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Protokolláris hozzászólások után 
tizenhárom napirendet, köztük egy 
sürgősséggel érkezettet tárgyalt 
meg május 29-ei ülésén a képvise-
lő-testület.

Az ülés elején dr. Pintér Gá-
bor a Fidesz–KDNP-frakció 
nevében sok sikert kívánt 
Hajdu László polgármester-
nek az országgyűlési kép-
viselői munkájához. Ehhez 
kapcsolódva Hajdu László 
bejelentette, hogy június 
7-én mond le polgármesteri 
tisztségéről, amit Németh 
Angéla alpolgármester vesz 
át ideiglenesen, egészen az 
időközi választás lezárultáig.

A testület ezután döntött 
a költségvetés módosításáról, 
valamint a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szüksé-
ges választópolgárok számá-
ról szóló előterjesztésről.

A grémium egyhangúlag 
módosította az újszülöttek 
támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet. A mó-
dosítás értelmében elegendő, 
ha a kérelem benyújtásakor 

és az azt megelőző egy évben 
folyamatosan bejelentett la-
kóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkeznek a XV. 
kerületben (így azok a csalá-
dok is részesülhetnek a támo-
gatásban, akik a várandósság 
ideje alatt vagy – az oltási tá-
mogatás esetén – a gyermek 
születése után költöznek a ke-
rületbe). A támogatás a gye-
rek 6 éves koráig terjed, csak a 
20 000 forint keretösszeg, és 
nem a konkrét oltások meg-
határozásával. Módosították 
az eljárási rendelkezéseket is. 
Így a kérelem benyújtására 
vonatkozó határidőket meg-
hosszabbították: a születési 

támogatás iránti kérelmet a 
gyermek születését követő 6 
hónapos, az oltási támogatás 
iránti kérelmet a védőoltás 
beadását követő 60 napos 
jogvesztő határidőn belül le-
het benyújtani.

A képviselők elfogadták 
az új Kerületi Építési Sza-
bályzat (KÉSZ) véleménye-
zési szakaszának ismerteté-
séről szóló előterjesztést.

A testület megszavazta 
a Gazdasági Működtetési 
Központ és a Meixner Alapít-
vány között létrejövő bérleti 
szerződések jóváhagyásáról, 
a Csomópont Tehetségkutató 
és Tehetséggondozó Egye-

sülettel megkötendő önkor-
mányzati megállapodásról, 
valamint a Dynamic Karate 
Sportegyesület sportszerve-
zettel megkötendő középtávú 
együttműködési megállapo-
dásról szóló előterjesztéseket. 

A grémium elfogadta az 
Értelmes Életért Alapítvány 
2017. évi munkájáról szó-
ló beszámolót, valamint a 
Szociális és Rehabilitációs 
Alapítvány kiléptető lakásai 
használati jogviszonyának 
meghosszabbításáról szóló 
előterjesztést.

Döntés született az önkor-
mányzat és intézményei vil-
lamosenergia-beszerzésének 

lebonyolításához szükséges 
előzetes kötelezettségválla-
lásról. 

Utolsó napirendi pont-
ként a képviselő-testület 
megszavazta a REAC Sport 
Kft. kérelmét, melynek ér-
telmében 3 éjszakára 30 fő 
részére térítésmentesen biz-
tosít az önkormányzat szál-
láshelyet a REAC Sport Kft. 
számára a Budai II. László 
Stadionban az FSV Eching 
öregfi úk labdarúgócsapatá-
nak elszállásolására.          JÁg
(A testületi ülések élőben és 
felvételről is megtekinthetők 
az  onkormanyzatitv.hu és a 
bpxv.hu honlapokon.) 

Elkezdődött a Cserba Elemér út kerületi 
fenntartású szakaszának felújítása.

A Cserba Elemér út Telek utca és Vé-
csey Károly utca közötti része fővárosi 
kezelésű útszakasz, míg a Vécsey – 
Régi Fóti út közötti rész fenntartását 
a kerületi önkormányzat végzi. Ez 
utóbbi szakasz felújítása kezdődött 
el júniusban. 

– A beruházásban faltól falig fel-
újítás végeznek, ami azt jelenti, hogy 
az útpálya mellett a járdát, a vízelve-
zetést és a zöldfelületet is korszerű-
sítik. A járdafelújítást ott végzik el, 
ahol a korábbi években ez nem történt 
meg – tájékoztatta lapunkat Demeter 
János, a Répszolg ügyvezetője.

Az útpálya felújításánál mindkét 
oldalon új szegély épül, a burkolatot 
megerősítik oly módon, hogy mintegy 
3 centiméter mélységig felmarják az 
aszfaltot, aminek a helyére 8 centi 
vastagságú aszfalt kerül két rétegben. 
Ezzel az útburkolat teherbírása jelen-
tős mértékben nő.

A beruházás során mintegy 
2900 négyzetméter útpálya, valamint 
520 négyzetméter járda felújítása 
készül el, a kereszteződéseket aka-
dálymentesítik. A képviselő-testület 
nettó 53,5 millió forintot biztosított 
erre a célra a költségvetésben.

A tervek szerint a munkákat július 
végére befejezik.                

          (jónás)

A Nyírpalota út 1–21. szám előtt, a zöld-
sávban elkészült az új parkoló, ami több 
mint hetven gépkocsinak biztosít helyet.

– Az új parkolóban 71, plusz két, 
mozgássérülteknek fenntartott par-
kolóhelyet alakítottak ki. A parkoló 
útjai díszburkolatot kaptak, míg a 
parkolótestek gyephézagos elemek-
ből épültek ki. A Nyírpalota út 2×2 
sávját elválasztó zöldsávjában levő 
parkolóhoz három ki- és behajtóág 
épült. A beruházás összköltsége 
30 millió forint volt – tudtuk meg 
Demeter Jánostól, a beruházást 
végző Répszolg ügyvezetőjétől.

A parkoló és a nagy forgalmú út 
közé a zaj, por és benzingőz elnye-

lésére turkesztáni szilből sövényt 
telepítettek. Ez a csodasövénynek is 
nevezett növény rendkívül gyorsan 
nő, évente 1-1,5 métert, így már akár 
2 év alatt 2 méteres növényfal ne-
velhető belőle, ami igen jó porzáró 
és zajcsillapító.

– Ezzel az idénre tervezett par-
kolóépítés és -felújítás gyakorlatilag 
befejeződött, hiszen a Neptun ut-
cában létesült 10, a Sárfű utcában 
21 új parkolóállás, a Páskomliget 
utcában pedig egy majdnem 200 
állásos szakasz felújítása valósult 
meg. Tehát nagy léptekkel haladunk 
a parkolókapacitások növelésének 
irányába – tette hozzá Demeter 
 János.                                             J. Á.

Mó dosított támogatások

Megújul a Cserba út Új parkolók
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Az oltási támogatás a gyerek 6 éves koráig terjed
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Az összeférhetetlenségi törvényben előírt – maximális – 
30 napos határidőt betartva, június 7-én lemondott Hajdu 
László a polgármesteri tisztségéről. Ezzel együtt megbízta 
általános helyettesét, Németh Angéla alpolgármestert a ke-
rület ideiglenes vezetésével, aki teljes polgármesteri jog-
körben jár el az időközi választásig. A lemondást követően 
a Helyi Választási Bizottságnak kell majd kiírnia az időkö-
zi választás időpontját, mely valószínűleg szeptember 23. 
vagy szeptember 30. vasárnap lesz. A hivatalos bejelentést 
követően a leköszönő polgármestert kérdeztük.

– Miért kellett kivárnia a 30 napos határidőt?
– Úgy éreztem, a kollégáimmal szemben lett 

volna sportszerűtlen, ha a megalakuló parlament 
másnapján azonnal beadom a lemondásomat. 
Így volt idő átadni a dolgokat az utódomnak. 

– Nem először lett országgyűlési képviselő. 
Miben más ez a ciklus, mint az előbbiek?

– Leginkább a házszabálynak köszönhetően 
változott a helyzet. Eddig mind a négy alkalom-
mal polgármesterként és országgyűlési képvi-
selőként képviselhettem a választókerületemet 
a parlamentben. Most azonban választanom 
kellett a két feladat közül. Pontosabban azzal, 
hogy vállaltam a jelöltséget, már választottam. 
Tudom, hogy nagyon nehéz dolgom lesz, de min-
dent meg fogok tenni, hogy a kerület érdekeit a 
leghatékonyabban tudjam majd képviselni.

– A kerület vezetésében is sok időt töltött el. 
Hogy tudná az elmúlt 28 évet összefoglalni?

– A rendszerváltástól kezdve, 1990 óta lehe-
tek a választópolgárok akaratából a lakóhelye-
men az itt élő emberek ügyes-bajos dolgaiért 
felelős közszereplő. Az eltelt 28 évben a kerület 
alapvetően megváltozott. Aki emlékszik még, 
hogy 1990-ben milyen állapotban volt a megörö-
költ infrastruktúra a kerületben, azok pontosan 
tudják, hogy az utcák több mint 70 százaléka 
csatornázatlan, szilárd útburkolat nélküli volt. 
Ezzel szemben ma már száz százalékban kiépí-
tettek az utcák. Ezáltal az ingatlanok piaci értéke 
is nőtt. Ez pedig azt is lehetővé tette, hogy töme-
ges adófi zető és munkahelyteremtő beruházások 
is megvalósulhattak a kerületben, gondolok itt a 
Pólus Centerre, az AsiaCenterre, a China Markt-
ra, illetve a Késmárk utcai ipari telephelyekre.

– Ki fogja, és tudja-e majd ezt a munkát 
folytatni?

– Az országgyűlési képviselői megbízatásom 
2022-ig szól, ami azt jelenti, hogy a 2019 októ-
beréig tartó polgármesteri szolgálatomról az ösz-
szeférhetetlenséget szabályozó törvény alapján le 
kellett mondanom, június 7-én a polgármesteri 
szolgálatom megszűnt. A kerület vezetésével járó 
feladatokat az időközi választásokig Németh An-
géla alpolgármester, eddigi általános helyettesem 
veszi át. Németh Angélával már húsz éve együtt 
dolgozom, ismerem a kvalitásait, és biztos vagyok 

benne, hogy alkalmas a feladatra. Ötödik ciklu-
sát töltő önkormányzati képviselőről van szó, aki 
nem mellesleg kerületi lokálpatrióta, két diplomá-
ja van, lelkiismeretes családanya, és alapító tagja, 
jelenleg pedig elnöke a Rászorulókat Támogatók 
Egyesületének (RÁTE). Megválasztása folytonos-
ságot tud jelenteni az általam képviselt ügyeknek.

– A sajtótájékoztatón Németh Angélát nem-
csak ideiglenes helyetteseként, hanem az időközi 
választásokon induló jelöltként is bemutatta.

– Angéla a RÁTE és a Szolidaritási Mozgalom 
jelöltjeként, a DK, az MSZP és a Párbeszéd támo-
gatásával fog indulni a választáson. A Jobbikkal 
és az LMP-vel is előrehaladott tárgyalásokat foly-
tatunk a teljes összefogás érdekében. Úgy vélem, 
ha a helyi vezetőkön fog múlni, ez az összefogás 
meg is fog valósulni.

– Milyen szerepet kap majd a parlamentben?
– Két bizottságban is tevékenykedem, az egyik 

a Fenntartható Fejlődés Bizottsága, amelyben 
valószínűleg sok munkám lesz. Olyan is, amely a 
kerületet érinti, gondolok itt a hulladékhasznosító 
műben kialakított Szemléletformáló és Újrahasz-
nálati Központ szerepének a növelésére, vagy 
akár a kerületünk zöldterületeinek megóvására. A 
Törvényalkotási Bizottság tagjaként pedig lesz le-
hetőségem a jogalkotásnál már az előkészítési sza-
kaszban is véleményt  formálni.                               R. T.

Változás a kerület vezetésében

Hajdu László és Németh Angéla 

László Tamást indítja 
a kormányzópárt
A Fidesz–KDNP jelöltje az időközi polgármes-
ter-választásra László Tamás korábbi polgármes-
ter, volt országgyűlési képviselő. A helyi szervezet 
javaslata alapján erről egyhangúlag döntött a Fi-
desz budapesti elnöksége – írta közleményében 
a kormánypárt.
László Tamás 2010-től egy cikluson keresztül volt 
a kerület polgármestere, 2006 és 2018 között há-
rom cikluson át volt a Fidesz képviselője a parla-
mentben, a kormánypártnak 2004 óta tagja és ke-
rületi elnöke.                                                          Jági 
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Mivel a Lehet Más a Politika 
(LMP) és annak tagjai min-
dig is programok és elkép-
zelések mentén alakította 
ki álláspontját, ezért meg-
hívták egy nyílt levélben 
Németh Angéla alpolgár-

mestert, mint esetleges polgármesterjelöltet zártkö-
rű találkozóra, ahol meghallgatnák a kerület fejlesz-
tésével és vezetésével kapcsolatos elképzeléseit, 
programját – mondta Szilvágyi László, az LMP önkor-
mányzati képviselője. Az LMP XV. kerületi szervezete 
kulcsfontosságúnak tartja, hogy ki fogja a kerületet a 
jövőben vezetni, hiszen érdekeltek a kerület további 
zavartalan működésében, illetve fejlődésében. A júni-
us 6-án kelt levelükre lapzártánkig nem volt reakció.

A Jobbik XV. kerüle-
ti szervezete nyitott a 
szigorúan ügyek men-
tén folytatott egyezteté-
sekre a kerület érdeké-
ben – írta Bodó Miklós, 
a Jobbik önkormányzati 

képviselője a Facebook-oldalán. A bejegyzését 
így folytatta: 
„Ez nem jelenti semmiképpen sem azt, hogy a 
Jobbik jelöltje Németh Angéla lenne, vagy azt, 
hogy a Jobbik őt támogatná. Ezzel szemben a 
tény az, hogy az időközi választásokon induló 
jelölt személyéről a Jobbik elnöksége jogosult 
dönteni, amit többször jeleztem az önkormány-
zat vezetőinek, így Hajdu Lászlónak is.”
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A vakáció kezdetével június 18-tól 
indul a nyári gyermekétkeztetés. 
Az önkormányzat a nyári szünidő 
alatt is gondoskodik a gyermekek 
ellátásáról. 

– Ötvenöt napon át, június 
18. és augusztus 31. közötti 
időszakban a bölcsődéstől az 
iskoláskorúakig kaphatnak 
ingyen ebédet a rossz anya-
gi körülmények között élők 
gyermekei – mondta Né-
meth Angéla alpolgármester. 
A szünidőben a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű, kerületi lakóhellyel 
rendelkező kiskorú gyerme-
kek részére jogszabály írja 
elő a meleg étel biztosítását. 
Önkormányzatunk ezenfe-
lül önként vállalja, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők is 
igényelhetnek nyári étkezést. 

A vakáció alatt két helyszí-
nen biztosítanak napi egysze-
ri meleg ebédet. Újpalotán a 
Pajtás Étteremben a gyerme-
kek helyben fogyaszthatják el 
a menüt, míg Rákospalotán 
az Arany János Utcai Időse-
ket Segítő Szolgálatnál ételdo-
bozban kapják meg elvitelre 

az ételt. A bölcsődések és az 
óvodások részére a nyáron 
ügyeletben levő intézményből 
ételdobozban vihetik el az 
ételt azok a szülők, akik a saját 
bölcsődéjük vagy óvodájuk 
zárva tartása alatt másik in-
tézmény ellátását nem kérik. 

Az iskolások felügyeletét 
a napközis táborokban old-
ják meg, a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő tanulók ott 
is ingyenesen étkezhetnek. 
Ezenkívül kedvezményesen 
kaphatja meg az ebédet az a 
diák is, aki tanév közben az 
iskolában nem járt menzára. 
A nyári étkezésről a szülők 
részletes információt kaptak, 
és az önkormányzat honlap-
ján is részletesen olvasható 
az igénylés menete.      (béres) 

A mintegy 10 hónapig tartó 
2017/18-as tanév hamarosan vé-
get ér. A szülők pedig értesülnek 
csemetéjük tanulmányi átlagáról. 
A bizonyítványt sok helyen már az 
utolsó tanítási nap kiosztják, de 
honnan is ered ez a szokás és az 
oktatási értékelés?

A rangsorolás az iskolákban 
a XIV. században kezdődött, 
ekkor még a tanári asztaltól 
számított ülőhely jelentette 
a sorrendiséget. A XVII. 
században is az eredmé-
nyek alapján alakították az 
ülésrendet. Míg az 1651-ben 

Nagyszombaton megjelent 
Manuale Parochorum című 
útmutatóban módszertani 
ajánlás olvasható az egyházi 
felettesek, a szülők vagy a 
földesúr jelenlétében történő 
dicséret, jutalmazás ösztön-
ző szerepéről. Az 1777-ben 
kiadott Ratio Educationis 
tanügyi rendelet pedig rész-
letesen tárgyalta az értékelés 
szempontjait. 

A számjegyes osztályozást 
azonban csak később kezdték 
bevezetni, a magatartást, a 
fi gyelmet, a szorgalmat pedig 
az 1862/63-as tanévtől mér-

ték, az Eötvös-féle törvény 
1868-tól tette kötelezővé az 
elemi iskolákban az osztá-
lyozást. 

A XX. század elején vi-
szont többször felmerült 
az osztályozási rendszer 
problémája, ennek ellenére 
1950-ben hazánkban szov-
jet mintára bevezették az öt 
számjeggyel való értékelést. 
Napjainkban is számos vizs-
gálat foglalkozik az osztályo-
zás és a buktatás problemati-
kájával. Csapó Benő kutatásai 
rámutattak arra, hogy a je-
gyek csak kismértékben függ-

nek össze azzal a tudással, 
amelyet a tankönyvekre 
alapozott tudásszintmérő 
tesztekkel ki tudunk mutatni. 
Mindenesetre, ha megnéz-
zük a környező országokat, a 
horvátoknál és a szerbeknél 
hasonló rendszert találunk a 

hazaihoz, Romániában azon-
ban 1–10-ig, míg Lengyelor-
szágban vagy Bulgáriában 
1–6-ig terjed az érdemjegyek 
skálája. Szlovákiában pedig 
épp ellentétes a miénkkel, 
vagyis náluk a legjobb jegy az 
egyes!                                      B. I.

A hagyományoknak megfelelően az önkormányzat 
idén is megrendezte a pedagógusnapi ünnepséget jú-
nius 1-jén. A kerület vezetése annak ellenére, hogy az 
iskolákat már jó ideje a Klebelsberg Központ működ-
teti, ma is fontosnak érzi, hogy a tanév végéhez köze-
ledve köszönetet mondjon a kerületi pedagógusok-
nak. A Hubay Jenő Zeneiskola Hangversenytermében 
rendezett ünnepségen a megjelent pedagógusoknak 
az önkormányzat köszönetét Németh Angéla alpol-
gármester tolmácsolta.

Az ünnepi műsort követően idén is díjakat, 
elismeréseket adtak át. A díjazásból az ön-
kormányzat és a Klebelsberg Észak-Pesti 
Tankerületi Központ a 20, 25, 30, 35 és 40 
éve dolgozó pedagógusokat jutalmazták, il-
letve köszöntötték a többi nyugdíjba vonuló 
pedagógust és közalkalmazottat is. A kerü-
leti önkormányzat Köznevelési Oklevéllel 
jutalmazta a kerületben 20, valamint 35 éve 
megszakítás nélkül dolgozó pedagógusokat 
és a pedagógusmunkát segítő közalkalma-
zottakat.

A szintén az önkormányzat által alapított 
az „Év Óvodapedagógusa” díjat az idei tan-
évben Molnár Katalin (Újpalotai Összevont 

Óvoda – Hartyán Tagóvoda), Wollner Krisz-
tina (Hétszínvirág Összevont Óvoda – Patyo-
lat Tagóvoda), az „Év Óvodai Munkát Segítő 
Alkalmazottja” elismerést Biténé Keszegh 
Emese (Hétszínvirág Összevont Óvoda – Tóth 
István Tagóvoda), az „Év Pedagógusa” kitün-
tetést Heim Veronika (Károly Róbert Általá-
nos Iskola), Lampek Éva (Kontyfa Középisko-
la, Szakiskola és Általános Iskola), Kocsmár 
Sándorné (Kossuth Lajos Általános Iskola) és 
Farkas Mónika (László Gyula Gimnázium és 
Általános Iskola) tanárai vehették át. 

Legvégül arany-, gyémánt-, vas- és rubin-
oklevéllel jutalmazták az 50, 60, 65 és 70 éves 
diplomával rendelkező pedagógusokat. A ke-
rületi oktatás doyenje idén Fülöp Irén volt, aki 
éppen hetven évvel ezelőtt, 1948-ban szerezte 
óvónői diplomáját. A kerületi pedagógusok 
közül fővárosi vagy állami kitüntetésben ré-
szesült Amacziné Czelláry Gabriella, Balogh 
Ildikó, Gábor Erzsébet, Hajas Lászlóné, Ho-
vanyecz Katalin, Károly Lászlóné, Kőfaragó 
Csaba Istvánné (mindnyájan Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet kaptak), valamint Turó-
czyné Ungvári Edit, aki Bárczi István-díjban 
 részesült.                                        Riersch Tamás

Köszönet „a nemzet 
napszámosainak”

A bizonyítvány buktatói

Nyáron is menza
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Nem tükrözi a tudást | Elavult rendszer? 
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Németh Angéla
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Azok a legjobb házi feladatok, 
melyek a ráírt érdemjegynél töb-
bet jelentenek. Koltai Emese 
Újpalotához kötődő gyerekko-
ri emlékeit idézte fel egy féléves 
beadandó dolgozat kapcsán: raj-
zolt, térképet készített, és bele-
ásta magát a lakótelep történe-
tébe. A leendő tájépítész most 
már szakmai szemmel is nézi az 
újpalotai lakótelepet, de ezirá-
nyú elfogultsága és szeretete 
nem változott.

Koltai Emese családjával 
„körbelakta” a XV. kerü-
letet, édesanyja gyerekko-
rától Újpalotán élt, Emese 
is oda született, de éltek 
Pestújhelyen és most a 
rákospalotai részen. Újpa-
lotához csupa jó emlékük 
fűződik, így amikor a Szent 
István Egyetem Tájépíté-

szeti és Településtervezési 
Karán megkapta a féléves 
fe l  ad at át  a  má sodé ve s 
egyetemista, nem volt kér-
dés, hogy a Nyírpalota utat, 
mint Újpalota főútját fogja 
bemutatni. A kutatómunka 
mellett szabadkézi rajzokat 
is kellett készítenie, és egy 
„mentális térképet”, azaz 
hogyan emlékszik vissza 
a számára legfontosabb 
helyekre. 

„Újpalotát jól tervezték 
meg, szélesek az utak, mos-
tanra nőttek meg azok a 
fák, amiket Tenke Tibor és 
munkatársai odaálmodtak. 
Abban is igazuk volt a ter-
vezőknek, hogy a gyerekek 
nem a játszóterekre men-
nek, hanem inkább a ter-
mészetes helyeket szeretik, 
én is a szánkódombon meg 

a telefonközpont lejtőjén 
játszottam, ezek a legked-
vesebb emlékeim.” Arra a 
kérdésre, hogy tanulmányai 
alapján mit változtatna meg 
a lakótelepen, Koltai Emese 
azt válaszolta, hogy a köz-
lekedési infrastruktúrát ja-
vítaná. Főleg a 4-es metrót 
hiányolja, több szökőkutat, 
díszmedencét helyezne el, 
és új burkolatokat képzelne 
el az utakra. 

Koltai Emese szerint ma 
is élhető ez a lakótelep, a 
panelfelújítási program is 
jól halad, el tudja képzelni, 
hogy itt kezdi majd el önálló 
életét. „Már több generáció 
nőtt fel itt, akiknek szép 
gyerekkori emlékeik van-
nak, azok kötődnek Újpa-
lotához.”

(kovacs)

Egy település jövőjét meghatá-
rozza a jelene is, például mindig 
jellemző adat, hogy a fi atalab-
bak közül hányan laknak egy adott 
időszakban ott. A leendő első osz-
tályosok általános iskolai beirat-
kozása még áprilisban megvolt, 
így megkérdeztük a Klebelsberg 
Központot, hogy szeptembertől 
hányan kezdenek a XV. kerületben 
az első osztályba járni az állami 
fenntartású iskolákba. 

Bár komoly társadalomtudo-
mányi elemzést nem tudunk 
ezekből az adatokból végezni, 
van néhány fi gyelemre méltó 
tendencia. 

Idősödő  társadalom-
ban élünk, egyre kevesebb 
gyermek születik. A Közne-
velési Statisztikai Évkönyv 
2015/2016-os kiadásából is 
látszódik, hogyan csökkent 

harmincöt év alatt a gyerek-
létszám az általános isko-
lákban. A társadalmi párbe-
szédeket vizsgálva minden 
szintéren szóba kerül, ho-
gyan lehetne a jelenlegi 1,5-es 
reprodukációs rátát tizenöt 
éven belül 2,1-re emelni. (Ez 
azt jelenti, hogy családonként 

átlagosan 1,5 gyerek van ma 
Magyarországon, és az lenne 
a terv, hogy minden család-
ban legalább két gyermek 
szülessen.) 

Sokan csak akkor alapí-
tanak családot, ha stabil hát-
térrel rendelkeznek, de ennek 
megteremtése nem egyszerű. 

Az édesanya amíg otthon van 
gyermekével, évekre kiesik 
a munkából, és kérdéses, 
hogyan tér vissza. A jelenlegi 
családtámogatási rendszer 
pedig szakértők szerint 
inkább a jómódú középosz-
tálybeli családoknak kedvez. 
Hosszú és bonyolult feladat 

lesz segíteni a társadalmat, 
hog y nag yobb leg yen a 
gyerekvállalási kedv. A XV. 
kerületben addig is örülünk 
annak a 464 kisiskolásnak, 
akik szeptemberben kezdik 
el tanulmányaikat az első 
osztályokban. 

-cs -ó

A tizenévesek álma, a szülők rém-
álma, mi az? A nyári fesztiválokról 
mindenkinek van véleménye, ak-
kor is, ha voltak már ilyen rendez-
vényen, és akkor is, ha még nem. 
Tizennyolc középiskolás válaszolt 
egy anonim, nem reprezentatív 
online kérdőívre, lássuk, mit gon-
dolnak ők erről. 

A válaszadók negyvennégy 
százaléka nem tervezi, hogy 
fesztiválra megy, öten viszont 
mennek és szintén öten még 
nem biztosak benne. Akik 
megosztották velünk a véle-
ményüket, azok közül csak 
ketten vettek részt feszti-
válon, tizenhatan nem, de 
ettől függetlenül tizenegyen 
szeretnének idén elmenni 
valamelyik rendezvényre. 

A legismertebb hazai 
fesztiválok közül a Szigetre 
szinte mindenki elmenne, 
de népszerű volt a Balaton 
Sound és a soproni Volt is 

(nyolc-nyolc említéssel e két 
utóbbi). A tinik érdeklődése 
nem csak a könnyűzenéig ter-
jed, volt, aki szívesen menne 
a pécsi színházi fesztiválra 
és a Művészetek Völgyébe is. 
A fi atalok hatvanegy száza-
léka szerint jó dolog a nyári 
fesztivál, tizenhét százalékuk 
nem rajong érte és huszonkét 
százalékukat nem igazán 
érdekli. 

Szinte teljes összhang 
volt azzal kapcsolatban, 
hogy drága mulatság nyáron 
fesztiválozni. Aki már részt 
vett vagy idén fog menni, a 
családja segített kifizetni a 
költségeket, de ketten saját 
maguk teremtették elő a 
pénzt. Még ha a szülők meg 
is veszik a belépőt, akkor is 
van, aki aggódik a gyerekéért, 
nem mindenkit engedtek el 
simán, volt olyan család, ahol 
meg kellett győzni a szülőket. 

K. I.

A jövő lakosai
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Jelest ért a Nyírpalota út

Gyerekkori kötődés Koltai Emese
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Az alapfokú, nappali oktatásban részt vevők száma 
1980 és 2016 között

A XV. kerületi általános iskolákban tanulók létszáma 
a 2016/17-es és a 2018/19-es tanévek között
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A nyártól bővül a gyerekellátás a kerüle-
ti egészségügyben, ugyanis megállapo-
dást kötött egy éve a XV. kerület (illetve 
a kerületi egészségügyi intézmény) és a 
Bethesda Gyermekkórház.

– Két új rendeléssel bővül a reper-
toárunk – tudtuk meg dr. Sólyom 
Olimpia főigazgatótól – a gyerekal-
lergológiával és -immunológiával, 
illetve a gyerekbőrgyógyászattal. 
Mindkettőre nagy szükségünk van, 
és nagyon örülünk, hogy rövidesen 
sikerül ezt a hiányt pótolnunk.

Dr. Sólyom Olimpia elmondta, 
hogy a nemrég elkészített ötéves 
fejlesztési tervükhöz epidemológi-
ai (átfogó egészségügyi) felmérést 
is végeztettek a kerületben, mely 
többek között azt is kimutatta, 
hogy a kerületben igen magas a 
kiskorúak allergiás és immunoló-
giai megbetegedésének az aránya. 

A bőrgyógyászat pedig a gyerek-
rendelésben ugyanúgy hiányszak-
mának számít, mint a felnőtteknél. 

– A Bethesda Gyermekkórház-

zal való együttműködés eredmé-
nyeképpen az elmúlt egy évben 
már diabetológiai, pulmonológiai, 
kardiológiai, neurológiai gye-

rekrendelések, illetve fül-orr-gé-
gészeti szakrendelés is indult a 
kerületben – mondta a főigazgató. 
– Ez a kínálat bővül majd a két új 
szakrendeléssel. A terveink között 
a gyerek ortopédiai és szemészeti 
szakrendelés beindítása is sze-
repel. 

A két új szakrendelés közül a 
gyerekallergológia és -immuno-
lógia lesz hamarabb elérhető. A 
rendelést júniustól minden hétfőn 
reggel 8 és délután 2 között tartják 
a Rákos úti szakrendelő földszinti 
gyerekrendelőjében. A gyerek-
bőrgyógyászaton a szakrendelést 
várhatóan szeptembertől kezdik, 
amikor is keddenként reggel 8 
és délután 2 óra között az Őrjá-
rat utcai felnőttbőrgyógyászati 
szakrendelés helyén fogadják a 
gyerekeket.

Riersch Tamás

Tíz év alatt legalább másfélszere-
sére emelkedett az UV-sugárzás 
okozta melanomás esetek szá-
ma. A daganatos betegségek kö-
zül ez a mutató nőtt a legnagyobb 
mértékben – hangzott el az M1 
csatornán.

Holló Péter, a Bőr-, Nemikór-
tani és Bőronkológiai Klini-
ka igazgatóhelyettese arról 
beszélt, hogy a melanoma 
az emberi szervezetben elő-
forduló legveszélyesebb da-
ganat, leginkább az egyszeri 
leégések miatt a bőr festéket 
termelő sejtjeiből alakul ki. A 
daganatok hetven százaléka 
újonnan, mintegy harminc 
százaléka pedig már meglévő 
anyajegyekből jön létre.

Hangsúlyozta, nagyon 
fontos a rendszeres önvizs-

gálat, mert saját magunkon 
könnyebben észrevesszük, 
ha a már meglévő anyaje-
gyek, foltok színe, mérete, 
alakja megváltozik, vagy ha 
új elváltozások jelennek meg 
a bőrünkön. Emellett évente 
egyszer érdemes orvossal is 
megnézetni a bőrünket.

Elmondta, hogy a világos 
bőrűek, a sok anyajeggyel 
rendelkezők és a gyerekek 
a legveszélyeztetettebb cso-
portok, de mindenkinek 
vigyáznia kell, hogy minél 
kevesebb UV-sugárzás érje 
a bőrét.

Kitért arra is, hogy a 
szolárium mértéktelen hasz-
nálata a bőr korai öregedésé-
hez, károsodásához és daga-
natok kialakulásához vezet.

-s-ági

Megrendelt rendelések

Gyerekellátások | Kórházi megállapodás

Fontos az önvizsgálat | A leégés válthatja ki 

Biztos, hogy sokaknak isme-
rős az érzés: a végtagokba, de-
rékban nyilalló égető fájdalom, 
majd a tudat, hogy a háziorvos 
a reumára küld. Ez pedig jobb 
esetben is három hónap vára-
kozási idővel jár. Átlagos ese-
tet próbáltunk felvázolni, egy, 
sajnos, nagyon általános prob-
lémáról. 

A reumatológiai munka-
erőhiány, a hosszú várako-
zási idő általános jelenség 
a magyar egészségügyben. 
Ennek orvosolására tett 
kísérletet a dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény 
mene d z sment je  a z z a l , 
hogy sikerült „leszerződ-
tetnie” dr. Breiner Iván 
reumatológus szakorvost, 
aki hetente egy alkalom-
m a l ,  c s ü t ö r t ö k ö n k é nt 
délután 1 és este 7 óra kö-
zött fogadja a betegeket a 
Rákos úti szakrendelő III. 
emeleti szakrendelésén.

– Szakterületünk azért 
n e h é z ,  m e r t  a  n á l u n k 
megforduló betegek nél 
a fájdalomérzés nagyon 
domináns. Ez pedig az 
életminőséget is jelentősen 
befolyásolja, még akkor 
is, ha a betegség valójá-
ban kevésbé súlyos, mint 

amilyennek a beteg érzi – 
mondta a szakember.

Az új szakorvos június 
7-i munkába állásával há-
romra nő a reumatológus 
szakorvosok száma a szak-
rendelőben, és ezzel vala-
melyest csökken a várako-
zási időt. De ez még mindig 
nem végleges megoldás, 
ezért vagy új szakorvoso-
kat vesznek még fel, vagy a 
jelenlegiek, elsősorban az 
új szakorvos kapacitását 
növelnék.

– Az orvosi egyetemen 
1987-ben végeztem, majd 
1992-ben szakvizsgáztam 
– mutatkozot t be az új 

szakorvos. – Pályafutásom 
első nyolc évét két kór-
házban, az ORFI-ban és a 
Szent Rókusban töltöttem, 
azóta v iszont a járóbe-
teg-ellátásban dolgozom. 
Jelenleg több helyen is, 
ezért csak heti egy alka-
lommal tudtam vállalni a 
XV. kerületi rendelést.

Dr. Breiner Iván, bár 
messziről, Budaörsről ér-
kezett hozzánk, nem isme-
retlen Budapest észak-pes-
ti régiójában. Korábban 
ugyanis 11 éven keresztül a 
szomszédos Újpest járóbe-
teg-ellátásában dolgozott.                  

Riersch Tamás

Fájdalomcsillapító
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Dr. Breiner Iván | Javítja az életminőséget

Egyre több 
a bőrprobléma
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Jószolgálat-díj

Jószolgálat díjat kapott a XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Köz-
pont (FENO) a Hivatásszerűen végzett szociális munka – szer-
vezeti kategóriában. Az elismerést minden évben azok vehetik 
át, akik a szociális területeken példaértékű és áldozatos mun-
kát végeznek. A kerületi önkormányzat fenntartásában műkö-
dő FENO-ban súlyosan halmozottan sérült fi atalokat gondoz-
nak napközi otthonos rendszerben. A gyerekeket napközben 
szakemberek látják el, így ebben az időszakban a szülők dol-
gozhatnak. A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány által lét-
rehozott díjra mintegy 700 jelölést küldtek a szakmai szerveze-
tek. A tizenegy díjazottat végül a szakmai zsűri és a közönség 
szavazatai alapján választották ki. Az ünnepélyes díjátadót a 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották június 
1-jén – írják a joszolgalatdij.hu oldalon. 

Nyári szünet az ovikban
A kerületi óvodák nyári zárása 
idén is két turnusban lesz, jú-
nius 18-tól július 20-ig és július 
23-tól augusztus 24-ig.
Az alábbi óvodák tartanak zár-
va június 18-tól július 20-ig. 
Rákospalotai Összevont Óvoda 
Szövőgyár utcai székhelyintéz-
ménye; az ügyeletet a Régi Fóti 
Tag óvoda és a Vácrátót téri Tag-
óvoda biztosítja,
Klapka Tagóvoda; az ügyeletet 
a Bocskai Tagóvoda biztosítja.
Tóth István Tagóvoda; az ügye-
letet a Mozdonyvezető Tagóvo-
da biztosítja.
Patyolat Tagóvoda; az ügyele-
tet a Mozdonyvezető Tagóvoda 
biztosítja.
Hétszínvirág Összevont Óvoda 
Aulich utcai székhelyintézmé-
nye; az ügyeletet a Mézes Tag-
óvoda biztosítja. 
Molnár Viktor Tagóvoda; az 
ügyeletet a Bújócska Tagóvo-
da és a Manóvár Tagóvoda biz-
tosítja.
Napsugár 1. Tagóvoda; az ügye-
letet a Napsugár 2. Tagóvoda 
biztosítja.
Hartyán Tagóvoda; az ügyeletet 
a Micimackó Óvoda biztosítja.
Újpalotai Összevont Óvoda Pás-
kom parki szék hely intézménye; 
az ügyeletet a Kavicsos Tag óvo-
da biztosítja.

Az alább felsorolt óvodák pe-
dig július 23-tól augusztus 24-
ig lesznek zárva:
Régi Fóti Tagóvoda; az ügyele-
tet a Rákospalotai Összevont 
Óvoda Szövőgyár utcai szék-
helyintézménye biztosítja.
Vácrátót téri Tagóvoda; az 
ügyeletet a Rákospalotai Ösz-
szevont Óvoda Szövőgyár utcai 
székhelyintézménye biztosítja.
Bocskai Tagóvoda; az ügyeletet 
a Klapka Tagóvoda biztosítja.
Mozdonyvezető Tagóvoda; az 
ügyeletet a Tóth István Tagóvo-
da és a Patyolat Tagóvoda biz-
tosítja. 
Mézes Tagóvoda; az ügyeletet a 
Hétszínvirág Összevont Óvoda 
Aulich utcai székhelyintézmé-
nye biztosítja.
Bújócska Tagóvoda; az ügye-
letet a Molnár Viktor Tagóvoda 
biztosítja.
Manóvár Tagóvoda; az ügyele-
tet a Molnár Viktor Tagóvoda 
biztosítja.
Napsugár 2. Tagóvoda; az ügye-
letet a Napsugár 1.  Tagóvoda 
biztosítja.
Micimackó Óvoda; az ügyeletet 
a Hartyán Tagóvoda biztosítja.
Kavicsos Tagóvoda; az ügyele-
tet az Újpalotai Összevont Óvo-
da Páskom parki székhelyintéz-
ménye biztosítja. 

Bárczy-díjas óvó néni
Átadták az idei Bárczy István-díjakat a főpolgár-
mesteri hivatalban. A fővárosi pedagógusnap al-
kalmából összesen huszonöten kapták meg a dí-
jat, köztük egy újpalotai pedagógus. Turóczyné 
Ungvári Edit, az Újpalotai Összevont Óvoda in-
tézményvezetője részére óvodapedagógusi tevé-
kenysége, szakmai elhivatottsága, valamint áldo-
zatos vezetői munkája elismeréseként ítélték oda 
az elismerést. A Bárczy István-díjat 2009-ben ala-
pította a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben adták 
át első alkalommal. A kitüntetés a fővárosban 
működő közoktatási és gyermekvédelmi intéz-

mények azon munkatársai részére adományoz-
ható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesít-
ményükkel hozzájárultak a jövő generációjának 
neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezál-
tal a főváros fejlődéséhez – írja a budapest.hu. 

Nemzeti összetartozás napja
A nemzeti összetartozás nap-
ja alkalmából kerületi megem-
lékezést tartottak a pestújhelyi 
ereklyés országzászlónál június 
4-én. A rendezvényen Victorné 
dr. Kovács Judit alpolgármester 
mondott beszédet, és fellépett 
a Rákospalotai Szilas Néptánc-
együttes. A nemzeti összetar-
tozás napja az 1920-as trianoni 
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező emléknap Ma-
gyarországon. Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az 
őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban 
találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyei-
nek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett. 

Protokolláris látogatásra érkezett kerületünk testvérvárosa, a 
kínai Sanming küldöttsége június 2-tól 5-ig. A vendéglátó ön-
kormányzat gazdag kulturális műsorral fogadta a vendégeket, 
akiket a helyi hagyományokkal és népviseletekkel ismertet-
tek meg. A programok között szerepelt városnéző kirándulás, 
a szentendrei Skanzen meglátogatása, a vendégek jártak a Kí-
nai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban, vala-
mint az Asia Centerben is. A delegáció tagjai találkoztak és tár-
gyaltak Hajdu László polgármesterrel. 

Napelem-
szolgáltatás
A Nemzeti Közművek elin-
dította lakossági napele-
mes szolgáltatását, amely az 
egész ország területén elér-
hető, az ügyfelek a napele-
mes rendszer telepítésével 
áramfelhasználásuk jelentős 
részét közvetlenül megújuló 
energiaforrásból fedezhetik – 
közölte az NKM Nemzeti Köz-
művek Zrt. az MTI-vel.
A szolgáltatás olyan teljes 
körű kivitelezést jelent, amely-
ben a műszaki felméréstől az 
üzembe helyezéshez szüksé-
ges minden eszköz telepítésén 
át az engedélyek beszerzéséig 
a teljes folyamatot a Nemze-
ti Közművekhez tartozó NKM 
Optimum Zrt. végzi.
A napelemes szolgáltatás 
i gény bevételéhez az MFB pon-
tokon igényelhető, a Széchenyi 
2020 program keretében a la-
kóépületek energiahatékony-
ságának és meg újulóenergia-
f e l h a s z n á l á s á n a k 
növelését célzó kamatmen-
tes hitel is elérhető. A nap-
elem-szolgáltatásról továb-
bi információk érhetők el a 
http:// nemzetikozmuvek.hu/ 
nkmoptimum oldalon. 

Elhunyt Dr. Pákh Sándor
Eltávozott közülünk 72 éves korában, május 28- án dr. Pákh Sándor kerületi háziorvos. Négy évti-
zedes munkája alatt két munkahelye volt, a Hősök úti rendelőben kezdte meg gyógyító tevékeny-
ségét, majd ezt követően egészen haláláig az Opál utcai rendelőben látta el hivatását. Körzetéhez 
több mint kétezer lakos tartozott, akiket mindig segítőkészen, odaadással látott el. Dr. Pákh Sándor 
a betegei körében nagy tiszteletnek örvendő, megbecsült háziorvos volt, akinek élete középpont-
jában a gyógyítás és a betegek szolgálata állt. Munkáját elkötelezetten, kiváló szakértelemmel vé-
gezte, még betegsége alatt is lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerve igyekezett megszervezni 
betegei teljes körű ellátását. A fi atal kollégák tanítását is mindig szívügyének tekintette, fontosnak 
tartotta, hogy hosszú évtizedes tudását, tapasztalatát továbbadja. Hivatása – nem túlzás ezt állíta-
ni – egyben a hobbija is volt. A másik szenvedélye a kertészkedés volt, kezdeményezésére ültettek 
gyümölcsfákat az Opál utcai rendelő kertjébe. Fájdalmas távozásával a XV. kerület egy kiváló em-
bert és háziorvost veszített el. 

Testvérvárosi látogatás
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 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.

 Hajdu László országgyűlési képviselő 
20 288 7721,
hajdu.laszlo@parlament.hu
Fogadóórát tart július 4-én, szerdán 
15 órától (Szent Korona útja 11.). 

Előzetes egyeztetés, vagy más időpont megbeszélése 
a 06 70 947 6655-ös telefonszámon, vagy e-mailen.

 Németh Angéla 
alpolgármester
Minden hónap 1. hétfője 13:30–17:30-ig. 
Időpontkérés telefonon történő egyeztetés 
alapján. 305 3201 

 Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 103-as szoba

 Victorné dr.  Kovács Judit 
alpolgármester
kovacs.judit@bpxv.hu
Minden hónap 2. hétfője 13:30–17:30 óra 
között. Helyszín: Polgármesteri Hivatal I. 

emelet 105-ös iroda. Telefonszám: 305 3284
 Tóth Imre 

alpolgármester
toth.imre@bpxv.hu
Minden hónap első hétfője 13:30–17:30 
óra között. Helyszín: Polgármesteri 

Hivatal I. emelet, 109-as iroda. 
Telefonszám:  305 3244

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

tőség nem vállal felelősséget!

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

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

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

FO GA D Ó ÓR Á I

MEGHÍVÓ 
Budapest Főváros 

XV. Kerület Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

2018. június 14-én 
(csütörtökön), 17:00 órától
a Hétszínvirág Összevont Óvoda 

Bújócska Tagóvodájában 
(1158 Budapest, Őrjárat u. 9.) 

tartandó

Lakossági Tájékoztatóra

Téma: 

Mézeskalács teret érintő 
közterület-fejlesztési elképzelések

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Király Csaba  Szilvágyi László Tóth Imre Németh Angéla
 képviselő képviselő  alpolgár- alpolgár-
   mester mester
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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, 
PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEI

Budapest Főváros XV. Ker. 
Polgármesteri Hivatal pályázatot 

hirdet

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pest-
újhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 12/2018. (V. 30.)1 önkormányzati rendele-
te a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestúj-
hely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva  a 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 
1. §
A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 2. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiak-
ban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az álta-
la irányított költségvetési szervek 2018. évi költségve-
tése együttes
a) bevételének főösszegét 26.717.300.518 Ft-ban,
b) kiadásának főösszegét 26.717.300.518 Ft-ban,
c) költségvetési bevételének főösszegét 
15.957.125.820 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásának főösszegét 
21.676.182.331 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét 
– 5.719.056.511 Ft-ban,
f) költségvetési hiányát 5.719.056.511 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az 5.719.056.511 Ft költségve-
tési hiányának belső fi nanszírozására az 1. melléklet 
VI. 22. pont szerinti maradvány 5.260.174.698 Ft ösz-
szegét veszi igénybe, melyet csökkent az V. 11. pontja 
szerinti 41.118.187 Ft összegű nettó fi nanszírozás, va-
lamint a külső fi nanszírozására a VI. 27. pont szerinti 
hitelek, kölcsönök felvétele jogcímen a Kormány elő-
zetes engedélye esetén 500.000.000 Ft összegű fej-
lesztési célú hitelt vesz igénybe 
(3) A költségvetés általános tartaléka 
89.316.627 Ft.
(4) A céltartalék 1.364.132.133 Ft, ebből
  - működési céltartalék 649.714.348 Ft,
  - felhalmozási céltartalék 714.417.785 Ft.”
2. §
A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
„(3) A 2018. évi költségvetés tartalmazza a Budapest 
XV. Kerületi Szilas-patak menti szennyvízfőgyűjtő 
csatorna megvalósítása első ütemének önkormány-
zati forrásból tervezett kiadási előirányzatát, mely fej-
lesztés megvalósításához szükséges kiegészítő for-
rások biztosítására adósságot keletkeztető ügylet 
igénybevételét tervezi a Képviselő-testület mindösz-
szesen bruttó 500.000.000 Ft összegben. Az adóssá-
got keletkeztető ügylet megvalósítása a Kormány en-
gedélyéhez kötött.”
A R. 4. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(21) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költség-
vetési szervek kizárólag a polgármester előzetes en-
gedélyével nyújthatnak be pályázatot. Önkormányzati 
önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, 
ahol nem az önkormányzati pályázati önrész működé-
si céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati 
önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testü-
let kizárólagos hatásköre.
3. §
A R. 5. § (1) bekezdése a következő alpontokkal egé-
szül ki: 
(A Képviselő-testület felhatalmazza: 
(1) a Polgármestert)
„28. az egyéni sportolók támogatási célkerete,
29. az intézményi jutalomkeret céltartalék, 
30. az intézmény átszervezés többletkiadásai céltar-
talék,
31. az önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz 
kapcsolódó közműfejlesztések céltartalék
felhasználására.”
4. §
1  Elfogadta a képviselő-testület 2018. 05. 29-i ülésén. 

Hatályos 2018. 05. 31. napjától.

A R. 6. § (4) bekezdése a következő alpontokkal egé-
szül ki: 
(A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt 
előirányzatain belül és között, valamint a költségveté-
si szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Ön-
kormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, vala-
mint előirányzat-módosítást hajthat végre különösen:)
„6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett 
kiadási előirányzatok módosítása esetén,
7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhé-
re tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.”
5. §
(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. 
számú melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.
(3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. 
számú melléklete lép. 
(4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. 
számú melléklete lép. 
(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-
mú melléklete lép. 
(6) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. 
számú melléklete lép.
(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. 
számú melléklete lép.
(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. 
számú melléklete lép.
(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. 
számú melléklete lép. 
(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. 
számú melléklete lép. 
(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. 
számú melléklete lép. 
(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. 
számú melléklete lép. 
(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. 
számú melléklete lép. 
(14) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. 
számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 Dr. Lamperth Mónika Hajdu László
 jegyző polgármester

Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 13/2018. (V. 30.) önkormányzati 
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezésé-
hez szükséges választópolgárok számáról
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népsza-
vazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
92. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros XV. Kerületében helyi népszava-
zást a választópolgárok legalább tíz százaléka kezde-
ményezhet. 
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §
Hatályát veszti Budapest Főváros XV. Kerület Rákos-
palota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a helyi népszavazásról és a helyi népi 
kezdeményezésről szóló 17/1998. (VI. 26.) ök. rende-
lete.
 Dr. Lamperth Mónika Hajdu László
 jegyző polgármester
Kihirdetési záradék: 
Ez a rendelet kihirdetésre került 2018. május 30. nap-
ján.

Dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pest-
újhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 14/2018. (V. 30.)2 önkormányzati rendele-
te az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. 
(III. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestúj-
hely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az újszülöttek támogatásáról 
szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő-
ket rendeli el:
1. §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
A rendelet hatálya Budapest főváros XV. Kerületének 
közigazgatási területén a kérelem benyújtásakor és az 
azt megelőző egy évben folyamatosan bejelentett la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és élet-
vitelszerűen is a kerületben élő személyekre terjed ki.”  
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(2) Az oltási támogatás Magyarországon törzsköny-
vezett védőoltások térítési díjához igényelhető, és ösz-
szege megegyezik a védőoltás bruttó vételárával, de 
legfeljebb 20 000 -Ft. Az oltási támogatás a 20 000,-
Ft keretösszegen belül akár több alkalommal, több vé-
dőoltáshoz is igényelhető.”
3. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
„(1) A támogatásra az a gyermekkel azonos bejelen-
tett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a 
továbbiakban együtt: szülő) jogosult, akinek családjá-
ban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének nyolcszorosát. 
(2) Az oltási támogatás további feltétele, hogy a támo-
gatással érintett védőoltást a gyermek – a házi gyer-
mekorvos által igazoltan – a 6. életéve betöltésének 
napjáig megkapja.”
4. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
(1) A születési támogatás iránti kérelmet az 1. mellék-
let szerinti nyomtatványon, a gyermek születését kö-
vető 6 hónapos, az oltási támogatás iránti kérelmet a 
2. melléklet szerinti nyomtatványon, a védőoltás be-
adását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül le-
het benyújtani. A kérelem benyújtásakor be kell mutat-
ni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, 
és ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szü-
lője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlá-
sát igazoló eredeti okiratot. Az oltási támogatás iránti 
kérelemhez mellékelni kell az oltóanyag megvásárlá-
sáról kiállított gyógyszertári nyugtát.
5. §
A Rendelet 2. mellékletének melléklete helyébe e ren-
delet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2018. június 15. napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott ké-
relmekre kell alkalmazni.
 Dr. Lamperth Mónika Hajdu László
 jegyző polgármester

2  Elfogadta a képviselő-testület a 2018. 05. 29-i ülé-
sén. Hatályos 2018. 06. 15. napjától.

a HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYON:
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI,

az ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLYON:
OSZTÁLYVEZETŐI és ÉPÍTÉSÜGYI, 

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI,

a LAKÁSOSZTÁLYON:
LAKÁSÜGYI ÜGYINTÉZŐI,

a JEGYZŐI IRODÁN:
BIZOTTSÁGI TITKÁRI

munkakörök betöltésére.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes in-
formáció a Polgármesteri Hivatal honlap-

ján (www.bpxv.hu) Álláspályázatok/Hivata-
li álláspályázat menüpont alatt található.

Jelentkezési határidő: 2018. június 22. 

Pályázat felhívás
Budapest Főváros XV. Kerület Rákos-
palota, Pestújhely, Újpalota Önkor-
mányzata a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/B. §-a alapján 
pályázatot hirdet 

a Budapest Főváros XV. 
Kerületi Önkormányzat 
Csokonai Kulturális 
Központ igazgatói 
(magasabb vezető) 
beosztás ellátására.

A magasabb vezetői megbízás 
2018. szeptember 1. napjától 
2023. június 30. napjáig tart.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 6. (hétfő) 16.00 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes in-
formációk a „KÖZIGÁLLÁS” www. ko-
zigallas.gov.hu honlapján, valamint 
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkor-
mányzat www.bpxv.hu honlapján talál-
hatóak.
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi  

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzat (1153 Bp. Bocskai u. 1–3.), mint 
tulajdonos megbízásából a Palota-Holding Ingatlan- és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(Palota-Holding Zrt.) megbízása alapján eljárva, 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

elektronikus árverés keretében a Kiíró által működtetett 
Elektronikus Aukciós Rendszer (továbbiakban: EAR) útján 

értékesíteni kívánja a Megbízó tulajdonában álló alábbi 
ingatlanokat: 

Cím Hrsz. Terület 
(m2)

Megnevezés Tul. 
hányad

1158 Budapest, 
József Attila u. 14.

földszint 5.
földszint 6.

82266/0/A/4
82266/0/A/5

57 m2

22 m2
lakás
lakás

1/1
1/1

1151 Budapest, 
Sín utca 24/A 88029/3 827 m2 Kivett beépítetlen 

terület 1/1

1151 Budapest, 
Sín utca 24/C 88029/1 639 m2 Kivett beépítetlen 

terület 1/1

A Kiíró az árverésre kerülő Ingatlanok rendelkezésre álló továb-
bi adatait – ideértve az Ingatlanról készített képfelvételeket – az 
EAR felületén, a világhálón folyamatosan elérhető https://e-arve-
res.mnv.hu/ hivatkozási helyen teszi közzé. Az árverésre kerülő 
Ingatlanokra kizárólag elektronikus úton lehetséges árverezni.
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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. 

június 14. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

június 15. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
19:55 Parlamenti pillanatok
20:05 Állatbarát magazin

június 16. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

június 17. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

június 18. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

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

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

június 21. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

június 22. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
19:55 Parlamenti pillanatok
20:05 Állatbarát magazin

június 23. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

június 24. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

június 25. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

június 26. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

június 27. 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 15. péntek 17–19.
Marcipán Trió koncertje.
Kazán utcai játszótér.

ADY TEÁTRUM
június 15. péntek 19 óra
Miért nem marad reggelire?
Ára: 1000 Ft

GÖRÖG KERTI KONCERT
június 16. szombat 18–22 óra
Mydros Zenekar. Ára: 1000 Ft

SYCONOR 
RETRÓ TÁNCPARTI
július 14. szombat 18 óra
Ára: 1400 Ft

TÁNCTÁBOR 
június 25–29., augusztus 27–31.
Ára ebéddel, uzsonnával: 17 000 Ft

BAZI NAGY GÖRÖG TÁBOR
július 2–6., augusztus 27–31.
Kézműveskedés „Hellászban”
Ára ebéddel, uzsonnával: 17 000 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

KÖNYVMOLY TÁBOR
augusztus 27–31. 
Ára ebéddel, uzsonnával: 18.000 Ft

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

KALÓZ TÁBOR 
június 25–29.
Kincskeresés, ügyességi játékok, 
hajózás 10–15 éveseknek.
Ára ebéddel, uzsonnával: 15 000 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

RENESZÁNSZ 
KÉZMŰVES TÁBOR
június 18–22. 
Ára napi háromszori étkezéssel: 
19 000 Ft

BARANGOLÓ TÁBOR
augusztus 21–24.
Kastélyok és királyi várak
Ára napi háromszori étkezéssel: 
20 000 Ft

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

ÚJPALOTAI 
NYÁRI JÁTÉKOK
Boldog Salkaházi Sára-templom kertje
(1156 Budapest, Pattogós utca 1.)
Ingyenes programsorozat.

Egyasszony című előadás
június 18. hétfő 20 óra 
Főszereplő: Tenki Réka 

Jumping Matt 
and his Combo
június 19. kedd 20 óra
Pribojszky Mátyás zenekara 

Horgas Eszter – Falusi Mariann 
és a Classjazz Band 
június 20. szerda 20 óra

Szalóki Ági és zenekara 
június 21. csütörtök 20 óra

Sárik Péter Trió
Beethoven koncert
június 22. péntek 20 óra

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

„PÁRATLAN VAKÁCIÓ”
június 21-től augusztus 23-ig
Ingyenes szünidei játéksorozat!
Minden páratlan dátumú hétközna-
pon, 10–13 óra között.
Kézműves és természettudomá-
nyos foglalkozás, kutyás rendezvény, 
ügyességi játék főleg az iskolás 
korosztálynak. Akik legalább 3 
programon részt vettek, eljöhetnek 
velünk egyszer az Állatkertbe és 
egyszer a Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumba sütinyalókát 
készíteni, kiállítást nézni. 
További részletek a honlapon!

Nyári táborainkról további információkat olvashat a www.csokonaiksk.hu oldalon.
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K E R Ü L E T I  K É R D É S E K

Vannak olyan emberek, akik 
életében annyi fordulat tör-
tént, mintha regényhősök 
lennének. Agneša Kalino-

vá, aki Farkas Ágnesként született 
Kassán 1924-ben jómódú középosz-
tálybeli családban, pont 
ilyen – végigélte a XX. 
század minden fordulatát 
Szlovákiában. 

Eper jesen töltöt t 
idillikus gyermekkora 
hamar véget ért, bank-
igazgató édesapja és 
édesanyja a zsidótör-
vények miatt először 
elvesztette otthonukat 
és vagyonukat, majd 
az életüket is, de bu-
dapesti rokonaik segítségével 
Ágit egy óbudai zárdában bújtatták 
a vészkorszakban az apácáknál. A 
háború után visszatért fiatalsága 
helyszínére, ahol szembe kellett néz-
nie családja elvesztésével. Hihetetlen 
lelkierővel kezdett újra élni, pótolta 
az érettségit és  az egyetemi felvételit, 
amikről le kellett mondania. 

A könyv egészén végigvonul ez 
a fajta derű és erő, ami Agneša Ka-
linová személyiségéből sugárzik, ez 
is hozzájárul, hogy letehetetlen lesz 
a Hét életem című könyv, melyben 
elmeséli Jana Juráňovának az élet-

történetét. „Úgy voltam kondicio-
nálva, hogy mások előtt nem sírunk, 
ezt nevelte belém apám… Az ember 
uralkodjon magán. A nevetésről 
nem mondtak semmit, talán ezért 
nem sikerült visszatartanom akkor 

sem, amikor kellett volna.” Várat-
lan, mosolygásra okot 
nem adó helyzet pedig 
sokszor érte az újság-

írással, fi lmkritikákkal 
is foglalkozó Ágit. 

Gyerekkorának kö-
szönhetően több nyel-
ven beszélt, így sokszor 

fordított vagy tolmácsolt, 
így a szlovák politikusok 
fi gyelmét is felhívta magára 
liberális, nyitott gondol-

kozásmódjával. A történe-
lemkönyvekből ismert fordulatokat 
személyesen élte át, az 1968-as esemé-
nyek után a hetvenes évek elején ő ki-
lenc hétig volt börtönben, hatvanéves 
férjét viszont egy évig tartották bent. 
Már nem voltak fi atalok, de lányuk 
érdekében elhagyták az országot 
és Németországba költöztek, itt élt 
2014-ben, kilencvenéves korában be-
következett haláláig. Élete tükröt tart 
a politika kicsinyességeivel szemben.   

Kovács Ildikó
(Agneša Kalinová, Jana Juráňová: 

Hét életem, Magvető, 2018, 3999 Ft)

Am í g  g y e r e k k é n t 
alig vártam a nyári 
szünetet, legalább 
a k k ora  t ra um át 

jelent mostanság már csak a 
vakáció ténye is. Ami évtize-
dekkel ezelőtt 10 hét felhőtlen 
kikapcsolódás volt, most 8 hét-
nyi logisztikát és a tervek meg-
valósításához szükséges anyagi 
háttér előteremtését jelenti.

A helyzet ráadásul igazság-
talan is, hiszen szüleinknek nem 
jelentett problémát, hogy isko-
láskorunktól magunkra hagy-
janak bennünket a lakásban, 
ahová napközben csak egészségügyi 
szünetre és enni jártunk haza, egyéb-
ként lent bandáztunk. Igazságtalan 
azért is, mert miután elkezdtem 
sportolni, a telepen töltöttem a nyár 
felét, napi két edzéssel, mindezt in-
gyen, csak a közeli gyár étkezőjében 
elfogyasztott ebédért kellett fi zetni, 
persze minimális összeget.

Ma egy felelős szülő nem meri ott-
hon hagyni a gyerekét, és nem azért, 
mert fél, hogy felgyújtja a lakást. 
Hanem mert nem meri kiengedni az 
utcára, ha meg a lakásban senyved-
ne, óhatatlanul is a gép előtt töltené 
ideje jó részét, szintén felügyelet nél-
kül, ami legalább annyira veszélyes, 
mint ha odakint kószálna. Meg aztán 

hiába sportol a gyerek, a tábor ma-
napság már fi zetős, egyesületi ked-
vezménnyel is 17 ezer forint hetente.

És akkor még nem beszéltünk 
a többi táborról, ami ennél jóval 
drágább, 22-25 ezertől indul, az ott 
alvósok meg 40 ezernél kezdődnek, 
a határ pedig a csillagos ég.

Aztán ott a napközis tábor, ami 
olcsó is, igyekeznek is jó programo-
kat kitalálni, de manapság főként 
azok a gyerekek járnak oda, akik, 
hm, problémásak, magatartásilag. 
A szülő meg küzd a lelkiismereté-
vel, hiszen egész évben ki volt téve 
a Gyermek a farkastörvényeknek, 
muszáj vívnia a szünetben is? 

Sz. A. 

Az élete kész regényNyár és szünet

Kálvinné György Gabriella tanító 
és pedagógus kollégája, Hanzelikné 
Agócs Irén évek óta együtt szervezi 
– több munkatársuk segítségével 
– a Népművészet Palotai Mestere, 
Kismestere kiállítást, melyet már 
tizenhétszer rendeztek meg a Kos-
suth Lajos Általános Iskolában. A 
szervezéssel járó rengeteg munka 
megtérül, a régi rákospalotai csalá-
dok száz-százhúsz éves féltve őrzött 
népművészeti kincseiket adják oda 
megtekintésre. „Így láthattunk az 
elmúlt években egyedi festett pa-
lotai tányérokat, eredeti ünnepi és 
hétköznapi viseleteket, amelyek az 
idők folyamán a rákospalotai asszo-
nyok védjegyévé váltak” – mesélte 
Kálvinné György Gabriella. 

Iskolájukban nemcsak évente 
egyszer találkoznak az ide járó gye-
rekek népi hagyományokkal, hanem 
a szabadidős foglalkozásokon is, 
ahol nagy élvezettel, kreativitással 
tevékenykednek. A pedagógusok 

tapasztalata szerint az alkotás örö-
me fontos minden gyereknek, így az 
alsó tagozatban megkedvelt hagyo-
mányőrzéssel kapcsolatos tevékeny-
ségeket a felső tagozatos kollégák 
közül is többen folytatják. 

– A pedagógusok a kézművessé-
gen kívül a néphagyományokat to-
vábbadják tanítványaiknak a meg-
tanított mesékben, mondókákban, 
táncokban, és a népi játékokban is. 
Ezeknek az osztályoknak a minden-
napjaiban jelen vannak a régi korok 
és szokások. „Olvastam, hogy a 
népművészet a nemzet kultúrájának 
jellegzetes része, a nép egyéniségét 
és a múltban felhalmozott tudását 
tükrözi – ezt a tudást adjuk át a ki-
állításszervező kollégákkal együtt a 
Kossuth iskolában” – mondta Kál-
vinné György Gabriella.

Következő számunkban Ambrus 
Hunor fafaragóval fogunk beszélget-
ni az értékteremtésről.              

     (kovács)

Régi technikák, modern alkotások
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Kálvinné György Gabriella és Hanzelikné Agócs Irén

 A néphagyományok akkor maradnak élők, ha ápolják és megismerik őket. Artnerné Dudás 
Zsuzsanna a Kerületi kérdések sorozatunk előző részében Kálvinné György Gabriellának adta 
tovább a stafétát, és kérdezte a hagyományőrzésről és a Népművészet Palotai Mestere, Kis-
mestere kiállításról. 
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A kutya és a kakas összetalálkoztak az úton, s 
elhatározták, hogy szövetséget kötnek.

Leszállt az este: a kakas egy fára 
telepedett, a kutya a fa tövébe 
kuporodott.

Hajnal előtt a kakas szokása 
szerint kukorékolni kezdett.

Meghallotta ezt egy róka.
Milyen gyönyörű a 
hangod! Szállj le, 
hadd ölelhesselek 

meg!

A szálloda portása 
alszik, a kapu meg 

zárva van.

Felkeltem.

A kutya azonban vicsorogva 
felugrott, mire a róka eliszkolt.

Nem 
tehetem.

Lapunk látványos részét, a grafi -
kákat egy olyan munkatársunk 
készíti, akiről csak annyit lehet 
tudni, hogy jól rajzol. Mivel a Var-
ga-féle rajzok már évek óta szí-
nesítik az ÉLETképeket, időszerű 
volt utánajárni, hogy ki is az a Var-
ga Tímea Laura. Nem volt könnyű, 
a fi atal művészt ugyanis Párizs-
ban értük utol.

– Mi a dolgod az ÉLETké-
peknél? 

– Nyolcadik éve dolgozom 
grafi kusként, illusztrátorként 
az ÉLETképeknél. Eleinte a 
rendőrségi hírek illusztrá-
lásával foglalkoztam, majd 
idővel elindult a meserovat 
is. Előbbinél elsősorban az 

a feladatom, hogy vicces 
grafi kákkal oldjam a bűnügyi 
hírek komolyságát, utóbbinál 
pedig népmeséket értelme-
zek újra képregényes formá-
ban kisgyerekek számára. 

– Hogy kerültél kapcso-
latba a grafi kával?

– Szinte az ÉLETképes 
pályafutásom indulásával 
egy időben kezdtem el a 
tanulmányaimat a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egye-
tem animáció alapképzés 
szakán. Ekkoriban még 
nagyon keveset tudtam a vi-
zuális művészetekről, ezért, 
amint tanultam valamit az 
egyetemen, azt igyekeztem 
már a következő héten be-

építeni a munkáimba. Az 
újság így nagyon jó lenyoma-
ta lett a grafikai, technikai 
fejlődésemnek. A mester-
képzésen már erőteljesebb 
alkotói munka folyt, a ha-
gyományosabb értelemben 
vett rendezőoktatás volt. A 
hároméves képzés végén egy 
rövidfilmmel diplomáztam 
2017 júniusában. 

– A filmedről mit lehet 
tudni?

– A diplomafilmem– 
melynek címe ,,Még nem” 
– egy Erdős Virág-novella 
továbbgondolása, amely a 
meg-nem-születés témakö-
rével foglalkozik. A rövidfi lm 
körülbelül másfél évig ké-

szült, melyből a legtöbb idő 
a forgatókönyv megírásával, 
illetve a jelenetek kiszínezé-
sével telt. 

– Hol és mikor lesz lát-
ható?

– A fi lm nemzetközi pre-
mierje májusban volt Csehor-
szágban a treboni animációs 
fesztiválon, de bemutatták 
Franciaországban a Le Petit 
Cannes keretein belül is. 
Legközelebb júniusban An-
necyben lesz látható, ami az 
eddigi legfontosabb megjele-
nés lesz. A Festival d’Annecy 
a világ egyik legjelentősebb 
animációs eseménye minden 
évben, ahol a szakma nagyjai 
is jelen vannak, az ott való 
részvétel pedig szépen mu-
tat a szakmai önéletrajzban. 
Szeretném, ha a film több 
fesztiválra is eljutna, a sorsa a 
továbbiakban a Filmalap ke-
zében van, ugyanis ők birto-
kolják a diplomafi lmek jogait.

– Mióta élsz Franciaor-
szágban? 

– Májusban költöztem 
ki, többek között, hogy a kö-
vetkező rövidfi lmem előké-
születein dolgozhassak, ami 
reményeim szerint francia 
támogatással készül el. A kö-
vetkező rövidfi lmem témája 
az Y generáció lesz.

– Milyen ma egy európai 
nagyvárosban magyar fi a-
talként élni?

– Jelenleg digitális no-

mádként élek, ami azt je-
lenti, hogy olyan szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy a 
munkámhoz egy laptopra 
és internetkapcsolatra van 
szükségem. Eddig ez mű-
ködött is, egyedül egy ma-
rokkói kiruccanás során az 
Atlasz-hegységben adódtak 
nehézségeim a nagyméretű 
fájlok küldésével. Jogi érte-
lemben nem különbözöm egy 
francia fiataltól, az EU-nak 
hála, gyakorlatilag engem is 
minden támogatás megillet, 
mint bármely helyi lakost. 

– A nehézségeket a nyelvi 
akadályok okozzák, a fran-
ciák angoltudása a magya-
rokéhoz közelít, de nagyon 
nyitottak és befogadóak; ha 
„Bon Jour”-ral köszöntjük 
őket, akkor ők is minden 
tőlük telhetőt megtesznek 
azért, hogy megértessék ma-
gukat velünk. 

– Voltam néhány animá-
ciós eseményen, ahol úgy 
láttam, kifejezetten előny-
nek számít, hogy Magyar-
országról jöttem. Egyrészt 
ismerik és szeretik a magyar 
rendezőket, másrészt pedig 
valamiféle egzotikumnak 
tartják, ha valaki nem Nyu-
gat-Európából érkezik. Párizs 
az animáció egyik európai 
központja, így remélem, hogy 
sok új kihívás és projekt talál 
meg a francia fővárosban. 

Riersch Tamás
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Újpalota második temploma

Befejeződött az újpalotai református templom (Száraznád 
utca 2.) építése, így lezárulhatott az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb kerületi egyházi beruházása. A templomot júni-
us 3-án több mint háromszáz gyülekezeti tag jelenlétében 
dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházmegye 
püspöke és Szloboda József, a Budapest-Északi Egyházme-
gye esperese szentelte fel. Az esperes a szertartás végén 
jelképesen Sági Zoltánnak, az Újpalotai Református Gyüle-
kezet világi gondnokának adta át az épület kulcsait. A temp-
lomot február vége óta használta a gyülekezet, ám a kiszol-
gálóhelyiségek, a lelkészlakás és a gyülekezeti iroda csak 
az elmúlt hónapokban készült el. Fogarasi Gábor lelkész el-
mondta, a nagy beruházásból már csak a napelemek, nap-
kollektorok felszerelése, az oldalsó és hátsó kert kialakítá-
sa, illetve egy kis játszótér építése van hátra. 

Érzékenyítés
Már 21. éve hagyomány, 
hogy június első pénte-
kén romanapot tartanak az 
EMMI Rákospalotai Javító-
intézet és Speciális Gyer-
mekotthonban, ahol roma 
származású gyerekek és fi a-
tal lányok is élnek. A rendez-
vényre rendszeresen ven-
dégeket is hívnak a kerület 
intézményeiből, a gyermek-
védelmi szakmából, illet-
ve más gyermekotthonokból. Az intézetben 
dolgozó szakemberek célja olyan nap szer-
vezése volt, ahol a magukat roma szárma-
zásúnak tartó fi atalok megmutathatják a 
cigányságukból azt, amire a leginkább büsz-
kék lehetnek, a meséiket, a táncaikat és a 
kulturális gyökereiket. Az idei programot is 
az intézet leányainak táncot oktató és a ke-
rületben élő cigány házaspár, Balogh Zsolt 
és felesége, Zita nyitotta meg, táncukhoz 
pedig csatlakoztak a fi aik, Noé és Dominik, 

illetve az intézmény növendékei is. A meg-
nyitót követően vásári forgatag, kézműves 
termékek árusítása és játékos vetélkedők 
következtek. A délutáni program legizgal-
masabb része a Granasztói Szilvia művész-
tanár által alapított Tehetség Díjért való ve-
télkedő volt. Az idei program részeként az 
intézmény legendás vezetője, Aczél Anna 
beszélgetett a Balogh családdal a cigány 
kultúráról, a tehetséggondozásról és a ro-
mák társadalomba való integrációjáról. 

Tóparti piknik
Rákospalota várossá válá-
sának 95. évfordulója alkal-
mából tóparti pikniket tarta-
nak a Liwa-malomnál június 
16-án, szombaton 10-től dél-
után 2-ig. A programok között 
szerepel a Rákospalota anno 
kiállítás, amit Merk Péter 
képviselő mutat be az érdek-
lődőknek. Lesz „Jó ebédhez 
szól a nóta”, amin a Zagyva 
Banda muzsikál. Lehet majd 
fotózkodni korhű fürdőruhák-
ban, kézműveskedni, a gyere-
ket „pancsolda” várja, a fel-
nőtteket pedig bográcsban 
főtt birkapörkölt. A rendez-
vény megközelíthető gyalo-
gosan a Lidl parkolója felől 
vagy az Aporháza utcától, ko-
csival a Régi Fóti út felől. 

Nyár a kerületi könyvtárakban

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárakban is beköszönt lassan a 
nyári időszámítás. Vannak tékák, melyek bezárnak egy időre, de 
lesznek olyanok is, melyek csökkentett nyitvatartással ugyan, 
de egész nyáron várják az olvasókat. A kerületi könyvtárak nyári 
nyitvatartása az alábbiak szerint alakul. Az Eötvös Könyvtár júli-
us 9-től augusztus 10-ig zárva tart. A Szűcs István utcai tékában 
július 16-tól július 27-ig lesz nyári szünet. A Zsókavár utcai könyv-
tár június 18-tól szeptember 1-jéig nyári nyitvatartás szerint mű-
ködik, azaz hétfőn és szerdán 13-tól 19-ig, kedden és csütörtökön 
10-től 16-ig, pénteken 11-től 17 óráig tart nyitva, szombaton pe-
dig zárva van. A téka július 16-tól augusztus 11-ig zárva lesz. 

Volt egyszer egy Ifi park
A tavalyi sikeres sorozat után ismét Volt 
egyszer egy Ifi park címmel rendeznek kon-
certeket a budai Várkert Bazárban. Az Ome-
ga, D. Nagy Lajos, Hobo, az Apostol és a Di-
namit lép fel június 29-től szeptember 7-ig. 
Idén június 29-én az Omega, augusztus 8-án 
D. Nagy Lajos (Rolls, Bikini), augusztus 11-
én Hobo, augusztus 23-án az Apostol együt-
tes, végül szeptember 7-én a Dinamit együt-
tes ad koncertet a Várkert Bazárban. 

A MásKép műhely SpeciArt – Kaleidoszkóp című kiállításá-
nak május végi megnyitójával már elkezdődött a ráhangoló-
dás az egy héttel későbbi Speciális Művészeti Fesztiválra. 
A Spirál Házban látható festményeket az Értelmi Fogyaté-
kosok Napközi Otthona (ÉNO) sérült alkotói készítették. 

Zenélő Budapest

Mintegy 600 minikoncertet ad Budapest 11 pontján csak-
nem 100 művész a Zenélő Budapest című ingyenes szabad-
téri sorozat keretében. Az augusztus 12-éig tartó koncertso-
rozatban erkélykoncert, huszárruhás rézfúvósok, múltidéző 
szaxofonzenekar, harangjáték, korhű jelmezes vonósné-
gyes, erdélyi népzene, fuvolamuzsika és dzsessz egyaránt 
helyet kapott. A 20 perces minikoncertet adó helyszíneken 
naponta két előadást tartanak. Részletek a http://zenelobu-
dapest.hu/ oldalon olvashatók a rendezvényről. 

Támogatott család
A nyári szünet előtt utoljára tartott adományátadó ünnep-
séget az ÖTHÉT Egyesület. A „Gyűjts az életért!” kampány 
támogatottja ezúttal egy beteg kislányt nevelő kerületi csa-
lád volt. 

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

Feldúlt irodák
Két férfi  tört be az egyik önkormányzati tulajdonú irodaépület-
be. A tolvajok több irodából is informatikai eszközöket és az 
ott dolgozók személyes holmijait vitték el, illetve további érték-
tárgyakért több irodát is feldúltak. A két férfi  akciója nem ma-
radt észrevétlen, így a rendőrök időben a helyszínen voltak. Az 
egyik tolvajt még az irodaépületben sikerült elfogniuk, a másik 
azonban ekkor még elmenekült. Néhány órával később viszont 
feladta magát.                                                                              RiTa

Tájfun a presszóban

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.

Összeveszett a párjával egy újpalotai presszóban italozgató 
társaság egyik tagja, akivel előbb szóváltásba, majd dulako-
dásba keveredett. A férfi nak sikerült kiszabadulnia a nő kezei 
közül, és elhagyta a helyiséget, a nő ekkor törni-zúzni kezdett. 
Több asztalról lesöpörte a poharakat, a bútorokat pedig felbo-
rította. A nő viselkedése megbotránkozást váltott ki a többiek-
ből, ezért értesítették a rendőrséget, akik garázdaság miatt in-
dítottak eljárást a nő ellen.                                                            R. T.

Furmányos tolvaj
Bejelentést tett egy nő a rendőrségen, mert az egyik kerületi 
élelmiszerboltban ismeretlen tettes ellopta a mobiltelefonját. 
Miközben a rendőrök a jegyzőkönyvet vették fel, a sértett test-
vére jelezte, hogy egy ismeretlen férfi  felhívta, és azt mondta, 
hogy tőle visszavásárolható a lopott készülék. A megbeszélt 
helyszínen azonban már civil ruhás rendőrök fogadták az el-
adót, akit nemcsak orgazdasággal, hanem lopással is meggya-
núsítottak.                                                                                 -sch -s

Láncreakció
Megtámadott egy nőt egy férfi  Újpalotán a Száraznád parkban. 
A férfi  a nő nyakában levő láncokat – egyszerre hármat – akar-
ta megszerezni, de amikor megpróbálta letépni őket, a nő vé-
dekezett, illetve segítségért kiáltott. A férfi , és mint utólag ki-
derült, fi gyelő női társa egy arany nyaklánccal menekültek el a 
helyszínről, ám a támadásban a másik két ezüstlánc is elsza-
kadt. A rendőröknek sikerült azonosítaniuk az elkövetőket, akik 
közül a férfi t elfogták, a nőt még keresik.                       (riersch)

Szőgyényi-Lógó Rita nem egy át-
lagos rendőr. Egyrészt csinossá-
gával kirí a kollégái közül, más-
részt eddigi pályafutása sem 
hétköznapi. A főtörzsőrmestert 
a rendőrség DADA (dohányzás, al-
kohol, drog, AIDS kezdőbetűiből 
áll össze) bűnmegelőzési prog-
ramjának a szakértője, elsődleges 
feladata, hogy tartsa a kapcsola-
tot az oktatási intézményekkel, 
és ahol ezt igénylik, ott havi rend-
szerességgel tartson felvilágosító 
előadásokat. 

– Az első fél tanévem ta-
pasztalata, hogy a pedagó-
gusok még nem tudnak mit 
kezdeni ezzel a lehetőséggel 
– magyarázta a szakember. 
– Egyelőre ugyanis csak 
három általános iskolában 
és egy középiskolában nyi-
tottak a programra. Ezek-
ben az intézményekben 
szeptembertő l már havi 
rendszerességgel tartunk 
az iskolarendőrrel közö-
sen bűnmegelőzési órákat. 
Ugyanakkor fontos lenne, 
hogy a többi iskola is érte-
süljön a lehetőségről, hisz a 
program célja, hogy időben 
felhívjuk a fi atalok fi gyelmét 

az elkövetővé és áldozattá 
válás veszélyeire.

Szőgyényi-Lógó Rita 
rend őr főtörzsőrmester 
elmondta, a programban 
nemcsak a témaválasztáson 
(például vagyonvédelem, 
internet veszélyei, zaklatá-
sok, szenvedélybetegségek), 
hanem a rendszerességen is 
nagy hangsúly van. A kamasz 
fi atalok ugyanis elsőre nehe-
zen nyílnak meg, a bizalmu-
kat ki kell érdemelni, melyhez 
időre van szükség.

– Tavaly októberben ke-
rültem a XV. kerületi kapi-
tányságra, mint járőrvezető 
és bűnmegelőzési előadó 
– mesélt a szakmai életéről 
a szakember. – Egy Baja kö-

zeli településen nőttem fel, s 
mivel a bátyám határőrnek 
ment, én is ezt a pályát vá-
lasztottam. Aztán 2006-ban 
gondoltam egy merészet, és 
feljöttem Budapestre, ahol 
a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság állományába kerül-
tem. Az első állomáshelyem 
a Gyorskocsi utcai rendőrségi 
fogda volt. Innen a Mélységi 
Ellenőri Osztály Bevetési 
Csoportjához kerültem, majd 
a Mosonyi úti BRFK Köz-
rendvédelmi Főosztályon a 
fi atal, pályakezdő rendőrök 
mentorálása lett a feladatom. 
Még egy darabig metrós járőr 
is voltam, majd férjhez men-
tem, és megszültem a kislá-
nyomat.         Riersch Tamás

Kánikulában romlik a reakcióidő, a koncentrációs ké-
pesség, és ez az állapot olyan tüneteket is okozhat, 
mintha a sofőrök vérében 0,5 ezrelék alkohol len-
ne. Nem elég azonban önmagunkra fi gyelni, hiszen 
a nagy meleg másokra is hasonló hatással van – hívja 
fel a fi gyelmet Czebe Sándor, a Safedrive Kft. közle-
kedésbiztonsági trénere. 

Mivel a nagy melegben sokan agresszívvé, 
türelmetlenné válunk, ilyenkor különösen 
ügyeljünk arra, hogy defenzíven vezessünk. – 
Tartsunk legalább 2-3 másodperces követési 
távolságot, és tudnunk kell legalább 7-10 má-
sodperccel előre tekintenünk, hogy egy vész-
helyzetre megfelelően reagáljunk. Ne csak az 
előttünk, hanem a mögöttünk lévő teret is fi -
gyeljük a tükrökben – tanácsolja a szakember.

Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni fi gyelmün-
ket, gyakran – óránként, másfél óránként 
– álljunk meg, szálljunk ki a kocsiból, mo-
zogjunk. Ha kánikulában indulunk hosszabb 
útra, könnyen emészthető ételeket vigyünk 
magunkkal, és azokból kis mennyiségeket 
fogyasszunk. Innivalónak legjobb a víz vagy 

a vízzel hígított gyümölcslé, az izzadással 
elveszített ásványi anyagokat pedig kefi rrel, 
joghurttal vagy paradicsomlével pótolhatjuk.

A nyár sokaknak az allergiaszezont is je-
lenti. Az allergia elleni gyógyszerek általában 
nyugtató hatásúak, ezért ezek szedését min-
dig beszéljük meg a háziorvossal, illetve olvas-
suk el a leírásban szereplő mellékhatásokat. 
Ha fáradtságra, fi gyelmetlenségre vagy egyéb 
tünetre fi gyelmeztet (akár utóhatásként is), 
akkor vezetés előtt ne szedjük be!                S. Z.

Tananyag a bűnmegelőzés

Szőgyényi-Lógó Rita | Bizalomépítés
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Kánikulában defenzíven

Alkoholos tünetek | Hűtsük le magunkat! 
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Hungler Szabina, a Kovács Pál Baptista 
Gimnázium 11. évfolyamos diákja a kö-
zelmúltban három világkupán szerepelt, 
melyekről három éremmel térhetett 
haza. A tanév végeztével néhány hétre 
pedig már a budapesti junior szinkron-
úszó-világbajnokságon lesz jelené-
se. A kettő között azért maradt egy kis 
időnk beszélgetni.

– Nagyon kell annak a vizet sze-
retnie, akiből szinkron úszó lesz. 
Veled is így volt?

– Pont fordítva történt. Óvo-
dáskoromban tanultam meg úsz-
ni, de nagyon utáltam a medence 
vizét. Egyszer aztán kezembe nyom-
tak egy szórólapot, melyen szink-
ronúszásra csábítottak lányokat. 
Megnéztem egy edzésüket, és láttam, 
hogy ez más, mint az úszás, ezért a 
szüleim jóváhagyásával jelentkeztem.

– Mikor lettél válogatott? 
– Már fi atalon behívtak az után-

pótlás-válogatottba. Később juni-
orban is az voltam. Ma pedig már a 
senior válogatott csapatnak is tagja 
vagyok.

– Nálunk ugyebár az a szisztéma, 
hogy a válogatott önálló egyesület-
ként vesz részt a versenyeken?

– Így van, ezért sem járok már le, 
vagy csak nagyon elvétve a kőbányai 
anyaegyesületemhez. 

– Fő számod?
– Sokáig csak csapatban és 

kombinációs kürben versenyeztem, 
mostanában azonban párosban is ott 
vagyok. A július 18–22. közötti buda-
pesti juniorszinkronúszó-világbaj-

nokságra is mindhárom számban 
nevezni fognak.

– Mit vársz a vébétől?
– Helyezésben nem gondolko-

dom, de azt szeretném, ha jó kűrt 
mennénk, olyat, amilyennel az 
edzőnk is elégedett lenne.

– A verseny helyszíne, a Duna 
Aréna ismerős lesz a számotokra.

– Áprilisban itt rendezték az 
országos bajnokságot, melyet 
csapatban és kűrben egyaránt 
mi, azaz a válogatott nyertük. Rá 
néhány hétre pedig ugyanitt egy 
világkupaversenyen már a világ 
legjobbjaival, az oroszokkal és az 

ukránokkal versenyeztünk. Azóta 
pedig már az edzéseink is a Duna 
Arénában vannak.

– Emellett hogy megy az iskola?
– Jól. Bár egyéni tanrendes va-

gyok, és az edzések miatt az utolsó 
órákról elengednek, tartom a lépést 
a többiekkel. Fontos is, mert jövőre 
érettségizni fogok, utána pedig a 
Testnevelési Egyetem edzői szakán 
folytatnám a tanulmányaimat.

Riersch Tamás

A REAC Sport iskola SE ifi csa-
patai jól szerepeltek a bajnok-
ságában. 

Kezdjük a „végzősökkel”, 
az U19-es csapattal, ame-
lyik megnyerte az NB III. 
K ö z é p  B - c s o p or t j á t . 
Ilyenre ugyanis öt éve volt 
utoljára példa. Ráadásul a 
bajnokság gólkirályát, So-
mogyi Bálint személyében 
szintén a sportiskola adta. 

A fiatal tehetség 38 
találattal végzett az élen. 
Kollár Zsolt és Illés Ká-
roly csapata tehát bajno-
ki címmel búcsúzott a 
sport iskolától, a jövőjük 
azonban még kérdéses. 
Első körben ugyanis a 
REAC Sport Kft. jogosult 
szerződtetni a fiatalok 

közül, azt követően jö-
het a csapatkeresés. Az 
U18-as csapat az NB III. 
Közép-kelet i csoport-
jában lett harmadik, az 
U17-es gárda az NB III. 
Közép B-jében második, 
míg a már említett U16-os 
csapat szintén az NB III. 
Közép-keleti csoportjában 
maradt le néhány góllal 
a dobogóról. A felkészítő 
edzők Kollár Zsolt, Illés 
Károly, Käfer Zsombor és 
Eőry Tibor voltak.

A játékosok az érme-
iket a sport iskola június 
közepi ( június 16–17.) 
nemzetközi tornáján vehe-
tik majd át. Azon a tornán 
egyébként az U17-es ezüst-
csapat is pályára lép.

-sch -s

Az egészséges életmódnál 
a kiegyensúlyozott táplálko-
zás mellett a rendszeres test-
mozgásnak is igen fontos sze-
repe van, és nem csak a fogyni 
vágyóknak. Persze ez utóbbi 
kategóriába tartozóknál a nor-
mális testsúly elérésének és 
megtartásának feltétele a fi zi-
kai aktivitás.

– Téves az a feltételezés, 
hogy rendszeres testmoz-
gásra csak túlsúlyos egyé-
neknek van szükségük, 
mivel a napi szinten végzett 
fi zikai aktivitás hozzájárul 
az egészségi állapot fenn-
tartásához, a krónikus be-
tegségek megelőzéséhez. A 
mozgás ráadásul bizonyos 
mentális betegségek, mint 
például a depresszió és a 
szorongás megelőzésében 
és kezelésében is nagyon 
hatásos – hívja fel a fi gyel-
met Szabó Krisztina, a XV. 
Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Intézményé-
nek dietetikusa.

Az Egészségügyi Világ-
szervezet besorolása alap-
ján fizikai aktivitásnak 

számítanak az olyan sza-
badidős tevékenységek, 
mint a séta, a tánc, a ker-
tészkedés, az úszás vagy 
a túrázás, a közlekedési 
célból végzett testmozgás 
(gyaloglás, kerékpározás), 
valamint a beosztásunk-
ból adódó fizikai munka 
és egyes háztartásbeli 
munkálatok is.

Egy egészséges felnőtt 
embernek legalább heti 150 
perc közepes intenzitású 
mozgás (séta, kocogás, ke-
rékpározás, tánc, túrázás) 
vagy 75 perc magas inten-
zitású testmozgás (futás, 
súlyzós edzések, saját 
testsúlyos edzés) javasolt, 
de heti 300 perc közepes 
intenzitású, vagy heti 150 
perc magas intenzitású 
testmozgásból további 
egészségügyi előnyeink 
származhatnak. Ezek mel-
lett érdemes heti 2 alkalom-
mal az izmok nyújtását, az 
ízületi mozgástartomány 
növelését célzó gyakorla-
tokat végezni (gerinctorna, 
jóga, pilates, streching).

-y -a

Vébére készül a vakáció alatt

Hungler Szabina | Válogatott az úszásban

Sport és egészségCsattanós búcsú
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SPORTMOZAIK

A Budai II. László Stadionban min-
den megvolt május 31-én ah-
hoz, ami egy jó focihangulat-
hoz elengedhetetlenül szükséges 
a Budapest-bajnokság I. osztá-
lyában. Jó idő, viszonylag sok (két-
száz-háromszáz) néző, 90 percig 
tartó szurkolás a B középtől, hazai 
győzelem. Aztán kupa- és érem-
átadás, lángcsóvák, szerpentin-
eső és a Queentől a „We are the 
champion”.

A REAC felnőtt-labdarú-
gócsapata utolsó bajnoki 
mérkőzését hazai pályán 
játszotta, a klub vezetése 
pedig méltóképpen kívánta 
megünnepelni a már koráb-
ban bebiztosított bajnoki 
címet. A gálához kellemes 
partnernek bizonyult a Buda-

pest-bajnokság I. osztályában 
szereplő Unione FC is, mely-
nek játékosai a mérkőzés előtt 
és alatt is megadták a bajnok-
nak járó tiszteletet. A REAC 
bevonulásakor sorfalat álltak, 
a meccsen pedig hagyták a fél 
gőzzel játszó hazai csapatot 
kedvére focizni. Ennek pedig 
egy laza 4–0-s REAC-győze-
lem lett az eredménye.  

A klub újkori történetében 
egyébként nem sokszor for-
dult elő, hogy bajnoki címet 
nyert volna az együttes. A 
„Mikor volt ilyen?” kérdésre 
Veress Árpád technikai ve-
zető tudta csak a választ: az 
1992–93-as bajnokságban a 
REAC 2–0-ra győzött (többek 
között éppen egy Veress-gól-
lal) Törökszentmiklóson, 

ezzel pedig megnyerte az 
NB III. akkori kiírását, és 
feljutott az NB II.-be. 

Az elmúlt 26 évben a 
csapat megjárta a mennyet 
és poklot is. Négy évig NB 
I.-es csapat volt, ezalatt meg-
verte többek között a Fradit, 
a Honvédot, a Fehérvárt, 
aDiósgyőrt és Vasast is, majd 
zuhanórepülésbe kezdett, és 
előbb az NB I.-ből, majd az 
NB II.-ből, tavaly pedig az NB 
III.-ból is kiesett. A Mátyus 

János–Balogh László szak-
mai team ezt a mélyrepülést 
állította meg. 

A csapat NB III.-as felju-
tása még nem biztos, előbb 
ugyanis osztályozót játsza-
nak Vas megye bajnokával, a 
Sárvárral. Az első mérkőzés 
a Budai II. László Stadionban 
volt június 9-én, és gól nélküli 
döntetlennel végződött. A 
visszavágó június 16-án, dél-
után 5 órakor lesz Sárváron. 

                R. T.

Jövőre is lesz NB I.-es csapa-
ta a kerületnek. A városrész ko-
rábbi első osztályú csapata, a Pa-
lota RSC felnőtt női röplabdázói 
ugyanis az utolsó pillanatban be-
biztosították NB I.-es tagságukat. 

A mindent eldöntő párharc 
első meccse a Sződliget utcai 
csarnokunkban volt, ahol az 
első szettet nagy ijedtségünk-
re a Kecskemét nyerte, de a 
lányoknak sikerült 3–1-re 
fordítaniuk. A hírös városban 
telt ház előtt játszott vissza-
vágón az első két játszmát el 
is buktuk, és félő volt, hogy 
ezzel a párharcot is elveszít-
jük. Szerencsére Glózik János 
vezetőedzőnek sikerült ösz-
szekapnia a csapatot, amelyik 
a harmadik játszmát simán, a 
mindent eldöntő negyediket 
pedig őrült nagy csatában 
31–29-re megnyerte, ez pedig 
újabb egyévnyi NB I.-es tag-
ságot jelentett a számunkra. 

– Az igazán nehéz felada-
tok még csak most jönnek 
– mondta Balogh Beatrix 
elnök. – Új csapatot kell épí-
tenünk, ami az anyagi lehető-
ségeink mellett nagyon nehéz 
fel adat. A célunk továbbra is 
a magyar, főleg a saját neve-
lésű játékosok foglalkoztatá-
sa. Tavaly két lányt, Király 
Dominikát és Misinszki 
Izabellát tudtuk beépíteni az 

utánpótlásunkból a felnőtt-
csapatba. Jövőre újabb játé-
kosok integrálását tervezzük. 
Ugyanakkor, ha szponzort 
találunk, nem kizárt, hogy 
külföldi segítséghez folyamo-
dunk, másképp nem bírjuk a 
versenyt a riválisokkal.

Az elnök által említett 
lehetőség sporttörténelmi 
lenne, hisz a Palota RSC 
történetében még sosem 
szerepeltek idegenlégiósok, 
szemben mondjuk a TFSE-
vel. De az NB II.-ből feljutó 
csapatok soraiban is találni 
külföldi erősítéseket.

– Ebben a 14 csapatos me-
zőnyben nekünk a 10–11. hely 
környékén lenne a helyünk, 
de ehhez mindenképpen meg 
kell erősíteni a csapatot, és 
legalább 2-3 főállású játékos-
ra lenne szükség – mondta a 
szakember.                  (riersch)

Idén is csatlakozott a kerület a Ki-
hívás napi eseményekhez. 

Az egész napos eseménysoro-
zatnak egy központi helyszíne 
volt, a Budai II. László Stadi-
on, amely délelőtt a kerületi 
nyugdíjasoknak és óvodások-
nak, délután pedig a fi atalabb 
korosztálynak biztosított 
helyet. A kerületi Challenge 
Day egy közös bemelegítő 
tornával kezdődött a REAC 
sporttelepén, majd a Czabán 
iskola sportnapjával folyta-
tódott. Közben Ábri László, 
a sportközpont igazgatója 
ebédet (gulyáslevest) főzött a 
mozogni vágyó vendégeknek. 

Délután a sport iskola 
növendékei, mintegy négy-
százan lepték el a centerpá-
lyát és tartottak látványos 
labdarúgó-bemutatót, majd 
az MTK Karate Szakosztálya 
(a volt Dynamic) sportolói 
a tokiói olimpián első ízben 
bemutatkozó sportágukat 
népszerűsítették.

A Kihívás napi programok 
este 6 óráig tartottak, akkor 
az országos eseménysorozat 
szervezői összesítették a 
jelentéseket, melynek alap-
ján kihirdették, hogy mely 
települések érdemelték ki 
a legsportosabb város vagy 
kerület címét. 

A XV. kerület hagyomá-
nyosan jól szokott szerepelni 
ebben a versenyben, tavaly 
például a fővárosi kerületek 
között a második (csak Új-
pest előzött meg bennünket), 
a 70 ezer lakosnál nagyobb 
települések között pedig a 
harmadik helyen végzett. 
Az idei programsorozatban 
is hasonlóan teljesített a 
kerület. 

Az este 9 órakor közzé-
tett adatok szerint a fővárosi 
rangsorban Újpest mögött 
ismét a második, a 70 ezer-
nél nagyobb lélekszámú 
települések versenyében pe-
dig megint harmadik lett a 
 kerület.                               R. T.

RÖPIS TÁBOR
A Palota RSC idén is nyári tá-
bort hirdet röplabdázni vágyó 
9–16 éves lányoknak. A tábor 
helyszíne július 9–13. között a 
Sződliget utcai sportcsarnok 
lesz (Sződliget utca 24–30.), 
ahol napközben reggel 8 és dél-
után 4 óra között edzéseket és 
játékos vetélkedőket tartanak, 
míg fürdeni a gödi strandra vi-
szik a résztvevőket. A tábor-
ra június 30-ig lehet jelent-
kezni Balogh Beatrix elnöknél 
a 06 30 295 0632-es telefon-
számon, illetve a  babeatrix@
gmail.com e-mail-címen.

GABI NÉNI 90 ÉVES
Tanítványai köszöntötték május 
31-én a 90. születésnapját ün-
neplő Kotsis Attiláné Gabi né-
nit, a legendás röplabdaedzőt. 
A ′70-es, ′80-as években a női 
röplabda-válogatottat három 
olimpiára kivezető, ott két ne-
gyedik helyet szerző, a csa-
pattal Európa-bajnoki ezüst- 
és bronzérmes edzőlegenda 
egyik kedvenc tanítványa, ke-
rületünk klubalapítója, az el-
hunyt Szalayné Sebők Éva volt. 

KVALIFIKÁCIÓ A VÉBÉRE

Június első szombatján rendez-
ték a novemberi portugáliai vi-
lágbajnokságra is kvalifi káló 
V. Testvériség Kupa gombfo-
ci (szektorlabda) versenyt a 
Csokonai Művelődési Házban. 
A nagy érdeklődéssel kísért 
sporteseményt Pákai György 
személyében a házigazda klub 
versenyzője nyerte. Az ellenfe-
lek között nemcsak a hazai él-
vonal legjobbjai, hanem határon 
túli, Vajdaságból és Erdélyből 
érkezett játékosok is voltak.

EGÉSZSÉGES TENISZSIKER
Június első szombatján ren-
dezték a fül-orr-gége szakor-
vosok XII. országos teniszbaj-
nokságát. Az eseményen részt 
vett a XV. kerületi Dr. Vass Lász-
ló Egészségügyi Intézmény fő-
igazgatója, dr. Sólyom Olimpia 
is, aki női versenyben ezüst-, 
a vegyes párosok küzdelmé-
ben pedig bronzérmes lett.

Első osztályúak
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A 2018/9. szám helyes megfejtői közül 
kétszemélyes mozijegyet nyertek 

a Pólus Mozi jóvoltából: 
Bobák Maximilián, IV. kerület
Hegyi Annamária, XV. kerület

Simon Botond, XV. kerület

Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! Vágja ki 
az újságból, és küldje el zárt borítékban levele-
zési címünkre (XV Média Kft., 1615 Bp., Pf. 155) 
vagy adja le a szerkesztőség részére a Bocskai 
utca 1–3. szám alatt. A borítékra írja rá „ÉLETké-
pek REJTVÉNY”. Három helyes megfejtőnk két-
személyes belépőt nyer a Pólus Moziba, a mozi 
jóvoltából, egy helyes megfejtőnk pedig kétsze-
mélyes, 3 fogásos vacsorát nyer a Thököly Ven-
déglő felajánlása jóvoltából. A beküldési határ-
idő: június 25.
A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremé-
nyek változtatási jogát fenntartja a kiadó.

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

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

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

„zöldszámon” is: 06 80 205 062.

Az ÉLETképek következő megjelenése: 2018. június 28.
Lapzárta: 2018. június 21. 12 óra.   
A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
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R Á K O S P A L O T A  •   P E S T Ú J H E L Y  •   Ú J P A L O T A         K Ö Z É L E T I    L A P J A

TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz, 

selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet
Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu

   

ÉLETképek18 2018. június 14.rejtvényrejtvény



Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

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

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

Budapest�XV.�ker.,�Illyés�Gyula�u.�10.�
06�30�491�5983,�06�1�604�4103

Hallja,�hogy�beszélnek�Önhöz,�
de�nem�érti?

Mások�szerint�túl�hangosan�
hallgatja�a�televíziót�vagy�a�rádiót?

Elmúlt�60�éves,�de�idén�még�nem�
volt�hallásvizsgálaton?

Ha� bármely� kérdésre� igen� választ� adott,�
Önnek� halláskárosodása� lehet.� Szeretettel�
várjuk�egy�ingyenes,�átfogó�hallásvizsgálatra!
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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. 

 Minden
kedden a

KEDDVEZMÉNYES  

(2D) mozijegy 1120Ft!
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