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rendkívüli testületi ülést hívott 
össze november 29-én, este fél 
7-re Hajdu lászló polgármester. 
a meghívó szerint az ülésen öt na-
pirendi pontot tárgyalnak meg a 
képviselők.

Csökkenhet az építmény- és 
a telekadó mértéke január-
tól kerületünkben. Az épít-
ményadó esetében éven-
te négyzetméterenként 2 fo-
rint, míg a telekadó esetében 
évente négyzetméterenként 
1 forint a csökkentés mérté-
ke. Az adó mérséklését az te-
szi lehetővé, hogy a KSH ál-
tal közzétett adatok szerint 
2015-ben 0,1 százalékos de-
fláció volt, így az előző évre 
meghatározot t  adóma xi-
mum 2017-ben csökken. A 
helyi adórendelet pedig az 
építmény- és a telekadó ma-
gasabb mértékét az adóma-
ximumban állapította meg. 

A rendeletmódosítást kö-
vetően 2017. január 1-jétől az 
építményadó mértéke a 100 
négyzetméter hasznos alap-
területet meghaladó épít-

mény esetén évente 1846 fo-
rint lesz négyzetméteren-
ként, a telekadó mértéke a 
belterületi adóköteles telek 
után pedig évente 335 forint 
négyzetméterenként.

Kötelezettséget vállalhat 
a testület a GMK 2017. évi 
élelmiszer-alapanyag; a tisz-
títószerek, tisztítóeszközök, 

higiéniai és háztartási pa-
píráru, valamint a hibaelhá-
rítási, karbantartási és kisja-
vítási anyagok beszerzésére.

– A Magyar Kézilabda 
Szövetség (MKSZ) pályáza-
tot írt ki olyan tornatermek 
felújítására, amik alkalma-
sak kézilabdázásra. Sikeres 
pályázat esetén a beruhá-

zás 70 százalékát az MKSZ, 
30 százalékát a pályázó áll-
ja. Kerületünk két tornate-
rem-felújítására pályázik. Az 
egyik a volt Száraznád isko-
la tornaterme, ahol az ingat-
lan tulajdonosaként az ön-
kormányzat nyújtja be a pá-
lyázatot, de sikeres elbírálás 
esetén az önrészt a fenntartó 

katolikus egyház fizeti majd 
meg. A másik a Sződliget ut-
cai tornaterem lenne, aminél 
az önrészt is az önkormány-
zat állná. Szakmai partne-
reként a Kinizsi TTK vesz 
részt a pályázatban – mond-
ta el az előterjesztő, dr. Pin-
tér Gábor alpolgármester. A 
pályázatokról jövő év elején 
döntenek.

A képv iselők dönthet-
nek arról, hogy a Palota Te-
hetségfejlesztő Egyesülettel 
jövő év végéig közművelő-
dési megállapodást kötnek, 
továbbá térítésmentes hasz-
nálatba adnak az egyesület-
nek a Hubay zeneiskola épü-
letében néhány helyiséget. 
Ugyancsak biztosíthatják a 
XV. kerületi Fúvószenekari 
Egyesület részére az ingye-
nes ingatlanhasználatot a 
következő öt évre.

Jónás Á.
(A testületi ülések élőben és 
felvételről is teljes terjedel-
mükben megtekinthetők az 
onkormanyzatitv.hu és a 
bpxv.hu honlapokon.)

elismeréseket adtak át november 17-én, a 
szociális munka napja alkalmából a hiva-
talban. az önkormányzat minden évben kö-
szönetet mond a támogatásra és segítségre 
szorulókért dolgozó szakembereknek.

– A kerületi önkormányzat tisztség-
viselői, vezetői keresik azokat a meg-
oldásokat, amikkel a jövőben még 
jobban megbecsülhetik a szakma 
iránt elkötelezett dolgozókat – mond-
ta Hajdu László polgármester a kerü-

leti ünnepségen. – Számunkra fon-
tos, hogy legyen jövőképe a szociá-
lis szakembereknek, fontos, hogy le-
gyenek erőtartalékaik a folyamatosan 
nehezedő és egyre összetettebb fel-
adataikhoz.

A kerületi ünnepségen ezt követő-
en a szociális területen hosszú ideje 
a kerületben dolgozókat, a nyugdíjba 
vonuló szakembereket jutalmazták, 
illetve az Év Szociális Munkása díjat 
is átadták.

Huszonöt éves jubileumi kitünte-
tésben részesült Bozsik Brigitta, Csi-
ki Rozália, Jobbágy Mária, Szabóné 
Busi Julianna, Százné Orosz Krisz-
tina és Vad Sándor Ferencné. Mol-
nárné Csillag Mirna és Nagy Ka-
talin a 30 éves munkaviszonyáért, 
Kató Lászlóné a 35, Dányiné Utasi 
Edit pedig a 40 évesért részesült ju-
talomban. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából 
Tarjányi Istvánnét köszöntötték. Az 

Év Szociális Munkása díjat idén Bo-
ros Tibor, Flóra Anita, Glódiné Ma-
jor Erzsébet, Gruber Gábor, Gyulai 
Rita és Pauli László vehette át.

Az ünnepségen a szociális terüle-
ten az önkormányzattal együttmű-
ködő Szociális és Rehabilitációs Ala-
pítvány három munkatársát, Gosz-
tonyi Ágnest, Hegedűs Jánosné Vass 
Mónikát és Pápai Tamást is köszön-
tötték.

Riersch Tamás

Tornaterem-felújítás és adócsökkentés 

Változik a telekadó | Néhány forint is sokat jelent

Díjazták a segítőkészséget

elismerések a szociális szférának | Nehéz és összetett a feladatuk
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a lakosok véleményét is kikérte az önkor-
mányzat az új lakásrendelettel kapcsolat-
ban azon a társadalmi vitán, amit november 
végén tartottak a hivatalban. a készülő do-
kumentum részleteit dr. Kiss gyula, a palota 
Holding ingatlan- és vagyonkezelő zrt. szak-
mai tanácsadója ismertette a hallgatóság-
gal. a legtöbb lakossági észrevétel a bérbe-
adás feltételeinek változásával kapcsolatban 
hangzott el.

– A képviselő-testület a szeptembe-
ri ülésen fogadta el a lakáskoncepciót, 
amiben meghatározta a végrehajtandó 
feladatokat is. Az első ilyen az új lakás-
rendelet megalkotása volt – ismertette 
dr. Kiss Gyula. 

A XV. kerületben található több 
mint 37 ezer lakásból körülbelül 2100 
önkormányzati tulajdonú. Ebből 
mintegy 1820 lakást már bérbe vettek. 
Ezek közül 1300 összkomfortos, 344 
komfortos, 183 pedig fél- vagy kom-
fort nélküli. A legmagasabb lakbér a 

legmagasabb komfortfokozatú lakás-
ban négyzetméterenként 900 forint, a 
legalacsonyabb pedig az úgynevezett 
szociális szükséglakásban négyzetmé-
terenként 88 forint. Az önkormányzati 

lakások bérbeadása szociális, önkölt-
ségi és piaci alapon történik. 

– Az új lakásrendelet szabályoz-
za a feladatköröket, a lakások bérbe-
adását. A piaci alapon történő bér-

beadást 2025-ig 10 százalékra kelle-
ne növelni, míg a szociális és önkölt-
ségi alapú bérbeadás 45-45 százalék 
lenne, és a rendelet a szociális alapú 
bérbeadást is szabályozná – mondta 
az előadó. – Az önkormányzati laká-
sok bérlése 5 évre szólna, amit meg le-
hetne hosszabbítani. Illetve pontosan 
körül kellene határolni, hogy a bérbe 
vett lakásokat mire lehet használni. 
Az új rendelet a díjhátralékok kezelé-
sét is szabályozza.

A hátralékkezelés, illetve a szoci-
ális alapon történő bérbeadás a ren-
delet két sarkalatos pontja, ami a tár-
sadalmi vita hozzászólásaiból is ki-
derült. Az önkormányzat vezetői és 
a rendelet készítői az észrevételeket 
részben megválaszolták, részben pe-
dig feljegyezték, hogy azokat majd be-
építsék a végleges tervezetbe. Az új la-
kásrendeletet várhatóan csak a jövő év 
eleji ülések valamelyikén tárgyalja a 
testület.                                                R. T.

Megalakulását követően munká-
hoz is látott a közétkeztetési kerek-
asztal. a dr. pintér gábor alpolgár-
mester vezetésével alakult szakmai 
testület először az újpalotai Pajtás 
étterembe látogatott, majd a lász-
ló gyula gimnázium és általános is-
kola konyhájában járt, hogy ellen-
őrizze az ételek minőségét.

– Mindkét helyszínen azt ta-
pasztaltuk, hogy a felszolgált 
ételek kifogástalan minőségű-
ek, és a mennyiségük is ele-
gendőnek tűnt – mondta az 
alpolgármester a két látoga-
tást követően.

A testület ezután szakmai 
fórum keretében megtárgyal-
ta a közétkeztetés eddigi ta-
pasztalatait. 

– A fórum résztvevői sze-
rint az új szolgáltató színre 
lépésével javult a közétkez-
tetés minősége – értékelte az 
elhangzottakat dr. Pintér Gá-
bor. – Természetesen akad-
nak kisebb javítanivalók, ám 
a szolgáltató ebben is part-
nernek bizonyul. 

Az első közétkeztetési ke-
rekasztalon több dologról is 
döntöttek. Egyrészt, hogy a 
közeljövőben szélesítik a Paj-

tás Étterem igénybevevőinek 
a körét. Eddig ugyanis csak 
kerületi lakcímmel rendelke-
zők vehették igénybe a ked-
vezményes közétkeztetést, de 
a jövőben erre a kerületben 
dolgozóknak és máshol la-
kóknak is lehetőségük nyílik. 
Ehhez azonban előbb rende-
letet kell módosítania a testü-
letnek, amire várhatóan a de-
cemberi ülésen kerülhet sor. 

A Pajtás Étterem azért ke-
rült napirendre, mert az el-
múlt egy évben majdnem a 
felére csökkent az elfogyasz-
tott ételadagok száma. 

– Nagyon fontos, hogy a 
kerekasztal monitoringmun-
kájában a szülők is részt ve-
gyenek, mert a gyerekek ré-
vén ők is érdekeltek a szol-
gáltatás minőségének a ja-
vításában – hangsúlyozza 
az alpolgármester. – Éppen 
ezért a következő szakmai 
megbeszélésre a szülői mun-
kaközösségek képviselőit is 
meghívjuk majd.

A szolgáltató képviselő-
je elmondta, minden intéz-
ménnyel tárgyaltak már, ösz-
szegyűjtötték az igényeket, 
illetve minden héten visz-

szajelzéseket kérnek tőlük az 
ételek minőségéről és meny-
nyiségéről. Az intézmények 
kérdőiven tehetik meg észre-
vételeiket.

– Kérünk mindenkit, aki a 
közétkeztetést igénybe veszi 
– szülőt, gyereket, pedagó-
gust, konyhai dolgozót, nyug-
díjast –, hogy az észrevéte-
lét vagy esetleges panaszát 
juttassa el hozzánk a kozet-
keztetes@bpxv.hu e-mail-cí-
men, ezzel is segítve a mun-
kánkat – tette hozzá az alpol-
gármester. 

Riersch Tamás

Napirenden a közétkeztetés

mindenki elmondhatja a véleményét | várják az észrevételeket
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a lakosság is formálja a lakásrendeletet

Kedvezményes lakhatás | körülhatárolt bérbeadási szabályok
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a jó példa mindig követendő, márpedig az Új-
palotai 1. számú lakásfenntartó szövetkezet 
már régóta etalonnak számít, nemcsak a kerü-
letben, hanem a fővárosban is. Ha magasak a 
közüzemi díjak, vagy sokan nem fizetnek közös 
költséget, mindig van ötletük a megoldásra. 

– A Nyírpalota utca 1–21. szám alatti 11 
lépcsőházas házat kezelő lakásszövet-
kezet 1970 óta működik – mondta az al-
elnök, az újpalotai lakótelepre 1971-ben 
elsőként beköltöző Gugyella János. – A 
nagy felújítások kora az ezredforduló 
idején kezdődött.

A Nyírpalotai utcai ház első fejlesz-
tése a fűtés-korszerűsítés volt, ami-

vel jelentősen csökkentették a távhő 
díját. Ezt követte a nyílászárók cseré-
je, az épület szigetelése, majd bevezet-
ték, hogy a fűtési rendszert online ol-
vassák le. 

– Az elmúlt 16 évben ezeknek a fej-
lesztéseknek köszönhetően éves szin-
ten 18 ezer gigajoule-ról 8-9 ezerre si-
került csökkenteni az összhőfelhaszná-
lást – mondja az alelnök.

A ház közössége  úttörő volt a fej-
lesztésekben a kerületben. Mint aho-
gyan a napelemek használata terén is. 
Ezek felszerelésével az éves áramfo-
gyasztás díját 2,5 millió forintról 5-600 
ezerre csökkentették.

– Négy éve nem emelkedett a kö-
zös költség a házban, és úgy tervezzük, 
hogy ez az elkövetkezendő négy évben 
nem is változik – véli Gugyella János. 

Ennek egyik oka, hogy idén újabb 
nagy sikert könyvelhetett el az 1. Számú 
Lakásszövetkezet. A Nyírpalota utca 1. 
számú házban a fővárosban elsőként 
bevezették a gázfogyasztás mérését, 
aminek döbbenetes eredménye lett: az 
eddig általányban elszámolt havi át-
lag 600 köbméter gázfogyasztás helyett 
augusztus óta csak átlag havi 100 köb-
métert használtak a lakók. Éppen ezért 
ezt a megoldást a többi tíz lépcsőházra 
is ki akarják terjeszteni. A szövetkezet 

vállalta, hogy a beruházás végén a mért 
gáz díját a saját költségvetéséből fog-
ja kigazdálkodni, így a jövőben már az 
sem fogja a lakókat terhelni.

A fejlesztések nagy része a lakók 
és a szövetkezet gazdálkodása miatt 
történt. A közösköltség-kintlevősége-
inket 2012-ig végrehajtóval hajtottuk 
be, a devizahitelek bedőlése óta azon-
ban más módszerekhez kellett folya-
modnunk. Aki elmarad a közös költ-
séggel, annál lekapcsoljuk az áramot. 
A kintlevőségeinket 2013 óta 4,5 mil-
lió forintról 1,5 millióra tudtuk csök-
kenteni.                            

Riersch Tamás

a piszkos járda ugyan még nem 
balesetveszélyes, azonban azzá 
válhat, amint a fákról lehullott le-
velekre eső vagy hó esik. a rend-
szeres járdatakarítás nemcsak az 
esetleges balesetek, hanem higi-
éniai szempontok miatt is létfon-
tosságú.

Az ingatlanok előtti járdasza-
kaszok takarítása a tulajdo-
nos kötelessége. Ez a családi 
házas övezetekben éppen úgy 
kötelező, mint a társasházak 
vagy lakótömbök, vendéglá-
tóegységek és üzletek előtti 
járdaszakaszok tulajdonosai-
nak, illetve bérlőinek. 

A kötelezettségnek azon-
ban nem mindenki tesz eleget, 
pedig az avart, a szemetet vagy 
havat a tulajdonosnak el kell 
takarítania az ingatlanja előtti 
járdaszakaszról, vagy gondos-

kodni kell arról, hogy azt va-
laki helyette megtegye. Ha en-
nek nem tesz eleget, akkor sú-

lyos következményei lehetnek 
a mulasztásának. 

Családi házaknál talán ez 

egyértelmű, azonban tévedés 
azt gondolni, hogy a társashá-
zak esetében a csúszásmente-

sítés, a ház előtti tisztán tar-
tott porta a közös képviselő 
feladata. 

A közös képviselő nem ta-
karító és nem karbantartó. A 
társasházakról szóló törvény 
tartalmazza a közös képviselő 
feladataival kapcsolatos ren-
delkezéseket, amik elsősorban 
a közös költséggel való gazdál-
kodásra, illetve a társasház 
képviseletére terjednek ki. 

A takarítás, illetve a csú-
szás mentesítés a társasház tu-
lajdonosközösségének a fel-
adata. A tulajdonosok a mu-
lasztásért pedig egyetemle-
gesen felelnek. Amennyiben 
nem akarják maguk eltakarí-
tani a havat, piszkot, akkor a 
közgyűlés megbízhatja a kö-
zös képviselőt, hogy a mun-
kára vállalkozóval szerződést 
kössön.                              (ber)

Újító lakásszövetkezet, elégedett lakók

bosszúság vagy kötelezettség?

gugyella János | alacsony közös költség...

piszkos ügyek | Járdát takarítani mindenkinek kell
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a 10 éves drogoplex ambulancia 
programjai nagy segítséget je-
lentenek a droghasználóknak, ha 
szeretnék elhagyni a szerhasz-
nálatot. Erről is szó volt novem-
ber 16-án az ambulancia szakmai 
együttgondolkodó napján, melyet 
a xV. kerületi polgármesteri hiva-
talban tartottak.

Varga Mónika addiktológi-
ai konzulátus, az ambulan-
cia koordinátora elmondta: 
„ahhoz, hogy eredménye-
sen tudjanak tevékenyked-
ni a drogmegelőzés és a gyó-
gyítás, a rehabilitáció, va-
lamint a kínálatcsökkentés 
terén, elengedhetetlen az 
az együttműködés, partne-
ri hozzáállás, amit társszer-
vezetektől kapunk.” A szak-
ember a fórumon külön ki-
emelte, hogy létfontosságú 
számukra a kerületi önkor-
mányzat támogatása. 

A Drogprevenciós Ala-
pítvány 2006-ban a XV. ke-
rületi Arany János utca 73. 
szám alatt Drogoplex Am-
bulanciát nyitott a helyi ön-
kormányzat segítségével, 
a hol  szenvedélybetegek-
kel és azok hozzátartozóival 
foglalkoznak. Szolgáltatása-
ik köre sokrétű, pszichiáter, 
szociális munkás, addikto-
lógiai konzultáns és pszi-
chológus kollégák segítenek 
a betérőknek. Tanácsadás, 
egyéni esetkezelés mellett 
lehetőség van családi kon-
zultációra, valamint önsegí-

tő és hozzátartozói csoport-
terápiára is. 

Hajdu László polgármes-
ter az ambulancia megnyitá-
sát elevenítette fel, ugyanis 
a képviselő-testület akkor-
tájt számos kérdésbe, jogsza-
bályba ütközött, míg meg-
alkották a helyi drogstraté-
giát. Idén februárban pedig 
már újraszerveződött a Ke-
rületi Kábítószer Egyezte-
tő Fórum, ami aktualizálta a 
2006-ban megalkotott stra-
tégiai feladatokat és a cselek-
vési tervet. „A cél, hogy meg-
előzzék a szerhasználatot, 
továbbá, hogy vonzó legyen 
az egészséges, drog nélkü-
li életstílus, amiben kiemelt 
szerep jut az egyén környe-
zetének” – mondta a polgár-
mester. 

A z  E m b e r i  E r ő f o r r á -
sok Minisztériuma Nemzeti 
Drogmegelőzési Koordiná-
ciós Osztály vezetője, Mül-
ler Éva a 2013–2020-ra vo-
natkozó Nemzeti Drogel-
lenes Stratégia irányelvei-
ről beszélt. Mindemellett a 
kerületi önkormányzat és 
a drogambulancia kapcso-
lata is szóba került, mely-
ről dr. Buzna Andrea orvos  
igazgató tartott beszámolót. 
A tanácskozáson ezenkívül 
pszichiáterek, addiktológu-
sok, szociológusok, terápiás 
munkások és a téma iránt fo-
gékony szakemberek osztot-
ták meg tapasztalataikat, ja-
vaslataikat.                          B. I.

Egy éve, amikor charlie sheen 
amerikai színész egy tavaly no-
vemberi tévéadásban bejelentet-
te, hogy HIV-pozitív, minden eddi-
gi rekordot megdöntött azoknak a 
száma, akik az interneten rákeres-
tek a betegségre. a Két pasi meg 
egy kicsi televíziós sorozat sztárja 
azt remélte, bejelentése arra kész-
tet másokat, hogy védekezzenek 
az aIds-et okozó vírus ellen. 

Tav a l y  a z  e l s ő  fé lé v b e n 
több mint százharminc új 
HIV-fertőzöttet regisztrál-
tak Magyarországon, ezzel 
az 1985 óta kiszűrt HIV-fer-
tőzöttek száma majd’ három-
ezerre emelkedett. Tavaly 
nyár végéig kilencen haltak 
meg és huszonnégyen bete-
gedtek meg AIDS-ben, vagy-
is a HIV-fertőzés késői stádi-
umában. 

Az AIDS fertőző betegség, 
amely a véráramba kerülve 
terjed a HIV révén. Az AIDS 
világnapja december 1-je, és 
ilyenkor előkerülnek a piros 
szalagok, amik arra figyel-
meztetik a társadalmat, hogy 
a v írus nem válogat. Ha-
zánkban fő terjedési módja 

a védekezés nélküli szexuális 
együttlét és a drogfogyasztás 
során alkalmazott, fertőzött 
injekciós tű használata. 

– Hazánkban a HIV-fer-
tőzés és az AIDS terjedésé-
nek megakadályozásával az 
Anonym AIDS Tanácsadó 
Szolgálat Közhasznú Egye-
sület foglalkozik. Céljuk a to-
vábbfertőzések megelőzése, 
felvilágosítással és elterelés-
sel különös tekintettel az int-
ravénás drogfogyasztók kö-
rében – mondta az egyesü-
let munkatársa a Drogoplex 
Ambulancia által szervezett 

szakmai konferencián, me-
lyet november 16-án tartot-
tak a kerületi polgármesteri 
hivatalban.

A tudósok nagy erőbedo-
bással küzdenek, hogy meg-
találják az orvosságát. A ma 
elérhető kezeléssel a betegek 
élettartama 35-40 évvel meg-
hosszabbítható, és szinte tü-
netmentes élet biztosítható. A 
gyógyszerét rendszeresen sze-
dő, kezelt, fizikai és mentá-
lis egészségére és életmódjára 
odafigyelő, bizonyos feltétele-
ket betartó HIV-fertőzött nem 
fertőz tovább.                   (béres)

modern ágyakat kapott a rákos úti 
szakrendelő kardiológiai osztálya. 
az új eszközök nagyban megköny-
nyítik a betegek vizsgálatát. 

– Novemben megérkeztek az 
EKG-rendelőnkbe és az egyik 
kardiológiai rendelőnkbe a 
régen várt elektromos mű-
ködtetésű mult i f unkciós 

ágyak – tudtuk meg dr. Wall-
ner Éva főorvostól. 

Az új eszközök kényelme-
sek és nagymértékben meg-
könnyíti a betegek ellátását 
is, mivel a fej- és a lábrész 
könnyű mozgatásával ideális 
helyzetbe fektethetők. Áju-
láskor ugyanis a lábat fel-
emelve fektetik a beteget, lég-

zési zavarok, szívelégtelenség 
esetén pedig a fej emelése ja-
vít az állapoton.

– A guruló kerekek segít-
ségével az ágy egy mozdulat-
tal a vizsgáló közepére húz-
ható, így a beteg körüljárható 
– ismertette az új ágy előnye-
it a főorvos. – A stabil fém 
fekvőalap lehetővé teszi az új-
raélesztést az ágyon, a leve-
hető fejrész pedig légútvizs-
gálatoknál és az intubáláshoz 
teremt kedvező feltételeket. 

A Németországból érke-
zett ágyak fekvőmagassága 
könnyen emelhető és süly-
lyeszthető, így az ellátás so-
rán a személyzet számára is 
optimális, kényelmes pozíció 
alakítható ki. Dr. Wallner Éva 
elmondta, a kiválasztás során 
alapvető szempont volt, hogy 
az ágy a meglévő rendelők 
között könnyen mozgatha-
tó legyen.

Riersch Tamás

közös érdek 
a józan élet

gondolkodás a függőségekről | Pozitívan ható környezet

a vírus nem válogat!

gördülékeny betegellátás
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Könnyen kezelhető ágyak | kényelmes pozíciók
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Javában tartják már az igazgatói tájékozta-
tásokat, nyílt napokat, szemléltető órákat a 
középfokú iskolákban, hiszen pár hét múl-
va be kell adni a szülőknek és csemetéiknek 
a jelentkezéseiket a 6, illetve a 8 osztályos 
gimnáziumokba.

Még mindig megoszlanak a vélemé-
nyek arról, hogy egy negyedik vagy 
hatodik osztályos tanulót érdemes-e 
kitenni annak a felvételi tortúrának, 
amit a gimnáziumi rendszer követel. 
A túljelentkezések azonban azt bizo-
nyítják, hogy népszerűek a 6, illetve 8 
osztályos gimnáziumi képzések. A fel-
vételi eljárás központi írásbeli vizsgá-
val kezdődik 2017. január 21-én, amire 
december 9-ig lehet jelentkezni azzal 
a formanyomtatvánnyal, ami az Okta-
tási Hivatal honlapjáról letölthető. Az 
írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja 
az eredményes középiskolai tanulás-
hoz szükséges alapvető készségek és 
képességek, kompetenciák felmérése. 
A diákok magyar nyelvből és matema-
tikából kapnak feladatokat. 

Az írásbelire abban az intézmény-

ben kell jelentkezni, ahol a tanuló a 
felvételit szeretné írni, ha a gyermek 
több helyre jelentkezik, akkor ő maga 
dönti el, melyikben írja meg közpon-
ti dolgozatát. A sikeres írásbeli után 

azonban szóbeli vizsgán is kell bizo-
nyítaniuk a gyerekeknek, amire szin-
tén formanyomtatvánnyal kell jelent-
kezniük február 15-éig. A jelentkezést 
segítő minden dokumentum az inter-

neten is elérhető a www.oktatas.hu 
oldalon. Az Oktatási Hivatal pedig a 
kifir@oh.gov.hu e-mail-címen fogad-
ja a beiskolázás rendszerével kapcso-
latos kérdéseket.                                      (b)

Felvételi a középfokú iskolákban

Iskolaváltási hajrá | irány a gimnázium?
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stresszoldó gyakorlatok diákoknak
az országos média is hírt adott az 
iskolai stresszről és ennek felol-
dásáról, ugyanis a magyar diák-
sport szövetség kezdeményezésé-
re alternatív tornaként elsősorban 
a testnevelésórákon, de akár más 
órákon is stresszoldó, szorongás-
oldó gyakorlatokat vezetnének be. 
Miről is van szó? a Fővárosi Peda-
gógiai szakszolgálat xV. Kerületi 
tagintézményének munkatársai tá-
jékoztatták lapunkat.

A felhalmozódott stressz és a 
különböző feszültségek ösz-
szeadódnak, de gyakorlatot 
lehet szerezni abban, hogy a 
gyerek saját magát ellazítsa, 
oldja a benne levő feszültsé-
gét. A kisebb gyerekeknél já-
tékos, ritmikus, jó hangulatú 
mozgásos gyakorlatokkal le-
het ezt elérni, a nagyobbak-
nál fokozatosan a befelé fi-
gyelés, elmélyedés, a passzív 
relaxációs módszerek lehet-
nek eredményesek. 

Egy mai iskoláskorú gye-
rek sok órát tölt falak között, 
nagyrészt egy helyben ülve 
úgy, hogy fegyelmezettséget, 

visszafogottságot és teljesít-
ményt várnak el tőle. Ugyan-
akkor sokkal kevesebb ide-
je van szabad levegőn sza-
bad mozgásra, játékra, mint 
amennyire az egészséges fej-
lődéséhez szüksége lenne. 
Az óvodából kikerülve még a 
padban ülés, a 45 percig tar-

tó figyelem is komoly meg-
terhelést jelent a legtöbb gye-
rek számára, amit nem köny-
nyű megszoknia. Inger- és in-
formációdömpingben élünk,   
aminek a feldolgozásához 
szintén időre, kikapcsolódás-
ra volna szükség – nyomaté-
kosítják a szakemberek. 

A feszítést lazításnak, a 
visszafogottságot felszabadu-
lásnak, a mozgást nyugalom-
nak kellene ellensúlyoznia 
ahhoz, hogy fizikailag, lelki-
leg egészségesek maradjunk. 
A túlfeszítettség jeleit a gye-
rekeken is gyakran látjuk: fá-
radtak, túlpörögnek, dekon-

centrálttá, nyugtalanná vál-
nak, és előfordul az is, hogy 
vegetatív, akár pszichoszo-
matikus tüneteket mutatnak. 
Vagy éppen agresszívabbak 
lesznek, és nem tudják az in-
dulataikat kezelni, mert nem 
tanulták meg. 

(béres)

gyakorlat teszi a mestert | megtanulható a nyugalom
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százszeletes ajándék tortával ün-
nepelte a szövőgyár utcai óvoda 
apraja-nagyja, hogy negyven éve 
építették fel az ovi épületét. a gye-
rekek ajándékot is kaptak a szüli-
nap alkalmából.  

– Akkor jó egy óvoda, ha a 
család kihelyezett tagozata-
ként működik, és erre az ovi 
fennállása óta törekszünk 
is – mondta a köszöntőbe-
szédben Balla Béláné óvoda-
vezető. 

A telken már 1924-ben 
óvoda állt, de a kerület lako-
sainak száma olyan ütemben 
növekedett, hogy a régi két-
csoportszobás épület helyé-
re újat kellett felhúzni 1976-
ban. A társadalmi összefo-
gásban megépült óvoda éle-
tében az évek alatt számos 
változás volt, az utolsó na-
gyobb átszervezés 2011-re 
esett, amikor két másik óvo-
dával összevonták, és így 

alakult meg a Rákospalotai 
Kertvárosi Összevont Óvoda. 
Az intézményben az elmúlt 

években elvégezték a lapos-
tető-szigetelést, kialakítottak 
tornatermet, logopédiai szo-

bát és az udvari játékokat, va-
lamint a nyílászárókat is ki-
cserélték. 

Az ünnepségen dr. Ba-
lázs Zoltán alpolgármester, 
aki ajándékkal kedveske-
dett a gyerekeknek, kiemel-
te, hogy az önkormányzat-
nak az épületek megújítása 
csak egy eszköz arra, hogy 
a helyi lakosok magukénak 
érezzék a kerületet. A be-
széd után v irágcsokorral 
köszöntötték többek között 
az intézmény első vezető-
jét, Szabados Istvánnét, aki 
22 évig volt az óvoda élén, 
majd a kicsik mutatták be 
verses-zenés műsor ukat. 
A közeli cukrászda is ked-
veskedett az ünneplőknek, 
százszeletes ajándék tortát 
küldött a szülinapra. 

A kerek születésnapnak 
ugyan vége, és foly tatód-
nak a hétköznapok, ám a 
családias légkör továbbra is 
megmarad az oviban a gye-
rekek és szüleik örömére. 

Kovács Ildikó

a család kihelyezett tagozata

tortás születésnap | Ünnep az ovinak, ajándék a gyerekeknek
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a Vakok és gyengénlátók Közép-magyaror-
szági regionális egyesülete (VgyKe) fontos 
feladatának tartja, hogy segítse és támogassa 
a látássérült szülőket és a látássérült gyere-
ket nevelő családokat. Ennek jegyében szülői 
klubba is invitálta az érintetteket.

Az egyik résztvevő, Boglárka középko-
rú édesanya, egyéves kislánya egy rit-
ka betegséggel született, aminek kö-
vetkezménye, hogy gyermeke látássé-
rült. Mint mondja, „erre a traumára 

nem lehet felkészülni, de nagy segít-
ség, ha sorstársakkal és szakemberek-
kel tud beszélgetni, akik tapasztalata-
ikat, bevált módszereiket megosztják 
velük”. A VGYKE újpalotai fórumára is 
azért látogatott el, hogy informálódjon 
lehetőségeikről, valamint az életminő-
ségüket javító szolgáltatásokról. 

Az anyuka arra is kitért, hogy a 
nehézségek ellenére bizakodóak, és 
a hozzá hasonló szülőknek azt üzeni, 
merjenek segítséget kérni, legyenek 

nyitottak, és főként ne szégyenkezze-
nek, mert a vakság egy állapot, amivel 
együtt lehet élni.

Az egyesület a Családi erőforrások 
programjának köszönhetően szervezte 
meg városrészünkben a korai fejlesz-
téssel és a szülő és gyerek segítésével 
foglalkozó szakemberek szakmai fó-
rumát október 26-án, november 15-én 
pedig szülői klubba invitálták az érin-
tetteket Osszuk meg, oldjuk meg cím-
mel. A fórumokon szó volt a látássérült 

gyereket nevelő szülőkről, valamint a 
helyi ellátórendszer jelenlegi helyze-
téről, a korai fejlesztési lehetőségek-
ről. Ugyancsak beszéltek az elérhető 
fejlesztésekről, az integráció felé veze-
tő utakról és a szakemberek bekapcso-
lásának lehetőségeiről. Mindemellett 
bemutatkozott az Országos Látásvizs-
gáló Bizottság is. Második alkalommal 
kaptak kiemelt szerepet a szülők és a 
látássérült gyermeket nevelő családok. 

-s -i

Lássuk a lehetőségeinket!
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Közmeghallgatás
A Fővárosi Közgyűlése december 7-én, szerdán délután 4 órai 
kezdettel közmeg hallgatást tart a Fővárosi Önkormányzat 
közgyűlési termében (Főpolgármesteri Hivatal, Budapest V. 
kerület, városház utca 9–11., i. emelet, díszterem). a buda-
pestiek kérdéseiket a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáján (V. kerület, Bárczy István utca 1–3.) lévő urnában 
helyezhetik el december 5-én délután 4-ig, illetve postán jut-
tathatják el az 1840 Budapest címre. n

Üzembővítés a kerületben

szélesíti a Power and gas üzemének termék-
portfólióját a Siemens, ezért a vállalat bőví-
ti  a XV. kerületi gyáregységét is. A fejlesztés 
részeként 12 500 négyzetméter új csarnok-
résszel bővül az üzem, és százötven műszaki 
szakembert is felvesznek. A mostani 10 milli-
árd forintos beruházással növelik az üzem ka-
pacitását. a munkálatok novemberben elkez-
dődtek, és az új 10 000 négyzetméteres, illetve 
a 2500 négyzetméterrel bővített régi csarno-
kokban a titániumalapú turbinalapátok gyár-
tása 2018-ban kezdődhet. A beruházás rész-
leteiről és a várható hatásairól Szijjártó Péter, 
külgazdasági és külügyminiszter, valamint 

dale a. martin, a siemens zrt. elnök-vezérigaz-
gatója és goszták árpád, a vállalat Power and 
gas késmárk utcai üzemének gazdasági veze-
tője november 22-én sajtótájékoztatón szá-
molt be.
– a társaság beruházása újabb nagy siker, ami 
várhatóan a magyar gazdaságra is erős hatás-
sal lesz – mondta szíjjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter (bal oldali képünkön), aki a 
magyar állam egyik legfontosabb partnerének 
nevezte a német óriáscéget.
A cég jelenleg mintegy háromezer főt fog-
lalkoztat magyarországon, a késmárk utcai 
üzem egysége pedig hatvan éve működik. n

bethlen-nap

az iskola hagyományaihoz híven november 25-én bethlen-napot 
tartottak a bgszC bethlen gábor szakgimnáziumában. az iskola 
diákjai a BKK-val együttműködve tömegközlekedési vetélkedőt 
szerveztek. További érdekesség az iskolával kapcsolatban, hogy 
Szalóczy Pál (MÁV, BKK hangja) bemondásával, egyéni szignál-
lal jelzik a tanórák kezdetét és végét, a fontosabb eseményeken 
a tájékoztatószöveget és a szolgálati közleményeket. ez a fajta 
jelzőrendszer egyedülálló Magyarországon. n

télen is Ideki
a kerület hat játszóterén augusz-
tus óta működik az Ideki-program. A 
program célja, hogy a gyerekek mi-
nél több időt töltsenek mozgással a 
szabad levegőn, programokról pe-
dig postaládákba tett, kalandra hívó 
üzenetekkel értesítik a lakókat. a le-
veleket az ideki manók nevében a 
Plukkido pszichológus és szociálpe-
dagógus szakemberei írják. a vissza-
jelzések alapján a családok szeretik a 
programot, de a tervezők igyekeznek 
még több élményről tudomást szerez-
ni, ezért létrehoztak egy zárt Face-
book-csoportot. a csoportba való felvételt az 
info@plukkido.hu címre írt levéllel lehet kérni. 
A programban részt vevő játszóterek: Baksay 

sándor – Tompa utca sarok, kontyfa utca, Nyír-
palota út 1–2., Pestújhelyi tér, Taksony sor, Tar-
pai tér. n

metrópótlás
Az MTESZ-székház bontása miatt december 3-ától várhatóan há-
rom hónapon keresztül a 2-es metró mindkét irányban megállás 
nélkül halad majd át a kossuth lajos tér állomáson. a kimaradó 
metróállomás elérését a deák Ferenc tér és a kossuth lajos tér 
között közlekedő M2A jelzésű metrópótló autóbusz is segíti majd. 
A részletes forgalmi rendről a BKK később ad tájékoztatást. n

nem zárja el a gázt a Főgáz

Önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal a Főgáz december 17. 
és jövő január 9. között, hogy ebben az időszakban a fogyasztók ne 
maradjanak szolgáltatás nélkül. a kikapcsolási moratórium nem-
csak a védett fogyasztókat érinti, hanem azokat a lakossági ügyfe-
leket is, akiknek 60 napon túli számlatartozásuk van. A Főgáz segí-
teni kívánja a rászorulókat, hogy a karácsony és újév körüli ünnepi 
időszakot minden család megfelelő körülmények között tölthesse – 
áll az mTi-hez eljuttatott közleményben. a kikapcsolási moratórium 
a lakossági fogyasztókra érvényes, de nem vonatkozik azokra, aki-
ket már kikapcsoltak. n

Vasút 
a reptérre
döntött a kormány a liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtér és a 
Nyugati pályaudvar vasúti ösz-
szekötéséről. Több lehetőség 
közül a kormány egy 29 kilomé-
teres új vasúti pálya kiépítését 
részesíti előnyben, amely a Bu-
dapest–Cegléd–szolnok vasúti 
vonal új nyomvonala is lesz. a 
beruházás nagyságrendileg 100 
milliárd forintba kerül, a vonatok 
pedig 20 percenként járnának a 
vonalon, a menetidő 18-20 perc 
lenne a belváros és a reptér kö-
zött – ismertette a terveket lá-
zár János miniszterelnökséget 
vezető miniszter. n

Újabb bankócsere
Megújítja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2000 és az 5000 fo-
rintos címletű bankjegyeket. Az új bankók november 15-étől vál-
nak törvényes fizetőeszközzé, de a készpénzforgalomban csak 
2017. március 1-jétől lehet találkozni velük, hogy az automaták 
és pénzkezelő gépek kezelői felkészülhessenek – jelentette be 
Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke. A jelenlegi 2000 és 5000 fo-
rintos bankjegyek 2017. július 31-ig maradnak a készpénzforga-
lomban, vagyis augusztus 1-jétől már csak a megújított bankje-
gyekkel lehet fizetni. A régi bankjegyeket a hitelintézetek és a 
posta ezt követően még három évig, 2020. július 31-ig, a jegy-
bank pedig 20 évig, 2037. július 31-ig díjmentesen átváltja azo-
nos címletű törvényes fizetőeszközre. A két címlet grafikai jegyei 
nem változtak, a megújítás a hamisítás megelőzését szolgálja. n
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„ Azért kaptam a díjat, 
mert jó úton járok

aranyanyu Díjat kapott Kovács nikoletta, a Kontyfa Középiskola, szakiskola és általános is-
kola igazgatóhelyettese, élménypedagógus. az idén már 6. alkalommal átadott elismerést 
olyan nők kapják, akik az oktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában dolgoznak. 
a ridikül Magazin különdíjával együtt idén kilencen részesültek elismerésben a nők megbe-
csülésének ünnepén, november 10-én.

– Számított a díjra?
– Rendkívül jólesett ez az elismerés. De nem-

csak a díjnak, hanem a jelölésnek és a kiválasz-
tásnak is örülök. Fél füllel hallottam róla, hogy en-
gem is jelöltek a díjra, mert megkérdezték, hogy felhasználhatják-e az egyik 
képemet. Ám akkor fordultak komolyabbra a dolgok, amikor az elmúlt tan-
év végén értesítettek, hogy bent vagyok a négy jelölt között. Azóta min-
den meseszerűen történt, a szavazás, a promóciós film elkészítése 
és a díjátadó gála is. Ez utóbbin annyira meghatódtam, hogy 
megszólalni is alig tudtam, pedig nem szoktam a színpa-
don megilletődni.

– Változott az élete az elismerés óta?
– Igen, büszkén viselem az Aranyanyu jelvényt, de ér-

zem a felelősség súlyát is. Azért kaptam a díjat, mert jó 
úton járok, de erről az útról nem is szabad letérnem. De 
másként is változott az életem, mert megfogadtam, ha 
megkapom ezt a díjat, akkor 365 napon keresztül blogot 
vezetek. Nos, az oldal Aranycipellő néven már elindult 
(www.aranycipello.com), és remélem, elnyeri majd az ol-
vasók tetszését.

– Mit jelent az, hogy élménypedagógia?
– Az élménypedagógia olyan csoportos 

technika, ami fejleszti a gyerekek szo-
ciális kompetenciáját. A közös cso-
portos feladatmegoldáson, majd 
annak megbeszélésén keresztül a 
diákok egymással és a környeze-
tükkel szemben is toleránsab-
bak lesznek.

– Hol ismerkedett meg ez-
zel a módszerrel?

– Még az előző munkahe-
lyemen, egy IX. kerületi be-
illeszkedési és tanulási prob-
lémákkal küzdő gyerekekkel 
foglalkozó intézményben dol-
goztam, amikor lehetőségem 
nyílt, hogy egy évig az Egyesült 

Államokban képezhessem magamat. Ott ismerkedtem meg az élménype-
dagógiával, melyet az országban elsőként órarendbe illesztetten tartottam 
a IX. kerületi iskolában. A Kontyfában is alkalmazom ezt, főként kompe-
tenciák fejlesztésére, osztályok csapatépítésére, vagy éppen csak egy jó él-

ményre. Ma már a Kalandok és Álmok Szak-
mai Műhely keretében pedagógusokat is okta-
tok a módszer alkalmazására.

– Ennyire fontosnak érzi a módszer elter-
jesztését?

– Igen, mert úgy vélem, hogy a diákok az élet-
ben a szociális kompetenciák nélkül nem tudnak majd érvényesülni. Ráadásul 
ma már egyre több úgymond nem átlagos gyerek van az osztályokban, akikkel 
differenciáltan kell foglalkozni, ám ez csak a szociális kompetenciáik ismere-

tében lehetséges. De, hogy egyszerűbben mondjam, nem árt, ha a 
gyerekek időben megtanulnak egymásra is odafigyelni.

– Azt mondják, hogy nem átlagos pedagógus. Ön ho-
gyan látja ezt? 

– Csak szeretem, amit csinálok. Az extra képességem, 
hogy mindent nagy energiával teszek. Egy különleges-
ségem tényleg van, mind az ötszáznyolcvanhat gyere-
künk nevét fejből tudom, sőt azt is tudom, hogy milyen 
problémával küzdenek. Öt évre visszamenőleg vissza 
tudom idézni a neveket, és arra is emlékszem, ki melyik 

osztályba járt.
– Emellett sokat önkénteskedek, most például a Me-

sekő Alapítványnak varrok bábukat, amit karácsonykor 
eladnak, és abból támogatják a Tűzoltó utcai gyermek-

klinikát. Szeretek futni is, ám ezt sem csak a sportérté-
ke miatt teszem, hanem ezzel is jótékonykodok. Fu-

tottam már hospice házért és koraszülött-
alapítványért is. Eddig a legnagyobb 

távom 40 kilométer volt, de jövőre ma-
ratoni korba lépek, így a 42 kilométer 

vár rám. 
– A futás mellett a másik nagy 

szenvedélyem a főzés, erre egyéb-
ként rá vagyok kényszerítve, mert 
gluténérzékeny vagyok, így nem 
ehetek meg bármit. Ha viszont 
már muszáj főznöm, akkor mi-
ért ne tenném ezt örömmel? 
Így ugyanis minden sokkal 

könnyebb.
Riersch Tamás 

Hatszáz gyerek aranyanyuja
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a felhívások, közlemények, rendeletek teljes terjedelmükben, 
egységes szerkezetben a mellékletekkel együtt letölthetőek 

a bpxv.hu honlapról. az azokban feltüntetett adatokért és 
információkért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

b e l k é p

 Hajdu lászló  
polgármester 
20 288 7721 
polgarmester@bpxv.hu

 1. sz. vk.  
Lehoczki ádám  
(Fidesz–KDNP) 
20 436 1224 
leho.adam@gmail.com 

Telefonon és e-mailen történő egyezte-
tés alapján.

 2. sz. vk.  
gyurkovics miklós 
(Fidesz–KDNP) 
20 587 0807 
mgyurkovics@ 

freemail.hu 
Minden hónap második szerdáján, 17 és 
19 óra között a Palota Pont rákospalo-
tai Tanácsadó és Együttműködési 
irodában.

 3. sz. vk. merk péter 
(Fidesz–KDNP)  
20 352 4009 
roden00@freemail.hu 
minden hónap második 

szerdáján, 17 és 19 óra között a Palota 
Pont rákospalotai Tanácsadó és együtt-
működési Irodában.

 4. sz. vk. agárdi János 
(Fidesz–KDNP) 
30 952 0012 
agardijanos@fidesz.hu 
Telefonon és e-mailen 

történő egyeztetés alapján.

 5. sz. vk.  
csonka László  
(Fidesz–KDNP) 
30 924 9634 
csonka.laszlo@ 

fidesz.hu  
minden hónap második péntekén 16-tól 
18 óráig a Csokonai Művelődési 
Központban (Eötvös utca 64–66.), 
előzetes telefon egyeztetés alapján.

 6. sz. vk.  
legárd Krisztián (DK) 
30 844 9595 
legard.krisztian@ 
gmail.com 

Minden hónap harmadik szerdája 17.30-tól 
19.00 óráig a Szent Korona Általános 
Iskolában (Szent Korona útja 5.). Telefonon 
vagy e-mailen történő egyeztetés esetén 
más helyszín és időpont is lehetséges.

 7. sz. vk. Király csaba 
(RÁTE – Együtt – DK – 
 liberálisok) 
30 962 8755 
kingcsabi@gmail.com 

Minden hónap első csütörtökén a Polgár-
mesteri Hivatal 110. sz. szobájában 
14–16-ig, előzetes egyeztetés alapján.

 8. sz. vk. báder györgy 
(Fidesz–KDNP) 
20 934 9983 
bgyprint@t-online.hu 
Előzetesen, telefonon 

vagy e-mailen egyeztetett időpontban a 
Pestújhelyi Közösségi Házban.

 9. sz. vk. Vékás sándor 
(ráTe–dk–liberálisok) 
30 964 2452 
sandor@vekas.hu 
Telefonon és e-mailen 

történő egyeztetés alapján.

 10. sz. vk. tóth Veronika 
(DK) 30 585 4493 
tothveronika53@ 
gmail.com  
Minden hónap első 

hétfőjén 17–19 óra között a Sárfű u. 3. 
földszintjén található közös képviselői 
irodában, valamint minden hónap második 
keddjén az Olajág Idősek Otthonában 15–17 
óra között a C. épület fszt. 12. sz. klubhelyi-
ségben. Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés esetén más helyszín és időpont 
is lehetséges.

 11. sz. vk. bitvai Nándor 
(Fidesz–KDNP) 
70 670 5220 
bitvai.nandor@ 
gmail.com 

Telefonon és e-mailen történő egyeztetés 
alapján.

 12. sz. vk. Victorné 
dr. Kovács Judit 
(Fidesz–KDNP) 
20 350 6859 
kovacs.judit@fidesz.hu 

Minden hónap első csütörtökén  
16–18 óráig a Nyitott ajtó Újpalotai 
Együttműködési Irodában (1156 Bp., 
Páskomliget u. 6.). Telefonon és e-mailen 
történő egyeztetés esetén más helyszínen 
és időpontban is lehetséges.

 13. sz. vk.  
móricz eszter (MSzP) 
30 334 2031 
moricz.eszter01@ 
gmail.com 

Telefonon és e-mailen történő egyezte-
tés alapján.

 14. sz. vk. tóth Imre 
(MSzP) 30 984 3118 
t.imre65@gmail.com 
Minden hónap 2. szer-
dáján 17–19 óráig a 

Neptun Utcai általános iskolában.

 bencsics lászlóné 
(Fidesz–KDNP) 
20 442 5865 
bencsicsari1@gmail.com 
minden hónap második 

szerdáján 15–17 óráig a Pestújhelyi 
Együttműködési Irodában (Bp. XV., 
Pestújhelyi út 68.). Telefonon vagy 
e-mailen történő egyeztetés esetén más 
helyszín és időpont is lehetséges.

 bodó miklós (Jobbik) 
70 372 3044 
bodo.miklos@jobbik.hu 
Telefonon és e-mailen 
történő egyeztetés alapján.

 dr. matlák gábor 
(ráTe–dk–liberálisok) 
30 997 0717 
matlakgabor@ 
gmail.com 

Telefonon és e-mailen történő egyezte-
tés alapján.

 Németh angéla  
(ráTe–dk–liberálisok) 
20 344 0677 
rasztamegy@  
gmail.com 

Telefonon és e-mailen  történő egyezte-
tés alapján.

 dr. pintér gábor 
(Fidesz–KDNP) 
lásd az 
alpolgármestereknél. 

 szilvágyi lászló (LMP)  
30 768 0993 
laszloszilvagyi@ 
gmail.com 
Telefonon és e-mailen 

történő egyeztetés alapján.

 dr. balázs zoltán  
alpolgármester 
06 20 349 2382 
zoltan.balazs@
uni-corvinus.hu 

hétfő 11 és 13 óra között  
a hivatalban

 Németh angéla  
alpolgármester 
Minden hónap 1. hétfője 
13.30–17.30-ig. Időpont-
kérés telefonon történő 

egyeztetés alapján. 305 3201  
Helyszín: Polgármesteri Hivatal,  
I. em. 103-as szoba

 dr. pintér gábor  
alpolgármester 
Minden hónap 2. hétfőjén 
14 és 18 óra között.  
bejelentkezés, illetve 

egyeztetés a 305 3284-es telefonszámon 
lehetséges. Helyszín: Polgármesteri 
Hivatal, I. emelet 103-as szoba

PoLgárMEstEr és aLPoLgárMEstErEK ELérHEtőségEi és FogaDóórái JEgyzőK ELérHEtőségEi és FogaDóórái

országgyŰLési KéPvisELő  
ELérHEtőségE és FogaDóóráJaKéPvisELőK ELérHEtőségEi és FogaDóórái

• Előzetes telefonos egyeztetés alapján előjegyzés kérhető a 305-3136; 305-3260 
telefonszámokon.  dr. lamperth mónika  

jegyző
Félfogadás: minden hónap 
második keddjén 13.30–16.30 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban.

Előzetes telefonegyeztetés a 305-3268-as telefonszámon.

 dr. Filipsz andrea  
aljegyző
Félfogadás: minden hónap 
második keddjén 13.30–16.30 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban.

Előzetes telefonegyeztetés a 305-3268-as telefonszámon.

 lászló tamás országgyűlési képviselő 
Félfogadás: minden hónap harmadik 
szerdáján 16.00–18.00 óráig 
a Nyitott Ajtó Újpalotai Együttműködési 
Irodában (1156 Páskomliget u. 6.),

előzetes egyeztetés a 704 6088-as telefonszámon.

ingyenesen hívható lakossági zöld szám: 06 80 203 804 (Ezen a számon ingyenes lakossági apróhirdetés nem adható fel)

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros  

XV. Kerület Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 

2016. december 1-jén 

(csütörtökön), 17.00 órától,

a Pestújhelyi általános iskolában  

tartandó

(1158 Budapest, Pestújhelyi út 38.)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA

Téma: 

  az Észak–Pesti Kórház 

területének fejlesztési tervei

  (uszoda működtetése, rekreációs 

lehetőségek, egészségügyi 

szolgáltatások) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Király csaba Hajdu László báder györgy  

 képviselő polgármester képviselő
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Felhívás javaslattételre
a kerületben működő társadalmi szervezetek, 

egyesületek, kerületi lakosok részére  
a „rákospalota, 

Pestújhely, Újpalota érdemérem” díjra.
A Budapest Főváros XV. Ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. 
(VI.  6.) önkormányzati rendelete szabályozza a „rákospalota, pestújhely, 
Újpalota érdemérem” díj adományozását.

a „rákospalota, Pestújhely, Újpalota érdemérem” díj annak a személynek 
adományozható, aki kerületi lakosként vagy a kerületben tevékenykedőként 
a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett példamutató és 
szakmailag kimagasló tevékenységet fejtett ki

 az egészségügy,
 a szociális és családvédelem,
 a nevelés-oktatás, 
 a művelődés és a sport,
 a köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység,
 a vállalkozás, 
 a közrend és közbiztonság,
 a környezetvédelem és a településfejlesztés,
 a közigazgatás,
 a médianyilvánosság,
 közösségek,
 intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás

területén.

a díjra javaslatot tehetnek a kerületben működő társadalmi szervezetek, 
egyesületek, a kerület lakosai.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot – indoklással együtt, a te-
rület pontos megjelölésével – 2016. december 1-ig a xv. kerületi önkormányzat 
polgármesterének címezve a Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Osztályához (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.) lehet eljuttatni. A ja-
vaslathoz szükséges nyomtatvány a hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) a felhívás 
menüpontból letölthető.

Hajdu lászló s. k.  
polgármester

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

a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

budapest Főváros Xv. Kerület 
rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

önkormányzat Képviselő-
testületének 23/2016. (xI. 9.)1 
önkormányzati rendelete az 

önkormányzat testnevelési és 
sportfeladatairól szóló 1/2014. (I. 

6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákos-
palota, Pestújhely, Újpalota önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. 
§ (6) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjá-
ban meghatározott feladatkörében el-
járva az önkormányzat testnevelési és 
sportfeladatairól szóló 1/2014. (I. 6.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiak-
ban: rendelet) módosítására a követ-
kezőket rendeli el:

1. §
A Rendelet 8. § (2)-(3) bekezdései he-
lyébe a következő rendelkezések 
 lépnek:
„(2) A kedvezményes bérleti díj megál-
lapítását a sportszervezet a tárgyévre 
vonatkozóan augusztus 31-ig, a meg-
kötött együttműködési megállapodás 
módosítását pedig minden év szep-
tember 30-ig írásban kérheti.
Az augusztus 31-ig benyújtott kérelem-
hez a sportszervezet tárgyévi költség-
vetését és sportprogramját kell csatol-
ni.
(3) A kérelmet a hatáskör gyakorlója a 
soron következő rendes ülésén bírál-
ja el.”
záró rendelkezés

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba.

 Dr. Lamperth Mónika Hajdu László 
 jegyző  polgármester 
 s. k.  s. k. 

1   Elfogadta a Képviselő-testület 2016. november 8-i ülésén. Ha-
tályos 2016. november 10. napjától.

budapest Főváros Xv. Kerület 
rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

önkormányzat Képviselő-
testületének 24/2016. (xI. 10.)2 

önkormányzati rendelete a 2016. 
évi költségvetésről szóló 5/2016. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospa-
lota, Pestújhely, Újpalota önkormány-
zat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a 2016. évi költségvetésről 
szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosí-
tására a következőket rendeli el: 

1. § A R. 2. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép: 
„2. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testü-
lete (a továbbiakban: Képviselő-testü-
let) az önkormányzat és az általa irá-
nyított költségvetési szervek 2016. évi 
költségvetése együttes
a)  bevételének főösszegét 

24 513 997 184 Ft-ban,
b)  kiadásának főösszegét 

24 513 997 184 Ft-ban,
c)  költségvetési bevételének főösz-

szegét 14 397 880 587 Ft-ban,
d)  költségvetési kiadásának főösz-

szegét 18 623 997 184 Ft-ban,
e)  költségvetési egyenlegének össze-

gét – 4 226 116 597 Ft-ban,
f)  költségvetési hiányát 

4 226 116 597 Ft-ban,
állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4 226 116 597 
Ft költségvetési hiányának belső finan-
szírozására az előző év költségveté-
si maradványának összegét használja 
fel az 1. melléklet vi. 22. pontja szerint. 
(3) A költségvetés általános tartaléka 
68 611 285 Ft.
(4) A céltartalék 1 319 080 884 Ft, eb-
ből
– működési céltarta-
lék 1 318 080 884 Ft,
– felhalmozási céltartalék 1 000 000 Ft.”

2   Elfogadta a Képviselő-testület 2016. november 8-i ülésén. Ha-
tályos 2016. november 11. napjától.

2. §
(1) Az R. 1. számú mellékletének helyé-
be e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e 
rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 2.1. számú melléklete helyé-
be e rendelet 2.1. számú melléklete lép. 
(4) Az R. 2.2. számú melléklete helyé-
be e rendelet 2.2. számú melléklete lép. 
(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e 
rendelet 3. számú melléklete lép. 
(6) Az R. 3.1. számú melléklete helyé-
be e rendelet 3.1. számú melléklete lép.
(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyé-
be e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyé-
be e rendelet 4.2. számú melléklete lép.
(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyé-

be e rendelet 4.3. számú melléklete lép. 
(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe 
e rendelet 5. számú melléklete lép. 
(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe 
e rendelet 6. számú melléklete lép. 
(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe 
e rendelet 7. számú melléklete lép. 
(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe 
e rendelet 8. számú melléklete lép. 

záró rendelkezések
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő na-
pon lép hatályba.

 Dr. Lamperth Mónika Hajdu László 
 jegyző  polgármester 
 s. k.  s. k. 
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a hétfői adás ismétlései
Hétfő 21:30
Kedd 6:00
Kedd 8:30 
Kedd 11:00
Kedd 13:30
Kedd 16:00
Szombat 6:00
Vasárnap 16:00

a keddi adás ismétlései
Kedd 21:30
Szerda 6:00
Szerda 8:30
Szerda 11:00
Szerda 13:30
Szerda 16:00
Szombat 8:30
Vasárnap 13:30

a szerdai adás ismétlései

Szerda 21:30

Csütörtök 6:00

Csütörtök 8:30

Csütörtök 11:00

Csütörtök 13:30

Csütörtök 16:00

Szombat 11:00

Vasárnap 11:00

a csütörtöki adás ismétlései

Csütörtök 21:30

Péntek 6:00

Péntek 8:30

Péntek 11:00

Péntek 13:30

Péntek 16:00

Szombat 13:30

Vasárnap 8:30

a pénteki adás ismétlései

Péntek 21:30

Szombat 16:00

Vasárnap 6:00

Hétfő 6:00

Hétfő 8:30

Hétfő 11:00

Hétfő 13:30

Hétfő 16:00

k U l T k é p

november 30. szerda
19:00 Csengetés
19:20 Sportmagazin
19:40 Tükörben
20:00 Alkotó kéz 

december 1. csütörtök 
19:00 Állatbarát magazin
19.10 Tükörben
19:20 Hollywood Palotán
19:30 Visszatekintő

december 2. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Képviselői vblog

december 3. szombat 
19:00 Visszatekintő

december 4. vasárnap
19:00 Sportmérkőzés

december 5. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Civil sáv
20:00 Sportmagazin

december 6. kedd
19:00 Kultakt 
19.20 Öttusa magazin
19:40 Visszatekintő

december 7. szerda 
19:00 Csengetés
19:20 Sportmagazin
19:40 Tükörben
20:00 Alkotó kéz

december 8. csütörtök 
19:00 Állatbarát magazin
19.10 Tükörben
19:20 Hollywood Palotán
19:30 Visszatekintő

december 9. péntek 
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Híradó
20:10 Képviselői vblog

december 10. szombat 
19:00 Visszatekintő

december 11. vasárnap 
19:00 Sportmérkőzés

december 12. hétfő
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Civil sáv
20:00 Sportmagazin

december 13. kedd
19:00 Kultakt 
19.20 Élen állunk
19:40 Visszatekintő

az Xv tv MŰsora

a kerületi televízió részletes 
műsorstruktúrája az XV  TV 
képújságon és az xvmedia.hu/
tevemusor oldalon, hir de tési 
ajánlata és az életképek mé-
diaajánlata az xvmedia.hu/
hirdetes oldalon olvasható. a 
közösségi televízió online adást 
is sugároz, amely szintén a hon-
lapon tekinthető meg. 

Ezúton tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy a Magyar Telekom szeptember 1-jétől megszüntette az 
XV TV adásának sugárzását az analóg csomagban. Ezzel egy időben műsorunk elérhetővé vált a digitá-
lis platformon, ahol a 230-as és 231-es csatornán tudják megtekinteni adásainkat.

Csokonai Művelődési Ház
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

lUMen CHRisTi
gospelkórus koncertje
december 2. péntek 19 óra
Belépő: 500 Ft

Csoki-MikUlás 
december 3. szombat 14 órától 
16 óra Muzsikál a Kolompos Együttes
Belépő ajándékcsomaggal: 1200 Ft

GöRöG MikUlás
december 3. 18 órától
Muzsikál a Taverna együttes.
Belépő: 500 Ft

ibolya és MákviRáGok
december 9. 19 órától
Ady Teátrum előadása
Belépő: 1000 Ft

Meseovi – angyaltánc
december 14., szerda 10 órától
Csend és ünnep. Belépő: 600 Ft

PesTújHelyi közösséGi Ház
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

kaRáCsonyi PekH PiaC
december 2. péntek, 18 óra 
Asztalfoglalás: 500 Ft

diafilMes Téli esTék 
december 2., 9., 16. péntek, 18 óra 

advenTi jáTszóHáz
szitázás 
december 3. szombat, 10–13 óráig
Hozzatok magatokkal fehér pólót!
Belépő: 600 Ft

RinGaTó MikUlás 
december 6. kedd, 10 óra 
Belépő és a csomag ára: 1200 Ft, 
Jelentkezés december 2-ig.

UlTibajnoksáG 
december 9. péntek, 17 óra 
Nevezési díj: 700 Ft

advenTi jáTszóHáz
Mézeskalács-készítés 
december 10. szombat, 10 óra 
Belépő: 600 Ft

kozák TéRi közösséGi Ház
1154 Gábor Á. u. 58/c T.: 410 5536

dúdoló zenés foglalkozás
csütörtökönként 9.30 órától

sÜni bábkUCkó 
bábos mesefoglalkozás
hétfőnként 10 óra

kaRáCsonyi kézMűves 
jáTszóHáz 
december 10. 10–14 óra

újPaloTai közösséGi Ház 
1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

a HUbay jenő zeneiskola 
és aMi növendékeinek 
ÜnnePi MűsoRa 
december 1. csütörtök 17 óra
a Fő téren a karácsonyfánál

Családi kézMűves jáTszó-
Ház, MikUlás-jáRaT 
december 3. szombat. 10–13 óra
Belépő: 500 Ft

Családi kiRándUlás 
nagykarácsonyba Mikulásfalvára
december 4. vasárnap 9 óra
Utazás egyénileg autóval.Előzetes 
jelentkezés telefonon: 410 0836.

az újPaloTai RefoRMáTUs 
Misszió eGyHázközséG 
foRRás zenekaRa 
december 8. csütörtök 17 óra
Koncert a Fő téren a karácsonyfánál.

újPaloTai QUizjáTék
ÜnnePi kiadásban 
december 13. kedd 18 óra

dokUMenTUMTáR 
és infoRMáCiós közPonT
1153 Bocskai u. 70–78. T.: 271 0853

jó szÜlőnek lenni!
november 30. szerda 18 óra
Az elég jó család – egy apa szemével

biokeRTészköR
december 7. szerda 18 óra

Csináld MaGad! – Természe-
tes édesítésű nassolnivalók
december 8. csütörtök 18 óra
Regisztráció szükséges 12.02-ig, 

szalonCUkoR-készíTés
december 13. kedd 18 óra
Regisztráció szükséges 12.07-ig,

oTTHon seGíTÜnk szolGálaT 
önkéntes felkészítés
Telefon: 06 70 362 2623
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Erdős Virág sokolda-
lú szereplője a kortárs 
m a g y a r  i r o d a l o m -
nak, az utóbbi évek-

ben megjelent kötetei min-
dig különböztek egymástól, 
akár formailag, akár tartal-
milag. Írt számos verseskö-
tetet, egy mesekönyvet, amit 
saját maga illusztrált, és a 
Rájátszás formáció tag ja-
ként mint énekest is megis-
merhettük. Ezt a vonalat az 
Énekelt versek című köteté-
ben folytatta, ahol a versek 
szövege mellett a dallamo-
kat is ő szerezte, és a mű-
veket saját maga adta elő. 

A legfrissebb, „világító 
testek” című kötetben újabb művészi 
képességeit mutatja meg – a 100 ver-
set 100 budapesti fotó egészíti ki. A 
rím nélküli, néhány sorból álló ver-
sek önmagukban is hangsúlyos tar-
talommal bírnak, de a képekkel ki-
egészítve különösen erős hatást ér-

nek el. Harmadik, állandó elemként 
egy GPS-koordináta jelenik meg – 
ugyanis a koordináta helyén készül-
tek a fotók. Erdős Virág érzékeny-
sége az elesettek, szenvedők, hát-
rányos helyzetben lévők iránt ed-
dig is ismert volt. A hajléktalanok 

és nélkülözők mellett nem megy 
el, ahogy a sürgő nagyvárosi 
mindennapokban ezt oly sokan 
megteszik. 

(esélyegyenlőség)
itt mindenki 
gurulós bőröndöt húz ő is egy
gurulós bőröndöt húz csak ennek
nincs kereke

De észreveszi a japán turistát 
is, aki saját magát fotózza a hát-
térben egy híres épülettel. Kira-
gad egy apró képet, ami az egész 
problémát elénk vetíti, a fotók pe-
dig teljes összhangban erősítik a 
hatást. A társadalmi anomáliák, az 
aktuálpolitika, a divatirányzatok 

és az emberi érzelmek mind meg-
jelennek pár sorban. Az már csak 
az olvasón múlik, hogy így marad-e 
a világ.

Kovács Ildikó
(Erdős Virág: Világító testek; 
Magvető, 2016; 2990 Ft)

Volt egyszer egy öregember, aki elment az erdőre gallyat 
szedni. Egyszer csak hallja, hogy nem messze tőle nagyon 
rimánkodik valaki. Hát egy kis aranyos hintóban nagyon szép 
tündérkisasszonyt látott.

A hintóban két mókus volt befogva, 
bele voltak ragadva a sárba. 
Odament az öregember, kitette őket 
a sárból a jó útra.

Amiért segített 
rajtam, kívánjon 

hármat a 
feleséged, ha 

hazamegy, mind a 
három kívánsága 

teljesülni fog.

Asszony, mától fogva 
gazdagok leszünk. 
Kívánhatok hármat, 

akármit, teljesülni fog.

Először is azt kívánom, 
hogy kolbászok lógjanak 

a kéményben!

Felmentek a padlásra, hát teli volt a kémény 
kolbászval! Mindjárt le is vett az asszony 
belőle, feltette a masinára sülni. Az ember 

meg elévette a pipáját.

Ahogya pipájára tüzet akart tenni, 
feldőtötte a kolbászt a masinán.

Bárcsak egy 
darab az 

orrára sülne, 
hogy itt 

lábatlankodik!

No, már két kívánság elment, 
te bolond asszony! Mi legyen a 

harmadik kívánság?

Kívánjuk azt, hogy 
nagyon gazdagok 

legyünk!

Hó, az orromról nem bírom 
levenni sehogy se a 

kolbászt! Kívánd azt, hogy 
az orromról gyöjjön le a  

kolbász!

Muszáj volt azt kívánnia az asszonynak, hogy az ura orráról 
gyöjjön le a kolbász. Le is gyött a kolbász, hát csak olyan 
szegények maradtak, mint voltak.

graFika: varga Tímea laUra

kép-írás versek rímek nélkül dzsesszkönyv
Három dzsessztémájú könyv jelent 
meg a Gramofon Könyvek-sorozatban. 
A szerzők, Matisz László, Márton Atti-
la és Simon Géza Gábor egyaránt hosz-
szú ideje a Gramofon klasszikus zenei és 
dzsesszmagazin szerzői és a műfaj hazai 
szakértői – írja az MTI.  

Matisz László A hangok vonzása és 
taszítása című kötetében az első ma-
gyar nyelvű dzsesszesztétikát írta meg, 
így a maga nemében különleges, hiány-
pótló munka. 

Márton Attila Hivatásos jazzrajongó 
című kötete fél évszázad rövidebb-hosz-
szabb írásaiból válogat, a szerző 1964 óta 
publikál különböző lapokban. Az írásai 
között szerepnek beszámolók, recenziók 
dzsesszlemezekről, könyvekről és ma-
gyarországi koncertektől. 

Simon Géza Gábor Szösszenetek a 
jazz- és a hanglemeztörténetből című 
munkájával a szerző közelgő 70. szü-
letésnapját is köszönti a Gramofon. 
A nemzetközileg ismert zene- és hang-
lemeztörténész sokezernyi cikkéből, ta-
nulmányából és a vele készült interjúk-
ból készült válogatás.                                Ék
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Húszéves az ANNO
Tóth Lajos, a Csokonai KSK igazgatója és Hajdu László polgármester

Idén is volt Rövidfilmszemle (RöFi) a művészeti hét első két napján, szám szerint már a hetedik

országos Pedagógus bábtalálkozó

Táncmese Színház: Csipkerózsika előadása
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Húszéves az ANNO
Fotók:

xv média,  
Nagy Botond és vargosz

Turek miklós versszínháza Faludy györgyöt idézte

Tisztelegtek Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter emléke előtt

Székely Móri Márta festőművész Szimbiózis kiállítása december 15-ig látható az USZIK-ban

Képes összefoglaló a művészeti 
hét eseményeiről.
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t E s t v é r v á r o s a i n K

Létezik-e Mikulás? Ki hozza a kará-
csonyfát, és az ajándékokat biztos 
a Jézuska adja? Mikor és hogyan 
beszéljünk a gyerekekkel a téli ün-
nepek hagyományainak valóság-
tartalmáról? Kérdéseinkkel Jánosi 
Mónikát, a Fejlesztő Palota vezető-
jét kerestük fel.

„Az óvodáskor végéig élénk a 
fantáziája a gyerekeknek, az 
ő képzeletvilágukban min-
den megtörténhet, az állatok 
beszélnek, az emberek repül-
nek. Miért ne létezhetne egy 
piros ruhás öreg bácsi, aki 
csokit hoz, vagy Jézuska, aki 
sok szép ajándékot? Ez egy 
csodákkal teli világ, hiszen a 
képzelődés fontos része a fej-
lődésüknek, engedjük, hadd 
szárnyaljon a képzeletük” – 
javasolja a szakember. 

Öt- és hétéves kor között 
egyre többet kételkedik már 
a gyermek a csodákban, de 
engedjük meg, hogy maga fe-
dezze fel az összefüggéseket. 
Ha rákérdez: létezik-e a Mi-
kulás, Jézuska, a legjobb, ha 
átgondoljuk a választ, mielőtt 
bármit mondanánk. Ugyan-
is, ha idejekorán mondjuk el 
az igazat, nem biztos, hogy 
készen áll rá a gyermekünk. 
Inkább igyekezzünk kipuha-
tolni, miként vélekedik ő. Mi-

vel a gyerekek is felvilágosít-
ják egymást, megbeszélik a 
történéseket, így fontos, hogy 
otthon ugyanezeket átbeszél-
jük, helyére tegyük. 

Viszont kulcsfontosságú a 
feldolgozás. Sokszor az is elég, 
ha csak visszakérdezünk, pél-
dául: szerinted egy ember 
be tud menni minden lakás-
ba egy éjszaka alatt? El fog 
gondolkodni rajta. „Ha bizo-
nyosak vagyunk benne, hogy 
gyermekünk tudja: nem léte-
zik a Mikulás, akkor tapinta-
tosan meg is erősíthetjük” – 
tanácsolja a szülőknek Jánosi 
Mónika. A szakember arra is 
kitért, hogy van egy átmene-
ti időszak is, amikor a gyere-

kek már tudják az igazságot, 
mégis eljátsszák a mesét, ki-
készítik a csizmát. Ez egy tel-
jesen normális jelenség, intel-
lektuális érettségüknél fogva 
átlátják, hogy a Mikulás való-
jában csak egy legenda a szü-
lői szeretetről, képesek elfo-
gadni, hogy a valóságban nem 
léteznek sárkányok, óriások 
és tündérek, mindez csupán a 
gyermeki képzelet. A szakem-
ber azt is megerősítette, hogy 
az ünnepeknek része a vára-
kozás és a közös élmények. 
Adjuk meg a módját, tegyük 
varázslatossá gyermekeink-
nek az időt, amit együtt töl-
tünk velük.

(b)

a Xv. kerület első ázsiai testvérvárosa 
sanming városa volt. a két önkormány-
zat 2007-ben baráti cserekapcsolatok-
ról szóló megállapodást írt alá, amiben 
megegyeztek, hogy a gazdasági, kultu-
rális, oktatási, sport és egészségvédel-
mi területen együttműködnek. a kerüle-
tünkben nagy létszámban élnek kínaiak, 
ezren közülük éppen sanming városából 
származnak. 

Kína keleti részén, a Kelet-kínai-ten-
gertől nem messze, Fujian tartomány 
északnyugati részén található San-
ming, ahol körülbelül 2,5 millióan él-
nek. Régóta lakott ez a terület, ez kö-
szönhető kedvező földrajzi elhelyez-
kedésének és egyéb természeti érté-
keinek. A szubtrópusi éghajlat miatt 
(a sok eső mellett kellemes a hőmér-
séklet és nem jellemző a fagy) a dom-
bos felszín 80 százalékát erdő borítja 

– nem véletlenül hívják „zöld kincs-
nek” a területet. 

Az elmúlt évtizedekben több ál-

lami reformmal kísérleteztek az er-
dészetekben, ennek köszönhetően 
növekedett az erdők területe, és tu-

datosabb az erdőgazdálkodás, ami 
komoly bevételt is eredményezett. 
Sanming bevételi forrásai között a 
mezőgazdaság is szerepel, termel-
nek itt teát, gyümölcsöket, rizst, szó-
ját, cukornádat és dohányt. Az ipara 
is jelentős, a vas- és kohászati gyá-
rak mellett bányászattal, textil- és 
papíriparral, valamint telekommu-
nikációs termékek gyártásával fog-
lalkoznak. 

Ha valaki turistaként megy ki, 
olyan természeti kincseket kereshet 
fel, mint például a négy természet-
védelmi park, a Golden Lake, mely 
homokja valóban tartalmaz aranyat, 
vagy a Taoyuan-barlang, ami még 
verset is ihletett. A testvérvárosi 
kapcsolatok még erre is jók – akkor 
is kinyílhat előttünk a világ, ha ott-
hon ülünk a fotelben.

Kovács Ildikó

az adventi időszak a karácsonyt 
megelőző 4. vasárnaptól – idén 
november 27-étől december 25-
éig tart. az advent szó jelentése: 
eljövetel, a négyhetes időszak pe-
dig a Jézus születésére való vára-
kozás időszaka.

Bár a mai világban az év végi 
ünnepek előtti hetek legin-
kább a lázas készülődésről 
szólnak, főleg azokban a csa-
ládokban, ahol kisgyerekek 
vannak, érdemes volna egy 
kicsit megpihenni, legalább 
vasárnaponként. Ha utóda-
ink évről évre megélik az ün-
nepi előkészületeket – az ad-
venti koszorú és naptár kö-

zös elkészítését, vasárnap 
esténként a gyertyagyújtást, 
a lakás ünneplőbe öltözteté-
sét –, jó eséllyel ők is tovább-
viszik majd saját családjaik-
ba ezeket a tradíciókat.

Egyre több és egyre szín-
vonalasabb karácsonyi vásá-
rokkal is találkozhatunk ad-
vent idején. Jó családi prog-
ram lehet vasárnap délutá-
nonként ezek felkeresése, a 
karácsonyi díszvilágítás és 
a jellegzetes illatok – a fű-
szeres forralt bor, a kürtős-
kalács, a forró kakaó – szin-
tén szebbé varázsolják a ké-
szülődést.

-y -a

zöld kincs tízezer kilométerre

mikulással szálló képzelet Ünnepi készülődés

adventi készülődés | Kezdődhet a bevásárlás
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a kudarcok feldolgozását a fel-
nőtt színezők is segítik, melyek 
elképesztő sikere két éve kez-
dődött. Johanna basford skót 
illusztrátor első ilyen témájú 
kötetét több mint 10 millió pél-
dányban vásárolták meg világ-
szerte. nem véletlenül – a szí-
nezés közben a jobb agyfélteke 
dolgozik, ez fokozza a kreativi-
tást, és hogy a dolgokat egész-
ben lássuk, oldja a napi stresszt, 
kizökkent a túláradó informáci-
ók közül.

Számos felnőttet ért kudarc 
az iskolában a rajzórákon, 
az ott szerzett negatív ta-
pasztalatokat is segíti felol-
dani a színezés. Van olyan 
fejlesztőpedagógus, aki sze-
rint a színezők tekinthetők 
első lépcsőfoknak a szabad-
kézi rajzolás felé, amikor te-
ret engedünk a saját érzel-
meinknek, és mind a for-
mákat, mind a színeket pil-

lanatnyi lelkiállapotunknak 
megfelelően használjuk. Az 
elmélyülést, a meditációhoz 
hasonló állapotot a színe-
zéssel is el lehet érni, egyik 

legnépszerűbb alakzat az 
ősi  manda la.  A manda la 
szanszkrit szó: kört jelent. 

„Ezek a mandalák a me-
ditációk hagyományaihoz 

kapcsolódnak. Indiában, 
Tibetben és azon buddhis-
ta országokban maradtak 
fenn, ahol ilyen módszerek-
kel tisztították meg a gya-

korlók tudatukat az illúzi-
óktól. A tapasztalatok sze-
rint a mandalaalaprajzok 
középpont körül elrende-
ződő mintáik segítik a kon-
centrációt, a térbeli gya-
korlatok tisztítják a tuda-
tunkat, megszüntetik vagy 
uralhatóvá teszik a szét-
szórtságot.” 

Végh József buddhista 
tanító azt is kifejti, hogy a 
nyugaton ismert mandala-
ábrák a hindu és buddhista 
vallás gyakorlataihoz kap-
csolódnak, amikben isten-
ségek lakhelyeire emlékez-
tetik azt az embert, aki az 
ő segítségükkel tudata ma-
gasabb szintjeivel szeret-
ne kapcsolatot teremteni. A 
felgyorsult világot saját ma-
gunkon keresztül tudjuk le-
lassítani, szóval kortól füg-
getlenül kezdjünk rajzolni, 
színezni, festeni!

Kovács Ildikó

A munka, a gyerek-
nevelés, a háztar-
tás közötti egyen-
súlyozás közben 

sokszor a legfontosabb vész 
el: mi magunk. Ördögi kör 
ez, hiszen annak, hogy jól 
tudjunk teljesíteni az emlí-
tett területeken, alapfeltétele, 
hogy rendben legyünk. Ma-
gunkkal, a világgal.

Ez pedig csak úgy megy, 
ha vagyunk annyira „önzők”, 
hogy merünk időt szakítani 
magunkra. Ha megenged-
jük magunknak azt a luxust, 
hogy esténként 20-30 percet 
a fürdőkádban töltünk, zárt 
ajtó mögött, ha hetente egy-
szer bekucorodunk a fotelbe, 
és megnézünk egy jó filmet, 
miközben elkortyolunk egy 
forró csokit vagy 1-2 pohár 
bort, már jó úton járunk. Az 
edzés vagy az énidőben való 
alkotás pedig még ennél is 
építőbb. Futás közben nem-
csak endorfinok termelőd-
nek a szervezetben, de még 
kreatív gondolataink is tá-
madnak.

Az alkotó jellegű elfoglalt-
ság – mint például a felnőtt 
színező, kifestő, a découpage, 
a kötés, horgolás vagy var-
rás – pedig, amellett, hogy 
pihentet és kikapcsol, még az 
alkotás örömét is adja. Nem 

beszélve arról, hogy egy-
egy jól sikerült darab remek 
ajándék lehet szeretteinknek.

Ha sikerül az énidőben 
feltöltődni, könnyebben vesz-
szük a mindennapos akadá-
lyokat, türelmesebben visel-

jük főnökeink, családtagja-
ink időnként idegtépő meg-
nyilvánulásait. Szóval bőven 
megéri saját magunkra időt 
fordítani, annak mindenki 
csak a nyertese lehet.

Sz. A.

a színezés szabaddá tesz
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megmozgatja a kreativitást | kizökkent a mindennapokból

Hol az énidő?
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Hetven év
Az Egyesült Nemzetek Nem-
zetközi Gyermek Gyorsse-
gélyalapja (UNICEF) a máso-
dik világháború óta igyekszik 
segíteni a rászoruló, bántal-
mazott vagy nélkülöző gye-
rekeket. Az ENSZ közgyűlése 
1946. december 11-én alapí-
totta a szervezetet, ami a má-
sodik világháború után fontos 
feladatának az otthontalan, 
éhező, elárvult gyerekek meg-
segítését tekintette. Ma a szer-
vezet legfőképpen a gyerekek 
alapvető jogaiért, oktatásáért 
és a lánygyermekek védelmé-
ért küzd – mondta Tausz Kata-
lin, az UNICEF magyar bizott-
ságának gyermekjogi igazga-
tója az M1 aktuális csatornán.

A szervezetnek a világ több 
mint 150 országában vannak 
gyermekvédelmi programjai, 
ezeket kizárólag adományok-
ból finanszírozzák, nem ré-
szesednek az ENSZ költség-
vetéséből. 

Az UNICEF Magyar Bizott-
sága az évfordulót kiállítással 
ünnepli, ami a szervezet elmúlt 
70 évét foglalja össze. A tárlat 
december 11-ig látható a Mazel 
Tovban (VII. kerület, Akácfa 
 utca 47.).                                     Ék
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budapest karácsonyfája
a belvárosi városháza park advent budapes-
ten elnevezésű rendezvényén állították fel 
november 23-án a főváros karácsonyfáját, 
amelyet másnap gyerekek segítségével díszí-
tettek fel. A vásár idén december 27-ig várja 
a látogatókat gazdag programkínálattal, jóté-
konysági eseményekkel és számos meglepe-
téssel.
A kulturális rendezvényeknek helyet adó fű-
tött Üvegházban a négy adventi hétvégén, 
szombaton és vasárnap egész nap ingyenes 
családi programok; bábszínház, betlehemes 
játékok, kézműves foglalkozások, jótékony-
sági macigyűjtés, adventi gyertyagyújtás és 
koncertek várják az érdeklődőket, hétköznap 

esténként pedig amatőr kórusok, társulatok 
mutatják be karácsonyi műsoraikat. n

Felhívás
a Nagycsaládosok Újpalotai egyesülete önkénteseket vár a kará-
csonyi adománygyűjtéshez. Ugyanott bútorok ingyen elvihetők, 
tüzelőnek – osztotta meg lapunkkal a hírt Nyíri Antalné, az egye-
sület elnöke. Cím: Árendás köz 1–3., telefon: 06 70 255 9477. n

madáretetés

Elkezdődött a madáretetési szezon, ami általában március vé-
géig tart. a téli madáreleségek négy nagy csoportba sorolha-
tók. A legismertebb a napraforgó, amibe érdemes apró szemű 
magvakat, kölest, muhart keverni. a második az állati zsiradék: a 
cinkegolyó, a háj, a faggyú és a főzéssel sótlanított szalonna. A 
harmadik a gallycsonkokra szúrható, földre szórható alma. Nél-
külözhetetlen a madarak számára az ivó- és fürdővíz is. Az itató-
ból a jeget elegendő napközben legalább egyszer langyos vízre 
cserélni. Ne etessünk kenyérrel, morzsával, mert ez több napig, 
hétig is az etetőben maradhat elfogyasztatlanul, és eközben er-
jedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást okozhat – hívja fel a 
figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 
A  madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek 
táplálékkínálatára, évről évre akár több száz kilométerről is visz-
szatérnek a stabil etetők közelébe telelni, ezért az elkezdett ete-
tést lehetőleg ne hagyjuk abba! n

Karácsonyi vásár

Kézműves termékekkel várja az érdeklődőket újévig a Budapes-
ti adventi és karácsonyi vásár a vörösmarty téren. a vásár ide-
je alatt a közönséget csaknem 160 nívós program várja. A szín-
padon népzenei, jazz, crossover, alternatív, blues, soul koncertek 
váltják egymást hétköznaponként és hétvégén egyaránt. a gye-
rekeket szombat-vasárnap bábszínházzal és zenés-táncos elő-
adásokkal szórakoztatják a színpadon, a kézműves játszóházban 
pedig óvodás és iskolás csoportoknak, illetve a térre kilátoga-
tó családoknak kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. Az adventi 
időszakban angyali kórus és gyertyagyújtás várja a látogatókat 
vasárnaponként az óriási adventi koszorúnál. n

Megnyílt a városligeti Műjég

A jégpálya beléptetőrendszere megváltozott, 
ezentúl QR-kódos jeggyel lehet belépni a Mű-
jégpálya területére, melyet interneten is meg 
lehet vásárolni. A korcsolyakölcsönző rend-
szerét is fejlesztették, egységesen 1500 fo-
rintért lehet korcsolyát kölcsönözni egy dé-
lelőtti vagy délutáni nyitvatartás idejére. 
A szombati nyitvatartás egy órával hosszabb 
lett, délután 4-től este 9 óráig van nyitva a 
pálya.  

Jegyárak:
Diák/nyugdíjas:
Hétfőtől péntek délelőttig 1000 forint
Péntek délután 1500 forint
Szombat, vasárnap 1500 forint
Felnőtt:
Hétfőtől péntek délelőttig 1500 Ft
Péntek délután 2000 Ft
Szombat, vasárnap 2000 Ft
6 éves kor alatt: ingyenes n

együtt a tisztább kerületért

A Tisztasági hónap utolsó akcióját december 3-án, szombaton 
reggel 10 órától tartja az önkormányzat a családok részvételé-
vel. A résztvevők a Páskom parkot takarítják. n

segítség a 
gondozásban 
Enyhe fokú demenciával élő 
idősek részére biztosít nappa-
li ellátást az egyesített szoci-
ális intézmény a kontyfa utca 
3. szám alatt. Az új intézmény-
ben tizenkét fő elhelyezésé-
re nyílik lehetőség hétfőtől 
péntekig, reggel 8-tól délután 
fél 4-ig. A  csoport olyan idős 
emberek gondozását biztosít-
ja, akik még hozzátartozójuk 
felügyelete és gondoskodása 
mellett családi környezetben 
élnek, napközbeni ellátásuk 
azonban nem megoldott. Bő-
vebb információ kérhető hét-
főtől péntekig 8-tól délután 
4  óráig a 06 1 417 4893-as te-
lefonon vagy a gondozohaz@
eszixv.hu e-mailen. n
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Ügyintézésből kihallgatás lett
Még júliusban történt, hogy 
az egyik buszon három férfi 
összeszólalkozott, majd az 
egyikük ököllel arcon ütöt-
te a másikat. A sértett nyolc 
napon túl gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. Az elköve-
tő azonban még szabadlábon 

volt, ám egy novemberi na-
pon ügyintézés miatt kény-
telen volt a kapitányságra be-
menni. Az egyik nyomozó a 
fotók alapján felismerte őt, 
így az ügyintézés kihallgatás-
sal ért véget. 

(riersch)

A rendőrségi hírekben szereplő információkat 
a XV. kerületi rendőrkapitányság szolgáltatta.

Az önkormányzati közterület-felügyelet (rendészek)  
az 1 305 3230 (ügyfélfogadási időben), 1 305 3147 

(ügyfélfogadási időn kívül) telefonszámokon várja a bejelentést.

éjszakai kalandorok
Fokozott ellenőrzést tartot-
tak a rendőrök, a rendészek 
és a polgárőrök a kerületben 
egy szép novemberi estén. Az 

akció során kiszűrtek egy it-
tas vezetőt, illetve elkaptak 
egy prostituáltat.

                           RiTa

a tűzoltók úgy döntöttek, hogy 
pénzt kérnek az önkormányzatok-
tól a parancsnokságuk megújí-
tására. 

Béres Ferenc tűzoltó alez-
redes, a IV–XV. kerületi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancs-
nokság vezetője tavasszal 
felkereste mindkét önkor-
mányzatot, és kérte, hogy tá-
mogassák a Szent László téri 
épület komfortosabbá té-
telét. A XV. kerületi önkor-
mányzat 1,3 millió forintot 
adott, amit Béres Ferencnek 
és csapatának ez év végéig 
kell elköltenie.

– Ezért azt ter vezzük, 
hogy a konyhánkba kombi-
nált gáztűzhelyet veszünk, 
a pihenőszobánkba új fote-
lek lesznek, a szolgálati he-
lyiségekbe új görgős széke-
ket vásárolunk. Az épületen 
belül működő kamerarend-
szert felújítjuk, és a vécék-
ben is elvégezzük a szüksé-
ges javítást, és egy fűnyíróra 
is szükségünk lesz – mond-
ta az alezredes. A munká-

hoz egykezes fűrészt és ak-
kumulátoros sarokcsiszolót 
veszünk.

A kerületi önkormányzat 
minden évben támogatja a 
tűzoltók (katasztrófavédők) 
munkáját. Többek között az-
zal, hogy évente két alkalom-
mal – a Flórián-napon és ok-
tóber 23-án – jutalmat ad 
nekik. Idén négy-négy tűzol-
tó részesült az 50 ezer forin-

tos vásárlási utalványban. 
De ezek mellett célirányos 
támogatást is kapnak, ta-
valy például 2 millió forint-
tal segítette a kerület egy Da-
cia Duster személygépkocsi 
megvásárlását. Béres Ferenc 
elmondta, 2017-ben az eme-
leti hálók és az irodák felújí-
tásához kér majd támogatást 
az önkormányzatoktól.

Riersch Tamás 

sávváltás szabályosan
Egyszerűnek tűnik, sok esetben 
mégis koccanás a vége a sávvál-
tásnak. ennek egyik oka a szabá-
lyok nem megfelelő ismerete, a 
másik pedig, hogy sokan a holttér 
ellenőrzése nélkül indítják a ma-
nővert.

– A KRESZ-szabályok értel-
mében sávváltásnál két autó 
közül annak van előnye, ame-
lyik előbb kezdte a manővert. 
Ha teljesen együtt haladnak, 
és egyszerre kezdik meg a 
sávváltást, akkor a jobbról 
haladónak van elsőbbsége – 
magyarázza Czebe Sándor, a 
Safedrive Kft. közlekedésbiz-
tonsági trénere.

A sávváltás pedig a gya-
korlatban úgy néz ki, hogy 
megnézzük a tükörben, mi-
lyen mögöttünk a forgalom, 
utána bekapcsoljuk az irány-
jelzőt, majd ismét a tükör-
be pillantunk, és csak ezután 
kezdjük meg a manővert.

– A mai autókra szerelt 
aszférikus tükrök biztonságo-

sabbá teszik a mögöttes jár-
műforgalom ellenőrzését, mi-
vel csökkentik a holttereket. 
A tükrön levő domború rész-
ben a mellettünk lévő sávot is 
megfigyelhetjük. – Ettől füg-
getlenül többsávos úton el-
engedhetetlen, hogy hátra-
pillantva ne ellenőrizzük a 
holtteret. Ennek a tükörnek 
ugyanakkor van hátránya is, 
ugyanis a domború felületen 
pontatlan képet ad a mögöttes 
forgalom távolságáról – hív-
ja fel a figyelmet a szakember.

A biztonságos sávváltás 
feltétele, hogy rutinból már 
ellenőrizzük a holtteret. Fon-
tos ugyanakkor, hogy a hát-
ratekintés csak egy pillanat 
legyen, hiszen az előttünk 
haladó forgalomról néhány 
tizedmásodpercnél hosszabb 
időre levenni  a  szemün-
ket veszélyes lehet. Emel-
lett még arra is ügyeljünk, 
hogy csak rövid ideig halad-
junk egy másik jármű holt-
terében.

-y -a

Használjuk a tükröket! | Ellenőrizzük a holtteret!

szembe ment a forgalommal

Egyirányú utcába hajtott be 
szabály talanul egy autós, 
amire felfigyelt egy szabá-
lyosan közlekedő férfi. A férfi 
megállította az autót, hogy 
szóljon a vezetőjének, ám az 
ablakhoz hajolva azonnal 

megcsapta az orrát az alkohol 
jellegzetes szaga. A sofőr rá-
adásul alsónadrágban és tri-
kóban volt. A férfi ezt követő-
en értesítette a rendőrséget, 
akik ittas vezetés miatt indí-
tottak  vizsgálatot.          -sch -s

száj- és hajtépés a kocsmában
Az egyik újpalotai kocsmába 
egy pár és egy fiatalkorú gye-
rek tért be. A sörözőben tar-
tózkodó két nőt ez alaposan 
felbőszítette, ezért előbb be-
lekötöttek a párba, majd szó 
szerint hajba kaptak velük. 

A pár végül elhagyta a helyi-
séget, ám értesítették a rend-
őrséget, akik a kocsmában 
igazoltatták a két támadót. 
Mindkét nő ellen garázdaság 
miatt indult eljárás.

R. T.
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az 1970-es években egy japán tu-
dós, dr. yamauchi kifejlesztett egy 
új módszert, amiben szokatlanul hi-
deg hőmérséklettel gyógyított. a 
hidegterápia (krioterápia) lénye-
ge, hogy a szervezetet nagyon rö-
vid időre (2-3 percre) mínusz 120 és 
170 celsius-fok közötti hőmérsék-
letnek teszik ki egy erre a célra spe-
ciálisan kialakított kabinban. 

A hidegterápia lényege ugyanis, 
hogy a szélsőséges hőmérséklet 
kiegyenlítésére szervezetünk 
a tartalékok kimerítése nélkül 
indítja be öngyógyító mecha-
nizmusait. Ennek köszönhető-
en a kezelés után megszűnhet 
a fáradtságérzés, a fáradt, túl-
terhelt izmok ellazulnak, foko-
zódik a bőr, a nyálkahártyák és 
a belső szervek vérkeringése, 
csökkennek az ödémák, foko-
zódik az endorfintermelés, va-
lamint felgyorsulnak az anyag-
csere-folyamatok. 

Bár ijesztőnek hangzik az 
ilyen alacsony hőmérséklet, 
nem kell félni, testünk nem 
fagy meg, mivel a fülke le-
vegője rendkívül száraz. Sőt 
az ember állítólag kényelme-
sen elviseli a mínuszokat, 
hogy azután élvezhesse annak 
minden pozitív hatását.

Mivel a fülkében a bőrünk 
hőmérséklete 0-5 Celsius-fok-
ra csökken, a rövid kezelést 
követően – a hőmérséklet-ki-
egyenlítődésre való törek-
vés hatására – szervezetünk 
1000-3000 kalóriát éget el, 
így a módszer a túlsúlyprob-
lémával vagy a narancsbőrrel 
küzdők számára is hatékony 
megoldást jelenthet.

Egy kriptoterápiás kezelés 
3 percig tart. A kúrák általá-
ban 5-10 alkalomból állnak, 
és kedvező hatásukat hosszú 
időn át élvezhetik a páciensek.

Sz. A .

redl andrás, a Kovács pál bap-
tista gimnázium 9. évfolyamos 
diákja. a rákospalotán élő fiatal-
ember Vácon kezdte a tanulmá-
nyait, és a duna menti városban 
indult a sportpályafutása is. 

– Kilencévesen kezdtem ka-
jakozni – mesélte Bandi –, 
előtte fociztam és úsztam, 
de mindig is kajakozni sze-
rettem volna. Ennek egyéb-
ként a csa ládunkban ko-
moly hagyománya volt. A 
nag y néném, Redl Emőke 
és az édesapám, Redl Pé-
ter is kajakozott, így volt ki-
től örökölnöm a lapátolás 
szeretetét. Már a tévében 

is figyeltem a sportágat, és 
Kammerer, Kucsera, Pau-
man Dániel, majd Dombvá-
ri Bence pályafutása is nagy 
hatással volt rám.

Bandi jól érezte magát 
Vácon, ám a kajak egyes ér-
dekében váltania kellett, a 
váciak ugyanis csak a párost 
és a négyest erőltették nála. 
Így került a KSI-be, ahol 
Agócs Mihály, majd Matyus 
Zsolt és Ballay László irá-
nyításával készült a verse-
nyekre.

– Még minikajakkal – 
igaz, párosban – nyertem 
2013-ban az első országos 
bajnoki címemet, és ez után 

bekerültem a kölyökváloga-
tottba. Azóta folyamatosan 
kerettag vagyok – mondta a 
sportoló. 

R e d l  A n d r á s  a z  e l s ő 
egyes aranyérmét 2015-ben 
maratonban nyer te.  Még 
ugyanebben az évben síkvi-
zen is – K1 1000 méteren – 
bajnok lett. Ez pedig serdü-
lőválogatottságot jelentett a 
számára. Az idei esztendő-
ben a maratoni és a síkvízi 
Ob-n, a diákolimpián, a Bu-
dapest-bajnokságon is fel-
állhatott a dobogó legfelső 
fokára. A legfontosabb ver-
senye azonban a korosztály 
világbajnokságának is szá-

mító Olimpiai Reménységek 
Versenye volt, melyen 1000 
méteren bronzérmet szer-
zett, és 500 méteren is dön-
tős volt.

– Egyelőre maratonon és 
síkvizen is szeretnék ver-
senyezni ,  de a  leg fonto -
sabb célom, hogy jövőre már 

részt vehessek valamelyik 
ifjúsági világversenyen, de a 
távlati elképzelés az olimpia 
– magyarázta Bandi. – Ha 
nem is biztos, hogy Tokió-
ban, de az azt követő olimpi-
án már mindenképpen részt 
szeretnék venni.

Riersch Tamás

a vasas-Femina a félidőben – 11 for-
dulót követően – a hatodik helyen áll 
a női labdarúgó-bajnokság másod-
osztályában. a csapat teljesítmé-
nyéről és a várható erősítésekről az 
edzőt, szabó ilonát kérdeztük.

Augusztus végén szinte a nul-
láról kezdtünk építkezni – ér-
tékelt a szakember. – A tavalyi 
csapatból ugyanis öten marad-
tak, akik ráadásul korábban 
inkább a cserepadon ültek. In-
nen kellett először egy csapa-
tot összerakni, majd az NB II. 
szintjére felhozni.

Nem tett jót az alakuló 
csapatnak, hogy a bajnokság 
első fordulójában, Pécsen egy 
nyolcvanadik percben kapott 
szerencsétlenül megpattanó 
szabadrúgásgóllal vesztett az 
együttes. 

– Hektikus volt az őszi 
szezon, mert volt, hogy csú-
nya vereségbe szaladtunk 
bele, mint például a Monor 
elleni 0–6, a Szent Mihály el-
leni 1–4 vagy a DVTK-tól ha-
zai pályán elszenvedett há-
romgólos fiaskó – magya-
rázza az edző. – De voltak 
nagy győzelmeink is, a Bala-
tonfüredet például 8–0-ra, 
a ZTE-t 6–0-ra, a Videotont 
pedig 4–0-ra vertük, ami 
mindenképpen biztató a jö-
vőre nézve.

A Vasas-Femina játékosai 
a november végét még a pá-
lyán töltik, ahol hetente há-
rom alkalommal levezető 
edzéseket tartanak, majd pi-
henőre vonulnak a lányok. A 
felkészülést várhatóan janu-
ár közepén kezdik, az edző 

szeretné, ha akkor már he-
tente öt alkalommal trénin-
geznének.

– Addig is két feladatunk 
van, az eddigi keret meg-
tartása, illetve a játékosál-
lomány erősítése. A lányok 
most egy kis gondolkodá-
si időt kaptak, de többségük 
már jelezte, hogy maradni kí-
ván – mondta Szabó Ilona. – 
Az erősítés miatt már elkezd-
tük a szemlét a já tékospiacon, 
és bízunk benne, hogy talá-
lunk leigazolható labdarú-
gókat.

Úgy tűnik, az őszi hatodik 
hely, illetve a szerzett pontok 
alapján a feljutásról már le-
mondhatnak, ám a mutatott 
játék alapján ebből a gárdá-
ból egy-két éven belül újból 
NB I.-es csapat lehet.        R. T.

gyógyulás 
a mínuszokban

ellapátolt vácról
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Hideg kúra | Hosszan tartó pozitív hatás

redl andrás | Célja az olimpia

szeszélyes Feminák
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HaJrá rEac!
A legjobb 32 csapat közé ju-
tott a reaC a siófok és a ki-
rály SZE legyőzésével a Ma-
gyar Kupában. A következő 
fordulóban azonban nehéz el-
lenfele lesz, az NB I.-es Me-
zőkövesd vár rá, aminek az 
edzője a volt szövetségi ka-
pitány, Pintér attila. a két 
csapat mérkőzését eredeti-
leg november 30-ra hirdet-
ték meg, ám a felek közös 
megegyezéssel változattak 
ezen, és az egymeccses ösz-
szecsapást november 29-én 
délután 4 órakor a Budai II. 
lászló stadionban rendezik.

vártnáL Jobb szErEPLés

várakozáson felül szere-
pel a reaC az Nb iii. keleti 
csoportjában. dinka balázs 
együttese 16 fordulót köve-
tően a hetedik helyen áll. So-
katmondó, hogy az mTk, a 
Diósgyőr, a Debrecen és az 
Újpest második csapata is 
mögöttünk van a tabellán.

FraDi-vErőK
Testvériség se – Ferencvá-
rosi FC 2–1! ez az eredmény 
annak ellenére jól hang-
zik, hogy a csapatunk nem 
a nagy Fradi ellen nyert, ha-
nem a zöld-fehér szurko-
lókból alakult csapat ellen. 
mindez a budapest-bajnok-
ság i. osztályában, annak is 
a 11. fordulójában történt. 
A győzelem jól jött a Tesi-
nek, ami el tudott mozdul-
ni a holtpontról (3 győzelem, 
4 döntetlen, 3 vereség), és 
megerősített a helyét a tabel-
la első felében a 7. helyen.

saKK-matt! 
idén is a kerületi sakkegye-
sület, a Palota sakk vállal-
ta a diákolimpia kerületi 
fordulójának a megrende-
zését. a tornát november 
29–30-án délután fél 3-tól 
az ifjúsági és sportközpont 
(Széchenyi tér 8–10.) épü-
letének első emeleti helyi-
ségében rendezik meg.

sportmozaIK

az idei lesz a hatodik tél, amikor a ke-
rületi önkormányzat biztosítja a kor-
csolyázási lehetőséget a kerületben, 
azonban a szolgáltatás két területen 
módosulni fog. 

Az egyik fontos változás, hogy a 
korábbi helyszínek közül a Szá-
raznád iskola udvara kiesik, he-
lyette az AsiaCenter két épülete 
között alakítják ki a jégpályát. 
A másik pálya viszont változat-
lanul a Czabán Általános Iskola 
udvarán lesz. Ugyancsak fontos 
változás, hogy idén az önkor-
mányzat saját buszával szállítja 
majd a pályákra a kerületi ovi-
sokat és diákokat. 

Az üzletközpontnál levő pá-
lya a tervek szerint december 
2-ától üzemel. A délelőtti órák-
ban reggel 8-tól délután 2 órá-

ig a kerületi iskolák és óvodák 
használhatják ingyen a létesít-
ményt, az egyórás pályafelújí-
tást követően pedig délután 3 
órától zárásig a lakosság kor-
csolyázhat térítésmentesen. 

A Czabán-pálya később, de-
cember 16-án nyit, illetve egy 
órával tovább, délután 3 óráig 
fogadja az ovis és iskolás cso-
portokat. Itt is egy óra a pálya-
felújítás, a lakosság pedig dél-

után 4 órától korizhat. Hétvé-
gén, szünetben és ünnepnapo-
kon mindkét helyszínen egész 
nap lehetőség nyílik a korcso-
lyázásra. Az idei szezon a ter-
vek szerint február végéig tart, 
de ha azt követően is hideg 
marad az idő, úgy a nyitvatar-
tást is meghosszabbíthatják 
egy-két héttel.

A korábbi években szezo-
nonként több mint negyven-
ezer látogatója volt a létesít-
ményeknek, a szervezők ezt 
várják az idei téltől is. A kor-
csolyázási kedv növelésére 
mindkét pálya mellett melege-
dőt, büfét és kölcsönzőt is üze-
meltetnek. A létesítmények őr-
zését hagyományosan az újpa-
lotai polgárőrök  vállalták.                               

(riersch)

női röplabda nb i.

December 3. 18.00 Gödöllő 
Gödöllői RC – Palota RSC

December 9. 18.00 Sződliget utca 24–30. 
Palota rsC – 1. mCm-diamant-kaposvár

December 11. 15.00 Budapest 
TFse – Palota rsC

Férfikosárlabda nb ii.

December 3. 17.00 Bogáncs utca 51–53. 
blF kk – Újpest-mT

December 10. 18.30 XI. kerület, Bogdánfy utca 10/B 
elTe beaC-Újbuda – blF kk

női kézilabda nb ii.

December 3. 12.45 Csömör  
reaC sise – solymári sC

December 7. 18.30 Dunakeszi 
vs dunakeszi – reaC sise

Férfifutsal nb ii.

November 28. 19.30 Csömör 
reaC sise – FTC Futsal-Fischer klíma

December 5. 19.30 Csömör 
reaC sise – Tolna-mözs

December 12. 20.50 Kerék Utcai Általános Iskola 
magyar máltai se – reaC sise

December 2. 20.00 Üllő 
kastélydombi se – rákospalotai reactor se

December 9. 21.00 Csömör 
rákospalotai reactor se – vác Futsal se

Férfi futball nb iii.

December 3. 13.00 Budai II. László Stadion 
reaC – Jászberényi FC

Pro urbe díjat vehetett át a kerü-
letünkben élő mesteredző, Kulcsár 
győző. Hajdu László polgármes-
ter szerint a négyszeres párbajtőr 
olimpiai bajnok, edző, a nemzet 
sportolója kapta az egyik legna-
gyobb tapsot a Fővárosi önkor-
mányzat november 17-i ünnepi 
közgyűlésén. a Pest, buda, óbu-
da egyesítésének 143. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen 
adták át a főváros legmagasabb 
rangú kitüntetését. 

A kiváló sportember már ed-
digi pályafutásával kiérde-
melte a kitüntetést, ám az el-
ismerés a riói olimpián elért 
sikere után még inkább aktu-
ális. A nyári ötkarikás esemé-

nyen Kulcsár Győző tanítvá-
nya, Szász Emese párbajtőr-
vívó nyerte a magyar olimpiai 
csapat első aranyérmét. Haj-
du László polgármester azt is 
elmondta, hogy az elismerés-
re a kerületi önkormányzat 
javasolta a mesteredzőt. 

A polgármester Németh 
Angéla és dr. Pintér Gábor 
alpolgármesterek társasá-
gában az ünnepség délután-
ján az irodájában is vendégül 
látta Kulcsár Győzőt, akinek 
személyesen köszönte meg a 
versenyzőként négy olimpi-
án, edzőként meg Athénban 
(Nagy Tímea trénereként) és 
Rióban elért sikereket.

Riersch Tamás

vastaps volt 
a mester jutalma

Pro urbe díj | elismerés a szakmai munkának

busszal a jégpályákhoz
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Kezdődik a kerületi koriszezon | Február végéig tart
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ÉLETképek
az éLEtképek következő száma 2016. december 12-én jelenik meg.

Lapzárta: 2016. december 5. 12 óra.  a lapzárta után érkezett anyago kat  
a szerkesztőség csak a következő lapszámban tudja közölni.

r e J T v é N y

a 2016/21. szám helyes megfejtői közül  

belépőt nyertek a Máv szimfonikusok hangversenyére a zenekar jóvoltából: 

Narday János, kisrákos utca 

Kádár ágnes, lóvasút köz

dörmi Fejtvényt nyert a drize Kiadó jóvoltából:

oszkó mira, xvi. kerület, budapesti út


Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! vágja ki az újságból, és küldje el zárt borítékban levele-

zési címünkre (XV Média Kft., 1615 Bp., Pf. 155) vagy adja le a szerkesztőség részére a Bocs-

kai utca 1–3. szám alatt. A borítékra írja rá „éLEt képek rEJtvény”. Helyes megfejtőink 

közül 3×2 páros belépőt sorsolunk ki az Eötvös cirkusz december 1–11. közötti kerü-

leti előadásaira, egy helyes megfejtőnk pedig kétszemélyes, 3 fogásos vacsorát nyer  

a thököly vendéglő felajánlása jóvoltából. A beküldési határidő: december 5.
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ü z l e t I   a p r ó

aJtó, ablaK

abLaKJavÍtás, www.aJtoabLaK-
DoKtor.Hu 22 éve vállalom ked-
vező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszi-
getelő üvegezését, szigetelését garanciá-
val. Felmérés díjtalan! Horvát Ákos, tele-
fon: 06 70 550 0269

üVegezés

üVeges! ablak, ajtó, erkély, kirakat üve-
gezése. Hőszigetelő üvegek, zu hany-
kabinok beépítése. Régi keretek átalakítása 
hőszigetelő üveg befogadására. Gyorsan, 
tisztán, pontosan! Biztosításra is! Nagy Mik-
lós Telefon: 06 30 2664 666

régIség

MinDEnnEMŰ régiségEt vásáro-
lok, díjtalan kiszállással, készpénzért 
magángyűjteményembe. Bútor, fest-
mény, porcelán, kerámia, hifi, hanglemez, 
szőnyeg, játékok, papíráru, bizsu, órák, 
könyv, képeslap, ruhanemű stb. Telefon: 
+36 1 466 8321,  +36  30 973 4949

áLLás

HázvEzEtőnőt KErEsÜnK a Xvi. KE-
rületbe! (Hétfőtől–péntekig kb. 8-tól 
12-ig) Általános takarítás, rendrakás, va-
salás! Esetenként gyermekfelügyelet! 
Hosszú távú, bejelentett lehetőség. Ki-
zárólag önmagára is igényes, nemdo-
hányzó, autóval rendelkező jelentkezőket 
várunk! Jelentkezés: hazvezetono123@
gmail.com 06 30 534 0754

L a K o s s á g i   H i r D E t é s E K

INgatlaN
szarvasgedei, 3 szobás szép csalá-
di házamat, kerttel, udvarral, mellékhe-
lyiségekkel elcserélném Újpalotán egy 
33 nm-es saját tulajdonú ingatlanra. Te-
lefon: 06 70 392 5858 
önkormányzati határozatlan idejű jog-
gal rendelkező 1+2 félszobás világos 
konyhás, erkélyes, vízórás lakást ki-
sebbre cserélném értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06 20 328 7775
tulajdonostól eladó rákospalotán régi 
építésű társasházban 42 nm-es, felújított, 
gázfűtéses lakás, azonnal beköltözhető. 
Ár: 10,8 millió Ft. Tel.: 06 70 258 2755
eladó: xV. ker. központjában 1 szo-
bás, beépített erkélyes, 36 nm-es, déli 
fekvésű, panorámás, szép lakás. Irány-
ár: 12,8 millió Ft. Tel.: 06 1 707 2504
eladó: mogyoródon csendes zártker-
ti környezetben 966 nm, körbekerített 
gyümölcsös, tárolásra alkalmas kis fa-
házzal. Fúrt kút és villany van. Telefon: 
06 20 561 5337
mogyoródon, Kukukk-hegyen, Ibolya u. 
8. alatt üres telek eladó. 1842 nm, csak 
villany van, a szomszéd telken állandóan 
lakott családi ház áll. Tel.: 06 1 306 1218
iDE Már csaK KöLtözni KELL. Eladó 
TULAJDONOSTÓL egy 53 nm-es 1+2 
félszobás felújított panellakás a XIX. 
kerületben, zöld környezetben. Irányár 
16,6 m forint. Tel.: 06 70 638 7688
70 nm-es, 2 szobás,  összkomfortos 
családi ház eladó a XV. kerületben, 
426  nm-es telken egy 60 nm-es műhely 
is van, mely vállalkozásra is alkalmas. 
Telefon: 06 20 417 8686 
rákospalotán csobogós lp patakhoz 
közeli részén 4 szobás, 82 nm-es, 1. eme-
leti, 2 erkélyes, tárolóval rendelkező, felújí-
tott öröklakásom eladó. Panelprogramos, 
hőszigetelt ablakos, 8 lakásos, 4  szintes 
társasházban! Tel.: 06 70 234 3433
rákospalotán Kossuth utcában tulajdo-
nostól eladó 82 nm-es, 2+2 szobás, első 
emeleti lakás. Panelprogramos, 8 lakásos 
társasházban! Tel.: 06 70 234 3433
a Xv. ker.-ben eladó saroktelken lévő 
75 nm-es felújítandó családi ház, vállal-
kozásra is alkalmas. Budapesti, illetve 
vidéki cseremegoldás is érdekel. Tele-
fon: 06 20 497 3086
a feleségemmel keresünk más-
fél szobás lakást, házrészt, elsősor-
ban Újpalotán, Pestújhelyen, a kerület-
ben. (Bútorozatlanul lehetőség szerint.) 
70 000 + rezsi. Hosszabb távra. Mielőb-
bi költözéssel. Telefon: 06 70 244 7764

aLbérLEt, LaKHatás
idős asszony örökösödési szerező-
dést kötne olyan személlyel, aki anya-
gi háttérrel rendelkezik, teljes gondos-
kodást biztosítana, ottlakással. Tel.: 
06 1 410 6349

szoLgáLtatás
xV. kerületi egészségügyi végzettség-
gel, erkölcsi bizonyítvánnyal betegápo-
lást, idős gondozást vállal középkorú nő, 
megegyezéssel. Tel.: 06 20 590 3252
15 éve a kerületben élő,  leinformálható 
személy vállal kizárólag 05–07 órá-
ig (hajnali) tartó munkát (takarítás, pa-
kolás). Bérezés megegyezés szerint, 
akár megmaradt sütemény, lejárat előt-
ti élelmiszer formájában is. Telefon: 06 
70 339 8542, 8–20 óráig. 
Heti 1-2 nap takarítást vállalok a XV. 
kerületben. Hétvégi nagytakarítás is le-
hetséges. 58 éves keresztény nő. Tele-
fon: 06 20 257 9590

adoK-VeszeK
Háromajtós szekrény ingyen elvihető. 
Tel.: 06 20 525 4631
eladó: almazöld-lila kombinációjú, jó 
állapotú, összecsukható, nagy kerekű 
gyerekkocsi. Árban megegyezünk. Tele-
fon: 06 20 967 8196
eladó: 1 db zepter gyártmányú kézi 
nyeles masszírozó. Tel.: 06 70 905 9066 
Eladó: állványos fúrógép 40 E Ft. Áll-
ványos köszörűgép, többméretű eszter-
gakések. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06 30 927 6359 
Eladó: közepes méretű kutyaház 
5 E Ft. Tel.: 06 1 410 6726
Eladó: Fekete férfi műbőr dzseki közép-
termetre. Akkus fényképezőgép (régi), 
sötét férfiöltönyök, vasalóállvány, 38-as 
női fűzős új cipő. Tel.: 06 1 410 6349 
eladó: Hanglemezek, videokazetták, 
DVD-lemezek és DVD-lejátszó. Telefon: 
06 30 878 4364
Eladó: Ladára, ill. wartburgra tetőcso-
mag tartó. Cseh feltöltött kis palack. 
Elő szo bafal cipős szekrénnyel. 12 V-os 
akku. Tel.: 06 70 537 8880
Eladó: négy darab bMw téli gumi 
205/55X16 lemezfelnire szerelve 
20 000 Ft-ért. Tel.: 06 30 727 2727
opel F. astra alkatrészek és 12 V-os 
akku, töltött cseh gázpalack eladó. Tele-
fon: 06 70 537 8880
Eladó: kárpitozott ülőgarnitúra, 3-2-
1-es. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06 30 927 6359

eladó: négydarabos szekrénysor, egy-
ben vagy külön-külön is. Telefon: 06 
20 258 8387
gazdagon faragott (kb. 150 éves) osz-
lopos háló eladó. 2 db szekrény, 2 db 
tornyos ágy, meseszép faragással, 2 db 
éjjeliszekrény márvány falappal, gyö-
nyörű, gondozott állapotban 200 E Ft-
ért eladó. Telefon: 06 30 727 2727
Eladó: új fürdőszobatükör 55×70 cm, 
2  db-os világítással. 8500 Ft. Telefon: 
06 1 608 5698
szerény körülmények között albér-
letben lakunk. Szívesen fogadnánk hű-
tőszekrényt max.: 90 cm magas, to-
vábbá háztartási gépeket, műszaki 
cikkeket. Telefon: 06 20 967 8196
eladó: lg videolejátszó. Telefon: 06 
30 711 7761
eladó: régi sINger varrógép. Telefon: 
06 30 221 3506
Íróasztal eladó! iKEa áruházban kap-
ható HEMNES típusú 159×65 cm-es 
szürke-barna színű jó állapotú íróasz-
tal eladó. (http://www.ikea.com/hu/
hu/catalog/products/S09000500/#/
S09000500) Érdeklődni: 06 30 612 0912

társKErEsés
xV. ker.-ben lakom, 65 éves, 170 cm, 
90 kg, kék szemű, barna hajú vagyok. 
70 év alatti káros szenvedélytől mentes, 
rendezett körülmények között élő urak 
hívását várom. Tel.: 06 70 905 9066 reg-
gel 9-től este 19-ig. 
71 éves, 158/77 kg özvegy rendezett 
körülményekkel keresem szenvedélyek-
től mentes, gyakorlatias úr ismeretségét 
őszinte kapcsolatra. Tel.: 06 20 576 9116 
168/67 éves, fiatalos, karcsú, nemdo-
hányzó, értelmiségi nő komoly, kedves, 
értelmes, rendezetten élő úr barátságát 
keresi 70 körül. Tel.: 06 30 940 0979
70 éves hölgy megismerkedne korban 
hozzáillő rendes, jóravaló rákospalotai 
férfival. Tel.: 06 1 308 1413
diplomás, csinos, 43 éves, 169 cm 
magas, teltkarcsú, katolikus nő, ma-
gas, intelligens, keresztény társat keres.  
E- mail: dunai8y@gmail.com
58 éves, 180 cm, molett asszony ke-
resi korban hozzáillő rendes, jóravaló 
rákospalotai férfi társaságát, komoly 
kapcsolatra. Tel.: 06 1 605 9988

üdülés
bükfürdőn üdülőszövetkezetben ja-
nuár 25.–február 7-ig (háromszemé-
lyes) apartman átadó 22 E Ft. Tel.: 
06 30 287 8555

újpalotán a pólus Center 
mellett december 1–11-ig

Hétköznap 18 óra
Hétvégén 15 óra

(Kivéve december 10. szombat 18 óra)
akciós jegyek már 1999 Ft-tól!

Csütörtökön családi nap: 
2-t fizet, 4-et kap!
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Építő- és tüzelőanyag-kereskedés
Konténeres sittszállítás

Bp. XV., Rákos út 173.
Telefon: +36 1 308 0052 • +36 1 306 9338

Ny.: H–P 7–17, Szo 7–12
Ha építkezik, ha fázik,

csak egy telefon
és MALAKY máris szállít!

www.malaky.hu

H I R D E T É S

Szombatonként  kedvezmény

A FŐ ÚT-i 
„GYÓGYSZERTÁR A MEGVÁLTÓHOZ” 

PatikaSzombat! 

A posta és az OTP mellett!
FŐ ÚT 62.

T.: 06 1 307 6317

 

Valós

 PATIKÁBAN 

 
Más akcióval össze nem vonható. 

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre. A részletekről érdeklődjön a gyógyszertárban. Az akció 2016. december 31-ig érvényes.

TERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz, selyemfűméz, hársméz, 

lépesméz, propoliszos méz

3 KG FELETT

ingyenes 

házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

Tel.: 06 30 424-9329

www.arpadfoldi.hu

Védőrács  
bejárati ajtóra, ablakra; 

kapuk, korlátok, 
kerítések készítése.

Ingyenes felmérés!
Tel.: 259 0511, 

(06 20) 568 4373

duguláselhárítás

víz-, gáz-,  
központifűtés-szerelés

ázások,  
csőtörések  

megszün- 
tetése

06 20 491 5089 
06 1 402 4330

20 
491 

5089

PÁL      AUTÓHÁZ
MŰSZAKI VIZSGÁLÓÁLLOMÁS

1158 Budapest, (Pestújhely) Árvavár utca 7/b
Telefon: +36 1 414 0338 n Fax: +36 1 414 0339

Mobil: +36 30 9415 563
E-mail: palautohaz@palautohaz.hu

 9 Műszaki vizsga
 9 Vizsgára felkészítés
 9 Eredetiségvizsgálat
 9 Klímarendszer-javítás, -töltés, -tisztítás
 9 Időszakos szerviz
 9 Műszeres motordiagnosztika
 9 Autóvillamosság
 9 „Hozom-Viszem” szolgáltatás
 9 0–24 óráig Autósegély

www.palautohaz.hu

Felhívjuk betegeink figyelmét,  
hogy az Őrjárat utcai SZAKRENDELŐBEN működő 

fül-orr-gégészeti és audiológiai szakrendelésünkön 
mindenkinek

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATOT 
biztosítunk!

Nagyothalló betegeinknek elérhetőek
személyre szabott hallásjavító készülékek

Elemek kedvezményes áron vásárolhatók 
Érdeklődni és bejelentkezni  

az alábbi telefonszámokon lehet.

+36 1 506 0217 
06 70 418 5170
Tamatika Kft.


