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Kitüntetettek köszöntése után tíz 
napirendi pontot tárgyalt rendkí-
vüli ülésén a képviselő-testület 
augusztus 28-án.

Nemzeti ünnepünk, au-
gusztus 20. alkalmából ke-
rületünkből többen állami 
kitüntetésben részesültek. 
Vitai Attila, az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye 
Főszékesegyházi Káptalan-
jának tiszteletbeli kanonoka, 
a Rákospalota MÁV-telepi 
Jézus Szíve Plébánia nyu-
galmazott plébánosa és Páva 
János magyarnóta-énekes 
Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült. Tóth 
Lajos, kerületünk díszpol-
gára, a Csokonai Kulturális 
és Sportközpont volt igazga-
tója a Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetést vehette 
át. Dr. Szentpétery Lászlóné, 
a Magyar–Kínai Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium tanára minisz-

teri  elismerő oklevelet kapott 
pedagógusi munkájáért. A 
testületi ülés elején vala-
mennyiüket köszöntötték az 
önkormányzat nevében.

A köszöntések után a tele-
pülési támogatásokról szóló 
helyi rendeletet módosította 
több ponton a grémium. 
Egyebek mellett új támogatá-
si formákat vezettek be, erről 
külön cikkünkben olvashat-
nak bővebben.

A szeptember 30-i idő-
közi polgármester-válasz-
tás kapcsán megválasz-

tották a helyi választási 
bizottság (hvb), valamint a 
szavazatszámláló bizottság 
póttagjait. A hvb póttagjai, 
Udvary Lászlóné és Lépés 
László a testület előtt le is 
tette esküjét.

A képviselők a munkát 
zárt üléssel folytatták, ame-
lyen a Csokonai Kulturális 
Központ igazgatói megbízá-
sáról tárgyaltak. Három pá-
lyázat érkezett be határidőre, 
ebből kettőt érvénytelennek 
nyilvánítottak. Hosszas vita 
után végül nem támogatta a 

testület az egyetlen érvényes 
pályázatot benyújtó kineve-
zését. Szeptember 1-jétől az 
új igazgató megválasztásáig 
Bezerédi Erikát, a Kozák 
Téri Közösségi Ház vezető-
jét nevezték ki az intézmény 
megbízott igazgatójának.

A kerületi rendőrkapi-
tányság részére új gépjármű-
vek beszerzésére szavaztak 
meg 7 millió 800 ezer forin-
tot, a döntés szerint az autók 
beszerzését is önkormányza-
tunk bonyolítja le.

A Deák utcai összevont 

háziorvosi és gyermekor-
vosi rendelő félbemaradt 
kivitelezésének kapcsán úgy 
döntött a testület, hogy az 
önkormányzat érdekeinek 
érvényesítésére peres eljárást 
kezdeményez a kivitelezővel 
szemben. A polgármestert 
pedig arra kéri fel, hogy bűn-
cselekmény gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen tegyen 
feljelentést.

Előzetes kötelezettség-
vállalást tett a képviselő-tes-
tület a Csokonai Kulturális 
Központ 2019. évi szakmai 
feladatainak ellátására, vala-
mint a GMK élelmiszer-alap-
anyag beszerzésére.

Jóváhagyták a képviselők 
az Egyesített Szociális Intéz-
mény által a Twickel-Zichy 
Mária Terézia Alapítványtól 
elnyert támogatás felhaszná-
lási módját.           Jónás Ágnes
(A testületi ülések élőben 
és felvételről is megtekint-
hetők az onkormanyza-
titv.hu és a bpxv.hu 
honlapokon.)

A települési támogatásokról szó-
ló rendeletet 2015-ben fogadta 
el a képviselő-testület. Az elmúlt 
két évben a jövedelmek, a költsé-
gek, valamint az igénybevevők lét-
számának változása miatt az ön-
kormányzat úgy ítélte meg, hogy 
a rendeletben néhány változtatást 
kell végrehajtani.

A Palota lakhatási támoga-
tásnál az igénylők jövedelem-
határát emelték fel 85 500 
forintról 99 750 forintra.

A Palota gyógyszertá-
mogatásnál a támogatási 
összegeket emelték meg 500 
forinttal, továbbá a nem 
egyedül élő igénylők esetében 
a felső jövedelemhatárt emel-
ték meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400 százalékára 
(jelenleg 114 000 forintra).

A Palota temetési támo-
gatásnál szintén emelkedett 
a jövedelemhatár, méghozzá 
142 500 forintra. Ezzel együtt 
a támogatási összegeket is 
emelték: 85 500 forintos jö-

vedelem alatt 60 000 forintos 
támogatást kaphat az igénylő, 
míg 85 501 és 142 500 forin-
tos jövedelem esetén 30 000 
forintos támogatásra jogosult 
a kérvényező.

A Palota g yermekét-
keztetési kedvezmény úgy 
módosul, hogy a rendsze-
res gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, de 
ingyenes étkezésben nem 
részesülő tanulók 40 száza-
lékos kedvezményt kapjanak 
az intézményi térítési díjból.

A Palota rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás, 
illetve a Palota rendkívüli 
települési támogatás eseté-
ben az egy főre jutó jövede-
lemhatárok megemelése vált 
szükségessé 80 000, illetve 
90 000 forintos összegre.

Új támogatási formákat 
is bevezettek. A Palota egész-
ségügyi támogatást gyógyá-
szati segédeszköz vásárlásra 
használhatják fel a rászoru-
lók, évenként egy alkalom-
mal, maximum 20 000 forint 

értékben a háziorvos vagy 
szakorvos javaslata alapján. 
A támogatásra azok jogosul-

tak, akiknek az egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg 
egyedül élő esetében a havi 

114 000, a családban élő ese-
tében a 85 500 forintot.

A Palota iskolakezdési tá-
mogatás keretében egyszeri 
20 000 forintos támogatást 
kaphatnak azok a szülők, 
akiknek első osztályba megy 
a gyermekük, és bejelentett 
XV. kerületi lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendel-
keznek. A támogatás feltétele, 
hogy a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem összege 
a 228 000 forintot ne halad-
ja meg.

Palota karácsonyi támo-
gatást azok a kerületi öreg-
ségi nyugdíjban, rokkantsági 
és rehabilitációs ellátásban 
és rokkantsági járadékban 
részesülők kaphatnak, akik-
nek a nyugdíja, ellátása nem 
haladja meg a havi 128 000 
forintot és nem rendelkeznek 
egyéb jövedelemmel. A maxi-
mum 10 000 forintos egysze-
ri támogatás iránti kérelmet 
minden évben október 15. 
és november 30. között lehet 
benyújtani.                  Jónás Á.

Per és feljelentés a Deák utcai rendelő miatt

Dr. Szentpétery Lászlóné

Új szociá lis támogatásokat vezettek be

Gyógyszertámogatás | Ötszáz forinttal emelték
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Május óta működik az Újpalo-
tai Vásárcsarnok területén az az 
új nyilvános illemhely, amit a nap 
minden órájában igénybe vehetnek 
a környéken járók.

A telepített konténer-WC 
belső felszerelése modern, 
kulturált, higiénikus, a mai 
kor igényeinek mindenben 
megfelelő. A női mosdóban 
két WC, a férfiaknak kiala-
kított részen két vécé és két 
piszoár található, továbbá a 
kézmosási, -szárítási lehető-
ség is adott. 

A projekt lehetőséget biz-
tosított rá, hogy a piac lerója 
régi adósságát, hiszen az új 

toalettben a mozgáskorlá-
tozottak számára is kialakí-
tottak egy akadálymentes 
mellékhelyiséget. Emellett 
egy pelenkázót is felszereltek, 
hogy a kismamák kulturált 
körülmények között tehessék 
tisztába az apróságokat. 

Az illemhely külső kör-
nyezetében kamerákat sze-
reltek fel, hogy az esetleges 
rongálásokat ily módon is 
megakadályozzák. 

A WC-nek a piacról és a 
közterületről is van bejárata. 
A piac vásárlói a vásárcsar-
nok nyitvatartási idejében 
használhatják az illemhelyet 
alkalmanként 150 forintért, 

közterületről azonban 0–24 
órában igénybe vehető a szol-
gáltatás, ezért 200 forintot 
kell fi zetni. 

A nyitás óta eltelt időszak 
tapasztalatai nagyon kedve-

zőek, a vásárlói visszajelzések 
alapján elmondható, hogy 
szívesen veszik igénybe a kul-
turált mellékhelyiséget.

Dr. Szaniszló Attilától, a 
mellékhelyiséget üzemeltető 

CSAPI-15 Vásár-
csarnok és Piac-
fenntartó Kf t. 
ügy vezetőjétő l 

megtudtuk, hogy 
mindaddig ez a konté-

nervécé látja el a feladatát, 
amíg a vásárcsarnok állandó 
új illemhelye meg nem épül. 
Ezt követően ezt új helyszínen 
ismét fel lehet majd állítani. 

A konténereket az önkor-
mányzat vásárolta meg, en-
nek az ára nettó 9 millió 950 
ezer forint volt, a telepítéshez 
szükséges egyéb költségeket 
pedig a CSAPI-15 Kft. fedezte, 
ez 3 millió 670 ezer forintot 
tett ki.                                  J. Á.

A Palota-15 Nonprofi t Kft. egyik fő tevé-
kenysége a rehabilitációs foglalkoztatás. 
A munkájuk nyomán 2013 óta megötszöröz-
ték a foglalkoztatottak számát. 

A kezdeti húsz fő helyett most már 
száz megváltozott munkaképességű 
ember foglalkoztatására kapnak álla-
mi támogatást. Ahogy Szögi Andrea 
ügyvezető mondja, az élet őket iga-
zolja, szükség van rájuk, hiszen évről 
évre nő azoknak a száma, akik ebben 
a szegmensben munkát kapnak. 

A társaság kapacitásainak maxi-
mális kihasználására törekszik. Már 
nemcsak a cég Bogáncs utcai telephe-
lyén, hanem a kerület három pontján 
látják el ezt a feladatot. Újpalotán 
2015-ben nyitottak új telephelyet, 
ahol csak megváltozott munkaké-
pességű dolgozókat foglalkoztatnak, 
illetve 2017 elejétől a Rákospalotai 
határúton levő nyomdában is dol-
goznak munkavállalóik. Ez abban is 
segít, hogy a megváltozott munka-
képességű dolgozók minél közelebb 
találjanak munkát a lakóhelyükhöz.

A legtöbb foglalkoztatott kötészeti 
feladatot, azaz könnyű kézműipa-
ri munkát végez, de van lehetőség 
kertészeti munkára, dolgoznak var-
rodában, valamint takarítóként is a 
Palota-15 Kft. munkavállalói. Emel-
lett adminisztratív tevékenységet 
és vezetői munkakört is betöltenek, 
tehát igyekeznek megtalálni min-
denki számára azt a feladatot, ami a 
képességeinek legjobban megfelel – 
hangsúlyozta az ügyvezető.

„Komoly szakmai tevékenység, 
kihívás, hogy a foglalkoztatás sike-
res legyen, a munkavállalókat meg-
tartsuk, sőt növeljük a számukat, és 
hogy a dolgozók is elégedettek legye-
nek. Nagy örömünkre munkánkat a 
szakma is elismeri. Immár második 
alkalommal kéri fel társaságunkat a 
kormányhivatal rehabilitációs főosz-
tálya, hogy a rehabilitációs mentorok 
éves kötelező képzésén előadásokat 
tartsunk, bemutassuk azt a gyakor-
latot, amit a Palota-15 Kft.-nél alkal-
mazunk” – emelte ki Szögi  Andrea.                                           

JÁg

Kulturált nyilvános WC a piacon

Ideiglenes megoldás | Állandó illemhely is lesz  

Visszatérés a munka 
világába

Újból  a munkaerőpiacra | Mindenkinek találnak feladatot Lehetőségek tárháza | Háromütemű fejlesztés
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szórakozni? Többek között erről is szó volt 
augusztus 30-án azon a lakossági tájékoz-
tatón, amit a Kikötő ifjúsági tér Száraznád 
utcai épületében szervezett az önkormány-
zat a Nemzedékek Parkja koncepciótervé-
nek egyeztetésére. 

Az önkormányzat 78 millió forintos 
támogatást nyert el a kormánytól az 
újpalotai Kikötő Ifjúsági Közösségi 
Sziget fejlesztésére, aminek része a 
park kialakítása. A fórumon Bene-
dekné Bagyinszki Márta, a városgaz-
dálkodási főosztály vezetője a tervek 
kapcsán elmondta, az önkormányzat 
olyan fejlesztést készít elő, ami min-
den korosztály számára lehetőséget 
kínál a szabadtéri pihenésre. 

A legkisebbeknek játszótér, ka-
land- és akadálypálya, KRESZ-park 
szerepel a tervekben. A fi ataloknak 
többek között fi tneszpark, pingpong-
asztal vagy mászófal, biciklis út nyújt-
hat szórakozást. Az idősebbeknek 
pihenőpadokat, sakkot, illetve torna-
pályát javasolnak a területre. A lakó-

kat pedig arra szeretnék ösztönözni, 
hogy vegyék birtokba a területet. Az 
épületek elé virágágyásokat tervez-
nek, aminek növényeit örökbe fogad-
hatják és sajátjukként gondozhatják 
az ott élők. A főosztályvezető arra is 
kitért, hogy a munkálatokat három 
ütemben szeretnék megvalósítani. 

Az egyeztetésen sok lakó is kifej-
tette véleményét, ötletét. Szó volt a 
kutyafuttatókról, ivókutakról, illem-
helyekről, a közterületek állapotáról, 
valamint a zajterhelésről is. Többen 
kiemelték a labdajátékok közül a foci-, 
illetve teniszpályák jelentőségét. A 
KRESZ-park létesítése viszont ellen-
tétes véleményeket szült. De volt szó 
a parkőri szolgálatról, játszótérről is. 

A Kikötő vezetője, Bedő Mónika 
egy szabadtéri színpad építését szor-
galmazta. A kerületvezetés válaszából 
kiderült, hogy a projekt üteme tart-
ható, a terveket idén év végéig kell 
elkészíteniük, 2019. december 31-ig a 
kivitelezésnek kell megvalósulnia. A 
pénzügyi elszámolás határideje 2020. 
december 31-e.                            (béres)
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Terítéken 
a Nemzedékek Parkja
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Szövetségben Önökkel!

Időközi polgármester-választás | 2018. 09. 30.

SZAVAZZON  
LÁSZLÓ TAMÁSRA!

SZAVAZZON A BIZTONSÁGRA!
SZAVAZZON A FEJLŐDÉSRE!
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Az iskolák ügye nem kam-
pánytéma, hanem a szív-
ügyük, ezért új szövetséget 
kötne a XV. kerületi iskolákkal, 
óvodákkal, bölcsődékkel – 
jelentette be augusztus végi 
sajtótájékoztatóján László Ta-
más, a Fidesz–KDNP kerületi 
polgármesterjelöltje. 
– Az oktatás, a nevelés, a jövő 
generációjának előmenetele 
a legfontosabb céljaink közé 
tartozik – nyomatékosította 
a Fidesz–KDNP jelöltje. Lász-
ló Tamás arra is kitért, hogy 
2010-ben, amikor polgármes-
terként átvette a kerületet a 
baloldaltól, szinte az összes 
bölcsőde-, óvoda-, iskolaépü-
let lepusztult volt, nem meg-
felelő kihasználtsággal mű-
ködött. Négy év alatt számos 
felújítást, rekonstrukciót vitt 
véghez, melyekről részletesen 
beszámolt. A polgármestersé-
ge idején tapasztalt lendület 
azonban szerinte megtört. 
A jelenlegi kerületvezetés 
iskolakezdési támogatását 

ugyan megszavazták, azon-
ban ennél ők többet szeret-
nének adni. 
Felülvizsgálnák az ösztön-
díjrendszert, segítenék a pe-
dagógusok továbbképzését, 
valamint visszaállítanák a 
jubileumi jutalmazás korábbi 
rendszerét – sorolta. Ígérte, 
hogy amennyiben őt választ-
ják meg polgármesternek, 

eléri, hogy a Dózsa György 
és a László Gyula Gimnázi-
um felújítására évente 150-
200 millió forintot költsön 
az önkormányzat, mert így 
könnyebben lehetne további 
állami forrást szerezni. Be-
szélt továbbá a helyi család-
programról is, ami a kormány 
családprogramjának a leképe-
zése lenne. 

Fókuszban a helyi oktatás
Az LMP XV. kerületi szerve-
zete nem indít saját polgár-
mesterjelöltet az időközi 
választáson. Még a nyár 
elején Hajdu László részéről 
volt egy kezdeményezés, 
amely arra irányult , hogy 
legyen a Fidesszel szemben 
egy közös jelölt .  Az LMP 
úgy döntött, túl azon, hogy 
nem indít saját jelöltet, nem 
támogatja sem a jobbol -
dali László Tamás, sem a 
baloldali  Németh Angéla 
indulását.
Szilvágyi László kerület i 
L M P - s  ké p v i s e lő  e n n e k 
indoklásául a következőt 
ír ta meg: „A tagság látta, 
hogy összességében nincs 
program, és ahogy az előző 
választásokon, úgy most is 
csak matematikai pótlék-
n a k  ke l l 
a z  L M P, 
a n n a k  a 
tagsága, 
s z i m p a -
t i z á n s i 

bázisa és persze szavazói. 
Mindezt úgy, hogy asszisz-
táljunk a DK kiszolgálásá-
hoz. Rajtunk kívül a Jobbik 
és a  Momentum je lez te , 
hogy nem indít saját jelöltet, 
és ahogy az LMP, úgy ők 
sem támogatják a Fidesszel 
szemben induló baloldali 
jelöltet és a fideszest sem.”
A  k é p v i s e lő  e l m o n d á s a 
szer int ,  mive l  nem ind í t 
saját jelöltet a Lehet Más a 
Politika, illetve a többi párt 
sem, mind a baloldal jelölt-
je, mind a jobboldal jelöltje 
alulmaradás esetén a jelöl-
tet nem indító pártokat nem 
hibáztathatja , csak saját 
magát, magukat. A képvise-
lő indoklását hosszabban a 
saját képviselői blogoldalán 
fejtette ki.  

Az LMP nem indít jelöltet
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Polgármester-
aspiránsok
A polgármesterjelöltek nyilvántartás-
ba vételéhez 300 érvényes ajánlásra 
volt szükség. A jelöltajánlás határideje 
2018. augusztus 27. délután 4 óra 
volt. A megadott határidőig László 
Tamást, a Fidesz–KDNP; Németh 
Angélát, a Rászorulókat Támogatók 
Egyesülete – Magyar Szolidaritási 
Mozgalom; Kerezsi Lászlót, a Magyar 
Munkáspárt jelöltjét, valamint Csékei 
Sándor független jelöltet vették nyil-
vántartásba. Sumics János független 
jelöltnek nem sikerült összegyűjtenie 
a 300 érvényes aláírást, így rá nem 
szavazhatunk a szeptember 30-ai 
időközi választáson.
A helyi választási bizottság 18/2018-
as határozata szerint a bejelentett 
jelöltek sorrendjét kisorsolták. Ez a 
következők szerint alakul:
1. Kerezsi László Magyar Munkáspárt
2.  Németh Angéla Rászorulókat 

Támogatók Egyesülete; 
Magyar Szolidaritási Mozgalom

3. Csékei Sándor független
4.  László Tamás Fidesz – 

Magyar Polgári Szövetség; 
Kereszténydemokrata Néppárt  

2 0 0 8
R Á
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Készült a RÁTE megbízásából: H-1157 Budapest, Páskom park 22.

Polgármesterjelölt

Rákospalotáért, Pestújhelyért, Újpalotáért

E-mail: irjnekem@nemethangela.hu
Web: www.nemethangela.hu
Facebook: www.facebook.com/nemethangelabp15/
Telefon: +36 20 3 947 947

NÉMETH ANGÉLÁRA!

XV. KERÜLETI

Jótékony utcabál
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LYJótékonysági utcabált és civil napot tartottak augusztus 

25-én a Gergő utcában, az eseményt Németh Angéla pol-
gármesteri jogkörben eljáró alpolgármester nyitotta meg. 
A reggeltől estig tartó rendezvényen fellépett a XV. Kerületi 
Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, volt kutyás bemutató, 
bábjáték, és Pingvin Pityu is elhozta a zenés interaktív mű-
sorát. Fellépett még az Aranytopán Táncegyüttes, valamint 
Miki-Niki és a Csinibabák Rock&Roll Show.
A közönség megnézhette a Dynamic Karate Egyesület be-
mutatóját és versíróversenyen mérhették össze tudásukat 
a költői vénával megáldott érdeklődők. Délután a Rákos-
palotai Szilas Néptáncegyüttes interaktív bemutatóján 
vehettek részt a nézők,  majd Csengeri Attila színművész és 
vendége, Mahó Andrea lépett fel. Este a Brillantin együttes 
szolgáltatta az utcabálhoz a zenét.  

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

2018. szeptember 17-én (hétfőn), 17 órától „A közterületek rendjéről” szóló Lakossági Tájékoztatóra
Helyszín: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Díszterem (1153 Budapest, Bocskai utca 1–3.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Németh Angéla

polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
Témák:

• Kerületünk köztisztasága: az illegális szemétlerakás 
elleni intézkedések

• Közlekedés és közbiztonság, ezen belül az illegális 
gyorsulási versenyek elleni fellépés

• A közterület-felügyelet tevékenysége
• A mezőőri szolgálat munkájának eredménye
• A polgárőrök tevékenysége
• A városgazdálkodás és a közterületek rendje

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata

ÉLETképek 52018. szeptember 6. mozaikmozaikképkép



Hamarabb bejuthatnak a szakrendelésre 
a reumapanaszokkal küzdő kerületi betegek. 
A jövőben pár hét várakozás után fogadják 
az orvosok a Rákos úti szakrendelőben őket.

Nagyon nem kell ecsetelni, hogy az 
ízületi panaszok milyen fájdalmak-
kal, gyötrelmekkel járnak. Ilyenkor a 
beteg megpróbál minél előbb orvos-
hoz menni, hogy gyógyírt kaphasson 
a problémájára. Sajnos, a XV. kerü-
letben ez a gyógyír csak több hónap 
után jöhetett el, márciusban még az 
is megtörtént, hogy elirányították a 
betegeket a szakrendelésről.

– Nagyon nehéz időszak volt 
– mondta dr. Glöckner Berenike 
osztályvezető főorvos –, már év ele-
jén is megszenvedtünk azzal, hogy 
ellássuk a betegeket, ám márciusban 
felmondott a kolléganőm, így teljesen 
magamra maradtam. Egyedül pedig 
ennyi beteget lehetetlen volt ellátni.

Ekkor történt, hogy a betegek egy 
részét átrányították a Királyhágó 
utcai Országos Gerincgyógyászati 

Központba. Ahol viszont nem vagy 
csak nehezen fogadták a XV. kerületi 
betegeket, akik a fájdalmas varga-
betűt követően ismét a Rákos úton 
kötöttek ki.

– Segítséget jelentett, hogy ápri-
lisban heti egy hétfői rendelés erejéig 
visszatért dr. Balogh Zsuzsanna, aki 
ezzel egy pici terhet levett a vállamról 
– mondta a főorvos.

A Dr. Vass László Egészségügyi 
Intézmény menedzsmentje is tudott a 
problémáról, és a háttérben dolgoztak 
a megoldáson. Ennek a munkának 
pedig meg is lett az eredménye. Má-
jusban ugyanis a kerületi reumato-
lógus csapathoz „igazolt” dr. Breiner 
Iván, aki azóta szintén hetente egy 
alkalommal fogadja a kerületi be-
tegeket.

– A legnagyobb segítséget azon-
ban augusztustól kaptuk azzal, hogy 
dr. Fülöp József főorvost sikerült 
a XV. kerületbe „csábítanunk”. Ő 
ugyanis nagy szaktekintélynek szá-
mít, illetve azt is vállalta, hogy he-
tente három alkalommal foglalkozik 
a betegekkel – tudtuk meg dr. Sólyom 
Olimpia főigazgatótól.

Az orvosi létszám növelésével 
jelentős mértékben csökkenni fog 
a várakozási idő a reumatológián. 
Az eddigi két-három hónap helyett 
ugyanis már néhány hét után bejut-
hatnak az orvoshoz.    

Riersch Tamás

A Kontyfa iskolában szeptember 3-án hi-
vatalosan is megnyitották a 2018/19-
es tanévet. A XV. kerület 12 iskolájában 
több mint ötezer-négyszáz tanuló kezd-
te el tanulmányait idén ősszel. A kerü-
let iskoláiba mintegy 153 ezer könyvet 
szállítottak ki. A legtöbb iskolában a diá-
kok az első tanítási napon vehették kézbe 
az új könyveket – tájékoztatta lapunkat 
az Észak-Pesti Tankerületi Központ.

Az idei tanévben is ingyenesen jut-
nak tankönyvhöz az 1–9. évfolyam 
tanulói, a magasabb évfolyamokon 
pedig a normatív ellátásra jogosul-
tak, illetve a nemzetiségi és gyógy-

pedagógiai nevelés-oktatásban 
részt vevő diákok. Az Észak-Pesti 
Tankerületi Központ arra is ki-
tért, hogy 2018/19-es tanévben 

is sokszínű oktatás lesz a kerület 
iskoláiban. 

Az intézmények között műkö-
dik Ökoiskola, Boldog Iskola, van 

német nemzetiségi oktatás, ma-
gyar–kínai két tannyelvű iskola, 
táncművészeti szakgimnázium és 
zeneiskola is.                              (béres)

Gyógyhír a reumásoknak

Pár hét várakozás | Növelték az orvoslétszámot

Elkezdődött a 2018/19-es tanév
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Kiszállított tankönyvek
Az utolsó tankönyvcsomagok is megérkeznek az alap-
rendelésekből az iskolákba augusztus 28-án – jelentet-
te be az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Idén 12,5 mil-
lió tankönyvet szállítottak ki az oktatási intézményekbe. 
A 12,5 millió tankönyvből mintegy 8,5 millió az állami fej-
lesztésben kidolgozott kiadvány, a többit magánkiadók 
adták ki.                                                                                 Ék. AR
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Kezdődik a suli | Több mint ötezer-négyszáz tanuló
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A nyári szünetben nem pihenhetett mindenki, voltak, akik-
nek tanulniuk kellett helyette. Mit jelent ma középiskolás-
ként pótvizsgára készülni? Mit szólnak a barátok, a család, 
a szakember? Lerombolja az önbecsülést vagy nincs rá ha-
tással? Beszélgettünk név nélkül nyilatkozó érintett fi ata-
lokkal és szülővel, de segítségünkre volt egy iskolapszicho-
lógus és egy intézményvezető is. 

„Azt tudtam, hogy matekból bukni fogok, mert 
tényleg nem foglalkoztam vele semmit, de a fi zika 
meglepetés volt” – hangzott el, hogyan került ebbe a 
helyzetbe a fi ú riportalanyunk, akivel a KoMa Bázis 
pótvizsga felkészítőjén találkoztunk. A tudásbeli 
alapok hiányát a korrepetáláson már elkezdte pó-
tolni, de szerinte a legnagyobb baj az volt, hogy még 
a tanévben „fejben feladta”. „Úgy gondoltam, hogy 
ez nekem úgy sem megy, meg sem próbáltam.” Az 
önbecsülését nem érintette a bukás, illetve inkább 
pozitívan fogja érinteni, ha sikeresen átmegy a 
pótvizsgán. 

Másik riportalanyunk máshogy élte meg a siker-
telen vizsgáját. A budapesti elit gimnáziumban ma-
ximális kudarcként tartják számon, ha valaki nem 
felel meg egy tárgyból. „Ment a lélektani hadviselés 
a tanárok részéről. Azt éreztették velem, hogy nem 
tudtam megugrani egy akadályt, így kevesebbet 
érek. Már azon gondolkoztam, hogy van-e bármihez 
tehetségem. Nekem ez nagyon nehéz időszak volt” 
– mesélte a kamasz lány a negatív tapasztalatait. 

A bukott diák rossz közérzetét Ráth Kinga, a 
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola is-
kolapszichológusa azzal magyarázza, hogy „a bukás 
komoly stresszforrás a diák számára, még ha kívül-
ről úgy is tűnik, hogy nem viseli meg a helyzet”. Ná-
luk nem jellemző a bukás, alsóban időnként előfor-
dul évismétlés, leggyakrabban az első osztályban. 
A felső osztályokban és középiskolában szinte csak 
akkor buktatnak, ha nagyon sok az igazolatlan hi-
ányzás, illetve ahogy a László Gyula iskola igazgató-
ja, Bäckné Kremm Andrea fogalmazott, „pedagógiai 
módszerként egyetlen esetben elfogadható a bukás, 
ha a tanuló jó képességű, de valamilyen oknál fogva 
eltolta magától a kötelességeit”. 

Az igazgató szerint csak az okos, vagány, link 

gyereket szabad megbuktatni, mert ez nem hagy 
nyomot a lelkében. Ha megértette, hogy az ő érde-
kében történt, kijavítja és tanul az esetből. Szerinte 
a tanulási nehézségekkel küzdő, lelki és családi 
problémákkal terhelt gyerek megbuktatása a peda-
gógus szégyene. Ráth Kinga ehhez annyit tett hoz-
zá, hogy az iskolák között nagy eltérések lehetnek a 
bukáshoz való hozzáállás tekintetében. Szerinte jó 
volna, ha egyetlen diákot sem bélyegeznének meg 
azért, mert valamilyen tantárgyból megbukott.

A pótvizsgára készülő riportalanyainknál a 
barátaikat nem érdekelte, ha valaki megbukik, sze-
rintük nem lesz ettől se több, se kevesebb senki. A 
család a megkérdezettek mellett állt – egyikőjüknél 
az első dühroham után támogatók voltak a szülők. 
Második riportalanyunk édesapja nem érezte jól 
magát lánya bukása miatt, szomorú volt, amikor 
megtudta, hogy gyerekének meg kell ismételnie a 
vizsgáját. Az iskolapszichológus szerint „a szülő-
nek az a feladata, hogy a gyermeke mellé álljon és 
megerősítést adjon neki. A bukás a szülő számára 
is kudarcélmény. Érezhet csalódottságot, dühöt, 
bűntudatot. Mindezek ellenére fontos, hogy higgad-
tan, szeretetteljesen tudjon beszélni a gyerekkel a 
történtekről. Közösen kell megkeresni a kialakult 

helyzetért felelős okokat, és ezek fényében kitalálni 
a megoldást.” 

Első iskolás beszélgetőtársunk szerint a sulijuk-
ban gyakran előfordul a bukás. Olyan extrém eset is 
volt, hogy valakinek nem tetszik az osztálya, de nem 
akar iskolát váltani, inkább évet ismétel. A már em-
lített elit gimiben ez nem így van, itt mindenkinek 
fontosak az eredményei. Egy kivétellel találkozott 
eddig második riportalanyunk. „Egy ismerősömet 
eltanácsolták, de ő végül úgy élte meg, hogy levettek 
a válláról egy terhet, felszabadult, hogy nem kell 
többé itt megfelelnie.” 

Ráth Kinga elmondta, egy pótvizsgára készülő 
diáknak motiválásra, támogatásra van szüksége, 
a lelki terror, a megszégyenítés megbénítja az 
embert, fokozza a szorongást és rombolóan hat az 
énképre. A bukás általában nem egy gyors folyamat, 
vannak előjelei és számos ok húzódhat meg a hátte-
rében. A tanulási nehézségekkel küzdő diákok ese-
tében elengedhetetlen az iskola és a család hosszú 
távú, szoros együttműködése és kommunikációja. 
A sikeres pótvizsgához a tanulásra való motiválás, 
a tantárgyi felkészítés mellett a biztonságos környe-
zet, a lelki támasz is fontos szerepet játszik – tudtuk 
meg a szakembertől.                              Kovács Ildikó

Kinek 
a kudarca 

a bukás? 

Bäckné Kremm AndreaRáth Kinga
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Pontosan nem tudjuk, hogy melyik kerületünk 
legrégebbi működő vállalkozása, ám nem áll-
hatunk messze a valóságtól, ha kijelentjük, eb-
ben a „versenyben” a Jármű Zrt. biztos, hogy 
az élmezőnyben végezne. A Fő úti vállalkozást 
ugyanis 102 éve alapították. A cég történeté-
nek egyik főszereplője az a Forgács József, aki 
korábban a vállalkozása miatt is kiérdemel-
te a kerület díszpolgára címet. Aztán 2012-ben 
kisebbik fi ának, Dr. Forgács Józsefnek adta át 
a stafétabotot, akit pályájáról faggattunk.

– Volt valami ráció abban, hogy ön és 
nem a bátyja viszi tovább a céget?

– A legtöbb dolog a családunk éle-
tében, mint ahogyan ez is, édesapám 
döntése volt. A bátyám, Tamás, majd én 
is a vállalatnál dolgoztunk, és ő úgy látta, 
hogy a cég vezetését, illetve a REAC Kft. 
irányítását különválasztja. Tamás, aki 
főállásban továbbra is a cégben tényke-
dik, lett a kerületi futballklub vezetője, 
én pedig a céget viszem tovább.

– Nem lehet azt állítani, hogy ne lenne 
sportos alkat. Fontos a sport az életében?

– A sport és a REAC történései mindig 
is fontosak voltak a számunkra. Ez mind-
hármunk szerelme. Nekem a klubnál Ta-
más a főnököm, hiszen a REAC öregfi úk 
csapatában játszom. Nagyobb az igényem 
a rendszeres mozgásra, ez ezért alakult 
így. De nem baj, mert a klubot a lelátóról 
is jól lehet irányítani.

– A dr. titulus azt jelenti, hogy jogi 
végzettsége van?

– Ez így van. Jogi egyetemet is 
végeztem, és a kötelező jelölti idő-
szakkal együtt 12 éven át ügyvédi 
munkát végeztem. Ezalatt már a 
Jármű Zrt. jogi képviseletét is én 
láttam el.

– Ezt úgy kell elképzelni, hogy 
dr. Forgács József válóperes 
ügyekben is eljárt?

– Nem, mert – egyetlen ese-
tet leszámítva – sem családjog-
gal, sem büntetőügyekkel nem 
foglalkoztam. Kizárólag polgári 

Apáról fiúra szálló vállalkozás

Forgács József és Dr. Forgács József | Családias vállalkozás

perekre, cégügyekre, közbeszerzésekre 
fókuszáltam. De ez már a múlté, hisz a 
vezérigazgatói tisztségemmel összefér-
hetetlenné vált az ügyvédi tevékenység, 
így azt szüneteltetem.

– Nem hiányoznak a paragrafusok?
– Kicsit igen, ezért is csak szünetel-

tetek, azonban cégvezetőként is bőven 
találkozom szerződésekkel és paragra-
fusokkal. A jogi szemléletet magammal 
hoztam, levetkőzni sem tudom, és az 

új beosztásomban is 
hasznát veszem.

– Cégvezetőként milyen irányt sza-
bott meg magának?

– Hogy ugyanúgy tudjam vezetni ezt a 
céget, ahogy azt 30 éven át az édesapám 
is tette, és ezt leginkább a fejlesztésre és 
a fejlődésre értem. Bátyámmal együtt itt 
nőttünk fel. Valamikor a vállalat saját 
óvodájába jártunk, nyáron pedig a cég 
üdülőjében nyaraltunk. Ismertünk min-
denkit, nemcsak a „gyári” gyerekeket, 
hanem a szüleiket is, akiknek később kol-
légái lehettünk. Noha a rendszerváltással 
és az állami vállalatok megszűnésével ez 

a struktúra megszűnt, cé-
günk ereje – s bizony olykor 
a gyengéje is – éppen abban 
rejlik, hogy a családias 
szemléletet megőriztük. A 
mai trendekkel ellentét-
ben az embert és nem a 
munkaerőt látjuk, ezen 
a jövőben sem kívánok 
változtatni.                   R. T.
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„A mai trendekkel 
ellentétben 
az embert és nem 
a munkaerőt 
látjuk.”
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Családi hétvége

Az Európai Mobilitási Hét keretében családi hétvégét ren-
deznek az Andrássy úton szeptember 15–16-án. Színes 
programokkal, játékokkal és ingyenes koncertekkel vár-
ják mindazokat, akik szeretnének a környezetbarát és 
fenntartható közlekedésről szóló programon részt venni. 
A gasztrosétányon pedig több mint 50 nemzet konyhájá-
nak különlegességeit kóstolhatják meg az érdeklődők. 

Diplomamentés
Meghirdették a felsőoktatásban végzettek szá-
mára szükséges nyelvvizsga megszerzését segítő 
újabb diplomamentő programot. A Diplomamen-
tő II. program azon nyelvvizsgára felkészítő 
képzéseken való részvételt támogatja, melyet 
követően a pályázó államilag elismert, komplex, 
vagy írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsgát teljesít 
és a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása után 
átveheti diplomáját.
A program keretében angol, francia, német, olasz, 
orosz és spanyol képzésre lehet pályázni. A nyelvi 
képzések várhatóan 2018. szeptember közepétől 
indulhatnak és 2019. december 31-ig kell befeje-
ződniük, a képzési támogatás mértéke fejenként 
maximum 300 ezer forint. A támogatottaknak 
legkésőbb 2020. március 31-ig kell bemutatniuk 

a megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványukat és 
az az alapján kiadott diplomájukat. Ha ez nem 
történik meg, a teljes támogatási összeget vissza 
kell fi zetni – olvasható az OFA Országos Foglalkoz-
tatási Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság honlapján. A pályázati felület a www.ofa.
hu oldalon érhető el. 

Ökosmenza

A gyerekek vegyszermentes 
étkeztetéséért kampányol a 
Greenpeace. 
A z  ö k o s m e n z a k a m p á n y 
során azt szeretnék elérni, 
ho g y haszná l janak  több 
hazai vegyszermentes alap-
anyagot az iskolai és óvodai 
étkeztetésben. A kampány 
idején összegyűjtött támo-
gatásokból egészséges bio-
gyümölcsöket adnak a gyere-
keknek. A környezetvédelmi 
szervezet akciójáról további 
részletek a www.okosmenza.
hu oldalon olvashatók, ahol 
csatlakozni is lehet a kezde-
ményezéshez. 

Elköltözött a vízművek

A Fővárosi Vízművek Zrt. központi ügyfélszolgálati irodája a társa-
ság új székhelyén, a XIII. kerület, Váci út 182. szám alatt található 
Blue Cube irodaház földszintjén várja ügyfeleit. Az iroda, amely 
a 3-as metró Gyöngyösi utcai megállójától néhány percnyire 
található, ahol az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos teljes körű 
ügyintézéssel áll a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén élők 
rendelkezésére. Nyitvatartás: hétfőn, kedden és szerdán reggel 
8-tól délután 5-ig; csütörtökön reggel 8-tól este 8-ig, míg pénteken 
reggel 8-tól délután 2-ig várják az ügyfeleket. 

Bringatérkép
A városi kerékpározást segítő térképet jelen-
tetett meg a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK), amely a biciklizéshez kapcsolódó 
információkra fókuszál. A magyar–angol 
kétnyelvű térképen a városrészek közötti, 
kerékpározásra biztonságossá tett és kijelölt 
útvonalak, a forgalomcsillapított területek, a 
kerékpárral is egyirányú utak, a fontosabb át-
szállási pontokon elhelyezett kerékpártárolók, 
a MOL Bubi gyűjtőállomások és a bicikliszállí-
tásra is alkalmas tömegközlekedési útvonalak 
is szerepelnek.
A térkép beszerezhető a BKK ügyfélközpont-
jaiban, a jegy- és bérletpénztárakban, online 
pedig a www.bkk.hu/bicikli oldalon. 

Ingyenes korcsolyaoktatás
Ingyenes, tizenegy alkalmas kor-
csolyaoktatási programot indít 
az öt év feletti óvodásoknak, 
valamint az alsó tagozatosok-
nak a Városligeti Műjégpálya. 
A program után minden gyerek 
oklevelet kap, és bérletet, amely-
lyel 2019 végéig tíz alkalommal 
ingyenesen korcsolyázhat 
hétköznap – közölte a Főpolgár-
mesteri Hivatal. A fentieken túl a 
fővárosi általános iskolák 5–8. 

osztályos tanulóinak, valamint a fővárosi középiskolák és egyetemek 
nappali tagozatos tanulóinak és hallgatóinak – az eddigi évekhez ha-
sonlóan – továbbra is kedvezményes korcsolyázási lehetőséget kínál 
a műjégpálya. A programsorozatról felhívást küldenek a budapesti 
óvodáknak és iskoláknak. A program részletei hamarosan felkerül-
nek a Városligeti Műjégpálya honlapjára: www.mujegpalya.hu/hu. 

Munkaszüneti napok
Jövőre három háromnapos, három négynapos és egy hatnapos 
hosszú hétvégénk lesz, és ezért csak három szombati napon kell 
dolgozni. A Magyar Közlönyben megjelent pénzügyminisztériumi 
rendelet szerint augusztus 10-én, december 7-én és december 14-
én kell szombaton ledolgozni a pihenőnapokat.
A jövő év rögtön egy 4 napos hosszú hétvégével indul, amelynek 
utolsó napja január elseje. Március idusát 3 napig ünnepelhet-
jük, míg a húsvét a nagypéntek miatt jövőre is négynapos lesz. 
 Augusztus 20-a keddre esik, így 17-étől egy négynapos hosszú 
hétvége vár ránk. Cserébe augusztus 10-én, szombaton viszont 
dolgozni kell. Mindenszentek és halottak napja alkalmából három 
napon át, péntektől vasárnapig emlékezhetünk elhunyt szerette-
inkre. Karácsony valódi ajándékot tartogat a munkavállalók több-
ségének, idén hat egész napot lehet együtt a család, ugyanis 24-ét 
is pihenőnappá nyilvánították. Bár ezért a hat napért cserébe 
december 7-én és december 14-én, szombaton is dolgozni kell. 

Fogadj örökbe!
Fogadj örökbe egy kukát szlogennel indítja útjára akcióját a 
Rákospalota, Újpalota és Pestújhely Környezetvédelmi Közala-
pítvány az önkormányzattal karöltve az idei köztisztasági prog-
ram keretében. Az akcióról szeptember 18-án délután 5 órakor a 
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (Rákos út 77/A) előtti 
megállóban tartanak tájékoztatót. 
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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)
30 540 6393
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 szeptember 12-én, szer-
dán 15 órától. Helyszín: Szent Korona útja 11. 
 Előzetes egyeztetés vagy más időpont meg-

beszélése 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. Telefonszám: 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 
terjedelmükben, egységes szerkezetben 

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

információkért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
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Tájékoztatás a 
lomhulladékok átvételéről
Tisztelt Ügyfeleink!

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű éves karban-
tartási munkálatai miatt augusztus 17-től leállt, 
szeptember 17-ig hulladékot nem fogad.
A leállás miatt a hulladékudvarok lomátvéte-
lében változás, hogy gazdasági társaságoktól, 
vidéki lakosságtól, illetve budapesti lakosságtól 
a napi kvóta felett augusztus 17-től szeptember 
17-ig lomhulladékot átvenni a zrt.-nek nem áll 
módjában. Ezen intézkedéssel próbálják meg 
elérni , hogy a Budapesten keletkező  normál 
lakossági mennyiségek az átmenetileg erősen 
lecsökkent átvevő kapacitás ellenére kezelhe-
tőek legyenek.
Hulladékudvarban nem befogadható mennyisé-
gek esetében a Pusztazámori Regionális Hulla-
dékkezelő Központ a leállás idején fogadja a lom-
hulladékot. A pusztazámori átvételi feltételekről 
a 06 23 560 500-as telefonszámon kaphatnak 
bővebb információt.
A hulladékkezeléssel kapcsolatban további infor-
máció a www.fkf.hu oldalon található.
Szíves megértésüket köszönjük.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

ÉLETképek10 2018. szeptember 6.belbelképkép



A felhívások, közlemények, 
rendeletek teljes terjedelmükben, 

egységes szerkezetben 
a mellékletekkel együtt letölthetőek 

a bpxv.hu honlapról. Az azokban 
feltüntetett adatokért és 

információkért a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget!

Védett építészeti értékek megőrzésének 
támogatása 
A XV. kerület önkormányzata a védett épí-
tészeti értékek megőrzése érdekében kiírta 
ez évi, „XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás 
2018” támogatói pályázatát. 

A pályázat keretén belül vissza nem 
térítendő, előfi nanszírozott pénzügyi 
támogatást lehet igénybe venni, az 
értékvédelmi szempontból egyedi 
védett épületek, védett utcaszakasz 
részét képező építmények, épületek, 
illetve azok tartozékainak korhű felújí-
tásához, rekonstrukciójához. 
A  támogatás  legfe l jebb br ut tó 

2 000 000 forint értékben kérhető, a 
tervezett beruházás összköltségének 
legfeljebb 50%-át érheti el.
A pályázati anyagokat 2018. október 
2-án 16:00 óráig lehet a Főépítészi 
Irodára személyesen benyújtani. 
A pályázathoz előzetesen az iroda 
munkatársai személyesen vagy a 
foepitesz@bpxv.hu  e -mail címen 
segítséget nyújtanak. A benyújtott 
pályázati anyagokról a döntés illetve 
a nyertes pályázókkal történő támo-
gatói szerződés megkötés még ez 
évben sorra kerül.
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A pályázati kiírás és a hozzá tartozó mellékletek az önkormányzat honlap-
járól tölthetők le: NYITÓOLDAL  >  Településkép  >  Értékvédelmi pályázat
http://www.bpxv.hu/vedett-epiteszeti-ertekek-megorzesenek-tamogatasa

A Rendészeti Osztály térfi gyelő helyiségé-
ben szolgálatot teljesítő munkatársak 2018. 
augusztus 21-én 12 óra 21 perckor észlel-
ték, hogy a Hősök útja – Gergő utca keresz-
teződésénél lévő szelektív hulladékgyűj-
tő sziget mellé egy ismeretlen személy egy 
gépjárműből illegális módon különböző hul-
ladékokat helyez el.

A szabálysértést észlelő munkatársak 
értesítették a közterületen járőröző fel-
ügyelőket, akik perceken belül a helyszín-
re értek, és az elkövetés helyszínén iga-
zoltatták a szabálysértőt, aki elismerte 
az illegális hulladék lerakását. A járőrök 
20 000 forint helyszíni bírságot szabtak 
ki az elkövetőre, és visszapakoltatták 
vele a közterületre kihelyezett hulladékot 
az elkövetéshez használt gépjárműbe.
Az idei év során a térfigyelő kamera-
rendszer segítségével eddig összesen 
185 esetben történt intézkedés, illetve 
kezdeményeztünk eljárást illegális hul-
ladékokat elhelyező személyekkel szem-
ben – ez az esetszám fővárosi szinten is 
kiemelkedőnek számít.
Kerületünk közterületeinek rendje és 
a köztisztaság biztosítása érdekében 
Németh Angéla polgármesteri jogkör-
ben eljáró alpolgármester rendelkezése 
értelmében július elején Köztisztasági 
Programot hirdettünk 2018. II. félévére.

Ennek keretében augusztus 15. – ok-
tóber 31. között kísérleti jelleggel par-
kőrszolgálat kezdte meg működését 
a Nádastó parkban, a Kontyfa utcai 
rekreációs parkban és környékén, vala-
mint a Fő téren. A kerületben található 
hulladékgyűjtő edényzeteket heti két 
alkalommal rendszeresen ürítik, és újabb 
hulladékgyűjtőket és kutyaürülék-gyűjtő 
szemeteseket helyeznek ki. Kiemelt 
figyelmet fordítunk az ünnepi idősza-
kokra, hosszú hétvégékre a rendszeres 
szemétszállítás, – -gyűjtés és a takarítás 
biztosítása érdekében.
A törvény szigorával, kellő határozott-
sággal fellépünk az illegális hulladékle-
rakások ellen: a Rendészeti Osztály, a 

Rendőrség, valamint a Mezőőri Szolgálat 
munkatársaival akciós napok keretében 
havonta 6-8 alkalommal ellenőrizzük 
és felmérjük a kerület hulladéklerakási 
gócpontjait.
Folytatódik a „Tiszta porta, virágos 
kert” mozgalom, október–november 
hónapban pedig megrendezésre kerül 
a „Tisztasági Hónap” program. Ennek 
keretében minimum 10 alkalommal 
Tisztasági Napot rendezünk, amelyeken 
a civil szervezetek, lakóközösségek, in-
tézmények bevonásával a kerület egyes 
részeit tisztítjuk meg. 
A kerületi családi házas övezetekben 
önkormányzatunk támogatja a közterü-
leten, az ingatlanok előtti utcaszakaszon 

keletkező zöldhulladék lakosság általi 
összegyűjtését és elszállítását.
A kerületi buszmegállók karbantartása, 
tisztán tartása a főváros hatáskörébe 
tartozó feladat, ám a kerületben sajná-
latos módon több helyszínről (pl.: Illyés 
Gyula utca, Molnár Viktor utca, Rákos 
út stb.) sorozatosan érkezik lakossági 
panasz a felgyűlt szemétre. Minden ilyen 
esetben a kerületi Répszolg Kft. ütemterv 
alapján fogja elvégezni a buszmegállók 
takarítását, a költségek FKF Zrt. általi 
megtérítését pedig kiszámlázzuk a Fő-
városi Önkormányzatnak.
Közterületeink tisztasága mindannyiunk 
számára fontos érték. Joggal várja el 
valamennyi rákospalotai, pestújhelyi és 
újpalotai lakos, hogy ápolt, gondozott 
környezetben éljünk a mindennapokban. 
A hivatal vezetése a jövőben is mindent 
elkövet annak érdekében, hogy a törvényi 
előírások szigorú és következetes betar-
tásával és betartatásával garantáljuk a 
XV. kerület köztisztaságát.
Utcáink, tereink és parkjaink tisztaságá-
nak biztosításában és fenntartásában 
továbbra is számítunk valamennyi kör-
nyezettudatos XV. kerületi lakos, civil 
szervezet és helyi vállalkozás felelősség-
teljes partneri együttműködésére.

Dr. Lamperth Mónika
jegyző

Együtt a rendezettebb környezetért

Közzététel
A Nemzeti Választási Bizottság a Főváros Választási Bizottság 
18/2018. (VIII. 29.) FVB számú határozatát részben megvál-
toztatja, és megállapítja, hogy a XV. Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. az általa kiadott ÉLETké-
pek című lap 2018. augusztus 23-án megjelent, VIII. évfolyam 15. 
lapszámával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek 
és jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség biztosításának 
alapelvét és az e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendelte-
tésszerű joggyakorlást előíró alapelvét. 
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további 
jogsértéstől. 
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AJTÓ, ABLAK

Ablakjavítás, www.ajtoablak doktor.

hu 24 éve vállalom kedvező árakon 

ablakok, ajtók javítását, illesztését, 

zárak cseréjét, festését, hőszigete-

lő üvegezését, szigetelését garan-

ciával. Felmérés díjtalan! Horvát 

Ákos, telefon: 06 70 550 0269

KÉMÉNY

Szabó Balázs vállalja kémények 

belső marását, bélelését teljes körű 

ügyintézéssel. 06 20 264 7752

ÜVEGEZÉS

ÜVEGES! Ablak, ajtó, erkély, kirakat 

üvegezése. Hőszigetelő üvegek, zu-

hany kabinok beépítése. Régi kere-

tek átalakítása hőszigetelő üveg be-

fogadására. Gyorsan, tisztán, pon-

tosan! Biztosításra is! Nagy Miklós, 

telefon: +36 20 9777 150

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

Fával, szénnel fűtők!

INGATLAN

Eladó 860 nm-es építési telek, Budapesttől 40 km-re. Tel.: 
06 30 489 8376

Eladó: a XV. kerületben saroktelken lévő, 75 nm-es, fel-
újítandó családi ház, vállalkozásra is alkalmas. Budapesti, 
illetve vidéki cseremegoldás is érdekel. Tel.: 06 20 497 3086

Eladó garázst keresek a XV. kerületi,  Lőcsevár utcában. 
Tel.: 06 30 686 3677

LAKHATÁS

Kiadó: Újpalotán nemdohányzó hölgy részére bútorozott 
szoba, konyha, gépek, mellékhelyiségek, felszerelések hasz-
nálatával. Tel.: 06 30 329 7821 v. 06 1 410 3067 du. 15 órától. 

Kiadó: garzonlakás csendes környezetben egy nemdo-
hányzó diáklánynak. Tel.: 06 20 997 9136

Kiadó: albérletbe Rákospalotán egy 38 nm-es, egyszobás 
házrész nemdohányzó férfi  részére, kedvező áron. Tel.: 06 
20 510 2591

Eladó lakást keresek Újpalotán, másfél vagy kisméretű 
kettőszobásat. Idős tulajdonos vagy albérlő megegyezéssel 
bent maradhat. Tel.: 06 30 861 0037 

Kiadó másfél szobás lakást, házrészt keresünk a fele-
ségemmel. Újpalotán, Pestújhelyen. (Lehetőleg bútorozat-
lanul.) Hosszabb távra. Mielőbbi költözéssel. Szóba jöhet 
még a XIV., XV., XVI., IV. kerületekben is hasonló. Tel.: 06 
70 244 7764

ÉLETJÁRADÉK

Biztos anyagi háttérrel, nagy összegű havi életjáradéki 
szerződést kötnék idős személlyel. Önnek segítség, nekünk 
könnyebbség. Tel.: 06 70 633 1486

ADOK-VESZEK

Eladó: 210×103×70 cm-es vasasztal, 20 kg-os satuval, 
biztonságos vasszekrény irat- és értéktárolásra 180×90×36 
cm. Hintaágy, 2 kg-os kempingpalack, hordozható PB-gáz, 
infrasugárzó. Tel.: 06 20 417 8686 

Eladó: Hajdú keverőtárcsás mosógép, 20 l-es marmon-
kannák (fém), 50 l-es üvegballon, zsírosbödön 30, 10, 
5 l-esek. Tel.: 06 20 535 7849 

Eladó: 6 db villanymotor különböző típusú, ebédlőasztal, 
fából készült, szétnyitható. Ipari varrógépasztal, motorok, 
házi kürtőskalácssütő. Tel.: 06 30 933 9000

Eladó: 6 részes olajradiátor, 4 személyes sátor, 2×3 m-es 
úszómedence, talpmasszírozó, beltéri rádió-, tv-antenna. 
Tel.: 06 20 561 5337

Eladó: több ezer nagyméretű, tömör, címeres tégla, 
ónémet kétajtós szekrény jó állapotban, csillárok, libatollas 
párnák, dunna, PB-gázpalack. Tel.: 06 20 463 1808 

Eladó: 1 db szőlődaráló, 2 db 6-os, 7-es falétra, 2 db 25 li-
teres, 1 db 15 literes demizson, 1 db barkácsköszörűgép. 
Tel.: 06 1 419 8239

Eladó: alig használt, nagyon jó, masszív kiságy pelenká-
zórésszel együtt. Erős, keveset használt hintaló fémből és 
fából, mozdonyok, játékok, sokféle könyv. Tel.: 06 20 457 
9140 v. 06 1 708 1264 du. 14 óra után.

SZOLGÁLTATÁS

Idős asszony lakhatást adna olyan személynek, aki ház-
tartásban segítene. Lehet nyugdíjas nő. Tel.: 06 30 861 0037

Újpalotai, kulturált, szakképzett nyugdíjas hölgy szíve-
sen segít gyermeknél, rászoruló felnőttnél és kórházban 
fekvő betegnél is. Tel.: 06 3 0895 8083

TÁRSKERESÉS

A kerületben lakó, 52 éves, 176/75 független férfi  keresi 
párját komoly kapcsolatra. Közös szimpátia esetén hozzám 
költözésről is lehet szó. Tel.: 06 70 356 2236 

Hatvanhat éves nő hasonló korú hölgy ismeretségét 
keresi kirándulás, utazás, jóga szabadidős programokhoz. 
Tel.: 06 20 348 4407 

Hatvanhat éves, kedves, jó humorú hölgy közös prog-
ramokhoz – utazás, mozi, színház vagy akár csak egy jó 
beszélgetés – partnert keres. Tel.: 06 30 854 1504

TÁRSKERESÉS

Otthoni bridzsjátékhoz keresek partnereket. Rákospalo-
ta, Istvántelek andmari@hdsnet.hu

Egyszeri, természetbeni támogatásban részesül-
hetnek a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások is. Ehhez ház-
tartásonként egy igénybejelentés nyújtható be az 
önkormányzat ügyfélszolgálatán, legkésőbb 2018. 
október 15-ig. 

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell 
az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem 
módosítható. Az igénylőnek XV. kerületi bejelentett 
lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell 
rendelkeznie. 

Az igénybejelentő formanyomtatvány letölthető a 
www.bpxv.hu honlapról, vagy beszerezhető a polgár-

mesteri hivatal ügyfélszolgálatán, illetve az Időseket 
Segítő Szolgálatokban és a Nyitott Ajtó Palota Pont 
Együttműködési Irodában. 

A kerületi lakosok számára – 
szolgáltatások kivételével – 
legfeljebb 20 szóig ingyenes 
megjelenést biztosítunk. A hir-
detéseket az adott terjedelmi 
lehetőségek fi gyelembevételé-
vel, a beérkezés sorrendjében 
közöljük. A hirdetések tartal-
máért a szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget.

  HIRDETÉS-
FELVÉTEL

Telefon: 
720 5456

Információ: 
hirdetes@

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

KERTI GÖRÖG KONCERT
szeptember 8. szombat 18–22 óra
Mydros Zenekar. Ára: 1000 Ft

APRÓK TÁNCA 
szeptember 22. szombat 16–18 óra
Mező Együttes. Ára: 400 Ft

SYCONOR RETRÓ 
TÁNCPARTI
szeptember 22. szombat 19–23 óra
Ára: 1400 Ft

Időpontváltozás!
TÁRSASJÁTÉK FIESZTA
Piatnik Nyílt Nap 
szeptember 23. vasárnap 9–17 óra
Ára: 300 Ft, családi (3 fő): 700 Ft

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

ÚJPALOTA QUIZ
szeptember 11. kedd 18 óra

ZSÓKAVÁR GALÉRIA 
szeptember 18. kedd 18 óra 
Pethő Csilla festőművész kiállítása

NOSZTALGIA KLUB – táncest
péntek 17–21 óráig Ára: 800 Ft

ZÖLD KLUB (XV. Hartyán köz 3.)
Kanga klub
Nyitva: hétköznap 9–12 óráig
Napijegy: 700 Ft, bérlet: 2500 Ft

Kerekítő – féléves kortól
szerda 9.30 és 10.30 óra
Részvételi díj: 1300 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

DÚDOLÓ – zenés foglalkozás 
csütörtök 9.30 óra

NŐI TORNA 
kedd–csütörtök 18 óra

PILATES GERINCTORNA 
hétfő 18 óra

ZUMBA 
hétfő, csütörtök, péntek 19.30 óra

HATHA JÓGA 
szeptember 17–től
hétfő, szerda 18 óra 

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

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
csütörtök 10.30–11.30
Ára: 500 Ft / alkalom

KERTÜNK KINCSEI 
szeptember 7. péntek 9–19 óra
Pestújhelyi Kertbarátkör 

KISBAGÁZS BÁBSZAKKÖR
szerda 17–19 óra
Ára: 1500 F/alkalom

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

Programokra regisztráció: 
barta.ildiko@dokuinfo.hu

BIOKERTÉSZ KÖR
Városi erdőkert
szeptember 12. szerda 18 óra
Ára: 3500 Ft/félév, 1000 Ft/alkalom

HELYTÖRTÉNET KÉT KERÉKEN
szeptember 15. szombat 10 óra
Kerékpáros túra családoknak
Indulás: Bányász park

OLTÓ NÉLKÜLI SAJT 
szeptember 19. szerda 18 óra 
Belépő: 2500 Ft

JÓ SZÜLŐNEK LENNI!
szeptember 20. csütörtök 18 óra
Internet, videojátékok hatása – Tóth 
Dániel pszichológus. Ára: 1000 Ft

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

ZUMBA  
hétfő, csütörtök 18.30–19.30 óra
Ára: 1300 Ft, 8000 Ft/8 alkalom

MANÓKARATE
szerda 17–17.30 óra

KEZDŐ KARATE 
Gyerekek és felnőttek részére
szerda 17.30–18.30 óra

HALADÓ KARATE 
Gyerekek és felnőttek részére
szerda 18.30–19.30 óra

MATEKSZAKKÖR
szeptember 6. csütörtök 
17.00-18.30 óra

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. 

szeptember 6. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

szeptember 7. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

szeptember 8. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

szeptember 9. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

szeptember 10. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

szeptember 11. kedd
16:00 Testületi ülés – élő közvetítés
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

szeptember 12. szerda
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás 

szeptember 13. csütörtök 
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

szeptember 14. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

szeptember 15. szombat 
19:00 Heti recept
19.20 Ne legyen áldozat!
19:50 Telefonos ambulancia

szeptember 16. vasárnap 
19:00 Visszatekintő

szeptember 17. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Egyházi műsor
20:00 Sportmagazin

szeptember 18. kedd
19:00 Banki percek
19:05 Hollywood Palotán
19:15 Vitalitás
19:45 Visszatekintő

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

A Z  X V  T V  MŰ S O R A
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

A sportversenyeken elért győzelemért és 
más kiemelkedő teljesítményért kapott dí-
jak, serlegek vagy érmek örök emléket ál-
lítanak a sikernek. Papp József iparmű-
vész több mint húsz éve tervezi, gyártja 
és árulja ezeket a termékeket, mára már 
a Kárpát-medence legnagyobb ilyen jel-
legű vállalkozását vezeti. Beszélgetésünk-
kor megtudtuk, miből készülhet ma egy díj, 
hat-e a divat ezekre a tárgyakra.

– Hogyan került kapcsolatba az ér-
mekkel és kupákkal?

– A bukaresti Képző- és Ipar-
művészeti Akadémián végeztem 
1982-ben design szakon. Utána 
Magyarországra települtem át, és 
szembesültem vele, hogy az iparnak 
nincs szüksége formatervezőkre. 
Megismerkedtem egy fémmel foglal-
kozó csapattal: ötvösök, fémnyomók, 
csiszolók dolgoztak együtt, és egyre 
több felkérést kaptunk ajándék-
tárgyak tervezésére és gyártására, 
egyebek között kupákra is. A piacon 
húsz-harmincéves modellek voltak, 
így hamar eljutottunk arra a szintre, 
hogy nem győztük kielégíteni a piaci 

igényeket. Első üzletemet 1993-ban 
nyitottam, majd 2000-ben átköltöz-
tünk a Nyírpalota útra, itt már csak a 
díjakkal foglalkozunk. 

– Miből és hogyan készítik a 
díjakat? 

– Jelenleg tömegigény van az 
érmékre és a kupákra, az áraknak 
is alkalmazkodniuk kellett ehhez, 

ezért az egyre drágább réz helyét szép 
lassan átvette a vas és a műanyag. A 
kézműves technológia helyett ipari 
termelésre volt szükség, automatizált 
gépsorokra. Két éve vezettük be a 
saját tervezésű akril alapanyagút, de 
szeretnénk az üveg- és kristálydíjakat 
is magunk tervezni.  Próbálunk élen 
járni a termékek megszemélyesítése 

terén, azaz egyedivé tesszük felirat-
tal vagy logóval látjuk el ezeket. Itt 
is új technológiákat alkalmazunk. 
Egyébként egyre gyakrabban van 
lehetőségünk egyedi díjak és érmék 
tervezésére, kivitelezésére is.

– Ezekre a tárgyakra is hat a 
divat? 

– Természetesen, de nem annyira, 
mint az öltözködésre vagy a belsőépí-
tészetre. Most az üveg, a kristály és a 
zamak éli a fénykorát.

– Hogy érzik magukat a XV. ke-
rületben? 

– Már 30 éve lakunk a kerületben, 
feleségem itt gyerekorvos, fi aim itt 
nőttek fel. Továbbra is itt szeretnénk 
folytatni ezt a tevékenységet, de az új 
generáció feladata a jövő megterve-
zése. Szerencsésnek érzem magam, 
hogy nagyobbik fiam, Szilveszter 
kitanulta ezt a „szakmát” és érzéke is 
van hozzá, bízom benne, hogy tovább 
építi a céget.

Következő lapszámunkban Páva 
János magyarnóta-énekest kérdez-
zük karrierjéről, életéről.

(kovács)

GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

K E R Ü L E T I  K É R D É S E K

Díjak, érmék művészi szinten

Papp József | Élenjáró technikák

Volt Mátyás királynak egy udvari bolondja, 
aki többször elcsent ezt-azt, míg végül 
rajtavesztett egy ezüstserlegen.

Márkus éppen 
hazaérkezett az 
erdőből, ahol 
elrejtette a 
serleget, amikor 
Mátyás magához 
inti, és kérdőre 
vonja, ő volt-e 
a tolvaj.

Nem loptam el, 
csak elrejtettem 
a szekrénybe.

A király készpénznek vette, s 
ráparancsolt, hogy tüstént hozza elő.

Márkus azzal érvelt, hogy képtelen a 
szekrényt idehozni, márpedig csak úgy 
adja elő, ha idehozzák a szekrényt, 
melybe elrejtette.

De olyan erős 
legény nem akad, 
még Kinizsi Pál 

uram se!

Kinizsi, aki hallotta 
a bolond beszédét, 
vállalkozott arra, 
hogy előhozza a 
szekrényt, vagy ha 
nem lesz rá képes, 
akkor a serleg a 
bolondé marad, s a 
király elengedi a 
büntetését is.

Erre nagy ünnepélyességgel kivonul a 
társaság a bolond vezetésével a közeli 
hegyre, ott Márkus körbemutatott a 
kezével.

Ez itt az én 
szekrényem.

Előveszi a serleget, meg az egyéb lopott 
holmikat is. A fogadást megnyerte, hiszen 
a hegyet, Márkus „szekrényét” még a nagy 
erejű Kinizsi Pál se mozdíthatta meg.

Mátyás jót nevetett a bolond 
tréfáján, és állta a fogadást. 
Ettől kezdve hívják a hegyet 
Márkus szekrényének.
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lékszik még rám?”. Amikor Tóth Lajos 
felkért rendezőasszisztensnek az egyik 
fi lmjéhez még főiskolásként, senki sem 
gondolta, hogy egyszer rövidfi lmszemlét 
indít a Csokonai, amiből kinőtte magát a 
forgatókönyvírói pályázat. A pályázatot 
idén nem írtuk ki, jövőre lehet hogy meg-
hirdetik. Igény ugyanis lenne rá.

– Mik azok a programok, amikre 
szívesen vagy kevésbé szívesen emlék-
szel vissza?

– Összességében pozitív élménye-
im vannak az elmúlt 20 évről. De ezek 
nem csak személyes sikerek, mindet a 
kollégákkal együtt értem el. Ilyen volt 
például a IV. kerülettel közös felnőttkép-
zési program 2009-ben. Kifejlesztettük a 
kismamák munkába visszatérését segítő 
képzést, és ebben volt egy felzárkóztató 

képzés a hátrányos helyzetűeknek is. Ek-
kor szerezte meg az intézmény az intéz-
ményakkreditációt is felnőttképzési terü-
leten. Ennek volt folytatása az angol- és a 
számítógépes ingyenes képzés. Szerettem 
az Él nemzet e hazán című helytörténe-
ti és művelődéstörténeti vetélkedőt, a 
Szilasmenti históriák szórólapjait, amik 
helytörténettel foglalkoztak. 

– Nagyon büszke vagyok a minősített 
intézmény címünkre. Ennek az utóköve-
tő auditján nagyobb százalékot kaptunk, 
mint előtte, ami azt jelenti, az intézmény 
szakmailag továbbfejlődött. Hiányér-
zetem abban, hogy valamit feltétlenül 
meg szerettem volna csinálni, de nem 
tehettem meg, nincs. Minden ötletünk, 
újításunk valamilyen formában megvaló-
sulhatott.                                                Metz 

Művelődésszervező és történelem szakos utol-
só éves főiskolásként kezdett dolgozni több 
mint 20 évvel ezelőtt a Csokonai Művelődési 
Házban Polyák Edit, aki a beszélgetésünk ide-
jén még az intézmény megbízott igazgatója volt. 
„Amikor jártam le az egri főiskolára, akkor ha-
zafelé leszálltam a Szerencs utcánál a busz-
ról, és jöttem be dolgozni” – emlékszik vissza 
a kezdetekre. Idén megszakad a csokonais pá-
lyafutás, ugyanis szeptember 1-jétől a Csili Mű-
velődési Központ vezetését veszi át a minisz-
tériumi szakértőként, oktatóként is dolgozó, 
kerületi díjakkal elismert szakember.

– Miért pályáztál a Csili igazgatói poszt-
jára és miért nem a Csokonai vezetésére?

– Amikor megtudtuk tavaly, hogy 
az intézményt átszervezik, és aztán az 
igazgatói pályázatot is visszavonták, nem 
értettük a helyzetet, zaklatott időszak 
volt nekünk. Tóth Lajos igazgató nyug-
díjba menetele után megbízott vezető-
nek neveztek ki, akkor úgy döntöttem, 
kivárok, mi lesz. Aztán kiderült, hogy a 
fenntartó nem velem képzeli el a jövőt, 
ezért elkezdtem intézményvezetői állást 
keresni. A pesterzsébeti Csili igazgatója 
nyugdíjba megy, így pályázatot írtak ki, 
amit megnyertem. A Csili nagyon ha-
sonlít szervezetében, programjaiban a 
Csokonaira, és azt gondolom, tudok majd 
újdonságot is vinni a művelődési ház 
életébe. Szeretném megújítani a felnőtt-
képzést, erősíteni az ismeretterjesztést 
és a vetélkedőket is meghonosítanám. Az 
észrevétlen tanulás híve vagyok.

– Elhivatott, makacs szakemberként 
ismerik Tóth Lajos korábbi igazgatót. 
Hogyan tudtatok együtt dolgozni?

– Aki itt dolgozik, senki sem könnyű 
ember, mindenki elhivatott, vannak 
akár szélsőséges rigolyái is. Kollektí-
vaként viszont tökéletesen működtünk. 
Szerettem Lajossal dolgozni. Azt nem 
mondom, hogy mindenben egyetér-
tettünk, de ez a közös munka lényege 
nálunk, ne bólogatóként vegyünk részt 
benne, hanem amiről van véleményünk, 
tudásunk, azt beszéljük meg. Egyébként 
Lajos tudatosan épített engem, arra tö-
rekedett, hogy minden területen próbál-
jam ki magam, és a szakma is ismerjen 
meg. Ezek jó alapul szolgáltak, hogy 
vezető lehessek.

– Mennyit változtak az intézmény 
feladatai az elmúlt 20 év alatt?

– Abban nem változott, hogy az itt la-
kók igényét kell keresni és arra reagálni. 
Ez örök érvényű a szakmánkban. Hogy 
milyen módon tesszük ezt, az folyamato-
san változik, ahogy a társadalom is. Ami-
kor ide kerültem, eszembe sem jutott, 
hogy nyugdíjasoknak számítógépes kép-
zést vezetünk be, ami sikeres program 
lett. Mindig szívet melengető, amikor va-
lamelyik volt tanítvány megkérdezi: „em-

„Minden ötletünk, újításunk megvalósult”

„Összességében 
pozitív 
élményeim 
vannak 
az elmúlt 
20 évről.”
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Csokonai Művelődési Ház Az egyik rövidfi lm forgatásán

Polyák Edit | Szakmailag fejlődő intézmény
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Amennyire várta Anya a 
tanévkezdést, annyira 
tart már most az ezzel 
járó újabb bonyodalmak-

tól. Gyermek – bár ő egyáltalán nem 
várta, sőt – hihetetlenül gyorsan 
belezökkent a megszokott év közbeni 
rutinba, de… De egyre több új dolgot 
vet fel. A két legnehezebb kérdés ezek 
közül: Anya, mikor mehetek egyedül 
az iskolába? És: Anya, mikor lesz 
telefonom?

Az utóbbi kérdésre Anya válasza 
egyszerű, Kisfi am, ha majd  egyedül 
jársz iskolába, addig nem indokolt.

De tényleg, mikor mehet egyedül 
iskolába? Ha Anyán múlik, csak ha 
elvégezte a nyolc osztályt… Persze 
tudja, hogy ez képtelenség, de azt 

is, hogy a világ veszélyes, mégpedig 
nagyon. Egy forgalmas és egy ke-
vésbé forgalmas úton kell átmenni 
a suliig, Gyermek pedig álmodozó. 
Megtörténhet, hogy nem néz szét 
rendesen, vagy hiába néz szét, jön 
egy autó ezerrel, és nem áll meg a 
zebránál. Ha pedig ott a kezében a 
telefonja, valaki kikaphatja belőle, 
annyi ilyesmit hallani mostanság.

Anya minden reggel és délután 
betegre aggódná magát, Gyermek 
beért-e a suliba, és akkor még csak 
félig nyugodhatna meg, hiszen on-
nan haza is kell érnie. És ezt tenné 
hetente tízszer, havonta negyven-
kétszer, egy tanévben minimum 
négyszázhússzor. Na, nem…

Anyában ugyanakkor ott bujkál 
a kisördög (vagy a józan ész?), és 
kérdezi (persze, ő is mindig kérdez, 
nem csak Gyermek), de mégis, med-
dig akarsz várni? Tutyimutyi pasit 
akarsz nevelni a fi adból? Látod, ott 
vannak Jenőék, ők simán elengedik 
a gyereküket egyedül, ők hogy csi-
nálják?

És akkor már Anya is kérdez. 
Tényleg, hogy csinálják Jenőék?

Aztán tovább pörög az agya. Ha 
már most ettől így fél, mi lesz később? 
Mi lesz, ha buliba akar menni? Ha 
este 11-ig kimenőt kell neki adni? Ha 
majd éjfélre sem ér haza? Ha…?

-y -a

Y  +  Z  # G E N E R ÁC I Ó S _ S ÁV

Költői kérdések
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Pestújhelyen szép az ősz! A megállapí-
tás ugyan nem egy francia sanzon kezdő-
szavai, azonban szeptember 7-én reggel 
9-től este 7 óra között a helyi közössé-
gi házban a természet legszebb kincsei-
re lelhetünk.

A Pestújhelyi Kertbarát Kör ter-
ménybemutatója ugyanis Kertünk 
kincsei címmel 10 órakor nyílik meg 
András Károly, a Budapesti Kert-
barátok elnöke közreműködésével. 
Az eseményen ezúttal is helyi hob-
bikertészek terményeinek bemuta-
tása áll a középpontban. A kóstolás 
sem maradhat ki a sorból, az ízes 
zamatok mellett az idei mustból is 
kortyolhatunk, ezenkívül játékos 
feladatok, gyermekrajz-kiállítás 
és délután 1 órától kézműves fog-

lalkozások szórakoztatják a részt-
vevőket. 

A népszerű növénydoktor-ren-
delés Kérdezz! Válaszolunk szlo-
gen nel a kezdő kertészkedőknek 
nyújt hasznos tanácsokat, prakti-
kákat. Mindemellett a kiállítók is 
felvilágosítást adnak az általuk be-
mutatott növények termesztéséről, 
illetve a kertbarátkör működéséről. 
A rendezvény ingyenes, az óvodás 
és az alsó tagozatos gyermekcso-
portokat előzetes bejelentkezés 
alapján fogadják a szervezők, a fel-
nőtt látogatók pedig FKF-es lomb-
gyűjtő zsákot kapnak ajándékba, 
valamint a kiállításról összeállított 
tesztet helyesen kitöltők között ki-
sorsolnak egy komposztálót.

(beres)

Egy hatodikos kislány arról mesélt, hogy 
egy nyolcadikos fi ú szerelmes belé, és 
neki sem közömbös a fi ú, most járnak. 
De mit is jelent ez? Fogják egymás kezét 
a szünetekben vagy séta közben, illetve 
egyszer-egyszer csókolóznak? A témá-
ban Jánosi Mónikát, a Fejlesztő Palota 
szakemberét kérdeztük. 

– A tiniszerelmek, járások egyre ko-
rábban kezdődnek, akár már 10-12 
éves korban is bekövetkezhet. Amit 
nem érdemes túlaggódni, de azért 
hasznos komolyan venni a szülők-
nek, mert gyakran mély érzelmeket, 
időnként szélsőséges hangulatinga-
dozásokat váltanak ki a gyerekekből 
– tájékoztatott a szakember. 

Mindemellett arra is kitért, hogy 
a másik nem iránti érdeklődés sok-
szor vágyakozásban, fantáziálás-
ban testesül meg még a 12–14 éve-
sek között is. A mai gyerekek sokkal 
többet tudnak a világról az internet 

jóvoltából. Könnyebben ismerked-
nek a neten, és ennek bizony vannak 
veszélyei is. A fi úk ebben a korban 
menőnek akarnak látszani, mert így 
tudnak imponálni a lányoknak. So-
kan játsszák a nőfaló macsót. 

A szakembertől azt is megtud-
tuk, hogy nyolcadikosok-tizedike-
sek már randiznak, ami általában 
plázázást vagy mozit jelent egy 
hasonlóan tapasztalt kortárssal. 
Adódik a kérdés, mi a helyzet, ha 
valamelyik fél néhány évvel idő-
sebb? Elengedhetetlen, hogy otthon 
elbeszélgessenek a szexualitásról, a 
védekezés fontosságáról is – taná-
csolja a szakember. 

A legnehezebb, ha a gyermek 
eltér a családi értékrendtől az első 
szerelem hatására. Tehát, minél 
undokabb egy kamasz, minél gyak-
rabban váltakozik a hangulata, 
annál jobban igényli a beszélgetést, 
a segítséget. Arra is érdemes gon-

dolni, hogy sok gyerekközösségben 
az a menő, aki korán átesik az első 
szexuális aktuson. Manapság ál-
talában 12–15 éves korra tehető az 
első együttlét. Pedig jó esetben ez 
az időszak csak belépő a 17 éves kor 
körül betoppanó igazi szerelemhez. 

Nem véletlen, hogy általában a sze-
retethiányos gyerekek kezdik legko-
rábban a szerelmet keresni. Szülő-
ként a legtöbb, amit tehetünk, hogy 
elérjük gyermekünknél, ne kövesse 
mindenben a kortárs véleményvezé-
reket!                                                   B. I.

Tiniszerelem

Kíváncsiság vagy valós érzelmek | Beszéljünk a gyerekkel!

Tippek, trükkök | Hogy mindenkinek szép legyen a kertje! 

Színes őszi ízkavalkád
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Egy-egy háromperces rövidfi lmmel pályá-
zott Révész Krisztián és húga, Kele Kira 
a My Rode Reel nemzetközi fi lmpályázat-
ra, melynek lapunk megjelenése után lesz 
az eredményhirdetése. Az újpalotai fi ata-
lok fi lmként dolgozták fel a környezetük-
ben felmerülő problémákat. A szociális ér-
zékenységről, fi lmkészítésről és Újpalotáról 
beszélgettünk Révész Krisztiánnal.

– Honnan jött az ötlet, hogy a kisfi l-
mekkel pályázzanak?

– Tavaly későn vettem észre a 
pályázatot, idén viszont készültünk 
rá. Mindig is érdekelt a filmezés, a 
forgatókönyvírás, idén ősszel kezdem 
tanulmányaimat Egerben mozgó-
képkultúra és médiaismeret szak-
irányon. Magamtól először a vágást 
tanultam meg, de mindent szeretek 
csinálni, ami a kamera mögötti mun-
ka. A szereplés nem nekem való, hálás 
voltam, hogy a kisfi lmemben barátom 
és kreatív társam, Csiki Endre vál-
lalta a hajléktalan megformálását. 

A tizennégy éves húgom zárkózott, de 
érdekes, hogy az általa kitalált témát 
feldolgozó fi lmben vállalta a szerep-
lést, és jól meg is oldotta.

– Mindkét fi lm szociálisan érzé-
keny témát dolgoz fel, a Black Hole 
című fi lmje egy alkoholista hajlék-
talanról szól, húgáé, a Ghosts című 
pedig a mai tizenévesek szociális 

kapcsolatainak megváltozását, a 
virtuális tér hódítását mutatja be. 
Miért ezeket a témákat választották?

– Újpalotán élünk születésünk 
óta, sok mindent látunk itt. A húgom-
mal 17 év van közöttünk – édesanyám 
a végletek asszonya –, de sokat szok-
tam beszélgetni vele. Kira azt szerette 
volna bemutatni, hogyan múlik el a 

gondtalan gyerekkor, a játszótéren 
már nem tud találkozni a barátaival, 
csak az interneten keresztül egy vir-
tuális világban. Ezekkel a fi lmekkel az 
embereket szeretném szembesíteni a 
valósággal, mert egyre inkább azt lá-
tom, hogy egy álomvilágba ringatják 
magukat, és egyre kevésbé akarnak 
tudomást venni a saját belső való-
ságukról.

– A fi lmekben mindent saját ma-
guk csináltak? 

– Igen, a forgatókönyvtől a felvéte-
lig, vágásig mindent mi készítettük. A 
helyszín is száz százalékban Újpalota. 
A fi lmzenét Alfonz Paulheim barátom 
szerezte, mind a két projekthez az ő 
zenéjét használtuk.

– Hogyan tovább? 
– Bízunk benne, hogy nyerni fo-

gunk a pályázaton. A nyereményként 
felajánlott eszközöket tudnánk hasz-
nálni a következő fi lmeknél, mert sok 
ötletem van még.

(kovacs)

Szántó János fafaragó alkotásaiból nyílik 
kiállítás Debrecenben és Albertfalván.

Az Életképekben korábban már be-
mutattuk Szántó Jánost, a kárpátaljai 
református lelkészből lett fafaragót. 
Jánosnak néhány éve volt egy súlyos 
balesete, amiben bal kezét csuklótól 
lefelé elveszítette, de ez nem gátolja 
abban, hogy művészi igényű faragá-
sait elkészítse. A Palota-15 Kft.-nél 
2015 óta dolgozik, a cég biztosít 
számára műhelyt és eszközöket a 
munkájához.

Többször volt már kiállítása ke-
rületünkben, most azonban máshol 
is bemutatja alkotásait. A debreceni 
Nagytemplomban nyílik kiállítása 
szeptember 15-én, ahol elsősorban 
egyházi témájú képeiből ad ízelítőt 
többek között a Nyitott Templomok 
Napja rendezvény publikumának. 

Az Albertfalvi Közösségi Házban 
pedig szeptember 20-án este fél 7-kor 
lesz az Egy fadarab újjászületése – 
Mert a fának lelke van című kiállításá-
nak a megnyitója. A tárlaton faképek, 
bortartók, címerek, házi áldások, 
használati tárgyak láthatók majd egé-
szen október 12-éig.                        -s-ági

Testvérek a kamera két oldalán

Révész Krisztián | Szembesítés a valósággal
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Mert a fának lelke van

 Szántó János
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Azt hittem, Szarvas József 
színművészt nem kell 
bemutatni a színházba 
és moziba járó 

közönségnek, de elol-
vasva a Könnyű neked, 
Szarvas Józsi…  című 
köny vet ,  rájöt tem, 
hogy semmit sem tud-
tam róla. 

A z  Ü v e g t i g r i s 
Cingárja vagy az új 
Nemzeti ny itóelő-
adá sának Ádámja 
kalandos úton jutott 
el a világot jelentő 
deszkákra. Ezeket 
a sokszor v icces, 
néha elképesztő, 
néha szívszorító állomáso-
kat ismerhetjük meg a könyvből. 
A Hajdú-Bihar megyei tanyán sok-
szor kívülállónak érezte magát, már 
kiskorában megmondta tanárának, 
ő népművelő lesz vagy táncdaléne-
kes. Hiába érdekelte a versírás, az 
éneklés, a fantáziavilágba mene-
külés (hogyan hódítja meg Kovács 
Katit), a debreceni húsfeldolgozó 
szakmunkásképzőbe került. Hiába 
csattogott a hátán édesapja nadrág-
szíja, semmi sem tudta eltéríteni 
választott hivatásától. 

Az elmesélt történetekből egy 
agilis, lehetetlent nem ismerő em-
ber képe bontakozik ki. Elvállalt 
úgy teherautó-sofőr szerepet, hogy 

nem tudott vezetni, medencés je-
lenetet, hogy nem tudott úszni, és 
mégis mindent megoldott, elját-

szott. Ahogy elmeséli az életét, 
megjelenik a ’70-
es évek vidéke, a 
nyolcvanas évek-
b e l i  D e br e c e n , 

majd Budapest . 
Felvillant esemé-
nyeket a rendszer-
váltás zűrzavarából 
és  ar ról ,  hog yan 
talált új célt és ott-
hont magának egy 
őrségbeli faluban. „A 
parasztember énekel 
a földhöz, táncol érte, 
verset ír róla, imádko-
zik hozzá és érte. Az 

úgynevezett mezőgazdasági mun-
kás már nem énekel, nem táncol. 
Tájnyelv nélküli magyar színész 
vagyok. Én, a minden kulturális 
gyökerétől elmetszett gyermek, 
születésem pillanatában kakukként 
pottyantam bele mások tanyájába. 
Vagyok, aki lettem. Színész.” 

A kötet végén a fontosabb élet-
rajzi adatok mellett sok fénykép 
színesíti a leírtakat, ahogy a kitűnő 
Tények és Tanúk könyvsorozat töb-
bi kötetéténél már megszokhattuk.
(Szarvas József – Bérczes László: 
Könnyű neked, Szarvas Józsi…; 
Magvető, 2018; 3999 Ft)

(kovács)
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Kulturális Örökség Napjai

Nyitott kapukkal, érdekes kiállításokkal, előadásokkal, progra-
mokkal várják az érdeklődőket országszerte, így kerületünkben 
is, a Kulturális Örökség Napjai alkalmából szeptember 15–16-án. 
A MÁV-telepi ősrákosi református templomban lesz ebből az 
alkalomból rendezvény. A „Tisztelgés az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc hőseinek” című kiállítás a református gyüle-
kezeti teremben lesz látható, míg a „Baross Gábor emlékezete és 
hagyatéka” című tárlat, előadás és kisfi lmvetítés fókuszba állítja 
a vasút fejlődését Baross Gábor korától napjainkig a földszinti 
aulában. Előadók: Millisits Máté, a Budapesti Városvédő Egye-
sület alelnöke és meghívott vendégei. A programok szeptember 
15-én, szombaton délután 5 órakor kezdődnek. 

Foltlelkesek 
Ötödik kiállítását szervezi a 
Foltlelkes csoport, amire meg-
hív minden foltvarrás iránt ér-
deklődőt. A tárlatot a Csokonai 
Művelődési Házban (Eötvös 
utca 64–66.) rendezik és ok-
tóber 14-ig tekinthető meg. 

Emlékkiállítás

Emlékkiállítást rendeznek Orr 
Lajos szobrászművész tiszte-
letére a Csokonai Művelődési 
Házban (Eötvös utca 64–66.). 
A tárlat szeptember 3-a és 
23-a között tekinthető meg, az 
intézmény nyitvatartásához 
igazodva. 

Palota-tárlat

Kiállítást rendeznek D. Prax 
Ágnes festőművész alkotá-
saiból a Palota Galériában 
(Eötvös utca 64–66.). A tárlat 
szeptember 27-ig tekinthető 
meg. 

Színezd újra!

Idén is meghirdeti aluljárófestő pályázatát a MÁV Zrt. Az öt vidéki 
és egy budapesti helyszínt érintő programba 12. életévét betöltött 
egyéni és csoportos alkotók jelentkezését várják. Budapesten a 
Mexikói úti vasúti gyalogos-aluljárót szépíthetik meg azok, akik 
2018. szeptember 26-án éjfélig elkészítik és benyújtják az elkép-
zelt alkotásuk látványtervét.
Pályázni legfeljebb két darab, színsémákból és mintázatból 
álló látványtervvel lehet. Az A4-es méretű papírra elkészített 
méretezett látványtervet a vasúttársaság honlapjáról letölthető 
dokumentumokkal együtt kell digitalizált változatban az aluljaro-
festes@mav.hu e-mail címre megküldeni. További részletek a 
www.mavcsoport.hu/aluljarofestes oldalon olvashatók. 

Kortárs és kedvelt
Ismét útjára indult a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár (FSZEK) kortárs magyar irodalmat népszerűsí-
tő Kortárs és kedvelt című sorozata. A könyvtár a 
www.fszek.hu/kortars honlapon augusztus 29. és 
október 3. között hetente online játékkal jelentke-
zik. A játékba folyamatosan be lehet kapcsolódni, 
visszamenőleg is beküldve a megfejtéseket. A leg-
jobbakat kortárs magyar írók dedikált könyveivel, 
illetve fődíjként egy e-book-olvasóval díjazzák, de 
már egy fordulóban való részvétellel is lehet nyerni 
– írta közleményében a könyvtár.
A sorozat október 7-én, az Országos Könyvtári 
Napok rendezvénysorozatot lezáró Könyves va-

sárnapon fejeződik be. Ennek keretében a FSZEK 
hatodik alkalommal szervezi meg közös olvasási 
rekordkísérletét a Központi Könyvtárban, ekkor 
lesz a Kortárs és kedvelt online játék eredmény-
hirdetése és a nyeremények átadása is. 

Kína Shandong tartományából 
érkezett Qifeng Luyun előadását 
láthatták az érdeklődők a Kínai 
Kereskedelmi Kiállító Központ-
ban augusztus 30-án. Az esten 
a hagyományos kínai kultúrába 
nyerhettünk bepillantást, főleg 
a dalos, táncos színházi produk-
ciók tekintetében. Ezek mellett 
tradicionális kínai harcművé-
szeti bemutató, akrobatikus 
produkció, kínai opera-előadás 
és népdalok is szerepeltek a 
programkínálatban. A rendez-
vényen a kínai nagykövetség 
munkatársai is részt vettek. 

Elhunyt Székhelyi József
A Jászai Mari-díjas színmű-
vész, rendező augusztus 22-
én, 71 éves korában, súlyos 
betegség után hunyt el. 
Székhelyi József 1946. novem-
ber 24-én született Budapes-
ten. Pályafutása alatt játszott 
a kecskeméti Katona József 
Színházban, a Madách Szín-
házban, a Nemzeti Színházban, 
a Pesti Magyar Színházban, az 
Arizona Színházban és a Sop-
roni Petőfi  Színházban. 2003 

és 2008 között főigazgatóként irányította a Szegedi Nemzeti 
Színházat és a Szegedi Szabadtéri Játékokat. Az Élet Menete 
Alapítvány egyik alapítója volt.
A színművész végső búcsúztatását a Kozma utcai izraelita teme-
tőben tartották augusztus 26-án. Székhelyi Józsefet a Madách 
Színház és Szeged önkormányzata is saját halottjának tekinti. 

Goodbye Nyár Piramis-koncerttel
A „Ha volna két életem” címet viselő turné keretében 
az újpalotai Fő téren ad koncertet a Piramis zenekar 
szeptember 15-én este 7 órától a kerületi Goodbye 
Nyár rendezvénysorozat keretében. A fél 1-től kez-
dődő eseményen a közönség láthatja még a Rippel 
Brothers Akadémia növendékeit, énekel Varga Feri 
és Balássy Betty, továbbá lesz tombola is. 
A Piramis együttes közösségi oldalán megjelent 
bejegyzés szerint az egykori tagok közül hárman: 
Závodi János gitáros, Gallai Péter billentyűs és 
Köves Miklós dobos úgy érezte, hogy nem lehet 
veszni hagyni a zenei örökséget, a közönség to-
vábbra is igényli a koncerteket, élőben szeretné 
hallani a Piramis-dalokat. Ezért a turnéra felkér-

ték basszusgitárosnak Vörös Gábort, az Ossian 
együttes egykori tagját, az énekesi posztra pedig 
Nyemcsók Jánost, a Manhattan együttes volt 
frontemberét. 

Kínai kultúra
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Nagyban lopott keveset

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.

Szomszédoló tolvaj
Egy férfi otthagyta kerékpárját a pestújhelyi családi háza 
udvarán, és mire visszatért, a kaput tárva-nyitva, a bicajának 
meg hűlt helyét találta. A férfi  feljelentést tett a kapitányságon. 
Időközben a szomszédos Zuglóban a rendőrök más ügy miatt 
elfogtak egy nőt, aki többek között a pestújhelyi biciklilopást is 
beismerte, sőt azt is elárulta, ki volt az orgazda, akinek a lopott 
kerékpárt eladta.

                                                    (riersch)

Éber rokon
Ismeretlenek „látogatták meg” egy idős férfi  rákospalotai csa-
ládi házát. A két betörőt azonban egy éber rokon észlelte, s mi-
kor elhagyták a házat, követni kezdte őket. A két elkövető, egy 
férfi  és egy nő, egy idő múlva különváltak egymástól, a rokon 
azonban a férfi  nyomában maradt. Követés közben értesítette 
a rendőröket, így az egyik gyanúsítottat forró nyomon fogta el 
a rendőrség. A társát azonban még keresik.              

                    RiTa

Tizenhat pólót akart lopni egy férfi  a kerületi bevásárlóközpont 
egyik divatüzletéből. A tolvaj nem foglalkozott az üzlet bizton-
sági berendezéseivel, egyszerűen ki akart sétálni a holmikkal, 
ám az áruvédelmi kapu azonnal beriasztott, a biztonsági őrök 
pedig visszatartották az elkövetőt. A férfi  csak szabálysértési 
értékben lopott, de mivel ezt már nem először tette, a rendőrség 
vizsgálatot indított ellene.

                                R. T.
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Beismert vétek
A Dunakeszi úton gyakoriak a rendőrségi ellenőrzések, ennek 
ellenére mindig akad olyan vezető, aki vét a szabályok ellen. Így 
történt az alábbi esetben is, mert a megállított jármű vezetője 
azonnal beismerte, hogy három sört ivott, majd így ült volánhoz. 
Az ittas járművezetés tényét a helyszíni szonda is megerősítette, 
így a sofőrt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.

            -sch -s

R E N DŐR S É G I  H Í R E K

A tízéves iskolarendőr-program 
kiállta az idő próbáját, így szep-
temberben is folytatódik. Ennek 
egyik fő eleme, hogy szeptember-
ben ismét rendőrök, illetve közte-
rület-felügyelők és polgárőrök vi-
gyázzák az iskolák körüli rendet.

– A program gyakorlatilag 
már a tanítás előtt elkezdő-
dik – tudtuk meg Tóth Balázs 
rendőr őrnagytól, a kerületi 
kapitányság rendészeti osztá-
lyának vezetőjétől. – A közle-
kedési előadónk valamennyi 
oktatási intézményt felkere-
si, és személyesen ellen őrzi, 
hogy a közlekedésbiztonsági 
jelzések – az útburkolati jelek, 
a táblák – rendben vannak-e. 
Rajta kívül az iskolarendő-
reink is egyeztetnek az is-
kolaigazgatókkal, egyrészt a 
tanévkezdetről, másrészt az 
éves együttműködés lehető-
ségeiről.

Az „iskolarendőr-prog-
ram” a tanév első napján 
kezdődik. A szülők, diákok 
azt látják majd az iskolánál, 
hogy az oktatási intézmény 
előtt rendőr, rendész vagy 
polgárőr vigyázza a közleke-
dési rendet.

– A hosszúra nyúlt nyári 
szünetet követően a gyere-
kek, de sokszor a szülők is 
„lezserebbek”, figyelmetle-
nebbek – mondta az osz-
tályvezető. – A személyes 
jelenlét lényege, hogy felhívja 
mindenki fi gyelmét az óva-
tosságra. 

A programban egy hóna-
pon keresztül a reggeli és a 
délutáni csúcsidőben – a ta-
nításhoz igazodva – biztosít-
ják az oktatási intézmények 
védelmét. A tapasztalat az, 
hogy nagyjából egy hónap 
alatt a gyereknek, felnőttnek 
sikerül „oktatási üzemmód-
ba” kapcsolnia, így októ-
bertől már nem szükséges 
a fokozott elővigyázatosság.

– A z iskolarendőrök 
munkája persze nem ebben 
az egy hónapban merül ki. 
Év közben folyamatosan 
kapcsolatban állnak az in-
tézményükkel, személyesen 
biztosítják a nagyobb prog-
ramokat, illetve, ha igény 
van rá, akkor rendhagyó 
osztályfőnöki órákat is tarta-
nak bűnmegelőzési témában 
– magyarázta a szakember.

Az iskolarendőrök nevét 
és elérhetőségét a tanév első 
napjától minden oktatási in-
tézményben kifüggesztik, így 
a pedagógusok vagy a szülők 
is a lehető leggyorsabban 
tudnak kapcsolatba kerülni 
a „védőangyalukkal”.

Riersch Tamás

A címben szereplő kérdésünk-
re a válasz: motorosoknak min-
denképpen, sőt nekik – időjárás-
tól függetlenül, azaz a legnagyobb 
melegben is – zárt öltözetet kell 
viselniük, azaz a sisakon kívül ma-
gas szárú csizmát és kesztyűt is.

– Bár sokan hiszik az el-
lenkezőjét, a segédmotoros 
kerékpárral – azaz 50 köb-
centinél kisebb hengerűrtar-
talmú, 4 kW-nál kisebb telje-
sítményű, 2, 3 vagy 4 kerekű 
járművel – közlekedőknek 

szintén kötelező a bukósisak 
viselése. Sőt nem elég, ha azt 
a fejünkre tesszük, rögzíteni 
is kell – tudtuk meg Czebe 
Sándortól, a Safedrive Kft. 
vezetésbiztonsági trénerétől. 
A szakember hozzátette: a 
KRESZ előírása értelmében 
ugyanis a zárt utastérrel 
(vezetőtérrel) nem rendel-
kező motorkerékpáron és 
segédmotoros kerékpáron 
utazó személynek becsatolt 
motorkerékpár-bukósisakot 
kell viselni. Ez utóbbi kitétel 

azt is jelenti, hogy a sí- vagy 
kerékpársisak nem felel meg 
a célnak.

Most nézzük, mi a helyzet 
az egyre népszerűbb elektro-
mos kerékpárokkal. Kiderült, 
ha a bennük levő motor telje-
sítménye meghaladja a 300 
wattot, már segédmotoros 
kerékpárnak minősülnek, 
így használatuk engedélyhez 
és bukósisak viseléséhez kö-
tött. Ha viszont a kerékpárt 
a vezető saját erejével vagy a 
kerékpárra szerelt, legfeljebb 
300 watt teljesítményű mo-
torral hajtja, nem kötelező 
a bukósisak. – Ezzel együtt 
ebben az esetben is, csakúgy, 
mint a közúton való bicik-
lizésnél, saját jól felfogott 
érdekünk, hogy viseljük a 
fejünket védő eszközt – hívja 
fel a fi gyelmet a szakember.

Sz. A.

Biztonságos tanévkezdés

Vigyázó szemek | Nehéz a visszarázódás
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BAJNOKI MENETREND

Augusztus elején kezdte a felké-
szülést a Palota Volleyball Team női 
röplabdacsapata az új bajnokságra. 
Az edzőt, Glózik Jánost a rendkívül 
izgalmas bajnokságvég óta eltelt 
időszak történéseiről kérdeztük.

– A Kecskemét elleni pár-
harcot követően nagy kő 
esett le mindenki szívéről, 
mert újabb évvel sikerült 
meghosszabbítanunk NB I.-
es tagságunkat. Ez azonban 
meg is határozta a feladata-
inkat, hisz innentől kezdve 
csak egy célunk lehet, az idei 
szezonban a tavalyinál sokkal 
simábban kellene bentma-
radni – mondta az edző.

Nem könnyíti meg azon-
ban a palotai röplabdacsapat 
dolgát, hogy a szövetség ismét 
szétválasztotta az NB I. felső 
és alsó házát. Az előbbiek – a 
legjobb hat csapat – az Extra 
Ligában szerepelnek majd, az 
utóbbiak – nyolc csapat – pe-

dig az NB I. mezőnyét fogják 
alkotni.

– A TF-fel, a Budaörssel, 
az MTK-val, a Kaposvárral 
és a Gödöllővel már sokszor 
találkoztunk, a két feljutó, a 
Balatonfüred és a Diósgyőr 
azonban még ismeretlen a 
számunkra – hangsúlyozza 
Glózik János. – Sajnos a röp-
labdában az ismerős együt-

tesek is gyakran ismeretlen 
erőt képviselnek, mert január 
31-ig bárki bárkit igazolhat, 
amivel az alsóházi csapatok 
is élni szoktak. Így nem tudni, 
hány külföldi játékossal talál-
juk majd szembe magunkat. 

Nos, egyvalamiben bizto-
sak lehetünk: a Palota nem 
fog külföldi játékost igazolni. 
Ám ennek ellenére a nyáron 

nagy volt a mozgás a csapat 
háza táján.

– A tavalyi gárdából nyolc 
játékos távozott, helyettük 
igazoltunk négy fi atal és há-
rom rutinos játékost, illetve a 
juniorcsapatunkból is terve-
zünk erősíteni. Hogy ez mire 
lesz elég, az pedig az ellenfelek 
játékerejétől is függ majd – 
mondta a szakember. 

A Palota szeptember köze-
pén ismét megrendezi a Sza-
layné Sebők Éva Emléktor-
nát, illetve már az is biztosnak 
tűnik, hogy szeptember végén 
egy vagy két edzőmeccset ját-
szik az MTK-val. A bajnokság 
október első hétvégéjén kez-
dődik, addigra kellene ösz-
szerázódnia az együttesnek.

(riersch)

Női kézilabda NB II.
Szeptember 16., Elek Gyula Aréna, Kőbányai út 47/B
FTC KN KFT U22 – Kinizsi TTK

Férfi labdarúgás Budapest-bajnokság I. osztály
Szeptember 8. 18.00, Budai II. László Stadion
REAC – Újbuda
Szeptember 15. 16.30, XVIII. kerület, Thököly út 5.
1908 SZAC – REAC

Tizenharmadik alkalommal ren-
dezte már meg a Ferencváros 
egykori legendájáról, Dalnoki 
Jenőről elnevezett újpalotai lab-
darúgó-akadémia a névadó em-
léktornáját. 

Idén, augusztus utolsó 
hétvégéjén 11 egyesület 12 
U11-es korosztályú csapata 
vett részt az eseményen. 
Az újpalotai klub szakmai 
partnere, a Ferencváros 
két csapattal képviseltette 
magát. A házigazda egye-

sület az A jelű csoportban 
két döntetlen mellett há-
romszor is kikapott, így a 
helyosztón csak a hetedik 
helyért játszhatott a Glori-
ett ellen. Mivel ezt a mér-
kőzést is elveszítette, idén a 
nyolcadik helyen fejezte be 
a tornát. 

A győzelmet és az ez-
zel járó vándorserleget a 
Fradi egyik csapata sze-
rezte meg a Sopron és az 
Újpest előtt. A szervezők 
jóvoltából a száznál is több 

gyerek a csoportmérkőzé-
sek és helyosztók közötti 
szünetben Szász Kitti free        
style-világbajnok produk-
cióját is megtekinthette. 
A helyezettek elismerése-
it, illetve a legjobbaknak 
járó különdíjakat – többek 
között a legjobb dalnokis 
védőjátékosnak, Várkonyi 
Kurszánnak is – Dalnoki 
Jenő gyermekei, Ildikó és 
Jenő, valamint unokája, 
Zalán adta át. 

A Dalnoki Jenő  Em-

léktornát a klub 2006-os 
megalakulása óta minden 
évben meghirdetik, ezzel is 

adózva a pestújhelyi olimpi-
ai bajnok labdarúgó emléke 
 előtt.                                      R. T.

Csapatépítés Rákospalotán

Nekünk nyolc lett

Szurkolók a Dalnoki-tornán | Tarolt a Fradi
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Glózik János | Változó lehetőségek
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SPORTMOZAIK

A szakemberek egyöntetű véleménye, 
hogy az első éves junior Hajas Nóra lehet 
az egyike azoknak, akik a sikeres magyar 
női tőrvívó hagyományokat továbbvihe-
tik. Az Újpalotán élő tehetséggel sport-
ágválasztásáról és jövőbeli céljairól is 
beszélgettünk.

– Miért a tőrvívást választottad?
– Az akkori iskolámban több 

sportágat is kipróbáltam. Úsztam, 
táncoltam és kosaraztam is. Aztán 
egy alkalommal vívóbemutatót tar-
tottak számunkra a tornateremben, 
és nekem azonnal megtetszett a 
sportág. A vívásoktatás néhány hét 
múlva be is indult nálunk, én meg 
elsők között jelentkeztem. Az akko-
ri edzőnk, Bakodi Róbert tőrvívást 
oktatott, így nem volt kétség, hogy 
melyik fegyvernemet választom. 
De azóta sem bántam meg, hogy 
így alakult.

– Mikor léptél ki az iskolai ví-
vásból, és hova igazoltál?

– Robi bácsi az ügyesebb gyere-
keket már hamar az MTK-ba vitte 
vívni, így kerültem én is oda. Majd, 
amikor az edzőnk a Törekvésbe iga-
zolt, oda is követtük őt. Azóta az élet 
úgy alakult, hogy Robi bácsi vissza-
tért az MTK-ba, én pedig maradtam 
a Törekvésben, ahol már Szirmai 
Benedek irányítja az edzéseimet.

– Mikor derült ki, hogy tehet-
séges vagy?

– Még serdülőkorú voltam, 

amikor már sikerült kijutnom a 
kadet-Európa-bajnokságra. Azóta 
rendszeres résztvevője vagyok a 
korosztályos világversenyeknek, 
itthon pedig rendre érmes helyeken 
szoktam végezni.

– Azért a tavalyi plovdivi kor-
osztályos világbajnokság különö-
sen szép emlék marad a számodra?

– Életemben először sikerült egy 
világversenyen döntőbe jutnom, 
ahol szoros asszóban szenvedtem 
vereséget egy nálam jóval esélye-
sebb orosz vívótól. A kadetvilágbaj-
noki ezüstérmemre így is nagyon 
büszke vagyok.

– Az előttünk álló szezonra mi-
lyen célokat fogalmaztál meg?

– Egyrészt szeretnék junior 
korosztályban minél jobban szere-

pelni. Másrészt az edzőmmel úgy 
döntöttünk, hogy a felnőttmezőny-
ben is egyre többször szerencsét 
próbálok majd. Így valószínűleg 
jóval nagyobb terhelésnek kell majd 
megfelelnem.

– Mindezt hogy egyezteted ösz-
sze az iskolai tanulmányaiddal? 

– Nem könnyű, de eddig sikerült 
megoldanom. A terhek könnyítése 
miatt azonban iskolát kellett vál-
tanom, tavaly a Dózsából a Szent 
Lászlóba mentem át, mert az az 
iskola közelebb van a vívóteremhez. 
Idén érettségizni fogok, ezért na-
gyon össze kell kapnom magamat, 
de a vívás pont arra tanított meg, 
hogy nehéz helyzetben is tudjak 
koncentrálni.

Riersch Tamás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint nem ti-
los hozzáadott cukrot fogyasztanunk, de mindenképp érde-
mes odafi gyelni a napi bevitelünkre, illetve túlfogyasztás esetén 
csökkenteni azt.

– Hozzáadott cukornak számítanak azok az úgyneve-
zett mono- és diszacharidok, melyeket a készítés során 
adnak a termékekhez, továbbá a napi bevitelünkbe 

ezenfelül a mézben és a gyümölcslevekben természetes 
módon is megtalálható cukrot is beleszámítják – ma-
gyarázza Szabó Krisztina dietetikus.

Mind a felnőttek, mind a gyermekek számára azt 
javasolják, hogy a napi hozzáadott cukorbevitelük ne 
haladja meg a napi energiaszükségletük 10 százalékát, 
de az elhízás, valamint a fogszuvasodás megelőzése 
szempontjából a legjobb, ha 5 százalék alatt tartjuk 
ezt az értéket. Ez egy egészséges, normál tápláltsági 
állapotú felnőtt ember esetében körülbelül 25 gramm 
cukrot jelent naponta.

Nézzük, miben van ekkora mennyiségű cukor! Talán 
sokaknak megdöbbentő lehet, de ha megiszunk egy két 
és fél decis 100 százalékos narancslevet, elfogyasztunk 
1 almás müzliszeletet, vagy 1 csokis-mandulás pálcikás 
fagylaltot, illetve 1 kis poharas gyümölcsjoghurtot vagy 
5 kis zacskós barna cukrot, máris elértük a napi ajánlott 
beviteli mennyiséget.

– Figyeljünk oda tehát a cukorbevitelünkre, de 
azért nem kell magunkkal nagyon szigorúnak lenni. 
Ne együnk minden étkezés után desszertet, a főétke-
zéseket pedig semmiképp ne váltsuk ki édességgel – 
tanácsolja a szakember.                                                 -y -a

GRUNDFOCI
Idén már tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg a „Miénk a Grund” amatőr kis-
pályás labdarúgó-bajnokságot a kerületi 
önkormányzat és a REAC Sportiskola. 
Idén szeptember első hétvégéjén az idő-
járás is kegyeibe fogadta a szervezőket, 
a heves zivatarok ugyanis megkímélték 
a tornát. A focibajnokság döntője hagyo-
mányosan a Szerencs utcai dupla „dü-
höngőn” volt. A 12 csapatos fi náléban a 
Black Team formáció tagjai játszottak a 
legeredményesebben, ennek köszönhe-
tően Victorné dr. Kovács Judit alpolgár-
mestertől a győztesnek járó trófeát is 
átvehették. Mögöttük sorrendben a Déli 
SC, a Santos, az FC Palota, az Apukák 
és a CAER FC együttese végzett.

KOVÁCS PÁL-OS ARANYÉREM

Kilenc érmet, köztük hat aranyat szerez-
tek a magyar kajak-kenusok a portugá-
liai világbajnokságon. A rákospalotai 
Kovács Pál Baptista Gimnáziumban 
különösen annak örülhettek, hogy volt 
diákjuk, Balaska Márk Birkás Balázzsal 
párban megnyerte a 200 méteres férfi  
kajakpárosok versenyét, mely a férfi -
szakágunk egyetlen aranyérme volt. 
Az éremtáblázaton második helyen 
végeztek, az összesített pontversenyt 
megnyerték a magyarok. Az érmek 
nagyobbik részét, hatot a női versenyző-
ink szerezték, de a férfi aknak is sikerült 
egy arany- és két bronzérmet nyerniük. 

DOBOGÓSOK

Dobogóra állt a Testvériség SE több 
sportolója az augusztus utolsó hét-
végéjén, Kecskeméten rendezett 
U15-U17-es országos Súlyemelő 
Bajnokságon. A legjobb eredményt 
az ifjúsági lányok között versenyző 
Magát Csilla érte el, aki a 75 kilogram-
mos súlycsoportban ezüstérmes lett. 
A serdülők között Polgár Csillag Virág 
53 kilogrammban, míg Újvári Lajos 
62 kilogrammban lett bronzérmes.

Szóbeli „csörte” a vívásról

Mennyi cukor fér a napunkba?

Kerüljük az édeset! | Fontos a mérték megtartása 

Hajas Nóra | Nehéz helyzetben is koncentrált
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A 2018/15. szám helyes megfejtői közül 
kétszemélyes mozijegyet nyertek 

a Pólus Mozi jóvoltából: 
Székely Pál és Erzsébet, XV. kerület 

Csóka Sándor, XV. kerület
Kurucz Ágnes, XV. kerület

Kétszemélyes, 3 fogásos vacsorát nyert 
a Thököly Vendéglő felajánlása jóvoltából

 Jobbágy Judit, XV. kerület
 

Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! Vágja ki az újságból a teljesen kitöltött rejt-

vényt, és küldje el zárt borítékban levelezési 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 

„ÉLETképek REJTVÉNY”. Három helyes megfejtőnk kétszemélyes belépőt nyer a Pólus 

Moziba, a mozi jóvoltából. A beküldési határ idő: szeptember 17.

A nyeremények át nem ruházhatók, a nyeremények változtatási jogát fenntartja a kiadó. 

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

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

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

„zöldszámon” is: 06 80 205 062.

Az ÉLETképek következő megjelenése: 2018. szeptember 20.
Lapzárta: 2018. szeptember 13. 12 óra.   
A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 
csak a következő lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
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TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz, 

selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

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

   

1152 Budapest XV., Rákos út 173.
Telefon/fax: 308-0052, 306-9338 

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

www.malaky.hu

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

Építőanyag és

tüzelőanyag

FOGTECHNIKAI 
LABOR

Precíziós 
kivehető, rögzített 

fogpótlások készítése 
– mérsékelt árakon. 

Nyugdíjasoknak kedvezmény!
XV. kerület, 

Madách utca 35.
Telefon: 417-1276

V&V

www.xvmedia.hu ...a kerületről a kerületieknek

NETEN A KERÜLET
Minden, ami a XV. kerületben történik...

Naponta frissülő tartalom
Programok, események
Az XV TV műsora
Filmarchívum, rövid hírek
Hírek, képgalériák, pályázatok
Az ÉLETképek korábbi számai
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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. 

SZEPTEMBER 13-TÓL
ÚJRA MOZIVÁSZNON!

PROGRAMAJÁNLÓ

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

POLUSCENTERMOZI. HU ..    ...           
/PolusCenterMozi

ne jegyvásárlás: ...   ... ....... .......  

NTERMOZI. HU ..    ...... . ..         
/PolusCenterMozii

  Minden
kedden a

KEDDVEZMÉNYES 

mozijegy ár: 1120Ft!
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