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Protokolláris bejelentések és interpellá-
ciók után 14 napirendi pontot tárgyaltak 
meg a képviselők március 27-i ülésükön.

Két szomorú hír árnyékolta be az 
ülés kezdetét. Hajdu László polgár-
mester bejelentette, hogy elhunyt 
Szalóczi Lajos volt önkormányzati 
képviselő, aki 16 éven keresztül 
részt vett a helyhatóság munkájá-
ban, majd a Polgári Érdekképvise-
leti Egyesületben folytatta közéleti 
tevékenységét. Temetése április 
4-én Szadán volt. Az ülés elején ér-
kezett a hír, miszerint elhunyt Dem-
ján Sándor, kerületünk díszpolgára. 
Mindkét jeles személy emléke előtt 
egyperces néma főhajtással adóz-
tak a képviselők. 

A rossz hírek mellett szerencsére 
jó is akadt. Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszter a március 15-i 
nemzeti ünnep alkalmából „A Köz-

lekedésért Érdemérem” szakmai 
érmet adományozta a közlekedés 
érdekében végzett magas színvona-
lú, eredményes munkája elismeré-
seként Németh Tibor nyugalmazott 
városüzemeltetési főosztályvezető-
nek. A képviselő-testület jelképes 
ajándékkal köszönte meg a volt 
főosztályvezető munkáját.

Több mint kétórás vita után a 
polgármester a következő testületi 
ülésre napolta a Deák utcai orvosi 
rendelővel kapcsolatos napirendi 
pontot. Elfogadta a testület a XV. 
kerületi rendőrkapitányság 2017. 
évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolót.

A grémium újabb öt évre Kocsis 
Lászlónét bízta meg az Egyesített 
Bölcsődék igazgatói feladatainak 
ellátásával.

Elfogadták a képviselők a köz-
művelődési feladatokra kötött 

2017-es támogatások elszámolását 
és a 2018-as támogatását. A ver-
senysport-szervezetek esetében 
azonban két sportegyesületnél – 
REAC Sportiskola Sportegyesület 
és REAC Sport Kft. – csak részben 
fogadták el 2017-es működési támo-
gatásuk elszámolását, illetve ennek 
megfelelően az idei támogatásukat.

H a t á r o z a t o k  s z ü l e t t e k  a 
2018/2019-es nevelési-oktatási év 
előkészítéséről. Az óvodai beirat-
kozás május 7–11. között lesz a 
kerületi ovikban, ahol a következő 
nevelési évben 97 csoport indítását 
támogatja az önkormányzat.

Komoly vita után a testület több-
sége megszavazta a Csokonai Kul-
turális és Sportközpont (CSKSK) 
átszervezését. A CSKSK-hoz tartozó 
sportlétesítményekkel, valamint a 
táborozással és üdüléssel kapcso-
latos működtetési feladatok 2018. 

július 1-jétől a GMK-hoz kerülnek. 
Ettől a dátumtól a CSKSK Csokonai 
Kulturális Központ néven működik 
tovább és helyi közművelődési fel-
adatokat lát el.

Arról is döntött a grémium, hogy 
elektromos töltőállomásokat telepí-
tenek hét kerületi helyszínre.

A képviselő-testület a Köztisz-
tasági Rendkívüli Bizottság javas-
latait figyelembe véve felkérte a 
polgármestert, hogy dolgozza ki a 
felújításra váró és a jövőben parkok 
őrzésére vonatkozó koncepciót, va-
lamint méresse fel, hogy a bizottság 
által javasolt intézkedések közül 
a parkok őrzésére vonatkozóan, 
melyek megvalósítására van idén 
lehetőség.                                        JÁg
(A testületi ülések élőben és 
felvételről is megtekinthetők az 
onkormanyzatitv.hu és a bpxv.hu 
honlapokon.)

Nincs  döntés a Deák utcai rendelőről
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A januári, februári enyhe, de csapadé-
kos idő után a tél megmutatta igazi arcát, 
kemény hidegek jöttek, ami az amúgy is 
rossz állapotú utakon kátyútengert ered-
ményezett. Különösen rossz a helyzet 
Rákospalota régi útjain. 

– Március végével bezárólag mint-
egy 580 négyzetméternyi utat javí-
tottunk ki. Mivel az aszfaltkeverő 
telepek télen nem működnek, így 
az úthibákat hidegaszfalttal tüntet-
tük el. Ez azonban csak ideiglenes 
megoldást nyújt, hiszen megfelelő 
kötőanyag híján rövid idő alatt a 
tönkremennek a járműforgalom 
miatt. Szakszerűen csak 1-2 hete tu-
dunk dolgozni, miután újranyitot-
tak a keverőtelepek – tájékoztatta 
lapunkat Demeter János, a kerületi 
fenntartású utakat kezelő Répszolg 
ügyvezetője.

– Az útellenőrök folyamatosan 
térképezik fel az úthibákat, március 
végén további 550-600 négyzetmé-

tert regisztráltak. Mindent összevetve 
tehát körülbelül 1200 négyzetméter-
nyi úthiba keletkezett télen, ami „bő-

dületesen nagy számnak” tekinthető 
– emelte ki az ügyvezető. 

A megjegyzése nem is alaptalan, 
hiszen a tavalyi kátyúzási prog-
ramban az egész év folyamán 2800 
négyzetméternyi útjavítást végzett el 
a társaság. Ez azt is előrevetíti, hogy 
nagy valószínűséggel nem lesz elég az 
a költségvetési forrás, amit az idénre 
előirányzott az önkormányzat az út-
hibák javítására – mondta Demeter 
János, aki jelezte, hogy erről tájékoz-
tatta a kerület vezetését.

A szakember hozzátette, hogy 
szükség esetén alvállalkozókat is be-
vonnak majd a kátyúzási munkákba, 
emellett az utak mentén táblákkal 
hívják fel az autósok figyelmét az 
úthibákra. Véleménye szerint május 
közepére tudják kátyúmentesíteni a 
kerületi fenntartású utakat. 

Jág

Rengeteg a kátyú a kerületben

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

ND

ÉLETképek2 2018. április 5.belbelképkép



A kerületi intézményrendszer jó 
részét üzemeltető Gazdasági Mű-
ködtetési Központ (GMK) felada-
tairól, a jelenről, jövőről, tervekről 
beszélgettünk a társaság új fő-
igazgatójával, Bárkai Katalinnal.

– Mikortól szól a főigazgatói 
kinevezése?

– Megbízott főigazgató-
ként tavaly november 29-től 
vezetem a GMK-t, mert az 
előző főigazgató megbízását 
akkortól vonta vissza a képvi-
selő-testület. Megpályáztam 
a pozíciót, amiről a testület 
február 5-én döntött. A kép-
viselők véglegesítettek, a 
megbízatásom 2020. június 
30-ig szól. Nem ismeretlen 
számomra a cég, hiszen 2012 
óta szervezési igazgatóként 
itt dolgoztam, 2013-tól pedig 
a főigazgató általános helyet-
tesi tisztségét is betöltöttem. 

– Milyen kihívások előtt 
áll a cég?

– A társaság alapvető 
feladata az, hogy biztosítsa 
a fenntartó által rábízott 
intézményrendszer –  jelen-

leg az Egyesített Szociális 
Intézmények, az Egyesített 
Bölcsődék és az önkormány-
zati óvodák – központosított 
gazdálkodását, valamint az 
intézményeket működtesse, 

üzemeltesse. Idén 350 mil-
liós felújítást, karbantartást 
tervezünk az intézményrend-
szerben, emellett 125 millió 
forint értékben beruházáso-
kat is megvalósítunk. 

Komoly kihívást jelent, 
hogy a GMK-ra bízott intéz-
ményrendszer folyamatosan 
változik, hat év alatt tizen-
négyszer módosították emiatt 
az intézmény alapító okiratát. 
Az átalakítások zökkenőmen-
tes végrehajtása igen jelentős 
feladat. 

A közeljövő újabb nagy 
átalakulást hoz, hogy mivel a 
Csokonai Kulturális és Sport-
központ átszervezése miatt 
hozzánk kerül a kulturális 
intézmény, és átvesszük a 
központosított gazdálkodá-
sát, illetve az intézmény mű-
ködtetését. Ennél is nagyobb 
feladat lesz az összes sportlé-
tesítmény és a vidéki táborok 
üzemeltetése, amit szintén 
a GMK lát el július 1-jétől. 
Ehhez kapcsolódóan szerve-
zeti átalakítások is várhatók, 
hiszen több mint ötven fővel 
bővül társaságunk személyi 
állománya.

– Mit szeretne vezetőként 
megvalósítani?

– A közétkeztetéssel 
kapcsolatban szeretnénk 
minőségi változást elérni. 
Szeretnénk az elektronikus 
ügyintézés területén, illetve 
az energiatudatosság terén 
is előrelépni. A GMK-nál is 
egyre nagyobb probléma a 
humán erőforrás kérdése. 
Sajnos egyre nehezebben ta-
lálunk megfelelő munkaerőt. 
Sikerült elérni az önkormány-
zatnál, hogy az idei költségve-
tésben forrást biztosítson a 
GMK-nak egyfajta bérpótlék 
kifizetésére, én pedig arra 
törekszem, hogy vonzó, stabil 
munkahelyet biztosítsunk a 
kollégáinknak.      Jónás Á.

GMK: cél a korszerűbb  intézmény
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Bárkai Katalin | Vonzó, stabil munkahely a kollégáknak.

Ebédbefi zetés kényelmesen

Támogató kupakok
A „Gyűjts az Életért” karitatív kampány 
2018. március 22-i sajtótájékoztatóján 
nemcsak a programban kiválasztott rá-
szoruló családok kapták meg a számuk-
ra összegyűjtött támogatásokat, hanem a 
kezdeményezés harmadik születésnapját 
is megünnepelték a jelenlevők. 

Makai Ferenc, az Ö.T.H.É.T. Egye-
sület elnöke beszámolt arról, hogy 
az elmúlt három évben ezzel a 
programmal negy ven családot 

tudtak támogatni négymillió fo-
rinttal vagy természetbeni ado-
mánnyal. 

Hajdu László polgármester, a 
kezdeményezés fővédnöke kiemel-
te, számára külön öröm, hogy egy 
környezetvédelmi kezdeménye-
zéssel szociális támogatást lehet 
nyújtani. Aki gyűjti a háztartásban 
feleslegessé vált kupakokat és leadja 
bármely kerületi közintézményben, 
ezzel – a számos támogató vállalat 

és civil szervezet mellett – segí-
teni tudja a polgármesteri hivatal 

szociális osztálya által kiválasztott 
rászoruló családokat.                    K. I.
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A Gazdasági Működtetési Központ (GMK) a Multiscool3 étkezés-
befi zető és -nyilvántartó programon keresztül lehetővé tette a ke-
rületi általános iskolás gyerekek családjának, hogy idén januártól 
akár otthonról bankkártyával egyenlíthessék ki az ebédbefi zetést.
A program használatával elkerülhető az iskolákban a sorban állás 
a meghirdetett ebédbefi zetési időpontban. A Multiscool3 program 
használatával minden hónap 6-ától 20-áig, tehát 15 napon keresz-
tül, éjjel-nappal, hétvégén, otthonról, telefonról, kényelmesen in-
tézhető a befi zetés. Emellett a hét minden napján folyamatosan 
rögzíthető az étkezéslemondás telefonálgatás, e-mail-írás nélkül, 
a program automatikusan jóvá is írja az ebédlemondás miatt visz-
szajáró összeget. 
– Több mint ezerhétszáz felhasználónak küldtük ki januárban a 
használathoz szükséges adatokat, és az ismerkedés hónapjában 
majd háromszázan éltek is az új lehetőséggel. A februári időszak-
ban ez a szám több mint négyszázötven főre emelkedett, amely az 
összes befi zető 18 százalékát teszi ki. Célunk, hogy minél többen 
éljenek a Multiscool3 nyújtotta lehetőségekkel, megkímélve ma-

gukat a sorban állástól. Reméljük, hogy ez a növekedési tenden-
cia folytatódni fog, ahogy a szülők felismerik a program nyújtotta 
kényelmet, előnyöket – mondta lapunknak Soha Péter gazdasá-
gi igazgató.
A regisztráláshoz szükséges nyomtatványok, tájékoztatók elér-
hetők a GMK honlapján, a http://www.gmkxv.hu/kozetkeztetes/ 
nyomtatvanyok-tajekoztatok címen. A program használatá-
val kapcsolatban a GMK munkatársai a +36 1  815 1764 és a 
+36 70 492 3380 telefonszámokon is várják a kérdéseket és az 
esetleges hibák, problémák bejelentését.
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Március eleje óta a Dr. Vass László Egészség-
ügyi Intézmény minden illemhelyiségét meg-
határozott rend szerint takarítják. A betegek 
így azt tapasztalhatják, hogy rend és tiszta-
ság uralkodik a WC-kben.

– Nincs ebben semmi varázslat – tud-
tuk meg Melykó Irén vezető asszisz-
tenstő l –, csak hozzánk is eljutott 
a betegek panasza, amely a korábbi 
állapotokat ismerve nagyon is megala-
pozott volt.

A panaszok többsége az illemhelyek 
tisztaságára vonatkozott. Ez azonban 
nem csak a takarítás hiányosságára volt 
visszavezethető. Az eltűnt vécépapírte-
kercsek, az üres kézmosók, a letört kéz-
szárítók és ajtókilincsek, az összefirkált 
ajtók, illetve a letisztítatlanul hagyott 
WC-kagylók az illemhelyhasználati 
kultúra hiányosságára utaltak.

– Március eleje óta a takar ítók 
óránként ellenőrzik és takarítják az il-
lemhelyeket, ezt pedig az ajtókra kifüg-
gesztett táblázatokban dokumentálják 
is – magyarázta a vezető asszisztens. – 
Úgy, mint a bevásárlóközpontokban, a 
szállodákban vagy a gyorséttermekben. 
Egyelőre még csak kísérleti jelleggel a 
szakrendelőben vezettük be ezt a mód-

szert, és ha beválik, minden telephe-
lyünkön gyakorlat lesz.

Az első tapasztalatok pedig több mint 
kedvezőek. Március eleje óta ugyanis 
nincs egyetlen panasz sem az illemhe-
lyekre. A földszinten és a két emeleten 

Könnyebben alakul ki szemszá-
razság azoknál, akik sokat ül-
nek számítógép előtt. Egy kísér-
let szerint a gép előtt feleannyit 
pislognak az emberek, mint pél-
dául könyvolvasás közben.

– A szemszárazság kialaku-
lását az irodák levegőjének 
szárazsága is elősegíti, de 
a régóta kontaktlencsét 
viselőknél és a változó kor-
ban lévő nőknél is jelent-

kezhet – nyilatkozta Nagy 
Zoltán Zsolt, a Semmelweis 
Egyetem Szemészeti Klini-
kájának igazgatója az M1 
aktuális csatornán.

– A szemszárazság égő, 
csípő, szúró érzéssel jár, 
hosszú távon károsíthatja 
a szemfelszínt, hámhiányt, 
fekélyt okozhat, és köny-
nyebben alakulnak ki bak-
teriális és más fertőzések 
is. Elkerülése érdekében 

tudatosan oda kell fi gyelni 
a pislogásra, párásítani kell 
a levegőt, jó világítást kell 
biztosítani és óránként el 
kell nézni a képernyőről 
egy kis időre – mondta a 
szakember.

Ha ngsú lyoz t a ,  hog y 
elsősorban a természetes 
gyógymódokat ajánlja, a 
szemcseppet csak enyhe 
tünetekre, rövid távon ér-
demes alkalmazni, ha pedig 

nem szűnnek a panaszok, 
akkor szemorvoshoz kell 
fordulni. A műkönnyekből 
tartósítószer-menteset ér-
demes választani – fűzte 
hozzá Nagy Zoltán Zsolt, 
aki a szülőknek azt java-
solja,  ne engedjék meg 
gyermekeiknek a sok szá-
mítógépezést, telefonozást, 
a gyerekek ezek helyett in-
kább több időt töltsenek a 
szabadban.                         JÁg

Megreformálták a takarítást

található hat helyiségben mindig minden 
rendben van. A takarítók pedig az új rend 
szerint reggel 8 és este 8 óra között órán-
ként ellenőriznek, hogy ez az állapot ne is 
nagyon változzon.

Riersch Tamás

Profi  rendszer | A használók is tehetnek a tisztaságért

Szemszárazság a számítógéptől 

Kevesett pislogunk | Természetes gyógymódok a jók Nagy Zoltán Zsolt

„Reggel 8 és 
este 8 óra 
között óránként 
ellenőriznek.”

Véradás
Véradást szervez a polgár-
mesteri hivatal és a Vörös-
kereszt XV. Kerületi Szerve-
zete április 6-án, pénteken 
délután 2 és 6 óra között 
a Pólus Center Tesco be-
járatánál található vér adó 
 kamionban. Kérik, hogy a 
véradók személyi igazolvá-
nyukat és tajkártyájukat 
feltétlenül vigyék maguk-
kal. Minden véradó aján-
dékot kap, várják a kerületi 
lakókat.                                       Ék
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Immár négy esztendeje kertészkednek az 
újpalotai panelrengetegben 2014–16 kö-
zött létesített közösségi kertekben. Az 
öt kertben átlag 20-24, egyenként négy 
négyzetméteres ágyás van, melyek min-
den évben – a gondos kertészek munkája 
nyomán – megújulnak.

– Mondhatnám azt is, hogy könnyű 
dolgunk van ezekkel a kertekkel – 
mondta Szögi Andrea, a Palota-15 
Kft. ügyvezető igazgatója. – Az 
átadás óta gördülékenyen mennek 
a dolgok, nagyjából ugyanaz a kö-
zösség használja őket. Fluktuáci-
óról alig beszélhetünk, elenyésző 
a lemorzsolódók száma. Persze, 
apróbb problémák mindig akadnak, 
a kisebb rongálások, a locsolóvíz hi-
ánya, a szivattyúk meghibásodása 
miatt szoktak keresni bennünket.

Az újpalotai közösségi kertek-
nek van egy-egy önkéntes gondno-
ka. Az ő feladata, hogy szervezze az 
adott kert közösségi életét. Többek 
között, hogy a közös fi nanszírozá-
sú munkák ellenértékét beszedje, 
illetve hogy a Palota-15-tel is tartsa 

a kapcsolatot. Ha azt tapasztalják, 
hogy valamelyik bérlő nem megfe-
lelően használja az ágyását, illetve 
lemond a műveléséről, akkor azt is 
jelzik a fenntartónak.

– A bérlőkkel nem kötünk szer-
ződést, hisz minden önkéntes ala-
pon történik. Egy kulcsot kapnak, 
mellyel nyitni-zárni tudják a kertet 
– magyarázta az ügyvezető. – Az 
igénylések is hozzánk futnak be, 
és a neveket várólistán rögzítjük. 
Ha valamelyik kertben üresedés 
történik, akkor a listáról kapja meg 
valaki. De mivel nincs nagy moz-
gás a bérlőknél, ez a várakozási 
lista inkább nőni szokott. Jelenleg 
annyi igénylés futott be, hogy az 
már egy újabb kert kialakítását is 
indokolhatná.

Erre pedig néhány éven belül 
lehetőség nyílhat. A kerületi ön-
kormányzat ugyanis pályázati for-
rásból szeretné felújítani a rákos-
palotai városközpontot, és a másfél 
milliárdos tervben két közösségi 
kert kialakítása is szerepel.

Riersch Tamás

Zöldmunkák tavasszal

A színes, illatos virágokról nem kell lemon-
dania annak sem, akinek nincs kertje, Sőt 
a jellegzetes tavaszi növények cserépben is 
gyönyörű díszei otthonunknak. Gondozá-
sukra azonban ugyanúgy időt kell szánni, 
mint ha szabadban nőnének.

Szinte mindegy, milyen cserepes 
virágot választunk, fontos, hogy 
megismerjük annak igényeit, ugyanis 
a szobanövények nem egyformán 
igénylik a napfényt, a nedvességet, 
a páratartalmat, és a hőigényük is 
különböző. Amiben viszont az összes 
fajta megegyezik, hogy rendszeresen 
ápolásra szorulnak. A virágos növé-
nyek a naposabb helyeket szeretik, 
míg a kúszónövények szinte minden-
hol jól érzik magukat. A felfutókkal 
érdekessé tehetjük lakásaink kopár 
sarkait, csupasz falfelületeit. 

A tavaszi gondozás első lépése, 
ami minden szobanövényre egy-
aránt vonatkozik, az a gyakoribb 

öntözés. A lakásban ugyan a hő-
mérséklet nem sokat változik, de 
a növények vízigénye a fejlődés 
beindulásával megnő. Kéthetente 
egyszer tápoldatot is érdemes az ön-
tözővízhez keverni. A fás szárú szo-
banövények metszése, alakítása sem 
elhanyagolandó. A szobanövények 
között is sok olyan akad, amelynek 
nagyon fontos a visszavágás, ilyenek 
például a citrusfélék, a leander vagy 
a rozmaring, a hibiszkusz. 

A Pestújhelyi Kertbarát Kör tagjai 
arra is fi gyelmeztetnek, hogy a rend-
szeres újraültetés is nélkülözhetetlen 
a tápanyagigényes szobanövények 
esetében. Néhányukat évente, má-
sokat csak két-, háromévente kell 
új földbe, nagyobb cserépedénybe 
ültetni. Átültetéshez azonban min-
dig használjunk megfelelő földke-
veréket, hiszen más talajt kíván egy 
pozsgás-növény, mint egy pillangó -
orchidea.                                          B. I. 

A szélsőséges időjárás után min-
denki nagyon várja az első ta-
vaszi napsugarakat, főként 
a kertészkedők reménykednek 
a melegebb időben. A Pestújhelyi 
Kertbarát Kör vezetője, Pozsonyi 
Zoltánné Magdika szerint nincs 
ok az aggodalomra, hiszen csak 
pár hetet csúsztak a kerti mun-
kák a talaj menti fagyok miatt.

– A kertészkedés tavasszal 
szántással, ásással kezdő-
dik, hiszen kemény talajba 
nem lehet sem magot vetni, 
sem palántákat ültetni – tá-
jékoztatott Magdika. A talajt 
ráadásul nemcsak lazítani, 
hanem javítani is kell, pél-
dául komposzttal. A száraz 
földbe ilyentájt vethetjük a 

hidegtűrő magokat, például 
borsó, sárgarépa, petre-
zselyem, saláta, retek, dug-
hagyma. Április elején ves-
sük el az őszi betakarításra 
szánt kései sárgarépát is. A 
palánták közül hónap végén 
elsőként a kelbimbót, vala-
mint a karalábét ültethetjük 
ki leghamarabb a szabadba. 

Az érzékeny fajtákat, 
mint a paradicsomot, a 
paprikát, az uborkát érde-
mes a májusi fagyok utánra 
ütemezni. A szakember arra 
is kitért, a palánták ültetési 
mennyiségére és mélysé-
gére is fontos ügyelni, hi-
szen a szálas palántáknál a 
sziklevélig történhet, míg a 
karalábénál, a zellernél, a 

paprikánál jobb elkerülni a 
túl mély ültetést. 

A kertészkedés tavasz-
szal azonban nemcsak a 
vetésből és ültetésből áll, 
hanem a gyümölcsfák, gyü-
mölcsbokrok gondozása is 
előtérbe kerül. A hidegek 
elmúlta után, a metszés, a 
fatisztogatási és faápolási 
munkák befejezése után kell 
hozzáfognunk a gyümölcs-
fák lemosópermetezéséhez, 
és ne maradjanak ki a sző-
lőtőkék, gyümölcsbokrok 
sem. Lemosópermetezéshez 
használjunk réz-, kén- és 
olajtartalmú szereket. 

A gyepgondozás szezonja 
is tavasszal kezdődik, hiszen 
a rendezett zöldszőnyeg 

fokozza az egész kert látvá-
nyát. Magdika elmondta, 
a helyi kertbarátok taná-
csokkal, praktikákkal is 
segítik egymást, és bárkit, 
akinek kérdése, véleménye, 
jó ötlete van, szeretettel 
várnak körükbe. Mind-
emellett számos programot 
is szerveznek, legközelebb 

áprilisban az Alcsúti Ar-
borétumba látogatnak el, 
hogy a virágzó hagymás 
növényeket megcsodálják. 
Ezenkívül idén újra meghir-
detik a Pestújhely legszebb 
kertje versenyt is, melynek 
eredményét szokásosan az 
őszi terménybemutatójukon 
hirdetik ki.                   (béres)

Színpompás növények
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Feljelentés tett a választási bizottság
Feljelentést tett a Budapest 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsá-
ga korábban nyilvántartásba vett két jelölt, Honti Richárd (Közös Nevező) és Majoros István (Rend 
Párt) ajánlóívei ügyében. A rendőrség nyomoz a feljelentés nyomán. 

Választási piknik

Együtt kampányolt a Demokratikus Koalíció or-
szággyűlési képviselőjelöltje, Hajdu László mel-
lett Bősz Anett, a Liberálisok ügyvivője, Kunhalmi 
Ágnes, az MSZP budapesti elnöke és Gy. Németh 
Erzsébet, a Demokratikus Koalíció fővárosi képvi-
selője a március 28-i lakossági fórumon. Szó esett 
arról, hogy Hajdu László a legesélyesebb ellenzéki 
jelölt a körzetben. Hazánknak nem a keleti dikta-
tórikus rendszerekkel kell párhuzamot vonnia, ha-
nem inkább tanulni a nyugati demokratikus szem-
léletből, illetve kidolgozni a saját metódusainkat. 
Fontos, minél többen menjenek el április 8-án sza-
vazni. Április 5-én délután még kampányzáróra, 
április 7-én pedig tavaszi piknikre várják a kerüle-
tieket. 

Megújuló ország 

– Az Uniónak vannak hibái, de nekünk előnyt is je-
lent. A mai magyar társadalom könnyen félrevezet-
hető, nyelvtudásban gyenge, nem ismeri a külföldi vi-
szonyokat. Egy ilyen kis országnak azonban nagyon 
fontos a külföld rokonszenve, reális céljainkat csak 
baráti támogatással tudjuk elérni – nyomatékosítot-
ta Jeszenszky Géza volt külügyminiszter a XV. kerüle-
ti LMP-s lakossági fórumon március 29-én. Szilvágyi 
László, az LMP országgyűlési képviselőjelöltje el-
mondta, abban hisznek, hogy a múltból kell jövőt épí-
teni, ezért is hívták meg Jeszenszky Gézát, aki részt 
vett a rendszerváltásban, és nem mellesleg kötődik 
Pestújhelyhez is. A rendezvényen az LMP választási 
programján kívül arról is beszéltek, mit és hogyan le-
het tenni a térségért. 

Fidesz-kampány

Az áprilisi választások előtt országjáró ren-
dezvényeket tartott a kerületben a Fidesz–
KDNP képviselőjelöltje, László Tamás. A 
 Csokonai Művelődési Házban Bencsik And-
rás volt a rendezvény vendége március 14-én, 
míg az Újpalotai Közösségi Házban Cser-Pal-
kovics Andrással, Székesfehérvár polgármes-
terével találkozhattak az érdeklődők március 
28-án. 
Ugyanezen a napon tüntetéssel egybekötött 
sajtótájékoztatót is tartott László Tamás a 
pestújhelyi Észak-Pesti Kórháznál, ennek té-
mája a „kerületet fenyegető migránsbetelepí-
tésekkel és a lehetséges helyszínekkel” volt 
kapcsolatos. 

Idén is szomszédünnepek
A kerületi önkormányzat idén is támogatja a helyi lakó- és ut-
caközösségek által szervezett szomszédünnepeket. A helyha-
tóság arra buzdítja a kerület lakóit, hogy szervezzenek május 
és október között piknikeket, válasszanak ki egy közterületet 
lakóhelyük közelében és hívják meg lakótársaikat. A szervezé-
si szándékot a Polgármesteri Kabinet rendezvényszervezőjé-
vel, Bányász Gergővel lehet egyeztetni: banyasz.gergo@bpxv.
hu; +36 305 3176. 

Elhunyt 
Demján Sándor

Életének 75. évében, márci-
us 27-én elhunyt Demján Sán-
dor üzletember – közölte a 
Gránit Pólus. Demján Sándor 
kerületünk díszpolgára volt, 
2001-ben kapta meg a címet. 
Demján Sándor a Gránit Pó-
lus Csoport alapító elnöke, a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége ügyve-
zető elnöke, az Országos Ta-
karékszövetkezeti Szövetség 
elnöke volt. Nevéhez fűződik 
a Gránit Pólus Csoport, a Grá-
nit Bank, a TriGránit Csoport 
megalapítása, valamint 2003-
ban a Prima Primissima Díj 
megalapítása is. Temetéséről 
később intézkednek. 

A választással kapcsolatos hivatalos infor-
mációkat megtalálhatja https://www.bpxv.hu/https://www.bpxv.hu/
valasztas-2018-2 valasztas-2018-2 weboldalon.

Bölcsődei beiratkozás
A kerületi bölcsődékben az 
alábbi napokon van lehető-
ség a beiratkozásra: 2018. 
április 16–20. között min-
dennap 9 és délután 3 órá-
ig, valamint 2018. május 14–
18. között mindennap 9 és 
délután 3 óráig. Évközi be-
iratkozásra minden hónap 
harmadik szerdáján 9-től 15 
óráig van lehetőség. A be-
iratkozáshoz szükség van a 
gyerek tajkártyájára és lak-
címkártyájára. 

Iskolai beiratkozás
Az általános iskolákba ápri-
lis 12-én és 13-án reggel 8 és 
este 7 óra között lehet beírat-
ni a lakóhelyük szerint illeté-
kes vagy a választott suliba a 
szeptemberben első osztályt 
kezdő gyerekeket. Az előző 
évhez képest nincs változás 
a kerületi körzethatárokban. A 
beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá 
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás eredeti példányát, amit az óvoda állít ki.
Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a 
megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az ille-
tékes  bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények 
közül.
A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követel-
ményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzeti-
ség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, 
csoportba fel kell venni. A gyermek felvételéről az iskola igazga-
tója dönt. A felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – 
annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást 
indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó (a 
Klebelsberg Központ Észak-Pesti Tankerületi Központja) jár el, 
és hoz másodfokú döntést.
Az a szülő, aki tanköteles gyermekét a fenti időpontban nem 
íratja be az iskolába, szabálysértést követ el. 
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Szavazzon a biztonságra! 
Szavazzon a fejlodésre! 

Szavazzon László Tamásra! 

A szavazólapon az 5. helyen található 
László Tamás, a FIDESZ–KDNP jelöltje:

5. LÁSZLÓ TAMÁS FIDESZ 
KDNP

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

,,
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SZILVÁGYI LÁSZLÓ

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT

HAJRÁ PALOTA!

ÁPRILIS 8

Budapest 12.

SZÉL BERNADETT

MINISZTERELNÖK-JELÖLT
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támogatók:jelölő szervezet:

Hajdu 
László

Az MSZP  
Őt támogatja április 8-án!

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

MEGHOSSZABBÍTOTT
HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ!
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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

A felhívások, közlemények, rendeletek teljes terje-
delmükben, egységes szerkezetben a mellékletekkel 
együtt letölthetőek a bpxv.hu honlapról. Az azokban 
feltüntetett adatokért és információkért a szerkesz-

tőség 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

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 

Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. 

törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a Bu-

dapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 

Csokonai Kulturális Központ igazgatói 

(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A magasabb vezetői megbízás 2018. július 1. 

napjától 2023. június 30. napjáig tart.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. május 14.

A pályázattal kapcsolatos részletes informá-

ciók a „KÖZIGÁLLÁS” www.kozigallas.gov.hu 

honlapján, valamint Budapest Főváros XV. Ke-

rületi Önkormányzat www.bpxv.hu honlapján 

találhatóak.
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Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
a VÁROSGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYON:

közterület-fejlesztési és környezetvédelmi ügyintézői, beruházási ügyintézői 
(elektromos/gépész területre) és közterület-fejlesztési és útügyi ügyintézői

        
a HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYON:

építésügyi, hatósági ügyintézői és rendészeti ügyviteli csoportvezetői
munkakörök betöltésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal honlapján 
(www.bpxv.hu) Álláspályázatok/Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.
Jelentkezési határidő: 2018. április 6. 

Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
a HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYON:

közterület-felügyelői, segédfelügyelői és osztályügyintézői
        

a VÁROSGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYON:
beruházási ügyintézői (magasépítés területre)

munkakörök betöltésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal honlapján 
(www.bpxv.hu) Álláspályázatok/Hivatali álláspályázat menüpont alatt található.
Jelentkezési határidő: 2018. április 10. 

2. melléklet a 8/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Intézményi és személyi térítési díjak 
1. Szociális étkeztetés – normál étkezés – intézményi térítési díja
  A B C D
1. Étkeztetés módja Időseket Segítő Szolgálat

– Arany J. utca – Klebelsberg K. utca – Kontyfa u. /
Pajtás étterem

2. Ebéd elvitellel 665 Ft/nap 715 Ft/nap 890 Ft/nap
3. Ebéd házhoz szállítással 525 Ft/nap 525 Ft/nap 525 Ft/nap
4. Ebéd helyben fogyasztással 645 Ft/nap 700 Ft/nap 875 Ft/nap
5. Reggeli + ebéd helyben fogyasztással 905 Ft/nap 960 Ft/nap 1 135 Ft/nap

2. Szociális étkeztetés – diétás étkezés – intézményi térítési díja
  A B C D
1. Étkeztetés módja Időseket Segítő Szolgálat

– Arany J. utca – Klebelsberg K. utca – Kontyfa u. /
Pajtás étterem

2. Ebéd elvitellel 1 010 Ft/nap 1 055 Ft/nap 1 235 Ft/nap
3. Ebéd házhoz szállítással 870 Ft/nap 865 Ft/nap 870 Ft/nap
4. Ebéd helyben fogyasztással 990 Ft/nap 1045 Ft/nap 1 220 Ft/nap
5. Reggeli + ebéd helyben fogyasztással 1 375 Ft/nap 1 430 Ft/nap 1 610 Ft/nap

Indul a 2018. évi önerős járdafelújítási pályázat

Indul a 2018. évi társasházak és szövetkezeti 
lakóépületek visszatérítendő felújítási pályázata

3. Szociális egyszeri étkeztetés – normál és 
diétás ebéd – személyi térítési díja elvitel, 
házhoz szállítás, helyben fogyasztás esetén
  A B
1. Ellátott havi nettó 

jövedelme
Személyi térítési díj

2. 28 500 Ft alatt 80 Ft/nap
3. 28 501 Ft–57 000 Ft 150 Ft/nap
4. 57 001 Ft–71 250 Ft 200 Ft/nap
5. 71 251 Ft–99 750 Ft 300 Ft/nap
6. 99 751 Ft–128 250 Ft 400 Ft/nap
7. 128 251 Ft–142.500 Ft 450 Ft/nap
8. 142 501 Ft felett 520 Ft/nap
9. De legfeljebb a szolgáltatást igénybe vevő 

rendszeres havi jövedelmének a 30%-a

4. Szociális kétszeri étkeztetés – normál és diétás reg-
geli + ebéd – személyi térítési díja helyben fogyasz-
tás esetén
  A B
1. Ellátott havi nettó 

jövedelme
Személyi térítési díj

2. 28 500 Ft alatt 150 Ft/nap
3. 28 501 Ft–57 000 Ft 250 Ft/nap
4. 57 001 Ft–71 250 Ft 300 Ft/nap
5. 71 251 Ft–99 750 Ft 400 Ft/nap
6. 99 751 Ft–128 250 Ft 500 Ft/nap
7. 128 251 Ft–142 500 Ft 600 Ft/nap
8. 142 501 Ft felett 700 Ft/nap
9. De legfeljebb a szolgáltatást igénybe vevő 

rendszeres havi jövedelmének a 30%-a

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

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL 
PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pest-
újhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 8/2018. (III. 28.)1 önkormányzati rendele-
te a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rende-
let és a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. 
(IV. 4.) ök. rendelet módosításáról
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pest-
újhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, ugyan-
ezen jogszabály 94. § (1) bekezdésében és 147. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet módo-
sítására; valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.)  92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatal-
mazás alapján, az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 
szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet 
módosítására a következőket rendeli el:

1  Elfogadta a képviselő-testület 2018. március 27-i 
ülése, hatályos 2018. április 1-től.

1. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet 2. mel-
léklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. ren-
delet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések 4. §
Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.
 Dr. Lamperth Mónika s. k. Hajdu László s. k.
 jegyző  polgármester
1. melléklet a 8/2018. (III. 28.) önkormányzati rende-
lethez
2. melléklet a 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelethez
Bölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatások  
intézményi térítési díjai

A B
1. Szolgáltatás megnevezése Intézményi 

térítési díj
2. Bölcsődei gondozás 1 845 Ft/nap
3. Bölcsődei időszakos 

gyermekfelügyelet
390 Ft/óra

4. Bölcsődei játszócsoport 785 Ft/2 óra
5. Bölcsődei sószoba-

használat
195 Ft/30 perc

5. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
  A B
1. Házi segítésnyújtás módja Intézményi térítési díj
2. Szociális segítés 1 935 Ft/óra
3. Személyi gondozás 1 840 Ft/óra

(A rendelet teljes szövege a mellékletekkel együtt a www.bpxv.hu weboldalon olvasható)

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben is for-
rást biztosított az önerős járdafelújítási pályázat le-
bonyolításához, melynek költségkerete idén 88,9 mil-
lió Ft lesz.
A pályázati feltételeket az illetékes bizottság (Városüze-
meltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Köz-
rendvédelmi Bizottság) elfogadta, így a pályázati kiírás és 
a részvételhez szükséges pályázati adatlap a Polgármes-
teri Hivatal honlapjának (www.bpxv.hu) PÁLYÁZATOK me-
nüjéből, valamint az Ügyfélszolgálaton (1153 Bp., Bocskai 
u. 1–3. – Illyés Gy. utca sarok) elérhető.
A pályázat lényege, hogy a XV. kerületi Önkormány-
zat tulajdonában álló közterületi járdák felújítását la-
kossági (lakóközösségi / szervezeti) önerő bevonásá-

val valósítsuk meg az érintett ingatlanok előtt, teljes 
hosszúságban. 
A pályázók önerejének mértéke idén is egységesen 
1000 Ft/négyzetméter lesz, a járdaszakaszok, vala-
mint a gépkocsibehajtók esetében is.
A benyújtott pályázatokat az illetékes VK Bizottság 
fogja elbírálni, várhatóan havi egy ülés keretében. 
A pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálata folyamatosan fogadja, a költségkeret ki-
merüléséig.
További részletes információt a pályázati kiírásban és 
a pályázati adatlapon olvashatnak, valamint érdek-
lődhetnek a Városgazdálkodási Főosztályon is (tel.: 
305 3238).

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében is for-
rást biztosított a társasházak és szövetkezeti lakóépü-
letek visszatérítendő felújítási pályázatának lebonyolítá-
sához, melynek költségkerete idén 50 millió Ft lesz.
A pályázati feltételeket az illetékes bizottság (Városüze-
meltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Köz-
rendvédelmi Bizottság – VKB) elfogadta, így a pályázati 
kiírás és a részvételhez szükséges pályázati adatlap a Pol-
gármesteri Hivatal honlapjának (www.bpxv.hu) PÁLYÁZA-
TOK menüjéből, valamint az Ügyfélszolgálaton (1153 Bp., 
Bocskai u. 1–3. – Illyés Gy. utca sarok) elérhető.
A XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete lehe-
tőséget biztosít az 5 lakásos vagy ennél nagyobb lakás-
számú társasházak és szövetkezeti lakóépületek közös 
tulajdonban álló épületrészeinek, elemeinek felújítási 
munkáinak támogatására. 
A támogatás a következő célokra igényelhető:

• teljes homlokzat hőszigetelése, padlás-hőszigetelés,
• homlokzatvakolás, színezés,
• az épület bejáratának, előterének akadálymentesítése,
• magastető szerkezeti elemeinek, héjazatának felújítá-

sa, cseréje, 
• lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése, 
• födémek, függőfolyosók, erkélyek, egyéb szerkezeti 

elemek felújítása,

• kémények felújítása, bélelése,
• felvonók, lépcsőházak, szellőzőberendezések felújí-

tása,
• az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépé-

szeti és elektromos vezetékhálózat részleges vagy tel-
jes felújítása, cseréje.

A pályázatban szereplő felújítási munkák támogatása 
utófi nanszírozással, a felújítás műszaki átadás-átvételét, 
az elszámolás benyújtását és elbírálását követően törté-
nik. Az elnyert támogatást az Önkormányzat az összeg 
lehívását követően legfeljebb öt évig terjedő időtartamra 
kamatmentes, havi egyenlő részletben történő visszafi -
zetési kötelezettség vállalása mellett, felújítási támoga-
tásként biztosítja, amely a pályázat tárgyát képező felújí-
tás bruttó összköltségének maximum 50%-a lehet.
Az egy pályázónak nyújtandó egyösszegű támogatás 
felső határa 5 millió forint.
A benyújtott pályázatokat az illetékes VK Bizottság fogja 
elbírálni, várhatóan havi egy ülés keretében. 
A pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Város-
gazdálkodási Főosztálya a költségkeret kimerüléséig 
fogadja.
További részletes információt a pályázati kiírásban és a 
pályázati adatlapon olvashatnak, valamint érdeklődhet-
nek a Városgazdálkodási Főosztályon is (tel.: 305 3314).   
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1152 Budapest, XV. Rákos út 173
Telefon/fax: 308-0052, 306-9338 

E-mail: malaky@t-online.hu, malakykft@gmail.com
Nyitvatartás: H–P: 7–17, Sz: 7–12

www.malaky.hu

Építő- és tüzelőanyag,
az acryl tömítőtől... 
...a zsalukőig,
A-tól Zs-ig 
a multiknál olcsóbban

Építőanyag és

tüzelőanyag

FOGTECHNIKAI 
LABOR

Precíziós 
kivehető, rögzített 

fogpótlások készítése 
– mérsékelt árakon. 

Nyugdíjasoknak kedvezmény!
XV. kerület, 

Madách utca 35.
Telefon: 417-1276

V&V  HIRDETÉS-
FELVÉTEL

Telefon: 
720 5456

E-mail: 
hirdetes@

xvmedia.hu

MUNKALEHETŐSÉG 
(FŐLEG NYUGDÍJASOKNAK)

irodai, telefonos munka
választható munkaidő: 4,  6, 8 óra/nap

heti 1-2 napra is van lehetőség
nettó órabér: 500-700 Ft. (heti fi zetés)

Jelentkezés: 30 898 2013
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Amplifon Hallásközpontok

IV., Szent István tér 5.
Tel.: 06 1 951 76 22

VII., Thököly út 10.
Tel.: 06 1 322 68 22

XIV., Örs Vezér tere 3.
Tel.: 06 1 220 12 10

amplifon.hu

ELŐZZE MEG

A BAJT!

Ha igennel válaszolt a kérdésekre, 

Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek.

Kérjen időpontot INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

az Amplifon hallásközpontba 

2018. április 5-től 20-ig.

Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?

Kapcsolja be a riasztás funkciót,
és kerülje el a sorozatos bírságokat!

További információ:
www.hu-go.hu
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AJTÓ, ABLAK
Ablakjavítás, www.ajtoablak doktor.hu 24 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszi-
getelő üvegezését, szigetelését garanciá-
val. Felmérés díjtalan! Horvát Ákos, telefon: 
06 70 550 0269

ASZTALOS

Bútorkészítés! Egyedi méretre készített kony-
hák, beépített szekrények, gardróbok, tolóaj-
tós szekrények készítését vállalom. Felméréstől 
a beépítésig. Tel.: +36 20 349 2224 www.butor-
keszites.iwk.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázások, 
csőtörések megszüntetése. 06  1  402  4330, 
06 20 491 5089 

FESTMÉNYEK
XIX–XX. századi magyar és külföldi művészek 
festményeit keressük 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

KERT
Kert, telek és épületek felújítása! Metszés, per-
metezés, bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkö-
vezés, kerítés építés. Teljes körű építési, felújí-
tási, szigetelési munkák reális áron, rövid hatá-
ridővel. www.telekrendezes.hu, 06 20 259 6319, 
06 1 781 4021

KÉMÉNY
Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06 20 264 7752

OKTATÁS
Nyugdíjas mérnök, közgazdász vagyok. Alsó 
osztályos (1–4 évfolyam) tanulók korrepetá-
lását vállalom háznál vagy a lakásomon ma-
tematikából, olvasás, szövegértés, nyelvtan 
tantárgyakból. Mentori gyakorlattal rendelke-
zem alsó osztályos tanulók esetében. Telefon: 
+36 30 346 7500

ÓRA

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

ÜVEGEZÉS
ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, kirakat üvegezése. 
Hőszigetelő üvegek, zu hany kabinok beépítése. 
Régi keretek átalakítása hőszigetelő üveg befo-
gadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Biztosí-
tásra is! Nagy Miklós, telefon: +36 20 9777 150

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

INGATLAN
Eladó: XV. kerületben, Illyés Gy. utcában Vá-
rosházával szemben lévő 4 emeletes, II. eme-
leti, 43 nm-es, liftes, bútorozott lakás. Tel.: 
06 1 410 6745 v. 06 70 251 9128 
Eladó: Illyés Gyula utca – Polgármesteri Hiva-
talnál – 82 nm üzlethelyiség. A Bubbles moso-
da bérli havi 220 + rezsiért, 10 éves szerződés-
sel! Maximális megtérülés – kockázat nélkül! 
Iá: 39,9 M Ft. Tel.: 06 70 234 3433
Eladó: Pilisen zártkerti, 50 négyzetméteres 
kis ház (6 helyiséges), telek 1500 négyzetmé-
teres (villannyal, fúrt kúttal). Irányár: 3 millió 
600 ezer Ft. Tel.: 06 30 733 4286
Eladó: 2 szobás családi ház 83 nm, telek 
426 nm, a telken egy 60 nm-es műhely is van, 
vállalkozásra alkalmas. Tel.: 06 20 535 7849
Eladó: Mogyoród Kukukk-hegyen 966 nm, 
100×12 m bekerített telek – villany és fúrt kút 
van és egy kis faház. Tel.: 06 20 561 5337
Eladó vagy lakásra cserélhető: Mogyoród Ku-
kukk-hegyen 30 nm faház, 30 nm alagsori he-
lyiség, 900 nm szőlő-gyümölcsös. Telefon: 
06 70 234 7759
Eladó: Azonnal beköltözhető, 37 nm-es, ker-
tes, Szentmihály úti, egyszobás összkomfor-
tos lakás, 1/3 házrész a tulajdonostól 14,5 
M Ft. Szoba, konyha ablaka az utcára nyí-
lik. Lakás üzletnek is átalakítható. Telefon: 
06 30 906 4233 
Adok a XV. kerületben felújításra szoruló, te-
tőteres családi házat hozzáépítési lehetőség-
gel + 120 nö-l telekkel. Kérek panellakást 1+2 
félszobás, tehermentest + 6,5 millió forintot a 
XV. kerületben. Tel.: 06 1 308 1413

LAKHATÁS
Bérlés: Szeretnék egy pici telket bérelni, vagy 
családi háznál egy leválasztható részt. Tel.: 
06 70 537 8880
Kiadó: Újpalotán nemdohányzó hölgynek bú-
torozott szoba, felszerelések, gépek használa-
tával. Tel.: 06 30 329 7821 egész nap, 06 1 410 
3067 du. 16 óra után. 
Kiadó: külön bejáratú lakrész kertes házban 
nemdohányzó, állásban lévő, megbízható nő 
részére március 1-től. Tel.: 06 70 299 9071
Újpesten az Árpád Kórháznál  albérlőtársat 
keresek. Hölgyek érdeklődjenek. Telefon: 
06 20 453 1257 
Albérletet keresünk anyukámmal Újpalotán. 
Sürgős lenne. Megbízhatóak vagyunk. Tel.: 
06 70 392 5858

ADOK-VESZEK
Elajándékoznám gyógymatracomat, mely 8 
cm vastag, 80 cm sz. és 190 cm h. 5 db mág-
nescsík infraszálas, fűthető. Tel.: 06 30 356 
6590 v. 06 1 306 5331
Eladó: acél futó-gyermekkerékpár 2–6 évesig 
5  E Ft. Gyermek bokszzsák kesztyűvel új, 
4 E Ft, kiváló állapotú dzsekik 6–10 éves fi ú-
nak 500–1000 Ft, plüssfi gurák, játékok 200–
500 Ft. Tel.: 06 20 378 9195
Eladó: fürdőszobaszekrény 170×60-as 
mosdóval, csapteleppel, beépítve, fehér szín-
ben, ár: 60 000 Ft. Lábas mosdó csontszínű, 
új állapotú 12 E Ft. Tel.: 06 1 306 8856
Eladó: Pierre Cardin gyártmányú narancssár-
ga-szürke színkombinációjú, jó állapotú gyer-
meksportkocsi tartozékokkal a kerületben. 
Tel.: 06 20 967 8196

Eladó: biciklis tetőcsomagtartó, erős + masz-
szív tetőcsomagtartó, szagelszívó, 1-es moso-
gató + csepegtető. Tel.: 06 70 537 8880
Eladó: 1 db Dyna hallásjavító készülék 
1500  Ft, elektromos matrac felfekvés ellen 
10  E Ft, gofri-, szendvicsütő áramos 2 E Ft, 
elektromos szeletelőgép 2500 Ft, kalocsai női 
mellény: hímzett, kalocsai játék baba, meg-
egyezés szerint. Tel.: 06 70 708 2233
Eladó: olajradiátor, szőlőprés, bejárati és te-
raszajtó, műholdvevő antenna, klinkertégla, 
40×40 cm új barna tetőpala, 7,5 kg PB-gázpa-
lack, napraforgó (szotyi), szekrénysor, vízak-
natető, kempingkerékpár. Tel.: 06 30 302 0697 
v. 06 28 739 104
Eladó: jó állapotú, használt, parapetes gáz-
konvektorok: FÉG 5,8 kW, FÉG 2,8 kW, Lam-
part. Ár: 10-15 000 Ft. Tel.: 06 30 604 4643
Eladó: jó állapotú bontott buboréküveges fa 
bejárati ajtó tokkal, 2 részes sarokíróasztal 
102×120-as, görgős székkel. Egyszerű sarok-
ülő étkező, görgős tv-tartó szekrényke. Tel.: 
06 1 608 5698

SZOLGÁLTATÁS
Otthon ápolást, házi ápolást, alkalmi segít-
ségnyújtást vállal napi pár órában friss nyug-
díjas felnőtt szakápolónő. Tel.: 06 70 283 6788 
v. 06 1 418 7459 hétvégén is. 
Szerény körülmények között élő, középkorú 
nő idős személynél háztartási munkát, bevá-
sárlást, ügyintézést stb. vállal lakásért. Tele-
fon: 06 20 967 8196

TÁRSKERESÉS
Független férfi  keresi párját komoly kapcso-
latra, 176/76 52 éves. Tel.: 06 70 356 2236 
Kérem, hívjon: a 100 tagú cigányzenekarból 
nyugdíjazott úr, kb. két hónapja beszéltünk, 
67 éves csinos, kedves nő. Tel.: 06 30 447 3664
Magánszemély keres minimum 6-8 nm-es he-
lyiséget ideiglenesen, bútor tárolása céljából. 
Tel.: 06 1 417 1591

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

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ céljából keresem a pestúj-
helyi Közgazdasági Technikumban 1963-ban vég-
zetteket: CSÁNKI MÁRIA, HORVÁTH ZSÓFIA, MÉ-
SZÁROS MÁRTA, PERGEL ZSUZSANNA, PUSKÁS 
ILDIKÓ, SELMECI MÁRIA, VÁRSZEGI VERONIKA. 
Hívjatok fel: Szigethy Éva 06 70 455 6665

XV. kerületi cégünk 
az alábbi munkakörökbe keres 

tapasztalattal rendelkező 
munkaerőt, azonnali kezdéssel:

• Szerkezet lakatos, 
Mechanikai műszerész, lakatos szerelő 
(érdeklődni: Mátrai László, tel.: 70/379-5161)

• Porlakkozó, Felületkezelő 
(érdeklődni: Mátrai László, tel.: 70/379-5161)

• CNC gépkezelő 
(érdeklődni: Katona Gábor, tel.: 70/383-0466)

Szakirányú végzettség előny, de nem feltétel.

Érdeklődését a fent megadott telefonszámokon 
illetve a csabai.anita@jarmuzrt.hu e-mail-címen 

várjuk.
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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. 

április 5. csütörtök 
19:00 Tükörben extra – László Tamás 

(Fidesz–KDNP)
19:15 Tükörben extra – Pálmai Attila (MKKP)
19:30 Tükörben extra – Dr. Gyenes Géza (Jobbik)
19:45 Tükörben extra – Móricz Eszter 

(Lendülettel Magyarországért)
20:00 Tükörben

április 6. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Állatbarát magazin

április 7. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

április 8. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

április 9. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

április 10. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

április 11. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 

április 12. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

április 13. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Állatbarát magazin

április 14. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

április 15. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

április 16. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

április 17. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

április 18. 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

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

APRÓK TÁNCA 
április 7. szombat 16–18 óra
Ára: 400 Ft

TÁRSASJÁTÉK FIESZTA
április 8. vasárnap 10–18 óra
Ára: 500 Ft

SYCONOR RETRO TÁNC PARTY
április 14. szombat 19–23 óra
Ára: 1400 Ft

HADART SZÍNHÁZ: 
Panna, a pöttöm
április 15. vasárnap 10.30
Ára: 850 Ft, családi (3 fő): 2100 Ft

MESEOVI – Aranyszőrű bárány
április 18. szerda 10 óra
Ára: 600 Ft

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

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
április 11. szerda 18 óra
Az irodalmi totó eredményhirdetése 
után felvételről megnézzük a Lírai 
oratórium című előadást 

KÖNYVBEMUTATÓ 
Pokoljárás – út az újjászületésig
április 13. péntek 18 óra
Vendégek: Rab László író és Harnos 
Kristóf testépítő világbajnok

ALKONYATTÓL PIRKADATIG
április 14. szombat 11 óra
Fotókiállítás. Megnyitja R’bert Bob, a 
Prizma kör vezetője

RETRO DISZKÓ – DJ SVIRI
április 14. szombat 19 óra
Ára: 1200 Ft

FABULA BÁBSZÍNHÁZ
Erdei történet
április 20. péntek 10 óra. Ára: 900 Ft

ULTIBAJNOKSÁG 
április 20. 17 óra. Nevezési díj: 700 Ft

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

KALIMPA FOGLALKOZÁS
április 7. szombat 10 óra
Zenés-bábos foglalkozás.
Ára: 800 Ft, gyermek 600 Ft

ÚJPALOTA QUIZ
április 10. kedd 18 óra

CIPŐMESE 
Szerelmetes Tulipántom 
április 14. szombat 10 óra 
Ára: 800 Ft, gyermek 600 Ft

XI. GERGELY ALEXANDRA-
EMLÉKDÍJ-ÁTADÓ ÜNNEPSÉG
április 22. vasárnap 11 óra

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

KIKÖTŐ TEAHÁZ 
VERSEKKEL ÉS ZENÉVEL
április 14. szombat 17 óra
Hozz magaddal te is egy verset!

KIKÖTŐ DIÁKSZÍNPAD
csütörtök 16.30–18 óra

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

ÖKOKÖR
Kamrazöldítő foglalkozások 
április 5. – május 3. 
csütörtökönként 18 óra

HENNA WORKSHOP
április 14. szombat 10–16 óra
Ára: 4500 Ft

HENNÁZÁS SABLONNAL
május 2. szerda 18 óra
Csokonai Művelődési Ház 
Ára: 2000 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

BABÁS PILATES
hétfő, szerda 16.30–17.30 
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
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURAGRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Egy paraszt törött szárnyú verebet talált. Felvette, hazavitte, és szeretettel ápolta, 
bár a felesége a szemére hányta, hogy túl 
sok időt fecsérel rá.

A kis veréb néhány nap múlva 
meggyógyult, és mivel nem akarta, hogy 
az ember állandóan veszekedjen miatta 
a feleségével, hazarepült a fészkébe.

A paraszt, amikor észrevette, hogy 
a madár eltűnt, nagyon elkeseredett, és 
a keresésére indult.

Meg is találta, mire az egész verébcsalád 
ünneplésben tört ki, megköszönve 
a gondos ápolást.

Egy ládikót ajándékoztak neki, de a 
lelkére kötötték, hogy ki ne nyissa, 
mielőtt hazaér. Hát uramfia, a ládikó 
teli volt értékes drágakövekkel!

A feleség úgy gondolta, neki is jár jutalom, 
így ő  is elment a verebekhez. Kapott is 
tőlük egy hatalmas ládát, de ebben nem 
kincs volt, nem ám!

Kis ördögöcskék hemzsegtek benne, s 
alighogy az asszony kinyitotta a fedelet, 
ráugrottak és elüldözték.

A parasztember, miután egyedül maradt, 
elköltözött a verebek országába, kunyhót 
ácsolt magának, amelyet a madarak 
tarkabarka virágokkal díszítettek, s máig 
is ott él, ha meg nem halt.

Mi lett volna, ha… – ez a világon az egyik 
legfeleslegesebb kérdés, mert a múltat so-
sem lehet megváltoztatni. Így azt sem tud-
hatjuk meg, hogy József Attila ugyaneny-
nyire zseniális költő lett volna-e, ha szerető 
családban nő fel, és nem nélkülözik, vagy ha 
megtalálja azt az asszonyt, aki feltétel nél-
kül szereti és támogatja. 

A magyar költészet napját április 
11-én ünnepeljük, József Attila szü-
letésnapján. Nem véletlen, hogy 
hozzá kapcsolódik a vers ünnepe, a 
XX. század kiemelkedő lírikusa volt, 
mindenféle ideológiai háttér nélkül is. 
Önéletrajza ismert, de vannak olyan 
különleges részei, melyekről nem 
biztos, hogy mindenki tud. Például 
apja nagyon örült az 1905-ben világra 
jött fi úgyermeknek, pedig öt és fél ki-
logrammos súlyával majdnem édes-
anyja, Pőcze Borbála életét követelte 
a szülés. Tizenhét és húszéves kora 
között írta versei felét, első kötetének 
címe A szépség koldusa volt. 

– Állandó szeretethiányát ka-
maszkorától kezdve kompenzálni 
próbálta, például szerelemmel. Ér-
zelmei csapongtak – Valachi Anna 
József Attila asszonyai című írásában 
több mint húsz asszonyt azonosított, 

akikbe a költő szerelmes volt. Pedig a 
szerelemben sem volt szerencsés. Mi-
után szakított Vágó Mártával, Szántó 
Judittal élt együtt hat évig. Ez idő al att 
hatszor próbált öngyilkos lenni, derült 
ki Szántó Judit visszaemlékezéseiből. 

Utolsó hónapjaiban Kozmutza 
Flóra, Illyés későbbi felesége iránt 
táplált gyengéd érzelmeket. „Na-
gyon szeretném, ha magát magam 
mellett tudnám, átvitt és közönséges 
értelemben egyaránt. Talán nem is 
kellene így elpusztulnom, ha maga 
mellettem volna. Nagyon szeretem, 
A.” – írja augusztus 20-án Flórának. 
Ahogy méltó társra sem lelt, rangos 
díjat vagy kitüntetést sem kapott 
életében. Balatonszárszón egy te-
hervonat alatt végezte, mindössze 
harminckét évesen.                (kovács)

Franz Kafka A kastély című 
regénye két évvel halála 
után, 1926-ban jelent meg, 
és ez a műve is töredékben 

maradt meg A per című regényéhez 
hasonlóan. Kafka végren-
deletében megkérte ba-
rátját, Max Brodot, hogy 
félbemaradt munkáit 
égesse el, de Max Brod 
nem teljesítette kíván-
ságát, hanem kiadta a 
befejezetlen regényeket 
is. Biztos máshogy ala-
kult volna a világiro-
dalom, ha a lángok 
martalékává válik ez 
a mű, befejezés nél-
kül is nagyon fontos alkotás. 

K. földmérő egy hideg téli éjsza-
ka érkezik a kastély fennhatósága 
alatt álló faluba, ahol mindenki 
ellenséges vele, senki sem szereti 
az idegeneket. K. dolgozni jön, de 
nem sikerül közvetlenül kapcsolatba 
lépnie a kastélyban lakó vezetőkkel, 
küldöncökön keresztül kapott üze-
netek érkeznek csak. A hely szabá-
lyait rajta kívül mindenki ismeri, így 
egyre elveszettebb és értetlenül áll a 
történetben. „…K. úgy érezte, meg-

szakítottak vele minden kapcsolatot, 
s most természetesen szabadabb, 
mint valaha is és várakozhatik, 
amíg csak akar, ezen a számára ti-
lalmas helyen, és kivívta magának 

ezt a szabadságot, ahogy más 
aligha bírta volna, és 
senkinek sem szabad 

hozzányúlnia vagy 
e l ker ge t n ie  i n né t , 

még csak szólnia sem 
szabad hozzá senkinek; 

ugyanakkor viszont – 
s ez a meggyőződése 

legalább olyan erős volt 
– semmi sem lehet értel-

metlenebb, semmi sem le-
het kétségbeejtőbb, mint ez 

a szabadság, ez a várakozás, 
ez a sértetlenség.” 

 A megjelenő elszigetelődés, ér-
tetlenség és bürokratikus nyomás 
nagyon ismerős lehet a mai kor em-
berének. S bár K. sorsa ismeretlen 
marad számunkra, a mi életünkben 
tornyosuló kastélyokkal hátha na-
gyobb erővel tudunk szembeszállni 
a regény elolvasása után. 

(Franz Kafka: A kastély, 
Magvető, 2018; 2499 Ft)

(kovács)

Szorongó harc a kastéllyal
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Határozottsága, szakmai elhiva-
tottsága környezetét is folyama-
tosan újabb feladatokra sarkall-
ja. Célratörő személyiségében ott 
van a szociális érzékenység is. Eig-
ner-Pap Andrea januártól immá-
ron intézményvezetőként dolgozik 
azon, hogy a Czabán Általános Is-
kola a kerület egyik meghatározó 
oktatási intézményévé fejlődjön.

– Hogyan került a pedagó-
gusi pályára?

– A nagymamám a kerü-
letben élt, a Tóth István utcai 
bölcsődében gondozónőként, 
majd vezetőként dolgozott. 
Ez hatalmas inspiráció volt 
a családomban, hiszen édes-
anyám és húgom is fejlesz-
tőpedagógus lett, így nem 
csoda, hogy ezen a pályán kö-
töttem ki. Sőt három lányom 
közül a legnagyobb óvónő 
lesz. Az érzelmi indíttatás 

mellett azonban iskoláim is 
mérvadóak. Az ELTE Tanító 
és Óvóképző Karán diplo-
máztam, majd intézmény-
kommunikátori végzettséget 
szereztem. Mindemellett köz-
oktatás-vezetői tanfolyam-
mal és mentorképző szakvizs-
gával is rendelkezem.

–  Honnan vezetett az út a 
Czabán Általános Iskolába?

– Több területen is tapasz-
talatot szereztem, mire ide 
kerültem. Először pedagógusi 
asszisztensként ismerked-
tem a közoktatással, voltam 
napközis tanár és tanító is. 
Középiskolásokkal szakok-
tatóként foglalkoztam, nya-
ranta pedig súlyos értelmi fo-
gyatékosokra vigyáztam, míg 
felnőtteknek gazdasági isme-
reteket tanítottam. A Cza-
bánba 2015-ben tanítóként 
jöttem az akkori elsősökhöz, 

és az ovi-suli program kidol-
gozója, illetve felelőse lettem. 
Bár kis időre elbúcsúztam az 
intézménytől, hamar vissza-
húzott a szívem, és később 
igazgatóhelyettesként, vala-
mint megbízott igazgatóként 
dolgoztam. Sikeresen pályáz-
tam, így év elején pedig meg-
kaptam az intézményvezetői 
megbízatást.

– Milyen célokat tűzött ki 
intézményvezetőként?

– Erősíteni szeretném az 
idegennyelv- és informatikai 
oktatást, hiszen ezek elsajátí-
tása a hátrányos helyzetűek-
nek óriási előrelépést jelente-
ne. Az egyéni bánásmód és 
fejlesztőtevékenységek terü-
letén kiemelkedőek vagyunk, 
mivel saját gyógypedagógu-
sunk helyben, a családokat 
bevonva tudja kezelni a prob-
lémákat. A tehetséggondozás 

mellett a felzárkóztatásra is 
kiemelten figyelünk. A ke-
rületben kizárólag iskolánk 
alkalmazza a Komplex Inst-
rukciós Program oktatási 
módszert, csoportban egyéni 
munkamegosztásban tanul-
nak a diákjaink, így a munka 
világát is megismerhetik, de 
mégis játékosságot és siker-
élményt nyújtva számukra. 
Törekszünk arra is, hogy 
programjaink közelebb hoz-
zák egymáshoz növendéke-
inket és szüleiket. 

A családi napon a kultu-

rális értékek, népszokások 
kerültek előtérbe, míg egész-
ségprogramunkon a helyes 
életmódra, a pénzhetünkön 
pedig az alapvető gazdasági 
ismeretekre fókuszálunk. A 
napokban idősekhez látoga-
tunk el a tanulókkal, hiszen 
a gyerekek sikeres jövője a 
nevelésen kívül a példamuta-
táson is múlik. Ezenkívül azt 
vallom, hogy csak közösen, 
együttműködve tudunk bol-
dog gyermekkort nyújtani a 
jövő generációjának.

(beres)

Nevelés értékmegőrzéssel
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A felemás, színes zoknik is előkerültek 
március 21-én, a Down-szindrómások világ-
napján, amikor megnyitotta kapuját a Cso-
davár Budapest inkluzív korai fejlesztő köz-
pont és játszóház az Árvavár utcában.

A Csodavár Budapestben tapasztalt 
szakemberek segítik az eltérő és 
az átlagos fejlődésű gyermekeket 
képességeik fejlesztésében, tehetsé-
gük kibontakoztatásában. A modell 
azonban nem áll meg az érintett 
gyermekek fejlesztésénél, hanem 
kiemelt fi gyelmet fordít a szülők és 
a testvérek megfelelő informálására, 
támogatására. Szakmai program-
jukban az eltérő fejlődésű gyerme-

kek igényeihez igazodva alakítottak 
ki gyógypedagógiai, konduktori, 
egyéni és csoportterápiákat.

Az intézmény különleges él-
ményt nyújtó integrált játszóház, 
egyedi tervezésű játékokkal és fej-
lesztőeszközökkel, szakértő segítők-
kel. A központ a Velux Foundations 
támogatásával, a Rejtett Kincsek 
Down Egyesület munkájának ered-
ményeként, a Nyíregyházán hét éve 
sikeresen működő Csodavár modell 
továbbfejlesztésével valósult meg. A 
Kő Boldizsár által tervezett tér egy 
fantasztikus mesevilágba repíti a 
gyermekeket, ahol léghajót, tenger-
alattjárót vagy időgépet is vezet-

hetnek, és találkozhatnak a víz és a 
levegő különleges lakóival. 

– Nemcsak a fogyatékossággal 
élő gyermekek számára fontos, 
hanem az egész társadalmunknak 
érdeke, hogy a különböző szemé-
lyiségek lássák és értsék egymást, 
tanuljanak egymástól. Kölcsönösen 
fogadják el egymást és tanuljanak 
meg együttműködni. A Csodavár 
modellel a jövő társadalmát építjük 
– mondta Kisari Károly, a Rejtett 
Kincsek Down Egyesület elnöke.

A Velux Foundations külföl-
di kezdeményezéseinek vezetője, 
Jens-Joergen Pedersen szerint a 
Csodavár projekt egyedülálló játé-

kos elköteleződés, míg László Ta-
más országgyűlési képviselő többek 
között az építészeti sajátosságokat 
emelte ki, valamint nyílt levélben 
fogalmazta meg a kerületi önkor-
mányzatnak, hogy éljenek az együtt-
működés lehetőségével. Hajdu Lász-
ló polgármester ígéretet tett arra, 
hogy felkarolják a kezdeményezést. 

Az intézményvezető gyógype-
dagógusa, Antal-Valecsik Zsófia 
elmondta, céljuk az, hogy a hozzájuk 
forduló gyerekek a játékosságot, a 
szülők a mindenkit megillető méltó 
környezetet és bánásmódot tapasz-
talhassák meg.                           

      (bi)

Játékos elköteleződés
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A specifi kus tanulási zavarok ese-
tében a tanulók problémája, hogy 
jó értelmi képességeik ellenére 
az olvasással, a helyesírással, az 
írásmozgatással vagy a számolás-
sal kapcsolatban feltűnő nehézsé-
gek jelentkeznek. Hogyan ismer-
hető fel a diszlexia, a diszkalkulia, 
a diszgráfi a vagy a diszortográfi a 
– erről kérdeztük Jánosi Mónikát, 
a Fejlesztő Palota vetetőjét.

– Mintegy húsz agyi terü-
let együttes működése és 
összhangja szükséges a fo-
lyamatos, értő olvasáshoz, 
számoláshoz és íráshoz. Így 
a tanulási zavarok kialakulá-
sában genetikai és környezeti 
tényezők is szerepet játsza-

nak – tájékoztatott Jánosi 
Mónika. 

A szakember nyomaté-
kosította, hogy a diszlexia, 
vagyis az olvasási nehézség, 
fi úk körében nagyobb gyako-
risággal fordul elő, és szintén 
gyakoribb olyan családok-
ban, ahol a felmenők között 
volt érintett. 

A diszlexia ráadásul 
gyakran társul diszgráfi ával, 
melynek tünetei az íráskész-
ség gyengeségében, valamint 
helyesírási hibákban nyilvá-
nulnak meg. A diszkalkuliás 
gyereknél pedig a matema-
tikához szükséges részké-
pességek fejlődése marad el 
jelentősen a többi tantárgy 

megtanulását szolgáló rész-
képességektől. 

Jó tudni azonban, hogy 
nem minden gyenge matekos 
diszkalkuliás, lehetséges, 
csak lassabb a gyerek tempó-
ja vagy egy korábbi tananyag 
hiánya okozza a problémát. A 
szakember arra is kitért, hogy 
éppen ezért használnak a 
tanulási zavarok diagnoszti-
záláshoz standard teszteket, 
melyek segítségével pontosan 
meghatározható a lemaradás 
mértéke. 

A diagnózis felállításához 
az iskolai teljesítmény klini-
kailag egyértelmű zavarát kell 
megállapítani, mely nem függ 
össze a hiányos tanulási is-

meretekkel. Az idegrendszer 
érése és nagyütemű fejlődése 
12 éves korban lezárul, ezért a 
problémák korai felismerése 
és a terápia beindítása kulcs-
fontosságú. Az intő jelek min-

den területen már kiskorban 
jelentkeznek, ezért érdemes 
a szülőknek szakember véle-
ményét kikérni, ha a szoká-
sostól eltérő fejlődést észlel-
nek csemetéjüknél.              (bi)

Y  +  Z  # G E N E R ÁC I Ó S _ S ÁV

Sokkal nyitottabb és megengedőbb 
társadalomban élünk, mint néhány 
évtizede, de ha a szülői feladatok 
közül előkerül a gyerek szexuális 
felvilágosítása, sokaknál még min-
dig a szégyen és a hárítás az elsőd-
leges. Hogyan lehet természetesen 
kezelni ezeket a helyzeteket? A leg-
főbb válasz, hogy mindig a gyerek 
korának megfelelően, és úgy, hogy 
a szülő hiteles legyen.

A szexuális felvilágosítást 
nem lehet egy kamasznál 
egy óvszerrel és egy banán-
nal letudni. Egyrészt a szülő 
és gyerek közötti bizalmi 
viszonyt sokkal korábban 
kell felépíteni, és így ahogy 
a gyerek növekszik, mindig 
a korának megfelelően kell 
vele beszélni a testéről, a testi 
változásokról. 

Hoppál Bori testtudatok-
tató szerint kevés szerencsés 
kivételtől eltekintve nincse-
nek a szülőknek mintái ezen 
a téren, így először szembe 
kell néznünk magunkkal, 
akkor félelem nélkül lehet 
beszélni ezekről a témákról 

a gyerekekkel is. „Nekem azt 
mondták kiskoromban, hogy 
a baba a köldökömön keresz-
tül születik – nem véletlen, 
hogy szexuális felvilágosí-
tással kezdtem foglalkozni” 
– mondta a szakember. 

A véletlen teherbeesés és 
a nemi betegségek helyett 
érdemes a fiatalokkal első-
sorban a saját testükről, a 
testük működéséről beszélni, 
mert nem biztos, hogy pon-
tos ismereteik vannak erről. 
Hoppál Bori egy amerikai 
kutatás alapján azt is kiemel-
te, hogy a kamaszok jobban 
bíznak a szüleikben, ha a fel-
világosításról van szó, mint a 
barátaikban. „Nagyon fontos, 
amit tőlünk kapnak a gyere-
keink. Nem tökéletesnek kell 
lennünk, hanem tudatosnak 
és őszintének” – mondta. A 
„nagy beszélgetésnek” pedig 
nincs meghatározott ideje, 
keressük az alkalmat, és ne 
higgyünk a fi ataloknak, hiába 
gondolják, hogy ők már min-
dent tudnak erről a témáról. 

(KI)

A tankötelezettség arra vonat-
kozik, hogy a gyerekek elsajá-
títsák a tananyagot, de ezt meg 
lehet oldani úgy is, ha magánta-
nulókként nem járnak iskolába. 
Kiss Angéla férjével négy gyer-
meket nevel, a két idősebb is-
koláskorú otthon tanul. Többek 
között arról beszélgettünk vele, 
miért választották ezt az okta-
tási formát, mik az előnyei és 
a hátrányai, és így tanul-e majd 
a harmadik, jelenleg ötéves gye-
rekük is.

– Hogyan ismerték meg az 
otthontanulást?

– Amikor a legidősebb, 
most nyolcéves gyerekünk-
nek kerestünk iskolát, egy 
baba-mama listán olvastam 
az otthonoktatásról. Mielőtt 
még megismertem volna, 
at tól  féltem, hog y nem 
fogom bírni a folyamatos 
otthonlétet és a bezártsá-
got. Aztán nem ez igazoló-
dott be, és rájöttünk, így 
tölthetjük együtt a legtöbb 
minőségi időt. Ha iskolába 
járnának a gyerekek, napi 
másfél órát tudna együtt 
lenni a család. 

– Mik az előnyei és a 
hátrányai az otthonokta-
tásnak?

– Előnye sokkal több 
van. Nem forgácsolódunk 
szét a négy kisgyerek mel-
let t ,  lehetőség ünk va n 
megélni a mindennapokat. 

A számunkra fontos érté-
keket tudjuk közvetíteni, 
például nekünk fontos a 
család és a keresztény ér-
tékrend. A hétköznapokon 
vannak „muszáj dolgok” és 
„szeretem dolgok”. Nagyon 
szoros napirendet tartunk, 
hogy minden beleférjen. 
Szeretnénk minél több 
dolgot megmutatni nekik a 
világból, és hiszünk a sza-
bad játékban is. Hátrány 
az, hogy nagyon intenzív 
az együttélés, és azonnal 
meg kell oldani a konflik-
tusokat, különben holnap is 
ugyanúgy elő jön. Hátrány 
még, hogy nehéz ebben a 
modellben támogató isko-
lát találni, ahová vizsgázni 
járnak, mert ez pluszteher 
a tanároknak és az igazga-
tónak is. 

– Nem hiányzik a gye-
rekeknek a saját korosz-
tályuk?

– Szerintem nem. Já-
runk különórákra, balett-
ra, furulyára, szolfézsra. A 
kerületi Tehetségpontban 
is találkoznak hasonló korú 
gyerekekkel.

– Kell a szülőknek taná-
ri végzettség?

– Nem, nincs semmi 
ilyen előírás. Én tanár va-
gyok, de inkább a pedagó-
giai érzék fontos.

– Mik a jövőbeli terveik? 
– Úgy gondoljuk, a har-

madik gyerekünk is így 
fog tanulni, ez a mi utunk. 
Emellett elkezdtem szervez-
ni egy otthontanulós közös-
séget. Akit érdekel, elérhet 
az angelosz@freemail.hu 
e-mail-címen.           (kovács)

Tanulási zavarok intő jelei

Küzdelem a betűkkel és a számokkal | Kiskorban fejleszthető

Oktatás a gyerekszobában
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Kiss Angéla | Minőségi együtt töltött idő
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Idén ünnepeli az Egyesített Szociális Intéz-
mény Értelmi Fogyatékosok Napközi Ott-
hona (ÉNO) fennállásának 30. évfordulóját. 
A fogyatékkal élők sorsát befolyásoló Szo-
ciális Törvényt is pontosan 25 éve, 1993-
ban alkották meg. Majd öt évvel később, 
azaz pont 20 éve a Fogyatékkal Élők Esély-
egyenlőségi Törvénye is hatályba lépett.

– Kerületünkben példaértékűen, a 
törvényi előírásokat jelentősen meg-
előzve, 1988-ban alapította meg a he-
lyi önkormányzat a fogyatékkal élők 
nappali ellátását. A szolgáltatás Buda-
pesten elsőként adott lehetőséget arra, 
hogy a felnőttkorú értelmi fogyatékos 
emberek családjukban maradva, 
lakóhelyükön juthassanak olyan gyó-
gypedagógiai fejlesztésekhez és fog-
lalkoztatáshoz, ami tervezhetővé teszi 
jövőképüket – tájékoztatott Szabóné 
Busi Juliánna, az Árendás közben 
található ÉNO vezetője.

A nappali ellátás mellett szakmai 
programjukban kezdetektől kiemelt 
helyen szerepelt a kliensek foglal-
koztatása is, melynek szabályozása 
az elmúlt harminc évben jelentős 
változáson ment keresztül. Az első 

partner a Kézműipari Vállalat volt, 
amely munkalehetőséget biztosított 
a gondozottaknak, majd jött a többi 
cég is. Bontottak bőrkabátokat, tisz-
títottak kábeleket, címkéztek márkás 
táskákat, válogattak autóalkatrésze-
ket. Mérföldkőnek számított, amikor 
2008-ban a Szociális Törvény módo-
sítása lehetővé tette, hogy a kerületi 
szociális intézmény a szolgáltatásai 
mellett, foglalkoztatóvá is válhatott, 
amit az önkormányzat is támogatott. 
A pályázati forrásból fi nanszírozott 
foglalkoztatás hiányzó fedezetét 10 
éve egészíti ki saját költségvetéséből, 
ezzel is támogatva a fogyatékkal élő 
emberek családban maradását és 
könnyebb megélhetését.

Az ÉNO-ban jelenleg 32 férő-
helyen harmincöt felnőttkorú, kö-
zépfokban értelmileg sérült embert 
látnak el, akik közül huszonnégyet 
foglalkoztatnak. A munkába képessé-
geik alapján válogatják be őket mun-
kapszichológusi szakvélemény alap-
ján. A fejlesztésüket is meghatározza 
azoknak a képességeknek a csiszolá-
sa, melyekkel dolgozni tudnak. 

– Alapvetően betanított munkát 
végeznek, de többen rendelkez-
nek alapfokú szakképesítéssel is. 
Általában épülettakarítást, zöldte-
rület-kezelést, csomagolást, egyéb 
feldolgozóipari tevékenységrt a szi-
vacsaprítástól kezdve a gyümölcsa-
szaláson keresztül egészen az aján-

déktárgyak készítéséig, termesztenek 
gyógynövényeket, manufakturális 
keretek között száraztésztát. Az el-
múlt évben önkormányzati támoga-
tással valósult meg a kerámiaműhely 
kialakítása, és pályázati forrásból 
beszereztek egy hőprést – sorolta az 
ÉNO vezetője. 

A foglalkoztatás fejleszti a fogya-
tékkal élők képességeit, megerősíti 
őket felnőtt identitástudatukban, 
munkabérük hozzájárul önfenn-
tartásukhoz és segítséget jelent a 
családok anyagi terheinek mérséklé-
sében. Mindezen túl aktív társadalmi 
részvételre ad lehetőséget és fontos 
rehabilitációs tevékenység.           

Riersch Tamás

Teljes értékű élet

Fejlesztés és munka | Termesztenek gyógynövényeket isSzabóné Busi Juliánna AR
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A Salkaházi Sára Katolikus Iskola életében 
több területen is változást hozott az egy-
házhoz való csatlakozás, azonban az esély-
egyenlőség megteremtése továbbra is fon-
tos szempont számukra. Miriszlay Anita 
igazgató erről is tájékoztatta lapunkat.

– Milyen pedagógiai módszerrel 
végzik a sajátos nevelési igényű ta-
nulók oktatása?

– A diff erenciálás alapvető a diák-
jaink körében, hiszen minden gyer-
mek egy individuum. Éppen ezért 
különböző kooperatív technikákat 
alkalmazva oktatunk, és emellett 
a tanulóink egyéni és kis csoportos 

fejlesztéseken is részt vesznek. Ilyen 
például a komplex fejlesztés, kon-
duktív pedagógiai ellátás, logopédi-
ai foglalkozás, tánc- és sportkörök, 
énekkar. Mégis úgy gondolom, hogy 
ami a legmeghatározóbb a minden-
napjainkban az elfogadás és a szere-
tet, ezek nélkül nem lennénk képesek 
a megfelelő eredményekre.

– Hogyan tudják növendékeiket 
a tanulmányaik végén szakmához 
juttatni?

– Tanulóinkat már az előkészítő 
osztályokban elkezdjük felkészíteni 
a munka világára, ehhez vezettük be 
a szakközépiskolai, szakiskolai osztá-

lyokban a munka világára felkészítő 
játékos személyiségtréning tantár-
gyat. Támogatjuk és lehetővé tesz-
szük, hogy tanulás mellett különböző 
diákszövetkezeteknél vállaljanak 
diákmunkát. A gyakorlóhelyekkel 
jó kapcsolatot ápolunk, így a végzős 
tanulóinkat rendszerint visszavárják.

– Milyen közösségi és egyéb 
programokkal szorgalmazzák az 
esélyegyenlőséget? 

– Fontos számunkra az esély-
egyenlőség. Az iskolai programokban 
rendszeresen együtt készülnek és 
lépnek fel tanulóink. A foglalkozá-
sokon, vetélkedőkön együtt vesznek 

részt súlyosan-halmozottan fogyaté-
kos- és a katolikus osztály vagy éppen 
a szakközépiskolás diákjaink. Úgy 
érzem, hogy diákjainkat a legjobb 
tudásunk szerint próbáljuk az önálló 
élet felé terelgetni. Segítünk, hogy ha 
majd el kell engednünk a kezüket, ak-
kor is megállják a helyüket az életben.

– A 2017/2018-as tanévben indult 
az első katolikus osztályunk, ezt a 
hagyományt szeretnénk folytatni, 
így várjuk szeretettel a 2018/2019-es 
tanévben is az iskolát kezdő gyerme-
keket április 9-én az iskolacsalogató-
ra és 9–10-én a beiratkozásra.

Béres

Esélyegyenlőség katolikus szemlélettel

Egyenlő bánásmód | Mindenkiből kihozzák a legjobbat
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A márciusi utolsó számunk-
ban Varga Erika kérdezte Pász-
tor Annától, az Anna and the 
Barbies énekesnőjétől, hogy 
„Májusban a gyereknapot egy 
speciális Romani-divatbemu-
tatóval ünnepeljük, velünk tar-
tasz-e újra?”

– Imádom Erikát, szoros 
ba r át sá gba n va g y u n k , 
hordok Romani ruhákat 
a munkám során és a hét-
köznapokban is. Szívesen 
megyek, csak attól függ, 
hog y á l l na k a  zenek a r 
üg yei ,  r áér ü n k- e  p ont 
akkor.

– Mennyire fontos ne-
ked az önkéntesség?

– Abszolút. De azért a 
mostani élethelyzetemben 
a gyerekeim, a családom 
jelentik a prioritást. Sok 
olyan dolgot csinálok, amit 
saját magam találtam ki, 
több jótékonysági esemény 
is van ezek között. Amióta 
ismertebb lett a zenekar, 
sokkal több a megkeresés 
is, de az összeset lehetet-
len elvállalni. Nem tudom, 
hány nonprof it szer ve-
zetnek vagyok a védnöke, 
szószólója, arca. Hatalmas 
megtiszteltetés, de amióta 
a gyerekek bekerültek az 
életembe, ők az elsők. 

– Van olyan esemény, 
amire szívesen emlékszel?

– Az egyik koncertem a 
születésnapomon volt, és 
a rajongók rengeteg csokit 
hoztak, amiket utána ki-
osztottunk az embereknek 
a metróban. Ők azok, akik 

nap nap után felkelnek és 
dolgoznak, és őket nem 
ünnepeli senki, pedig meg-
érdemelnék. 

–  A n ny i  m i n d e nn e l 
foglalkozol – énekelsz, 
fesztivált szervezel, tévé-
zel –, mindig jellemző volt 
rád ez az összművészeti 
érdeklődés?

–  G y e r e k k or om  ó t a 
ilyen vagyok, csak most 
többen tudnak róla. Nyi-
tott ember vagyok, ezer-
féle érdeklődési körrel. 
Miér t ne csinálnék eg y 
álomszerű fesztivált – ez 
a Woodstock az Ugaron 
–, ha megvan rá a lehe-
tőségem? Olyan szeren-
csés helyzetben vagyok, 
hogy nagyon profi gárda 
van körülöttem, amihez 
nem értek, azt hihetetlen 
jól megcsinálják a szer-
vezéstő l a pénzügyekig. 
Leginkább igaz ez Dénes 
Adélra, aki a jobbkezem és 
mindenben segít.

– A XV. kerületben élsz 
még?

– Sajnos nem, nemrég 
családi okok miatt elköl-
töztünk. Én i lyen örök 
vándorló, sehová sem tar-
tozó vagyok. De nagyon 
szerettem ott lakni, szíve-
sen emlékszem rá. 

Anna kisfia a Kinizsi 
utcai baptista napközibe 
járt, így az énekesnő Bap-
tista Gyülekezet lelkipász-
torától, Nagy Sándortól 
kérdezi: „Hogy vannak 
mostanában?”

(kovács)

Most tudtam meg, hogy az ember-
szeretetnek is van világnapja. 
Mégpedig április 8-án, azaz ha-
marosan. Az eredetéről semmit 

sem találtam, hiába a barátom a gugli. A mé-
dia sem kapja fel az eseményt, néhány találat 
az „öleljük meg egymást”-akciókat hirdet erre 
a napra, illetve közös éneklést, aztán ennyi.

Vannak, akik kifogásolják a világnapokat, 
mondván, semmi értelme, hogy az évben csu-
pán egy nap igyekezzünk az adott alkalomhoz 
méltóan viselkedni, némelyek viszont azzal 
érvelnek, milyen jó, hogy vannak ilyen ünne-
pek, hiszen jó alkalom a fi gyelemfelhívásra.

Márpedig emberszeretetre szükség van, 
pontosabban volna, ez a kifejezés azonban 
napjainkban kissé anakronisztikus. A mai 
világban (és most közhelyek jönnek, rohanó, 
stresszes, bizonytalan, szorongással teli sa-
többi) sokan még saját magukkal sincsenek 
kibékülve, nemhogy a másikkal. Ha tehetik, 
inkább kerülik embertársaikat, már a velük 
való szemkontaktust is, nemhogy a beszélge-
tést, ne adj’ Isten a kedves szavakat. 

 Nem bíznak senkiben (magukat is beleért-
ve), sőt otthon sem túl kedvesek egymáshoz, a 

beszélgetések helyett mindenki a saját kütyüje 
vagy a tévé előtt görnyed, ahonnan olyan 
hírekhez, információkhoz jutnak, amik csak 
erősítik ember-nem-szeretetüket.

Nem akarok hittérítő lenni, mint ahogy az 
öleld-magadhoz-a-világot! mozgalmaknak 
sem vagyok híve, de azért a ló két oldala kö-
zött volna még hová helyezkednünk. Mondjuk 
középre. Ahonnan képesek vagyunk elfogadni 
magunkat, el tudjuk fogadni a másikat, egész-
ségesen bízni benne, és igen, szeretni. Az év 
minden napján.                                              Sz. A.

Lebilincselő csapatjátékban lehet 
részünk, ha egy órára bezárkózunk 
a kerületi szabadulószobába. Az 
Egri csillagok után ezúttal Jules 
Verne regényébe csöppenhetünk, 
ahol izgalmas mentőakcióba len-
dülhetünk. Górcső alatt az új ge-
nerációs játékok. 

A szabadulószoba a számí-
tógépről ismert „room-es-
cape” játékok valós térbe 
helyezet t  vá ltozata ,  és 
ilyenből már a kerületi Zsó-
kavár utcában is nyílt egy. 
A szobák lényege, hogy a 
résztvevőknek logikai vagy 
ügyességi feladatok segítsé-
gével kell kijutni egy meg-
határozott időn belül a zárt 
rendszerből. 

Az első szabadulószoba 

2006-ban Szilícium-völgy-
ben nyílt meg, témája  Aga tha 
Christie krimijére épült. 
Egy évvel később Japánban 
indult hódító útjára, melyet 
Real Escape Game-nek ne-
veztek el, és gyorsan betört 
Hongkongban, Szingapúr-
ban, Kínában, Tajvanon és 
az Egyesült Államokban is. 
Magyarországon 2011-ben 
jelent meg először, azonban 
a budapesti játékoknak az 
igazi, robbanásszerű növeke-
dést a 2012-es év hozta. 

A kerületi játéktérről 
Várhegyi Gábor játékmester 
elmondta: az izgalmakkal 
teli nyomozásra főként csa-
ládokat várnak, gyerekeket 
12 éves kortól. A számzáras 
lakatok kinyitását különböző 

feladványok, kódok, jelek ne-
hezítik. A megoldás apró mo-
zaikdarabkákból áll össze, a 
titkok helyes sorrendben tör-
ténő megfejtésével a résztve-
vők élményekben gazdagon 
jutnak ki a múltbeli világban 
játszódó kalandból. 

Az átalakított iroda in-
teraktívvá és meseszerűvé 
varázsolja az ott töltött időt, 
így lesz ideális a szórakozás. 
A szakember arra is kitért, 
hogy bár az egyetemisták 
körében nagyon népszerű ez 
a fajta program, sokan szinte 
megszállottan próbálják ki 
az összes hazai és külföldi 
szabadulószoba-kínálatot. 
A kerületbe is érkeztek már 
Erdélyből, Angliából és leg-
utóbb Németországból is 
játékosok. Az új feladatok 
megoldásához Jules Verne 
Grant kapitány gyermekei 
című regényének ismerete 
nem szükséges, viszont nem 
árt tudni: tigris vagy orosz-
lán él-e Afrikában vagy a 
sakktáblán a futó keresztben 
lép-e? 

Bővebb i n for mác ió: 
+36 20 971 7289, gabivar@
vipmail.hu.

-s -ó

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

Ezerféle érdeklődés

Pásztor Anna | Álomszerű élet 

A ló és az oldalai

Izgalom zárt ajtók mögött
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Játékos bezártság | Logikus a kijutás
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A mozgókép területén végzett 
kiemelkedő alkotótevékenysége, 
valamint művészi teljesítménye 
elismeréseként Balázs Béla-díj-
ban részesült a Rákospalotán 
élő József Attila-díjas drámaíró, 
dramaturg és forgatókönyvíró, 
Tasnádi István a márciusi ünnep 
alkalmából.  

– Gratulálok az elisme-
réshez. Gyakran szoktak 
drámaírót mozgógépes 
elismerésben részesíteni?

– Az elmúlt jónéhány 
évem a filmezésről szólt. 
Íróként vettem részt a „Te-
rápia” című sorozat mind-
három évadában az HBO-n, 
illetve ugyanott az „Arany-
élet” című sorozatban, ami-
nek harmadik évadának 
forgatását nemrég fejeztük 
be. Időközben elkészítettem 
első nagy tévéfilmemet, a 
Memót, amelynek forga-
tókönyve itthon elnyerte 
a Magyar Filmdíjat, majd 
Berlinben a Prix Europa 
fesztiválon Európa legjobb 
tévéfi lmjének választották. 

– Ezek mellett a színházi 
munkák egy kicsit háttérbe 
szorultak. Mostánabban 
ritkábban vannak bemuta-
tóim mint korábban, ami 
fő leg annak tudható be, 
hogy a fi lmen keresztül egy 
új világ nyílt meg előttem, 
amely egyre jobban magá-
val ragad. A Balázs Béla-díj-
jal valószínűleg ezt a film 
felé nyitást honorálták.

– Önnek több színpadi 
művéből is f ilm készült, 
illetve volt fi lmes forgató-
könyve, amelyet előbb dra-

matizáltak mint forgattak. 
Miben különbözik egymás-
tól a két műfaj?

– Azt tapasztalom, hogy 
a színházi szcéna átalakuló-
félben van. A bevételorien-
táltság miatt egyre kevésbé 
viseli el a kísérletező ked-
vet. Az utóbbi időben szá-
momra a fi lm sokkal több 
lehetőséget kínál, ráadásul 
engem nagyon is érdekel az 
alkotás teljes folyamata, az 
ötlettől a forgatókönyvön át 
egészen a rendezésig.

– Sokoldalú alkotónak 

tartják, költőként kezdte a 
pályafutását, majd sikeres 
drámaíró lett. Kipróbálta 
magát hangjátékokban, az 
Időfutár című sorozatából 
regény is született. Jó tíz 
éve már tanít a Színmű-
vészeti Egyetemen, most 
meg a fi lmezés terén kezd 
kibontakozni. Innen merre 
tovább?

– Most arra koncent-
rálok, hogy a következő 
tévéfi lmem megvalósulhas-
son, illetve a nagyjátékfi lm 
forgatókönyvem, a Szibériai 

csárdás előkészületi fázis-
ban van. Remélem, hogy 
nyáron forogni fog Rudolf 
Péter rendezésében. Hogy 
később mi lesz, most még 
nem tudom. Sok minden ér-
dekel, igyekszem megtalálni 
azt, amelyben leginkább ki 
tudok teljesedni. Minden-
esetre a díjátadó ünnepsé-
gen színész barátaim azzal 
ugrattak, hogy ideje elkez-
denem balettozni, hátha 
azért is kapok előbb-utóbb 
valami elismerést.

Riersch Tamás

Adelmann Márkra, a László Gyu-
la Gimnázium és Általános Isko-
la hatodik évfolyamos diákjára 
nehezen lehetne ráfogni, hogy 
unatkozik. Neki ugyanis egy-
szerűen nem jut ideje a tétlen-
kedésre.  

– Színházban játszom, 
f i lmekben stat isztálok, 
versenyszerűen focizom és 
birkózom, illetve még zon-
gorázni is tanulok – sorolta 
egy szuszra az újpalotai diák. 
Mi pedig csak kapkodtuk 
a fejünket az elhangzottak 
hallatán. – A sport mindig 
is fontos volt a számomra. 
Focizni a lakhelyemhez köze-
li FC Budapestben kezdtem, s 
bár hetente csak két edzésre 
van időm, mind a mai napig 
szeretem a játékot. 

– Az egyesületünk szer-
vezi a Future Cup elnevezésű 
nemzetközi utánpótlástor-
nát, melyre ma már nagyon 
neves csapatok is nevezni 
szoktak. Ezen a tornán több 
alkalommal is részt vettem 

már. A birkózással elsős 
koromban ismerkedtem 
meg, mivel a Kertváros SE 
birkózószakosztálya koráb-
bi iskolám tornatermében 
működött. A szőnyegtő l 
pedig azóta sem tudtam 
elszakadni. Birkózásban 
országos ötödik voltam, míg 
szumóban már a dobogóra 
is sikerült néhányszor feláll-
nom – mondta a fi ú.

Márk szülei szerint a szí-
nészet a lakás nappalijában 

kezdődött. A család ugyanis 
gyakran járt színházba, és 
az előadások nagy részé-
re a gyerekeket – Márkot 
és az öccsét – is elvitték. 
Akik aztán a nappaliban 
megpróbálták újraélni az 
élményeiket. 

Innen egyenes út veze-
tett egy közeli színitanodá-
ba, ahonnan Márk néhány 
évnyi tanulást követően 
a Nevenincs Színház tár-
sulatához került.  Jelen 

pillanatban három darabja 
is programon van: a Twist 
Olivérben és a Tündér Lalá-
ban főszerepet, a Csudaka-
rikásban pedig egy kisebb 
szerepet alakít, heti, kétheti 
rendszerességgel.

Arra a kérdésre, melyik 
mellett teszi le a voksát, 
egyelőre csak a vállát vono-
gatta. A szülők szerint sem 
baj, ha a gyerek érdeklődése 
ennyire nyitott. Még akkor 
sem, ha a kisebbik Adel-

mann fi ú, Filip (aki ötödik 
évfolyamos diák a lila isko-
lában) is már a bátyja útjára 
lépett, azaz focizik, amit 
nagyon komolyan vesz, 
mellette karatézik, statisz-
tál és zenét is tanul. 

– Amíg bírjuk erővel és 
energiával visszük-hozzuk 
a fi úkat, aztán, ha nagyob-
bak lesznek, ráérnek majd 
a saját sorsukról dönteni – 
mondta az édesanyjuk.

Riersch Tamás

Film, színház, díj 

Nem érik be kevéssel

Tasnádi István | A balett lesz a következő?

Széles körű érdeklődés | Művészetektől a sportig
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Meghívó 
Várnak minden érdeklődőt a Nyitott Ajtó Együttműködési 
Irodák új struktúrájáról és lehetőségeiről tartandó tájékoz-
tatóra. Az önkormányzati rendezvényt április 10-én, kedden 
délután 4 órakor tartják a Nyitott Ajtó Újpalotai Együttműkö-
dési Irodában (Páskomliget utca 6.). 

Támogatott tanoda
A KoMa Bázis 2019 végéig tartó támoga-
tást nyert a VEKOP hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkózását elősegítő tanoda-
program megvalósítására a XV. kerületben. 
KoMa Labor nevű programjukban harminc, 
12–18 éves hátrányos helyzetű diáknak 
nyújtanak kompetencia- és személyiségfej-
lesztést, tanulástámogatást, lehetőséget a 
szabadidő tartalmas eltöltésére és a kö-
zösségi életre, továbbá biztosítanak men-
torálást, egyéni fejlesztést. A KoMa Bázis a 
projekt megvalósításában együttműködik 
a kerület összes iskolájával és szociális in-

tézményével. Még most is lehet csatlakoz-
ni, várják a jelentkezőket a Bázison, Molnár 
Viktor utca 21/a. 

Titanic Filmfesztivál

Budapesten hét helyszínen fut a 25. Titanic Nemzetközi Film-
fesztivál április 4–13. között. Idén kilenc mű – egy norvég, egy 
dán, egy német, egy török, egy palesztin és egy román dráma, 
egy angol szatíra, egy olasz életrajzi road movie és egy holland 
vígjáték – vetekszik a Hullámtörők-díjért, melynek odaítélésé-
ről Európa legjobb színésznője, Borbély Alexandra, Dobos Ta-
más operatőr és a zsűri elnöke, Török Ferenc dönt majd. Két 
versenyfi lm rendezőjével találkozhat a közönség is. Julia Lang-
hoffal (LOMO – egy blogger élete) április 11-én az este ¾7-es ve-
títés után a Toldi moziban, valamint 12-én este a ¾9-es vetítés 
után a KINO-ban, míg Jonas Matzow Gulbrandsennel (Árnyak 
völgye) április 12-én az este ¾7-es vetítés után az Urániában és 
13-án az este 7 órai vetítés után a Toldiban találkozhatnak az ér-
deklődők – áll a fesztivál sajtóanyagában. 

Tavasszal megnyílik a Holnemvolt Vár a bu-
dapesti állatkertben, amely 1,6 hektáron 
esősorban a 3–10 éves korú gyerekeknek és 
családjaiknak kínál programokat. A Holnem-
volt Várban főként a szelídebb állatokkal is-
merkedhetnek majd a látogatók, itt lesz pél-
dául az új állatsimogató, a tengerimalacok 
városa, és számos, nagyrészt háziállato-
kat, ház körüli jószágokat bemutató létesít-
mény. A Nyíhangár övezetében az állatkert 

lovas hagyományai születnek újjá, a Macs-
kaköves udvarban pedig kézműves progra-
mok, egyebek közt agyagozás és pékműhely 
is várja majd az érdeklődőket – hangzott el 
az állatkert tavaszi szezonnyitó sajtótájé-
koztatóján.
A Holnemvolt Vár központi építménye, a 
Hetedhét Palota a magyar állatmesék vilá-
ga köré szerveződő játszóházként működik 
majd. 

Sírkerti séták

Különleges programokat kínál a Nemzeti Örökség Intéze-
te a Fiumei úti sírkertben. Hétvégenként ingyenes temati-
kus temetői sétákat szerveznek, amin a sírkert idegenve-
zetője kalauzolja a látogatókat. Az áprilisi programok ezek 
lesznek: április 6-án a művészparcella bemutatása, április 
7-én sportolók és sportvezetők nyughelyeinek felkeresése, 
április 14-én és 20-án a sírkert mauzóleumainak látogatá-
sa, április 27-én az I. világháborús katonasírok bemutatá-
sa. A látogatókat április 13-án és 29-én pedig a Salgótarjá-
ni utcai zsidó temetőt bemutató sétára invitálják. A séták 
délelőtt 10 órakor kezdődnek, a részvételhez előzetes re-
gisztráció szükséges a http://fi umeiutisirkert.nori.gov.hu/
sirkerti-setak oldalon. Földes László, Hobo a magyar költé-
szet napja alkalmából A föltámadás szomorúsága című est-
jét József Attila sírjánál (35-ös parcella, 2. sor 59. sír), a 
Fiumei úti sírkertben mutatja be. Az ingyenes programot 
április 11-én, délután fél 5-kor tartják. 

Hamarosan nyílik a Holnemvolt Vár

Könyvtári 
programok
Várják sok szeretettel az érdek-
lődőket a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Zsókavár Utcai Könyv-
tárában (Zsókavár utca 28.) az 
alábbi ingyenes programokra: 
Április 7., 11 óra, Tavaszi szél – 
mese- és kézműves foglalkozás 
gyerekeknek
Április 9., délután 3 óra, A könyv 
legyen veled! – kötetlen irodalmi 
beszélgetés középiskolásokkal
Április 9., délután 4 óra, Társas 
Tere-Fere Klub nyugdíjasoknak 
Április 11. Költészet napja – 
„Szívemnek kedves” versek 
Április 14., 11 óra, Tavaszi szél – 
mese- és kézműves foglalkozás 
gyerekeknek
Április 16. Olvasni jó! kampány 
kezdete
Április 18., délután 5 óra, Egész-
ségklub – Gyógyító testgyakor-
latok. 

 Díjátadó
Átadták a Radnóti Miklósról elnevezett antirasszista díjat márci-
us 21-én, a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi nap-
ján. Az elismeréseket Hanti Vilmossal, a Magyar Ellenállók és Anti-
fasiszták Szövetsége elnökével együtt Hajdu László polgármester 
adta át. Az idei kitüntetettek: a 168 Óra című hetilap szerkesztősé-
ge; Falusi Mariann és Lang Györgyi előadóművészek; Jordán Ta-
más színművész, színházigazgató; Kocsis András Sándor, a Kos-
suth Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatója; Köteles György, a Magyar 
Békeszövetség elnöke; Láng Judit író, újságíró; a Magyar Helsinki 
Bizottság; Majtényi László alkotmányjogász; Máté Antal, Nyírbátor 
polgármestere; Sz. Koncz István író; Székhelyi József színművész; 
Szirbik Imre, Szentes polgármestere; Takács Ferenc XIII. kerületi 
önkormányzati képviselő és Trencsényi László egyetemi tanár. 
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Életmentő rendőrök
A Toldi sor egyik lakásában tűz ütött ki, melyet, mint utólag kiderült, 
egy, a gáztűzhelyen felejtett étel okozott. A szomszédok azonnal hív-
ták a 112-t, amely riasztotta a tűzoltókat, a mentőket és a rendőröket. 
A közelség miatt a rendőrök értek a leghamarabb a helyszínre, akik 
azonnal bementek a lakásba, ahol egy eszméletlenül fekvő 65 éves 
férfi t találtak. A rendőrök rögtön szívmasszázst alkalmaztak, s bár a 
férfi t nem sikerült magához téríteniük, a keringését újraindították. A 
férfi t a helyszínre érkező mentősök kórházba szállították.

                     (riersch)

Rendszámmágus
Nem tudni, mit akart az a férfi , aki külföldi forgalmival rendelkező 
autójáról leszerelte az első és a hátsó rendszámtáblákat, és helyettük 
a hátsó szélvédőhöz egy magyar rendszámot tett. A rendőrök min-
denesetre kiszúrták, és megállították az autót. A sofőr, miután bebi-
zonyosodott a turpisság, elismerte a vétkét, ezért eljárás indult ellene.

R. T.

A bűnbánó betörő

Összetört szívvel tört-zúzott
Hangosan szitkozódó és fenyegetődző férfi  miatt riasztották Újpalotá-
ra a rendőröket. Mint kiderült, a férfi  volt párja lakása előtt tette mind-
ezt, és nem sokkal korábban ugyanitt megfenyegette a nő új barátját 
is, akinek még meg is rugdosta az autóját. A férfi  ellen garázdaság 
gyanúja miatt indult eljárás.

-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.

A márciusi testületi ülésen Dr. Ba-
logh Róbert alezredes, kerületi 
rendőrkapitány a képviselők előtt 
is értékelte a 2017-es év ered-
ményeit.

– A Budapesti Rendőr-főka-
pitányság legfőbb célkitűzése 
tavaly a büntetőeljárások 
menetének felgyorsítása, a ki-
emelt bűncselekmények fel-
derítési hatékonyságának ja-
vítása, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének növelése 
és a közlekedési balesetek 
számának csökkentése volt. 
Mi ezekhez a célkitűzések-
hez igazítottuk a szolgálatok 
szervezését, illetve a felada-
tok elvégzését – mondta dr. 
Balogh Róbert.

A kapitány szerint a közte-
rületi jelenlét növelését rész-
ben az állomány feltöltésével, 
részben a társszervekkel való 
közös szolgálatokkal sikerült 
elérniük. 

– Nagy eredmény, hogy 
2017-ben tovább csökkent 
a reagálási időnk, ma már 
nagyon gyorsan a helyszínen 
vagyunk, ami nagyban hoz-
zájárul a felderítési hatékony-
ság javulásához. Emellett az 
egy ügyre fordított nyomo-

zási idő is jelentős mértékben 
csökkent – sorolta a kapitány.

Pozitív változások ta-
pasztalhatók a kiemelt bűn-
cselekmények terén is. Egy-
részt azzal, hogy csökkent 
az esetek száma, másrészt a 
felderítések eredményessége 
is jelentős mértékben javult. 
A vagyon elleni bűncselek-
mények, mint a lopások, a 
betörések, a gépkocsi-eltulaj-
donítások és feltörések száma 
20-50 százalékkal esett visz-
sza a korábbi évekhez képest.

– A közlekedési balesetek 
stagnálása a legsarkalato-
sabb probléma a kerületben. 
Éppen ezért idén még na-
gyobb hangsúlyt helyezünk 
az ellenőrzésekre. Különös 
tekintettel a gyorshajtásra és 
az ittas vezetésre, amelyek fő 

okai a baleseteknek. Emellett 
igyekszünk a személyi sérü-
léses balesetek helyszíneit is 
ellenőrizni, hogy az esetleges 
hibákra – például lekopott 
zebra, elfordult tábla – felhív-
juk az illetékesek figyelmét 
– mondta dr. Balogh Róbert.

A kapitány elmondása 
szerint a bűnmegelőzés ha-
tékonysága is hozzájárulhat 
a közbiztonság javulásához. 
Tavaly a kábítószer-fogyasz-
tás megelőzésén, a családon 
belüli erőszak visszaszorítá-
sán és az internetes zaklatá-
sok kiküszöbölésén volt a fő 
hangsúly.

– A BRFK is szorgalmaz-
ta, hogy minél több iskolában 
tartsunk felvilágosításokat a 
pedagógusoknak és a szülők-
nek. Megpróbáltunk ezeknek 
eleget tenni, illetve részt vet-
tünk az önkormányzat „Add 
a kezed!” bűnmegelőzési 
programjában – hangsúlyoz-
ta a szakember. 

Az önkormányzat is érté-
kelte a kerületi rendőrkapi-
tányság munkáját, melynek 
tavalyi teljesítményét egy ötös 
skálán 4,44-osnak – tehát 
erős jónak – ítélte meg. 

Riersch Tamás

Az egyik újpalotai étteremből éjjel egy tabletet és készpénzt vittek 
el. A nyomozók megvizsgálták a környék térfigyelő kameráinak 
felvételeit, és ez alapján az étterem tulajdonosa beazonosította 
a feltételezett elkövetőt. A férfi ellen körözést adtak ki, de még 
mielőtt valamelyik járőr elfogta volna, visszament az étterembe, 
hogy bocsánatot kérjen a betörésért. Persze, a tablet már nem volt 
meg, azon addigra már túladott.

                                 RiTa

Biztonságosabb a kerület

Dr. Balogh Róbert
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A tavasz beköszöntével egyre többen szállnak a bicikli-
nyeregbe, de mielőtt túrára indulunk, érdemes átnézni a 
bringa műszaki állapotát. Ha nagyobb szervizt szeretnénk 
elvégezni rajta, akkor inkább szakemberhez forduljunk.

Alapos tisztítással kezdjük a munkát, amit 
nedves ronggyal célszerű elvégezni. Ha ké-
szen vagyunk ezzel, akkor a küllőket, felnit, 
abroncsot és a féket nézzük át. Amennyiben 
a gumikon felfedezzük az öregedés jeleit, az a 
legbiztonságosabb, ha vásárolunk két új kül-
sőt, de legalább belsőket. 

Fontos alkatrész a fék, ám a bicajok jó 
részén már olyan található, ami nem igé-
nyel kenést. A bowdent elég áttörölni, ám 
ha észlelünk rajta valami szakadást, kopást, 
vegyünk inkább újat. A csapágyakkal is 
törődni kell, az a legjobb, ha tiszta, száraz 
ronggyal áttöröljük, majd bezsírozzuk vagy 
szilikonolajjal befújjuk. 

Kevesen foglalkoznak a nyereg és a 
kormány helyes beállításával, pedig gon-
dot jelenthetnek a kerékpározásnál. A túl 
alacsony nyereg vagy kormány gerinc-, 
hát- és térdfájdalmakat okozhat, és sokkal 
fárasztóbb a haladás. A beállításnál a nye-
regcsövet annyira kell kihúzni, hogy a pedál 
alsó helyzetében nyújtva legyen a lábunk. A 
kormány olyan magasságban legyen, hogy 
egyenes derékkal, hosszú távon is kényel-
mesen tudjuk fogni. 

Ne feledjük, hogy a kerékpárra kell lámpa 
vagy villogó, hogy éjszaka is jól láthassanak 
minket tekerés közben.                                    Ék

Tavaszi bicajfelkészítés
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„Egyél bátran, hiszen most ket-
tő helyett eszel!” – hallják a vá-
randósok a mai napig is so-
kaktól nagyanyáink mondását. 
Ez azonban, mint kiderült, egy-
általán nem igaz, hiszen a ter-
hesség utolsó harmadában is 
csak mintegy 450 extra kalóriá-
ra van szükség naponta. 

– Ha va la k i  vá ra ndós, 
valóban emelkedik a ka-
lóriaszükséglete, azonban 
egészen biztos, hogy nem 
a kétszeresére – szögezi 
le Szabó Krisztina, a XV. 
Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Intézményé-
nek dietetikusa. Az első 

t r imesz terben, tehát a 
13. hétig egyáltalán nincs 
szükség az energiabevitel 
növelésére. A második-
ban (a 14.-től a 27. hétig) 
mintegy 340 kalóriával, 
míg a harmadikban 
(a 28. héttől a szü-
lésig) körülbelül 
4 5 0  k a l ó r i á -
val nő meg az 
a nya energ i-
aszükséglete. A 
szoptatás idején 
pedig mintegy 
500 extra kaló-
riára van szükség.
– Az energiatöbbletet 
érdemes nagyrészt teljes 

értékű fehérjével fedezni. 
Teljes értékű az a fehérje, 
a me l y  me g f e le lő 

a r á n y b a n 
és  menny i-
ségben tartal-

maz esszenci-
ális, azaz csak 

táplálkozással bevihető 
aminosavakat. Ezek főként 
az állati eredetű termékek-
ben találhatóak (húsok, 
tej, tejtermékek, tojás), a 

növényi eredetűek közül a 
hajdina és a quinoa tar-

talmazza – mond-
ja a szakember.
A  3 4 0  k a l ó -
r ia kör ülbelül 

200 gramm so-
v á n y  t ú r ó t  (1 6 

gramm fehér je), 
v a g y  1 50  g r a m m 

grillezett csirkemellet 
(30 gramm fehérje), 
200 gramm light moz-

zarellát (44 gramm 
fehérje), 100 gramm 

q u i n o á t  (1 4  g r a m m 
fehérje), 240 gramm to-
fut (36 gramm fehérje), 
90 gramm hajdinát (10 
gramm fehér je)  jelent.
A számokból látható, hogy 
míg a kalóriaszükségletet 
könnyedén fedezhetjük nö-
vényi eredetű táplálékkal, 
fehérjebevitel tekintetében 
jobban járunk, ha a húst és 
a tejtermékeket választjuk 
a többletenergia fedezésére.

-y -a

Hivatalos nevén kötélugrás, hét-
köznapiasan azonban csak ug-
rókötelezés. Ez azonban nem az 
alsós napközis lányok között ked-
velt időtöltés. Ezúttal egy komoly 
versenysportról van szó, amely 
kőkemény fi zikumot, akrobatikus 
képességeket követel, és amely 
világ- és Európa-bajnokokat nevel 
ki. Szerencsére ilyen bajnokokból 
már itthon is találni jó néhányat. 
Mi a Kovács Pál Baptista Gimnázi-
umban találtunk egy újdonsült Eu-
rópa-bajnokot Dévényi Dorottya 
személyében.

– Kiskoromban ritmikus 
gimnasztikáztam, amely jó 
alapot adott a kötélugrás-
hoz – mesélte a rákospalotai 
sportgimnázium 11. évfo-
lyamos diákja. – Aztán egy 
alsós osztálytársam lecsá-
bított egy kötélugróedzésre, 
ahol azonnal beleszerettem 
a spor tágba. A z ak kor i 
csoportból ma már csak én 
és a három évvel fi atalabb 
húgom maradtunk, de azóta 
sem bántuk meg a választá-
sunkat.

Dévényi Dorottya alig 
egy hónapja egyéniben és 
csapatban is megnyerte a 
felnőtt (15 év feletti) magyar 
bajnokságot. Ami a nyári 
fl oridai világbajnokság mi-
att fontos volt, mivel a hazai 
bajnokság is belatartozott a 
háromfordulós világbajnoki 
kvalifi kációba.

– A tavalyi, portugáliai 
Európa-bajnokság nagyon 
jól sikerült, mert a csapat-
tal aranyérmesek lettünk. 

Addig én minden számban 
– egyéni, páros, csapat, 
formáció, illetve a mellék-
versenyszámok – elindul-
tam, de a tavalyi Eb-re csak 
csapatban készültem, ami 
bevált. Ha sikerülne kva-
lifi kálnom magamat az idei 
vébére, akkor valószínűleg 
ugyanezt a taktikát folyta-
nám – mondta a sportoló.

Mielőtt bárki lebecsül-
né ezt a sportágat, tegyük 
hozzá, hogy a legjobb kötél-

ugrók többet edzenek, mint 
más sportágak válogatottjai. 
Dóriéknak alapesetben heti 
5 és 6 edzésük van, a nagy 
versenyek előtt azonban már 
napi hat órákat készülnek. 
Havonta van edzőtáboruk, 
rendszeresen futnak és 
kondiznak az akrobatikus 
és technikai edzések között. 

– A sport rengeteg idő-
met elveszi, ezért is voltam 
kénytelen iskolát váltani. 
Egy barátnőmtől hallottam 
a Kovács Pálról, így ide je-
lentkeztem, amit nem bán-
tam meg, mert a tanáraim 
segítőkészek, az osztályom 
meg hamar befogadott en-
gem – mondta Dorottya.

Dévényi Dorottya profi 
sportolóként hosszabb távú 
terveket dédelget. Jövőre, az 
érettségit követően a Test-
nevelési Egyetemre jelent-
kezik, ahol edzői képesítést 
szeretne szerezni. Ezt kö-
vetően pedig a szentendrei 
klubjánál folytatná az edzője 
által megkezdett munkát.                                     

Riersch Tamás

Kettő helyett enni?

Ugrókötelezésből jeles

Dévényi Dorottya | Köteles a csapat
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Férfi kosárlabda NB II.

Április 8. 19.45, 
XI. ker., Menyecske u. 2.
MAFC-BME – BLF KK

Április 14. 17.00, 
Bogáncs utca 51–53.
BLF KK – Gödi SE

Női kézilabda NB II.

Április 7. 14.30, 
Csömöri Sportcsarnok
Kinizsi TTK – Dorogi ESE

Április 7. 18.30, 
Mogyoródi Sportcsarnok
REAC SISE – VS Dunakeszi

Április 15. 18.00, 
Csömöri Sportcsarnok
Kinizsi TTK – REAC SISE

Férfi futsal NB II. rájátszás

Április 9. 19.30, 
Csömöri Sportcsarnok
REAC SISE - 5 Stars – 
Érdi VSE

Április 16. 20.00, 
XI. kerület, Bogdánfy út 10.
ELTE-BEAC – REAC SISE

Férfi labdarúgás 
Budapest I. osztály

Április 7. 16.00, 
Budai II. László Stadion
REAC – Pestszentimrei SK

Április 14. 15.00, 
XXII. kerület Promontor utca
BMTE II – REAC

BAJNOKI 

MENETREND

Teqball 
bajnoki cím
Az idei első teqballversenyt 
(asztali lábtenisz) nemrég a 
Testnevelési Egyetemen tar-
tották, ahol párosban az egye-
tem egyik hallgatója, Bányik 
Csaba nem a korábban meg-
szokott párjával, hanem az 
újpalotai Dalnoki Jenő Lab-
darúgó Akadémia egyik fi atal 
edzőjével, Illyés Szabolccsal 
nevezett. Az újdonsült páros 
bemutatkozása nagyon jól 
sikerült, mert hat győzelmet 
aratva az aranyérmet is meg-
szerezték.                              R. T.
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A március 15-i ünnep alkalmából 
a sportolók közül Hanga Ádám ko-
sárlabdázó is elismerésben része-
sült, aki a „magas színvonalú mun-
kája és példamutató tevékenysége 
elismeréseképpen” a Magyar Ér-
demkereszt polgári tagozat kitün-
tetést vehette át.

A Károly Róbert Általános Is-
kola tornatermének névadója 
jelenleg a Barcelona játékosa, 
amely nemcsak a spanyol 
bajnokságban, hanem az 
Euroligában is érdekelt, ezért 
nem tudta a kitüntetését sze-
mélyesen átvenni. Helyette a 
nagyapja vette át az elisme-
rést. Az a nagyapa, aki több 
mint húsz éve az akkor még 
csak hétesztendős Ádámot 
kézen fogva elvitte a Pattogós 
utcai tornaterembe.

– Naná, hogy emlékszem 
arra a pillanatra – mondta 
Lipták Mihály, a Pattogós 
DSE akkori, majd a mai napig 
a Budapesti Legyőzhetetlen 

Feketék edzője. – Ádám már 
kiskorában nagyon ügyes 
volt. Még csak 11 esztendős 
lehetett, amikor már ma-
gunkkal vittük az olaszorszá-
gi Castelnuovo di Garfagna-
naban rendezett nemzetközi 
tornára.

Hanga Ádám egyrészt 
tehetségének, másrészt jó 
korosztályának köszönhető-
en több sikert is megélhetett 
BLF-színekben. Tagja volt 
többek között a 2000–2001-
es országos gyerekbajnok-
ságban diadalmaskodó XV. 
kerületi csapatnak. Nevelő-
edzője szerint a miskolci dön-
tőben Ádám volt a legügye-
sebb. Később serdülőként 
az országos bajnokságban 
bronzérmes volt, majd ka-
detként már a juniorcsapattal 
ismét országos bajnoki címet 
szerzett. Ez utóbbi gárdánál 
Farkas László volt az edzője.

– A serdülők döntőjét 
Székesfehérváron rendezték, 

és akkor figyeltek fel rá az 
Albacomp vezetői, akik rá-
beszélték a nagypapát, hogy 
vigye át hozzájuk az unokáját 
– mesélte az edző. – Ezt na-
gyon sajnáltuk, mert Ádám-
ban még legalább egy BLF-es 
junior országos bajnoki cím 
benne volt.

Hanga Ádám karrierje 
tehát Rákospalotán kezdő-
dött, majd az Albacompnál 
folytatódott, az elmúlt évek-

ben pedig Európa legerősebb 
bajnokságában, a spanyolban 
teljesedett ki. Anyaegyesü-
letében azonban nem feled-
keztek meg róla, és, miután a 
BLF felújította központi bá-
zisát, a Bogáncs utcai iskola 
tornatermét, a létesítményt 
leghíresebb játékosáról ne-
vezte el.

– Egyszerű hasonlatot 

tudok mondani, olyan ez, 
mint az aranyásás. Egy edző 
a pályafutása során renge-
teg gyerekkel foglalkozik, 
de csak ritkán adatik meg, 
hogy aranyrögöt talál köztük. 
Nekem Hanga Ádámnak kö-
szönhetően megadatott ez az 
aranyrög, amire életem vé-
géig büszke leszek – mondta 
a szakember.                    RiTa

Milyen sport az, ahol énekelni kell moz-
gás közben, és ahogy egyre magasabb 
szintre kerülsz, szükségét érzed, hogy 
megtanulj portugálul? A válasz a brazil 
eredetű capoeira. Sport, tánc vagy játék? 
Mindez együt t. Szabó Zoltán és Szilvásy 
Tamás nyolc éve kerültek a sport bűvöle-
tébe, most már gyerekeknek oktatják az 
Újpalotai Sportcentrumban ezt a különle-
ges testmozgást.

A sport vagy tánc kérdésre csak azok 
válaszolják, hogy tánc, akik még 
nem próbálták ki. Az edzők szerint 
abban is különleges a capoeira, hogy 
egyéni sport, de nem lehet egyedül 
csinálni. A mozdulatokat párban 
gyakorolják, míg az edzésen részt 
vevő csapattársak körbeállják őket. 
Van, aki énekel, van, aki dobol vagy 
más hangszeren játszik. Ha valaki 
gyerekként kezdi el ezt a sportot, 
nyitottan áll hozzá, nem gond neki a 
tánc és az ének, de az idősebbeknek 
eleinte nehezebb hozzászokni. 

Szilvásy Tamás szerint pont a 
szabályok összetettsége miatt igazi 
fejlesztősport – a mozgás koordiná-
ciója mellett fi gyelni kell a ritmusra 

és az énekelt dallamra is. Szabó 
Zoltán pedig azt emelte ki, hogy 
mivel Brazília szegénynegyedeiből 
származik a capoeira, a mozgás 
mellett a szociális érzékenységre is 
nagy hangsúlyt helyeznek. 

„Például vannak olyan capoe-
ira-edzők Brazíliában, akik kere-
kesszékeseket tanítanak, és ők sokat 
fejlődnek tőle. Bár ez ott államilag 
támogatott” – mondta Szabó Zoltán. 

A jelenlegi heti két gyerekedzés 
mellett a távlati céljak között szere-
pel a felnőttedzés bevezetése is, de 
szeretnének támogatókat találni, 
hogy a kerületi hátrányos hely-
zetű gyerekeknek is lehetőséget 
adjanak ezzel a sporttal. „Ez nem 
csak a szaltókról meg a rúgásokról 
szól. Annyit kapsz vissza, amit 
beleteszel.”                

Kovács Ildikó

Rákospalotai aranyrög

Portugál vezényszavak brazil 
ritmusokra

Hanga Ádám | Kerületi kosárhíresség

Lipták Mihály
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Újpalotai éremeső

Százhalombattán rendezték a Nem-
zetközi Kempo Kupa Emlékversenyt. 
Az Újpalota SE-t Verebes Miklós sensei 
csapata képviselte, aki remekül felké-
szítette tanítványait. Nagy Szabolcs, 
Gyökeri Ágoston, Gyökeri János, 
Gyökeri Noémi, Verdes Rómeó, Szabó 
Panna, Dallos Bence, Zimány Ákos, 
Seres Dávid, Keszei Mátyás össze-
tételű újpalotai csapat összesen 18 
érmet és három 4. helyezést szerzett.

MTK-sikerek
Kiválóan szerepeltek a kerületi MTK (volt 
Dynamic) és a szintén kerületi Kai Sei 
Karate (UTE) karateversenyzői a Grand 
Prix Slovakia elnevezésű nemzetközi 
versenyen. Sterck Laura női katában (for-
magyakorlatban) harmadik, Kiss András 
(60 kilogramm) kumitében (küzdelemben) 
szintén harmadik, Hárs pataki Gábor 
(75 kilogramm) és Janó Tamás (+84 
kilogramm) első, Czagány Dóra pedig 
(68 kilogramm) második lett. A magyar 
versenyzők – beleértve a fi atalokat és 
a parakaratésokat is – összességében 
18 arany-, 17 ezüst- és 30 bronzérmet 
szereztek, ezzel a házigazdák mögött a 
második legeredményesebb nemzetként 
zártunk. Az egyesületek eredményso-
rában az MTK szintén második lett. 

SPORTMOZAIK
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A 2018/5. szám helyes megfejtői közül 

kétszemélyes mozijegyet nyertek 
a Pólus Mozi jóvoltából: 

Szabadszállási Réka, Anyácska utca
György Mihály, Rákóczi utca

Petényi Mária, Nyírpalota utca
 

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 
jóvoltából, egy helyes megfejtőnk pedig kétsze-
mélyes, 3 fogásos vacsorát nyer a Thököly Ven-
déglő felajánlása jóvoltából. A beküldési határ-
idő: 2018. április 16.
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 19.
Lapzárta: 2018. április 12. 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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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

Márciusban új, éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertár 
nyílt Újpalotán a Drégelyvár utca 40. szám alatt. 
A NON-STOP Gyógyszertár az Alma Gyógyszertárak 
franchise-hálózat tagjaként működik. A patika vezető-
jét, dr. Hőgye Orsolyát arról kérdeztük, hogy milyen elő-
nyöket tud nyújtani a pácienseknek a NON-STOP Gyógy-
szertár az Alma-hálózat tagjaként.

– Az egyik legfontosabb előnyünk, hogy az Alma 
Gyógyszertárak hálózat tagjaként havonta közel 
száz terméket tudunk akciós áron kínálni a ve-
vőinknek – ismerteti az előnyöket a patika veze-
tője, dr. Hőgye Orsolya. – Az országban jelenleg 
közel 200 Alma Gyógyszertár található, melyek 
mindegyikében minimum 20%-kal olcsóbban 
lehet megvenni a havi akciós termékeket, de 
vannak olyanok is, amelyek akár 35%-kal ol-
csóbbak az adott hónapban. Áprilisban például 
a szezonban legkeresettebb allergia elleni sze-
rek és vitaminok ára különösen kedvező. Az 
akciókról a havonta postaládában terjesztett 
szóróanyagból tájékozódhatnak az Újpalotán és 
a Pestújhelyen élők. 

– Fontos a kellemes környezet és a jó ár, de 
ez mégsem minden, ha beteg az ember…

– A legnagyobb kincsünk az egészség, éppen 
ezért a megőrzése, visszaszerzése érdekében 
különleges gondozási programot is bevezetett az 
Alma Gyógyszertárak hálózat a vásárlói részére. 

Nálunk is igényelhető egy adatlap kitöltésével 
az gondozási kártya, ami amellett, 

hogy 5%-os árkedvezményt jelent a tulajdono-
sának – kivéve a támogatott gyógyszereket és 
a havi akciós termékeket –, feljogosítja a háló-
zat egészségprogramjában való részvételre is. 
A program, melynek informatikai feltételeit, 
fejlesztéseit a T-mobile biztosítja, lehetővé te-
szi, hogy orvosok által ellenőrzött, rendszeres 
információt, tanácsokat kapjanak szakértőktől 
e-mailben vagy sms-ben. Ezek hangsúlyozottan 
nem reklámcélú tájékoztatók, hanem kifeje-
zetten szakmai anyagok, amelyek másfél-két 

hetente jutnak el a gondozási programban részt 
vevőkhöz. Amennyiben az adatlapon az illető 
megadja az alapbetegségét, kifejezetten az ő 
egészségi problémájára vonatkozóan kapja az 
információt. Például, ha a program internetes 
felületén megadja a sportolási szokásait, a pa-
naszai ismeretében szakértő segítséget kaphat 
az edzésprogramja összeállításában. A kártyával 
járó kedvezmény minden Alma Gyógyszertár-

ban – így nálunk, a NON-STOP 
Gyógyszertárban  is – jár a vá-
sárlóknak. 

– Kiknek kínál még a ha-
gyományos patikáknál többet a 

gyógyszertár?
– Szeretnénk, ha a vásárlóink nemcsak a 

receptjeiket váltanák ki nálunk, hanem biza-
lommal fordulnának tanácsokért az itt dolgozó 
kollégáinkhoz: ha visszatérne a beteg-patikus 
közötti régi jó kapcsolat.  Ennek érdekében szá-
mos ötletünk vár még megvalósításra. De részt 
veszünk például már most is a Felicitas-prog-
ramban, ami az újszülöttek számára összeállí-
tott ingyenes mintacsomagot juttat azoknak a 
kismamáknak, akik jelezték erre az igényüket. 
Nálunk ezt is átvehetik, ahogyan egyéb szolgál-
tatásainkkal is állunk vásárlóink rendelkezésére 
a hét minden napján, így ünnepnapokon is 0–24 
óráig, ügyeleti díj nélkül.  (x)

Almában az egészség!
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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. 
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