu-
dást” szem előtt tartania, amikor 

a tapasztalat az, hogy sok pedagógus ezt 
másként látja. Tisztelet a kivételnek, de az 
olyan gyerekeket preferálják, akivel nincs 
gond. Sem magatartási, sem tanulási. És 
hát kivel nincs gond? A kitűnőkkel.

Az évzáró ünnepségeken az igazgatók 
név szerint szólítják a színjeleseket, akik az 
egész iskola előtt jutalmat kapnak tanulmá-
nyi eredményükért. A többség pedig sóvá-
rogva, irigykedve nézi őket, és két dolog kö-
zött dönt. Vagy kiutálja a strébereket, vagy 
elhatározza, felzárkózik az elit alakulatba.

Gyermek ez utóbbi mellett tette le a vok-
sát. Azóta küzdelem az életük. Igaz, fél év 
alatt jelentős előrelépés történt, öt tárgyból 
javított 1-1 osztályzatot, és a tanító néni is 
egészen más szemmel néz rá (na, ez mond-

juk nagyon gáz, de ez van), azonban van-
nak hullámvölgyek. Ilyenkor pedig Anya 
is és Gyermek is csalódott. Anya nem érti, 
ha otthon tudja, az iskolában miért nem, 
nemtetszésének hangot ad, aztán ettől elszé-
gyelli magát. (Hiszen valahol tudja, hogy a 
bizonyítási kényszer blokkolja Gyermeket.) 
Anya azon kapja magát, hogy a négyesnek 
kevésbé örül, és ettől szintén elszégyel-
li magát. Hiszen ő is hibázik időnként a 
munkájában, nem kiválóan, csak jól, ne 
adj ’Isten közepesen végzi el. Anya sajnálja 
is Gyermeket, hiszen ő magát hibáztatja és 
frusztrálódik. 

 Anya azt kívánja, inkább maradt volna 
erős közepes, akkor sokkal jobb világ volt.  
És arra gondol, milyen jó világ is lenne, ha 
a kisgyerekeknek nem ezen kellene gör-
csölniük, ha nem a teljesítményért, hanem 
a tudásvágyért, a tanulás öröméért tanul-
hatnának…                                                   -y -a

Több mint 40 éve láthatták első íz-
ben a nézők a szeretni való egyfe-
jű sárkány, Süsü kalandjaiból ké-
szült zenés bábfi lmsorozat első 
részét. A jubileum alkalmából kiál-
lítás látható  a Rádió- és Televízió-
történeti Kiállítóhelyen Budapes-
ten – közölte az MTVA.

A nézők először 1977 karácso-
nyán találkozhattak Süsü, a 
sárkány kedves, csetlő-botló 
alakjával, a Kóbor királyfi-

val és a mára már jól ismert 
bábfigurákkal. A kesztyűs 
bábtechnikával készült, 
nemzetközileg is sikert ara-
tott zenés bábjáték forgató-
könyvét Csukás István írta 
Miroslav Nastosijevic szerb 
szerző rádiójátéka alapján. 
A munkába bekapcsolódott 
a rendező Szabó Attila és a 
bábtervező Lévai Sándor is. 
Az egyfejű sárkány hangja 
Bodrogi Gyula volt, a bábot 

Kemény Henrik mozgatta a 
bábfi lm felvételein. 

A május 12-ig látható 
interaktív kiállításon igazi 
kincsekkel találkozhatnak az 
érdeklődők. Az MTVA Bábtá-
rában található mesehősöket 
nemcsak megmutatják a 
nagyközönségnek, hanem 
megidézik a forgatási hely-
színt, a stúdiót is. Megemlé-
keznek a történet alkotóiról, 
szereplőiről, a stábról. Eddig 
még nem látott kellékek, 
eszközök mellett werkfotó-
kat, hangjátékokat és video-
részleteket is bemutatnak. 
A bátrak szelfi t készíthetnek 
Süsüvel, beülhetnek a királyi 
trónszékbe, magukra ölthe-
tik a királyfi  vagy a királylány 
jelmezét. A múzeumpedagó-
giai foglakozásokon a gyere-
kek megtanulhatnak bábozni 
vagy pillangót készíteni, és 
találkozhatnak a bábsorozat 
alkotóival is.                  (béres)

K É R D É S E K  A  K E R Ü L E T RŐ L

Divat és integráció

Középkorú a híres egyfejű

Elég jó?
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Az Eurobarometer legfrissebb, március közepén 
megjelent kutatási eredményei szerint a magyarok 
az európai országok rangsorában sereghajtók, ha 
arról kérdezik őket, mennyire bíznak a rádió, a te-
levízió és az írott sajtóban megjelenő hírekben. 
Emellett a hazai megkérdezetteknek csak negyede 
hiszi el az online felületeken olvasottakat. 

Jó jel, hogy a magyarok 61 százaléka tud az 
álhírjelenségről, és hogy ez milyen komoly 
gondokat okoz. Azoknak, akik nem tudják, 
hogyan ismerhetik fel az álhíreket, össze-
gyűjtöttünk néhány egyszerűbb, technikai 
jellegű segítséget. 

Ha közösségi oldalon látunk egy szen-
zációs hírt, mielőtt mi is megosztanánk, 
gondolkozzunk el azon, hogy tényleg igaz 
lehet-e. Rákereshetünk a cikkben szereplő 
tényekre, ha máshol is megjelent, akkor 
nagyobb eséllyel igaz. Erre jó példa, ha is-
mert ember halálhírét keltik: ha a nagyobb 
portálok nem emlékeznek meg róla, akkor 
biztosan álhír. Nézzük meg, hogy a közös-
ségi oldalon látott hírt melyik ismerősünk 
osztotta meg, számunkra hiteles szemé-

lyiség vagy olyan, aki gondolkozás nélkül 
posztol és oszt meg mindent. 

Érdemes utánanéznünk, hogy a kedve-
lést és megosztást kérő cég létezik-e. Né-
hány hete több mint ötvenezren osztották 
meg a legnagyobb közösségi  oldalon egy 
különleges autó hirdetését, ahol azt ígérték, 
hogy egy ilyen kocsit sorsolnak ki a lájkolók 
között. Mindezt úgy, hogy az autó gyártójá-
nak nincs hivatalos márkaképviselete Ma-
gyarországon. Ha nagyon szenzációhajhász 
az olvasott szöveg vagy sok benne a helyes-
írási hiba, akkor megint jusson eszünkbe, 
hogy valószínűleg nem igaz, amiről írnak. 

Egy kép többet mond száz szónál – tart-
ja a mondás, és ez valóban így van. Viszont 
a képeket is manipulálhatják, így érdemes 
a keresőoldalak „kép keresése” funkcióját 
használni, hogy lássuk, honnan származik 
a fotó, és hogy nem csak egy kivágott rész-
letét használják-e. 

Összefoglalva, ha „brit tudósok meg-
állapították” kezdetű cikket olvasunk, 
kezdjünk gyanakodni, hátha álhírrel van 
dolgunk.                                                 (kovács)

A tavaszi szünetet minden bizonnyal izgatottan 
várják a gyerek, nemcsak a húsvéti ünnepek mi-
att, hanem végre március 29. és április 3. között 
nem kell iskolába menni. 

A hazai oktatási rendszerben talán az 
év eleji hónapokban – január, február és 
március – tűnik a leghosszabbnak a pi-
henés nélküli tanítási napok száma. Igaz, 
idén hosszú hétvégékben bővelkedünk, 
így a nyári szünidőig még kétszer, május 
elsején és pünkösdkor is felszusszanhat-
nak a diákok. 

A szülőknek azonban sokszor kellemet-
lenséget okoz, hogy a tavaszi szünetben 
csak húsvétkor tudnak otthon maradni, így 
a gyermekfelügyelet jobbára a nagyszülők-

re marad. Ha pedig nincs aktív nagymama, 
nagypapa, akkor marad a tavaszi tábor vagy 
egyéb program. Így ünnepek előtt rendsze-
rint ki is ürül a családi kassza. 

A helyi önkormányzat ezért is kiemel-
ten fi gyel a városrészben élő családokra. 
Németh Angéla alpolgármester arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy a kerületben 
lehetőség van a tavaszi szünetben is napi 
egyszeri meleg étel igénylésére. A szülőkhöz 
eljuttatott információ szerint március 20-
ig lehetett kérni erre az időszakra ebédet 
helyben fogyasztással vagy elvitelre a Pajtás 
Étteremben, kerületi lakóhellyel rendelkező 
vagy kerületi tartózkodási helyen életvitel-
szerűen tartózkodó, iskolai ügyeletet nem 
igénylő kiskorú gyermek részére.                 B. I.

Tavaszi szünet menzával

Brit tudósok megmondták?

kultkultképkép

Tökéletes táplálék kódokban
Tavaly év végén a tojás ára igencsak megemelkedett, 2018 első 
hónapjaiban azonban valamelyest csökkent. Azonban izgalmas 
kérdés, hogy húsvét közeledtével mire számíthatunk? A szakér-
tők szerinti a tojás 57-58 forintért lesz kapható az ünnepek előtt. 
De az áron kívül mit érdemes tojás vásárláskor figyelembe venni? 
A Magyar Baromfi Termék Tanács útmutatójából szemezgettünk.

A tojás ősidők óta az emberiség egyik legértékesebb táp-
láléka, teljes értékű fehérje- és tökéletes zsírösszetétele 
mellett bőséges forrása a vitaminoknak és ásványi anya-
goknak. Kereskedelmi forgalomban a tojás a tyúktojást 
jelenti, a többit meg kell nevezni. Huszonnyolc napig fo-
gyasztható, tárolása +5 és +18 Celsius-fok között javasolt. 

A tojásokat nem szabad előre megmosni, mivel ezáltal 
megsérül a héjon található védőréteg, amely megakadá-
lyozza, hogy a baktériumok a belsejébe jussanak. Meg-
mosása csakis használat előtt javasolt. A boltokba csak 
olyan tojások kerülhetnek, melyeket a tojásrakást követő 
tíz napon belül minősítenek, osztályoznak, jelölnek és 
csomagolnak. 

A tojáson lévő szám első karaktere a tyúk tartási mód-
jára utal: 0 biotojás, 1 szabad tartás, 2 alternatív tartás, 
3 ketreces tartás. Nagyon fontos az utána következő 
betűjelzés, mely a származási országot jelenti. Magyaror-
szágon termelt tojás esetében ez HU. Az utána következő 
számsor a következők azonosítására szolgál: megye, 
állategészségügyi kerület sorszáma, az állattartó telep 
kétjegyű sorszáma, valamint az istállók száma. 

Mindemellett a csomagoláson fel kell tüntetni a termék 
minőségmegőrzésének idejét, a csomagolás helyét, a 
minőségi osztályt, a tömegosztályt (S, M, L, XL), valamint 
a baromfitartás módját. A Koronás Tojás Védjegyet a 
Baromfi Termék Tanács vezette be, hogy megkönnyítse a 
vásárlók eligazodását és ezzel az egyszerű szimbólummal 
jelölje: ez a tojás garantáltan magyar, friss, kiváló minő-
ségű.                                                                                B. I.

Tojássaláta
Hozzávalók: 5 db tojás, 2 dl majonéz, 2 dl kefi r (vagy tejföl), 
só, bors, porcukor, lila hagyma, 1 teáskanál mustár

Elkészítés: A tojásokat megfőzzük, közben elkészítjük a már-
tást: a kefi rt, a majonézt, a teáskanálnyi mustárt jól elkever-
jük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és még az apróra vágott 
lila hagymával ízesítjük. Majd a főtt tojásokat meghámozzuk, 
nagyon apró kockákra vágjuk és a mártásba keverjük. Behű-
tés után pirítóssal vagy friss kenyérrel tálaljuk. 
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Csupa csoki 
tojások
Az első csokoládéból készült tojások 
a XIX. század elején Németország és Fran-
ciaország területén terjedtek el, a század 
végére pedig egész Európában népszerű-
ségnek örvendett az édes ínyencség. Míg 
a klasszikus, üreges és ízletes csokito-
jás 1875-ben egy brit műhelyben készült 
 először, addig az olasz Kinder-meglepetés 
csak 1974-ben jelent meg a boltok polcain.

A különböző csokifigurák gyártása 
hazánkban is az 1900-as évek elején 
kezdődött meg. Az első példányok 
tömény, tojásformába öntöttek voltak, 
üregeseket kevesen tudtak készíteni. 
Az emberek eleinte idegenkedve fo-
gadták az akkor még különös szokás-
nak tűnő édes tojásokat. 

A két világháború között azon-
ban fellendült a fogyasztásuk, ami a 
csomagolásnak volt köszönhető. A 
neves művészek és grafi kusok által 
tervezett, igényesen kidolgozott cso-
magolópapírokat akkoriban a szaksaj-
tó a világ legjobbjainak ítélte, amely 
hozzájárult a csokoládé terjedéséhez 
– olvasható a korabeli feljegyzések-
ből, valamint az blog.edeserzes.hu-n. 

Magyarországon Stühmer Frigyes, 
a legnagyobb hazai csokoládégyár 
alapítója 1934-ben egy egyedülálló 
technikával kezdett bele a csokoládéfi -
gurák gyártásába. Később megépült a 
Diósgyőri Édesipari Gyár, ahol először 
kezdődött el a hazai csokoládéfi gurák 
gépesített nagyüzemi gyártása.

(béres)

A húsvétról rendszerint a nyuszi, a lo-
csolkodás és a tojások jutnak eszünkbe. 
A keresztény világ legnagyobb ünnepét 
azonban számos szokás övezi, ebben az 
időszakban érdekes tradíciókkal találkoz-
hatunk világszerte. 

A skandináv országokban ilyenkor 
a halloweeni ünnephez hasonlóan 
a gyerekek különböző jelmezben 
já r já k  a z  u tc á k at .  F in n o r s z á g 
egyes területein húsvétvasárnap 
hatalmas máglyákat is égetnek, a 
hagyományok szerint ugyanis ezzel 
lehet elűzni a szent három nap alatt 
arra tévedő boszorkányokat – írja 
a középiskolások internetes 
magazinja. 

Egy délfrancia kisváros 
is híressé vált , mivel 
ekkor minden évben 
egy óriási omlettet 
készítenek a város 
főterén. A körülbelül 
tíz méter átmérőjű 
serpenyőben rend-
szerint több mint 
ötezer tojás sül, ami 
ezer ember étvá-
gyát csillapítja min-
den húsvéthétfőn. 

A kezdeményezés 
Napóleonig vezethető 
vissza, aki mikor seregével 

a francia kisvárosban állomásozott, 
állítólag omlettet kért a helyiektől. 
Ha valaki pedig Korfu szigetén jár a 
húsvéti időszakban, megfigyelheti, 
hogy a görögök húsvétszombaton 
fazekakat, serpenyőket és különböző 
agyagedényeket dobálnak ki az abla-
kukból az utcára. Egyesek szerint ez 
a velenceiektől átvett bolondság, míg 
mások szerint ezzel köszöntik a ta-
vaszt, és azt szimbolizálják, hogy az új 
terméseket új edényekben kell tárolni. 

Az Egyesült Államok is beállt a 
sorba, hiszen Washingtonban immá-
ron több mint 130 éve rendezik meg 
a húsvéti tojásgörgető versenyt. A 

részt vevő gyerekek egy nagy 
kanállal igyekeznek minél 

gyorsabban gurítani a 
színes tojásokat. 

Míg a Fülöp-szige-
teken úgy emlékez-
nek Jézus Krisztus 
s z e n v e d é s é r e , 
hogy néhányan 
magukat is ke -
resztre feszíttetik. 
A legszörnyűbb 
fájdalmak ellené-
re évről évre több 

önként jelentkező 
vállalkozik a megpró-

báltatásra.                       
 Béres Ildikó

Érdekes tavaszköszöntő 
hagyományok
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Pályázat gyerekeknek

Az előző évek hagyományait követve az Or-
szágos Tűzmegelőzési Bizottság 2018-ban 
is alkotói pályázatot hirdet óvodások és is-
kolások részére. A műveket május 3-ig kell 
eljuttatni a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságra. A bizottság olyan alkotáso-
kat vár, amelyeken keresztül az óvodások 
és az iskolások megmutatják, hogyan látják 
ők a tűzoltókat, a tűzoltói hivatás világát. Az 
óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az 
iskolások három korcsoportban (6–10, 11–
14, 15–18 éves kor között) pályázhatnak. Ők 
szabadkézi rajzot, plakátot, egyéb kézműves 
alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset 
vagy mesét is, esetleg készíthetnek számí-
tógépes alkalmazást – írta közleményében 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság. A pályaműveket május 3-ig kell be-
nyújtani az alkotástól függően személyesen, 
postai úton vagy e-mailben a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatósághoz (1081 Bu-
dapest, Dologház utca 1.), levelezési cím: 
1903 Budapest, Pf. 314, e-mail: fkititkarsag@
katved.gov.hu. 

Újpalotai Óvodások Tehetséghete
Szavaltak, énekeltek, rajzoltak, környezetis-
mereti programokon vettek részt és logikai 
feladatokat oldottak meg az ovisok az Új-
palotai Óvodások Tehetséghete alkalmából 
március 19. és 22. között. A témahét a ta-
vasz és a víz világnapja köré épült fel. A prog-
ramoknak a Hubay Jenő Alapfokú Művésze-
ti Oktatási Intézmény, valamint az Újpalotai 
Összevont Óvoda tagintézményei adtak ott-
hont. A rendezvény fővédnöke Hajdu Lász-
ló polgármester és Németh Angéla alpolgár-
mester volt. 

Irodalmi est Pestújhelyen

Vasárnap délutáni előadás és beszélgetés lesz a pestújhelyi re-
formátus templomban március 25-én délután 4 órától. A meg-
hívott vendégek – dr. Kunszenti Ágnes műfordító és Kovács 
katáng Ferenc író, költő, műfordító, képzőművész – Norvégi-
ából érkeznek. Az előadás és beszélgetés központi témája a 
most megjelenő …egymás között sorozat harmadik kötete, a 
Vizek egymás között. 

Búcsú Tahi Tóth Lászlótól

Családja, pályatársai, barátai, tisztelői körében helyezték vég-
ső nyugalomba Tahi Tóth László Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművészt a Farkasréti temetőben március 7-én. 
„Csodálatos színész voltál, a legnagyobbak közül való, ugyan-
olyan rejtélyes és titokzatos, mint a hivatásod” – búcsúzott 
Tahi Tóth Lászlótól a Vígszínház társulata nevében Eszenyi 
Enikő, az intézmény igazgatója. Emlékeztetett arra, hogy Tahi 
Tóth László több mint fél évszázadon keresztül játszott színpa-
don, a színészetet hivatásának tekintette. „Tudtad, hogy milyen 
illékony a pillanat művészete, de azt is, hogy a megismételhe-
tetlenség az ereje” – fogalmazott. Tahi Tóth László életének 
75. évében, február 22-én hunyt el. 
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50 éves a BKV

Ötven éve, 1968. január 1-jén alakult meg a BKV. Azóta a fővá-
rosi közlekedés rendkívül eseménydús évtizedeket tudhat maga 
mögött, amelynek tárgyi emlékeiből nyílt kiállítás a BKV Deák 
téri Földalatti Vasúti Múzeumában. A kiállítás ennek a fél év-
századnak a történetét mutatja be. Olyan – ma már kuriózum-
nak számító – tárgyi emlékek segítségével csodálkozhatunk rá 
közelmúltunkra, mint régi BKV-s egyenruhák és karszalagok, 
eredeti járműtartozékok (kapaszkodók, lámpák), a nosztalgia 
homályába vesző menetrendi táblák és járműtáblák, hajdani je-
gyek, bérletek, jegylyukasztók, a kor emblematikus járműveinek 
modelljei. A Deák téri metróaluljáróban található múzeum hétfő 
kivételével 10 és 17 óra között tart nyitva, a tárlat december 31-
ig látogatható. Jegyárak: felnőtt 350 Ft; diák és nyugdíjas 280 Ft; 
fotó- és videójegy: 500 Ft. 

Életképek a Komában
A Koma Bázison új sorozatot in-
dítottak, minden szerdán este 
fél 6-tól ÉLETképek élő közvetítés 
címmel a XV. kerületi újság cik-
keiből készítenek előadást. Kö-
zösségi színházként havonta 
egyszer adják elő, és több alka-
lommal próbálják. Várnak min-
denkit kortól függetlenül, aki 
szeretné a kreativitását játékos 
formában megélni. Zrínyi Gál 
Vince művészeti vezető nem 
titkolt célja az ÉLETképek fel-
használásával, hogy rávegye a jelentkezőket az újság- 
és hírolvasásra. „Ismerkedjenek a helyi közélettel, legyen ne-
kik is véleményük róla, és lássák, hogy ez róluk is szól.” Az 
ÉLETképek élő közvetés első előadása március 28-án este 7 
órakor lesz, de bármikor be lehet kapcsolódni! 
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NÁSZÚT KÉT KERÉKEN

MEN  AZ EGÉSZSÉGES BÜFÉS
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Jótékony 
hangok

Jótékonysági hangversenyt 
rendeznek március 24-én, 
szombaton esete 6 órakor 
Hangok a babákért címmel 
a Rákospalotai Evangélikus 
Egyházközség Nagytemplo-
mában (Régi Fóti út 73.). A 
belépés díjtalan, adományo-
kat a szervezők köszönet-
tel fogadnak, és a helyszí-
nen átadják a Peter Cerny 
Alapítvány Mentőszolgála-
tának. 
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A fővárosban naponta számos ki-
sebb-nagyobb ütközés történik, 
azonban sokan nem tudják, mi a 
teendő ilyenkor. Fontos, hogy min-
dig legyen nálunk betétlap, és ha 
miénk a felelősség, azt elismerjük.

– Akármilyen jelentéktelen-
nek tűnő ütközésről is van 
szó, ne hagyjuk el a helyszínt, 
sőt  autónkkal se parkoljunk 
át sehová, még akkor sem, 
ha akadályozzuk a forgalmat. 
Azt ugyanis nem tudhatjuk 
előre, hogy a másik fél ho-
gyan reagál majd, és ki kell-e 
hívnunk a rendőrséget – ta-
nácsolja Hernádi Zsuzsa, a 
Safedrive Kft. ügyvezetője.

Ha kisebb balesetről van 
szó, és a másik féllel sikerül 
megegyezni, azaz kiderül, ki 
a hibás, sok dolgunk nincsen, 
csak a baleseti bejelentőla-
pot, ismertebb nevén a betét-
lapot kell kitölteni. Ha nincs 

nálunk ilyen, mindenképpen 
jegyezzük fel a főbb adatokat 
és a történteket egy papírlap-
ra, amit mindkét fél aláírásá-
val hitelesít. Ez utóbbi azért 
fontos, hogy semmiképp se 
járhassunk rosszul, ha utólag 
mégis megváltoztatná a véle-
ményét a másik fél. 

Tudni kell azt is, hogy 
ilyen helyzetben személyes 
adatainkat és biztosításunk 
adatait kötelesek vagyunk el-
árulni, nem hivatkozhatunk 

arra, hogy ezek nem tartoz-
nak egy idegenre.

Ezt követően mindkét 
félnek jelentkezni kell a 
károkozó biztosítójánál, a 
károsultnak erre 30, míg a 
károkozónak csupán 5 nap 
áll rendelkezésére.

Végül még egy jó tanács: 
ha hibáztunk, azt el kell is-
merni. Ha a kiérkező rendőr 
állapítja meg a felelősségün-
ket, bírság vagy súlyosabb 
büntetés lehet a vége.         -y -a

Lőrinczi Ede rendőr hadnagynak 
gyerekkori álma valósult meg, 
amikor két évvel ezelőtt hivatásos 
rendőr lett.

– Mindig vonzott ez a szak-
ma, mert már kiskoromban 
éreztem a késztetést, hogy 
segítsek másokon – mondta.

A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen közlekedésre sza-
kosodott, a diplomája után 
pedig a XV. kerületi kapitány-
ságra kérte magát.

– Elsődleges feladatom a 
közlekedési balesetek kiérté-
kelése, illetve azokból eredő 
tanulságok leszűrése – vá-
zolta Lőrinczi Ede. – Ennek 
érdekében a súlyosabb, sze-
mélyi sérüléssel járó balese-
tek helyszíneit fel szoktam 
keresni, és ha olyan dolgokat 
találok ott, amelyek okozhat-
ták vagy súlyosbíthatták a 
balesetet, akkor megteszem 
a szükséges lépéseket.

Ilyen lépés volt tőle egy 
tavalyi Zsókavár utcai ha-
lálos baleset helyszínének 
megvizsgálása is, melynek 
során megállapította, hogy 

a gyalogátkelőhely jelzése 
már lekopott, egy közleke-
dési tábla pedig kitakarja az 
átkelésre váró gyalogost. Az 
állásfoglalását el is küldte a 
közútfenntartónak, amely 
illetékes az ilyen ügyben.

– Szerencsére már a sze-
mélyi sérüléssel járó balese-
tek sem jellemzők, havonta 
azért néhány előfordul belő-
lük, halállal végződő pedig 
csak nagyon elvétve történik. 
De ezekre is igaz, hogy már 
egy is sok belőlük – mondta 
a hadnagy.

A prevenció is a közle-
kedési előadó feladatai közé 
tartozik. Lőrinczi Ede a 

kerületi baleset.megelőzési 
bizottság titkáraként hol 
iskolában, hol pedig valame-
lyik kerületi rendezvényen 
szervez közlekedésbiztonsági 
programokat.

Hogy mivel csökkenthe-
tők a közlekedési balesetek? 
– kérdezett vissza. – Egy-
részt a fi atalok nevelésével, 
másrészt a közlekedési ak-
ciókkal. A legfőbb baleseti 
okok az elsőbbség meg nem 
adása, a szabálytalan előzés 
vagy a kanyarodás és az ittas 
vezetés. Az akcióink során 
ezek kiszűrésére szoktuk a fő 
hangsúlyt helyezni.

Riersch Tamás

R E N DŐR S É G I  H Í R E K

Megollózta a mobilt
A csipogó lefeszítésével próbált meg egy mobiltelefont ellopni 
egy férfi  az egyik kerületi bevásárlóközpontból. A rongáláshoz 
az áruház polcáról levett ollót használta. A készüléket a ruhájába 
rejtette, majd megpróbált észrevétlenül eltávozni. A biztonsági 
őrök azonban kifi gyelték, és a rendőrök kiérkezéséig visszatar-
tották a férfi t, aki ellen lopás miatt indult nyomozás.

                     (riersch)

Taxizott volna a busszal

Nem akart leszállni egy férfi  a buszról a kerületi végállomáson, 
sőt azt mondta a sofőrnek, hogy vigye őt vissza a két meg-
állóval korábbi lakhelyéhez. Az autóbusz vezetője azonban 
ismételten leszállásra szólította fel a férfi t, aki ettől dühbe 
gurult, és két alkalommal megütötte a sofőrt. A férfi  ezután 
leszállt, majd mégis inkább visszaült a buszra, aminek ajtaját 
a sofőr bezárta, és értesítette a rendőröket. A férfi  ellen köz-
feladatot ellátó személy elleni erőszak megalapozott gyanúja 
miatt indult eljárás.

R. T.

Lapáttal verték a molesztálót
Súlyosan bántalmazott egy fi atalkorú férfi  és egy terhes nő egy 
másik férfi t, aki állításuk szerint korábban molesztálta a nőt. A 
pár botokkal és lapáttal ütötte a férfi  fejét, aki emiatt súlyos 
sérüléseket szenvedett. Ellenük súlyos testi sértés miatt indult 
nyomozás.                                                                                   RiTa

Jó kondiban volt
Szóváltásba keveredett két férfi  egymással az egyik bevásár-
lóközpont bankautomatájánál, melynek végén az egyik férfi  
meg akarta rúgni a másikat, majd egy üzlet kirakatának lökte. 
A támadó ezt követően elment, ám egy szemtanú felismerte 
benne az egyik közeli fi tneszterem alkalmazottját, akit így már 
könnyedén beazonosítottak a rendőrök. A férfi t még aznap este 
előállították, és garázdasággal gyanúsították meg.

-sch -s

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.

Ha megtörténik a baj

Hivatásos közlekedő

Lőrinczi Ede | Gyerekkori álom

Ennél a balesetnél a károkozó elmenekült a helyszínről
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Aki idén Palota Volleyball Team-meccsekre jár, időnként csak kap-
kodja a fejét. Mert a hazai együttesben hol liberóként, hol pedig 
feladóként látja ugyanazt az arcot. Ez még nem is lenne gond egy 
olyan alacsony költségvetésű csapatnál, mint a palotai, ám amikor 
„ugyanaz” a játékos egyszerre van a pályán, na, az mindjárt komoly 
feltörést okoz. 

 – Ikrek vagyunk, de nem egypetéjűek – mondta Hadnagy 
Renáta, a liberó. – Érezzük is, hogy különbözünk egymás-
tól, de sokan összetévesztenek bennünket.

A Hadnagy lányok, Renáta és Brigitta története sok 
szempontból is különleges. Anno a szüleik csak a hato-
dik hónapban értesültek arról, hogy nem egy, hanem 
két gyermekük lesz. Először azonban egy kislányt és egy 
kisfi út jósoltak nekik. A szülők ennek megfelelően kék 
és rózsaszínű babakelengyékkel készültek, amin már 
azt követően sem változtattak, hogy kiderült, mindkét 
gyermekük lány lesz. 

Reni számára mind a mai napig a rózsaszín az ural-
kodó szín, míg Brigi huszonévesen is ragaszkodik a kék-
hez. A születésük is szimbolikusra sikeredett, mert bár 
januárra várták őket, ám ők már látni szerették volna a 
karácsonyfát, ezért szenteste megszülettek. Azóta a Had-
nagy családban az átlagnál jóval többről szól a karácsony.

 – Mindketten úszóként kezdtük, hét évig versenysze-
rűen úsztunk a Jövő SC-ben – vette át a szót Brigitta –, és 
amikor elég lett a hajnali kelésekből, egy kerületi újságban 

olvastunk a röplabdatoborzóról. Végül a szüleink tanácsá-
ra a Vasasba igazoltunk.

Az ikrek pályafutása Brigi keresztszalag-szakadását 
követően eltávolodott egymástól. Reni az Újpestben 
kiforrott NB I.-es játékos lett, Brigi pedig sokáig csak 
alacsonyabb szinten játszogatott. A lányok pályafutása 
Rákospalotán találkozott össze ismét, ahol Brigi már 
második éve adogatja fel a többieknek labdát, idéntől pe-
dig már Renátával együtt próbálnak segíteni a csapaton.

Hadnagy Renáta és Brigitta nem egyedülálló ikerpár 
a röplabdasportban. Szombathelyi Kitti és Szandra a 
strandröplabdában jeleskednek, míg a szombathelyi csa-
patban tavaly tűnt fel egy fi atal ikerpár, Demény Laura és 
Liza.                                                                           Riersch Tamás

Bár sokan a csokoládéra esküsznek, mond-
ván, az egy többórás vizsgán ideális ener-
giapótlást jelent, kiderült, hogy ez az egyik 
legrosszabb választás a lehetőségek közül. 

– A csokival az a fő gond, hogy nagy 
mennyiségű hozzáadott cukrot tar-
talmaz, és mint ilyen, elfogyasztása 
után jelentősen megemelkedik a 
vércukorszint, majd ezt követően 
gyorsan le is esik. Egy vizsgán pedig 
különösen fontos, hogy a gyors emel-
kedést-zuhanást elkerüljük – magya-
rázza Szabó Krisztina, a XV. Kerületi 
Önkormányzat Egészségügyi Intéz-
ményének dietetikusa. Válasszunk 
lassabban felszívódó szénhidrátot 
tartalmazó táplálékot, amit ha fe-
hérjével vagy rosttal kombinálunk, 
még jobban elnyújthatjuk a glükóz 
felszívódását.

Tehát ha többórás vizsgára me-
gyünk, célszerű inkább gyümölcsöt 
magunkkal vinni, amihez ehetünk 
némi olajos magvat vagy cukormen-
tes kekszet. Jó választás egy-egy 

zsemle vagy kifl i alacsony zsírtartal-
mú sajttal, sonkával, friss zöldséggel 
vagy cukormentes ivójoghurttal, házi 
gyümölcsjoghurttal, esetleg túró-
krémmel. A szakember ugyanakkor 
felhívja a fi gyelmet: ételt ne azért vi-
gyük magunkkal, hogy stresszevésbe 
kezdjünk a vizsga alatt, hanem hogy 
vércukoresés és korgó gyomor nélkül 
tudjunk koncentrálni a feladatunkra.

Egy többórás vizsgán fontos, hogy 
legyen nálunk innivaló is. Ásvány-
vízzel, teával vagy üdítőitallal, de 
ne  energia itallal oltsuk szomjunkat. 
Kerüljük a cukrozott üdítőket és a 
gyümölcsleveket, mivel azok szintén 
gyorsan felszívódó szénhidrátot tar-
talmaznak.

Végül még egy jó tanács: a vizsga 
napján semmiképpen ne hagyjuk ki 
a reggelit, hiszen szükségünk van 
energiára az agyi működéshez. A 
fehér vagy félbarna kenyér sovány 
felvágottal, sajttal, túróval, tojással, 
zöldségekkel ideális választás.

-y -a

Férfi kosárlabda NB II.

Március 25. 20.00 
Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.
BKGDSE – BLF KK

Március 30. 20.00 
Bogáncs utca 51–53.
BLF KK – Budaörsi DSE

Férfi futball 
Budapest-bajnokság I. osztály

Március 24. 11.00 
III. kerület, Sujtás utca 2–4.
ASR Gázgyár – REAC

Március 31. 17.00 
XIII. kerület, Fáy utca 58.
43. számú Építők – REAC

Edzőtábor
Lassan már hagyománnyá válik, hogy 
a legjobb sportiskolás labdarúgók a 
felkészülés végén egy hetet egy török-
országi edzőtáborban tölthetnek. Idén 
a 2004 és a fölötti korosztályokból 
kiválasztott tizenkilenc játékos a Side 
nevű török edzőközpontban ideális 
körülmények között készülhetett a 
bajnokságra. Az egyhetes edzőtábor 
során edzőmérkőzést is játszottak egy 
szintén ott edzőtáborozó dán U19-es 
csapattal, akiktől 4–1-es vereséget 
szenvedtek.                                    -sch -s

Csokit ne!

BAJNOKI MENETREND

Kettő az egyben

Kísérteties hasonlóság | Párhuzamos játékosok 
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Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS   9.500   FT-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS  8.800    FT-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

Hogy a jóga jótékony hatással van a közérzetünkre, azt a László 
Gyula Gimnázium és Általános Iskolában nagyon jól tudják. Ugyanis 
Csizmadiáné Hegedűs Zsóka angoltanárnő több mint tíz éve tanít jó-
gát a lila iskolában. 

– Hogy miként lett belőlem jógaoktató? – kérdezett vissza 
az újpalotai pedagógus. – Mindig is imádtam sportolni, 
fi atalon versenyszerűen ritmikus sportgimnasztikáztam, 
majd a középiskolai és az egyetemi évek alatt néptáncol-
tam, amit felnőttként, család és munka mellett már nem 
tudtam csinálni. A mozgás nagyon hiányzott, és nagyon 
örültem, amikor a lakásunkhoz közel egy jógatanfolyam 
indult.

Talán az rsg-s múltja, de az is lehet, hogy nyugodt 
temperamentuma volt az, amely az első jógaoktatójának 
a fi gyelmét felkeltette. Mindenesetre már a 3-4. óra kör-
nyékén azt ajánlotta Zsókának, hogy iratkozzon be egy 
oktatói tanfolyamra.

– Az akkor tinédzserkorú lányommal éppen egy 
asztrológusnál jártunk, aki szemléltetésképpen engem 
is „megvizsgált”, és azt mondta, hogy nekem tanítanom 
kellene. Majd azt is hozzátette, hogy belőlem jó jógaoktató 
lenne. Na, ez volt az utolsó lökés a pálya felé – mondta a 
tanárnő.

Hát így lett Zsókából jógaoktató, s mivel a munkahelye 
immár 18 éve az újpalotai lila iskola, természetes volt, hogy 
a jógaképzéseket is a László Gyulában tartsa.

– Sokan járnak hozzám a környékről, vannak köztük 
szülők is, de külsősökből is bőven akad. Illetve heti egyszer 
a pedagógus kollégáknak is tartok meditációval egybekö-
tött foglalkozásokat – magyarázta. – Sokan azért járnak 
jógázni, mert nem szeretik az intenzív mozgásokat, ugyan-
akkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a jóga önmagában 
még nem elég a fogyáshoz, ahhoz, hogy látványos ered-
ményt érhessünk el, az életmódunkon is változtatni kell.

Zsóka szerint vannak, akik csak legyintenek a jóga 
hallatán, pedig a speciális tartások nagyon keményen 
megdolgoztatják az izmokat, és a gyakorlatok elvégzése is 
komoly erősítést jelent. A tudatos mozgás és légzés révén 
a szervezetre, a keringésre, az idegrendszerre is jótékony 
hatással van.

– A hétfő esti negyed 7-es edzéseink nyitottak, bárkit 
szívesen látunk a foglalkozásokon – tette hozzá a tanárnő. 

Riersch Tamás

Sakk hetedszer 
Immár hetedik alkalommal rendezi 
meg április 7-én a Palota Sakk Klub 
hagyományos nagyszabású gyermek-
sakkversenyét a Hubay Jenő Zeneis-
kolában, ahol öt korcsoportban játsz-
hatnak majd a gyerekek. A versenyre 
már külföldről is érkeznek sakkozók. A 
gyermekkorosztályok mellett egy FIDE 
Rapid értékszámszerző csoportot is 
életre hívtak, mellyel a versenysakko-
zók is játéklehetőséget kapnak, akik 
nemzetközi értékszámot tudnak szerez-
ni. A versenyeredmények folyamatosan 
rákerülnek a Nemzetközi Sakkszövet-
ség szerverére, a chess-results.com-ra, 
ez által élőben követhető a verseny 
alakulása. Nevezési lehetőségek: 
id.mihalyzoltan@gmail.com  vagy a 
06 20 9857 162 telefonszámon. 

R. T.

Jogini tanít a suliban

Csizmadiáné Hegedűs Zsóka | Jó csillagzatú oktató
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Bronzérmes lett Hárspataki Gábor a Ka-
rate1 széria ausztriai állomásán, ahol 88 
ország ezerhatszáz versenyzője indult. 

A Salzburgban a hétvégén megrende-
zett versenyen az MTK fi atalja pályafutása 
talán legfárasztóbb menetelése során hét 

győzelemmel és egy vereséggel végzett a 
harmadik helyen a 75 kilogrammos súly-
csoportban. A két héttel korábbi, dubaji 
ezüstérmet követően ezúttal százhatvan-
nyolc fős mezőny várt a tavalyi Eb-bronzér-
mesünkre.                                                    R. T.

Az önkormányzat sportfejlesztési ter-
ve, hogy megépüljön a XV. kerületi sport-
csarnok, mely hatalmas lökést adhatna a 
csapatsportoknak. A kézilabdázók, annak 
ellenére, hogy még nem történt kapavá-
gás csarnokügyben, már hosszú távú ter-
veket készítenek. 

– Nagyon örülünk annak, hogy 
már a megvalósítás előtt áll a csar-
nok – mondta Sági Ferenc, a REAC 
Sportiskola SE elnöke. – Ez ugyanis 
a futsal- és a kézilabda-szakosz-
tályunknak is nagy lökést adna. 
Mindkét sportágunk mostohakö-
rülmények között van, az edzéseket 
méreten aluli iskolai tornatermek-
ben tartják, a hazai mérkőzéseiket 
pedig távol, hol a csömöri, hol pe-
dig a mogyoródi sportcsarnokban 
játsszák.

A REAC SISE felnőtt női kézi-
labdacsapata jelenleg az NB II.-
ben szerepel. Az ifi csapat pedig az 
ifjúsági III. osztályban játszik. Ám, 

ahhoz, hogy komoly utánpótlásbá-
zist alakítsanak ki, szükség lenne az 
infrastrukturális feltételekre.

– A csarnok hírére már mi is 
merünk hosszú távon tervezni – 
tette hozzá az elnök. – Most pél-
dául egy serdülőcsapatot építünk, 
ám szeretnénk egészen az óvodá-

kig lemenni, és alulról kezdeni az 
építkezést.

Az elnök szerint a legsürgetőbb 
feladat a serdülőcsapat kinevelése, 
amelyet jövőre már elindítanának a 
bajnokságban. Ennek érdekében fel 
is vették a kapcsolatot a „partner-
intézményükkel”, a Szent Korona 

Általános Iskolával, ahol a sportis-
kolás fociosztályuk is működik, és 
a 4– 7. évfolyamos lányok körében 
kézilabdatoborzót tartottak.

– Meglepő volt az eredmény, 
mert több mint harmincan jelent-
keztek, ami azt bizonyítja, hogy van 
igény a sportágra – magyarázta az 
elnök. –  Hasonló kapcsolatot sze-
retnénk kiépíteni a Hartyánnal is, 
a két iskolában pedig a testnevelők 
és edzőink bevonásával minőségi 
kézilabdaképzésre törekszünk.

A jövő serdülő csapata már el 
is kezdte az edzéseket: hétfőként 
és csütörtökönként délután 5 és 6 
óra között a Kolozsvár Általános 
Iskola tornacsarnokában edzenek, 
melyre várják az érdeklődők je-
lentkezését. A tervek szerint pedig 
jövőre már az 1– 3. évfolyamokon 
is elindítanák a szivacskézilabdát, 
melybe a nagycsoportos óvodáso-
kat is bevonnák.

Riersch Tamás

Épülő utánpótlás
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Kéziscsapatok | Nevelik a jövő játékosait

Újabb magyar érem 
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A 2018/4. szám helyes megfejtői közül 
kétszemélyes mozijegyet nyertek 

a Pólus Mozi jóvoltából: 
Kácsor Ilona, Nyírpalota út

Weszelyné László Anna, Nyírpalota út
Szutor László, Erdőkerülő utca

kétszemélyes, 3 fogásos vacsorát nyert 
a Thököly Vendéglő felajánlása jóvoltából:

Dr. Vay Éva, Nyírpalota út
 

Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! Vágja ki 
az újságból, és küldje el zárt borítékban levele-
zési címünkre (XV Média Kft., 1615 Bp., Pf. 155) 
vagy adja le a szerkesztőség részére a Bocskai 
utca 1–3. szám alatt. A borítékra írja rá „ÉLETké-
pek REJTVÉNY”. Három helyes megfejtőnk két-
személyes belépőt nyer a Pólus Moziba, a mozi jó-
voltából. A beküldési határ idő: 2018. március 31.
A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremé-
nyek változtatási jogát fenntartja a kiadó.

Kiadja az XV Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft.  Felelős kiadó: Sass Csaba 
ügyvezető  Főszerkesztő: Metz Edina  Szerkesztőség: 1153 Budapest, Bocskai utca 1–3.  Tel.: 
06 1 720 5456, Tel./fax: 06 1 720 5457 • info@xvmedia.hu • xvmedia.hu  ISSN 2062-6770 (nyomtatott) • ISSN 
2063-6555 (online)  Tipográfi a, tördelés: Krepler István, KHP Budapest Kft.  Nyomtatás: Lapcom Kiadó 
Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a  Terjesztés: Országos Médiakezelő Kft. 

A lakosság és az ügyfelek számára  
ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: 06 80 203 804 

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

„zöldszámon” is: 06 80 205 062.

Az ÉLETképek következő megjelenése: 2018. április 5.
Lapzárta: 2018. március 29. 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.
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R Á K O S P A L O T A  •   P E S T Ú J H E L Y  •   Ú J P A L O T A         K Ö Z É L E T I    L A P J A

TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz, 

selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet
Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu
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NON-STOP Gyógyszertár
1158 BUDAPEST, DRÉGELYVÁR UTCA 40. 
NYITVATARTÁS: H–V: 0.00-24.00, 
TELEFON: +36 30 260 5757

Igényeljen ingyenes Alma Gondozási Kártyát,
amellyel 5% kedvezményt kap minden nem támogatott gyógyszer és egyéb 

termékvásárlásakor (pl. kozmetikumok, étrend-kiegészítők)*
* A kártya által biztosított 5%-ra jogosító kedvezmény más kedvezménnyel, akcióval össze nem vonható.

0-24
NYITVA A HÉT MINDEN 
NAPJÁN 0-24 ÓRÁIG!

ÜGYELETI DÍJ NÉLKÜL!

NON-

STOP

Az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügy Intézet (rövi-
den: OGYÉI) által gyógyszertár létesí-
tésére kiírt pályázat alapján Budapest 
XV. kerületében új gyógyszertár nyitá-
sának lehetőségét dr. Hőgye Orsolya 
szakgyógyszerész, illetve a NON-STOP 
Gyógyszertár Kft. nyerte el. A hét min-
den napján 0–24-ig nyitva tartó patika 
2018. március 5-én nyílt meg a Drégely-
vár utca 40. szám alatt. 

A hatályos jogszabályok alap-
ján a kerület képviselő-testülete 
2017 nyarán új gyógyszertár lé-
tesítése iránti pályázat kiírását 
kezdeményezte. Az OGYÉI által 
kiírt nyilvános pályázat alapján 
az új gyógyszertár létesítésének 
a lehetőségét dr. Hőgye Orsolya 
szakgyógyszerész nyerte el, aki a 
március 5-én megnyílt NON-STOP 
Gyógyszertár szakmai vezetője.

A pályázati kiírásban a patika 
által nyújtott szolgáltatások mel-
lett a legfontosabb szempont a 
nyitvatartás hossza volt. A kiírás 
szerinti hétköznap 8-tól 19 óráig, 

szombaton 8-tól 13-ig tartó idő-
szak helyett dr. Hőgye Orsolya 
a pályázatában a nyitvatartást 
minden nap 0–24 óráig vállalta. 
Vagyis az új patika hétköznapokon 
és hétvégéken egyaránt, éjjel-nap-
pal nyitva tart, külön ügyeleti díj 
felszámítása nélkül. A NON-STOP 

Gyógyszertár az éjjel-nappali nyit-
vatartás mellett gyógyászati se-
gédeszközök forgalmazását, illetve 
betegségspecifi kus gyógyszerészi 
gondozás nyújtását is vállalta a 
pályázatban. 

Kérdésünkre dr. Hőgye Orsolya 
elmondta, hogy a pályázat során 

csak a gyógyszertár létesítésének 
a lehetőségét nyerték el, magát a 
patikát önerőből alakították ki. 
Az új patika helyszínéül Újpalota 
egyik fő közlekedési útvonalát, 
a Drégely vár utca 40. számot 
választották. A patika tömegköz-
lekedéssel a Molnár Viktor utcai 
buszmegálló felől közelíthető meg, 
az autóval érkezőknek pedig saját 
parkolót alakítottak ki. 

Mivel a NON-STOP Gyógy-
szertár az ALMA Gyógyszertárak 
hálózat tagja, ezért a gyógyszertár 
vásárlói ingyenes ALMA Gon-
dozási Kártyát igényelhetnek, 
amellyel 5% kedvezményt kapnak 
minden nem támogatott gyógyszer 
és egyéb termék vásárlásakor (pl. 
kozmetikumok, étrend-kiegészí-
tők, vitaminok). Orsolya elmondta, 
hogy természetesen nem marad-
hatnak el az akciók sem. A patika 
havonta több mint 100 akciós 
terméket kínál 20-50% kedvez-
ménnyel, illetve ingyenes vérnyo-
más- és vércukorméréssel várja a 
kerületi lakosokat.  (x)

Nonstop gyógyszertár nyílt Újpalotán
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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. 

FILM- ÉS BÁBSZÍNHÁZ AJÁNLÓ
Részletek és online jegyvásárlás: ...      ..  ..........  
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/PolusCenterMozi
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