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Békés ünnepeket 
és boldog új évet 
kívánunk 
olvasóinknak!



Éjszakába nyúló, hosszú vitákkal 
tűzdelt maratoni üléssel zárta az 
évet a képviselő-testület december 
11-én. A napirendek megtárgyalá-
sa előtt a helyi Gyermek- és Ifjúsá-
gi Önkormányzat új tisztségviselői 
tettek esküt.

Az ülésen a protokolláris be-
jelentések és interpellációk 
elhangzása után 19 napiren-
det tárgyaltak a képviselők. 

A Kerületi Építési Sza-
bályzatról, valamint a nyug-
díjasházi lakások bérletéről 
szóló rendeletek módosítása 
után három olyan napirend 
következett, melyekről Né-
meth Angéla polgármester 
azt mondta, azok elfogadása 
„értékválasztó döntés”, mivel 
a kerületben élőket támogat-
ja. Hangsúlyozta, az előter-
jesztések olyan vállalások, 
amiket az önkormányzat meg 
tud valósítani. A fi zetéseme-
lési program első körben az 
önkormányzati köztisztvi-
selők, második lépésben a 
közalkalmazottak, az önkor-

mányzati dolgozók bérét ren-
dezheti a Palota-pótlékkal és 
cafetériajuttatásokkal.

A 2018. évi költségvetési 
rendelet módosításánál a 
fi deszes képviselők kifogásol-
ták azt a kiegészítő határozati 
javaslatot, ami a polgármester 
jutalmazására tett indítványt. 

Többen azt is nehezményez-
ték, hogy nem tételenként 
szavazhattak az előterjesztés 
egyes pontjairól. Baloldali 
képviselők ugyanakkor azt 
hangsúlyozták, hogy fontos 
elemekről van szó a rende-

letmódosításban, úgymint az 
ingyenes jégpálya működte-
tése, az intézményi dolgozók 
karácsonyi jutalmazása, az 
SNI-s gyerekek támogatása, a 
tanulmányi ösztöndíjak bizto-
sítása. A rendeletmódosítást 
végül elfogadták, a polgár-
mester jutalmazását ellenben 

nem támogatta a képviselők 
többsége.

Az önkormányzat 2019. 
évi gazdálkodását érintő 
testületi döntésekről szóló 
előterjesztésben határoztak 
többek mellett a hivatalban 
dolgozó köztisztviselők illet-
ményalapjának növeléséről és 
a cafetériajuttatásokról. 

A jövő évi költségvetés 
előkészítésének szempont-
rendszeréről is hosszas vita 
folyt. Kormánypárti képvi-
selők a nagyberuházások 
rangsorolását hiányolták a 
dokumentumból. Többen 
azt kifogásolták, hogyha ezt 
az előterjesztést elfogadják, 

a költségvetési rendeletnél 
már nem lesz mozgástere a 
képviselőknek a javaslattéte-

leknél. A polgármester arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
ez az előterjesztés megfelel 
a korábbi évek költségvetési 
koncepciójának. A vita végén 
végül Szilvágyi László mó-
dosító javaslatát támogatta a 
grémium, amiben a testület 
felkéri a polgármestert, hogy 
a 2019. évi költségvetési ren-
delettervezet előkészítésekor 
a  hivatallal dolgoztasson ki a 
kerületi közalkalmazottakra, 
a munka törvénykönyve ha-
tálya alá tartozó intézményi 
munkavállalókra, technikai 
dolgozókra vonatkozó bér-
rendezési tervet. Vizsgáltassa 
meg, hogyan lehet a polgár-

mester, alpolgármesterek, 
képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíját, költségtérítését 
egységes arányban csökken-
teni. Ugyanígy a megbízási 
szerződéssel dolgozó referen-
sek, tanácsadók, külsős mun-
katársak megbízási összegét 
is. Az így felszabaduló pénzt 
tervezze be a bérrendezési 
tervbe. Ezt a tervet a 2019-es 
költségvetéssel egy időben 
terjessze be a testület elé. 

Zárt ülésen úgy dön-
töttek a képviselők, hogy a 
Dr. Vass László Egészségügyi 
Intézmény főigazgatójának 
dr. Buzna Andreát választják 
meg a követező 5 évre, és nyílt 
ülésen arról is határoztak, 
hogy kerületünkben a követ-
kező nevelési évre az óvodai 
beiratkozás 2019. május 6–10. 
között legyen.

Arról is döntés született, 
hogy jövőre is biztosítják a 
parkőrszolgálatot a Nádastó 
parkban, a Kontyfa utcai rek-
reációs parkban és a Fő téren, 
és megvizsgálják, hogy ezt a 
szolgálatot hogyan lehetne 
kibővíteni.         Jónás Ágnes
(A testületi ülések élőben és 
felvételről is megtekinthetők 
az onkormanyzatitv.hu és a 
bpxv.hu honlapokon.) 

Értékválasztó döntések 

Ezenkívül elfogadta a grémium
• a képviselő- testület 2019. l. félévi munkatervét
• a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát
• a KOMA 08 Művészeti Kft.-vel kötendő együttműködési 

megállapodást
• a TÉR_KÖZ fővárosi városrehabilitációs keret felhasználását
• a Rákospalota városrehabilitációjára elnyert VEKOP-támo-

gatás felhasználását 
• a rákospalotai országzászló újbóli felállítását

Ételosztás Rászorulóknak tart ételosztást a kerületben több párt és szervezet a karácsonyi ünnepek előtt. Az újpalotai Fő téren várják egy tál meleg 
étellel a szükségben szenvedőket déli 12 órától az alábbi napokon:
MSZP december 20., csütörtök | Polgárok Palotáért Egyesület december 21., péntek | Demokratikus Koalíció (DK) december 22., szombat | RÁTE december 23., vasárnap

Megköszönte Németh Angéla polgármester a közfelada-
tot ellátó dolgozóknak, hogy sokat tettek a XV. kerületért. 
A kerület vezetője advent harmadik hetében először a 
tűzoltók és a polgárőrök munkáját köszönte meg. Hi-
vatalában fogadta és elismerésben részesítette Béres 
Ferenc tűzoltó alezredest, tűzoltóparancsnokot, illetve 
a IV–XV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állo-
mányának több tagját: Barabás Gábort, Bauer Mártont, 
Drippey Gellértet, Kerezsi Zsoltot, Kikillai Gábort, Korom 
Richárdot, Puskás Ivánt, Sovák Rolandot, Szabó Feren-
cet, Szekeres Péter Zoltánt, Vadász Boldizsárt, Varga 
Lászlót, Veress Imrét, valamint Herczeg Zsolt közalkal-
mazottat. Ugyancsak ezen az ünnepségen köszönte meg 
a Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület egész 
éves munkáját Vona János elnöknek, illetve Alafi  Gábor, 

Baranyi Sándor, Havasi Ilona, Páris Ferencné, Ramotai 
Gábor és Tóth Gyuláné polgárőröknek is.
A kerület vezetője egy nappal később a hivatal Bocskai 
utcai bejárata előtt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
XV. kerületi dolgozóinak – Szalontai György üzemveze-
tőnek, illetve Dienes András, Dolányi Péter, Gazsó László, 
Máté József, Pap Tibor, Varga Miklós munkatársaknak 
– is megköszönte a városrész tisztaságáért végzett 
áldozatos munkájukat.
Majd a köszönetnyilvánítást a kerületi rendőrkapi-
tányságon fejezte be, ahol dr. Balogh Róbert rendőr 
alezredesnek, kapitányságvezetőnek, illetve a kerületi 
rendőrök közül Balogh Bálintnak, Bagdiné Bíró Évának, 
Bozsó Évának, Hegedűs István Gábornak, Kerekes 
Dórának, Koczka Ildikónak, Nagy Gergelynek, Poszuk 

Ilonának, Rodák-Vasas Adrienn-nek, Ruszkai Lászlónak, 
Saskó Ibolyának, Urbán Györgynének, illetve Bázel Éva és 
Kuruczné Kramlik Katalin közalkalmazottaknak, valamint 
Novográdecz Zoltán fegyveres biztonsági őrnek mondott 
köszönetet. 

Köszönettel zárult az év
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Dr. Lamperth Mónika és Németh Angéla
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A lakosság élhetőbb mindennapjait tart-
ja munkája legnagyobb hajtóerejének Né-
meth Angéla polgármester, mindemellett 
az önkormányzati szférában dolgozók 
sorsát is szívén viseli. Az elmúlt egy év-
ről és a jövőben megvalósítható tervekről 
következetesen beszélt.

– Hogyan értékeli a kerületben 
végbement változásokat?

– Az időközi polgármesteri vá-
lasztás után Hajdu László országy-
gyűlési képviselő, előző polgármes-
ter megkezdett munkáját folytatom. 
Konfrontatívabb személyiség va-
gyok, mint elődöm, több a konst-
ruktív vita a képviselő-testületben, 
azonban eddig sikerült közösen 
megoldani feladatainkat. 

– A polgármesteri hivatal veze-
tője a jegyző, a polgármester csak 
irányító, így döntési hatásköröm 
nincs a hivatal munkájára. A Pol-
gármesteri Kabinet struktúrájába 
van beleszólásom, ami kicsit átala-
kult. Az új kabinetvezető november 
19-től Gressó Tiborné, aki 17 évig 
a Szent Korona Általános Iskola 
igazgatója volt, mindemellett lét-
rejött egy média-kommunikációs 
csoport, és a rendezvényszervezés 
kikerült a Csokonai Kulturális Köz-
pontba. Intézményi átszervezések 
nem történtek, mindegyik gazdasá-
gi társaságunk vezetőjének a ciklus 
végéig szól a megbízása. 

– A helyi Egészségügyi Intézmény 
(EGI) vezetője, illetve gazdasági igaz-
gatója azonban közös megegyezéssel 
távozott, így pályázatot kellett kiírni 
a státuszokra. Az előbbi posztra a 
december 11-i testületi ülésen a kö-
vetkező öt évre dr. Buzna Andrea 
főorvost neveztük ki, aki nagyon ked-
velt a lakosok körében, lokálpatrióta, 
régóta a kerületben dolgozik. Az EGI 
gazdasági vezetői állására is érkeznek 
pályázatok, a januári testületi ülésen 
fogjuk tárgyalni. A helyi Gazdasági 
Működtetési Központ élén egy éve 
Bárkai Katalin áll, akinek a munká-
jával nagyon elégedettek vagyunk. 

Folyamatosan egyeztetünk, a felújí-
tások rendben lezajlottak, az előző 
évekhez képest nem voltak túlára-
zottak. Az intézmények rekonstruá-
lásánál odafi gyelünk mind a három 
városrészre, az épületek teljes körű 
korszerűsítése a cél. 

– Az iskolák állami kezelésbe 
kerültek, így a belbecs számunkra 
fontosabb érték lett, mint a külcsín. 
A diákjainknak jövőre is szorgalmaz-
zuk a támogatásainkat, bővítettük az 
ösztöndíj-rendszerünket. A Csokonai 
Kulturális Központ vezetői állását is 
újra meghirdettük, a megbízott ve-
zetőséggel azonban zökkenőmentes 
az együttműködés, melynek személy 
szerint nagyon örülök.

– Megörökölt vitatott beruhá-
zásokat is, mint például a Deák 
utcai rendelő vagy a főgyűjtő épí-
tése. Ezeknél milyen továbblépési 
lehetőséget lát?

– A Deák utcai rendelő ügyében 

megtörtént a rendőrségi feljelentés, 
várjuk a nyomozóhatóság döntését, 
hogy elindítja-e az eljárást. Esélyt 
nem látok arra, hogy a cég befe-
jezi a beruházást, a szerződést is 
felbontotta az önkormányzattal. A 
területet azonban nem adták át, az 
őrzés-védést viszont saját forrásból 
kell megoldania az önkormányzat-
nak, ami többletforrást generál a 
költségvetésben. Nem kérdés, hogy 
az érintett két orvosi rendelőt ki kell 
váltanunk valamivel, a kivitelezés-
ről folynak a tárgyalások. 

– A Rákospalotai főgyűjtő csa-
torna építése régi terv, azonban jó 
pár évig leállt a kezdeményezés, 
pedig a beruházás nagyot lendítene 
a kerület vonzerején. Vállalkozások 
honosodhatnának meg, lakóparkok 
épülhetnének, melyek hatására 
több család, gyerek költözne a kör-
nyékre. Bízom benne, hogy meg 
tudjuk valósítani ezt a beruházást, 

és a növényolajgyár területének 
a lakóparkosítása is révbe érhet, 
aminek a tervei szintén leálltak az 
előző ciklusban. 

– Az utak állapota napirendre 
kerül a lakossági tájékoztató-
kon. Milyen beruházások lesznek 
2019-ben?

– A fővárosi fenntartású útjaink 
állapota tarthatatlan, a Zsókavár 
és az Erdőkerülő utca, illetve a 
Rákos út járhatatlan. Szeretnénk, 
ha a fővárosi költségvetésbe végre 
bekerülne a felújításuk, hiszen a 
kátyús utakkal a lakosokat bünte-
tik. A kerületi utak rendbetételét 
pedig a költségvetés függvénye 
szerint ütemezzük. A Veresegyházi 
utca kormánytámogatással újult 
volna meg, viszont született egy 
másik kormánydöntés, miszerint a 
78 millió forintot a Kikötő Ifjúsági 
Szigetre kell fordítani. Így csak 
remélem, hogy jövőre ez a tervünk 
is megvalósul, ezenkívül az Adria 
utca egy szakaszára is pályáztunk. 

– Milyen változásokat szeretne 
elérni a kerület életében jövőre?

– Sok tennivalónk lesz a követ-
kező évben, mérlegelnünk kell majd 
a költségvetésnél a prioritásokat. 
Vesszőparipám a humán szféra 
erősítése, a köztisztviselők és köz-
alkalmazottak bérének emelése és 
a béren kívüli juttatások bővítése 
a cél. Ezt fogadta el a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen a jövő 
évi költségvetés tervezésének szem-
pontrendszerben prioritásként. 
Számomra a kerület működésbiz-
tonsága, a lakosság komfortérzetét 
nyújtó szolgáltatások színvonalá-
nak javítása a fő motiváció, melyek 
a jövőben is irányadóak polgármes-
teri munkámban.

A szeretet ünnepének közeled-
tével kívánom az itt élő lakosoknak 
leljék meg örömüket embertársaik-
ban, hogy az esztendőt újult erővel 
kezdhessük. Békés karácsonyt és 
boldog új évet mindenkinek!

(BI)

Vonzó kerületet épít szívvel-lélekkel

Németh Angéla

A Fővárosi Közgyűlésben november 14-én, mi-
után letette az esküjét

Korcsolyapálya-átadón december 11-én Victorné 
Dr. Kovács Judit és Tóth Imre alpolgármesterekkel

A Nyírpalota úti 81 állásos parkoló átadóján de-
cember 14-énFO
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Az önkormányzati lakások, helyiségek és 
a Palota Holding Zrt. felügyeletével meg-
bízott, korábban a sportért, napjainkban 
az észak-pesti szennyvízfőgyűjtő megva-
lósításáért felelős Victorné Dr. Kovács Ju-
dit alpolgármester szerint sok jó kezdemé-
nyezés indult el a kerületben, de számos 
megoldásra váró feladat van még.

– Hogyan értékeli a területén elért 
idei eredményeket?

– Örülök, hogy a sport területén 
sok jelentős fejlesztést indíthattam el 
2018-ban. A Szántóföld úti sporttele-
pen felépült két nagyméretű műfüves 
és egy élőfüves pálya, valamint az 
új öltözőépület. Elkezdődhetett egy 
négy sportág, valamint közösségi 
rendezvények céljait kiszolgáló torna-
csarnok tervezése és megvalósítása a 
sportszervezetek bevonásával, amely-
nek év végére már a kiviteli tervei is 
elkészültek. 

– A Vasgolyó utcai sporttelepen 
elkezdődött a régi öltözőépület felújí-
tása és egy nagyméretű, világítással 
ellátott műfüves labdarúgópálya 
kialakítása. 

– A Budai II. Stadion rekonstruk-
ciója I. ütemének engedélytervei és 
pályázati anyagának elkészítésével 
megnyílt a lehetőség a taoforrásból 
megvalósuló többlépcsős felújításra. 
A stadion törzsépületének alagsorá-
ban elkészült egy európai színvonalú 
súlyemelőterem és -bázis, ami ezentúl 
nemcsak a versenyfelkészítésnek, de 
az utánpótlás-nevelésnek és nemzet-
közi kapcsolatteremtésnek is otthont 
adhat. 

– Az Észak-Pesti Kórház területén 
tervezett uszoda elnyerte a Vízilabda 
Szövetség támogatását és taokere-
tét, így több év alatt megvalósulhat 
a versenysport, utánpótlás-nevelés, 
gyermek- és lakossági úszásoktatás 

és szabadidősport céljait kiszolgáló 
hárommedencés sportkomplexum. 

– Az önkormányzat lakásállomá-
nyának fejlesztésére és a lakhatás 
támogatására is számos lépés történt, 
melyek közül a kezdeményezésem-
re megindult együttgondolkodást 
emelném ki az Észak-Pesti Kórház 
területén a 3. és 33. számú épüle-
tekben/épületek helyén lakótömbök 
kialakításával. A Palota Holding Zrt. 
is jelentős pozitív irányú változáson 
ment keresztül, melyek a stabil gaz-
dálkodást és az áttekinthetőséget 
szolgálták. Remélhetően ezek lassan-
ként meghozzák a bérlőink és a kezelt 
társasházi albetétekben élők megelé-
gedettségét is. 

– Körzetemben kéréseimet és a 
lakosok vágyait meghallgatva meg-
újult két játszótér, kialakítottak egy 
kutyafuttatót, emellett fásítás és köz-
terület-rendezések is megvalósultak. 

– Milyen céljai vannak a jövőre 
nézve?

– Sok még az elérendő cél, amiért 
küzdeni kell majd 2019-ben is. Így az 
Erdőkerülő és Zsókavár utcák felújí-
tásáért, a Spirálház és környezetének 
állagmegóvásáért és rendbetételéért, 
a fővárosi fenntartású buszmegállók 
és környékük rendben tartásáért és 
nem utolsósorban új sportfelületek 
kialakításáért.

– Köszönöm mindenkinek, aki 
megtisztelt az év során bizalmával 
és megosztotta velem problémáját! 
Igyekeztem és a jövőben is igyekszem 
minden hozzám fordulónak segíteni, 
legyen szó lakhatási, megélhetési vagy 
egyéb problémákról.

– Kívánok ezúton is a kerület 
minden lakójának áldott karácsonyi 
ünnepet, és egy békésebb, boldogabb, 
eredményekben és sikerekben gazdag 
új évet!                                                 (jónás)

Fejlődik, épül, szépül a kerületünk. Tóth 
Imre alpolgármester szerint a megkezdett 
fejlesztések, intézkedések jó irányt mutat-
nak, ezen az úton érdemes továbbhaladni 
jövőre és az azt követő időkben is a kerület 
fejlődése érdekében.

– Hogyan értékeli a területén elért 
idei eredményeket, változásokat?

– Két területet felügyelek, a vá-
rosüzemeltetést-városgazdálkodást, 
illetve nemrégiben került hozzám 
a sport. A városgazdálkodás tekin-
tetében leginkább a köztisztaság és 
a közrend, valamint a közterületi 
fejlesztések érdeklik az embereket. 
Az ősszel bevezetett köztisztaság 
programnak köszönhetően komoly 
változás tapasztalható a köztereink 
rendjében, tisztaságában, amiért 
persze nagy köszönet illeti a lakos-
ságot is. Folyamatosan küzdünk az 
illegális hulladéklerakás ellen, de itt 
is sikerült eredményeket elérnünk 
a közterület-felügyelet, valamint a 
térfi gyelő kamerarendszer segítségé-
vel. A parkőrszolgálat bevezetésének 
is jó a lakossági visszhangja. Ennek 
az intézkedésnek leginkább preventív 
jellege van, jelenlétükkel megelőzhe-
tő a szemetelés, a rongálás, a köztéri 
italozás, de a lakók egyéb problémá-
ikkal is fordulhatnak a parkőrökhöz.

– A fejlesztések tekintetében ki-
emelném az új parkolók építését a 
lakótelepeken. Nagyságrendileg 300 
új parkolóhelyet tudtunk átadni a 
Nyírpalota úton, a Páskom parkban 
és a Páskomliget utcában. 

– Két új játszótér épült idén a 
kerületben, ebből az egyik a Molnár 
Viktor utca és a Lőcsevár utca sarkán 
egy integrált játszótér, ahol az egész-
séges és fogyatékkal élő gyerekek 
együtt játszhatnak. 

– A Nyírpalota 1–21. mögött egy 

kész elemekből álló, műanyag borítá-
sú kézilabdapályát alakított ki a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség. Emellé a 
közeljövőben egy kosárlabdapályát is 
építünk, valamint a Nemzeti Szabad-
idős – Egészség Sportpark Program 
keretében a kormány által kijelölt 
cég fi tneszparkot és futópályát épít 
a meglévő játszótér környezetében. 

– Milyen továbblépési lehetősé-
geket lát ezeken a területeken?

– Mindenképpen folytatjuk a 
megkezdett köztisztasági progra-
mot, a kamerarendszer fejlesztésével 
további eredményeket szeretnénk 
elérni az illegális hulladéklerakás 
visszaszorításában. A köztereink ren-
dezése során hamarosan az újpalotai 
vásárcsarnokkal szembeni társashá-
zak előtti tereket szeretnénk szebbé 
varázsolni. Fontos a dohányboltok 
környezetében fenntartani a rendet 
és tisztaságot, így jegyzői döntés ér-
telmében ezek környékét fokozottan 
ellenőrzik a közterület-felügyelők. 
Szeretnénk, ha a kerületi fenntartá-
sú utak, járdák, parkok, terek tovább 
épülhetnének, így jövőre is biztosít-
juk a fenntartásukhoz, fejlesztésük-
höz szükséges forrást.

– Nem beszéltünk még a sporthoz 
köthető fejlesztésekről.

– Az önkormányzatnak három je-
lentős sportfejlesztésről van döntése, 
ezek a volt ÉPK területén létesítendő 
uszoda, a Szántóföld utcai multifunk-
cionális sportcsarnok és a Budai II. 
László Stadion rekonstrukciója. Az 
uszoda és a stadionrekonstrukció 
taotámogatásból valósulna meg 
önkormányzati önrésszel, míg a 
sportcsarnok önerős fejlesztés. Ezek 
mind több ütemben készülő beruhá-
zások, jelenleg az előkészítésük van 
folyamatban. 

J. Á.

Sok még a feladat, 
amiért küzdeni kell

 Hosszú távú célok 
a kerület fejlesztésére

F
I
f
n
jö
f

–
i

r
i
a
t
a
f
A
p
v
r
p
s
i
i
a
t
v
i
a
j
t
i
i

e
l
ú
N
é

k
V
e
s
e

Tóth Imre Victorné Dr. Kovács Judit 
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A tavaszi országgyűlési választásokon 
a Demokratikus Koalíció jelöltje, Hajdu 
László nyerte el a választók bizalmát a ke-
rületet is magában foglaló 12. számú vá-
lasztókerületben. A voksolás előtt majd’ 
4 évig volt polgármestere Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota lakóinak, és képvisel-
te az önkormányzatot a fővárosi önkor-
mányzatban is. A nyáron elkezdett parla-
menti munkájáról kérdeztük. 

– Hogyan foglalná össze az eddigi 
képviselői munkáját?

– Ha a hozzászólásaim mennyisé-
gét nézem, akkor majdnem minden-
nap kétszer felszólalok a parlament-
ben, és nagyon ritkán fordul elő, hogy 
ez nem a XV. kerülettel kapcsolatos. 
Tagja vagyok a törvényalkotási bi-
zottságnak és a fenntartható fejlődés 
bizottságának is. A törvényalkotási 
bizottság a nagyobb testület, ott dől 
el, hogy milyen jogszabályok kerülje-
nek a képviselők elé.

– A kerületben tartok fogadóó-
rát a Nyírpalota utca 5. szám alatt. 
Nagyon sok esetben az önkormány-
zatot vagy a hivatalt érintő kér-
désekben keresnek meg, ekkor az 
illetékesekhez irányítom a lakót. A 
cégek viszont hamar rájöttek, hogy 
helyi ügyekben már nem engem kell 
keresni, azonban lobbitevékenység-
re felkérnek az országgyűlésben. 

– A kerület vezetése szociális 
szempontból mindig is érzékeny 
volt, segítette a fogyatékkal élőket, 
nehéz sorúakat. Ezen a területen 
mit tud tenni országgyűlési képvi-
selőként?

– A szociális törvény vitájakor 
felhívtam a figyelmet arra, hogy a 
gyermekvédelemre, a családsegí-
tésre, a fogyatékkal élők segítésére 
ugyan tett ígéretet az állam, de pénzt 
nem rendelt ezekhez a feladatokhoz, 
tehát az önkormányzatoknak ismét a 
zsebükbe kell nyúlniuk. A módosítás 
ugyan hatékonyabbá teszi a szociális 
ágazatot, de fedezetet nem rendel 
hozzá a költségvetés. Vannak bizony-
talanságok a rendszerben, például az 

otthonápolás munkaviszonynak szá-
mít addig, amíg ápolási feladatot lát 
el az illető. Erről azonban csak akkor 
lesz igazolása, ha az ápolást befejezi 
vagy nyugdíjba megy. Addig azonban 
abban a kétségben él, hogy a törvény 
bármikor megváltozhat. Az ápolás 
ideje alatt ugyan januártól kap ha-
vonta 100 ezer forintot, de ebből csak 
az egészségbiztosítást vonják le, nyug-
díjjárulékot nem, és nem regisztrálják 
sehol a munkaviszony időtartamát. 

– Volt-e olyan kerületi fejlesztés, 
amihez sikerült központi forrást 
szereznie?

– A támogatási rendszer ma nem 
úgy működik, mint a régebbiek. Ak-
kor nem számított a párthovatartozás 
vagy a képviselő-testület összetétele. 
Címzett és céltámogatások keretében 
jutottak pénzhez az önkormányzatok. 

A mostani rendszerben politikai kér-
désként kezelik ezt. 

– Az, hogy a miniszterelnök 
megegyezett a főpolgármesterrel és 
létrehozták közösen a fővárosi köz-
fejlesztési tanácsot, érinti a kerüle-
tet. De azt látni kell, hogy az állami 
sportberuházások valószínűleg előbb 
valósulnak meg, mint azok, amiket a 
főváros tervezett. Ilyen a 3-as metró 
továbbépítése is, amit terveznek és 
érinti a XV. kerületet. Még fővárosi 
képviselőként módosító indítványt 
adtam be, amit a Fővárosi Közgyűlés 
el is fogadott. A javaslatom az volt, 
hogy vizsgálják meg, hogy a metró 
végállomása ne Káposztásmegyeren 
a vasút és a Külső Szilágyi út között, 
hanem a kerületben legyen. Így kör-
metró is kialakulhatna. Ehhez kap-
csolódna kocsitároló és javítóműhely, 

amit a Szilas-patak túloldalán, a Nyír-
palota út mentén lehetne megépíteni 
végállomással és P+R parkolóval. Itt 
amúgy sem lehet más beruházást 
elvégezni, mint fővárosi célú közle-
kedési fejlesztést. A metróépítést az 
Európai Unió is fi nanszírozhatja. 

– Milyen programért szeretne 
lobbizni az országgyűlésben?

– Ami nagyon fáj, hogy a panelhá-
zakban, a társasházakban energiata-
karékosságot szolgáló beruházások 
nem valósulhatnak meg. Ezekből az 
állam kiszállt. Régebben a kerület-
ben úgy tudtunk felújítani épülete-
ket pályázatok segítségével, hogy a 
nyertes pályázat fi nanszírozásába az 
állam, az önkormányzat és a lakók is 
beszálltak. A mai napig megkeresnek 
a lakók, hogy mikor lesz ismét ilyen 
pályázat. 

– Jó példa a takarékosságra a lép-
csőházankénti gázmérő óra felszere-
lése is. Ilyen lépésre szánta el magát 
a hőszigeteléssel ellátott Nyírpalota 
1–21. számú ház közössége is, amely 
lépcsőházanként mérőórákat szerelt 
fel. Azt kell látni ennél a beruházásnál, 
hogy ahol fűtésre is használják a gázt, 
ott komoly megtakarítás érhető el így.   

– Az energiaszolgáltatást érintő 
törvény módosításával kapcsolat-
ban felszólalt, és felhívta a fi gyelmet, 
hogy a Nemzeti Közművek elnökének 
jogköre erősödik és a hivatal teljes 
mértékben felügyeli a szolgáltatókat. 
Hogyan érintheti ez a fogyasztókat?  

– A cég nagyon nagy hatáskörök-
kel rendelkezik majd, a vezetőjének 
rendeletalkotási jogosultsága is lesz. 
Kiírhat adott esetben energetikai pá-
lyázatot is. Most azt látjuk, hogy csak 
jól működő közműcégek maradhat-
nak meg a piacon, mert ez a társaság 
minősítheti őket és kitilthat szolgálta-
tásból cégeket. A fővárosban például 
a gázszolgáltató tartozik már ehhez a 
Nemzeti Közművek holdinghoz. 

Végezetül szeretnék békés ka-
rácsonyi ünnepet és boldog új évet 
kívánni minden kedves kerületi la-
kosnak!                                           Metz

Hiány van társasházi pályázatokból

Rendhagyó fogadóórát tart Hajdu László  a Parlamentben január 18-án, pén-
teken 10 órától. Bejelentkezés szükséges a 06 899 2663-as számon vagy 
e-mailen: hajdu.laszlo@parlament.hu.

Hajdu László

Április 8-i országgyűlési képviselői választáson, 
amin végül több mint 23 ezer szavazatot kapott

Az október 23-i megemlékezésen Bácskai End-
rével a Kopjafánál

Majálison a Bányász parkban Németh Angélával 
és Legárd Krisztián önkormányzati képviselővel FO
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Lehoczki Ádám 
Fidesz–KDNP,
az 1. számú választókörzet képviselője

Mivel az idei év főleg az országgyűlési és az időközi 
polgármester-választásról szólt, ezért a fejlesztések 
sajnos háttérbe szorultak. Mindezek ellenére a lakókkal 
közösen sikereket is tudtunk elérni. Az idei évben elké-
szült végre a Vácrátót téren a focipálya, mely kapcsán 
köszönettel tartozunk a TERKE nevű egyesületnek. A 
használhatatlan betonplacc helyét egy modern pálya 
vette át, melyet a júniusi átadása óta nap mint nap so-
kan használnak. A kertvárosi vízelvezetési problémákat 
orvosolva elkezdődött a vízelvezető árokrendszer kiépí-
tése a Töltés utcában, továbbá a Kemény István utca 
felső szakaszán elkészültek a szikkasztógödrök is. Ez 
utóbbiak csak átmeneti megoldást jelentenek a teljes 
útburkolatcseréig. Kiemelném, hogy kezdeményezé-
semre idén a rendőrség több alkalommal is végzett for-
galom-ellenőrzést a Károlyi Sándor úton, melynek célja 
a 3,5 tonna feletti járművek kiszorítása a kertvárosból.
A lakók továbbra is elsősorban a botrányos útburkola-
tok, az illegális szemétlerakás és a közterületek (különö-
sen a MÁV területeinek) rendezetlensége miatt keres-
nek. A szelektív hulladékok elszállításának elmaradása 
miatt is többen fordultak hozzám, ez ügyben felvettem 
a kapcsolatot az FKF hulladékgyűjtési igazgatójával, és 
a problémát átmenetileg sikerült is orvosolni.
Mióta a baloldal leváltotta tisztségéből a Fidesz alpol-
gármesterét, dr. Pintér Gábort, azóta érezhetően keve-
sebb fejlesztés történik a kertvárosban, és a forrásokat 
inkább újpalotai beruházásokra fordítják. Álláspontom 
szerint ismét egyensúlyba kellene hozni a kerületrészek 
közötti forráselosztást. Az önkormányzatnak számos 
rákospalotai utat fel kellene újítania, továbbá fel kellene 
lépnie azért, hogy az idősek könnyebben eljuthassanak a 
kerület más részeire, hiszen a buszjáratok vonalvezetése 
továbbra is logikátlan, nem hatékony. A megoldásra váró 
feladatok közül kiemelném még a Deák utcai rendelőt is, 
mely a kerület szégyene. Németh Angéla polgármester 
ahelyett, hogy az építkezés mielőbbi befejezését sürget-
né, inkább pereskedni akar. Ez nem a rákospalotai em-
berek érdekét szolgálja. A jövőben továbbra is tartom a 
kapcsolatot a lakossággal, keressenek bátran telefonon, 
e-mailen vagy a Facebookon egyaránt.
Áldott karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag boldog 
új esztendőt kívánok!

Gyurkovics Miklós 
Fidesz–KDNP,
a 2. számú választókörzet képviselője

Sajnos ez az esztendő a baloldal politikai hatalomát-
vételének jegyében telt el. Hajdu László polgármes-
ter és dr. Lamperth Mónika jegyző fő tevékenysége 
nem a kerület fejlesztése, hanem a Fidesz helyi 
vezetőinek lejáratása és folyamatos támadása volt. 
Hajdu László nem töltötte ki ötéves polgármesteri 
megbízatását, hanem Gyurcsány Ferenc utasítására 
elfogadta az országgyűlési képviselőjelöltséget, és 
a teljes ellenzéki támogatás sikere után beült a DK 
parlamenti frakciójába. Testületi üléseken a baloldal 
rendszeresen álinterpellációkkal vádaskodott Lász-
ló Tamás, a Fidesz helyi vezetője ellen. Korrupciós 
vádak lebegtetésével, vizsgálóbizottság felállításá-
val próbálkoztak, természetesen eredménytelenül. 
Képviselői munkám során igyekeztem felhívni a 
fi gyelmet erre a balos pártpolitikai nyomulásra. Saj-
nos az előző ciklus polgári vezetésének eredményeit 
nem folytatta a kerület. Ehelyett leállt a Deák utcai 
rendelő építése, a kivitelezővel való megállapodás 
helyett sokéves pereskedés következik. Nem lesz 
belátható időn belül sem újpalotai, sem rákospalotai 
városközpont. A kerületi beruházásokat lebonyolító 
RUP-15 Kft.-t megszüntették, a Palota Holdingot 
jól irányító vezérigazgatót leváltották, a Csokonai 
Kulturális Központ vezetőit elüldözték, a Rákos úti 
szakrendelő főigazgatóját eltávolították… Sajnos a 
kerület leépülése folytatódik. 
A körzetem, Ófalu lakói gyakran kérdezték tőlem, hogy 
miért jut kevesebb fi gyelem Rákospalotára, mint Új-
palotára. Folyamatosan panaszkodtak az emberek az 
elhanyagolt közterületekre, az illegális szemétlerakás-
ra, a köztéri italozásra. Visszatérő panasz volt, hogy 
a Répszolg bizonyos területeket elhanyagol, a lenyírt 
füvet nem szállítja el időben, stb. Az utak és a járdák 
állapota is állandó panasz tárgya volt, többek között 
az Aporháza és a Pozsony utca, valamint Régi Fóti út 
állapotára panaszkodtak.
A választókörzetemben a közeljövőben három konkrét 
üggyel szeretnék foglalkozni, melyben várom a város-
vezetés segítségét is. A megoldásra váró feladatok 
egyike a Kossuth utcai rendelő felújításának kérdése, 
a másik a Kossuth utcai iskola körüli parkolás meg-
oldása, a harmadik pedig az illegális szemétlerakás 
hatékony megakadályozása lenne.

Merk Péter
Tiszta szívvel – tiszta kézzel Rákospalotáért,
a 3. számú választókörzet képviselője

Az elmúlt 4 esztendő alatt sikerült elkészítenem a 
rákospalotaiak, kitelepítettek 1952-es emlékművét, 
majd az 1956-os emlékművet. A szobrok elkészítését 
ingyen vállaltam, a bronzöntés költségét az önkor-
mányzat fi zette. 1952-ben 17 családot hurcoltak el 
Rákospalotáról, sohasem kaptak elégtételt, éppen 
hogy túlélték a II. világháborút, jött az államosítás, a 
kitelepítés, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
leverése. Mindemellett Zuglóból sikerült hazahozni 
a Rákospalotai Veterán Egyesületet, mely régi autók 
és motorkerékpárok bemutatásával, restaurálásával 
foglalkozik. Sajnos az egyesület helyiségbérleti szer-
ződése még nincs aláírva. 
A választóimmal naponta az utcán is találkozom, mivel 
kerékpárral járom a körzetemet. Legtöbbször a megél-
hetési gondok kerülnek szóba és a nehéz lakáshelyzet. 
Az önkormányzati bérlakások rossz állapotban vannak, 
vizesek, penészesek. Nem lakóparkok építésére volna 
szükség a kerületben, hanem szociális bérlakások 
építésére. Akadnak érdekes felvetések is, miszerint 
Rákospalota neve legyen kiírva rovásírással is a kerület 
határán. Támogatom az ötletet, már elkészültek a táb-
lák, csak képviselő-testületi határozatra van szükség a 
kihelyezésére. 
Vesszőparipám a Liwa-vízimalom és a hozzá tartozó 
Szilas-tó megmentése. A malom tetőszerkezetének 
az elkészítése 2019-ben megvalósulhat, megtörtént a 
sikeres közbeszerzési eljárás, januárban elkezdődhet 
a tető építése. A működő vízimalommal együtt meg-
menekülhet a kerület egyetlen „őslápja”, a Szilas-tó, 
melynek értékei felbecsülhetetlenek, védett madarak, 
halak, hüllők és vidrák lakhelye. A tónál és a malomnál 
több mint 25 éve működtetem gyermekek számára az 
erdei iskolát, a tóvédő csoporttal együtt. A lakosságtól 
rengeteg felajánlás érkezik, régi használati tárgyak, 
népviseletek. Így a működő vízimalomhoz egy néprajzi 
gyűjtemény létrehozását is tervezem, mely bemutatja 
a palotai gazdálkodás hagyományait az ott őrölt gabo-
nától a rétessütésig. Ezenkívül jövőre szeretném elérni, 
hogy a Rákospalotai Múzeum Palota földjén című tárlata 
említse meg a katolikusokat is. Közösséget teremteni 
az igazi fejlődés, nem az esztelen megalomán beru-
házások, amelyek elpusztítják a tájat, a műemlékeket, 
felemésztik az emberek és az önkormányzat forrásait.
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Agárdi János 
Fidesz–KDNP,
a 4. számú választókörzet képviselője

Az elmúlt évből jelentős áthúzódó probléma volt a 
Szentmihályi út – Régi Fóti út – Rákosmező utca – 
Telek utca által határolt terület közlekedési káosza, 
valamint az illegálisan lerakott szemét problémája, 
illetve a Szentmihályi út – Wesselényi utca – Rákos 
út által határolt területen a Tempo 30-as övezet ki-
alakítása. További feladatom a fedett  buszváró meg-
építése az Epres sori megállóban, valamint a Cserba 
Elemér utcának a Vécsey utca és Régi Fóti út közötti 
szakaszának  történő felújítása. A fentiekből sajnos 
csak ez utóbbi valósult meg. Több lakossági fórum 
is volt a közlekedési káosz feloldására – a majdnem 
konszenzusos megoldására –, terv is készült, azon-
ban eddig  még semmi nem valósult meg. A Tempo 
30-as övezet a terveknek megfelelően kiépült, és 
a fedett buszváró megépítéséért folyó harcot sem 
adtam még fel.
A leggyakrabban az egészségügy problémáival ke-
restek, és a hosszú előjegyzési időre panaszkodtak, 
meg arra, hogy nem lehet telefonon elérni a rende-
lőintézetet.  
Természetesen ezeken felül a frakció céljainak, fel-
adatainak támogatása, előterjesztések készítése, 
valamint a kerületi rendezvényeken, lakossági fóru-
mokon való aktív részvétel. Reménykeltő volt a Deák 
utcai orvosi rendelő építésének elkezdése, azonban 
Hajdu László korábbi polgármester bizalmatlanná 
vált a kivitelezővel szemben, emiatt a beruházás tel-
jesen leállt, majd a szerződést felbontották. Ma belát-
hatatlan idejű és végű pereskedés van folyamatban. 
Reménykeltőnek tartom azt is, hogy a pestújhelyi 
uszoda közbeszerzési eljárása megkezdődött.
A következő esztendőben változást remélek a fent 
említettekre, valamint az elhanyagolt utak felújí-
tásában, a kerületi szeméthelyzet javulásában a 
megtervezett közlekedési rend bevezetésében, és 
az illegális szemétlerakók hatékony felderítésében is 
nagyon bízom. Vegyünk példát a XIII., a XIV. és a XVI. 
kerületekben tapasztalt fejlesztésekről, és az ezzel 
járó fejlődésről! 
Végezetül fogadják őszinte jókívánságomat. Áldott 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet, 
hozzá jó egészséget kívánok az elkövetkezendő esz-
tendőre, a kerület minden lakosának.

Csonka László
Fidesz–KDNP,
az 5. számú választókörzet képviselője

A belváros felé indulók sokat panaszkodtak az M3-as te-
lítettségére. E problémának a megoldásáért elindítottunk 
egy tárgyalási folyamatot a MÁV vezetőivel azért, hogy 
az állomások a megújult vasúti járműparkhoz méltóvá 
váljanak. Tárgyalásaink sikerre vezettek, a MÁV a 70-es 
vasútvonal melletti területeket felajánlotta az önkormány-
zatnak közcélú felhasználás céljára. A polgármestert még 
márciusban tájékoztattam az elért eredményről, sajnos 
azonban nem folytatták a megkezdett tárgyalásokat. 
Megközelítőleg öt évvel ezelőtt fogalmazódott meg a 
kérés, hogy a Patyolat utcai óvodába járó gyerekek és 
szüleik biztonságban kelhessenek át a Wysocki utcai 
zebrán. A hivatalunk sokáig egyeztetett a fővárossal, és 
ősszel, nagyjából az ovi megnyitására elkészült a zebra. A 
Palotás téren és környékén lakók összetartó közösséget 
alkotva folyamatosan szépítik a környezetüket, ehhez kér-
tem segítséget a hivataltól. Rövid időn belül új padokat és 
napelemes-akkumulátoros kandelábert telepítettek. Egy, 
a körzetemben lakó mozgássérült idős hölgy kérésének 
megfelelően sikerült a Karatna tér felé eső járdán egy 
veszélyes szakaszt kijavíttatni, egy következő kérésre a 
Pázmány Péter utcán található szemét eltüntetésében 
kaptam segítséget a hivataltól, máshol pedig veszélyes 
fák kivágása miatt kértem és kaptam segítséget. A kör-
zetemben tovább folytatódott a fasortelepítés, idén a 
Wysocki utcában cserélték le a 85%-ban beteg fákat.
Az utcákat elborító szemét, a gondozatlan közterületek 
és a rákospalotai területeken, utcákon megjelenő bűnö-
zés volt a leggyakoribb téma, mellyel a választópolgárok 
megkerestek. Rákospalota békés közösségét drogozó, 
alkoholista csoportok megjelenése bosszantja és veszé-
lyezteti. Sajnos több betörés, utcai randalírozás is történt, 
s bár a rendőrség és a rendészek gyorsan intézkedtek, a 
jelenség nem szűnt meg. Bízom benne, hogy közös gon-
dolkodással, közös munkával újra visszatér a nyugalom 
Rákospalota ezen részébe.
Jövőre feltétlenül szükség lenne a MÁV-területek rende-
zésére, gondolok itt parkolók építésére és a környezet 
rendezésére. A Karatna tér ugyan a körzetem szélén 
található, de a játszótérre sok szülő jár a gyermekével a 
körzetemből. Ígéretet kaptam a hivataltól, hogy ott jövő 
nyárig egy felnőttjátszóteret alakítanak ki. 
Engedjék meg, hogy ez alkalommal kívánjak Önöknek 
áldott karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!

Legárd Krisztián
Demokratikus Koalíció, 
a 6. számú választókörzet képviselője

Hosszú évek után megvalósult a Szent Korona 
utca – Rákos út által határolt lakótelepen a parkoló 
bővítése. Korábban óriási problémát jelentett az 
ott élőknek, hogy autóikkal nem tudtak hova leállni, 
gyakran a közlekedést és a forgalmat is akadályozták 
járműveikkel. Tavasszal a harmincállásos új parkoló 
kialakításának köszönhetően végre felszabadultak a 
területek. Ezenkívül azokat a fejlesztéseket emelném 
ki, melyekkel megkerestek a lakosok is, ilyen az Oz-
mán utcai játszótér korszerűsítése, ahová árnyékolót 
helyeztünk ki a kisgyerekeknek a homokozó felé. Így 
nyári melegben is szabadon játszhatnak a kicsik, 
hiszen már nem tűz oda a nap. Ugyanez jellemzi 
a Mozdonyvezető Tagóvoda melletti játszóteret is, 
ahol az egyik kisebb homokozó felé tudtunk kihelyez-
ni napvédőt. Szintén nagy előrelépés, hogy a Szent 
Korona úton, az iskolával szembeni részen sikerült 
a közterületi lámpa fejlesztését végrehajtanunk. 
Ennek hatására a környéken élők már nem a sötét-
ben botorkálnak a házuk bejáratához, a napelemes 
lámpák telepítésével jobbak lettek a látási viszonyok. 
A fejlesztést szeretnénk továbbvinni a Szent Korona 
út másik részére is.
Panaszok legtöbbször illegális szemétlerakás ügyé-
ben érkeznek hozzám, folyamatosan küzdünk ezzel a 
problémával. Legnagyobb és legégetőbb gond, hogy 
nem tudjuk megállítani. Mindemellett a szelektív ku-
káknak az áthelyezését is többen javasolták, kérték. 
A házak mögött telepített szelektív hulladékgyűjtők 
hajnali ürítése ugyanis felettébb zajos. Ezenkívül az 
M3-as autópálya másik oldalán található területrészen 
egy 30-as övezet kialakítását szorgalmazzák a lakók, a 
menekülő útvonalként szolgáló kis utcákban ugyanis 
gyakran száguldoznak a járművek.
– A jövőben továbbra is azon fogok szorgoskodni, 
hogy megvalósuljon a kertvárosi részen ez a 30-as 
övezet, és nyugodtan tudjanak élni, pihenni az itt 
élők. A lakosok kérését prioritásként tartom számon, 
az önkormányzati óvodákkal kapcsolatosan nagy az 
igény a játékok, zöldterületek felújítására, ezt nagyon 
fontosnak tartom. A lakhatási és egyéb problémák 
megoldására keresem a kiutat. Egy fejlődő, színe-
sebb választási körzetért tevékenykedem, ahol jó 
élni és lakni. 
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Báder György 
Fidesz–KDNP,
a 8. számú választókörzet képviselője

A választások alaposan rányomták a bélyeget a mi 
képviselői tevékenységünkre is. Ha azt nézzük, hogy 
az elmúlt egy esztendőben milyen pozitív lépések 
történtek a testület részéről, azt kell mondanom, 
hogy elkeserítő az eredmény, mert a személyes 
ellentétek és a pártpolitika alaposan befolyásolták 
a munkánkat. Elkeserítő, hogy a kerületért, a la-
kossági érdekekért tenni másodlagossá vált, és a 
hatalom megszerzéséért vívott harc mindent maga 
alá temetett.
Ebből következik, hogy a körzetemben az itt lakók 
teljesen elszigetelődtek a közélettől. Pestújhelyen 
és az úgynevezett „pótlékdűlőben” a szemétle-
rakás és az egészségügyi ellátás kérdése állt az 
érdeklődés középpontjában. A háziorvosi rendelő 
megnyitása az Észak-Pesti Kórház területén pozi-
tív véleményeket eredményezett, de a létesítmény 
megközelíthetősége már csak negatív értékelést 
kapott. A 224-es busz sajnos a körzet nagy részét 
elkerüli. Szomorúan vette tudomásul Pestújhely la-
kossága, hogy a kerület egyik, ha nem legaktívabb 
és legeredményesebb civil szervezetét, a Pátriát 16 
éves múltja ellenére karrierépítő önzés miatt szinte 
teljesen lenullázták. Reményt adhat viszont az, hogy 
az egyesület lokálpatrióta tagsága újra kezébe vette 
a szervezet irányítását.
Számomra az egyik legfontosabb feladat az elkövet-
kezendő időszakra az, hogy a Pátria egyesület és az 
önkormányzat újra a korábban már bevált együttmű-
ködés alapján működjön, mert úgy vélem, csak ez 
szolgálná igazán a kerület javát. Ha ez megvalósul, 
akkor a választásokig még rendeződhet a jelenlegi 
személyes alapokat és érdekeket sértő sárdobálás. 
Az a véleményem, hogy ez a viszony alapvetően 
meghatározná a választások kimenetelét is.

Vékás Sándor
Liberálisok,
a 9. számú választókörzet képviselője

Lakossági igény alapján kezdtem a közrend, a köztiszta-
ság és a közbiztonság kérdéskörével foglalkozni. Az ille-
tékesekkel folytatott rengeteg megbeszélés után 2017 
közepére, kezdeményezésemre, született egy rendkívüli 
bizottság, mely számos találkozó után szülte meg 10 
témakörbe osztva 66+1 pontos jelentését. Pontjait 2018-
ban elkezdtük megvalósítani, a leglátványosabb a Par-
kőrség tesztidőszaka, mely sikeresen zárult le novem-
berben. A programot kiterjesztve folytatjuk 2019-ben. 
Fontos eredmény volt a két kerületi választási siker is.
Szinte valamennyi panasz az említett közrend, köztisz-
taság, közbiztonság témakörben fogalmazódott meg. 
A parkolási nehézségek és a gyorsulási versenyek szí-
nesítették a képet, szerencsére nem sokáig. A parkolók 
bővítése folyik, a versenyzőkkel szemben felléptünk. Az 
ivókutak és a nyilvános WC-k számának emelése és mi-
nőségének javítása szintén visszatérő feladat – ezeken 
is dolgozunk. A kutyafuttatókra ugyanez igaz. Az illegális 
szemétlerakás elleni küzdelem is tart, eredményeink itt 
is jelentősek.
A 66+1 lista valamennyi pontját szeretném megvalósul-
va látni, melynek nagy része nem pénzkérdés. Fontos 
eleme a Közterületi környezetterhelési pontrendszer, 
amely az alkoholt árusító kereskedelmi egységek 
büntető/jutalmazó rendszere lesz. Kidolgozása folyik, 
januárra készen lesz az előterjesztés. Régi vágyam 
a vállalkozásfejlesztési program is, mely 2019-ben 
megszülethet. A helyi vállalkozások támogatása, a 
többiek ide vonzása, illetve új vállalkozások születé-
sének segítése a kerület érdeke. Szeretném, ha be 
tudnánk fejezni a Szántóföld utcai könnyűszerkezetes 
tornacsarnok építését, bízom benne, hogy a pestújhe-
lyi sportuszoda is zöld utat kap. A Deák utcai rendelő 
körüli zűrzavar után a felelősök elszámoltatását és az 
építkezés folytatását, akár befejezését is várom jövőre. 
Mindezen túl meg kell teremtenünk Palota vonzerejét, 
ami az itt élőket büszkévé teszi, környezetünket pedig 
jobbá és fenntarthatóbbá. A célra adódik a Liva malom 
és a Nevesincs-tó látogatócélponttá való fejlesztése, 
mely szintén 2019-es feladat. Mindenekelőtt azonban 
produktív együtt gondolkodást és együttműködést 
várok 2019-től a képviselő-testületben és a kerületi 
közéletben egyaránt. Elsősorban ezért fogok dolgozni.

Király Csaba
RÁTE, 
a 7. számú választókörzet képviselője

Politikai szinten nagy sikernek tartom az országgyűlési 
és az időközi polgármester-választás eredményét. 
A választókerületemet érintő fejlesztések kapcsán már 
vegyesebbek az érzéseim. Ugyanis a fővárosi költségve-
tésbe bekerült az M3-as autópálya zajvédő megépítése, 
ígéreteket kaptunk, de a megvalósulásra még várnunk 
kell. Ezenkívül a Kolozsvár – Széchényi utca, illetve a 
Bánkút – Szerencs utca lámpás kereszteződésének 
kialakítása is egyre sürgetőbb. Az önkormányzat a 
terveket fi nanszírozza, sőt többletforrást is áldozna a 
cél érdekében, azonban a fővárosi költségvetésbe csak 
vonal alá került be a beruházás. Ígéreteket itt is jócskán 
hallottunk. A Mézeskalács térre pályáztunk felnőtt-
tornapályára, illetve közösségi tér fejlesztésére. Bár 
megnyertük a pályázatot, sajnos kapacitáshiány miatt a 
Répszolg Kft. nem tudta idén kivitelezni a munkálatokat, 
ez is átcsúszik jövőre. 
Panaszkezelésnél örökös sláger a köztisztaság és a 
közbiztonság. A közbiztonság a térfi gyelő kamerák tele-
pítésével valamit javult, a Mézeskalács teret, a Besenyő 
parkot, az Őrjárat utcát és a Kozák teret is bekameráz-
ták. A köztisztaság már jóval nagyobb probléma, hiszen 
idén sokkal kevesebb közmunkást kapott a Répszolg 
Kft., így lassabban takarítanak, de igyekeznek rendben 
tartani a közterületeket. A segélyek és a lakhatási ügyek 
kapcsán is sokan megkerestek. Segélyek tekintetében 
sajnos az anyagi forrásaink nem növekedtek, örülünk, 
ha lépést tudunk tartani az előző évekkel. Nem sikerült 
orvosolni a bérlakásproblémát sem. Jelenleg több mint 
150 az üres önkormányzati bérlakások száma különféle 
okok miatt, így a pályázat kiírása is döcögős. Próbáljuk 
az Őrjárat utcai ingatlant is hasznosítani, a régi orvosi 
lakásokat szeretnénk felújítani, azonban nehéz befek-
tetőt találni. 
A jövő évi költségvetés fogja meghatározni, mekkora a 
mozgásterünk. Kerületi szinten sok a tervünk, a prioritá-
sokat fel kell állítanunk. Az uszoda, a multifunkcionális 
sportcsarnok és a főgyűjtő megépítése nagyot lendítene 
a kerület ingatlan- és vállalkozásfejlesztésén. Választó-
körzetemben az Őrjárat utcának a Gazdálkodó utca és 
Szent Korona utca közé eső szakaszát szükséges felújí-
tani, újraszőnyegezni. A Széchenyi utcai lakótelepen a 
padok, a közlekedőutak felújítása égető. Közben pedig 
a választásokra is készülnünk kell.
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Tóth Veronika
Demokratikus Koalíció, 
a 10. számú választókörzet képviselője

A 2018-as év legnagyobb eredményének tartom, hogy 
az évben kétszer, tavasszal az országgyűlési választá-
son és ősszel az időközi polgármesteri választáson is le 
tudtuk győzni a Fidesz jelöltjét, László Tamást. Ez a két 
kampány még nagyobb lehetőséget biztosított nekem, 
újpalotai képviselőnek, hogy szorosabbra fűzzem kap-
csolatomat a választópolgárokkal, választókörzetem 
lakóival. Számos lakóhelyi gondot meg tudtunk beszélni 
és oldani, hisz szinte folyamatos fogadóórát tartottam 
kitelepüléseinkkor.
Az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bi-
zottság elnökeként azt tapasztalom, hogy az emberek 
legfőbb problémáját a lakhatási és megélhetési gondok 
okozzák. Kevés a szociális bérlakás, és ezek építését a 
kormány nem támogatja. A bedőlt hitelesek feje fölül 
eladják lakásaikat a bankok, és az albérleti árak lassan 
megfi zethetetlenek lesznek. Sok az idős, kisnyugdíjas 
és többgyermekes család, akik megélhetési gondokkal 
küzdenek, ez a segélykérelmek növekvő számából is 
megállapítható. Ugyanakkor viszont van egy réteg a 
lakótelepeken, amely a parkolóhelyek hiánya miatt elé-
gedetlen. Ez utóbbit az önkormányzat ebben az évben 
több új parkoló létesítésével igyekezett orvosolni, úgy, 
hogy a fás, liget es környezet ne sérüljön. Többségében 
a nehéz szociális helyzetben lévők panaszai és kérései 
azok, amivel hozzám fordulnak az emberek. Szerencsére 
a kerületnek szociálisan érzékeny a vezetése, ezért támo-
gatási rendszerünket kibővítettük, idén először tudtunk 
a 128 000 forint alatti nyugdíjasainknak igénylés alapján 
10 000 forintos karácsonyi támogatást adni. Örülök, 
hogy ebben az évben képviselői kezdeményezésemre 
beindult a Játszótér legyen mindenkié program, melynek 
köszönhetően a kerületi játszótereinket fogyatékosok és 
mozgássérültek által is használható eszközökkel fogjuk 
kibővíteni. Az első ilyen játszótérátadás a Molnár Viktor 
utcában, a FENO-val szemben lesz. Szintén körzetem 
egyik jelentős eredménye, hogy a Micimackó óvoda után 
a Kontyfa utcai bölcsőde is megújult. 
A 2019-es évtől azt várom, hogy fejlődést tudjunk elérni 
a kerületi egészségügyi ellátás és szakrendelés színvo-
nalában, némi átszervezéssel csökkentve a várólisták 
idejét. Valamint szeretném, ha közterületeink, parkjaink 
köztisztaságát és közbiztonságát megfelelő szintre 
emelnénk a lakossággal együttműködve.

Bitvai Nándor 
Fidesz–KDNP,
a 11. számú választókörzet képviselője

A tavalyi esztendő végén úgy jellemeztem a 2017-es 
esztendőt, hogy az a politikai csatározások éve volt. Úgy 
gondolom, az idei esztendőre még inkább jellemző ez 
az állítás. A tavaszi parlamenti és az őszi időközi polgár-
mester-választás a kerület politikai térképén a jobboldal 
bukása miatt átrendeződést hozott. Ez a folyamat a 
képviselői munkát is befolyásolja. Pozitív eredménynek 
tartom – s köszönet a Városüzemeltetési Főosztály 
munkatársainak –, hogy a Szilas parkban közel 300 
méter hosszban elkészült a napelemes járdavilágítás. De 
meg kell említenem a Nyírpalota út 58–76. előtt épített új 
71 állásos parkolót is, mely jelentősen enyhíti az ott lakók 
és a Vásárcsarnok közönségének parkolási gondjait.
A körzetemben s körzetemen kívül személyes jellegű 
és közösségi érdekeket érintő problémákkal is fordultak 
hozzám. Napirenden van az együttélés problémája vagy 
a közösségi kertekkel kapcsolatos „lakossági csata”. De 
nem mehetünk el szó nélkül a parkolási gondok mellett 
sem. A parkőrszolgálat bővítése pedig a kísérleti időszak 
után sürgős és fontos feladattá vált. A Vásárcsarnok 
működését elősegítő felújításokat és fejlesztéseket is el 
kell végezni 2019-ben.
Optimista vagyok, és 2019 évre is olyan célkitűzéseim 
vannak, melyek megvalósítása segíti a kerületi lakos-
ság életét. Nagyon bosszant, hogy a Szántóföld utcai 
sportpályán közel egy éve épített labdarúgópályák még 
mindig nem üzemelnek a célnak megfelelően. Ősszel 
készült el az öltöző, de nem használható, mert nincs 
öltözőpad és fűtés sem.  A pályák világítása is zátonyra 
futott, jelenleg 16 óra után, a sötétség miatt nem lehet 
használni, pedig a cél a műfüves pályák téli haszná-
lata lenne. Több mint 400 utánpótláskorú futballista 
gyermek vár erre. Nagyon szeretném, ha a területen a 
tornacsarnok építése is elkezdődne már. Úgy látom, a 
2018. évi kerületi választások nagyon lekötötték a hi-
vatal és az intézményeink erejét, s a nagy beruházások 
menedzselésére már nem jutott kellő idő és erő. A vá-
lasztások szempontjából a 2019-es év sem lesz jobb, de 
bízom abban, hogy a kerület vezetése hatékonyabban 
fogja kezelni a képviselő-testület által megszavazott 
nagyberuházások megvalósítását. Ezeket magam is 
maximálisan támogatni fogom.
Ezúton is kívánok a választóimnak és a kerület lakóinak 
áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt!

Móricz Eszter
Független
a 13. számú választókörzet képviselője

Független képviselő lettem. Nem köt és nem is korlá-
toz sem párt, sem frakciófegyelem, nincs számomra 
kötelezően előírt szavazás. Így ezután az előterjesz-
téseket fi gyelembe véve, tudásom, ismereteim, lelki-
ismeretem alapján, választóim, választókörzetem és 
a kerület érdekeit fi gyelembe véve dönthetek. Persze, 
így ezután előfordul, hogy kapok hideget is, meleget 
is, jobbról is meg balról is. 
Választóim élethelyzetüknek megfelelően monda-
nak véleményt a körülöttük lévő világról, megélt 
tapasztalataikról. Gyakran fogalmaznak meg ke-
mény kritikát és várják is annak megoldását. Sajnos 
számtalanszor hiába. Az utak állapota, kifogásolható 
minősége vissza-visszatérő probléma, különösen 
igaz ez hosszú évek óta az Erdőkerülő útra és a 
Zsókavár utcára. Ilyen akut probléma a parkolás is. 
A tisztaság és a rend is többször képezi kritika tár-
gyát. A nyugalmukat zavaró jelenségeket és maga-
tartásformákat is kifogás tárgyává teszik. Elvárják a 
nyugalmat, a biztonságos életet a mindennapokban 
is. Sokan várják a tárgyszerű, gyors tájékoztatást. 
Számon kérik a kerület lendületesebb fejlesztését. 
Találgatásra adott és ad okot a Deák utcai orvosi 
rendelő körüli huzavona. A kialakult állapotot és 
az áldatlan helyzetet pedig abszurdnak tartják, az 
önkormányzatot pedig tehetetlennek. Hogy a fenti 
néhány példát említsem.
– Szószólója leszek a kerület dinamikusabb fejleszté-
sének. Kerületünknek végre ki kell lépni a szürkeség-
ből a fény felé, ahogy azt a szomszédos kerületekben 
és az agglomerációban is teszik. Álomkergetés 
helyett szakmailag jól előkészített vállalkozásokat 
kell kezdeni bátran, kellő alapossággal és akarattal. 
Választókörzetemben végre fel kell újítani a Zsókavár 
és Erdőkerülő utakat és bővíteni kell a parkolást. Én 
ezen leszek. 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új évet kívánok minden kedves lakótár-
sunknak!
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Bencsics Lászlóné 
Fidesz–KDNP,
kompenzációs lista

Sajnos nem sok pozitívumot tudok felsorolni. Talán 
csak az egyébként 2010–2014-ig terjedő időszakban 
elkezdett parkolók építésének folytatását, a járdafel-
újítási programot, néhány játszótér felújítását emlí-
teném. A jelentősebb beruházások azonban lassan 
vagy egyáltalán nem haladnak. Példaként említeném 
a Hősök úti orvosi rendelő felújítását, a Deák utcai 
rendelő építésének megakadását, a volt orosz kórház 
(ÉPK) területének jelentős mértékű hasznosítását, 
különös tekintettel az uszoda megvalósítására, 
illetve a bölcsődék, óvodák felújításának hiányát. 
Elsősorban azzal kerestek meg a választópolgárok, 
hogy mikor készül már el a Deák utcai orvosi rende-
lő, illetve mikor kezdődik végre a Hősök úti rendelő 
felújítása: Vagy hogy mikor készül el a több éve meg-
ígért uszoda a kerületben, s hogy miért nem találnak 
megoldást az illegálisan lerakott építési hulladékok, 
elhanyagolt, szemetes közterületek megszüntetésé-
re a kerület elhagyatottabb részein, illetve az egyéb 
tulajdonban lévő ingatlanok területén. Kérdezték azt 
is, hogy miért nincs intézkedés a kerületben lévő haj-
léktalanok helyzetének megoldására, és hogy miért 
nem halad nagyobb ütemben az önkormányzati 
tulajdonban lévő közutak felújítása.
Jövőre is a kerületi lakosokat érintő problémák meg-
oldása lesz számomra a legfontosabb feladat. Fon-
tos, hogy a kerület ne essen ki Budapest vérkeringé-
séből, ne egy elhanyagolt, perifériára szorult, hanem 
egy prosperáló kerület legyen. Akkor áll meg a kerü-
let lélekszámának csökkenése, akkor válik vonzóvá a 
városrész, ha az itt lakók igényeit, álmait igyekszünk 
megvalósítani, véleményüket – lehetőségeinknek 
megfelelően – fi gyelembe venni. 2014-től úgyne-
vezett listás képviselőként nincs konkrét körzetem, 
tehát a kerületben történő bármely eseményre oda 
kell fi gyelnem. Mivel Pestújhelyen lakom, változatla-
nul szívügyem a volt orosz kórház (ÉPK) területének 
hasznosítása. Itt is nehéz eredményt elérni, hiszen 
még az áhított uszoda megvalósítása is akadozik, 
amely több mint két éve már napirenden van.

Bodó Miklós
Független,
kompenzációs lista

Az idei év elég mozgalmasra sikerült mind a kerület, 
mind a saját szempontomból. Szerencsére azonban si-
kerekről is beszámolhatok. Nagyon jelentős eredmény-
nek tartom, hogy az idei költségvetéshez benyújtott hat 
módosító indítványomból ötöt elfogadott a testület. 
A legfontosabbak ezek közül az egészségügyet és a 
közbiztonságot érintették. 
A választások egyértelműen rosszul alakultak szá-
munkra. Azt pedig, hogy az őszi rendkívüli polgármes-
ter-választáson nem indítottunk jelöltet, kifejezetten 
pártpolitikai kudarcnak tartom. Többek között ez volt 
az egyik oka, hogy kiléptem a Jobbikból.
Szerettem volna, ha egyes témák nagyobb hangsúlyt 
kapnak a kerületben. Ilyen például a közrend védelme 
vagy a köztisztaság. Egyébként ezek azok az ügyek, ami-
vel kapcsolatban a legtöbbször megkerestek a kerület 
lakói. Jónak tartom azt az intézkedést, amivel a jegyző a 
dohányboltok környékén igyekszik rendet tartani, mivel 
nagyon sok panasz érkezett az ott tapasztalható állapo-
tok miatt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt a lépést 
már egy fél évvel ezelőtt is meg lehetett volna tenni.
Vannak olyan problémák, amik túlmutatnak a kerületen. 
Ilyen például az illegális szemétlerakás, előfordult, hogy 
szervezetten hordták ide más kerületekből az építési 
hulladékot. Az a véleményem, hogy a térfi gyelő kame-
ráknak nagy szerepük van az ilyen eseteknél, mert a 
kamerafelvételek alapján jó pár feljelentés és bírság 
kiszabása történt meg. Éppen ezért támogatom, hogy a 
jövőben még több kamerát helyezzenek el a kerületben.
Szeretném, ha további javulást érnénk el a közbizton-
ság területén is. Aki nem képes betartani a társadalmi 
együttélés alapvető szabályait, az ellen pedig lépjünk fel 
erélyesen. Azt vallom, hogy aki bűnözésből él, azt nem 
látjuk szívesen a kerületben, aki nem hajlandó a kutyáját 
pórázon sétáltatni, annak legyen következménye, aki a 
füvön parkol, ne csodálkozzon, ha megbüntetik érte.
A törvények betartását, betartatását fontosnak tartom. 
Úgy gondolom, hogy azokat, akiket bármilyen tör-
vényszegésen érnek, az önkormányzatnak semmilyen 
formában nem szabad támogatnia, bármennyire is 
rászorulna szociálisan.
Azt is nagyon szeretném, ha 2019-ben nem válna balol-
dali kifi zetőhellyé ez a kerület, mert úgy veszem észre, 
az utóbbi időben vannak erre törekvések.

Bihal Dávid 
MSzP,
kompenzációs lista

Két hónapja vagyok tagja a képviselő-testületnek, így 
évértékelés helyett a terveimről szólnék. Ezer szállal 
kötődöm a kerülethez. Bár jelenleg nem itt élek, de egé-
szen fi atalon itt kezdtem el politizálni, 16 éves koromban 
léptem be a helyi MSZP-be, aktívan részt vettem a köz-
életben. Az a megtiszteltetés ért, hogy azt a sok minden 
jót, amit kaptam a XV. kerülettől, most képviselőként 
vissza tudom adni.
Azt vallom, hogy nekem több tízezer főnököm van, ezért 
engem bármikor elérhetnek az itt lakók. Nincs megha-
tározott fogadóórám, ha valaki megkeres ügyes-bajos 
dolgával, azon vagyok, hogy sikerüljön megoldást 
találni rá. Szerencsére erre volt már példa. Volt, hogy 
lakásügyben, volt, hogy szociális segély ügyében kértek 
segítséget. Több családnál jártam személyesen, majd 
közvetítettem segélykérésüket az önkormányzat, illetve 
a polgármesteri hivatal felé, többnyire sikerrel. Friss 
képviselőként persze nekem is bele kell tanulnom sok 
mindenbe, de azon vagyok, hogy mindenki problémájára 
megoldást találjunk.
Már 2014-ben is indultam itt képviselőjelöltként, akkor 
nagyon kevés szavazattal maradtam alul egy megle-
hetősen „gusztustalan” hadjáratot követően, amikor is 
ellenfeleink azzal riogattak, hogy baloldali győzelem 
esetén kínai konténervárost fogunk a kerületbe telepíteni. 
A következő, jövő őszi választáson mindent megteszek 
annak érdekében, hogy ez ne ismétlődhessen meg.
Példaértékűnek tartom, hogy – elődjéhez hasonlóan 
– a polgármester asszony ilyen közvetlenül tartja a 
kapcsolatot a lakossággal. Úgy tapasztaltam, hogy a 
szociális ellátórendszer jól működik. Amiben korábban 
elmaradás volt, ott is elindult egyfajta szemléletváltás, 
ilyen a köztisztaság, közrend javítása, például a parkőrség 
bevezetésével. 
Szeretném, ha a kerületi ifjúsági stratégia össze lenne 
hangolva a fejlesztési koncepcióval, illetve ha több 
bérlakáshoz juttathatnánk a fi atalokat. Képviselőként 
az egyik legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy 
az országos rossz kormányzást itt helyben tudjuk 
kompenzálni olyan döntésekkel, amik az emberek életét 
könnyebbé teszik.
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Dr. Matlák Gábor
Liberálisok,
kompenzációs lista

Mint sokak előtt ismeretes, tavaly nyár és ősz fo-
lyamán Hajdu László akkori polgármester mögött 
létrejött egy olyan képviselő-testületi többség, mely 
végre-valahára lehetővé tette, hogy leszámoljunk 
azzal a korrupt és félelemmel teli múlttal, ami László 
Tamás polgármestersége alatt jellemezte a kerü-
letet. A munka megindult, Hajdu László tekintélye 
összetartotta az új többséget.
2018 áprilisában a kerület lakossága népszerű pol-
gármesterét országgyűlési képviselővé választotta, 
így a városháza élén üresedés következett be, és 
ősszel időközi választást kellett tartani. A kerület 
baloldali és liberális pártjai – amelyek 2014-ben 
Hajdu Lászlót is jelölték – ezúttal is megegyeztek, és 
Németh Angéla alpolgármester mögé álltak. Ebben 
a kampányban tudtuk, hogy Angélát László Tamás 
és a Fidesz nem, csak az esetleges választói érdek-
telenség győzheti le. Éppen ezért arra helyeztük a fő 
hangsúlyt, hogy a kerületi lakosságnak az a többsé-
ge, amely az állampárt hatalmával szemben kritikus, 
eljöjjön szavazni. Kerületünk rövid időre az országos 
fi gyelem középpontjába került, országos politikusok 
látogattak ide Gyurcsány Ferenctől Márki-Zay Péte-
rig. Ez a két név önmagában is azt példázza, milyen 
széles összefogás jött létre. A győzelemmel Palota 
és Pestújhely népe megmutatta, hogy van értelme 
összefogni egy hiteles személy mögött, és az össze-
fogásnak mozgósító ereje van. Reméljük, a kerületi 
példából az ország összes demokratája tanul. 
Most, amikor az ország egyre mélyebbre süllyed 
az önkényuralom rendszerében, amikor a sajtó-
szabadság és a bírói függetlenség végveszélybe 
kerül, amikor a kormányfő milliárdos haverjai kezébe 
csúszik át minden közvagyon, amikor a dolgozókat 
több száz túlórával sújtja a rabszolgatörvény, némi 
bizakodásra adhat okot, hogy kerületünkben tisztu-
lóban van az ég. A lopásokat leállítottuk, és ha az új 
polgármester mögött a többség fennmarad, akkor a 
romok eltakarítása után végre egyről a kettőre lép-
hetünk. Reményeim szerint a palotai modellt jövőre 
sokan fogják emlegetni országszerte.

Szilvágyi László 
LMP,
kompenzációs lista

Képviselői munkám tekintetében sikeresnek nevezhető 
az idei év, több előterjesztést, javaslatot, indítványt fogal-
maztam meg, mint a többi képviselőtársam összességé-
ben. Bár az év nem volt elég mindegyik megvalósítására, 
de jó úton haladunk. Kíváncsian várom, hogy az új pol-
gármester saját embereivel feltöltött kabinetrendszere 
segít-e hatékonyabbá tenni az ügyek intézését, felgyor-
sítani a folyamatokat.
Megvalósult javaslataim közt említhetem a Wysocki 
utcai zebra kiépítését, amivel biztonságosabbá vált a 
Patyolat ovi megközelítése. További zebrákat láttak el 
fényvisszaverő festékkel, padokat helyeztek ki, valamint 
megújult a Zsókavár utcai rendelő bútorzata is. Szintén 
a javaslatomra – a kerület történetében először – ki-
fejezetten fi atal pároknak írtunk ki lakáspályázatot az 
életkezdést és gyermekvállalást elősegítendő. A kerületi 
vállalkozók is a fi gyelem középpontjába kerültek: megújí-
tott vendéglátói pályázatot írtunk ki és elkészült a kerület 
vállalkozásfejlesztési koncepciója is.
A legfontosabb kérdések a lakosság körében sajnos évek 
óta ugyanazok, ami azt mutatja, bőven van még tennivaló 
ezeken a területeken. A közbiztonság, a köztisztaság, az 
egészségügyi ellátás problémái mind olyan területek, 
amelyekben csak közös gondolkodással és erőfeszí-
tésekkel tudunk sikert elérni. Mint Magyarország zöld 
pártjának képviselője természetesen sok megkeresést 
kapok környezetvédelmi, hulladékkezelési ügyekkel 
kapcsolatban, ezeket kiemelten kezeltem és kezelem 
a jövőben is.
Amiben kerületünknek mindenképpen fejlődni kell, az a 
fővárosi lobbizási tevékenység (például ingyen adunk 
hitelből épített csatornát a fővárosnak, miközben az út-
jaink felújítására egészen bicskanyitogatóan kevés pénzt 
fordít a főváros); a koncepciókban való gondolkodás (már 
Csepel is előttünk jár fejlődésben és gondolkodásban); 
és a kerületünkben rejlő pozitív lehetőségek kiaknázása 
(ezzel 30 éve adós a mindenkori kerületvezetés). 
Én palotai gyerek vagyok, nem a politika, az apró hatal-
mi acsarkodások, a haverok helyzetbe hozása motivál, 
hanem az, hogy a mi kerületünk is fejlődjön, épüljön, 
szépüljön, mert ebben bizony óriási a lemaradásunk a 
főváros többi kerületéhez képest. Ennek szellemében 
kívánok békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
mindenkinek.

Dr. Pintér Gábor 
Fidesz–KDNP,
kompenzációs lista

A 2018-as év az elszalasztott lehetőségek éve volt a ke-
rületben. A két választás mellett – a jelenlegi városveze-
tésnek – sajnálatosan nem jutott idő a kerületet előbbre 
vinni. Kevésbé a sikerekről, inkább a kudarcokról lehet 
beszámolni. Félbemaradt a Deák utcai orvosi rendelő 
építése, mely hűen tükrözi az egész évet. Egy kerületnek 
az éves költségvetésébe minden évben bele kellene hogy 
férjen egy bölcsőde, egy óvoda teljes körű (külső-belső) 
felújítása. Ez idén elmaradt, ezen javaslatomat a jövő 
évre vonatkozóan szavazásra sem bocsátották a kép-
viselő-testületben.
A lakosságot leginkább a közterületek állapota, a közrend, 
közbiztonság hiánya zavarta. Nem sikerült előrelépni 
a tömeges szemetelés, az illegális hulladéklerakások 
ügyében. Nagyon sok panasz érkezett mind a kerületi, 
mind a fővárosi közúthálózat minőségére, helyenként 
nyomdafestéket nem tűrő, de jogos jelzőkkel illetve. So-
kan számon kérik a szomszédos kerületek – Újpest, XVI. 
kerület – vagy a szintén ellenzéki vezetésű XIII. kerületben 
tapasztalt fejlesztések hiányát. A kerületi egészségügyi 
ellátás egyre gyengébb színvonalon működik, de oda-
figyeléssel, megfelelő forrással egy jó színvonalú és 
lakosságbarát szolgáltatást lehet nyújtani. Ezeket csak 
a kerületi vezetés leváltásával lehet orvosolni.
A kerületi Fidesznek meg kell újulnia. Új felállással, új, 
hiteles programmal kell megjelennünk a lakosság felé. 
Be kell tudnunk mutatni, hogy képesek és alkalmasak 
vagyunk a kerület vezetésére, amennyiben mi irányíta-
nánk a kerületet, úgy az a lakosság előnyére válna. Nem 
hagynánk sorsára egyetlenegy apró ügyet, egyetlenegy 
lakost sem. Úgy tűnik, az újonnan megválasztott polgár-
mester egyelőre egy kínai utat és saját magának egy több 
milliós jutalom kifi zetését tartotta a legfontosabbnak. 
Csak remélni tudom, hogy a választásokig hátralévő 
kilenc hónap másban is fontos lesz.
A karácsony közeledtével áldott és békés ünnepeket és 
sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek!

Az összeállítást készítették: 
Béres Ildikó, Jónás Ágnes és Riersch Tamás
Fotók: XV Média, Nagy Botond és Vargosz
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Nehéz évet zárt a polgármeste-
ri hivatal, Dr. Lamperth Móni-
ka jegyző szerint azonban sike-
rült színvonalasan elvégezniük 
a fel adataikat, és ez a jövőben is 
mérvadó számukra.

– Az idei két választást 
hogyan sikerült lebonyolí-
taniuk? 

– A 2018-as év nagy kihí-
vásai ellenére színvonalasan 
elvégeztük a munkánkat. 
A tavaszi és őszi választás 
hatalmas adminisztratív 
feladatot ruházott ránk, és 
közben a mindennapi teen-
dőket, ügyintézést is el kel-
lett látnunk. 

– Mik az idei leglátvá-
nyosabb eredmények a hi-
vatalban?

– Németh Angéla sze-
mélyében új polgármester 
irányítja a hivatal munká-
ját, így új elvárásoknak kell 
megfelelni. A köztisztaság to-
vábbra is fontos feladatunk, 
az illegális szemét felszá-
molására külön programot 
indítottunk. A köztérfi gyelő 
kameráknak köszönhetően 
szép eredményeket értünk 
el, tettenérésekről, bírságo-
lásokról is beszámolhatunk. 

– Ugyancsak irritálja a 
lakosságot, hogy az üzletek 
körül időnként kocsmai ál-
lapotok alakulnak ki. A jogi 
szabályozásban a kerület 
jegyzőjeként én gyakorolom 
a kereskedelmi és vendég-
látóipari egységek fölött a 
hatósági jogkört. Igen ám, 
de a jogalkotó valamiért úgy 
döntött, hogy a Nemzeti Do-

hányboltoknál nincs a jegyző-
nek hatásköre, csak kívülről, 
a közterület-felügyelőkkel 
tudunk intézkedni, ezért el-
rendeltem egy koncentrált 
kampányt. A kerületben lévő 
40 Nemzeti Dohányboltot 
mindennap ellenőrzik a köz-
terület-felügyelők, már az 
első nap 6 bírságot osztottak 
ki és több feljelentést is tettek. 
A lakossági visszajelzések 
pozitívak, lassan kialakul az 
a szemlélet, hogy nem lehet 
közterületen büntetlenül, it-
tasan randalírozni. 

– A köztisztasági prog-
ram fontos eleme a parkőr-
ség, mely kísérleti jelleggel 
indult. Felmérésünk szerint 
a lakók elégedettek, így foly-
tatni fogjuk ezt a tevékeny-
séget is. Nyáron az illegális 
autóversenyzőkkel gyűlt 
meg a bajunk, a rendőrség-
gel együttműködve azonban 
sikerült felszámolnunk.

–  A következő évre ho-
gyan tudnak ráhangolódni? 

– A 2019-es év ugyan-
csak nehéz lesz, ismét két 
választást kell lebonyolítani. 
Többletmunka, de felkészül-
ten várjuk. Mindemellett a 
polgármester bejelentett egy 
lényeges kezdeményezést, a 
fizetésemelés programját a 
jövő évre. A XV. kerületi ön-
kormányzatnál a közalkal-
mazottak és a köztisztviselők 
a kötelezőnél magasabb fi ze-
tésemelést kapnak. Fontos, 
hogy olyan bért biztosítsunk 
kollégáinknak, amiből tisz-
tességesen meg lehet élni.

B. I.

Színvonalas munka 
a hivatalban A téli ünnepek meghittségét a ha-

gyományok teszik varázslatossá, 
ahogy mondják, ahány ház, any-
nyi szokás. A főzés-sütés öröme 
azonban mindenhol fellelhető.

A karácsony hazánkban nem 
múlhat el halászlé, töltött 
káposzta és bejgli nélkül. 
Míg a szlávoknál gombás 
káposztaleves kerül teríték-
re, Angliáról és Amerikáról 
mindenkinek a pulyka jut 
eszébe, a németek pedig 
előszeretettel majszolják a fű-
szeres gyümölcskenyeret. A 
franciák Jézus és a 12 apostol 
tiszteletére egy 13 részből álló 
desszertkülönlegességgel 
zárják a karácsonyi menüt. 

A szilveszter is a táncról és 
a kulináris élményekről szól. 
Számos babona is kötődik 
hozzá, amiket sokan igye-
keznek betartani, hogy ezzel 
is biztosítsák a következő év 
boldogságát, az egészséget 
és gazdagságot. A legtöbben 
talán a húsevésre figyelnek 
ilyenkor, mivel a malac ki-
túrja a szerencsénket, a szár-
nyasok viszont elkaparják. 
Az élelmiszerüzletekben de-
cember utolsó napjára rend-
szerint ki is fogy a sertésvirsli. 

Sajnos nálunk nem nagy 

divat a hal fogyasztása szil-
veszterkor, pedig egészséges. 
Sokan azt mondják, a hallal 
„elúszik” a szerencsénk. Más 
országokban azonban úgy vé-
lik, a hal előre úszik jó gyor-
san, sosem néz vissza, és ez jó 
hozzáállás az élethez. Ráadá-
sul a kis halak rajokban úsz-
nak, sokan vannak együtt, 
ami szimbolizálja, hogy em-

beri létünkben is jó érzés, ha 
sokan vesznek körül. Az apró 
pikkelyek pedig a pénzérmé-
ket, a gazdagságot szimbo-
lizálják. A desszertekhez is 
kapcsolódnak szokások, újév 
első napján például a rétes 
dukál, ami hosszú életet hoz, 
előtte azonban ne felejtsük el 
az éjféli pezsgős  koccintást.                                     
(béres)

Karácsonyi ízek öröme

Francia fatörzstorta 
A karácsonyi fatörzstorta a tradicionális 
francia karácsonyi menü meghatározó 
eleme. A puha, krémes piskótatekercs 
története a XIII. századig nyúlik vissza, 
amikor is Európában szenteste a családok 
közösen égettek el egy fatörzset. 
A fadarabnak újév napjáig vagy akár 
vízkeresztig is égnie kellett, a jó nagy 
rönköt feldíszítve nagy csinnadratta 
közepette helyezték el és gyújtották meg 
a kandallóban. A régi tradíciót desszertbe 
„öltöztette” 1945-ben egy cukrászmester, 
és ez azóta meghódította az egész 
világot.

Fatörzstorta (Bûche de Noël)
Hozzávalók:
A piskótához: 6 db egész tojás, 10 dkg porcu-
kor, 10 dkg fi nomliszt, 43 evőkanál víz
A töltelékhez és a bevonat-
hoz: 25 dkg mascarpone 
10 dkg magas kakaótartalmú cso-
koládé, 5 dkg cukrozatlan kakaópor, 
5 dkg porcukor, 1 evőkanál konyak 
A dekoráláshoz: Csokoládéforgács, karácso-
nyi fi gurák

Elkészítés: A piskótatésztához az egész tojá-
sokat a cukorral és vízzel habosra keverjük, 
majd belekeverjük a lisztet is. 8-12 perc alatt 
rugalmas, aranyszínűre sütjük, azonnal sü-
tőpapírra borítjuk, és hosszában feltekerjük, 
konyharuhába csavarjuk, hogy ki ne szárad-
jon. Közben elkészítjük a krémet, a mascar-
ponéhoz hozzákeverjük a cukrot, kakaóport 
és az olvasztott csokoládét, illetve a ko-
nyakot. A kihűlt piskótatekercset óvatosan 
széthajtjuk, megkenjük krémmel, majd fel-
tekerjük, és külsejét is beborítjuk krémmel. 
Villával a fatörzsre emlékeztető vonalakat 
húzunk bele. A rolád negyed részét levágjuk, 
és fatörzset formálva melléillesztjük, krém-
mel kiigazítjuk a kilátszó részeket. Csokolá-
déforgáccsal, fi gurákkal díszítjük.
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Hogyan tudunk úgy felkészülni az ün-
nepre, hogy az értékek legyenek a közép-
pontban, ne a kötelező rohanás, ajándék-
vásárlás, főzés? Kerületi vallási vezetőktől 
kértünk tanácsot, és megkérdeztük őket ar-
ról is, nekik mi fontos karácsonykor.

Almásy Tamás, 
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia
Idén Tamás atyát úgy érte a karácso-
nyi készület, hogy a plébánia épüle-
tének felújítása és átalakítása miatt 
sok külső hatás mellett kell Istenre 
fi gyelnie. De ez szerinte nem zárja ki 
a visszavonulást a lelkek csendjébe. 
Az egyházi adventi készületet Tamás 
atya a gyermekvárás időszakához 
hasonlította. Ez a négy hét csendes, 
feszült várakozás, de közben örömmel 
és vágyakozással telített. Ahogy egy 
kismama, egy édesapa várja gyerme-
ke születését; tervezgeti és álmodozik 
a gyermek jövőjéről. Szerinte így kell 
nekünk is az Istenfi át várnunk. „Isten 
végtelen bölcsessége, szeretete, peda-
gógiája volt az, hogy olyan módon jött 
el az emberiséghez, ahogy a legjobban 
befogadható. Egy újszülöttől senki 
sem fél, aki ráadásul hidegben, egy kis 
szegényes istállóba született, mégis 
örömmel van jelen, mindenki be tudja 
fogadni, aki kitárja a szívét” – mondta 
Tamás atya. Tamás atya karácsonykor 
betegeket szokott látogatni, mert az 
egyedül otthon maradottaknak még 
nehezebb ilyenkor a magány. „Nekem 
is felüdülés látni az örömet, amit a 
betegek ilyenkor megélnek, ez nekem 
is ünnepi készület” – mondta az atya. 

Dobner Győző, 
Pestújhelyi Bárka Baptista Gyülekezet
Dobner Győző már negyven éve ve-
zeti a Bárka Baptista Gyülekezetet, ez 

idő alatt összhangba kerültek a szoká-
saik a gyülekezetbe járó testvérekkel, 
például hasonlóképpen élik meg az 
ünnepeket is. Rájuk nem jellemző a 
kivagyiság vagy a magamutogatás, 
inkább a környezet szükségére fi gyel-
nek az ünnepekkor. Van egy „túlélő 
raktáruk”, melyet minden hónapban 
feltöltenek tartós élelmiszerrel, és 
innen adnak a környékbeli rászoru-
lóknak. „A karácsony – bár jobban 
szeretem a »Születés Ünnepe« kife-
jezést – szóljon a családról, a közös-
ségről, mindenki a legtermészetesebb 
módon élje meg a kereszténységét” – 
mondta a lelkipásztor. A baptistáknál 
régen három napig ünnepeltek min-
den ünnepkor, de Dobner Győző csak 
egy istentiszteletet tart december 25-
én, előtte a hajléktalanoknak visznek 
ennivalót. „Szenteste nálunk együtt 
lesz a család, jönnek a gyerekeim is 
az unokákkal együtt, ilyenkor van, 
hogy huszonöten üljük körül az asz-
talt. Nagyon várom már” – mondta 
a lelkipásztor.

Hekli Katalin, 
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség 
A gyülekezet egyik tagja által készí-
tett igés kártyán idén ez az idézet 
szerepel: „Jézus Krisztus tegnap, ma 
s mindörökké ugyanaz” – Hekli Ka-
talin lelkipásztor szerint ennél jobban 
semmi sem segíti az ünnepre való 
felkészülést. Mivel a tartalmat Jézus 
Krisztus adja, a vele megélt közösség, 
pótolhatja ezt az ember bárkivel és 
bármivel, az ünnepelt nélkül üres az 
ünnep. A gyülekezetben sok mindent 
csinálnak az adventi időszakban, 
adományt gyűjtenek, csomagokat ké-
szítenek időseknek, gyerekeknek, de a 
legnagyobb hangsúly az Igén és az Úr 
Jézus Krisztussal való találkozáson 
van. Az adventi időszakban imanap-
tárat is készítenek, és mindennap 
név szerint imádkoznak valakiért. 
„Minket ez segít, nevel, kötelez, így jó 
megérkezni az ünnepbe” – mondta a 
lelkipásztor. 
Hekli Katalin családanyaként is átéli 
az ünnepet, a családi adventi közös 
gyertyagyújtásakor az ének és az 
imádság után mindenki tesz egy 

ígéretet, amelyet a következő napok-
ban igyekszik teljesíteni. Az ünnep 
egyébként „szolgálattal tarkított”, 
de a szentestét négyesben töltik a 
templomi betlehemezés után, bibliai 
történeteket olvasnak, énekelnek és 
nem maradhat el a közös halászlé-
főzés sem. 

Szabó B. András, 
Pestújhely-Újpalotai 
Evangélikus Egyházközség
Szabó B. András evangélikus lelkész 
szerint a karácsony előtti időszakra 
segít felkészülni a tudatos időgazdál-
kodás, a csend és a béke. Az advent 
négy hete hozzájárul ehhez, mivel 
ez a négy hét mindig ennyi, se több, 
se kevesebb. Ezalatt próbáljuk meg-
őrizni az egyensúlyt a különböző 
programjaink között. Lehet, hogy 
elvesztegetett időnek tűnhet a roha-
násban, amikor éppen nem csinálunk 
semmit, de pont a csend, ezek az „üres 
idők” segíthetnek a belső fi gyelmünk 
megtartásában. Végül a békére fi gyel-
jünk oda, mert ha meg tudjuk tartani 
kicsiben és nagyban, magunkban és 
a környezetünkben, akkor ez segít-
ségünkre lehet az év végi zsúfoltabb 
időszakban is. 
„Lelkészgyerekként nőttem fel, a 
mi családunk ért haza utoljára az 
ünnepen, mindenhol máshol már 
ünnepeltek. Akkor megfogadtam, 
hogy máshogy fogom csinálni. Ez 
részben sikerült, a feleségemmel 11 
éve vagyunk házasok, három gyere-
künk van. Törekszünk a saját szoká-

saink kialakítására, már nem hideg 
vacsorát eszünk ilyenkor. A vidéken 
élő nagymama meglátogatása mellett 
talán az a legfontosabb, hogy meg-
őrizzük a gyerekeinkkel a karácsony 
titokzatos hangulatát” – mondta Sza-
bó B. András.

Szerdócz Ervin, 
Újpesti Zsidó Hitközség, Újpest-Rákospalotai 
Templomkörzet 
Az izraelita vallásúaknál nem a kará-
csonyt ünneplik, hanem a Hanukát, 
a Fények Ünnepét. Szerdócz Ervin 
rabbi szerint a világunk szekulari-
zálódott, a zsidóknál is vannak, akik 
számára az élet spirituális tartalma 
másodlagossá vált. Jobban hatnak 
rájuk ősi vallásukból a külsőségek, 
sokan az ünnepekkor is csak a kuliná-
ris szokásokkal foglalkoznak. A rabbi 
szerint ezt az idő fogja megoldani, a 
belső értékektől való elfordulás oka 
ugyanis az, hogy az embereket a mé-
dián keresztül túl sok hamis élmény, 
inger éri. „A karácsony tartalmilag ha-
sonlít a Hanukára. A keresztényeknél 
az év legrövidebb, legsötétebb napján 
megszületik az, aki reményt ad az 
embereknek. A zsidóknál nyolc na-
pon keresztül meggyújtunk egy-egy 
gyertyát, mert a kis fény is reményt ad 
a sötétségben” – magyarázta a rabbi. 
Szerinte a világ az, aminek látjuk, 
egy-egy gyertya meggyújtásával, az 
áldások elmondásával és Isten segít-
ségének kérésével ott van annak re-
ménye, hogy a személyes és társadal-
mi problémák megoldódnak.      K. I.

Várakozás hittel a szeretet ü nnepére
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Kerületünkben a Répszolg látja 
el a városüzemeltetési felada-
tokat. A fenntartási munkák 
mellett fejlesztéseket, beruhá-
zásokat is végez a társaság.

A Répszolg üzleti terve két 
markáns részre osztható, 
az üzemeltetés-fenntar-
tásra és a fejlesztésekre. 
Az üzemeltetés-fenntar-
tás költsége az előző évek 
gyakorlatának megfelelő-
en, hovatovább annak a 
bázisára épül, ez idén is 
mintegy 450 millió forin-
tot tett ki. Ebbő l fedezi 
a cég a kerületi kezelés-
be tartozó járdák, utak, 
parkok fenntar tását ,  a 
szökőkutak, utcabútorok 
karbantartását. Ezt a fel-
adatot sikerült idén is az 
üzleti tervnek megfelelő-
en végrehajtani.

A másik tétel a fejlesz-
tési feladatok elvégzése, 
erről a képviselő-testület 
dönt minden évben. Ennek 
keretében végzi el a társa-
ság az út- és járdaépítése-
ket, felújításokat, a forga-
lomcsillapított övezetek 
kialakítását, parkolók, ját-
szóterek építését, parkok, 
fasorok létesítését. Erre a 
célra nagyságrendileg 640 
millió forint állt rendelke-
zésre 2018-ban. 

„Ezen a területen az év 
eleji tervekhez képest saj-
nos vannak elmaradások 

rajtunk kív ül ál ló okok 
miatt. Íg y például nem 
valósult meg a Karácsony 
Benő park rehabilitációja, 
ami a Deák utcai rendelő 
megépítése kapcsán lett 
betervezve, vagy a Vasgo-
lyó utca még földes sza-
kaszának leaszfaltozása, 
amire most év végén visz-
sza nem térítendő állami 
támogatást  igényelt  a z 
önkormányzat” – sorolta 
Demeter János, a Répszolg 
ügyvezetője.

Ezen okok miatt mint-
egy 200 milliónyi fejlesz-
tési pénz felhasználása a 
következő évre csúszik át 
– tudtuk meg.

Megvalósult ugyanak-
kor a Fázis utca rekonst-
rukciója, két új játszótér 
megépítése – amibő l az 
egyik a kerület első integ-

rált játszótere, ahol ép és 
fogyatékkal élő gyerekek 
közösen játszhatnak –, 
parkolók építése, felújí-
tása, gyalogátkelőhelyek 
kialakítása.

Jövőre vélhetően ha-
sonló feladatok kapnak 
majd prioritást, de konk-
rétumokról még nem tu-
dott beszámolni az ügyve-
zető. Elmondta azonban, 
van két olyan feladat, amit 
sürgősen meg kellene ol-
dani. Az egyik a Mogyoród 
útján, a Lidl áruház után a 
bevásárlóközpont felé ve-
zető mintegy 400 méteres 
útszakasz kiszélesítése, a 
másik pedig a Városkapu 
utca felújítása, mert az 
olyan rossz á l lapotban 
van, hogy gazdaságosan 
már nem javítható.

J. Á.

A kerületi piacokat fenntartó 
CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piac-
fenntartó Kft. szó szerint „piaci 
bevételekből” termeli ki a mű-
ködési költségeit és túlnyomó-
részt a fejlesztések forrásait is. 

Dr. Szaniszló Attila ügy-
vezető igazgató szerint ez 
kevés a XXI. századi köve-
telményekhez való felzár-
kózáshoz, mert például túl 
sok idő telik el a tervezett 
és a megvalósult projektek 
között. Éppen ezért meg-
fontolandónak tartja, hogy 
részben külső  források 
bevonásával gyorsítsák 
fel a piacrekonstrukciót, 
hogy a vállalkozóknak és 
termelőknek jobb műkö-
dési feltételeket, a kerületi 
lakosoknak pedig korszerű 
vásárteret nyújthassanak.

A piacműködtetés szem-
pontjából fontos, hogy mi-
lyen műszaki állapotúak, 
milyen szolgáltatást nyúj-
tanak az árusítóhelyek. 
„Idén az egyik fontos be-
ruházás volt az Újpalotai 
Vásárcsarnoknál a 0–24 
órában működő nyilvános 
WC megnyitása, és októ-
berben lekerült a galéri-
áról a kereskedői mosdó 
– az árusok nagy örömére 
– a földszintre” – mondta 
dr. Szaniszló Attila.

A Kolozsvár utcai piacon 
jelenleg is egy kisebb beru-
házást végeznek a kereske-
dőkkel együttműködésben. 
Az árusok felvállalták a két 
épület külső felújítását, a 
CSAPI pedig a köztük levő 
utat és kaput rakja rendbe. 

A piacok közül a Wesselényi 
utcait rakták rendbe teljes-
körűen az elmúlt években. 

A kerületi piacok amel-
lett, hogy kereskedelmi 
pontok, a kerület jelentős 
munkahelyteremtő vállal-
kozásai. Termelők, keres-
kedők és azok alkalmazot-
tai dolgoznak itt, de a piac 
üzemeltetése is sok ember-
nek ad munkát, a nyitva-
tartás miatt nagyrészt helyi 
munkavállalóknak. Több-
nyire kerületiek dolgoznak 
a piacok takarítási munkáit 
végző Palota 15 Nkft.-nél is. 

 „A jövőben számíta-
ná nk a z újpa lota i  piac 
környékén levő parkolók 
s z á m á n a k  növe lé s é r e , 
mely részben most meg-
történt az önkormányzat 
beruházásában. Nagyon 
ör ülünk annak, hog y a 
Nyírpalota úton befejezik 
a zöldparkolók építését. Bí-
zunk benne, hogy lesz még 
parkolóbővítés az újpalotai 
piac környezetében. Kez-
deményeztük és lobbizunk 
érte, de ez alapvetően nem 
CSAPI-projekt” – mondta 
dr. Szaniszló Attila. 

Az önkormányzat gaz-
dasági társaságaként a 
CSAPI várhatóan teljesíti a 
pénzügyi tervét 2018-ban. 
Minden évben igyekeznek 
pontosan tervezni és a költ-
ségeket kézben tartani. A 
jövőbeli fejlesztések forrá-
sait az idén is 23-24 millió 
forinttal növelték, így jelen-
leg 100-110 millió forintos 
megtakarításuk van.  

(KI)

A többi önkormányzati céghez 
hasonlóan a Palota-15 Rehabi-
litációs és Közfoglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofi t Kft.-nek 
is küzdelmes éve volt. A pénz-
ügyi háttér szigorodása miatt 
nagyon szoros kontroll alatt 
kellett tartani a gazdálkodást. 

Ahogy azt Szögi Andrea 
ügyvezetőtől megtudtuk, 
a nehézségek ellenére az 
üzleti eredményük várha-
tóan a tervek szerint alakul 
majd. „Folyamatosan ke-
restük és meg is találtuk az 
optimális megoldást arra, 
hogy megvalósuljanak a 

célkitűzéseink. A GDPR (az 
Európai Unió új adatvédel-
mi előírása) bevezetéshez 
komoly segítséget nyújtott 
az önkormányzat. Megva-
lósítottuk az informatikai 
eszközeink fejlesztését 
és cseréjét, a nyomdánk-
ban a galéria kibővítését, 
a varrógépbeszerzést, a 
polcrendszer beszerzést, 
a  kötészet i  rész leg ünk 
klimatizálását. Emellett a 
faiskolánkban komforto-
sabbá tesszük a munkakö-
rülményeket” – mondta az 
ügyvezető.

A cég munkavállalói-

nak száma idén elér te, 
majd meghaladta a ter-
vezett kétszáz főt, ezért a 
Hartyán közi telephelyen 
bevezették a két műszakos 
munkavégzést. Az országos 
közfoglalkoztatási prog-
ram keretében elvégezték a 
térkőüzem és a raktárépü-
letben kialakított irodák 
szigetelését és a homlokza-
tot is felújították. 

Sikeresen zárultak ke-
rületi projektjeik is, mint 
példáu l  a  L iwa-ma lom 
tereprendezése, a kom-
posztáló és esővízgyűjtő 
t a r t á l y o k ,  v a l a m i nt  a 

Stabil működés 
beruházásokkal

Tervszerű gazdálkodás

Küzdelmes, de eredményes  i
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Felgyorsult világban növekvő el-
várásoknak kellett megfelelnie 
az önkormányzat médiacégé-
nek. A cég likviditása 2018-ban 
is biztos lábakon állt, gazdálko-
dása stabil, bár a hirdetési piac 
kiszámíthatatlan. 

Komoly kihívások elé ál-
lította az idei év az X V 
Médiát, hiszen két válasz-
tás is volt ebben az évben. 
Mind a TV, mind az újság 
elsősorban a nézőknek, 
olvasóknak akar megfe-
lelni, de természetesen a 
választások környékén a 
politikai szereplők is meg-
fogalmaznak elvárásokat. 
Lévén a XV. kerület egy 
politikailag sokszínű kerü-
let, ezért nagyon oda kell 
fi gyelni a korrekt, kiegyen-
súlyozott tájékoztatásra, 
arra, hogy a törvényben 
foglaltaknak eleget tegyünk 
– fogalmazott Sass Csaba, 
az XV Média ügyvezetője. 
Hozzátette: „Ha nehezen 
és nagy munkával is, de si-
került ezeket a kihívásokat 
megugrani. Pártatlanul és 
elfogulatlanul tudtunk tájé-
koztatni mind a választások 
előkészületeiről, mind a 
végeredményéről.”

Jelentős vá ltozások, 
fejlesztések történtek az 
ÉLETképeknél és az XV 
TV-nél is 2013 óta, amióta 
Sass Csaba tölti be az ügy-
vezetői posztot. Mindezt 
úgy sikerült megvalósítani, 
hogy fejlesztésekre nem 
kapott külön pénzt a cég 
az önkormányzattól. A mo-
dernizálás forrását egyrészt 

a hirdetési bevételekből, 
másrészt a tévés eszközözök 
és a humánkapacitás piaci 
értékesítéséből teremtette 
elő a társaság. 

A jövővel kapcsolatban az 
ügyvezető elmondta, a kábel-
tévé a cég megalakulása óta 
alulfi nanszírozott, így egyre 
nehezebben tudja az NMHH 
közösségi műsorszolgáltatási 
határozatában szereplő kvó-
tákat teljesíteni. „Jövőre újra 
két választás lesz, ami a tele-
vízió esetében jelentős több-
letmunkát és költséget indu-
kál. Ugyanakkor a bevételi 
oldalon ez nem jelentkezik, 
mert a TV csak ingyen sugá-
rozhat politikai hirdetést. A 
most kezdődő költségvetési 
tervezések során reméljük, 
találunk erre megoldást” – 
tette hozzá Sass Csaba.

A várható nehézségek el-
lenére a fejlődés nem állhat 
le. Nyitott a cég az online 
megjelenés irányába, tavaly 
létrehozták az ÉLETképek 
online verzióját. Idén ezt 
továbbfejlesztették. Egy le-
tölthető applikáció segítsé-
gével már mobileszközökről 
is hozzáférhetők, olvashatók 
azok a tartalmak, amelyek 
felkerülnek az xvmedia.hu 
honlapra.

„Nem lesz egyszerű év 
2019 sem, de hiszem, hogy 
ezeket a feladatokat is meg 
tudjuk úgy oldani, ahogy azt 
a törvény előírja és a sajtó-
etika elvárja, tehát a jelöl-
teknek biztosítjuk a megje-
lenési lehetőséget” – mondta 
végezetül az ügyvezető.

JÁg

A Palota Holding Zrt. fő tevékeny-
sége a XV. kerületben immár 26 
éve az ingatlan- és vagyonkezelés. 

Dr. Erdélyi-Kincses Andrea, 
a Palota-Holding Zrt. vezér-
igazgatója szerint a 2018-
as év előzetes eredményei 
elég jó számokat mutatnak, 
jelentős megtakarításokat 
tudtak elérni. A vezérigazgató 
elmondása szerint a teljesít-
ményükkel javarészt elége-
dett, de lenne még mit tovább 
fokozni. „Sok olyan felada-
tunk van, melyet jobban is 
lehetne végezni, és ez nem 
pénz kérdése, hanem em-
beri odafi gyelésé, empátiáé, 
hiszen nagyon sok emberrel 
vagyunk napi kapcsolatban.” 

Dr. Erdélyi-Kincses And-
rea nagy sikerként értékelte, 
hogy 2018-tól az önkormány-
zat tulajdonában lévő ingat-
lanok értékesítései az MNV 
Zrt. internetes felületén zaj-
lottak, és az országos elérés 
miatt sokkal sikeresebbek 
voltak az árveréseik. Magas 
liciteket kaptak olyan ingat-
lanokra is, melyeket évek óta 
nem tudtak eladni, volt olyan 
ingatlan, melyet szinte dupla 
áron értékesítettek. 

Reményeik szerint 2019. 
január elsejétől új ügyfélhívó 
rendszert fognak használni, 
most már felszerelték, tart 
a próbaüzem, ezzel még 
kulturáltabban tudják az 
ügyfeleket kiszolgálni. A jobb 

munkakörülmények miatt a 
polgármesteri hivatal lakás-
osztálya a jelenlegi helyéről 
az épületen belül egy másik 
helyiségbe kerül, ahol tel-
jesen elkülönülve, nyugodt 
körülmények között tudnak 
majd dolgozni.  

A VEKOP városreha-
bi  l i t ác ió s  pá ly á z at hoz 
kapcsolódóan 68 önkor-
mányzati tulajdonú lakás 
kerül felújításra, ehhez az 
állam biztosított egymilli-
árd-ötvenmillió forintot. A 
„költöztető lakások” (ahová 
a felújítandó lakások lakói 
költöznek ideiglenesen) fel-
újítására az önkormányzat-
tól kapott pályázati összeget 
december 31-ig kellett volna 
felhasználni, a közbeszer-
zési eljárás miatt ez 2019. 
április végére tolódott, de 
ez nem fogja befolyásolni a 

nagy pályázat kivitelezését. 
A pályázat lezárta után to-
vábbi húsz felújított lakást 
tud kiadni a Palota Holding 
a rászorulóknak. 

Ez azért is jó hír, mert 
általában két-háromszoros 
a túljelentkezés az önkor-
mányzati lakásokra. A ha-
tározott idejű szerződése 
miatt, mely jövő októberben 
jár le, a vezérigazgató most 
nem tud hosszú távú terve-
ket megvalósítani, hanem a 
Palota Holdinggal kapcso-
latban álló kerületieknek és 
a városvezetésnek biztosítja 
az elvárt feladatok végrehaj-
tását és a jó kapcsolatot. Ha 
dr. Erdély-Kincses Andrea 
bizalmat kap jövő ősszel is, 
akkor számtalan ötlete van, 
mellyel jobbá teheti a Palota 
Holding munkáját.

(KI)

zöldhulladékgyűjtő zsákok 
kiosztása.

„Idén több mint 500 
millió forintos költségve-
tésből működtünk. Ennek 
legnagyobb része, közel 40 
százalék az önkormányza-
ti finanszírozás, melyhez 
járult rehabilitációs foglal-
koztatáshoz nyújtott állami 
bértámogatás és a piaci 
tevékenységekből szárma-
zó bevételek” – mondta az 
ügyvezető.

Szögi Andrea azt is el-
árulta, hogy jövőre várható-
an nem tudják sokkal növel-
ni a nyíltpiaci be vé te lei ket, 

de azt már tudni lehet, hogy 
a rehabilitációs foglalkozta-
tási pályázatukban százti-
zenkét fő foglalkoztatására 

152 millió forint támogatást 
nyertek el, amely közel 20 
millió forintos növekedést 
jelent.                               R. T.

Nehéz év áll 
mögöttünk

 Felújítás és internetes árverés

s  időszak
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A Szántóföld úti sporttelep 
területén egy új tornacsarnok 
felépítéséről döntött a képvise-
lő-testület. A könnyűszerkeze-
tes csarnok helyszínt biztosít-
hat a diákolimpia versenyeinek, 
a szabadidős sportoknak, nem-
zetközi és hazai sportesemé-
nyeknek. A tervezés alatt álló 
20×40 méteres játékterű csar-
nokban elhelyezhető lesz akár 
több röplabda- és teniszpálya, 
keresztben 2 kosárlabdapálya, 
hosszában kézilabda, illetve 
teremfocipálya is. A csarnok-
ban 200 fős lelátót alakítanak 
ki és kiszolgálóépületek is 
épülnek. 

A Gazdasági Működtetési 
Központ a Multiscool3 étke-
zésbefi zető és nyilvántartó 
programon keresztül lehetővé 
tette a kerületi általános isko-
lás gyerekek családjának, hogy 
idén januártól akár otthonról 
bankkártyával egyenlíthessék 
ki az ebédbefi zetést. 

Idén is sok parkoló épült Újpalotán. A Nyírpalota út 1–21. szám 
előtti új parkolóban 71, plusz két mozgássérülteknek fenntartott 
parkolóhely áll rendelkezésre. A Neptun utcában létesült 10, a 
Sárfű utcában 21 új parkolóállás, a Páskomliget utcában pedig 
egy majdnem 200 állásos szakasz felújítása valósult meg. Év 
végén készült el a Nyírpalota út másik végén egy 81 férőhelyes 
új parkoló a zöldsávban. 

Ingyenesen használható 7 
elektromosautó-töltőállo-
mást telepítettek az elektromos 
üzemű járműveket támogató 
Jedlik Ányos Terv keretében a 
kerületben (Bácska utca 4., Zsó-
kavár utca 10.,  Kontyfa utca 1., 
Eötvös utca 64., Adria utca 56., 
Szilas park 2., Széchenyi tér 13.). 
Az önkormányzat együttmű-
ködési megállapodást kötött 
a  töltőállomások telepítését 
végző e-Mobi Nonprofit Kft.-
vel, melynek keretében a kft.-t 
terhelik a töltőállomások tele-
pítésével és működtetésével 

kapcsolatos költségek, az önkormányzat pedig biztosítja az e-kutak 
térítésmentes, 10 évre szóló területhasználatát. 

Két új játszótér épült idén kerületünkben. 
A Molnár Viktor és Lőcsevár utca sarkán 
épült meg a kerület első akadálymentesített 
játszótere, olyan speciális játszóeszközökkel, 
amiket a fogyatékkal élő gyerekek is éppolyan 
biztonsággal használhatnak, mint egészséges 
társaik. 
A Drégelyvár utcában, a volt ifjúsági ház mellett 
alakították ki a másik új játszóteret, ami két kor-
osztály – 3–6 évesek és 6–12 évesek – szóra-
koztatását hivatott szolgálni. A játszóeszközök 
többsége új, ezek mellé két felújított játékszer 

is kerül, amelyek korábban a tízemeletes házak 
közé voltak kihelyezve. 

Két újpalotai bölcsiben végeztetett felújításokat az önkormányzat több mint 200 millió forint 
értékben. A Kontyfa utcai bölcsődében megújították, kicserélték az intézmény fűtésrendszerét, 
elektromos hálózatát, a csoportszobák padlózatát, a külső és belső nyílászárókat, a szociális 
helyiségek csempéit, a szanitereket, valamint új szekrényeket is kaptak a bölcsisek. Emellett az 
egykori mosókonyhából kialakítottak egy baba-mama játszószobát. 
A Nádastó parki bölcsőde konyhája is teljes újjáépítésen esett át. A főzőkonyhában 500 gyerek 
napi étkezését oldják meg, és a jövőben itt biztosítják a kerületi gyerekek diétás étkeztetését is. 

A Nyírpalota 1–21. számú ház mögött műanyag borítású ké-
zilabdapályát adott át a Magyar Kézilabda Szövetség. Emellé 
a közeljövőben egy kosárlabdapályát épít az önkormányzat, 
valamint a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
keretében a kormány által kijelölt cég fi tneszparkot és futópályát 
is létesít a területen. 

Teljeskörűen felújították a Fázis utcát az önkormányzat és a thys-
senkrupp Materials Hungary Zrt. közös fi nanszírozásában, melynek 
során az utca bal oldalán végig egy három méter széles parkolósá-
vot építettek ki a kamionok számára, felújították, megerősítették 
az útpályát, az utca jobb oldalán pedig a személyautók számára 
alakítottak ki párhuzamos parkolásra alkalmas parkolóhelyeket. 

A Rákospalotai Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvodájában 
a nyári szünet alatt teljes egészében korszerűsítették a konyhát, 
újraburkolták a helyiséget, új járólapot és csempét raktak fel, a régi 
berendezéséket pedig korszerű, könnyen tisztítható, rozsdamentes 
acélból készültekre cserélték. Emellett két csoportszobához tartozó 
fürdőszobát, gyermekmosdót is felújítottak az intézményben. 
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SZOCIÁLISKÉPEGÉSZSÉGKÉP

Az ÉTA Országos Szövetség decemberben tartotta az 
Én közösségi Szolgálatom című program díjátadó ünnep-
ségét. A diák-önkéntes szolgálatban részt vevő tanulók 
között öt elismerést és két különdíjat is kiosztottak. 
1. díj: Varga Laura – Mezőberényi Ev. Gimn.
2. díj: Berecz Lili – XVII. kerületi Balassi 
Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
3. díj: Pál Brigitta és Nagy Tímea 
– XV. kerületi László Gyula Gimnázium
4. díj: Benkő Violetta, Danó Daniella – 
Mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskola
5. díj: Tóth Evelin Anasztázia – 
Mezőberényi Evangélikus Gimnázium
Különdíjban részesültek:
Mester Péter – Pápay Ágoston Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Zsély Dóra, Hámoros Viktor, Rigó Karolina 
– XV. kerületi László Gyula Gimnázium

Februárban elindult a cu-
korbeteg-lábambulancia 
a Rákos úti szakren-
delőben. Ezzel a kerületi 
egészségügyi intézmény 
lett az első budapesti 
járóbeteg-ellátó hely, ahol 
ezt a beavatkozást OEP- 
fi nanszírozással végzik. 

Dr. Vass László Egészségügyi Intézményre ke-
resztelték februárban a Rákos úti szakrendelőt. Az 
intézmény menedzsmentje és a kerület vezetése 
ezzel a gesztussal kívánt emléket állítani a népszerű 
gyerekorvosnak és tüdőgyógyásznak, a rendszervál-
tást követő időszak első kerületi díszpolgárának. 

Peres eljárás indult az önkormányzat és a Deák 
utcai rendelő megépítésével megbízott cég között. A 
felek ugyanis nem tudtak megegyezni, hogy kit terhel 
a felelősség a beruházás leállása miatt. 

Idén is két alkalommal, 
májusban és november-
ben szerveztek szombati 
egészségnapot a Rákos 
úti szakrendelőben. A ha-
gyományoknak megfele-
lően az őszi programon 
voltak többen. 

Tovább erősödött a 
kapcsolata a kerületi 
szakrendelőnek és a 
Bethesda Gyermekkór-
háznak. A nyártól ugyan-
is gyerekallergológiai és 
immunológiai, valamint 
gyerekbőrgyógyászati 
szakrendelés is indult a 
Rákos úton. 

Csökkent a várakozás a 
reumatológiai szakren-
delésen. Köszönhetően 
annak, hogy a korábban 
a Rákos úton dolgozó 
dr. Balogh Zsuzsanna 
heti egy alkalommal 
ismét vállalt rendelést a 
kerületben, illetve nyár-
tól a kerületi „reumato-
lógia csapathoz” igazolt 
dr. Fülöp József főorvos 
is, aki heti háromszor fo-
gadja és kezeli a kerületi 
betegeket. 

Az idei Semmelweis-na-
pi ünnepségen az Év 
Legjobb Szakorvosa elis-
merést dr. Pollák Noémi 
neurológiai szakorvos 
kapta. Az intézmény dol-
gozóinak titkos szavazata 
alapján a gasztroentero-
lógiai szakrendelés lett 
az Év egysége, míg az Év 
orvosa kitüntető címet 
ugyanennek az osztálynak 
a vezető főorvosa, dr. Ono-
di Levente érdemelte ki. 

Idén is folyatódott a szakrendelő szűrőprogramja. 
Tavasszal márciustól júniusig, ősszel pedig szeptem-
bertől decemberig szűrték havi rendszerességgel és 
térítésmentesen a kerületi embereket. 

A KoMa Bázis 2019 végéig tartó támogatást nyert 
a VEKOP hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatá-
sát elsősegítő tanodaprogram megvalósítására a 
XV. kerületben. 

Harmadik éve vesz részt a Palota-15 Rehabilitá-
ciós és Közfoglalkoztatási Nonprofi t Kft. a Design 
Randin, ahol a fogyatékkal élők problémája iránt ér-
zékeny művészek műalkotásait készítik el, valósítják 
meg. A termékeket a Segítő Vásárlás webáruházban 
lehet megvásárolni. 

Önkéntes Programot hoztak létre a XV. kerületi idő-
seket Segítő Szolgálat Házi Gondozásban részt vevő 
szakemberek. Ennek keretében hat képzett önkéntes 
kezdett segíteni júniustól az idősellátásban. 

Jószolgálat díjat kapott a XV. kerületi Fejlesztő 
Gondozó Központ (FENO) a Hivatásszerűen végzett 
szociális munka – szervezeti kategóriában június 
1-jén. A kerületi önkormányzat fenntartásában mű-
ködő FENO-ban súlyosan halmozottan sérült fi ata-
lokat gondoznak napköziotthonos rendszerben. 

Megújult a XV. kerületi Egyesített Szociális In-
tézmény (ESZI) honlapja október végén. A modern 
arculat és aktuális tartalom fejlesztése mellett a 
jövőben létrehoznak egy belső szakmai fórumot. 

Fennállásának har-
mincadik évfordulóját 
ünnepelte az Egyesített 
Szociális Intézmény Értel-
mi Fogyatékosok Napközi 
Otthona (ÉNO) 2018-ban. 
A XV. kerületben fővárosi 
szinten is példaértékű a 
felnőttkorú értelmi fogya-
tékosok nappali ellátása. 
A gondozottak gyógype-
dagógiai fejlesztésük mel-
lett munkát is vállalhatnak 
képességeik szerint. 

Nem változtatta meg 
a Pattogós utcai iskola 
katolikus egyházhoz való 
csatlakozása diákjaik 
esélyegyenlőségének biz-
tosítását, mely továbbra 
is fontos szempont az in-
tézményben. Az új nevén 
Salkaházi Sára Katolikus 
Iskola a fejlesztések mel-
lett felkészíti őket a mun-
ka világára, de közösségi 
programjaikon együtt 
készülnek és lépnek fel a 
tanulók. 

Hangterápiával új utak nyílhatnak a helyi Fejlesztő 
Gondozó Központ (FENO) fi ataljai előtt. A Hangpancsi 
foglalkozást a szakemberek remekül alkalmazzák a 
szociális intelligencia fejlesztésére is. 

A szociális szférában 
dolgozókat ünnepel-
ték november 15-én a 
polgármesteri hivatal 
dísztermében, átadták 
a jubileumi és hűségju-
talmakat, továbbá kö-
szöntötték a nyugdíjba 
vonulókat.  

A Felelős Szülők Isko-
lá ja és a XV. kerületi 
önkormányzat közös 
érzékenyítő konferenciát 
szervezett Értsd MEG! 
címmel szeptember 25-
én a Pólus Moziban.  



ÉLETképek18 2018. december 20.

Idén tizedik alkalom-
mal indította útjára a 
BKV az adventi, kará-
csonyi és újévi időszak 
fővárosi látványossá-
gát, a Fényvillamost. 
Kerületünkben a 62A 
vonalán január 2-án és a 69-es villamos vonalán január 5-én 
utazhatunk vele normál viteldíjért. 

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdem-
érmet kaptak a március 15-ei ünnepségen: 
dr. Ember Tibor sebész főorvos, dr. Kará-
csony Edit Márta háziorvos, Járókáné Csiz-
madia Erzsébet gyógypedagógus, Dalnoki 
Ildikó testnevelő, Varga József, az Ifjúsági és 
Sportközpont nyugállományba vonult igaz-
gatóhelyettese, Kuzma István, a XV. Kerületi 

Horvát Önkormányzat elnöke, prof. dr. Sápi 
Zoltán egyetemi tanár, az Újpalotai Reformá-
tus Egyházközség presbitere, Vincze Csaba, a 
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 
Intézményi Tanácsának és Szülői Szervezeté-
nek elnöke, Nábrádi Pálné, a humánpolitikai 
osztály vezetője, valamint Vennes Emmy 
színművész. 

Új egyeztetőfórumot hozott 
létre az önkormányzat kul-
turális kerekasztal címmel 
idéntől, melynek célja a kerület 
közművelődési, kulturális és 
sportéletének gördülékenyebb 
szakmai együttműködése és a 
hatékonyabb kommunikációs 
csatornák kialakítása. 

A kerületi közművelődés napja alkalmából rendezett ünnep-
ségen Az Év Kulturális és Sportszervezési Dolgozója elismerést 
Tímár Péter vehette át. Hűségjutalmat kapott Polyák Edit, aki 
20 éve dolgozik a Csokonai Kulturális és Sportközpontban, 
25 éves jubileumi jutalomban Kovácsné Benkő Valéria és Turi Juli-
anna, 30 éves jubileumi jutalomban pedig Szabó László Károlyné, 
Dingha Pálné, Makk Ferencné és Nagy Edit részesült. A nyugdíjba 
vonuló kollégák között Czibak Jánost, Molnárné Máté Zsuzsan-
nát, Sebők Lászlót, Varga Attilát és Tóth Lajost köszöntötték. 

Immár 26. alkalommal rendezték meg a Pestújhelyi Napokat. 
A május 24-től június 3-ig tartó rendezvénysorozaton színes kul-
turális és sportprogramokkal várták a kicsiket és a nagyokat. 

Új, Kerületi Táncszemle néven tartották június 2-án a hagyomá-
nyos, sokszínű táncművészeti fórumot, amely a kerületben működő 
vagy ide kötődő tánccsoportoknak, iskolai vagy óvodai szakkörök 
produkcióinak nyújt évről évre színvonalas fellépési lehetőséget. 

November 16-a és 25-e 
között rendezte meg a Cso-
konai Kulturális Központ az 
Anno 2018 művészeti hét ren-
dezvénysorozatát. Rejtő Jenő 
élete és munkássága volt a 
művészeti hét középpontjá-
ban. Az apropót az adta, hogy 
az író 75 éve halt meg. 

A kerület legmagasabb rangú elismerését, a díszpolgári címet 
dr. Wallner Éva, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Kar-
diológiai Osztályának vezető főorvosa, a kerületi szűrőprogram 
koordinátora vehette át az október 23-ai ünnepségen. A posztu-
musz díszpolgári cím kitüntetettje Cseszka Edit, a Tavasz Nőikar 
egykori énektanára és kórusvezetője lett. 

Szeptember 22-én tartották 
a hagyományos Szüreti Mulat-
ságot Rákospalotán a Rákos-
palotai Örökségünk Egyesület 
szervezésében. 

Goodbye Nyár címmel immár az ötödik nyárbúcsúztató fesz-
tivált tartották a Fő téren az önkormányzat és a Csomópont 
szervezésében szeptember 15-én és 16-án. 

Hatodik alkalommal rendezték meg a SpeciArt – Ablak a világra! 
Speciális Művészeti Fesztivált az újpalotai ÉNO és a Magyar Speci-
ális Művészeti Műhely Egyesület közös szervezésében, a Csokonai 
Kulturális és Sportközpont közreműködésével június 7-én és 8-án. 

Protokolláris látogatásra 
érkezett kerületünk testvérvá-
rosa, a kínai Sanming küldött-
sége június 2-tól 5-ig. 

Idén is színvonalas produkciók várták az érdeklődőket az Új-
palotai Nyári Játékokon, amelynek hagyományosan a Salkaházi 
Sára-templom adott otthont. 

Cseszka Edit Dr. Wallner Éva

kultkultképkép
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Átadták a felújított osztálytermeket és a modern 
eszközöket a Károly Róbert Általános Iskolában 
február 21-én. A beruházást a Klebelsberg Központ 
fi nanszírozta. 

Megnyitotta kapuját a Csodavár Budapest inklu-
zív korai fejlesztőközpont és játszóház az Árvavár 
utcában március 21-én, a Down-szindrómások 
világnapján. 

Birtokba vehették a Kossuth Lajos Általános Isko-
la diákjai március 13-án új udvari játszóeszközeiket, 
melyeket az Észak-Pesti Tankerületi Központtól 
kaptak. 

A kerületi önkormányzat által rendezett peda-
gógusnapi ünnepségen az „Év Óvodapedagógusa” 
díjat Molnár Katalin (Újpalotai Összevont Óvoda – 
Hartyán Tagóvoda), Wollner Krisztina (Hétszínvirág 
Összevont Óvoda – Patyolat Tagóvoda) kapta. Az 
„Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja” elismerést 
Biténé Keszegh Emese (Hétszínvirág Összevont 
Óvoda – Tóth István Tagóvoda), az „Év Pedagógu-
sa” kitüntetést Heim Veronika (Károly Róbert Álta-
lános Iskola), Lampek Éva (Kontyfa Középiskola, 
Szakiskola és Általános Iskola), Kocsmár Sándorné 
(Kossuth Lajos Általános Iskola) és Farkas Mónika 
(László Gyula Gimnázium és Általános Iskola) tanárai 
vehették át. 

Százhetvenkét, 5–8. és 9–13. évfolyamos ke-
rületi diák vehetett át tanulmányi ösztöndíjat 
szeptember  20-án és 24-én a polgármesteri hivatal 
díszter mében. 

Az idén ötven éves Hubay Jenő Zeneiskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában június 18. és 22. között 
rendezte meg a nyárindító Hubay Tehetségtábort 
a Palota Tehetségfejlesztő Egyesület a zeneiskola, 
valamint a Hubay Tehetségpont szakmai támoga-
tásával. 

Egy újpalotai pedagógus, Turóczyné Ungvári Edit, az 
Újpalotai Összevont Óvoda intézményvezetője is átve-
hette a Bárczy István-díjat a Fővárosi Önkormányzat 
által rendezett pedagógusnapi ünnepségen. 

OKTATÁSKÉP SPORTKÉP

Ismét választott a helyi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat (GYIÖK) novemberben. A válasz-
tók voksai alapján idén a diákpolgármester posz-
tot Gábor Balázs foglalhatja el, míg Gál Vivien és 
Balog Marci az alpogármesteri feladatkört vette 
át, Virág Viktória pedig a jegyzői feladatokat látja 
el a jövőben. 

Január elején vehették birtokba a kívül-belül fel-
újított Páskompark óvodát a gyerekek, a szülők és 
az óvoda dolgozói. 

Jelentős mértékben megnövelte a Szántóföld úti 
sporttelep kapacitását a kerületi önkormányzat a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának 
segítségével. A korábbi egyetlen nagyméretű műfüves 
pálya helyett ugyanis ma már két műfüves és egy füves 
pálya áll az edzők és a játékosok rendelkezésére. 

Gyászolt a kerület, szeptemberben alig egy hét 
különbséggel két sportlegendát is elveszítettünk. 
Elhunyt dr. Géczi István, a Ferencváros kapusikonja, 
olimpiai ezüstérmes, aki három nemzetközi kupa 
döntőjében is védett, illetve távozott közülünk a 
négyszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Nemzet 
Sportolója, Kulcsár Győző, aki edzőként is számos 
vívót vezetett olimpiai bajnoki címre. 

Idén tizenegyedik alkalommal rendezte meg a 
„Miénk a Grund” amatőr kispályás labdarúgó-baj-
nokságot a kerületi önkormányzat és a REAC Sport-
iskola SE. 

Súlyemelőközpont építése kezdődött a kerületben. 
A Budai II. László stadion alagsorában egy 200 négy-
zetméteres, 14 munkahelyet biztosító edzőközpontot 
alakítanak ki, mely a válogatott súlyemelők edzésle-
hetőségeit is biztosítani fogja. 

Megszűnt július 1-jétől a Csokonai Kulturális és Sport-
központ, és ezzel végleg szétvált a sport és a kultúra a 
kerületben. A sportlétesítményekkel, a táborozásokkal és 
üdülésekkel kapcsolatos működtetési feladatok a Gaz-
dasági Működtetési Központhoz kerültek át, a sport- és 
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai és 
sportrendezvény-szervezési feladatokat pedig nyártól a 
hivatal sportreferensi csoportja látja el. 

Dr. Géczi IstvánKulcsár Győző
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Az önkormányzati rendészek januártól kezdődően heti rend-
szerességgel járőröznek együtt a rendőrökkel és a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat munkatársaival. 

M á r c i u s b a n  é r t é ke l t  a 
kerületi rendőrkapitány. 
Dr. Balogh Róbert alezredes 
elmondta, hogy az eredmé-
nyek is azt bizonyítják, javult 
a kerület közbiztonsága. A 
kiemelt bűncselekmények 
száma, mint a lopások , a 
gépkocsi-eltulajdonítások és 
-feltörések száma jelentős 
mértékben csökkent, ugyan-
akkor közlekedési balesetből 
még mindig nagyon sok van 
a kerületben. 

Az Iskolarendőr programnak köszönhetően tizenegyedik 
alkalommal kezdődött biztonságosan a tanév. Szeptember 
hónapban ismét rendőrök és polgárőrök vigyázták az iskolák 
környékének rendjét. 

Tizennégy új térfi gyelő kamerával bővült idén a kerület. A 
decemberben felszerelt eszközökkel elsősorban Rákospalota 
és Pestújhely közbiztonságát javítják. 

Ismét megrendezték az 
Ifjúsági Katasztrófavédel-
mi Versenyt áprilisban a IV. 
kerülettel közösen, melynek 
helyszíne a Szántóföld úti 
munkálatok miatt a Test-
vér iség SE Bánkút  utcai 
sporttelepe volt. Az általános 
iskolák versenyét a Czabán, a 
középiskolákét pedig a László 
Gyula nyerte. 

2-2,5 tonna romlott húst 
akartak elhelyezni a kerület 
határában április 23-án. A 
mezőőrök a rendőrök segítsé-
gével elfogták az elkövetőket. 
Ezzel egy hosszú ideje tartó 
folyamat végére sikerült pon-
tot tenniük. 

Újabb ötmillió forinttal tá-
mogatta az önkormányzat 
2018-ban a IV–XV. kerületi 
tűzo l tó - parancsnokság 
tűzoltólaktanya-fejleszté-
sét. Az összegből az épület 
külső renoválását, illetve a 
konyha felújítását végezték 
el. A tavalyi támogatásból 
megújult a legénységi fo-
lyosó, illetve az udvaron 
egy tízállásos fedett parko-
ló is épült.  

Elismerésben részesített az önkormányzat Szent György és 
Szent Flórián napja alkalmából tíz rendőrt (vagy rendőrségen 
dolgozó közalkalmazottat), öt tűzoltót és négy polgárőrt. 

Befejeződött március 31-én az önkormányzat „Add a kezed!” 
című nagyszabású bűnmegelőzési programja. A képviselő-tes-
tület értékelve az eredményeket úgy döntött, hogy az idén 
önerőből is folytatja a programot. 

Korábban sok panasz érkezett az önkormányzathoz az újpesti 
felüljáró alatti állapotok miatt. A felgyújtott épület maradványát 
és a bontási törmeléket a Részolg augusztusban elszállította. 

Ismét nyílt napot tartott a kerületi rendőrkapitányság októ-
berben. Az eseményen a Kolozsvár Általános Iskola két hatodik 
évfolyamos osztálya vett részt. 

Átköltözött új otthonába 
a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálat a XVI. kerületben. 
A szolgálat többek között a 
XV. kerület külső részeinek 
védelmét látja el. 

rendrendképkép
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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: 2019. január 24.
Lapzárta: 2019. január 17. 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.

ANDROID
APP

R Á K O S P A L O T A  •   P E S T Ú J H E L Y  •   Ú J P A L O T A         K Ö Z É L E T I    L A P J A

Ü Z L E T I   A P R Ó

AJTÓ, ABLAK
ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAK DOKTOR.HU 24 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszige-
telő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! Horvát Ákos, 
telefon: 06 70 550 0269

ÜVEGEZÉS

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

Tisztelt XV. kerületi Polgárok!
Kedves rákospalotai, pestújhelyi, újpalotai Lakótársak.
Eseményekben gazdag, dolgos év után jólesik megpihenni néhány napra a csalá-
dunk, barátaink, szeretteink körében. Megállni és számot vetni a jóról, a szépről 
és a nehezebb időszakokról. Abban a hitben ünnepelni, hogy az elkövetkező új 
év mindannyiunk számára könnyebb, eredményesebb, gazdagabb lesz. Ennek 
reményében kívánunk Önöknek, családjaiknak áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket, jó egészséget és sikeres, boldogabb új esztendőt.
Polgárok Palotáért Egyesület

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

   

FOGTECHNIKAI 
LABOR

Precíziós 
kivehető, rögzített 

fogpótlások készítése 
– mérsékelt árakon. 

Nyugdíjasoknak kedvezmény!
XV. kerület, 

Madách utca 35.
Telefon: 417-1276

V&V

ZOLI, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy fúró,
de segítségével egy polc az esti meséknek.

    Ha mindenre
van több ötleted!
Várunk a csapatunkba! 

Jelentkezés: áruházunkban személyesen,
vagy hust321hr@praktiker.hu címen.

       • Családias légkör

     • Közösséget alkotunk

   • Használhatod a kreativitásodat

             • Tervezhető munkaidő

             • Hosszú távra szóló,

                biztos munkahely

          • Forgalom után járó prémium

             • Targoncavezetői jogosítvány

                megszerzésének a lehetősége

           

Akár nyugdíjasként, 

vagy részmunkaidőben is!

Legyen a zsebében a XV. kerület 
minden újdonsága!minden újdonsága!

Legyen mindig percre kész!

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLegyLegyegyeLegygygyggggLeeeLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLegyeeeeeeeeeeggLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLegy

Töltse le az XV Média appot a Play Áruházból, az AppStore-ból vagy az impresszu-
ban levő QR-kód segítségével, és értesüljön azonnal a kerület fontos eseményeiről!
  az app segítségével okostelefonján olvashatja 

a www.xvmedia.hu weboldal híreit

  a friss hírekről automatikus üzenetben 
értesül

  a nyomtatott változatnál hamarabb 
olvashatja az ÉLETképek magazint
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FÖLDGÁZ- ÉS ÁRAMSZÁMLÁK 
KÉNYELMESEN, ONLINE, AKÁR 
A MOBILODRÓL!
Igényeld most és 1000 Ft-ot azonnal jóváírunk számláidból. 
Sőt, az új regisztrálók között ajándékutalványokat sorsolunk ki!

Hagyd meg  
a papírt az ünnepi  
csomagoláshoz!

Részletek: www.kattanjazeszamlara.hu

Kattanj az e-számlára és nyerj!
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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. 

DECEMBERI-JANUÁRI AJÁNLÓ

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

POLUSCENTERMOZI. HU ..    ...           
/PolusCenterMozi

e jegyvásárlás: ...     .... ........ ..

NTERMOZI. HU ..    ..... .           
/PolusCenterMozi

Szép
karácsonyi

ünnepet kívánunk

mindenkinek!

Emlékest a Pólus moziban

2019. január 11. 19:00
Pólus Mozi, Nagyterem

relikvia-Kiállítás
a Magyar Elvis Klub jóvoltából

tribute koncert
felvezető beszélgetés, 

majd zenei blokk, közreműködik  
Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar & 

John Laslo Farkas

koncertfilm
vetítés

Kísérőfilm: Elvis 1956-os Tv-fellépése
a magyar szabadságharcosok

előtt tisztelegve
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