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Módosította a lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadá-
sának feltételeiről szóló rendeletet má-
jus 8-ai ülésén a képviselő-testület. 
A rendeletmódosításra azért volt szük-
ség, hogy a lakások bérbeadása gördü-
lékenyebb legyen, elkerüljék a jogvitára 
okot adó helyzeteket, valamint felszá-
molják a jogszabályi hiányosságokat.

Az új rendelet pontosítja és néhány 
tekintetben módosítja a bérbeadói 
jogok gyakorlására vonatkozó 
rendelkezéseket. Bérbeadóként 
szélesebb jogköröket ad a polgár-
mesternek (lakbér-felülvizsgálat, 
társbérlő-szerződéshez való hozzá-
járulás), valamint részletesebben 
és tágabb körben határozza meg a 
Palota Holding Zrt., mint vagyon-
kezelő feladatait. 

Módosítja a szerződés megkö-
tésére, újrakötésére, a jövedelem-
változás bejelentésére és az ezen 
alapuló új lakbér megállapítására 
vonatkozó szabályokat. Pontosítja 
a piaci alapú lakások bérleti díjá-

ra vonatkozó rendelkezéseket, és 
újraszabályozza az életvitelszerű 
lakhatás feltételeit. 

Részletesebben meghatározza 
a lakásokban végezhető munkák 
szabályait, felmondásra ad okot, 
ha például a bérlő engedély nélkül 
átalakítást végez. Falszomszédos 

lakás bővítésére lehetővé teszi 
üres lakás bérbeadását, viszont 
megtiltja, hogy a bérlő a lakást al-
bérletbe adja. Pontosítja a bérleti 
jogviszony rendezésének szabá-
lyait. Jogcím nélküli lakáshaszná-
lat esetén pedig a korábbi lakbér 
kétszeresének megfelelő mértékű 

lakáshasználati díj megfizetését 
írja elő.

Az új rendelet a szociális hely-
zet alapján bérbe adott lakásra 
jogosultak jövedelmi határát a 
Palota rendkívüli települési támo-
gatáshoz igazítja. Eszerint szociális 
bérlakásra az jogosult, akinek havi 
nettó jövedelme nem haladja meg a 
85 000 forintot, ha többen laknak 
egy háztartásban, akkor az egy főre 
jutó nettó 75 000 forintot.

Költségelvű lakások esetében 
120 000 forintról 130 000 fo-
rintra (többtagú háztartás esetén 
100 000 forintról 110 000 forintra) 
emelkedik a felső jövedelemhatár. 
Az ennél magasabb jövedelemmel 
rendelkezők piaci alapon bérelhet-
nek lakást.

A bérbeadásnak az is feltétele, 
hogy a pályázat benyújtásakor, illet-
ve pályázaton kívüli bérbeadáskor 
a bérleti szerződés megkötésekor a 
bérlőnek legyen a lakás fenntartá-
sához nélkülözhetetlen, minimális 
mértékű igazolt jö vedelme.           JÁg

Kerületünk az elmúlt években számos 
alkalommal kezdeményezte a fővárosi 
kezelésben lévő Zsókavár utca és az Er-
dőkerülő utca felújítását a Fővárosi Ön-
kormányzatnál. Azonban eddig mind-
össze annyi történt, hogy a BKK Zrt. 
2014-ben tervet készíttetett a rekonst-
rukció, a forgalomtechnikai átalakítás 
előkészítéseként, bár ennek az engedé-
lyeztetése is csak idén kezdődött el. 

Az ügy előremozdítására Hajdu 
László polgármester előterjesztést 
nyújtott be a Fővárosi Közgyűlés 
elé, amiben forrás biztosítását 
kérte olyan kerületi utak felújítá-

sához, ami egyébként a Fővárosi 
Önkormányzat feladata lenne. Má-
jus elején a Fővárosi Önkormány-
zat Városfejlesztési, Közlekedési 
és Környezetvédelmi Bizottsága 
rendkívüli ülést tartott, aminek 
egyik napirendje a kritikus álla-
potban levő Zsókavár utca és az 
Erdőkerülő utca felújításának el-
maradása volt. 

Az ülést megelőzően a bizottság 
helyzetfeltáró egyeztetést tartott 
a BKK és a Budapest Közút Zrt. 
szakembereinek bevonásával, ahol 
a XV. kerületet Tóth Imre alpolgár-
mester és Benedekné Bagyinszki 

Márta, a városgazdálkodási főosz-
tály vezetője képviselte. Az egyez-
tetés fő témája a Zsókavár utca és 
Erdőkerülő utca kritikus állapota, 
a Deák utca teljes átalakítása, 
illetve az út faltól falig elújítása, 
valamint a Rákos út – Rákospa-
lota főutcája volt. Az egyeztetésen 
egyértelművé vált, hogy a főváros 
jelenleg az Erdőkerülő és Zsókavár 
utca rekonstrukcióját tartja a leg-
sürgetőbbnek, a többi út felújítását 
majd ennek a két utcának a korsze-
rűsítése után végeznék el.

A bizottság többsége – a költ-
ségvetés függvényében – támogat-

ta a két utca felújítását, bár a két 
szomszédos kerület – a IV. és XVI. 
kerület – polgármestere ellenvéle-
ményt fogalmazott meg. 

„Reméljük, hogy a Főváro-
si Közgyű lés napirendre veszi 
a bizottság többségében pozitív 
ajánlását, és a közgyűlés döntését 
szakmai elvek és nem politikai 
lobbik-ellenlobbik alapján hozza 
meg annak érdekében, hogy jövő-
re megújulhasson Újpalota egyik 
fő közlekedési tengelye” – mondta 
lapunknak Tóth Imre, a fejleszté-
sekért felelős alpolgármester.                                      

J. Á.

Kérdéses újpalotai  utcafelújítások

Módosult a kerületi bérlakásrendelet

Erdőkerülő utca | Áldatlan állapotok
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Szigorú szabályok | Eltűnnek a jogi kiskapuk  
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Lakossági tájékoztatón mondta el az önkormányzat vezeté-
se, hogy mit építenének a Nyírpalota utca 1–21. számú ház 
mögött. A beszámolóból kiderült, hogy a területet rekreáci-
ós célra hasznosítanák, terveznek ide például kézilabdapá-
lyát szövetségi támogatásból, játszóteret minisztériumi pá-
lyázati forrásból. 

– A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az ön-
kormányzat nem pénzt kap, hanem egy komplett 
játszótér megépítését fi nanszírozza meg a kerület-
nek – mondta Benedekné Bagyinszki Márta, a vá-
rosgazdálkodási főosztály vezetője. A sportparkot a 
játszótér mellett építenék meg, az új felnőttfi tnesz-
parkban szabadtéri kondigépet használhatnának 
a lakók. A fejlesztésben szerepel 400 méteres fu-
tókör kialakítása is, ami bruttó 10 millió forintba 
kerül. Ennek megépítéséhez az önkormányzatnak 
önrészt kell vállalnia, azaz 5 millió forintot saját 
forrásból kell előteremtenie. Kézilabdázni is lehet 
majd, ugyanis az év elején a kézilabda-szövetség 
programja keretében úgy döntött, hogy szabadtéri 
rekortán borítású kézilabdapálya épüljön a terüle-
ten. Ehhez a földes, gazos pályát használnák fel, a 
mellette levő betonos grund sorsáról viszont annyi 
derült ki, ha lesz pénz a felújítására, akkor ez is ma-
radna sportpálya. A korszerűsítés része egy új nyil-
vános vécé is, amit a parkoló felőli oldalra terveztek.

A lakótelepen nagyon népszerű közösségi ker-

tekről is szó volt a tájékoztatón, ugyanis az épület-
tömb lakói érdeklődnek ez iránt. A főosztályvezető 
általánosságban elmondta, hogy 10-15 darab 5 
négyzetméteres parcella kialakításához legalább 
300 négyzetméteres terület szükséges. Az önkor-
mányzat költségén kiépített kertekben van mód víz- 
és áramvételezésre és pihenőrészt is kialakítanak. 

A beszámoló után az egyik lakó azt kérdezte, 
hogy a beruházások után őrizni fogják-e a területet, 
hogy megmaradjon olyannak, mint amilyen a meg-
építésekor volt. Egy másik hozzászóló a fejlesztés 
ütemezéséről érdeklődött, és kérdésként merült fel 
az is, hol tart jelenleg a Molnár Viktor utcai játszótér 
megépítése. 

A főosztályvezető sorban válaszolt mindenre. A 
kézilabdapályáról elmondta, hogy mindenképpen 
őriztetni kell, erről egyeztetnek a szövetséggel. De 

nemcsak erről, hanem a fejlesztés feltételeiről is, 
ugyanis az önkormányzat nem mindenben tud 
megfelelni a szövetség elvárásainak, de keresik a  
kompromisszumot. A sportparknál viszont várják 
a minisztériumi cég jelentkezését, és az előkészítés 
után az év második felében kezdődhetne a fejlesz-
tés. Az új közösségi kertekhez pedig szükségük 
lenne a lakók helyszínjavaslataira. A Molnár Viktor 
utcai játszóhelyről kiderült, hogy a terveit nyárra 
elkészítik, és akkor elkezdődhet az akadálymente-
sített játszótér építése.                                             M. E.

Hatalmas problémát jelent egy családnak, 
ha fedél nélkül marad. A Habitat for Huma-
nity Magyarország Alapítvány önkéntesei 
már húsz éve segítik a rászorulókat lakások 
építésével és felújításával. A XV. kerületben 
2016 óta él egy három oldalú megállapodás 
az önkormányzat, a SZÉRA (Szociális és Re-
habilitációs Alapítvány) és a Habitat között, 
amelynek keretében idén például három la-
kást újítanak fel. Az együttműködésről Far-
kas Boglárkával, a Habitat kommunikációs 
menedzserével beszélgettünk.

A közös munka év elején kezdődik, 
mikor kiválasztják, mely lakásokat 
fogják felújítani. A régen lakott, rossz 
állapotú lakásokban a régi vakolat, 
csempe leverésétől az új nyílászárók 

beszereléséig mindent elvégeznek, de 
a felújítás mindig az adott lakás álla-
potától vagy műszaki kondíciójától 
függ. Egy lakás felújításának összege 
öt- és hétmillió forint között változik. 
Farkas Boglárka szerint az önkor-
mányzatok, amelyekkel dolgoznak, 
leginkább részfeladatokban segítik 
a munkájukat amellett, hogy lakáso-
kat „adnak” a Habitatnak felújításra. 
„Ilyen feladatok például a lakás víz- és 
áramellátásának biztosítása a felújí-
tás idején, a bontási törmelék elszál-
líttatása, illetve gázfűtési rendszer 
kiépítése. Sokan azt gondolják, hogy 
ezek a lakások utána a Habitat vagy 
a beköltözők tulajdonában kerülnek, 
de ez nem igaz. Az önkormányzatok 

továbbra is a felújított lakások tulaj-
donosai maradnak, azonban szociális 
alapon, a Habitat által választott bér-
lőknek adják ki, jóval a piaci albérletá-
rak alatt” – mondta Farkas Boglárka. 

A felújításban az önkéntesek 
mellett a jövőbeli beköltözők is se-
gítenek, mivel a Habitat nemzetközi 
lakhatásért dolgozó mozgalmának 
egyébként ez az egyik legfontosabb 
alapértéke, hogy emberek egymásért 
és egymással dolgoznak az új ottho-
naikon. „A Második Esély program 
pályázói majdnem mindannyian ön-
álló háztartásból érkeznek. Sokszor a 
jelzáloghitelüket nem tudják tovább 
fi zetni vagy az emelkedő albérletárak 
miatt veszítik el lakhatásukat, de ami 

közös bennük, hogy a szülők rendsze-
res jövedelemmel, munkaviszonnyal 
rendelkeznek” – mondta a Habitat 
képviselője. Az alapítvány munkatár-
sa szerint ebben a programban eddig 
minden beköltöző család meg tudta 
tartani a lakhatását. „Nagyon fontos 
kiemelni, hogy a családokat beköl-
tözésük után az átmeneti otthon, a 
XV. kerületben a SZÉRA (Szociális és 
Rehabilitációs Alapítvány) családgon-
dozója még egy éven át kíséri és segíti 
a beilleszkedést az új környezetbe” 
– mondta Farkas Boglárka. Eddig 
negyvenkilencen jutottak biztonságos 
lakhatáshoz a program keretében, 
ebből huszonnyolc gyerek. Nekik ez 
tényleg a második esély.          (kovács)

Második Esély a rászorulóknak

Farkas Boglárka
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Sport és kertészkedés a háztömb mögött

Emberek egymásért | Megfi zethetet len önkéntes munka

Benedekné Bagyinszki Márta
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A kerületi egészségügyi szűrő-
programban anyajegy- és bőr-
daganatszűrés lesz júniusban. 
Dr. Wallner Éva, a programot koor-
dináló főorvos ezt azzal indokolta, 
hogy a bőrrák komoly veszélyeket 
hordozó és sokakat érintő beteg-
ségfajta, aminek esetében hat-
ványozottan fontos a megelőzés 
vagy a mielőbbi felfedezés. 

Az Észak-Pesti Kórház terü-
letén működő bőrgyógyászati 
szakrendelés várótermében 
általában egy tűt is nehéz 
leejteni, annyian vannak. A 
hét minden napján rendelő 
dr. Gomba Beátának azon-
ban maradt arra kapacitása, 
hogy június hónapban hétfőn 
– szerdán – csütörtökön és 
pénteken reggel 10 és 12 óra 
között elvégezze a szűréseket. 

– Az anyajegy- és a bőr-
daganat szűrése mindenki 
számára ajánlott – mondta a 
szakorvos. – A napérzékeny 
bőrtípusúaknak, a sok anya-
jeggyel rendelkezőknek és 

azoknak, akiknek a családjá-
ban már előfordult ilyen meg-
betegedés különösen fontos, 
hogy időnként megnézessék 
magukat. 

Az úgynevezett festékes 
bőrdaganat esetében elegen-
dő egyszeri sebészi beavat-
kozás, és szinte garantált a 
gyógyulás. A melanómaként 
ismert rosszindulatú daganat 
is jól kezelhető, ha időben 
felfedezik. Magyarországon a 
bőrtumorok száma az elmúlt 

tíz évben megkétszereződött, 
ezért is fontos a szűrővizsgá-
laton való részvétel.

Fontos tudnivaló a bőr-
gyógyászati szűréssel kap-
csolatban, hogy a vizsgálat 
nem igényel beutalót, de idő-
pontot mindenképpen kérni 
kell rá. Erre pedig telefonon, 
az 06 1 506 0178-as számon 
vagy a Rákos úti szakren-
delő betegirányításán van 
lehetőség.

Riersch Tamás

A klímaváltozás miatt már szinte egész évben ve-
szélyt jelentenek a kullancsok, ráadásul Magyar-
országon ezeknek a vérszívóknak több mint a fele 
fertőző – hangzott el a Magyar Kullancs- 
szövetség sajtótájékoztatóján.

– A fertőzött kullancsok 
mintegy 98 százaléka a 
Lyme-kórt, a fennma-
radó 2 százalékuk más 
betegségeket terjeszt. 
„Sajnálatos módon 
újabb három Borrelia 
baktériumfaj jelent 
meg hazánkban, és ezek 
is terjedésnek indultak. 
Így már nyolc olyan kórokozó 
van, ami a Lyme-kór valamelyik 
formáját terjeszti, illetve ha együttesen 
fertőznek egy beteget, akkor kombinált 
fertőzési formát tudnak okozni” – mondta 
el dr. Kapiller Zoltán, a Kullancsszövetség 
elnöke. A szakember megjegyezte: a kullan-
csok nyálmirigyeiben különféle allergének 
is vannak, így számos más egészségkárosító 
hatásuk is lehet.

A legfontosabb védekezés kirándulás előtt 
a kullancsriasztó spray, krém használata. 
A háziállatokat is ajánlott ezzel lekezelni. 

A kullancsriasztók közül mindig a leginnova-
tívabbakat érdemes választani, hiszen ezekre 
a szerekre még nem fejlesztettek ki ellenállást 

a kullancsok: a szakértő kimon-
dottan a legújabb, pikaridin 

hatóanyagú termékeket 
javasolja.

– A természetben 
ajánlott 1-1,5 óránként 
átnézni a testet, kü-
lönösen a hajlatokat, 
hónaljat – emelte ki 
a szakember, aki arra 

is felhívta a fi gyelmet, 
hogy a testbe fúródott 

állatot speciális kullancsel-
távolító kanállal kell kiszedni. 

Az eltávolításkor tilos lekenni 
(zsírral vagy olajjal), mert fuldoklik és 

tilos csipesszel-körömmel-cérnával összeszo-
rítani, mert a szorításra is fuldoklani kezd, és 
ha addig még nem köpött fertőző nyálat áldo-
zatába, akkor pont a szakszerűtlen eltávolítás-
kor teszi meg – tette hozzá dr. Kapiller Zoltán.

Az eltávolított kullancsot pedig érdemes 
megőrizni, hogy a gyógyszertárakban kap-
ható tesztek segítségével megállapíthassuk, 
fertőzött volt-e.

-s-ági

Ha valaki a kerületben a Rá-
kos úti szakrendelő pajzsmi-
rigy-ambulanciájára szeretett 
volna bejutni, nos, annak a szo-
kásos protokoll – háziorvostól 
kapott beutaló és időpontkérés 
– ellenére is mintegy két hóna-
pot kellett várnia az orvossal 
való találkozásra. Ez pedig nem 
Dr. Fenyvesi György szakorvos 
hibája volt, aki heti egyszer tud-
ta fogadni a kerületi betegeket. 

A Dr. Vass László Egész-
ségügyi Intézmény (Rákos 
úti szakrendelő) menedzs-
mentje is tisztában volt 
a problémával, a betegek 
panaszai hozzájuk is el-
jutottak. Ugyanakkor a 
pajzsmirigy-ambulanciá-
val az a helyzet, hogy ma 
jó szakorvost, akinek rá-
adásul szabad kapacitása 
is van, még lasszóval sem 
lehet fogni.

– Most azonban május 
30-ától megduplázzuk a 
rendelési időt az ambu-
lanciánkon – tudtuk meg 
dr. Buzna Andrea orvos-
iga zgatótól .  – Siker ült 
megállapodnunk Fenyvesi 
doktorral, hogy a jövőben 
ne csak heti egyszer, ha-

nem heti kétszer fogadja a 
kerületi betegeket.

A megduplázott szak-
rendelés hétfőnként és szer-
dánként délután 2 és este 7 
óra között lesz a Rákos úti 
szakrendelő I. emeleti angi-
ológiai rendelőjében. A be-
tegeknek első alkalommal 
egy, a háziorvostól kapott 
beutalóval kell érkezniük, 
melyre a kezelések során 
már nem lesz szükség. Idő-
pontot azonban minden 
esetben kérniük kell a bete-
geknek, akik a jövőben vár-
hatóan egy hónapon belül 
találkozhatnak az orvossal.

A pajzsmirigy a légcső 
előtt pajzsszerűen elhelyez-
kedő belső elválasztási mi-
rigyünk. Az általa termelt 
hormon felelős a szervezet 
anyagcsere-folyamatainak 
megfelelő működéséért. 
Éppen a bonyolult műkö-
dés miatt fordulhatnak elő 
problémák, például alul- 
vagy túlműködés, göbös 
elváltozás, melyek tünetei 
is nagyon sokfélék lehet-
nek. Ezért a diagnosztizálás 
mindenképpen szakorvos 
feladata.

Riersch Tamás

Megduplázott 
szakrendelés

Júniusban figyeljünk 
a bőrünkre!

Csökkenő várakozás | Hatékony megállapodás
Elváltozások követése | Rendszeres ellenőrzés 
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A kullancsok fele fertőz

Invázió | Betegséget 
hordozó  vérszívók
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„
„Nagyon tetszik, 
hogy közvetlen 
kapcsolat van 
a szülő és a tanár 
között.”

tudnak kibontakozni, miközben szükség 
szerint speciális, személyre szabott fejlesz-
tő foglalkozásokra járhatnak az itt dolgozó 
logopédusokhoz és gyógypedagógusokhoz.

– Az iskola kis mérete miatt – évfolya-
monként egy osztály van – a gyerekek isme-
rik egymást és az összes tanárt – mondta 
Mónika. Az édesanya szerint látszik, hogy 
a gyerekek szeretnek ide járni. Az ő elsős 
lánya csendes, talán kicsit nehezen meg-
nyíló alkat, aki a Meixnerben nyugodt és 
stresszmentes környezetre talált. 

Ezt támasztják alá az előterjesztésben 
leírtak is, a legfontosabb pedagógiai törek-
vésük ugyanis, hogy az eltérő képességek-
kel, szociális, illetve családi háttérrel ren-
delkező gyerekeket közösségben neveljék és 
oktassák úgy, hogy a kiemelkedő képességű 
gyerekek tehetséggondozása éppúgy meg-
valósulhasson, mint a hátrányokkal induló 
tanulók megsegítése. 

Az önkormányzat az 1990-es évek vé-
gétől támogatta az alapítvány munkáját, 

azonban ezt a feladatot 2013. január 1-jétől 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
vette át. Az Észak-Pesti Tankerületi Köz-
pont a XV. kerületi állandó lakhellyel ren-
delkező tanulók esetében havi 20 200 fo-
rinttal támogatta a Meixner iskolát 2017. 
január 1-jétől. A tankerületi központ 
azonban nemrégiben arról tájékoztatta az 
alapítványt, hogy a 2018/19-es tanévtől 
nem kívánja meghosszabbítani a közok-
tatási megállapodást. A megállapodásban 
szereplő támogatás nélkül a Meixner-isko-
la működtetése ellehetetlenülne, ezért az 
alapítvány a helyhatóság segítségét kérte.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
az önkormányzat a Meixner Alapítvány 
támogatására 2018. szeptember 1. és 2018. 
december 31. között 5 millió 200 ezer forin-
tot, a 2019–2027. években évi 15 millió 600 
ezer, míg a 2028. január 1. és 2028. augusz-
tus 31. közötti időszakra 10 millió 400 ezer 
forint működési támogatást biztosít. 

A Tóth István utca 111. szám alatti in-

gatlanban a Meixner-iskola ambulanciája 
működik, ahol kerületi, de nem a Meixner-
be járó, tanulási zavarral küzdő gyerekek 
fejlesztését végzik. Emellett az alapítvány 
a diszlexia, diszgráfia és a diszkalkulia 
megelőzésére nagycsoportos óvodásoknak 
foglalkozásokat tart, valamint évente több 
akkreditált pedagógus-továbbképző tanfo-
lyamot szervez a Meixner-módszer megis-
mertetésére.                      Jónás Á.–Kovács I. 

Támogatják a különleges módszert 
Kerületünk képviselő-testülete legutóbbi ülé-
sén úgy döntött, hogy a következő tíz évben mint-
egy 140 millió forinttal támogatja a Meixner-isko-
la működését. A döntés hátterében az áll, hogy az 
Észak-Pesti Tankerületi Központ arról tájékoztatta 
az iskolát fenntartó alapítványt, hogy a következő 
tanévtől nem hosszabbítják meg velük a közokta-
tási megállapodást. 

A kerületünkben lakó Török Mónikáék 
tudatosan választották a Meixner-iskolát 
harmadik gyereküknek. A Meixner-mód-
szer nem volt ismeretlen előttük, a két na-
gyobb fi ú is így tanult írni-olvasni, és már 
akkor is meg voltak vele elégedve. Mivel a 
két nagyobbik gyerek más iskolába járt, van 
tapasztalatuk abban, miben eltérő a Meix-
ner-iskola. A legnagyobb különbség talán 
az, hogy ez egy kicsi, barátságos környezet-
ben levő, családias hangulatú intézmény. 

– Ami nagyon tetszik, hogy közvetlen 
kapcsolat van a szülő és a tanár között. Ál-
talában az iskolákban csak a portáig lehet 
bekísérni a gyereket, onnan egyedül megy 
fel. De itt a Meixnerben az osztályteremig 
kísérhetjük őket. Mindennap találkozom 
a tanító nénivel és a többi szülővel – em-
lítette Mónika. 

Az iskola a Tóth István utca 100. szám 
alatti ingatlanban működik. A Meix-
ner-módszer alapelveit – az országban 
egyedülálló módon – nem csupán az első 
osztályos olvasástanuláskor, hanem mind 
a nyolc évfolyamon alkalmazzák. Az iskola 
emellett a kiemelt fi gyelmet igénylő tanu-
lók, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 
kiemelten tehetséges gyerekek, valamint a 
hátrányos és halmozottan hátrányos tanu-
lók integrált nevelésével, oktatásával fog-
lalkozik – írják a testületi előterjesztésben. 

Mónika is megerősíti, hogy az iskola jó 
híre miatt messzebb lakók (a belvárosból 
vagy akár távoli kerületekből) is járnak ide. 
Kifejezetten azért jönnek, mert itt a gyere-
kek – művészeti iskoláról lévén szó – ének-
ben, zenében vagy éppen rajzban szabadon 
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Ungár Ágnes, a Meixner-iskola igazgatója

Török Mónika gyermekével

Meixner-iskola

Fest a kerület | Az iskola hagyományos programja
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Számos tábor közül válogathat-
nak a gyerekek és a szülők a nyá-
ri szünidőre. A legnépszerűbbek 
a sport-, idegen nyelvi, illetve kész-
ségfejlesztő táborok. A pszicho-
lógusok szerint azonban fontos, 
hogy a gyerekek pihenjenek a va-
káció alatt, sokat legyenek a sza-
badban, és lehetőleg ne tanulásról 
szóljon a kötetlen szabadidő. 

Tanév végére már nagyon 
elfáradnak a tanulók, a szak-
emberek szerint épp ezért 
kulcsfontosságú, hogy feltöl-
tődjenek a nyári szünetben. 
A pihenés azonban minden 
gyermeknél mást jelenthet. 
Az aktivitás korosztályon-
ként eltérő, a lényeg, hogy 
olyan elfoglaltsággal töltse az 
időt a gyermek, amihez kedve 
van. A legdrágább ötnapos 
táborok akár százezer forint-
ba is kerülhetnek, de egyre 
kedveltebbek a hosszú, há-
romhetes fantáziatáborok is, 
amik természetesen teljesen 
más felkészülést igényelnek. 
Sok esetben a szülők jobban 
izgulnak, mint a csemete. 
Nem is szerencsés állandóan 

telefonálgatni, és ezzel kisza-
kítani a gyermeket a progra-
mok kavalkádjából. 

Otthon érdemes közösen 
csomagolni, hogy a gyerek 
átlássa, mit visz magával. A 
hátizsák vagy bőrönd mellé 
célszerű egy kistáskát is vin-
ni, amibe a legszükségesebb 
iratokat, frissítőket pakol-
hatjuk. A ruhatárat a kedven-
cekből kell összeválogatni, 
lehetőleg felkészülni minden 
időjárásra, ne maradjon ki 
a meleg kardigán, gumi-
csizma, zárt cipő és sapka 
sem. Ajánlott minden napra 

kiszámítani a tiszta fehérne-
műt és a fürdőruhából is jó 
legalább kettővel számolni. 
Törülköző és pléd, esetleg 
kispárna is a listára kerülhet. 
Az apróságok közül a tisztál-
kodóeszközök, gyógyszerek, 
sebtapasz, szúnyog- és kul-
lancsriasztó krémek, naptej, 
papír zsebkendő és toalett-
papír lényeges. 

A zsebpénzrő l  pedig 
beszéljünk a gyerekkel, ha 
szükséges, bontsuk le napok-
ra, mennyit költhet. Elemó-
zsiát viszont csak mértékkel 
csomagoljunk, inkább sós, 
illetve édes kekszek kerül-
jenek a pakkba. Általában a 
szervezők teljes listát külde-
nek a szükséges dolgokról, a 
kedvencek azonban elsőbb-
séget élveznek. Egy jó könyv, 
napló vagy kabala, ugyanis 
sokat lendíthet a gyermek 
 honvágyán!                            B. I.

V olt idő, amikor pe-
dagógusnak lenni 
kiváltság volt, a 
hivatásukra büsz-

ke tanárokra mindenki – na 
jó, majdnem mindenki – tisz-
telettel tekintett, véleményük 
formáló volt a családi és a 
társadalmi közösségekben.

Most pedig az az idő van, 
amikor a pedagógusszakma 
a leghálátlanabbak közé tar-
tozik, és erről – általában – a 
legkisebb mértékben tehet-
nek ők. „Ma is azt ordította 
az egyik négyévesem, hogy: 
»T e egy hülye tehén vagy, 
nem tudsz semmit«” – mesél-
te anyatársam, aki óvónő, a 
minap Gyermek fociedzésén. 
Az ovis családi hátteréről 
tudni kell, hogy amikor apa 
túlissza magát, anyát és őt 
késsel kergeti a lakásban…

Egy ilyen helyzettel nem-
igen lehet mit kezdeni, de az 
is biztos, hogy ma már szinte 
semmilyen eszköz nincs az 

iskolában a gyerekek visel-
kedésének szabályozására. 
A mai gyerekek – na jó, nem 
mindenki – rémesen pofát-
lanok, ráadásul tudják, hogy 
nem fenyítheti őket senki, 
nekik bizony jogaik vannak. 
Nem mentség, meg nem 
könnyíti meg a pedagógusok 
dolgát, hogy ugyanezek a 
gyerekek otthon is ugyanígy 
viselkednek, éppen azért, 
mert ebben nőttek fel, apa és 
anya így beszél egymással. 
Apa és anya szerint persze 
a tanár hülye, ami szintén 
nem segít.

Szóval le a kalappal 
mindazok előtt, akik ilyen 
körülmények között és el-
lenére nap mint nap meg-
próbálják a lehetetlent, azaz 
tudást és értékrendet köz-
vetítenek a rájuk bízott gye-
rekcsoportoknak, és minden 
apró sikernek úgy örülnek, 
mint a lottó ötösnek.

S. Y.

A kutya jótékony hatásáról már 
sokszor írtunk, hiszen kedven-
ceink jókedvre derítenek, moz-
gásra ösztönöznek, érzelmileg 
fejlesztenek és nem utolsósor-
ban a kommunikációt is segítik. 
Városrészünkben pedig egy kis 
közösség is szerveződött, ami-
nek tagjai immáron kutyás tú-
rákra is vállalkoztak.

Számos tanulmány bizo-
nyítja, hogy a kutyások 
könnyebben barátkoznak, 
többet érintkeznek szom-
szédjaikkal, hiszen nagy-
szerűen lehet beszélgetni 
kutyasétáltatás közben. Így 
alakult ez a mi kerületünk-
ben is. Másfél évvel ezelőtt 
az egyik kutyafuttatóba járó 

gazdik kis csoportja nagyon 
jó barátságba keveredett. 
Ma már senki nem tudja 
megmondani, hogy a ku-
tyák vagy a gazdáik voltak 
előbb barátok, de egy biz-
tos, hogy egy szoros „Palo-
tafalka” alakult ki közöttük. 
Miután hetente rendsze-
resen találkoztak, először 
a kutyák születés-, illetve 
örökbefogadás napját ünne-
pelték, majd a gazdik szüle-
tés- és névnapját is. 

Voltak már egy-egy nap-
ra kirándulni a Pilisben, a 
fóti Somlyón, Délegyházán, 
illetve Gödöllőn. Valamint 
az egyikük tanyáján, Tá-
pió-bicskén is. Kutyák nélkü-
li első programjuk a Pestúj-

helyi Fiatalok szervezésében 
megrendezett adventi sze-
retetvendégség volt, ahol 
kórust alakítva énekeltek is. 

Idén tavasszal gondoltak 
egy nagyot, és tizenhárman 
együtt, 7 kutyával elmentek 
5 napra Ausztriába. Egy 
csoportos utazás mindig 
problémás. Az alkalmazko-
dás, az empátia, a kölcsönös 
tisztelet gondot okozhat egy 
közös hobbi vagy érdeklő-
dési körből adódó társaság-
nál is, nemhogy a kutyákat 
szerető csoportnál. Ráadá-
sul nem csak a kutyák más-
más fajtájuk (Golden ret-
riever, dobermann, német 
juhász keverék, mudi-vizsla 
keverék, pumi és egy máltai 

pincsi), a gazdáik sem egy-
formák. Van köztük diák, 
nyugdíjas, a divatszakmá-
ban, az egészségügyben, a 
vendéglátásban dolgozó, 
g yerekek kel fogla lkozó 
és autószerelő gazda is. A 
Palotafalka útja nagyon jól 
sikerült, bejárták Tirolt, 
túráztak a Krimml-vízesés-

nél és a Grossglockneren. 
Sétáltak Zell am See-ben, 
Innsbruckban és Bad Ischl-
ben is. Rengeteg emlékkel, 
élménnyel gazdagabban 
tértek vissza. Azt a környé-
ket pedig, ahol sok kutya 
van, az emberek egyértel-
műen barátságosabbnak 
találják!                        (béres)

Palotafalka

Kutyás programok | Mert utazni mindig jó!

Nehéz kenyér

Tábor otthoni munícióval

Önálló nyaralás | Megnyugtató kedvencekkel
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Hazánkban, így a kerületben is a társada-
lom öregedése egyre több terhet ró a szo-
ciális ellátórendszerre, az idősek intéz-
ményi ellátására. A helyi Időseket Segítő 
Szolgálat Házi Gondozásban részt vevő 
szakemberek Önkéntes Programot hoz-
tak létre, aminek keretében hat képzett 
önkéntes fog besegíteni júniustól az idős-
ellátásba.

Fel kell készülnünk arra, hogy az 
elkövetkezendő években egyre több 
lesz Magyarországon a szépkorú 
ember. Időben ki kell építeni az 
őket segítő önkéntes munkát, azért, 
hogy minél hatékonyabb segítséget 
kapjanak a méltó időskorhoz. Ezek 
a gondolatok fogalmazódtak meg 
a városrészünkben a szociális te-
rületen dolgozókban, amikor úgy 
döntöttek, meghonosítják kerüle-
tünkben az önkéntességet az idős-
gondozásban. 

Katonáné Jordáki Ildikó, az 
Egyesített Szociális Intézmények 
(ESZI) Területi Gondozás egység-
vezetője elmondta, a helyi önkén-
tes program elindítását Szokoli 
Erzsébet szociális munkás, szoci-
álpolitikus, szupervízor szakmai 
tapasztalata inspirálta. Tavaly 
nyár végén kezdték el az előkészü-
leteket, a program koordinálását 
Balázs Brigitta vállalta. Az Leven-
dula 60+ Önkéntes Program ütem-
tervének első lépése a szakemberek 
érzékenyítése volt, majd elkez-
dődött a négy mentor képzése, 
akik az önkéntesek tevékenységét 
támogatják. Az egységvezető arra 
is kitért, hogy a képzéssel párhu-
zamosan elkezdték az önkéntesek 
toborzását is. Főként aktív idős-
korúakat szólítanak meg, hiszen 
szeretnék minél szélesebb körben 
megismertetni a lakosságot az ön-
kéntesség fontosságáról, illetve a 
program részleteiről. 

– A programra tíz önkéntes 
jelentkezet t – mondta Balázs 
Brigitta szakmai koordinátor –, 

közülük hat fő, Farkasné Mol-
nár Katalin, Ferencz Éva, Lovas 
Katalin, Sabján Rita, Sophensay 
Zsófia és Tőkés Ildikó végezte el 
a képzést. A tanfolyam végeztével 
átvették a tanúsítványaikat, és 
munkájukat júniusban kezdik meg 
a házi segítségnyújtásban. Az ön-
kéntesekkel szerződést kötnek, és 
fényképes igazolvánnyal igazolják 
a jogosultságukat. A szakember 
nyomatékosította, hogy az önkén-
teseik csak olyan tevékenységeket 
végezhetnek, amelyek nem igényel-

nek szakértelmet, de a gondozottak 
mindennapjait azonban élhetőbbé 
teszik. Ilyen például a társalkodás, 
a bevásárlásnál segítség, sétáltatás, 
közös főzés, takarítás, kutyasétálta-
tás, kertrendezés, orvoshoz, patiká-
ba, fodrászhoz vagy egyéb helyekre 
kísérés. Ezenkívül olyan ház körüli 
teendőkbe is besegíthetnek, mint a 
hólapátolás, ügyintézés, illetve pos-
tai küldemények feladása. 

Az egyik jelentkezőt, Ferencz 
Évát régóta foglalkoztatta, hogyan 

tud nyugdíjasként társadalmi sze-
repvállalásban részt venni, ahol 
aktivitását kamatoztathatja. A 
városrészben él, és az ÉLETképek 
újságban olvasta, hogy önkénteseket 
toboroznak a kerületi idősgondozás-
ba. Bár eddig nem szociális területen 
tevékenykedett és egészségügyi 
végzettsége sincs, mégis felkeltette 
a fi gyelmét a felhívás. Mint mondja, 
egyfajta kíváncsiság vezérelte, mivel 
Magyarországon még mindig sok 
az előítélet az öregebb generációval 
szemben, pedig gazdag életútjukból 
sokat lehet tanulni. Szerinte a tan-
folyam jó alap arra, hogy az önkén-
tesség kereteit megszabja, hiszen ők 
nem hivatásos gondozók, azonban 
a törvényi előírásokat és erkölcsi 
határokat nekik is be kell tartaniuk. 
Kihívásként tekint arra, milyen bi-
zalmi kapcsolatot tud majd kiépíteni 
a gondozottal. 

Tornyos Gabriella gondozó, men-
tor szerint a házi segítségnyújtásban 
részt vevők tevékenysége személyes 
segítő kapcsolat, ami felelősségre és 
bizalomra épül. Az idősek szeretik 
az állandóságot, a rendszerességet, 
ezért fontos számukra, hogy az álta-
luk megismert és megkedvelt segítő 
járjon mindig hozzájuk. A gondo-
zottakat folyamatosan készítik fel az 
önkéntesek bekapcsolódására, akik 
párban a mentorukkal végzik segítő 
tevékenységüket. Az önkéntesek 
munkája párhuzamos a gondozóké-
val, és olyan feladatokat tudnak el-
végezni, amik az idősek mindennap-
jaiban kulcsfontosságúak. A mentor 
kollégáival egyetemben nagyon 
hasznosnak ítéli meg a programot, 
és reméli, az önkéntességgel sikerül 
új alapokra helyezni a területi idős-
gondozás megbecsülését.

Az önkéntes program követke-
ző képzése előreláthatólag ősszel 
folytatódik, bővebb információt a 
06 1 418 1713-as telefonszámon kér-
hetnek az érdeklődők.

(bi)

Önkéntesek a házi gondozásban

Ferencz Éva  

Balázs Brigitta

Katonáné Jordáki Ildikó Tornyos Gabriella
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Debrecenben járt a KEF

A XV. kerületben működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) tagjai, tagszervezetei május 10–12. között Debrecen-
ben vettek részt egy tapasztalatcserével egybekötött hálózat-
fejlesztő tréningen, amelyet Polus Enikő mentálhigiénés szak-
ember vezetett. A KEF tréninget meglátogatta Németh Angéla 
alpolgármester is, aki a megalakulás óta a XV. kerületben mű-
ködő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke – tájékoztatott 
Kormos Adrienn KEF koordinátor. 

Zöldhulladék begyűjtése
A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Non-
profi t Zrt. november 30-áig végzi el a zöldhul-
ladék begyűjtését. Kerületünkben hétfőn, csü-
törtökön és pénteken viszik el a zsákokat. 
A zöldhulladékot kizárólag az FKF Zrt. logójá-
val ellátott, kerti zöldhulladékgyűjtő zsák fel-
iratú, biológiailag lebomló zsákokban szállítják 
el. A 100 literes zsákok 235 forintos áron dara-
bonként vagy tízdarabos kiszerelésben kapha-
tók az FKF IX. kerület, Ecseri út 8. szám alatti 
és II. kerületi, Fő utca  47. alatti ügyfélszolgála-
ti irodáiban és a lakossági hulladékgyűjtő ud-
varokban. Zsákok vásárolhatók a XV. kerület, 
Károlyi Sándor út 166. szám alatti Szemlélet-
formáló és Újrahasználati Központban is.

A társaság kéri, hogy a zöldhulladékot a hír-
levélben feltüntetett, a lakókörzetükre érvé-
nyes elszállítási napon legkésőbb reggel 5 órá-
ig vagy az azt megelőző napon helyezzék ki a 
lakók. 

Méhek, darazsak elleni védekezés
A nyár közeledtével egyre több időt töltünk a 
szabadban, ahol olyan rovarokkal találkozha-
tunk, amelyek csípése nemcsak fájdalmat, ha-
nem komolyabb szövődményekel is járhat.
A darazsak és a méhek csípése allergiás tüne-
teket okozhat. A szervezetbe jutó méreganyag 
heves helyi tüneteket (bőrpír, duzzanat, visz-
ketés, bevérzés, sejt- és szövetelhalás), gör-
csöket, légzésbénulást, ájulást idézhet elő. A 
sérült életveszélyes állapotba is kerülhet – fi -
gyelmeztet a katasztrófavédelem.

A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott éte-
lek, cukros folyadékok, ezért a szabadban min-
dig csomagoljuk vagy zárjuk el a magunk-
kal vitt élelmiszereket. Egy kis odafi gyeléssel 
könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy 
kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábú-
akkal. Ha méhrajt vagy darázsfészket látnak 
valahol, ne próbálják elzavarni őket, hanem 
hívjanak szakembert, akiknek listája megta-
lálható a www.fovaros.katasztrofavedelem.hu/
darazsak-mehek-elleni-vedekezes honlapon. 

Templomszentelő istentiszteletet tartanak a Budapest-Újpalotai 
Református Egyházközség új templomában a Száraznád utca 2. 
szám alatt június 3-án, vasárnap délután 4 órakor. Az istentisz-
teleten igét hirdet dr. Szabó István, a Magyarországi Református 
Egyház Zsinata lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egy-
házkerület püspöke. Az ünnepséget szeretetvendégség zárja. 

Akadálymentes 3-as metró

A felújítás alatt álló 3-as metróvonal húsz állomásából tizennyolc 
lesz akadálymentesen megközelíthető, a két kimaradóban – az 
Ecseri út és a Pöttyös utca esetében – ideiglenesen korlátlifteket 
építenek, ezeknél végleges megoldás 2023. december 31-ig szü-
lethet. Az erről szóló megállapodást Tarlós István főpolgármester 
és Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetségének (MEOSZ) elnöke írta alá. A 18 állomásból ötön – a 
Klinikáknál, a Corvin-negyednél, a Kálvin térnél, a Ferenciek terénél 
és az Arany János utcánál – ferdepályás lifteket építenek. A Dózsa 
György úti állomásnál a peronszint és a felszín között lifteket épí-
tenének, a Kőbánya-Kispest, valamint az Árpád híd metróállomások 
már akadálymentesek. Az Újpest–Városkapunál a Budapest–Esz-
tergom vasútvonal korszerűsítésének keretében oldják meg az aka-
dálymentesítést. A többi 9 állomásra elkészültek az engedélyezési 
tervek és megvannak az építési engedélyek is – írta az MTI. 
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Templomszentelés

Helytörténeti vetélkedő

Idén 95 éve, hogy Rákospalota megkapta a városi rangot. Ennek 
tiszteletére kétfordulós helytörténeti vetélkedőt rendez az önkor-
mányzat felső tagozatos általános iskolásoknak. Az első fordulót 
május 23-án tartották, és a résztvevők Rákospalota Öregfalu és Új-
falu helytörténet szempontjából fontos épületeit, híres embereit és 
hozzájuk kapcsolódó történeteket ismerhettek meg két keréken. 

Elfogyott!

A Palota-15 Nonprofi t Kft. tá-
jékoztatása szerint az idénre 
meghirdetett komposztáló és 
esővízgyűjtő programra már 
nem tudnak több jelentkezést 
elfogadni. Mind a komposztáló-
ládák, mind az esővízgyűjtők el-
fogytak, így több rendelést nem 
áll módjukban elfogadni. 

Év fagylaltja
A gyenesdiási Bringatanya 
– Somogyi fagylaltműhely 
cukrásza, Somogyi Renáta 
bazsalikomos málnája lett 
az év fagylaltja a Magyar 
Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestülete versenyén. A 
versenyen negyven cukrász 
hetvenkét fagylaltját szak-
mai és közönségzsűri pon-
tozta több kategóriában. A 
közönségdíjat Sztaracsek 
Ádám (Jánoska cukrászda) 
Hunyadi gesztenyés fagylalt-
ja kapta – írta meg az MTI. 

Gyalogosoké a Szabadság híd
Idén is a gyalogosoké lesz négy nyári hétvégére a forgalom-
tól elzárt Szabadság híd. A Szabihíd projekt alulról jövő spon-
tán kezdeményezésként indult 2016-ban, idén július 14. és 
augusztus 5. között négy egymást követő hétvégén vehetik 
birtokba a hidat a budapestiek és az arra járók – jelentette be 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes. 
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hirdetéshirdetés

 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.

 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!
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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, 
PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEI

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkor-
mányzat képviselő-testületének 9/2018. (V. 9.)1 önkormányzati rendele-
te a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rende-
let végrehajtásáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormány-
zat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Új-
palota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi gazdálkodá-
sának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat 
Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerve-
ire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költség-
vetési kapcsolataira.
2. §
Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését 33.943.998.415 Ft-ban, 
korrigált bevételi főösszegét 26.349.523.566 Ft-ban, a kiadási főösszegét 
29.563.987.869 Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 21.964.948.426 Ft-ban 
határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.
3. §
Az Önkormányzat 2017. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek telje-
sítése mindösszesen 21.151.543.090 Ft, az intézmények és a Polgármesteri 
Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 
14.290.979.607 Ft a 2. melléklet szerint. 
Az Önkormányzat 2017. évi működési célú pénzeszközátvételét 10.250.070 
Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.
Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek tel-
jesítése mindösszesen 1.106.967.887 Ft, az intézmények és a Polgármesteri 
Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek tel-
jesítése 414.174.708 Ft a 2. melléklet szerint. 

1  Elfogadta a képviselő-testület 2018. május 8-ai ülésén. Hatályos 2018. 
május 10-től.

(folytatás a 10. oldalon)
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A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 
90.965.280 Ft-ban határozza meg a 2. mel-
léklet szerint.
A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülé-
se 78.124.634 Ft a 2. melléklet szerint.
Az Önkormányzat 2017. évi működési jogcí-
men tervezett kiadási előirányzatának tel-
jesítése mindösszesen 19.233.803.683  Ft, 
az intézmények és a Polgármesteri Hiva-
tal működési támogatásával korrigált mű-
ködési kiadási előirányzatának teljesíté-
se 12.371.465.200 Ft a 3. melléklet szerint. 
A működési kiadásokból a 2017. évben a sze-
mélyi juttatások teljesítése 5.141.285.318 Ft, 
melyből a rendszeres személyi juttatások 
4.825.945.260 Ft, a nem rendszeres és kül-
ső személyi juttatások 315.340.058 Ft. A 
munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 
1.233.953.025 Ft. Az Önkormányzat 2017. évi 
dologi kiadásainak teljesítése 4.870.502.298 
Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 
852.465.305 Ft, az egyéb dologi kiadások 
4.018.036.993 Ft. Az ellátottak pénzbeli jut-
tatásainak teljesítése 217.443.030 Ft.
Az Önkormányzat a 2017. évi egyéb mű-
ködési célú kiadásainak teljesítését 
908.281.529 Ft-ban határozza meg a 3. mel-
léklet szerint. 
Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási 
jogcímen tervezett kiadási előirányzatának 
teljesítése mindösszesen 2.984.509.658 Ft, 
az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
felhalmozási támogatásával korrigált fel-
halmozási kiadási előirányzat teljesítése 
2.293.491.479 Ft a 3. melléklet szerint.
Az Önkormányzat 2017. évi egyéb fel-
halmozási célú kiadásainak teljesítését 
225.779.852 Ft-ban határozza meg a 3. mel-
léklet szerint.
Az Önkormányzat 2017. évi felújításai-
nak összege 966.600.191 Ft a 6. mellék-
let szerint, beruházásainak teljesítése 
1.101.111.436 Ft a 7. melléklet szerint.
4. §
A Polgármesteri Hivatal által ellátott kor-
mányzati funkciók, az önkormányzati kor-
mányzati funkciók, a költségvetési szervek, 
valamint az Önkormányzat éves engedélye-
zett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek 
tartalmazzák. 
5. §
A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi 
előirányzatának teljesítése 1.799.256.669 
Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 
1.799.256.669 Ft a 4.2 melléklet szerint. 
Az Önkormányzat intézményei 2017. 
évi bevételi előirányzatának teljesítése 
7.774.206.248 Ft, kiadási előirányzatának 
teljesítése 7.632.215.796 Ft a 4.1 mellék-
let szerint.
Az önkormányzati feladatok 2017. évi 
bevételi előirányzatának teljesítése 
26.349.523.566 Ft, kiadási előirányzatá-
nak teljesítése 21.964.948.426 Ft az intéz-
mények és a Polgármesteri Hivatal támoga-
tásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba.
 Dr. Lamperth Mónika s. k. Hajdu László s. k.
 jegyző polgármester

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 10/2018. (V. 9.)2 önkormány-
zati rendelete a lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte-
leiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet 
módosításáról
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a lakások és helyiségek bérleté-
re, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény-
ben kapott felhatalmazás alapján, Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

2 Elfogadta a képviselő-testü-
let a 2018. május 8-ai ülésén. Ha-
tályos 2018. május 15. napjától.

1. §
A lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(3) A bérbeadói jogok és kötelezettségek tel-
jesítése során a PALOTA-HOLDING Ingatlan- 
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság, mint a bérbeadó tulajdonában 
álló lakások és helyiségek vagyonkezelője (a 
továbbiakban: vagyonkezelő) a Képviselő-tes-
tülettel kötött megállapodás alapján e rende-
letben meghatározott módon a Képviselő-tes-
tület megbízottjaként közreműködik.” 
2. §
A Rendelet „Bérbeadói jogokat gyakorló és a 
bérbeadói kötelezettségeket teljesítő szervek” 
alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. §
(1) A vagyonkezelő biztosítja, hogy a lakásbér-
leti pályázat kiírását, illetve pályázaton kívüli 
bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkö-
tését megelőzően a lakás bérbeadásra alkal-
mas állapotban legyen. A lakás akkor tekinthe-
tő bérbeadásra alkalmasnak, ha az az Ltv. 7. § 
(2) bekezdése szerint rendeltetésszerű haszná-
latra alkalmas, és a szerződésben foglalt határ-
nappal birtokba adható.
(2) A vagyonkezelő minden hónap utolsó nap-
jáig írásban tájékoztatja a polgármestert az 
üresen álló, bérbeadásra alkalmas lakásokról.”
3. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„3. §
(1) Lakás csak e rendeletben meghatározott 
jogcímen és módon adható bérbe.
(2) A bérbeadó csak az üresen álló és a 2/A. § 
(2) bekezdése szerint bérbeadásra alkalmas la-
kás bérbeadásáról hozhat döntést.
(3) A társasházban lévő önkormányzati tulaj-
donú lakás bérbeadása során tekintettel kell 
lenni a társasházi alapító okiratban, illetve a 
társasház közgyűlésének, ügyintéző szervé-
nek határozataiban foglaltakra.
(4) Lakást nem lakás célú helyiséggé, illetve 
nem lakás célú helyiség lakássá való át- vagy 
visszaminősítéséről, továbbá az állományból 
való törlésről, valamint visszahelyezéséről a 
polgármester javaslatára a Képviselő-testü-
let dönt.
(5) A lakásbérletre vonatkozó szerződést a 
polgármester által kiadott írásbeli tulajdonosi 
hozzájárulás alapján a vagyonkezelő köti meg 
a bérlővel. A bérleti szerződés módosításához, 
kiegészítéséhez a polgármester által kiadott 
írásbeli tulajdonosi hozzájárulás szükséges.
(6) A bérleti szerződést a polgármester által ki-
adott írásbeli tulajdonosi hozzájárulás kézhez-
vételétől számított tizenöt munkanapon belül 
kell közjegyzői okiratba foglaltan megkötni. A 
vagyonkezelő a közjegyzői okiratba foglalás 
közjegyzői díját a bérleti szerződés fennállá-
sa alatt egyenlő részletekben terheli a bérlőre.
(7) A szerződés létrejöttéről a szerződéskö-
tést követő nyolc napon belül a vagyonkeze-
lő a bérleti szerződés megküldésével értesíti 
a polgármestert.
(8) A polgármester a tulajdonosi nyilatkozatot 
visszavonja, ha a jogosult a bérleti szerződést 
a (6) bekezdés szerinti határidőig önhibájából 
nem köti meg. Ha a jogosult igazolja, hogy ké-
sedelme nem önhibájából ered, úgy az akadá-
lyoztatás megszűnésétől számított harminc 
napon belül kérheti a polgármestertől a tu-
lajdonosi hozzájárulás ismételt kiadását és a 
szerződés megkötését.
(9) A vagyonkezelő a bérleti szerződés megkö-
tését követő harminc napon belül köteles a la-
kást a bérlő birtokába adni. A birtokba adásról 
a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni.”
4. §
A Rendelet „A bérlet létrejötte” alcíme a követ-
kező 3/A-3/B. §-sal egészül ki:
„3/A. §
(1) A vagyonkezelő a határozott idejű szerző-
dés lejártát hatvan nappal megelőzően köteles 
e tényre, valamint a lakás kiürítésére vonatko-
zó kötelezettségére a bérlőt írásban felhívni.
(2) A bérlő az (1) bekezdésben említett felhí-
vást követően legkésőbb a bérleti szerződés 
lejártának napjáig nyilatkozik arról, hogy a la-
kást kiüríti vagy arra új bérleti jogviszonyt kí-
ván létesíteni. 

(3) Ha a (1) bekezdés szerinti felhívásra a bér-
lő nem tesz nyilatkozatot, akkor úgy kell tekin-
teni, hogy a bérlő új bérleti jogviszonyt nem 
kíván létesíteni, és tudomásul veszi a lakás ki-
ürítésére vonatkozó kötelezettségét.
3/B. §
(1) A bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti 
szerződés fennállása alatt a bérlő köteles élet-
vitelszerűen a lakásban lakni.
(2) Az életvitelszerű bentlakás követelményét 
sérti a bérlő két hónapot meghaladó távolléte.
(3) Nem sérti az életvitelszerű bentlakás köve-
telményét, ha a bérlő a két hónapot meghala-
dó távollétet és annak időtartamát a vagyon-
kezelőnek előzetesen bejelenti, és igazolja, 
hogy a kiköltözés szándéka nélkül, a szemé-
lyes körülményeiben bekövetkezett átmene-
ti változás miatt indokoltan tartózkodik távol.
(4) A lakástól való ideiglenes távollétet indoko-
ló személyes körülményekben bekövetkezett 
átmeneti változásnak kell tekinteni különösen
a) az egészségi állapotban bekövetkezett vál-
tozást, gyógykezelést,
b) munkahelyi kötelezettség teljesítését,
c) tanulmányok folytatását.
(5) Ha a távollét időtartama az egy évet meg-
haladja, a távollét indokát a bérlő köteles éven-
te írásban igazolni. Az igazolást a tárgyév júni-
us 30-áig kell benyújtani a vagyonkezelőnek. 
Az igazolás benyújtásának hiányában a távol-
létet az életvitelszerű bentlakás követelmé-
nyét sértőnek kell tekintetni.”
5. §
A Rendelet 4/A. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„4/A. §
(1) Szociális helyzet alapján bérbe adott lakás-
ra az jogosult, aki 
a) és a vele együtt költöző személy nem ren-
delkezik más beköltözhető ingatlan tulajdon-
jogával, haszonélvezeti jogával vagy bérle-
ti jogával, és
b) háztartásában élők igazolt jövedelme nem 
haladja meg 
ba) egyedülállónál a havi nettó 85.000 Ft-ot,
bb) többtagú háztartás esetében az egy főre 
eső havi nettó 75.000 Ft-ot.
(2) A bérlő a szerződés megkötését követően 
hat hónaponként köteles a vagyonkezelőnek 
bemutatni a közüzemi szolgáltatók számlá-
it vagy igazolásait arról, hogy a lakásra fenn-
áll-e tartozása.
(3) A szociális helyzet alapján, valamint a költ-
ségelven bérbe adott lakás bérlőjének jogo-
sultágát a vagyonkezelő minden év október 
31-éig felülvizsgálja. Ennek érdekében a bérlő 
köteles minden év június 30-áig benyújtani a 
vagyonkezelőnek a jövedelmi kimutatásokat, 
valamint írásban nyilatkozni a lakásban élők 
számáról és az ott lakás jogcíméről.
(4) Ha a bérlő a (3) bekezdésben foglalt köte-
lezettségének nem tesz eleget, a vagyonkeze-
lő írásban felszólítja a jövedelmi kimutatások 
és a nyilatkozat megtételére. A vagyonkezelő 
a bérleti szerződést rendkívüli felmondással 
megszüntetheti, ha a bérlő önhibájából ere-
dően a felszólítást követő tizenöt napon belül 
sem tesz eleget igazolási és nyilatkozattételi 
kötelezettségének.
(5) Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, 
hogy a bérlő már nem jogosult szociális vagy 
költségelvű bér fi zetésére, a polgármester tu-
lajdonosi nyilatkozattal megállapítja az új bért, 
és azt a bérlővel írásban, haladéktalanul közli.
(6) A költségelvű lakbérrel bérbe vehető la-
kás bérleti jogára az jogosult, aki a jövedelmi 
és vagyoni helyzete alapján szociális bérű la-
kást nem bérelhet, és háztartásában élők iga-
zolt jövedelme
a) egyedülállónál havi nettó 85.000 forint-
nál magasabb, de a 130.000 Ft-ot nem ha-
ladja meg,
b) többtagú háztartás esetében az egy főre 
eső havi nettó 75.000 forintnál magasabb, de 
a 110.000 Ft-ot nem haladja meg.
(7) A szociális helyzet alapján, illetve a költsé-
gelven bérbe adott lakások esetén a bérlő a 
vagyonkezelő felé tizenöt napon belül írásban 
köteles bejelenteni és igazolni a jövedelmi és 
vagyoni helyzetében bekövetkezett változást.
(8) A vagyonkezelő a kérelmező nyilatkozata-
it folyamatosan feldolgozza, és elvégzi a lak-
bér-felülvizsgálatot. A vagyonkezelő tájékoz-
tatja a polgármestert, ha a bérlő jövedelmi 
és vagyoni viszonyainak változása a szociá-

lis vagy költségelvű lakbér fi zetésére való jo-
gosultságot érinti. A polgármester tulajdono-
si nyilatkozattal megállapítja az új lakbért, ami 
a nyilatkozat kiadását követő második hónap 
első napjától alkalmazandó. A polgármester a 
tulajdonosi nyilatkozatot a bérlővel, valamint a 
vagyonkezelővel írásban közli. A polgármester 
tulajdonosi nyilatkozata alapján a vagyonkez-
elő harminc napon belül gondoskodik a bérleti 
szerződés módosításáról. 
(9) Ha a bérlő a (7) bekezdésben foglalt beje-
lentési és igazolási kötelezettségének hatá-
ridőben nem tesz eleget, a polgármester a (8) 
bekezdés szerinti tulajdonosi nyilatkozatával 
az igazoltan magasabb jövedelem megszer-
zésének időpontjára visszamenőleges hatály-
lyal állapítja meg az új bért.
(10) A polgármester az (5) bekezdés és a (8)-
(9) bekezdés szerinti tulajdonosi döntéséről a 
soron következő rendes ülésén tájékoztatja az 
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlősé-
gi Bizottságot.
(11) Piaci alapon az bérelhet lakást, akinek 
háztartásában élők igazolt jövedelme meg-
haladja
a) egyedülállónál a havi nettó 130.000 Ft-ot,
b) többtagú háztartás esetében az egy főre 
eső havi nettó 110.000 Ft-ot.
(12) Az Önkormányzat tulajdonában lévő laká-
sok bérbeadásáról szóló előterjesztések mel-
lékletét képezi a kérelmező munkáltatója által 
kiállított munkáltatói és jövedelemigazolás.”
6. §
A Rendelet „A lakások bérbeadásának jogcí-
mei” alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. §
(1) A bérbeadás feltétele, hogy a pályázat 
benyújtásakor, illetve pályázaton kívüli bér-
beadás esetén a bérleti szerződés megkö-
tésekor a bérlő rendelkezzen a lakás fenntar-
tásához elégséges, igazolt jövedelemmel, 
kivéve ismételt bérbeadás és jogviszony ren-
dezése.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a bérlő a 
lakás fenntartásához elégséges jövedelem-
mel rendelkezik, ha a háztartásában élők iga-
zolt jövedelme
a) egyedülálló bérlő esetében a havi nettó 
50.000 Ft-ot,
b) többtagú háztartás esetében az egy főre 
eső havi nettó 35.000 Ft-ot
meghaladja.
(3) Bérlőtársak esetében a bérlőtársak együt-
tes jövedelmének kell elérnie a (2) bekezdés-
ben meghatározott, a lakás fenntartásához 
elégséges jövedelmet.”
7. §.
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„6. §
(1) Piaci alapon történő bérbeadás elsősorban 
pályázat keretében történik. 
(2) A bérbeadói jogokat piaci alapú pályázat 
esetén az Egészségügyi, Szociális és Esély-
egyenlőségi Bizottság gyakorolja. A bérlő ki-
jelöléséről és a bérleti díj mértékéről – a vo-
natkozó hatályos rendelet szerint – a pályázat 
eredménye alapján az Egészségügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt.”
8. §
(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következő i) 
ponttal egészül ki:
(Közérdekből valósul meg a bérbeadás:)
„i) az Önkormányzat egészségügyi intézmé-
nyében szakorvosi feladatokat ellátó személy 
részére.”
(2) A Rendelet 7. § (5) bekezdés d) pontja he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
(Az (1) bekezdés tekintetében a bérbeadói jo-
gokat)
„az a), e), h) és i) pont vonatkozásában a pol-
gármester,”
(3) A Rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés e) és i) pontjában meghatáro-
zott esetben a bérbeadás ideje legfeljebb öt év 
határozott idő lehet, vagy a bérlő foglalkozta-
tási jogviszonyának idejére szólhat.”
9. §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„14. §
(1) Üres lakás bérbe adható lakásgazdálko-
dási érdekből a falszomszédos lakás bővíté-
sére, ha

a) az üres lakás önállóan nem hasznosítható, 
illetve a hasznosításához a bérbeadót terhelő 
kötelezettségek az önálló hasznosíthatóság-
hoz képest aránytalanul nagyok, és
b) a bővítendő lakás bérlője vállalja az üres la-
kás felújítását, illetve a lakásához csatolásá-
val kapcsolatos munkák hat hónapon belül, sa-
ját költségére történő elvégzését, valamint az 
egyéb járulékos költségek – társasház esetén 
az alapító okirat módosításának költségének – 
megfi zetését.
(2) A bérlő (1) bekezdés b) pontjában foglalt kö-
telezettségvállalásának műszaki megvalósítá-
sát a vagyonkezelő ellenőrzi, amelyről helyszíni 
jegyzőkönyvet vesz fel. A megvalósulást köve-
tően a változást az ingatlan-nyilvántartásba be 
kell jegyezni, valamint a vagyonkataszterben át 
kell vezetni.
(3) Másik, nagyobb alapterületű, több szoba-
számú és/vagy magasabb komfortfokozatú la-
kás adható bérbe annak, 
a) akinek lakhatási igényének mértéke az e ren-
delet 1. mellékletében foglaltakat nem halad-
ja meg, 
b) az Önkormányzatnak bérlakását tisztán, ki-
festve, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban leadja, és 
c) vállalja a másik lakás Egészségügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Bizottság által meghatáro-
zott felújításának költségeit.
(4) Másik, kisebb alapterületű, kevesebb szo-
baszámú, alacsonyabb komfortfokozatú lakás 
adható bérbe annak,
a) akivel szemben a vagyonkezelő a fennálló, 
határozatlan idejű bérleti szerződés felmon-
dását kezdeményezte, de a lakbérben és a 
lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi szolgálta-
tások díjában keletkezett tartozását kiegyen-
lítette, vagy ennek érdekében megállapodást 
kötött, és a tartozás kiegyenlítésének megkez-
dését igazolta,
b) akinek a határozott idejű bérleti szerződése 
úgy járt le, hogy azt megelőzően a lakbérben és 
a lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi szolgálta-
tási díjban tartozása keletkezett, de tartozását 
kiegyenlítette, vagy ennek érdekében megálla-
podást kötött, és a tartozás kiegyenlítésének 
megkezdését igazolta,
c) aki a családi, szociális helyzetében bekövet-
kezett változás miatt az általa bérelt nagyobb 
alapterületű, többszobás, magasabb komfort-
fokozatú lakást a továbbiakban nem kívánja 
bérelni, de bérlakásra igényt tart.
(5) Az e § szerinti bérbeadásról az Egészség-
ügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 
dönt. A döntéshez a lakás műszaki állapotáról 
a vagyonkezelő véleményét, a díjhátralékokról 
a vagyonkezelő, valamint a lakhatási szolgálta-
tásokkal kapcsolatos elszámoló hivatal adatait 
és igazolásait kell beszerezni.”
10. §
A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a pályázati kiírás a lakás bér-
letéért megajánlott legtöbb havidíjra vonatko-
zó rendelkezést is tartalmaz, a szerződéskö-
téskor a vagyonkezelő köteles érvényesíteni 
azt a szerződési feltételt, amely szerint a meg-
ajánlott hónapok lejártát és a rájuk eső bérleti 
díj megfi zetését követően a bérlő a mindenkor 
hatályos önkormányzati lakbérrendelet alapján 
megállapított lakbért köteles megfi zetni.”
11. §
A Rendelet 21. § (8) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„Költségelvű pályázat esetén a nyertes pályá-
zó a bérleti szerződés megkötése előtt pályáza-
ti költséget köteles fi zetni. A pályázati költség 
összegét a pályázat kiírója a pályázati kiírásban 
határozza meg.”
12. §
A Rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(3) Határozott időre vagy feltétel bekövetke-
zéséig kell a lakást bérbe adni, ha a bérlőkije-
lölési vagy bérlőkiválasztási jog jogosultja így 
rendelkezik, amit a bérleti szerződésben is rög-
zíteni kell.”
13. §
A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„27. §
(1) A lakást jogcím nélkül használó, a jogcím 
megszűnését követő naptól a jogviszony ren-
dezéséig vagy a lakás kiürítéséig köteles a la-

(folytatás a 9. oldalról)
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kás használatáért a lakbér mértékével azonos 
lakáshasználati díjat fi zetni.
(2) Ha a jogcím nélküli használó másik lakás-
ra nem tarthat igényt, a jogcím megszűnésé-
től számított harmadik hónap első napjától a 
fi zetendő lakáshasználati díj mértéke a lakás-
ra megállapított lakbér kétszeresére emelkedik.
(3) A lakáshasználati díj érvényesítése, vala-
mint a jogviszony rendezésének hiányában a 
lakás kiürítése a vagyonkezelő feladata.”
14. §
A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(1) A bérlő kérelmére a polgármester engedé-
lyezheti, hogy a lakásba a bérbeadó hozzájáru-
lása nélkül befogadott és vele együtt lakó gyer-
meke (az örökbefogadott, a mostoha és nevelt 
gyermek), szülője, valamint a jogszerűen befo-
gadott unokája a bérlőtársi szerződést meg-
kösse, ha a gyermek, illetőleg az unoka a 18. 
életévét betöltötte, és az együttlakás a bérlővel 
legalább három év óta folyamatos.”
15. §
A Rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
(4) A (3) bekezdés tekintetében az engedélyt 
a polgármester adja meg, valamint dönt a tu-
lajdonosi hozzájárulás megadásáról, ha a te-
vékenység gyakorlása telephelyengedélyhez 
kötött.
16. §
(1) A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„(1) A bérlő a vagyonkezelővel kötött szerződés-
ben vállalhatja a lakásbérlet ideje alatt a lakás 
rendeltetésszerű használatra való alkalmassá 
tételét vagy a hatósági előírásoknak megfe-
lelően a komfortfokozatának növelését. Ha a 
munkálatok elvégzését a bérlő pályázat kere-
tében vállalta, akkor az erre vonatkozó megál-
lapodást a bérleti szerződés rögzíti. A bérlő ál-
tal elvégzett, a bérbeadótól átvállalt (egyébként 
a bérbeadót kötelezően terhelő) munkák, köte-
lezettségek teljesítésének ellenértékét a lakbér-
be történő beszámítással lehet ellentételezni.”
(2) A Rendelet 36. § a következő (7)-(8) bekez-
déssel egészül ki:
„(7) A vagyonkezelővel az (1) bekezdés szerint 
megkötött szerződésen alapuló munkálatok ki-
vételével a bérlő a lakáson nem végezhet épí-
tési, átalakítási, továbbá a rendes gazdálkodás 
körét meghaladó felújítási munkálatokat.
(8) A (7) bekezdésben foglalt rendelkezés meg-
szegése esetén a vagyonkezelő a bérleti szerző-
dést rendkívüli felmondással megszüntetheti.”
17. §
A Rendelet a következő 36/A. §-al egészül ki:
„36/A. §
A bérlő a lakást nem adhatja albérletbe. E tila-
lom megszegése esetén a vagyonkezelő a bér-
leti szerződést rendkívüli felmondással meg-
szüntetheti.”
18. §
(1) A Rendelet 41. § (1) bekezdése a következő 
g) ponttal egészül ki:
(A kezelő a bérleti szerződés felmondását kez-
deményezheti az alábbi esetekben:)
„g) a bérlő megsérti a 3/B. §-ban meghatáro-
zott életvitelszerű lakhatás követelményét.”
(2) A Rendelet 41. §-a a következő (1a) bekez-
déssel egészül ki:
„(1a) A vagyonkezelő az (1) bekezdés szerinti 
eseteket a bérleti szerződésben felmondási ok-
ként köteles megjelölni.”
19. §
A Rendelet 57. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(2) A vagyonkezelő vezeti az önkormányzati 
bérlakások nyilvántartását.”
20. §
(1) A Rendelet 58. § (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„(4) A bérlő kérelmére a vagyonkezelő a polgár-
mesternél kezdeményezheti a 41. § (1) bekez-
dés a) pontja alapján történt felmondás visz-
szavonását, ha a bérlő a lakbértartozást, illetve 
közüzemi díjtartozást a felmondási időn belül 
maradéktalanul kiegyenlítette. A felmondás 
visszavonásának csak a vagyonkezelő kezde-
ményezése alapján van helye, azt a bérlő a bér-
beadónál közvetlenül nem kezdeményezheti.”
(2) A Rendelet 58. § (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„(5) A vagyonkezelő a bérlő kérelmére kezde-
ményezheti a polgármesternél a lakás hatá-

rozott időre történő bérbeadását, ha a bérleti 
szerződés a 41. § (1) bekezdés a) pontja alap-
ján felmondással szűnt meg, és a bérlő a lak-
bértartozását, illetve közüzemi díjtartozását a 
felmondási idő lejártát követően kiegyenlítet-
te. A kezdeményezésről a polgármester előter-
jesztésére az Egészségügyi, Szociális és Esély-
egyenlőségi Bizottság dönt.”
(3) A Rendelet 58. § a következő (6)-(7) bekez-
déssel egészül ki:
„(6) A felmondási idő alatt a vagyonkezelő a pol-
gármesternél kezdeményezheti a felmondás 
visszavonását, ha a bérleti szerződés felmon-
dására okot adó 41. § (1) bekezdés b)-d) pont-
jában meghatározott körülményt a bérlő meg-
szüntette. A kezdeményezésről a polgármester 
előterjesztésére az Egészségügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság dönt.
(7) Amennyiben a bérleti jogviszony rendezését 
a bérlő kezdeményezi, akkor a vagyonkezelő ja-
vasolhatja az Egészségügyi, Szociális és Esély-
egyenlőségi Bizottságnak a bérleti jogviszony 
helyreállítását.”
21. §
A Rendelet
a) 2. § (7) bekezdésében az „(1)-(6)” szövegrész 
helyébe „(1)-(4)” szöveg,
b) 3. § (6) bekezdésében, 10. § (3) és (5) bekez-
désében, 12. § (7) bekezdésében, 20. § (2) be-
kezdésében, 21. § (5) bekezdésében, 24. § (6) 
bekezdésében, 30. § (7) bekezdésében, 32. § 
(5) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. 
§ (2) bekezdésében és (5) bekezdés c) pontjá-
ban, 40. § (7), (10) és (13) bekezdésében, 41. § 
(1) bekezdésében és (2) bekezdésében, 57. § (1) 
és (3) bekezdésében és 58. § (3) bekezdésében 
a „kezelő” szövegrész helyébe a „vagyonkeze-
lő” szöveg,
c) 19. § (4) bekezdésében és 21. § (4) bekezdé-
sében a „harminc szövegrész helyébe� a „hat-
van” szöveg,
d) 24. § (4) bekezdésében a „kezelőnek” szöveg-
rész helyébe a „vagyonkezelőnek” szöveg,
e) 36. § (2) bekezdés a) pontjában, 37. § (1) és 
(3) bekezdésében a „bérbeadó” szövegrész he-
lyébe a „vagyonkezelő” szöveg,
f) 39. § (3) bekezdésében a „kezelőt� szövegrész 
helyébe a „vagyonkezelőt” szöveg
lép.
22. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (5) és (6) bekezdése,
b) 11. §-a,
c) 13. § (6) és (8) bekezdése,
d) 15. §-a,
e) 24. § (7) bekezdése,
f) 28. § (2) bekezdése,
g) 30. §-a,
h) 31. §-a,
i) 35. §-a,
j) 39/A. §-a,
k) 40. § (1) bekezdés i) pontja,
l) 40. § (2) bekezdés a) pontjában a „(lakáso-
kat)” szövegrész,
m) 40. § (2) bekezdés c) pontjában a „(lakások)” 
szövegrész,
n) 59. § 6. pontja.
23. §
Ez a rendelet 2018. május 15-én lép hatályba.
 Dr. Lamperth Mónika s. k. Hajdu László s. k.
 jegyző polgármester

Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 11/2018. (V.  9.)3 önkor-
mányzati rendelete a helyi környezet védel-
méről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet 
módosításáról 
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi környezet védelméről szóló 20/2002. 
(VII. 2.) ök. rendelet (a továbbiakban: Rende-

3  Elfogadta a képviselő-testület a 
2018. 05. 08-ai ülésén. Hatályos 
2018. 06. 01. napjától.

let) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
(1) Az Önkormányzat a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdé-
se szerint Környe zetvédelmi Alapot működtet.
(2) A Környezetvédelmi Alap célja:
a) a XV. kerület környezetvédelmi programja 
végrehajtásának elősegítése,
b) hozzájárulás a környezeti ártalmak megelő-
zéséhez,
c) hozzájárulás a már bekövetkezett környezeti 
károk mérsékléséhez,
d) a kerületi lakosság közvetlen lakókörnyeze-
tének és zöldterületeinek tisztaságát, rende-
zettségét, rendszeres gondozását elősegítő 
akciók és programok támogatása,
e) környezetvédelmi és természetvédelmi 
szemléletformálás.
(3) A Környezetvédelmi Alap Kvt. 58. § (2) be-
kezdésében meghatározottakon túli egyéb be-
vétele a fapótlási kötelezettség pénzbeli telje-
sítéséből befolyt összeg.
(4) Az Önkormányzat bevételének környezet-
védelmi célokra elkülönített összegét költség-
vetési rendeletében határozza meg.
(5) A Környezetvédelmi Alapba befolyt össze-
geket és az onnan történő kifi zetéseket elkülö-
nített alszámlán kell kezelni.
(6) A Környezetvédelmi Alap bevételei és az év 
végi maradványa el nem vonható, a következő 
költségvetési évre átvihető.”
2. §
A Rendelet Környezetvédelmi Alap alcíme a kö-
vetkező 5/A – 5/E. §-sal egészül ki:
„5/A. §
Az 5. § (2) bekezdése szerinti célok elérésre 
érdekében a Környezetvédelmi Alap pénzesz-
közei a költségvetési rendeletben meghatáro-
zott arányban és módon
a) az Önkormányzat környezetvédelmi célú 
programjainak és beruházásainak fi nanszí-
rozására,
b) a Rákospalota – Pestújhely – Újpalota „Kör-
nyezetvédelmi” Közalapítvány (a továbbiak-
ban: Közalapítvány) fi nanszírozására,
c) a kerületi lakosság és a kerületben tevé-
kenykedő szervezetek környezetvédelmi te-
vékenységének pályázati úton történő támo-
gatására
használható fel.
5/B. §
Az 5/A. § a) pont szerinti programok és beru-
házások előkészítéséről, végrehajtásáról és a 
Környezetvédelmi Alap terhére történő fi nan-
szírozásáról a polgármester gondoskodik.
5/C. §
(1) A Közalapítvány számára a Környezetvé-
delmi Alap terhére abban az esetben bizto-
sítható forrás, ha az Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodásban vállalja 
az 5. § (2) bekezdésében meghatározott cé-
lok megvalósítását, illetve az azokban történő 
közreműködést.
(2) Az együttműködési megállapodás megkö-
tésére a polgármester jogosult.
(3) A Képviselő-testület az együttműködési 
megállapodás alapján a költségvetési rende-
let elfogadásával dönt az (1) bekezdés szerinti 
forrás biztosításáról.
(4) A Közalapítvány a Környezetvédelmi Alap-
ból biztosított forrást kizárólag az 5. § (2) be-
kezdésében meghatározott célokra fordít-
hatja.
(5) A Közalapítvány a Környezetvédelmi Alap-
ból biztosított forrás terhére az 5. § (2) bekez-
dés d)-e) pontjában foglalt célok elérése ér-
dekében a kerületi lakosok és a kerületben 
tevékenykedő szervezetek részére pályázati 
úton támogatást nyújthat.
5/D. §
Az 5/A. § c) pontja szerinti pályázatokat a Ke-
rület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság írja ki és bírálja el. A 
pályázat nyertesével a polgármester köti meg 
a támogatási szerződést.
5/E. §
A polgármester a Környezetvédelmi Alap fel-
használásáról a zárszámadási rendelet előter-
jesztésével egyidejűleg beszámol a Képvise-
lő-testületnek.”
3. §
Ez a rendelet 2018. június 1-én lép hatályba.
 Dr. Lamperth Mónika s. k. Hajdu László s. k.
 jegyző polgármester

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt

2018. június 11-én hétfőn, 17.00 órától 

a Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó

(1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA
Téma: Településképi rendelet módosítása

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Németh Angéla

alpolgármester

T Á J É K O Z T A T Á S
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

8/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § bekezdése 
értelmében tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az 

1. § (2) bekezdés szerinti Partnereket, hogy a XV. kerület 
egész közigazgatási területére elkészült a

Településképi rendeletmódosítás
véleményezési dokumentációja.

A településképi rendelet (TkR) és a vele párhuzamosan készü-
lő helyi építési szabályzat tartalmilag egymáshoz kapcsoló-
dó rendeletek. Az összhang biztosítása érdekében szükséges 
a Kerületi Építési Szabályzat jóváhagyása előtt a településképi 
rendelet egyes előírásainak módosítása, hogy a két rendelet ne 
tartalmazzon egymással ellentétes rendelkezést.
A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakos-
ság javaslatot tehet, véleményt nyilváníthatnak a módosítás 
tervezetéről a közzétételtől számított 20 napon belül, 

2018. május 31-től 2018. június 20-ig

levélben vagy e-mailben, 
vagy Lakossági Tájékoztatáskor írásban.

A településképi rendeletről szóló Lakossági Tájékoztatót
2018. június 11-én 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.)

tartjuk, melyre tisztelettel várjuk az érdeklődőket.

A Főépítészi Irodának címzett véleményüket, észrevételeiket az 
alábbi postacímre vagy e-mail-címre várjuk:
levélcím:  Bp. XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Főépítészi Iroda 
Sipos Gábor főépítész
1153 Budapest, Bocskai u 1–3.

e-mail:  foepitesz@bpxv.hu
tel./fax:  (1) 305 3368, 305 3378

Budapest, 2018. május 11.

Hajdu László
polgármester
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INGATLAN
Eladó: Rákospalota kertvárosban a villa-
soron 720 nm-es telken 80+50 nm-es, fel-
újítandó ház. Kiépített ipari áram, gyűrűs 
kút, pince. Tel.: 06 20 463 7364
Kiadó: nyaraló Balatonalmádiban, 50 nm 
4 főre elő- és utószezonban 1 hétre 50 E Ft. 
Felszerelt konyha, nagy terasz, ágynemű, 
zárt parkoló. Tel.: 06 30 727 2727 
Panellakásra cserélném családi házamat 
a XV. kerületben. Kérek a kerületben 1+2 
félszobás lakást + 6,5 millió Ft-ot. Adok: 
felújításra szoruló tetőteres családi házat, 
hozzáépítési lehetőséggel + 120 n-öl telek-
kel. Tel.: 06 1 308 1413
Bérlés: Szeretnék egy pici telket bérel-
ni, vagy családi háznál egy leválasztható 
részt. Tel.: 06 70 537 8880
Magánszemély keres minimum 6-8 nm-
es helyiséget ideiglenesen, bútor tárolása 
céljából. Tel.: 06 1 417 1591

LAKHATÁS
Kiadó: kertes házban lakás külön be-
járattal dolgozónő részére. Telefon: 
06 70 299 9071
Kiadó kis albérletet keresek a XV. kerület-
ben. Tel.: 06 20 401 1000
Idős asszony lakhatást adna egyedülálló 
hölgynek háztartási segítségért, vagy be-
járó segítséget keres megbeszélt időre. Le-
het nyugdíjas is. Tel.: 06 30 861 0037

ELTARTÁS
Középkorú értelmiségi házaspár stabil 
háttérrel idős személlyel eltartási, gondo-
zási vagy életjáradéki szerződést kötne ott-
lakás nélkül. Tel.: 06 30 623 3113

ADOK-VESZEK
Eladó: 2 db biztonságos vasszekrény 
irat- és értéktárolásra, 180 magas, 90 cm 
széles, 40 cm mély, polcos, 2 db 2 kg-os 
kempingpalack, hordozható PB-gáz, infra-
sugárzó. Tel.: 06 20 477 8686 
Eladó: 38-as, meggyszínű, magas szá-
rú fűzős cipő (nem ortopéd) 5 E Ft, fekete 
férfi öltöny, nem alacsony termetre, átlagos 
méret 8 E Ft. Tel.: 06 30 861 0037
Eladó: utazáshoz kisméretű vasaló, 
sakk-készlet római kori öltözetű fi gurákkal, 
1963-as kiadású. 2 db kempinggázpalack. 
Tel.: 06 70 300 9295 

Eladó: egy erős vasgarázs, ill. műhelyajtó. 
Hőszigetelt 214 cm×194 cm. Thermoüve-
ges, keret nélküli. Tel.: 06 70 537 8880 
Eladó: olajradiátor, szőlőprés, szekrény-
sor, bejárati és teraszajtó, 40×40 (új) te-
tőpala barna, klinkertégla 100 db, mű-
holdvevő antenna, boroshordó, üstház 
bográccsal, Opel Astra első lökhárító, do-
hányzóasztal. Tel.: 06 30  302 0697 v. 
06 28 739 104
Eladó: 1 db használt, 3 égős gáztűzhely, 1 
db PB-gázpalack, 1db hegesztőaparát, 1 db 
akkutöltő, 5 E Ft/db, 1 db Grundig magnó 
5 E Ft, 2 db hangfal 2 E Ft, 1 db régi típu-
sú tv 1 E Ft, 7 db-os lexikon 7 E Ft. Telefon: 
06 70 299 9071 
Eladó olcsón: horganyzott acél kerí-
tésoszlop 15 db, 3 m hosszú, 5 cm átmérő-
jű. Tel.: 06 1 306 1720 
Eladó: 210×103×70 cm-es vasasztal 
20 kg-os satuval 25 E Ft, hintaágy 20 E Ft, 
kempingpalack, hordozható PB-gáz, infra-
sugárzó, 30 db műanyag, 10 l-es gyümöl-
csös láda, 3 db 10 l-es üvegballon. Telefon: 
06 20 535 7849
Eladó: még nem használt (2016-ban vásá-
rolt) Bread Maker kenyérsütő (gluténmentes, 
diabetikus pékáru is készíthető benne), jutá-
nyos áron (12 000 Ft). Tel.: 06  30 979 5124
Eladó: Marcato Atlasz Ampia 3 funkciós, 
olasz tésztavágó gép, asztalra szerelhető, 
majdnem új állapotban (9000 Ft). Telefon: 
06 30 979 5124
Eladó: Zen CHi Classic Massager elektro-
mos masszírozógép rezgő, derékkorongos. 
Jó állapotban lévő, alig használt (14 000 Ft). 
Tel.: 06 30 979 5124
Eladó: négykerekű rokkantkocsi (rolá-
te) 10 E Ft, 2 db Relaxa fotel lábtartóval, 
25 E Ft/db. Tel.: 06 20 227 9272
Eladó: 4 db 3 m-es, 3 db 2,5 m-es acél osz-
lopcső. Bontott levélcserép 12 nm, ingyen 
elvihető. Tel.: 06 1 306 1720 
Eladó: 2 részes termálüveges ablak, szá-
mítógéptartós sarokíróasztal 120×120 cal-
vados színben. Új fürdőszobatükör 55×70, 
2  db égővel. Tel.: 06 70 300 9295
Eladó: alig használt galériás gyermek-
ágy matraccal, szétszedett állapotban, m: 
170 cm, h: 160 + 30 cm hosszabbítható, sz: 
85  cm. 25 E Ft. 7 kg tépett 20 éves libatoll 
„nem használt” Tel.: 06 30 214 7816

 SZOLGÁLTATÁS

Friss nyugdíjas felnőtt szakápoló Újpalotán 
és környékén vállal idősgondozást, betegápo-
lást részmunkaidőben. Tel.: 06 1 418 7459  v. 
06 70 582 3297

TÁRSKERESÉS

Megismerkednék korban hozzám illő rákos-
palotai rendes férfi val. Én 70 éves hölgy va-
gyok. Hátralévő életemet szeretném szere-
tetben élni. Kalandorok kíméljenek. Telefon: 
06 1 308 1413

Független férfi  keresi párját komoly kap-
csolatra 165 cm/42 éves vagyok. Telefon: 
06 70 264 1285

Hatvankét éves, egyedülálló, utazást, kirán-
dulást, fürdőt és színházat kedvelő nő meg-
ismerkedne hasonló érdeklődésű hölggyel 
közös programok eltöltése céljából.Telefon: 
06  70 866 6698, 16–21 óráig.

ÜDÜLÉS

Agárdi Viking Hotelben eladom kétfős 
apartmanomat (helyben uszoda közelben 
gyógyfürdő, augusztus 11–24-ig) 45 000 Ft-
ért. Tel.: 06 70 627 0653 

Átadó: Bükfürdői üdülőszövetkezetben 
aug. 22 – szept. 04-ig egy szobás apartman 
(3 fő, 40 E Ft.) Tel.: 06 30 287 8555

EGYÉB

Nagymamát szeretnék találni!! Ha önnek 
nincs unokája, de tudná szeretni az 5 éves 
kisfi am. Tessék hívni, vasárnaponként meglá-
togatnánk. Tel.: 06 70 633 1486

A kerületi lakosok számára – szol-
gáltatások kivételével – legfeljebb 
20 szóig ingyenes megjelenést biz-
tosítunk. A hirdetéseket az adott 
terjedelmi lehetőségek fi gyelem-
bevételével, a beérkezés sorrend-
jében közöljük. A hirdetések tartal-
máért a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget.

AJTÓ, ABLAK

Ablakjavítás, www.ajtoablak doktor.hu 
24 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseré-
jét, festését, hőszigetelő üvegezését, szi-
getelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
Horvát Ákos, telefon: 06 70 550 0269

ASZTALOS

Bútorkészítés! Egyedi méretre készített 
kony hák, beépített szekrények, gardró-
bok, tolóajtós szekrények készítését vál-
lalom. Felméréstől a beépítésig. Telefon: 
+36 20 349 2224 www. butorkeszites.iwk.
hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

FESTMÉNYEK

XIX–XX. századi magyar és külföldi mű-
vészek festményeit keressük megvételre 
készpénzért gyűjtők, befektetők részé-
re. Nemes Galéria, 1024 Budapest, Szil-
ágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 302 8696, mo-
bil: 06 30 949 2900, e-mail:  nemes.gyula@ 
nemesgaleria.hu

KÉMÉNY

Szabó Balázs vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyinté-
zéssel. 06 20 264 7752

ÜVEGEZÉS

ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, kirakat üve-
gezése. Hőszigetelő üvegek, zu hany-
kabinok beépítése. Régi keretek átala-
kítása hőszigetelő üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Biztosításra 
is! Nagy Miklós, telefon: +36 20 9777 150

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

  HIRDETÉSFELVÉTEL

E-mail: 
hirdetes@xvmedia.hu
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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. 

május 31. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

június 1. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Állatbarát magazin

június 2. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

június 3. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

június 4. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

június 5. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

június 6. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 

június 7. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

június 8. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
19:55 Parlamenti pillanatok
20:05 Állatbarát magazin

június 9. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

június 10. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

június 11. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

június 12. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

június 13. 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

MIÉNK A JÁTSZÓTÉR!
június 1. péntek 17–19 óra
Portéka Színpad: A Nagy Magrabló
Helyszín: Rädda Barnen – Eötvös 
utcai játszótér. Belépés ingyenes.

VII. TÁRSASJÁTÉK FIESZTA 
június 3. vasárnap 10–18 óra
Ára: 500 Ft

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

KERÜLETI KALANDOZÁSOK
TÁBOR 
június 18–22.
Ára ebéddel, uzsonnával: 18 000 Ft

ZÖLD UTAK 
KARNYÚJTÁSNYIRA TÁBOR
június 25–29.
Ára ebéddel, uzsonnával: 22 000 Ft

KÖNYVMOLY TÁBOR
augusztus 27–31.
Ára ebéddel, uzsonnával: 18 000 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

KOZÁK TÉRI NAP 
június 3. vasárnap 10–18 óra 
Részletek a honlapon!

GYEREKJÓGA
szerda 16.30–17.30 óra
4–6 éveseknek
szombat 9.30–10.30 óra
7–10 éveseknek  
Ára: 1200 Ft/alkalom
Jelentkezés: 06 20 412 8637

ZUMBA
hétfő, csütörtök, péntek 
19.30–20.30 óra
Ára: 1000 Ft/alkalom

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

ZSÓKAVÁR GALÉRIA 
június 5. kedd 18 óra
Petri Katalin textilművész „Természet 
selyemben” c. kiállítása

ÚJPALOTA QUIZ
június 12. kedd 18 óra 

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

KALÓZ TÁBOR 
június 25–29. Ára: 15 000 Ft

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

26. PESTÚJHELYI NAPOK
Kerti Kocsma – Napkutya zenekar
május 31. csütörtök 19 óra
Ára: 500 Ft

Ripoff Raskolnikov Band 
koncert
június 1. péntek 19–22 óra
Ára: 1200 Ft

Retro Party – Odeion zenekar
június 2. szombat 19–22 óra
LGT emlékkoncert. Ára: 1000 Ft

MÁV Szimfonikus Zenekar
koncertje 
június 3. vasárnap, 18 óra
az Észak–Pesti Kórház kertjében
(1158 Őrjárat u. 1–3.)
A belépés díjtalan

Nyári táborainkról további információkat olvashat a www.csokonaiksk.hu oldalon.

Június 8. péntek 
18.30 Jambalaya zenekar

Június 9. szombat
17.00 Crazy Little Queen 
 Tribute Band
19.00 Delhusa Gjon koncert
20.30 The Prison Band 
 rockabilly zenekar

Június 10. vasárnap
14.00 Rippel Brothers 
 Akadémia show műsora
17.15 Soltész Rezső koncert
18.00 Pomázi Önkéntes 
 Tűzoltózenekar
19.30 PA-DÖ-DŐ koncert
21.45 Tűzijáték

26. ÚJPALOTAI NAPOK
Újpalota, Fő tér 
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A kis közösségek, baráti társaságok, a lokálpatrióta képzőművészek, illet-
ve a közművelődési szakemberek munkája mind hozzájárulnak a sajátos 
pestújhelyi hangulathoz. A Pestújhelyi Napokon immár 26. alkalommal 
kóstolhattunk bele abba a hamisítatlan mikrokultúrába, mely gazdag ze-
nei, színházi események mellett csemegéket is kínált minden korosztály-
nak május 24-től egészen június 3-ig.

A Pestújhelyi Közösségi Ház munkatársai a programsorozat 
megnyitójával kötötték össze Nagy Előd kiállítását, így alkalmat 
teremtettek a helyi művészek és műkedvelők találkozására. A 
tárlatot és az eseménysorozatot Hajdu László polgármester nyi-
totta meg. Az ismert pestújhelyi festőművész alkotásait a Magyar 
Nemzeti Galériában, a Budapesti Történeti Múzeumban és a 
Petőfi  Irodalmi Múzeumban is megtaláljuk, több mint 80 önálló 
kiállításon mutatta meg képeit, rajzait, illetve éremplasztikáit.  

Két nappal később, május 26-ára kötetlenebb szórakozásra 
vártak kicsiket és nagyokat a családi napra. A közösségi ház 
udvarán délelőtt tarották a Szlipcsevics István Emlékversenyt, 

Pestújhelyi  

Megnyitó | Nagy Előd kiállítása

Családi nap | Változatos programok
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i  esszencia
melynek meghonosításában nagy szerepe volt a népszerű spor-
toló özvegyének, Ruzicska Andreának. A kerékpárok és futóci-
pők után előkerültek a fakanalak is, a bográcsokban rotyogó étel 
és a rézfúvós Brass Dance zenekar fi lmslágerei csábították az 
érdeklődőket. A vadnyugati hangulat azonban élre tört, ugyanis 
a Cowboyok eledele bizonyult a legízletesebbnek. 

A rendezvénysorozat új színfoltja a Pestújhely és Újpalota 
határán lévő felüljáró alatti kertmozi vetítése, mely a fi atalok öt-
lete alapján és aktív közreműködésükkel valósult meg. A Prizma 
Kör és a Pestújhelyi Közösségi Ház fotópályázatának kiállítása, 
A szerelmes ember a mindent elsöprő szerelem előtt tiszteleg. 
A közösségformáló élmények egyik meghatározó része az ul-
tibajnokság, május 27-én délután minden a kártyákról szólt. 

Kerti Kocsma, Nyitott rajz- és zománcműhely, koncertek, 
ezek csak néhány további programok a palettáról. Ha pedig 
most lemaradtak a Pestújhelyi Nap eseményeiről, ne búsulja-
nak, jut még bőven a szórakozásból Pestújhelyen nyáron.

(béres)
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Ultibajnokság

Novecento – egy monológ | Matta Lóránt önálló előadása

A szerelmes ember | Fotópályázat
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURAGRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Kemény István új verses-
kötetében olvas-
h a t ó  m ű v e k -
re leginkább a 

sokszínűség jellemző. 
Ugyanolyan sokszínűek, 
mint a világ különböző 
tájait keresztülszelő 
vizek. Nincs különbség 
a vízcseppek között, 
akár a Dunából, akár 
a Nílusból származ-
nak, összességében 
mégis teljesen más a 
két folyó. A kötet első versének 
címe Duna, a záró mű pedig a Nílus. 

Az utazás pedig nem térképhez 
vagy a földgömbhöz kötött, hanem 
múlthoz vagy jelenhez, kezdethez 
és véghez – egy élet eddigi állomá-
saihoz. A versek nemcsak tartalmi-
lag különböznek, hanem formailag 
is. Vannak nagyon erős egysorosok 
(Kérdés vagy az Internet), és több-
oldalas, régi időket idéző alkotások 
(Helyszínelők vitája). Még a vers 
lapon elfoglalt helyének is szerepe 
van, mint ahogy A legalsó sor című 
műben. 

Kemény István nem véletlenül 

az egyik legelismertebb kortárs köl-
tő, olyan témákat választott ezeknél 

a verseinél is, amelyek 
mindenkit megérint-
hetnek. Mégis más 

sz emp ontb ól  lát ja 
mindenki  az akár hét-

köznapi, akár létkérdé-
seket taglaló verseket. 

A hétköznapi történések 
is többszörös jelentéstar-

talommal bírnak, mint 
például a Taxiban című 

alkotásában.
Taxiban

egy röhécselő tegnappal
egy félig alvó holnappal
és egy beszédkényszeres mával.
Én szállok ki először, 
valaki vegye el a pénzt.

Parti Nagy Lajos mondta róla, 
hogy „Alapember, nem nagyon ke-
rülhető meg, noha nem mondhat-
nám, hogy bárkinek útjában állna”. 
Ne kerüljük meg mi sem Kemény 
István Nílus című kötetét.
(Kemény István: Nílus; Magvető, 
2018; 2699 Ft)

(KI)
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A MÁV Szimfonikus Zenekar június 2-án 
ingyenes koncertekkel várja a közönsé-
get Budapest belvárosában, a 2018/2019-
es évadban pedig tíz bérletsorozatot kí-
nál. Lendvai György ügyvezető igazgató 
május 24-én sajtótájékoztatón kiemelte, 
a bérletes koncerteknek a Müpa mellett 
a Zeneakadémia, az Olasz Kultúrintézet, 
a Festetics Palota és a Magyar Nemzeti 
Múzeum ad otthont.

Az évad kiemelkedő eseménye lesz 
a zenekar japán turnéja abból az 
alkalomból, hogy Japán 150 év-
vel ezelőtt vette fel a diplomáciai 

kapcsolatot az Osztrák–Magyar 
Monarchiával. A kezdeményezés 
Ingrid Fujiko Hemming zongo-
raművésznőtől ered, aki évek óta 
visszatérő vendége a zenekarnak. 

Csaba Péter vezető karnagy, mű-
vészeti vezető a Hegedű-bérletről 
beszélt, amely az évad újdonsága. 
Mindemellett folytatódnak a csa-
ládi hangversenyek, az Unokák és 
nagyszülők, a Búgócsiga és Sze-
retethang, valamint a Zene-Tér-
Kép-Plusz sorozatok is. Részletek a 
mavzenekar.hu oldalon.

B. I.

Minden ártérÉvad újdonsággal

Meghívta a gólyát a róka egyszer ebédre, s egy 
lapostányért tett, színig levessel, elébe.

A gólya éhes volt, de hosszú csőre 
miatt egy jóízű kortyot belőle nem 
ehetett.

A róka nézte, falt és nevetett.

Aztán a gólya másnap visszahívta a 
rókát. Palackban gőzölt a sokféle ritka 
finomság.

A róka éhes volt, de csak szagolta 
az ételt: nem ért a palackba az 
orra.

Éhen maradt, s a gólyáé lett a sok 
jó falat.

A lakoma végén, mikor fölálltak:
Remélem 

 éppoly jónak 
találtad ebédem, 
mint én tegnap a 
tiédet, barátom; 
konyhádon tanult 

főzni a 
szakácsom.

A róka csak nézett, s korgó 
gyomorral elszaladt.
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Ha ma végigmegyünk a XV. kerületben 
a Fő úton, nehéz elképzelni, hogy száz éve 
ugyanitt még sokszoknyás, kendős asszo-
nyok cipelték a kosaraikat, miközben lovas 
kocsik mentek el mellettük. A Rákospalo-
tai Örökségünk Egyesület Rákospalota régi 
hagyományait gyűjti és varázsolja élővé, le-
gyen szó akár népviseletről, ünnepekről, 
mint a szüreti felvonulás, vagy olyan szoká-
sokról, mint a komarétes készítése. Artner-
né Dudás Zsuzsanna, az egyesület alelnöke 
mesélt a munkájukról és terveikről. 

A Rákospalota Örökségünk Egyesü-
letet egy baráti társaság alapította, 
aminek a tagjai erős palotai gyöke-
rekkel rendelkeztek. Mivel a család-
juk több generáció óta itt élt, bele-
születtek ezekbe a hagyományokba. 
Látták a nagyszülőket földművelés 
közben, de azt is, hogyan viselik ün-
nepekkor a díszes ruhákat, hogyan 
fonták a hajukat, hogyan vágtak 
disznót és hogy sütöttek rétest vagy 
kalácsot. Történetük és munkájuk 
szorosan összefonódik a Szilas Nép-
táncegyüttessel, a Szilas a néptáncra 
fókuszál, a Rákospalotai Örökségünk 
Egyesület pedig inkább a hagyo-
mányőrzésre. 

Azonos az alapítók köre és kö-
tődnek egymáshoz. Az egyesületben 
mindenki önkéntesként, társadalmi 
munkában dolgozik, hozzáadja a saját 
szaktudását a munkájukhoz, emellett 
saját anyagi forrásaikkal is segítik a 
fennmaradást. A már jól ismert szü-
reti felvonulás és a Falunap mellett 
mindig vannak új terveik, például 
szalontánctanfolyamot szervezné-
nek fiataloknak, vagy Apáról fiúra 
program keretében a földművelés 
fortélyait osztanák meg a fi atalokkal. 
De tartanak nóta estet, bálokat és 
kötetlen beszélgetés sorozatot Hogy 
is volt az, Édesanyám? címmel. 

 Artnerné Dudás Zsuzsanna sze-
rint az egyesületben „ha valaki felvet 
egy ötletet, mindenki mögé áll, és 
együtt csináljuk. Azért jó itt élni, mert 
élő közösség van, nem egymás mel-
lett, hanem együtt élünk. Ugyanúgy, 
mint régen”.

Artnerné Dudás Zsuzsanna ja-
vaslatára a következő számunkban 
Kálvinné György Gabriellát, a XV. 
kerületi Kossuth Lajos Általános Is-
kola pedagógusát keressük meg, és a 
népművészetről és a hagyományőr-
zésről fogjuk kérdezni.                   -cs -ó

Olvasónktól kaptuk az alábbi levelet a 2018. május 3-i 8. 
számunkban megjelent Baleset vagy szabotázs című cik-
kel kapcsolatban. Korabeli sajtómegjelenésekből próbáltuk 
rekonstruálni az 1947-ben történt robbanást, ami az akkor 
még Hutter és Lever, később Növényolajgyárban volt. Fon-
tos számunkra a sokoldalú tájékoztatást, és mivel a cikk írá-
sakor nem találtunk olyan szemtanút, akinek volt közvetlen 
információja a robbantás körülményeiről, ezért is jelentetjük 
meg olvasónk véleményét, aki saját forrásból tud új szem-
pontokat hozzátenni a történethez.

„Előrebocsátom, hogy érintett vagyok az ügyben, az 
egyik vádlott apám, dr. Hunyady László volt (1948-
ban megbízott főmérnök, három üzem – olajfi nomí-
tó, olajhidrogénező és margarinüzemek – vezetője). 
A vádlottak ügyét az MDP (kommunista párt) – a 
harmadik legnagyobb párt volt a nyertes kisgazdák 
és a szocdemek után – nyomására szovjet mintára 

és nyomásra bevezetett munkásbíróság tárgyalta, 
ami azért történhetett, mert a belügyi tárcát ők 
irányították. A jogerős törvényeket félretették, és 
a hároméves terv teljesítését veszélyeztető okokra 
hivatkozva elvileg bárkit elmarasztalhattak. 

A Hutter és Lever-féle szabotázsper az 1945–49 
közötti koncepciós perek egyik típusa volt, a másik 
terület a politikai perek voltak, melyek során koholt 
vádakkal megfélemlítették, börtönbe zárták vagy 
kivégezték politikai ellenfeleiket a teljes hatalomát-
vételhez. A szabotázsperek célja gazdasági jellegű 
volt, a kommunisták az államosítás eléréséhez sza-
botázsakciókat imitáltak, és azokat kommunista 
megbízottak hajtották végre. Ezek éveken keresztül 
tartottak, folyamatos volt az uszítás, ezzel volt tele a 
sajtó, de minden esetét a külföldi tulajdonú gyárak 
vezetői ellen hajtották végre. Az olajgyári szabotázst 
imitáló robbantás előtt egy (később nyilasnak bizo-

nyult) munkás a magőrlő hengerszerkezetbe dobott 
egy rézpénzt, ezt követte az extrakciós üzemben a 
dara elégtelen benzintelenítése miatti légrobbanás 
(a szellőztető ventilátorok régóta rossz műszaki ál-
lapotban voltak) egy h alálesettel és több sérülttel. 
Ezután volt egy margarinüzemi olajtartály-rob-
banás, ami azért következett be, mert egy hasz-
nálaton kívüli, meghibásodott tartályt gőznyomás 
alá helyeztek, itt személyi sérülések és nagyobb 
anyagi kár volt.

Az ötvenes évek elején az ítéletet (pénzbüntetés 
és kitelepítés Budapestről) megsemmisítették, reha-
bilitálták és kárpótolták apámat, hiszen a hatalom-
nak szüksége volt szakemberekre. 

Kérem, a leírtak szíves nyilvánosságra hozata-
lát, úgy érzem, ezzel tartozom azoknak az ártatlan 
embereknek, akik ezt az időszakot végigszenvedték. 

Hunyady Kálmán”

Hogyan lehet elérni, hogy az iskolás fi atalok 
szabadidejüket értelmesen, hasznosan és jó 
hangulatban töltsék el? Talán legfontosabb, 
hogy legyen egy helyük, ahová mehetnek. 
De a falak és a pingpongasztal mellett kell 
egy felnőttcsapat is, ami segíteni tud nekik 
onnantól, hogy biztonságban érezzék magu-
kat egészen az önmegvalósításig. A KoMa 
Bázis bemutatónapot szervezett május 23-
án, ahol a programokon részt vevő fi atalok 
is elmondták, miért járnak ide. 

Visszatérő motívum volt a történe-
tekben, hogy először testvérrel vagy 
baráttal jöttek, aztán „itt ragadtak”. 
Kata gimnazista, amióta részt vett 
az egyik itteni közösségi színházi 
előadáson, rájött, hogy érdekli a 
színjátszás. Emellett tanulni is itt 
szokott, mert ami nem megy, abból 
segítenek neki (átment olyan tárgy-
ból, amivel eddig gond volt), de van 
olyan tantárgy, amiből ő korrepetál. 
Ez ugyanígy van Dórinál is, aki diszle-
xiásként történelemből és magyarból 
kap segítséget, de tanulópárjának a 
reál tárgyakból segít. 

A KoMa munkatársai nemcsak az 
adott leckében segítenek (egyénileg 
vagy kis csoportban), hanem tanulni 

is tanítják őket, megpróbálják rá-
vezetni, hogy mi érdekli őket, majd 
abban elmélyedhetnek. Jó példa 
erre Atesz, aki a XV. kerületben la-
kik, és már négy éve jár ide, mint a 
Filmklub látogatója, a közeljövőben 
pedig szervezőként is segíti a pénteki 
fi lmnézéseket. 

A tanulási segítség és a közös-
ségi tér mellett a színház is komoly 
vonzerőt jelent nekik. A szereplők a 
próbák során sokszor kénytelenek 
olyan kérdéseket is megválaszolni 
magukban, melyekkel egyébként 
nem akarnának szembesülni, de itt 
azt is látják, hogy a többiek ugyanúgy 
keresztülmennek ezeken a folyama-
tokon. Ákos szerint a családján kívül 
nincs más, csak a mentora, akitől 
mindig segítségre számíthat. Ági is 
így érez, neki olyan a komás mentora, 
mintha a testvére lenne, segít neki, de 
titkait is megoszthatja vele. Az angol 
csevegőkörtől a festészeten és a tár-
sasjátékozáson át a gyúrásig rengeteg 
lehetősége van itt a fi ataloknak. De ha 
ahhoz van kedvük, csak beszélgetnek 
vagy „punnyadnak”. Mint ha otthon 
lennének.

(kovács)
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Olvasónk írta

Unatkozás helyettÉlő örökség, közösség
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Gálázott a Kolozsvár suli

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola, a kerület egyik legré-
gebbi iskolája, ebben a tanévben ünnepli fennállásának 
60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gálát rendeztek a 
Hubay Jenő Zeneiskola dísztermében május 18-án. 

Holnemvolt Vár 
Megnyílt a Holnemvolt Vár játszópark, amely 
elsősorban a kisgyermekes családokat várja 
interaktív mesevárral, állatsimogatóval és szá-
mos játéklehetőséggel. 
Az új területen főként a szelídebb állatok van-
nak jelen, az új állatsimogató, a tengerimala-
cok városa és számos, nagyrészt háziállatokat 
bemutató létesítmény várja a közönséget. A 
„Szőrmókosban” az alpakákkal, a karavánsze-
rájnál a kétpúpú tevékkel, a Várkertben kiala-
kított majorságban pedig a magyar tarka mar-

hákkal, a gyimesi rackajuhokkal, a mangalica 
sertésekkel lehet találkozni. A Nyíhangár öve-
zetében az állatkert lovas hagyományai szület-
nek újjá, a Macskaköves udvarban pedig kéz-
műves programok, egyebek közt agyagozás és 
pékműhely is várja az érdeklődőket. A központi 
építményben, a Hetedhét Palotában a magyar 
állatmesék világával lehet megismerkedni. 
Az ötszintes épület 2700 négyzetméterén egy 
oktató- és játszóház található, amelynek já-
tékai között ismerős állatmesék elevenednek 
meg. A helyszínhez kapcsolódik a Frakk terem 
is, amely a meséken keresztül oktatja a gyere-
keket a felelős állattartásra. Az állatkerti ját-
szópark része lesz a még kialakítás alatt lévő 
Sünispotály, amely az állatkerti mentőmunka 
új központjaként funkcionál majd; ezen a bázi-
son ismerheti meg a közönség a munka rész-
leteit is. Kialakításra vár a területen lévő Cápa-
suli is, amely a Pannon Parkhoz kapcsolódó 
fejlesztés egyik eleme. A leendő Park közpon-
ti építményéhez, a biodómhoz ugyanis egy ten-
geri akvárium is kapcsolódik majd, ahol a kö-
zönség különféle cápákat láthat – olvasható az 
Állatkert közleményében. 

Kozák téri nap

A hagyományokhoz híven 
idén is megrendezik a Ko-
zák téri napokat a Kozák Téri 
Közösségi Házban. A prog-
ramok június 3-án reggel 
10 órakor kezdődnek és este 
6 órakor a WatchMe együt-
tes koncertjével érnek véget. 
A nap folyamán lesz többek 
között zenés előadás gyere-
keknek, jazzbalett-bemutató, 
főzőverseny. 

Kerületi Táncszemle
Új néven, de a régi célok megőrzése mel-
lett tartják meg a Kerületi Táncszemlét júni-
us 2-án a Sződliget utca 24–30. udvarán. A 
kezdeményezés – amit korábban a „Táncol a 
kerület” fesztiválként ismertünk meg – cél-
ja egy olyan sokszínű táncművészeti fórum 
megteremtése, amely a kerületben működő 
vagy ide kötődő tánccsoportoknak, iskolai 
vagy óvodai szakkörök produkcióinak nyújt 
színvonalas fellépési lehetőséget. Külön-
leges alkalom ez, ahol különböző stílusok 
találkozhatnak, és a tánckedvelő gyerekek, 
felnőttek megismerkedhetnek egymással.

Az egész napos táncműsoron kívül kirako-
dóvásárral, népviselet-kiállítással, kézmű-
ves foglalkozásokkal, bemutató táncórák-
kal, valamint büfével várják az érdeklődőket. 
A belépés egész nap ingyenes lesz – írta 
meghívójában a Szilas Néptáncegyüttes. 

Speciális Művészeti Fesztivál

Az Újpalotai ÉNO és a Magyar Speciális Művészeti Műhely 
Egyesület közös szervezésében, a Csokonai Kulturális és 
Sportközpont közreműködésével hatodik alkalommal ren-
dezik meg Budapesten a SpeciArt – Ablak a világra! Speci-
ális Művészeti Fesztivált. A fesztivál célja a fogyatékkal élő 
emberek művészeti tevékenységének bemutatása, továbbá 
a művészeti nevelés területén dolgozó szakemberek tapasz-
talatcseréje. Kétnapos fesztiváli programmal, kézműves 
foglalkozásokkal, koncertekkel várják a szórakozni vágyó 
közönséget Újpalota főterén június 7-én és 8-án. 

Több mint 100 programmal, világsztárokkal és bemutatókkal 
várja a közönséget a Budapesti Nyári Fesztivál június 9. és 
szeptember 1. között a Margitszigeten és a Városmajorban. 
A fesztiválon opera- és operettbemutatókkal, balettelőadá-
sokkal, klasszikus, könnyűzenei és crossover koncertekkel, 
színházi előadásokkal, neves magyar és nemzetközi művé-
szekkel, szuperprodukciókkal, kiállításokkal és gyerekelőadá-
sokkal várják a közönséget. A programokról bővebb informá-
ció a www. szabadter.hu oldalon érhető el. 

Budapesti Nyári Fesztivál
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Május 25-én tartották az Olvasni jó! kampány záróeseményét 
a Spirálház könyvtárában. A kampánnyal az olvasás megsze-
rettetését és a könyvtár népszerűsítését célozták meg a szer-
vezők. Az önkormányzat, az Öthét Egyesület és a Szabó Ervin 
Könyvtár Zsókavár Utcai Tagkönyvtárának kezdeményezé-
sében az első ötven beiratkozó és legalább egy könyvet köl-
csönző ajándékot kapott. Az önkormányzat nevében Németh 
Angéla alpolgármester adta át az ajándékot. 

Kampányzáró
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R E N DŐR S É G I  H Í R E K

Önkiszolgálás
Egy férfi  az egyik újpalotai büfé mögött álló lelakatolt és lelán-
colt ajtójú hűtőautomata üvegét betörte, majd abból ételt és 
italt lopott. A tolvaj megpróbálta az ételt helyben megenni, ám 
a helyszínre kiérkező rendőrök ezt megakadályozták. A férfi t 
rongálással és lopással gyanúsították meg.                               RiTa

Fű a kocsiban

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.

Egy autóvezetőt igazoltattak a rendőrök a Népfelkelő utcában. 
A jármű utasterében három papírba csomagolt, zöld színű 
növényi törmeléket találtak, melyekről az autó vezetője úgy 
nyilatkozott, hogy az marihuána. A férfi val gyorstesztet csi-
náltattak, ami pozitív eredményt mutatott, ezért kábítószer bir-
toklása miatt indult eljárás ellene.                                                    R. T.

Kiporciózva
Két férfi t állítottak elő a rendőrök, akik azzal gyanúsíthatók, 
hogy az autójukban kábítószergyanús fehér porokat, zöld nö-
vényi törmelékeket tartalmazó nejlontasakokat és zöld növé-
nyi törmelékkel töltött sodort cigarettát tároltak. A két férfi  el-
len kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.                          -sch -s

Parkolóvita
Két férfi  vitatkozott össze az egyik Szentmihályi úti parkoló-
ban, mert az egyikük annak ellenére állt be autójával egy üres 
parkolóhelyre, hogy a másik férfi  jelezte neki, az egy céges 
autó számára fenntartott hely. Mivel ennek ellenére sem állt el 
onnan, a céges autó vezetője úgy mögé állt, hogy az autó moz-
díthatatlanná vált. Erre a beszorított kocsi tulaja feldühödött, 
és háromszor belerúgott a mögötte álló kocsi lökhárítójába. A 
férfi  ellen garázdaság miatt indult eljárás.

                                                   (riersch)

Kelemen Sándor százados személyében május 1-jé-
től új bűnügyi vezetője lett a kerületi rendőrkapitány-
ságnak. Az új rendőrtiszt azonban már régóta jól is-
meri a városrészt.

– Ez volt az első állomáshelyem 2006-ban, 
majd amikor bűnügyi vezetőként Zuglóban 
dolgoztam, napi kapcsolatban voltam az itteni 
kollégákkal – mondta a szakember. – Jelen-
leg Újpesten lakom, így mondhatni, nemcsak 
munkahelyem, hanem félig-meddig a lakóhe-
lyem is ez a kerület.

Kelemen Sándor mindig is nyomozó sze-
retett volna lenni, pedig akár más irányba is 
elindulhatott volna. Egy mezőtúri pedagógus-
családból származik, a tanulmányi eredmé-
nye is kimagasló volt. Ő azonban az érettségi 
után a földrajz- és történelemtudományok 
helyett inkább a rendőri pályát választotta. 
A Rendőrtiszti Főiskolán határőr szakon 
végzett, 2006-ig a Ferihegyi repülőtéren volt 
szolgálatban.

– Az útlevelek kezelése volt a feladatom, 
ami érdekes munka volt, hiszen 210 ország 
útlevelét foghattam a kezembe – mondta a 
vezető. – Azonban ennél nagyobb kihívásokra 
vágytam, ezért váltottam 2006-ban, és lettem 
a XV. kerületi rendőrkapitányságon vizsgáló.

Innen az útja Budapest legnagyobb kerüle-
tébe, a XI.-be vezetett. Kelemen Sándor akko-

riban részt vett többek között egy 35 rendbeli 
csalássorozat és egy 19 rendbeli gépkocsifel-
törés felderítésében is. Ez utóbbiban 3,5 millió 
forint értében sikerült szemüvegkeretet visz-
szaadnia az egyik sértettnek. Az új bűnügyi 
vezető elmondta, számára a rendőri munka 
nemcsak szakma, hanem hivatás is egyben. 

– Példámmal is bizonyítani szeretném 
a munkánk fontosságát, ezért mindennap 
reggeltől estig bent vagy a területen vagyok – 
hangsúlyozza Kelemen Sándor. – Ezt persze 
megkönnyíti, hogy a párom is rendőr, így 
megérti, hogy ezt a munkát csak teljes erőbe-
dobással lehet végezni.           Riersch Tamás

Az autó fogyasztása alapvetően 
rajtunk, sofőrökön múlik. Takaré-
kos vezetési stílussal ugyanis 10-
20 százalékkal tudjuk csökkente-
ni a fogyasztást – hangsúlyozza 
Hernádi Zsuzsa, a Safedrive Kft. 
ügyvezetője.

Akármilyen hideg is van, 
a motor percekig tartó be-
melegítését felejtsük el. Ha 
ugyanis álló helyzetben já-
ratjuk a motort, nemcsak az 
üzemanyagot pocsékoljuk, 
de a motornak sem teszünk 
vele jót.

Ugyanezért, ha 20 má-
sodpercnél hosszabb megál-
lásra kell számítanunk egy 
lámpánál – ez főként HÉV- 
vagy vasúti átjáróknál fordul 
elő –, érdemes leállítani az 
autót.

Indulásnál dinamikusan, 
azaz fél, háromnegyed gázzal 
érjük el a kívánt tempót, és 
csak akkor váltsunk maga-
sabb sebességfokozatba, ha 
abban is kellő ereje lesz a mo-
tornak. A benzines motorok 
2000-3000/perc, a dízelek 
1500-2500/perc fordulat-

számú tartományban mű-
ködnek a legtakarékosabban. 
Fontos az is, hogy mindig a 
lehető legmagasabb sebes-
ségfokozatban haladjunk, ez 
városban a legtöbb autónál 
az ötödik sebességet jelenti.

Ha fékezésnél kinyomjuk 
a kuplungot, vagy üresbe 
tesszük a váltót, nemcsak 
veszélyes helyzetet terem-
tünk, hiszen ilyen esetekben 
megszűnik az összeköttetés 
a motor és a kerekek között, 
de üzemanyagot is pazaro-
lunk. Használjuk inkább a 
motorféket, így az elektromos 
üzemanyagpumpák nem 
szállítanak üzemanyagot.

A megfelelő követési tá-
volság betartása nemcsak 
biztonságunk, hanem a 
spórolás szempontjából is 
fontos. Ha ugyanis időben 
látjuk, hogy lassul előttünk a 
forgalom, sokszor elég csak a 
gázról levenni a lábunkat, és 
a még lendületben lévő jár-
művet felgyorsítani.         S. Z.

Autózzunk okosan!

Lelkesedés és hivatástudat

GR
AF

IK
A:

 VA
RG

A 
TÍ

M
EA

 LA
UR

A

Átcímkézett minőség
Jó minőségű, drága egészségügyi eszközt akart eladni egy nő több 
embernek is a kerületben. A termékkel házról házra járt, végül a 
rend őrök lakossági bejelentés alapján fogták el, és kiderült, hogy há-
zilag átcímkézett árut kínált eladásra a sértetteknek.                          R. T.

Praktikus oldal | Óvatosan a gázpedállal! 
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Kelemen Sándor | Teljes erőbedobás
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A közelmúltban három napon ke-
resztül, reggeltől estig tartottak 
a III. Sulivívó Találkozó és Diák-
olimpia versenyei a budapes-
ti BOK (volt SYMA) Csarnokban, 
ahol hetven páston háromezren 
vívtak és összesen 108 győztest 
avattak. Ez utóbbiak közül az 
egyik bajnok, Sipos Noémi törté-
netesen kerületünk lakója. A rá-
kospalotai Károly Róbert Álta-
lános Iskola negyedik osztályos 
tanulója a II. korcsoportban pár-
bajtőrvívásban lett aranyérmes.

– Noémi korábban Új-
pesten versenyszerűen 
aerobikozott – mesélte az 
édesanyja. – Addigra már 
mindkét bátyja, Viktor és 
Zsolt is vívott a BVSC-ben, 

és ez a sportág Noémit is 
érdekelni kezdte. Levittem 
őt egy edzésre, ahol azonnal 
beleszeretett a sportágba. 

Sipos Noémi vívópálya-
futása két éve kezdődött. 
Az első versenye alig egy 
esztendeje volt. Ez alatt az 
egy év alatt több szép sikert 
ért már el, ám a legnagyobb 
diadalát kétségtelenül a di-
ákolimpia megnyerésével 
aratta.

– Eddig is nagyon sze-
retett győzni, és mindig 
elkeseredett, ha nem sike-
rült neki, de ettől a sikertől 
biztos, hogy még inkább 
nyerni akar majd – mondta 
az édesanya. 

Erre pedig hamarosan 
lehetősége lesz, hisz június 
elején rendezik az országos 
korosztályos vívóbajnoksá-
got Balatonfüreden. Ahova 
Noémi már diákolimpiai 
bajnokként fog nevezni. Ez 
pedig a törpici korosztály-
ban is tekintélyt parancsoló 
eredménynek számít.

A fentiekben említettük, 

hogy a rákospalotai Sipos 
c sa ládba n m i nd há rom 
gyerek vív vagy vívott. A 
húszesztendős ikerf iúk, 
Viktor és Zsolt közül azon-
ban már csak az előbbi van 
a Szőnyi úti vívóteremben, 
utóbbi két éve a pástot ké-
zilabdakapura cserélte. A 
két idősebb Sipos gyerek 

legnagyobb sikere az újonc 
és kadet országos bajnoksá-
gokon párbajtőrcsapatban 
szerzett bronzérmek voltak. 
A kis húguknak, Magyar-
ország újdonsült párbajtőr-
diákolimpia bajnokának 
tízévesen ezt az eredményt 
sikerült túlszárnyalnia.

Riersch Tamás

Korábban négy alkalommal si-
került már nyernie a Budapes-
ti Legyőzhetetlen Feketék (BLF) 
U11-es kosárlabdacsapatának 
a hagyományos toscanai túrán, 
mostanában azonban inkább a ta-
nuláson van a hangsúly. A magyar 
utánpótlásképzés ugyanis mesz-
sze lemarad az olaszoktól. Lipták 
Mihály vezetőedző ennek ellené-
re fontosnak tartja, hogy csapa-
tával évről évre elfogadja az olasz 
Castelnuovo di Garfagnanai klub 
meghívását.

– A gyerekeink olyan körül-
mények között játszhatnak, 
amit itthon nem tapasztal-

hatnának meg – mondta a 
szakember. – Emellett azt is 
a saját bőrükön érzékelhetik, 
hogy az ottani kosárlabda 
mennyivel dinamikusabb, 
határozottabb és gyorsabb, 
mint az itthoni. 

A nemzetközi torna idén 
is nagyon rangos volt. A 16 
résztvevő között 12 olasz 
csapat, egy-egy horvát és 
belorusz, két magyar, a BLF 
és a Sopron kapott helyet. A 
külföldieket meghívták, az 

olaszoknak azonban kvalifi -
kálniuk kellett a tornára.

– Örömteli, hogy ben-
nünket a kezdetektől fogva 
hívni szoktak. De, míg ko-
rábban olyan is volt, hogy mi 
nyertük a trófeát, ma már 

elsősorban a tanulási vágy 
motivál bennünket – mondta 
Lipták Mihály.

A BLF a legerősebb cso-
portba kapott besorolást, 
ahol három vereséggel a ne-
gyedik helyen végzett, majd a 
helyosztón sikerült legyőznie 
aktuális ellenfelét.

Lipták Mihály hazaérke-
zésüket követően elmondta, 
hogy ugyanennek a kor-
osztálynak június elején 
Süni-kupa néven rendeznek 
majd tornát, melynek ötlet-
gazdája maga a vezetőedző 
volt. 

– Szerettem volna ennek 
a korosztálynak olyan ver-
senysorozatot meghirdetni, 
melyben változatos ellen-
felekkel tudnak játszani – 
mondta a szakember. – A 
tornát néhány partneregye-
sülettel közösen szeptem-
berben indítottuk el, az azóta 
tapasztaltak pedig azt bizo-
nyítják, hogy van rá igény.

Riersch Tamás

Olasz lecke kosarasainknak

Diákolimpiai bajnok

Sipos Noémi | Túlszárnyalta a testvéreit

Lipták Mihály (j) | Fontos tapasztalatszerzés
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SPORTMOZAIK

Molnár Dávid, a Dózsa György Gimnázium és 
Táncművészeti Szakgimnázium egykori di-
ákja 24 éves volt. Pontosabban majdnem 
24 esztendős, mert hat nappal a születésnap-
ja előtt végzetes baleset áldozata lett. 

Az Újpalotán élő fi atalember, aki az 
AST fitnesz- és konditerem egyik 
törzs használója volt, éppen nyolc nap-
ja dolgozott a Fővárosi Vízműveknél, 
amikor néhány kollégájával munka 
után hazafelé indult. Messzire nem 

jutottak, mert délután három óra kö-
rül a Dózsa György út – Kassák Lajos 
utcai kereszteződésben egy autó nagy 
sebességgel belerohant a kanyarodó 
járművükbe. A vétlen autóban ülők 
a sarki buszmegállóig repültek. Az 
autóból kizuhanó Dávid a helyszínen 
életét vesztette.

Azóta alig több mint egy év telt el. 
Dávid hiányát sem a családja, sem a 
barátai nem tudták feldolgozni. De, 
hogy az egyéves évfordulón valamivel 

könnyebb legyen az emlékezés, május 
24-én egy kötélmászó- és függeszke-
dőversenyt szerveztek az emlékére a 
Dózsa tornatermében. Az ötletgazda, 
Dávid gimnáziumi barátja, a Dózsa 
jelenlegi testnevelő tanára, Czim-
mer Attila volt, aki elmondta, hogy 
Dávid a rákospalotai iskola kötélmá-
szócsapatának tagjaként többszörös 
Budapest-bajnok volt, ezért ebben a 
versenyszámban rendezték az emlék-
versenyt. 

A versenyen testnevelők, régi és je-
lenlegi diákok, illetve Dávid édesapja 
is felmászott a kötélen, így emlékezve 
a volt dózsás diákra. Az emlékverseny 
helyezettjeit a verseny végén megjutal-
mazták. Dávid családja a kötélmászás 
és a függeszkedés győzteseinek egyhavi 
konditerembérletet ajánlott fel az AST-
be, a második-harmadik helyezettek 
pedig tárgyjutalomban részesültek. 

Czimmer Attila elmondta, hogy 
reméli, hagyomány lesz ebből a ver-
senyből is a Dózsában, utalva arra, 
hogy egy, a rendszerváltás előtt szin-
tén közlekedési balesetben elhunyt 
testnevelő tanár emlékére immár 29 
éve rendezik meg a Lepcsényi-futást.

R. T.

Lassan, de biztosan

ALBERT FLÓRIÁN-KUPA
A Ferencváros népligeti utánpót-
lásközpontjában rendezték ötö-
dik alkalommal az Albert Flórián 
Nemzetközi Kupát. A 16 csapa-
tos tornán szerepelt többek kö-
zött a házigazda Fradi, az Újpest, 
a Videoton, a Honvéd, illetve a 
határon túlról a Slovan Bratis lava 
és a kolozsvári FC CFR 1907. 
Az eseményre idén is meghí-
vást kapott az újpalotai Dalnoki 
Jenő Labdarúgó Akadémia U9-
es csapata. A kerületi csapat a 
csoportjában előbb a Régió Vá-
logatottat győzte le, majd a Slo-
vantól és a Pécstől is veresé-
get szenvedett, így nem került a 
legjobb nyolc közé. Az alsóhá-
zi helyosztón a délvidéki Topo-
lyát büntetőkkel, a DVTK-t pedig 
gólzáporral verték, az Újpest-
től viszont egy góllal kikaptak.

VÁLOGATOTTSÁG

Évek óta nem került be palotai 
röplabdázó a korosztályos válo-
gatottakba. Májusban azonban 
megtört a jég, mert a 2003-as 
születésű Szabó Renátát is be-
hívták a 2002–2003-as Buda-
pest serdülőválogatottba, mely-
lyel nemrég egy révkomáromi 
nemzetközi tornán vett részt. 
A tornán egy cseh és egy szlo-
vák együttes, illetve a szom-
szédos Komárom csapatai 
mérkőztek. Renátáék kiválóan 
szerepeltek, a szlovákokat és a 
másik magyar csapatot legyőz-
ték, a döntőben azonban vere-
séget szenvedtek az idősebb és 
rutinosabb játékosokból álló cse-
hektől, így másodikak lettek. 

NÉVADÓ
A rövidpályás gyorskorcsolyá-
zó olimpiai bajnok Liu fi vérek, 
Shaolin Sándor és Shaoang 
2004 és 2008 között az újpa-
lotai Magyar–Kínai Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola 
diákjai voltak. A két volt újpa-
lotai diákról májusban, a kö-
zépiskolájukban, a zuglói Csa-
nádi Árpád Általános Iskola, 
Sportiskola és Középiskolá-
ban tantermet neveztek el.

Amint arról korábban is írtunk, szakembe-
rek szerint a testsúlycsökkentő étrend akkor 
jó, ha gyakorlatilag nincs éhségérzet, hanem 
alacsony kalóriatartalmú ételek fogyasztá-
sával, lassan, fokozatosan érünk el eredmé-
nyeket, amelyeket a testsúly normalizálása 
után meg is tudunk tartani. 

– Bármilyen furcsának is hangoz-
hat, a testsúlycsökkenés szerves 
része a matematika. Az egészséges 
mértékű  fogyás hetente 0,5-0,7, 
maximum 1 kg testsúlycsökkenést 
jelent. Hetente fél kiló súlyfelesleg 
leadásához az kell, hogy a hét min-
den napján 500 kalóriával keveseb-
bet fogyasztunk el, mint amennyi az 
energiaszükségletünk – magyarázza 
Szabó Krisztina, a XV. Kerületi Ön-
kormányzat Egészségügyi Intézmé-
nyének dietetikusa.

Energiaszükségletünket az alap-
anyagcsere, valamint a fizikai és a 
szellemi aktivitás mértéke határoz-
za meg. Egy 165 cm magas, normál 
testsúlyú ember energiaszükséglete 
1800 és 2100 kalória között mozog. 
Aki tehát fogyni szeretne, az ener-
giabevitelét nagyjából 1200 és 1500 
kalória közé kell beállítani. Ha van 10 

kiló túlsúlya, egészséges, lassú ütemű 
fogyással 20 hét, azaz 5 hónap alatt 
érheti el a normál testsúlyt. 

A testmozgás is fontos szerepet 
játszik a túlsúly elleni küzdelemben, 
mivel az izommunka energiát igényel. 
Például 1 óra közepes gyorsaságú gya-
loglással már 200, ugyanennyi idő 

közepes tempójú futással akár 700 
kalóriát is elégethetünk.

A szakember végül hozzáteszi: – 
Irányelvnek jó a kilók számolgatása, 
de ha a testedzés része a fogyni vágyó 
életének, érdemes centikben is mérni a 
változást, hiszen az izomszövet tömege 
nehezebb, mint a zsírszöveté.         -y -a

Születésnapi kötélmászás

Sportos megemlékezés | Tanítvány és barát

Fogyás visszahízás nélkül | Kiegyensúlyozott étrend és mozgás 
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A 2018/9. szám helyes megfejtői közül 

kétszemélyes mozijegyet nyertek 

a Pólus Mozi jóvoltából: 

Demjén Béláné, Budapest

Tóth Ágnes Klaudia, Budapest

Szabó Zsófi a, Budapest
 

Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! Vágja ki az újságból, és küldje el zárt borítékban 

levelezési címünkre (XV Média Kft., 1615 Bp., Pf. 155) vagy adja le a szerkesztőség ré-

szére a Bocskai utca 1–3. szám alatt. A borítékra írja rá „ÉLETképek REJTVÉNY”. Há-

rom helyes megfejtőnk kétszemélyes belépőt nyer a Pólus Moziba, a mozi jóvoltából. 

A beküldési határ idő: június 11.

A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremények 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. június 14.
Lapzárta: 2018. június 7. 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

   

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

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Budapest – Rákospalota 1 posta kézbesítési területére

munkakörbe

rész és teljes munkaidőben

munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,

• ,,B” kategóriás jogosítvány motoros és járatos  

kézbesítő munkakör betöltése esetén,

• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 

Tel: (30)772-1370

E-mail: KeseruErzsebet.Lazurne@posta.hu

Cím: 1151 Budapest XV. Fő út 68.
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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. 

MESEPROGRAM / KONCERFILM / KONCERT AJÁNLÓ

Részletek és online jegyvásárlás: ...      ..  ..........  

POLUSCENTERMOZI. HU ..    ...           
/PolusCenterMozi

Dave Grohl és zenekara 2008-as dupla teltházas 
koncertje a londoni Wembley Stadionban.

ek és online jegyvásárlás:ás:s: ....  ...  ..........  

LUSCENTERMOZI. HHUUUUUU .....   .... . .         
/PolusCenterMozozozzziiiiiii

 Minden
kedden a

KEDDVEZMÉNYES 

mozijegy ár: 1120Ft!

JÚNIUS 14. 19:00
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