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Kanász-Nagy Máté szerint az el-
lenzéki vezetésű önkormányza-
tokat érintik elsősorban az elvo-
nások,  a Fidesz így akar bosszút 
állni a 2019-es önkormányzati 
választások miatt elszenvedett 
kudarcáért. „A sok milliárdos 
elvonással nem rajtunk, a vá-
rosvezetőkön, az önkormány-
zati képviselőkön áll bosszút a 
kormány, hanem a lakosságot, 
a kis- és középvállalkozásokat 
sújtja, hiszen az elvonások köz-
vetlenül az embereket érintik” 
– mondta Kanász-Nagy Máté. 

Úgy fogalmazott: „a lét a tét, a 
fennmaradás, az önkormányza-
tiság, ami nem kizárólag az el-
múlt egy évre vonatkozik, ha-
nem a rendszerváltás óta eltelt 
időszakot is magába öleli”.

Szilvágyi László azt részletez-
te, hogy naponta egy középka-
tegóriás autó árának megfelelő 
összeget vesznek el a XV. kerü-
lettől. Kitért arra is, hogy egyet-
ért a kormány kijelentésével, 
miszerint közösen kell a pan-
démiás helyzet költségeit vállal-
ni, viszont feltette a kérdést: ak-

kor miért fogadták el vidéken a 
Dínó park és a motorversenypá-
lya támogatását, miért kell ismét 
stadionokra költeni és vadászki-
állítást tartani? Szerinte ezen ösz-
szegek jócskán fe-
deznék azokat 
a kormányzati 
megszorításokat, 
amelyeket az ön-
kormányzatok-
nak kell elszen-
vedni. „Bőven 
lenne lehetőség a 
XV. kerületben 

is fejleszteni, a tavaly október-
ben felállt helyi frakció ezt tűz-
te ki célul, és ezt akarják megaka-
dályozni” – jegyezte meg. Továb-
bá arról is beszélt, hogy az LMP 

és a kerületi önkor-
mányzat úgy gon-
dolja: az országban 
mindenki egyfor-
ma, minden lakos-
nak ugyanazokat a 
lehetőségeket kell 
biztosítani, vidéken 
és a fővárosban egy-
aránt.

„Városunk működése a tét” – olvasható a 
kerületben kihelyezett molinókon. Közös 
kampánnyal tájékoztatják a fővárosi kerü-
letek a Budapesten élőket a kormányzati 
megvonásokról. A XV. kerületben is szá-
mos helyen találkozhat a lakosság a kor-
mányzati elvonásokról szóló tájékoztató 
plakátokkal.

„Molinókiállítással is megmutatjuk, 
hogy melyek azok a közszolgáltatások, 
amelyek problémával fognak küzdeni a 
következő hónapokban azért, mert a kor-
mány elveszi az önkormányzatok pénzét” 
– olvasható Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester Facebook-oldalán.

A Fővárosi Önkormányzat plakátjainak 
mintájára készült molinókat az önkormány-
zat ügyfélparkolójánál tekinthetik meg. 

LMP:
A LÉT
A TÉT!

Beszédes molinók

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS

Az elvonások 
a lakosságot, 
a kis- és közép-
vállalkozásokat 
sújtják
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Kiss NiKolett 

A kormányzati elvonások-
ról tartott sajtótájékozta-
tót január 21-én Szilvágyi 
László, az LMP XV. kerületi 
önkormányzat képviselője és 
Kanász-Nagy Máté, Újpest 
népjólétért felelős alpolgár-
mestere, az LMP társelnöke. Kanász-Nagy Máté és Szilvágyi László: mindenkinek egyforma lehetőséget kell biztosítani
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Véleményt nyilvánítottak

1,4 milliárddal kevesebb

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

FORRÁSMEGOSZTÁS

RieRsch tamas 

Sajtótájékoztatót tartottak a Fidesz–
KDNP kerületi képviselői január 20-án, 
melynek témái közt az Észak-Pesti 
Kórház ügyének pillanatnyi állása, az 
önkormányzat teljesítményének értéke-
lése és a plakátokra eltékozolt kerületi 
vagyon szerepelt.

Dr. Pintér Gábor, a Fidesz XV. kerüle-
ti elnöke szerint a baloldal harminc éve 
hagyja lepusztulni az Észak-Pesti Kórház 
értékes épületeit. A három évtized alatt 
alig történt valami, ha igen, az is csak a 
Fidesznek köszönhető.  2017-ben megú-
jult a tüdőgondozó és a háziorvosi rende-
lő épülete, abban az évben vetődött fel, 
hogy a kórházban egy lelki egészségügyi 
központot lehetne kialakítani, melyhez 
a kormány 2018-ban 385 millió forinttal 
járult volna hozzá. „A támogatást 2019-
2020-ban biztosították. Az önkormány-
zat azonban semmit sem tett a megvalósí-
tás érdekében. Jelzésértékű, hogy az épí-
tési engedélyeket is csak 2020 decemberé-
ben nyújtották be” – mondta dr. Pintér 
Gábor. Hozzátette: a beruházás önköltsé-
gét, a 374 millió forintot sem biztosítot-
ták, mindössze 43 millió forintot vállal-
tak volna. Az említett határidők lejárta és 
a szükséges önkormányzati forrás hiánya 
volt az oka, hogy a kormány a határoza-
tát visszavonta.

Lehoczki Ádám önkormányzati képvi-
selő arra tért ki, hogy az elmúlt 30 évből 
26-ban baloldali vezetése volt a kerület-
nek, és ez alatt általánossá vált az a véle-
kedés, hogy ebben a városrészben semmi 
sem történik. Szerinte a baloldali plakát-

kampány pont ezt a sem-
mittevést igyekszik palás-
tolni. Az említett plaká-
tok 3 milliárdos elvonással 
riogatnak, de szó sincs ar-
ról, hogy a baloldali vezetés 
2010-ig 6 milliárdos adós-
ságot halmozott fel, amit a 
kormány teljes egészében 
átvállalt.

– A baloldal két beruhá-
zással próbál büszkélkedni: az újpalotai 
Nemzedékek parkjával, melyhez a támo-
gatást 2017-ben a kormány biztosította, 

illetve az M3-as zajvédő fal-
lal, ami már abban a költség-
vetésben is szerepelt, amit 
2018-ban Tarlós István ak-
kori főpolgármester fogadta-
tott el, és melyet sem Cserdi-
né Németh Angéla, sem Ka-
rácsony Gergely nem szava-
zott meg – mondta Lehoczki 
Ádám.

Csonka László önkor-
mányzati képviselő pedig úgy vélekedett: 
jobb lenne a korai kampányolás helyett a 
kerület pénzét a városrészre fordítani.

A fővárosi forrásmegosztásról döntött Cserdiné Németh Angéla 
a képviselő-testület hatáskörében eljárva, a testület tagjaival elő-
zetesen egyeztetve.

A január 21-ei döntéssel a polgármester elfogadta a Fővárosi 
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrás-
megosztást 2021-re. Erről a Fővárosi Közgyűlés alkot majd rende-
letet, azt előzetesen a kerületi képviselő-testületek véleményezik.

A XV. kerületi önkormányzat kerületek közötti, 5,129 száza-
lékos részesedési aránya nem változott 2020-hoz képest – áll az 
önkormányzat honlapján.

A fővárosi rendelettervezet alapján 2021-re az iparűzési adóbe-
vétel ajánlott kiadással korrigált tervszáma a XV. kerületi önkor-
mányzat esetében 6,079 milliárd forint. A fővárosi kerületek kö-
zötti összehasonlításban a városrész idén is a 7. helyen áll a támo-
gatás nominális nagysága tekintetében. Az önkormányzatot meg-
illető 2020-as bevétel 7,464 milliárd forintos összegéhez képest, 
1,374 milliárd forinttal alacsonyabb összegű többletforrásra jogo-
sult idén a XV. kerület.

A baloldali 
plakátkampány 
a semmit  -
tevést igyekszik 
palástolni
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Aláírásgyűjtést índított a kerület egyik 
civil szervezete annak érdekében, hogy 
minél többen mondják ki: nem kérnek a 
kormány önkormányzatokat sújtó meg-
szorításaiból!

Már több 
mint félezren 
írták alá az 
Álljunk a XV. 
kerület mellé! 
című felhí-
vást, melyet a 
Lokálpatrióták 
a XV. kerüle-
tért Egyesület 
hirdetett meg. 
Mint ismert, a 
XV. kerületi ön-

kormányzat vezetése tájékoztató kam-
pányba kezdett azzal kapcsolatban, hogy 
a kormány elvonásai és a járványhelyzet 
miatt 2021-ben 3,5 milliárd forinttal ke-
vesebb pénzből gazdálkodhat a 80 ezres 

városrész. Sok-
kal kevesebb 
pénz jut ebben 
az évben a fej-
lesztésekre és 
az önként vállalt 
feladatokra, a 
kerületnek fel 
kell élnie a tar-
talékait. A petí-
ció elérhető az 

ahang.hu oldalon.
(cs.b.)

Csonka László, Pintér Gábor, Lehoczki Ádám: három évtized alatt alig történt valami

PETÍCIÓ A KERÜLETÉRT
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– Miként sikerült a vírushely-
zetet átvészelniük a kerületi 
civil szervezeteknek?

– Sajnos a covid-járvány 
megnehezítette a működésü-
ket. Többen nem tudták meg-
valósítani a tervezett program-
jaikat, projektjeiket. Továb-
bá át kellett állniuk az online 
térre. Ennek vannak előnyei 
is, mivel így rákényszerültek a 
modernebb technológiai adap-
tációra. Anyagi szempontból 
az a nehézség számukra, hogy 

nem nagyon sikerült ado-
mánygyűjtést szervezni a 
korlátozások miatt

– Milyen módon tudta 
az önkormányzat támo-
gatni őket?

– Az önkormányzat  
2020-ban 15 millió forintos 
Civil pályázattal támogat-
ta a szervezeteket, és az el-
számolásnál rugalmasabbak 
lettek a feltételek, hiszen 
voltak olyan programok, 
amelyeket online meg tud-

tak szervezni a civilek. Továb-
bá volt olyan szervezet, amelyik 
önkormányzati támogatásból 
vásárolhatott nagyobb mennyi-
ségű játékot karácsonyra.

– Mire számíthatnak az 
idei évben?

– A kormányzati megszo-
rítások sajnos minden szfé-
rát érintenek, így a civilt is. 
A kerületi önkormányzat 
ennek ellenére továbbra is 
segíti a civil kezdeménye-
zéseket. Az éves költség-
vetési tárgyalások jelen-
leg tartanak, a támogatás 
összegét az elfogadott 
költségvetés után fog-
juk megtudni. 

(tk)

szeRző 

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester és Barkóczi Ba-
lázs, a Demokratikus Koalí-
ció szóvivője együtt érkeztek 
január 18-án a Kontyfa utcai 
Nappali Melegedőhöz. A két 
politikus nem üres kézzel 
jött, hanem negyven takarót 
hozott a rászorulóknak. 

A Demokratikus Koalíció nem 
fordítja el a fejét az utcán élő 
emberektől – mondta Barkóczi 
Balázs, mielőtt beléptek vol-
na az épületbe. – A pandémia 
már családok tízezreit döntötte 
romlásba, és még 
nem tudjuk, hogy 
mennyit fog. So-
kan kénytelenek 
a szabad ég alatt 
élni, mi azonban 
megpróbálunk se-
gíteni nekik.

– Nemcsak a 
Demokra t ikus 
Koalíció, hanem 
a kerületi önkor-

mányzat is sokat tesz a rászo-
rulókért – tette hozzá Cserdiné 
Németh Angéla. – Többek kö-
zött azzal is, hogy ezt a Nappali 
Melegedőt saját forrásból fenn-
tartja és újítgatja. Az önkor-
mányzatoktól elvont pénzek 
miatt lesznek olyan szociális 
szolgáltatások, melyekről kény-
telenek leszünk lemondani, ám 
a Nappali Melegedőt minden-
képpen működtetni szeretnénk, 
és legalább azon a színvonalon, 
mint eddig tettük. 

A két politikus elmondta: 
a január közepi rendkívüli hi-
deg miatt vörös riasztást ad-
tak ki a közterületekre, emi-

att megnyitották 
az egyéb szociá-
lis intézményeket 
is, ami azt bizo-
nyítja, még min-
dig kevés az ellá-
tó intézmény, és 
nagy szükség len-
ne – más beruhá-
zásokkal ellentét-
ben – újabbak lé-
tesítésére.

Vírusálló
civilkurázsi

Hideg ellen segítség
Nappali Melegedő: takarókat kaptak a hajléktalanok

INTERJÚ ADOMÁNY

A január közepi 
rendkívüli hideg 
miatt vörös 
riasztás lett 
kiadva a köz-
területekre

A civil szervezetek kulcsfontosságúak a demokrácia fejlődé-
sében, hiszen aktív lehetőséget nyújtanak a tevékeny lakosok 
számára, ugyanakkor a szolgáltatások területén alternatívát 
kínálnak a piaci és az önkormányzati szektorral szemben. 
Hazánkban az 1994-ben megalakult Civil Parlament 1997-
ben február 1-jét jelölte ki a Civilek Napjának. Ez alkalomból 
a XV. kerületi önkormányzat civil referensével, Gyöngyösi 
Judittal arról beszélgettünk, hogyan sikerült helytállniuk
a helyi civileknek a világjárvány közepette.
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Lángoló mártír
MEGEMLÉKEZÉS

HOLOKAUSZT EMLÉKNAP

RieRsch tamás

Egy 17 esztendős fiatal-
ember, Bauer Sándor 
1969. január 20-án a 
Nemzeti Múzeum lép-
csőjén gyufával meg-
gyújtotta a testére te-
kert, benzinnel áti-
tatott gézt. A szovjet 
megszállás ellen tiltako-
zó fiú lángoló testét el-
oltották, de az eset kö-
vetkeztében olyan sú-
lyos sérüléseket szenve-
dett, hogy január 28-án a 
Központi Honvéd Kór-
házban elhunyt. A már-
tírt szűk körben és szi-
gorú rendőri őrizet mel-
lett a Rákospalotai Köz-
temetőben temették el, 
de amíg néhány nappal 
korábban Prágában, a 
hasonló módon tiltako-
zó Jan Palachot nyolc-
százezren búcsúztatták, 

addig Bauert mindösz-
sze tizenheten kísér-
ték utolsó útjára. Bará-
tai bátor fiúnak írták le, 
olyannak, aki egyúttal 
szeretett volna hőssé is 
válni. Az 1969-ben vég-
rehajtott áldozat évtize-
deken át értelmetlen ha-
lálnak tűnt. 

Az esetről hallgat-
ni kellett, aki megpró-
bált rá emlékezni, azt 
bebörtönözték. Sze-
rencsére az 52 évvel 
ezelőtti tettet ma már 
rangjához méltó mó-
don kezelik, és rend-
szeresen megemlékez-
nek róla.  Az áldozat 
helyén, a Nemzeti Mú-
zeum lépcsőjén emlék-
táblát, Bauer Sándor 
születése helyszínén, a 
józsefvárosi Mátyás té-
ren pedig szobrot avat-
tak, és utcát is nevez-
tek el róla. A rákos-
palotai sírnál  2005-től 
rendszeressé váltak a 
megemlékezések. Idén 
a pandémia miatt csak 
szűk körben zajlott a 
múltidézés, a sírnál dr. 
Matlák Gábor alpol-
gármester mondott be-
szédet.

– Üzen-e nekünk 
Bauer Sándor valamit? 

Hiszen a jelenkornak 
szóló üzenet nélkül a 
megemlékezés értel-
metlen pótcselekvés. 
Bauer Sándor szembe-
szállt azokkal, akik Pe-
tőfi mártíromságát sa-
ját, romlott hatalmuk 
szolgálatába akarták ál-
lítani, hogy elvegyék 

a szabadságunkat. Ne 
hagyjuk, hogy Bauer 
Sándor emléke is – akár 
csak néhány évre – erre 
a sorsra jusson! Ő a mi 
szabadságunkért halt 
meg. Ne hagyjuk, hogy 
áldozata hiábavaló le-
gyen – jegyezte meg az 
alpolgármester.

Ezt követően Vékás 
Sándor önkormányza-
ti képviselővel közö-
sen megkoszorúzták 
Bauer Sándor nemze-
ti szalaggal feldíszített 
sírját. 

Az ENSZ közgyűlése 2005. 
november 1-jei határozatá-
val január 27-ét a Holokauszt 
Nemzetközi Emléknapjává 
nyilvánította. Ez a nap a leg-
nagyobb második világháborús 
náci haláltábor, az auschwitzi 
koncentrációs tábor felszabadí-
tásának évfordulója. A világon 
mindenütt megemlékeznek a 
népirtás áldozatairól, akik kö-
rülbelül 6 millióan lehettek, 
többségében zsidók.

Cserdiné Németh Angéla 
közösségi oldalán bejegyzé-
sében arra hívja fel a figyel-

met, hogy ne felejtsük el so-
ha, egyetlen percre sem, és Az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyi-
latkozatából idéz: „Mindenki, 
bármely megkülönböztetésre, 
nevezetesen fajra, színre, nem-
re, nyelvre, vallásra, politikai 
vagy bármely más vélemény-
re, nemzeti vagy társadalmi 
eredetre, vagyonra, születésre 
vagy bármely más körülmény-
re való tekintet nélkül hivat-
kozhat a je len Nyilatkozatban 
kinyilvánított összes jogokra 
és sza badságokra”.

( tk.)

A jelenkornak 
szóló üzenet 
nélkül a meg-
emlékezés 
értelmetlen 
pótcselekvés

Soha többé soá! 
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Matlák Gábor alpolgármester mondott beszédet
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JóNás ágNes

A Répszolg az év végi ünnepek ideje 
alatt sem tartott pihenőt. A kerület 
városüzemeltetésért felelős cége számos 
feladatot végzett el, köztük új parkolók 
kialakítását is. 

A parkolás megoldásának kérdése még 
mindig az egyik legégetőbb feladat kerü-
letünkben, főleg az újpalotai városrész-
ben. Az elmúlt pár év alatt megsokszoro-
zódott a kerületben parkoló autók száma, 
hiszen egy-egy család akár két-három autó-
val is rendelkezik, emiatt a parkolás nehe-
zebbé vált. 

Ennek megoldása érdekében az önkor-
mányzat folyamatosan újabb parkolóhe-

lyeket hoz létre, illetve újít fel, bár lassan 
elfogy a rendelkezésre álló hely. 

Az elmúlt másfél hónap leforgása alatt 
négy helyszínen dolgoztak a Répszolg 
munkatársai:

– Pestújhelyen, a Testvériség térnél 6 
parkolóhelyet alakítottak ki.

– Az újpalotai Erdőkerülő utca 17-nél 
31 parkolóhelyet festettek fel, illetve a 
közlekedés megkönnyítése érdekében itt 
egyirányúsították a forgalmat is.

– Újpalotán, az Árandás köz - Kőrakás 
parknál 25 parkolóhelyet alakítottak ki 
gyepráccsal és murvával feltöltve, illetve 
gépkocsibehajtót is létrehoztak.

– Szintén Újpalotán, a Nádastó park 22. 
előtt 7, ugyancsak gyeprácsos parkolóhe-
lyet készítettek.

ÉPÍTKEZÉS TÉLIESÍTÉS

KÖZTISZTASÁG

FELÚJÍTÁS

A hideg beköszöntével vannak olyan fel-
adatok, amelyeket muszáj elvégezni nem-
csak a ház körüli teendők során, hanem 
kerületi szinten is.

Ilyen például a közterületi ivókutak, 
csapok, szökőkutak, öntözőberendezések 
elzárása, téliesítése, megóvása az elfagyás-
tól. A kerületünkben található két szökő-
kút a téli szezonra új, csinosabb borítást 
kapott a régi, egyszerű külső helyett. Az 
új védőborítás egy mikulássapkát szimbo-
lizál, piros festékkel mázolták le, a tetejé-
re pedig egy megerősített hungarocellből, 
kézzel készített pompont helyeztek fel a 
Répszolg munkatársai.

Munkagépeiket is felkészítették a ko-
molyabb hóesésre. Előkerültek a hóekék, 
amelyeket a cég teherautóira szerelnek fel, 
így amikor nagyobb mennyiségű hó esik, 
könnyen és főleg gyorsan használatba tud-
ják állítani a rögtönzött hókotrókat.

Az ősszel elültetett facsemeték köré 
törzs védőket helyeztek el, megvédve őket 
a hidegtől és a kisállatoktól. A facsemeték 
megerősödéséig lesznek rajtuk a természe-
tes úton lebomló törzsvédők. Ezek tavasz-
szal a damilos fűnyírókkal szemben is vé-
delmet fognak nyújtani a fácskáknak.

-já-

Néhány segítőtársával Demkó Zsolt rend-
be tette a Mézeskalács teret. Nem hőstett-
nek szánta, csak feltűnt neki, hogy koszos, 
szemetes a környék. Előzőleg Deschelák 
Ká roly 4. számú választókörzeti képvi-
selővel konzultált, s biztatta, legyen terü-
leti gondnok. Az elhanyagolt ágyásokat 
kitakarították, a térdig érő gazt kitépked-
ték, a sövényeket megigazították, a fák 
autókra lógó ágait levagdosták, a járdák 
fölötti területeket is szabaddá tették – ol-
vasható a kerület közösségi oldalán.

t.k.

Mikulássapka
februárban?

Aktív környezetvédők

Vandálbiztos padok 

Gépkocsival könnyedén
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A Nyírpalota út végénél ta-
lálható autóbusz-végállomá-
sához három darab, a Palo-
ta-15 Nonprofit Kft. által 
gyártott új padot helyeztek 
ki. Ezek a padok betonból 

készültek, vasszerelvény az 
alapjuk. Az ülőfelület és a 
hátoldal anyaga akácfa, ez-
által sokkal strapabíróbb az 
elődeihez képest. Mint ko-
rábban beszámoltunk róla, a 

Palota Holding, a Palota-15 
Nonprofit Kft. és a Répszolg 
szorosabb együttműködése 
keretében felvetődött annak 
lehetősége, hogy a köztéri 
utcabútorokat, így például 
az állandó rongálásnak kitett 
padokat is, a Palota-15-től 
rendelik meg a jövőben. 

Ezek az utcabútorok sa-
ját tervezésűek, betonból 
készülnek, vandálbiztosak, 
modernek, masszívak, ké-
nyelmesek, könnyen kezel-
hetőek. Az utcabútorokat a 
Répszolg rendeli meg és tele-
píti a terekre, parkokba. 

Az is felvetődött, hogy ha 
sikerül megemelni a gyártá-
si kapacitást, akkor a későb-
biekben akár értékesítésre 
is készít a Palota-15 NKft. 
ilyen bútorokat.

(já)

Téliesített üzemmódra kapcsoltak

Négy helyszí-
nen dolgoztak 
a Répszolg 
munkatársai
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Tíz család biztonságban

KÖZTISZTASÁG

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Füst- és szén-monoxid-érzékelőket juttatott 
el valamennyi katasztrófavédelmi igazgató-
sághoz az Országos Tűzmegelőzési Bizott-
ság. Ennek köszönhetően Béres Ferenc, a 
IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság parancsnoka tíz XV. kerületi család szá-
mára adott át füst- és szén-monoxid-érzéke-
lő berendezéseket az újpesti parancsnoksá-
gon. A berendezések kiosztását a kerületi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya 
koordinálja. A jelzőkészülékeket a főosz-
tály vezetője, dr. Zsidai Kinga vette át. 

Az érzékelőket a területi tűzmegelőzési 
bizottságokon, valamint az önkormányzat 
szociális és családsegítő szolgálatain keresz-
tül kapják meg az érintettek. Az érzékelők 
elosztásánál a szociális helyzetet, a veszé-

lyeztetettséget és a családtagok számát vet-
ték figyelembe a szakemberek. 

A kampány legfontosabb célkitűzé-
se a tűzesetek, valamint a szén-monoxid- 
mérgezések megelőzése. Ennek érdekében 
nemcsak figyelemfelhívó kampányokat, 
előadás- sorozatokat és képzéseket szervez 
a bizottság, hanem lehetőségeihez mérten 
eszközöket is biztosít a családoknak ahhoz, 
hogy megerősíthessék otthonuk biztonsá-
gát – tájékoztatta szerkesztőségünket a Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A testület jóvoltából már évek óta hagyo-
mány, hogy a területi bizottságok kapcsolat-
ba lépnek rászoruló családokkal, és kézzel-
fogható, konkrét segítséget, azaz füst- vagy 
szén-monoxid-érzékelőket adnak át nekik.

JóNás ágNes

Tavaly év végén, az ün-
nepek idején megszapo-
rodott az illegális hulla-
déklerakások száma. Ez 
kerületünknek komoly 
pluszköltséget jelent, hi-
szen a városüzemelteté-
sért felelős Répszolgnak 
nem alapvető feladata 
az ilyenfajta hulladék 
elszállítása.

Sajnálatos módon a lakos-
ság egy része nem tartja 
be a közösségi élet alapve-
tő szabályait, így amikor 
új bútort vagy nagyobb 
használati tárgyat vesz-
nek, nem gondolnak ar-
ra, hogy a régit elszállít-
sák. Pedig kerületünkben 
– budapesti szinten  egye-
dülálló módon – két hul-
ladékudvar is található, 
ahol leadhatók a fölösle-
gessé vált holmik. 

A hulladékudvarok 
szolgálatásait a budapes-
ti lakosok eredeti lak-
címkártyával, valamint 
az utolsó hulladékszállí-
tási díj befizetését igazo-
ló csekkszelvénnyel vagy 
átutalási igazolással, illet-
ve társasházi lakos eseté-
ben közös képviselői iga-
zolás bemutatását köve-
tően, hulladékfajtánként 
meghatározott napi és 
éves limitig díjmentesen 
vehetik igénybe.

Rákospalotán, a Káro-
lyi Sándor út 166. szám 

alatt található az FKF 
Szemléletformáló és Új-
rahasználati Központja. 
Itt a lakosság díjmente-
sen leadhatja a felesleges-
sé vált vagy megunt, de 
más számára még hasz-
nálható tárgyait, eszkö-
zeit hétfőtől péntekig 
8:00 és 19:00, szomba-
ton 8:00 és 16:30 óra kö-
zött. Ebben a  központ-
ban olyan, használható 
állapotban lévő tárgya-
kat vesznek át, amelyek 

eredeti funkciójukat még 
maradéktalanul betöltik: 
például babafelszerelést, 
játékot, sporteszközt, 
bútort, könyvet, kony-
hafelszerelést, lakberen-
dezési tárgyat. A leadott 
tárgyak bárki számára el-
vihetők a csekély tárolá-
si, raktározási díj megfi-
zetését követően. A tá-
rolási díjak 100 Ft és 
10.000 Ft között alakul-
nak a tárgyak méretétől 
függően.

Újpalotán, a Zsókavár 
utca 65. szám alatt talál-
ható az FKF hagyomá-
nyos hulladékudvara. Itt 
az elkülönítetten gyűjtött 
veszélyes, speciális keze-
lést igénylő, valamint cso-
magolási hulladékfajtákat 
fogadják. Itt csak hulla-
dékfajtánként különválo-
gatott, nem szennyezett 
hulladékokat vesznek át 
hétfőtől péntekig 10:00 és 
17:30, szombaton 8:00 és 
13:00 óra között.

Sajnálatos 
módon 
a lakosság 
egy része 
nem tartja be 
a közösségi élet 
alapvető 
szabályait
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Szemét pluszköltség
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

KÖZTERÜLET

TISZTSÉGVISELŐK

AZ OLVASÓ OLDALA
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Kutyakötelesség

Hadjárat a hálapénz ellen

JóNás ágNes

Rendszeresek a kutyások 
és nem kutyások közötti 
összezördülések – kerüle-
tünkben is. A kutyatartókra 
leginkább házikedvencük 
hangos ugatása, illetve az 
utcán össze nem szedett 
végterméke miatt haragsza-
nak a lakótársak. Sokan azzal 
sincsenek tisztában, hogy a 
kutyasétáltatás során milyen 
szabályokra kell figyelni. 
Egyik olvasónk éppen erről 
érdeklődött, azaz: milyen elő-
írásokkal kell tisztában lenni 
kutyasétáltatás közben?

Kerületünk közterületein – kivé-
ve a kutyafuttatásra kijelölt terü-
leteket – kutyát csak pórázon le-
het sétáltatni. Ugyanez a szabály 
érvényes a tömegközlekedési 
eszközökön (kivéve a vakvezető 
és a mozgáskorlátozottakat segí-
tő kutyákat), a természeti és vé-
dett természeti területen, illetve 

a vadászterületeken (a vadászku-
tyák kivételével).

Fontos tudni azt is, hogy 
olyan személynek kell sétáltat-
ni a kutyust, aki képes az eb irá-
nyítására, kezelésére és féken 
tartására, mert biztosítania kell, 
hogy a kutya se más állatot, se 
embert ne veszélyeztessen.

Élelmiszert árusító üzlet-
be, közfürdő területére vagy 
játszótérre (vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével) nem szabad 
kutyát beengedni, bevinni.

Sima kutyasétáltatás során 
nem kötelező az állatra szájko-
sarat tenni, ez csak akkor  szük-
séges, ha a kutya agresszív, vagy 
ha a hatóság az ebet korábban 
egyedileg veszélyesnek minősí-
tette. Fontos tudni, hogy kutyát 
csak szájkosárban vihetünk fel 
járművekre. A szájkosár hasz-
nálatára önkormányzati rende-
let nem kötelezhet.

Az talán nem annyira köztu-
dott, hogy a vonatkozó szabá-

lyok szerint kutyasétáltatáskor 
az állat oltási könyvét magunk-
nál kell tartani.

Örök téma, hogy a kutya 
sétáltatójának a kutyapiszkot 
kötelessége összeszedni a köz-
területről. Sőt, 2021. január 
1-jétől a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló ön-

kormányzati rendelet értelmé-
ben már csak úgy lehet kutyát 
sétáltatni, hogy „a sétáltató az 
állat ürülékének feltakarításá-
ra és gyűjtésére alkalmas esz-
közt tart magánál”. Aki ennek 
nem tesz eleget, 200.000 forin-
tig terjedő közigazgatási bírság-
gal sújtható.

Az egészségügyi szolgálati jogvi-
szonyról szóló törvény hatályba lé-
pése alapján február 28-ig kell majd 
nyilatkozniuk az egészségügyi dolgo-
zóknak arról, hogy átlépnek-e ebbe 
– a magasabb bérezéssel járó – jogvi-
szonyba. Ha átlépnek, akkor március 
1-jétől le kell majd mondaniuk a há-
lapénzről.  Az egészségügyi törvény-
nyel párhuzamosan ugyanis módo-
sult a rendőrségről szóló törvény is, 
amely a rendvédelmi szervek hatás-
körét az egészségügyi szolgálati jog-
viszonyt folytatókra is kiterjesztette. 
Egészen pontosan a tízéves múlttal 
rendelkező, és eredetileg belső elle-
nőrzésekre létrehozott Nemzeti Vé-
delmi Szolgálaton belül felállítottak 
egy új szervezetet, az Egészségügyi 
Szolgáltatók Védelmi Főosztályát. 
Ennek lesz a feladata az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyt választókra vo-
natkozó megbízhatósági vizsgálat, le-
egyszerűsítve a hálapénz mozgásának 
ellenőrzése. 

Az új főosztály 50 főből áll, ebből 

46-an a hivatásos állomány tagjai, né-
gyen pedig rendvédelmi igazgatási al-
kalmazottak. Az ellenőrzések márci-
us 1-jétől élesben fognak zajlani. A 
Belügyminisztérium tájékoztatásából 
kiderült, egy ilyen vizsgálat megindí-
tásához ügyészségi jóváhagyás kell, 
ám akár egy állampolgári feljelentés 
is elég lesz ennek kéréséhez. A tör-
vény szerint egy egészségügyi dolgo-
zóval szemben évente maximum há-
rom alkalommal lehet majd vizsgála-
tot indítani.

A megbízhatósági vizsgálatot 
úgy kell elképzelni, mint az adóel-
lenőrök munkáját, az Egészségügyi 
Szolgáltatók Védelmi Főosztálya 
munkatársai olyan valós élethely-
zeteket teremtenek majd, amelyek 
lehetővé teszik annak ellenőrzését, 
hogy a vizsgált személy eleget tesz-e 
a jogszabályokban előírt hivatali kö-
telezettségeinek, hogy befolyásmen-
tesen (hálapénzmentesen) látja-e el a 
feladatát.

t.k.

A kutyust olyan személynek kell sétáltatni, aki képes az eb irányítására

Több olvasónk érdeklődött a hálapénzről írt hí-
rünk után. Ezúttal annak jártunk utána, hogyan 
fogják ellenőrizni a paraszolvenciát és milyen 
büntetésre számíthatnak az orvosok, illetve  
a páciensek.
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LAKHATÁSI FELMÉRÉS

Tisztelt Kerületi Lakosok! 
A helyi önkormányzat felkérésére a Vár os kutatás 
Kft. munkatársai február első két hetében telefonos 
megkeresés során mérik fel a XV. kerületben élők 
lakhatási helyzetét, problémáit, költözési elképzelé-
seiket a készülő kerületi lakáskoncepcióhoz. Kérjük, 
hogy amennyiben Önöket is felkeresik, válaszaikkal 
segítsék munkájukat, vegyenek részt a mintegy 10-
15 perces adatfelvételben! A válaszadás önkéntes 
és anonim. A beszélgetés során az Önök személyes 
beazonosítására alkalmas adatokat (név, pontos lak-
cím, számlaszámok és azonosítószámok) nem kér-
dezhetnek. Amennyiben valaki a kutatásra hivatkozva 
mégis ilyen adatokat kérne, kérem, kérem, tájékoz-
tassák a polgármesteri hivatalt a 06 1 305 3100 te-
lefonszámon!

Egységes eljárással segíti a XV. kerületi önkormányzat a Pedagógus díszoklevél 
és a Díszdiploma elismerésre jogosultakat. A kérelem benyújtásának határideje: 
2021. február 15. 
Mindemellett megkezdődött a Köznevelésért Oklevél iránti kérelmek beadása is, 
melyet pedagógus vagy pedagógusi munkát segítő munkakörben alkalmazott sze-
mély nyújthatja be a polgármesternek 2021. március 1-ig.
A pályázati anyagokat e-mailben, postai úton és személyesen lehet benyújtani  
a polgármesternek címezve.
Postai cím: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztály (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.).
E-mail cím: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu
Személyesen történő benyújtására telefonos egyeztetést követően van lehetőség. 
Telefonszám: 06 1 305 3310 és 06 1 305 3160.
Bővebb információk a kerületi honlapon: bpxv.hu

A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÁLYÁZATOT HIRDET

 a HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYON:
hagyatéki ügyintézői

és
anyakönyvvezetői

munkakörök betöltésére.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal 
honlapján (www.bpxv.hu) Állásaink/Hivatali álláspályázat menüpont alatt 
található.

Jelentkezési határidő: 2021. február 16. 

Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

nemeth.angela@bpxv.hu
+36 1 305 3260

Tóth Imre 
alpolgármester 

toth.imre@bpxv.hu
+36 1 305 3244

Tóth Veronika 
alpolgármester 

toth.veronika@bpxv.hu
+36 1 305 3284

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

matlak.gabor@bpxv.hu 
+36 1 305 3106

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

JEGYZŐ 
Dr. Filipsz Andrea
jegyzo@bpxv.hu
+ 36 1 305 3268

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
Hajdu László
hajdu15laszlo@gmail.com
+36 30 899 2663

  1. sz. vk. Lukács Gergely
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 70 371 7978    
lukacs.gergely@bp15.hu

  2. sz. vk. Szilvágyi László 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 768 0993    
szilvagyi.laszlo@bp15.hu

Választókerület/név/frakció Elérhetőség

Név/frakció Elérhetőség

  3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 382 6160     
bodo.miklos@bp15.hu

  4. sz. vk. Deschelák Károly 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 571 4121
deschelak.karoly@bp15.hu

  5. sz. vk. Farkas Edit 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 20 440 8855 
farkas.edit@bp15.hu

  6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 30 540 6393    
legard.krisztian@bp15.hu

  7. sz. vk. Király Csaba 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 962 8755    
kiraly.csaba@bp15.hu

  8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 296 6139 
gyurko.daniel@bp15.hu

  9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 964 2452   
vekas.sandor@bp15.hu

10. sz. vk. Tóth Veronika
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 585 4493   
toth.veronika@bp15.hu

11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 164 4472   
bihal.david@bp15.hu

12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Független) 

 +36 30 991 4405 
makai.ferenc@bp15.hu

13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Mindenki a Tizenötödikért)

 +36 70 673 8199 
palocsai.bela@bp15.hu

14. sz. vk. Tóth Imre 
(Mindenki a Tizenötödikért) 

 +36 30 984 3118   
toth.imre@bp15.hu

Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 409 1574 
bakos.maria@bp15.hu

Csonka László 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 219 1232   
csonka.laszlo@bp15.hu

Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 436 1224   
lehoczki.adam@bp15.hu

Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 669 3807

Pálmai Attila 
Független 

+36 20 777 6837 
palmai.attila@bp15.hu

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)

+36 70 778 8544
szalay.kornel@bp15.hu

FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN
További információk: https://www.bpxv.hu/kepviselo
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PÁLYÁZAT PEDAGÓGUSOKNAK

 
KULCSÁR GYŐZŐ SPORTOLÓI ÖSZTÖNDÍJ

Szociálisan rászoruló fiatalok sportolói tevékenységét támogatja az önkormányzat 
a Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíjjal.
A pályázati kérelmek benyújtási határideje 2021. március 1., hétfő.
Az ösztöndíjat elnyerő sportolókat az önkormányzat nettó 100 000 forint, egy ösz-
szegben kifizetendő ösztöndíjban részesíti.
A pályázati kiírásról felvilágosítás telefonon és e-mailben Kis-Jakab Nóra és  
Gremsperger Márton intézményfelügyeleti és sportreferenstől kérhető.
Telefon: 06 1 305 3122
E-mail: kisjakab.nora@bpxv.hu vagy gremsperger.marton@bpxv.hu



A XV. kerületben is látható 
köztájékoztatási kampány-
nak több célja van. Egyrészt: 
bemutatni mindazt, amit  
a város, a fővárosi önkor-
mányzat és a kerületek tesz-
nek Budapest működéséért,  
a polgárokért. 

A másik célunk, hogy nyilván-
valóvá tegyük: amikor a meg-
szorítások és elvonások ellen ér-
velünk, akkor az önkormány-
zatiság elvont eszméi mellett 
minden egyes budapesti hétköz-

napi biztonságáért küzdünk, hi-
szen a város forrásainak legna-
gyobb része nem mást, csakis a 
minden budapestinek járó köz-
szolgáltatások ellátását fedezi: a 
közlekedéstől az ivóvíz-ellátá-
son át a közvilágításig.

Budapestnek és így minden 
kerületnek három káros hatással 
kell megküzdenie: a járvány és a 
válság rombolása mellett az Or-
bán-kormány megszorításaival. 

A járvány miatt sok tízmilli-
árdos a kiesés a fővárosi cégek-
nél, csak a közösségi közleke-

désben mintegy 
30 milliárd forint. 
Ami a válságot il-
leti, úgy látom, 
hogy Budapest a 
saját eszközeivel, 
a lehetőségeihez 
mérten szolidári-
san reagált a vál-
ság jelentette ki-
hívásokra. Miköz-
ben a magyar kor-
mány az egyetlen 
Európában, amely 
a bajban nem támogatja, hanem 
megsarcolja az önkormányzato-
kat. Mi ebben az évben minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy 
ennek a kormányzati sarcnak a 
következményeitől megóvjuk a 
budapestieket. Miközben a fide-
szes városok vagy maga a kor-
mány útdíjat, jegyárakat emel, 
mi ilyet nem teszünk! Nem tesz-
szük át a ránk rótt terheket a 
budapestiekre! A kormányzati 
megszorításokkal szemben ar-
ra kérjük a fővárosi kis- és kö-
zepes vállalkozásokat, hogy ne 
kérelmezzék az iparűzési adó 
lefelezését, hogy befizetésüket 
ne a kormánynak adják, hanem 
hagyják meg az önkormányza-
toknál. Ez a kampány éppen ar-
ról szól, hogy míg a kormány a 
vállalkozók iparűzési adó befi-
zetését eltünteti, elszórja, mi a 
legfontosabb közszolgáltatások 
finanszírozására költjük.

A járvány, a 
válság és a kor-
mányzati megszo-
rítások miatt sok 
tervünket újra 
kell gondolnunk, 
van, amit halasz-
tanunk kell, van, 
amiről ebben az 
évben teljesen le 
kell mondanunk.

Van, amiről 
nem vagyok haj-
landó lemonda-

ni még ebben a helyzetben 
sem. Ilyen a Lánchíd felújí-
tása, amelyen a munkálatok 
már február végén elkezdőd-
hetnek. Nem vagyok hajlan-
dó lemondani a környezetba-
rát elektromos trolik beszerzé-
séről sem, bár a kormány ezt 
is megpróbálja megakadályoz-
ni, de mi tovább tárgyalunk az 
Európai Beruházási Bankkal. 
És nem vagyok hajlandó le-
mondani arról, hogy minőségi 
közszolgáltatásokat nyújtsunk 
a budapestieknek. Mert ki ne 
akarná, hogy Budapest meg-
bízhatóan, biztonságosan mű-
ködjön? Okunk, jogunk van 
ennek az akaratnak hangot ad-
ni és megmutatni a közösség 
erejét, és világossá tenni min-
denkinek: városaink kifosztása 
nem kormányzás!

Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
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PLAKÁTOKON, KUKÁKON ÜZEN A FŐVÁROS

Egész Budapestre kiterjedő közterületi tájékoztató kampányt indított a fővárosi 
önkormányzat és több kerületi önkormányzat – köztük a tizenötödik is –, hogy 
felhívják a figyelmet arra, Budapest működőképességét, a közműszolgáltatáso-
kat veszélyezteti a kialakult helyzet, amelybe a magyar kormány kényszerítette a 
fővárost. 

Az üzenetek megjelennek a plakátokon kívül kukákon, üvegfelületeken, pad-
lómatricákon is, tehát nemcsak a klasszikus reklámfelületeken. A főváros így na-
gyobb médiavásárlási költség nélkül tud hirdetni, az összkiadás 22 millió forint. 
Elindult egy új, erre a célra létrehozott honlap is, a vedjukmegbudapestet.hu.

Karácsony Gergely a kampány céljai között említette, hogy tájékoztatást adja-
nak a fővárosiaknak a közszolgáltatások működéséről, Budapest pénzügyi helyzete 
kapcsán világossá tegyék, aggódnak a közszolgáltatásokért, valamint erősítsék a 
közösséget. Hozzátette: azért is indítják a kampányt, hogy a budapestiek megmu-
tassák erejüket „adott esetben a kormányzati intézkedésekkel szemben is, azért, 
hogy rá tudjuk bírni közös erővel a kormányt arra, hogy függessze fel a megszo-
rításokat”.

A kampányban arra is felhívják a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány kö-
vetkező szakaszában a leghatékonyabb védekezés az oltás, ezért arra buzdítanak 
mindenkit, amint lehetőség nyílik rá, oltassák be magukat.

VÉLEMÉNY

A járvány, 
a válság és 
a kormányzati 
megszorítások 
miatt sok ter-
vünket újra kell 
gondolnunk
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18,8 MILLIÁRD BUDAPEST 
SZIMBOLUMÁÉRT
Eredményesen lezárult a Lánchíd 
felújítására vonatkozó közbeszer-
zési eljárás, az A-Híd Zrt. újíthat-
ja fel nettó 18,8 milliárd forintért 
Budapest egyik legfontosabb kul-
turális örökségét és szimbólumát. 
A szerződéskötés az eredményhir-
detést követően legkorábban ja-
nuár végén jön létre. Ennek meg-
felelően a munkaterület átadása, 
vagyis a felújítási munkálatok el-
kezdése 2021. február végén, míg  
a műszaki átadás-átvételi eljárás,  
a munkálatok befejezése 2023 
őszére történhet meg. A felújítás 
során a híd 18 hónapig a forga-
lom elől teljesen elzárt munkate-
rület lesz, a nyertes ajánlattevő 
által elkészített és a mérnök ré-
széről munkakezdés előtt jóváha-
gyott ütemterv alapján – közölte 
a BKK. 

SEGÍTŐ KUTYÁK
ELŐNYBEN
Szorosabbra fűzi együttműködését 
a Budapesti Közlekedési Központ 
a Magyar Terápiás és Segítőku-
tyás Szövetség Egyesülettel an-
nak érdekében, hogy a segítő ku-
tyákkal közlekedők a jövőben még 
problémamentesebben vehessék 
igénybe a budapesti közösségi 
közlekedést – közölte az MTI. Az 
egyesület rendelkezésére bocsá-
tott olyan tanúsítványmintákat, 
amelyek segítségével a BKK mun-
katársai a jövőben könnyebben be 
tudják majd azonosítani a segítő 
kutyával közlekedőket

JóNás ágNes

Megkezdődött Budapest Klímastratégiájának és 
Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének 
társadalmi egyeztetése. A dokumentum jelen 
egyeztetési változatát bárki véleményezheti, ja-
vaslatot tehet az abban meghatározott feladatok 
módosítására, kiegészítésére 2021. február 19-ig.

A Klímastratégia és Fenntartható Energia- és 
Klíma Akcióterv a fővárosi önkormányzat klí-
mavédelmi céljait, teendőit és vállalásait határoz-
za meg annak érdekében, hogy Budapesten lega-
lább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátása 2030-ig.

A dokumentum – mely a budapest.hu honlap-
ról letölthető – főbb elemei a következők:

  helyzetértékelést ad a klímaváltozás által érintett 
környezeti elemek állapotáról a Budapesti Környezet- és 
Állapotértékelés vonatkozó fejezetei alapján,

  statisztikai és szakértői adatok alapján számba veszi a 
kiindulási évben (2015) Budapesten kibocsátott üvegház-
hatású gázok mennyiségét,

  azonosítja a kibocsátások forrásait mind energiahordozók, 
mind ágazatok tekintetében (a legnagyobb kibocsátás 
az épületek energiafelhasználásához köthető, a második 
legnagyobb kibocsátó a közlekedés),

  vizsgálja a főváros szempontjából leginkább releváns éghaj-
latváltozási problémaköröket és hatásokat, pl. szélsőséges 
meleg, hőhullámok, heves esőzések, aszály és vízhiány,

  meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek révén 
egyrészt csökkenthető a klímaváltozást okozó üvegházha-
tású gázok kibocsátása Budapest területén, másrészt pe-
dig növelik a lakosság és egyéb szereplők alkalmazkodóké-
pességét a már elkerülhetetlenül bekövetkező hatásokhoz,

  becslést ad a tervezett intézkedések, feladatok végrehaj-
tásának, valamint a szabályozási, ellenőrzési, értékelési 
eszközök alkalmazásának várható költségigényére, a le-
hetséges források megjelölésével. 

A véleményeket, módosítási, kiegészítési ja-
vaslatokat írásban („Vélemény Klíma Akci-
óterv 2021” levélcím: 1840 Budapest; Főpol-
gármesteri Hivatal, Klíma- és Környezetügyi 
Főosztály) vagy elektronikus levélben a kli-
maplatform@budapest.hu címen lehet be-
nyújtani.

Gondolkodjunk zöldben!

Várják a lakossági véleményeket a fővárosi klímastratégiához

PÁLYÁZAT

BKK

FŐVÁROSI HÍREK

A jegyellenőri intézkedések 
szakszerűségét, illetve az ellen-
őröket érő inzultusok visz-
szakövetését is lehetővé teszi, 
hogy a jövőben testkamerá-
val felszerelve végzik a mun-
kájukat. Első lépésként janu-
ár 28-ától több gyártó eszköze-
it tesztelik a BKK munkatársai 
jegyellenőrzés közben az 1-es, 
a 4-es és a 6-os villamoson, vala-
mint az M1 kisföldalattin – írta 
közleményében a BKK.

A fővárosban évente 
30-50 alkalommal éri tá-
madás az ellenőrzést vég-
ző dolgozókat. Az ellen-
őri testkamera látványá-
nak visszatartó ereje akár 

elkerülhetővé tehette volna azt 
a január 25-ei esetet is, mely-
nek során a BKK három jegy-
ellenőrét támadták meg mun-
ka közben az 1-es villamoson. 
Mindhárman megsérültek, a tör-
téntekkel kapcsolatban a rendőr-
ség intézkedik – írta a BKK.

Az elmúlt években több olyan 
eset is történt, ahol az utasok és 
a BKK jegyellenőrei között kiala-
kult nézeteltérés okát utólag ne-

héz volt rekonstruálni. Az 
ilyen helyzeteket is egyér-
telműbbé teszi, ha a test-
kamera által készített fel-
vétel bizonyítékkal szol-
gál a panaszok utólagos 
kivizsgálásához.

Rekorder pótdíj
A bliccelők száma évről év-
re csökken: 2020-ban 133 ezer 
utast pótdíjaztak a BKK ellenő-
rei, ami az öt évvel ezelőtti adat 
mintegy egyharmada.

Ezzel együtt 2020-ban ismét 
nőtt a legnagyobb, ténylegesen 
teljesített pótdíjbefizetések ösz-
szege. A jogi eljárásokat köve-
tően a legborsosabb, egyösszegű 
befizetés 2 797 400 forintra rú-
gott, amely 14 végrehajtási eljá-
rásból, 65 pótdíjazási eset alapján 
érkezett be a társasághoz. Dobo-
gós lett még egy hat végrehajtási 
eljárás és 45 pótdíjazási eset alap-
ján befolyt 1 865 135 forintos, va-
lamint egy hét végrehajtási eljárás 
és 93 pótdíjazási eset alapján tör-
tént 1 541 317 forintos befizetés.

Inzultusfigyelő
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INTERJÚ

KÖZÉPPONTBAN

Kiss zsófia

– Bejárta szinte az egész világot, és a XV. kerületben ta-
lálta meg a helyét. Hogyan került a közszolgálat terüle-
tére?
– A pályaválasztás idején minden egyetemi város nyílt napja-
it meglátogattam, a hangulata miatt döntöttem Mosonmagyar-
óvár mellett, ezért választottam az ottani agrárképzést. A köz-
ügyek iránti érdeklődésem viszont 13-14 éves korom óta tart, 
voltam diákönkormányzati vezető, és városi kollégiumi ifjúsá-
gi vezető is. Vallom, ha lehetőségünk van rá, akkor tennünk 
kell a környezetünkért, hogy ez miként valósul meg, nem any-
nyira lényeges. Később Amerikában tanultam, láttam kampá-
nyokat, civil szerveződéseket, majd hazatértemkor egy meg-
osztottságra, erőszakos hatalomátvételre való törekvéssel talál-
koztam itthon – szemben a békésebb, szebb, jobb világra való 
szándékkal. Nem volt kérdés, hogy a tapasztalataimat szeret-
tem volna Magyarországon hasznosítani. Egy fiatalokból álló, 

civil szerveződéshez csatlakoztam, mely nagyon innovatív kö-
zösség volt. Ez integrálódott egy baloldali pártba, így kezdtem 
pártpolitikai karrierbe, és szerencsét próbálhattam az akkori 
kormányzati ciklusban.

– Éles váltás után, miért vonzotta a XV. kerület lassabb élet-
ritmusa?
– Mikor feladtam a pártpolitikai szereplést, kerestem a helye-
met. Dr. Lamperth Mónika, akkori jegyző nemzetiségi refe-
rensnek hívott a kerületbe. Kihívásnak tekintettem, hiszen eb-
ben nem volt jártasságom. Nyolc nemzetiségi önkormányzat 
életét kellett megismerni, újraszervezni, alakítani. Ez, a mond-
hatni visszavonulás a közélettől, életem legjobb döntése lett. 
Helyi közösségben azt a munkát folytatni, amit korábban 
nemzetközi szinten végeztem, hatalmas előnyt jelent. Egy re-
mek tapasztalat. A XV. kerületben rengeteg jó példa van arra, 
hogy a tisztességes, apró munkával tényleg lehet előrehaladni, 
és jó irányba változtatni a dolgokon.

AMERIKAI VÁLTOZAT

Agrármérnökből lett fiatal politikus, majd nemzetiségi referensként érkezett
a kerületbe. Hisz az információ, valamint a nyílt kommunikáció erejében, és ehhez 
következetesen ragaszkodik. Beke Károllyal, a XV. kerületi Polgármesteri Kabinet 

Stratégiai és Tájékoztatási Csoportjának vezetőjével beszélgettünk.
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Itt tisztességes, apró 
munkával tényleg lehet 

előrehaladni, és jó irányba 
változtatni a dolgokon

– A jelenlegi aktív szerepvállalása el-
lentmondásos a visszavonulással.
– Szerintem ami az önkormány-
zatokkal történik, az rossz irány-
ba tart. A kerületről több tévkép-
zet él, sokan fejletlen, elszegénye-
dett peremrésznek gondolják. Ezzel 
szemben Budapest hetedik legna-
gyobb és legjobb gazdasági adottsá-
gokkal rendelkező területe. Ha va-
laki politikai hatalmi törekvés mi-
att elveszi azokat a lehetőségeket, 
amikkel élni tudnának a lakosok, az 
nem jó. A helyi egészségügy fejlesz-
tésére például rengeteg önálló for-
rást fordított az önkormányzat, hi-
szen az egészség megőrzése az egyik 
kulcs a fejlődő, modern kerületté vá-
láshoz. Ki kell emelni az infrastruk-
turális fejlesztéseket is, legyen szó 
felújításról, építkezésről, amelyek 
a minőségi, a hétköznapi szolgálta-
tásokat vonzzák be. Rengeteg olyan 
vállalkozás van a belvárosban, amire 
itt helyben is lenne igény. A lakha-
tást se felejtsük, hiszen az egyik leg-
nagyobb bérlakásállománnyal ren-
delkező önkormányzat a miénk. Az 
itt élőknek fontos lenne a megfizet-
hető lakhatás, ez ráadásul a vidék-
ről munkát vállaló fiatalokat is ide-

csábítaná. Ezektől a lehetőségektől 
esik el a kerület a kormányzati elvo-
nások kapcsán. Ebben a helyzetben 
csak a nyílt kommunikáció segít-
het. Az állampolgároknak joga van a 
gyors és hiteles tájékoztatáshoz. Az 
elvonások nem a polgármestert vagy 
a hivatalt sújtják, hanem a lakosság 
életét nehezítik meg, vagy épp lehe-
tetlenítik el.

– Hogyan látja a vírushelyzet helyi 
szintű kezelését?
– A kerület vezetése és szervezetei a 
mai napig nem kapnak pontos tájé-
koztatást a járványhelyzetről, min-
denben magára van utalva az önkor-
mányzat. Ennek ellenére a lehető leg-

több rászorulónak próbáltunk se-
gíteni. A kerületben nagyon erős a 
szociális védőháló, a naponta 9,6 mil-
lió forintot jelentő kormányzati el-
vonás többek között ezt veszélyezte-
ti. Az emberek – főleg a mostani ví-
rushelyzetben – akár egyik napról a 
másikra elveszíthetik a megélhetésü-
ket, sok nyugdíjasnak nincs pénze a 
gyógyszerek kiváltására, de akár a di-
gitális oktatásra való átállás is nehéz-
séget okozhat a családoknak, hiszen 
ehhez eszköz kell  a gyermekek szá-
mára. Ennek támogatása nem jogsza-
bályi kötelezettsége az önkormány-
zatnak. A törvény szerint önként 
vállalt feladatot viszont csak akkor 
lehet ellátni, ha a kötelezők nem sé-
rülnek – az elvonások miatt a finan-
szírozásunk idén nagyjából a előír-
takat  fedezi. Ennek ellenére törek-
szünk a szociális biztonság fenntar-
tására, de nem lesz egyszerű. Ma az 
egyetlen támaszai mi vagyunk a ke-
rületben élőknek. Mindennap azért 
dolgozom, hogy a helyzet megváltoz-
zon. Ha ez a tendencia marad, a ha-
zai önkormányzatiság teljes lebontása 
fog bekövetkezni. Ha ebbe az irányba 
haladunk, az ország demokratikus be-
rendezkedése meg fog változni – nem 
hiszem, hogy ‘89–90-ben sokan ebben 
hittek, ezért dolgoztak. Szerintem ma 
más út nincs az önkormányzat előtt, 
mint küzdeni a változásért.

– Tudatosan keresi a kihívásokat?
– Igen, hobbi hosszútávfutó vagyok, 
a sportban fokozatosan emelkedik 
a teljesítmény. Először egy kilo-
méter a tét, majd kettő, tíz, aztán 
a maraton, végül pedig az Ultra-
balaton. Szerintem fontos, hogy 
mindig találjunk magunknak egy 
olyan célt, amiért érdemes felkel-
ni másnap, én ezt az élet min-
den területén alkalmazom. A 
kihívások az életem részei. Ha 
valakiben van akarat, szándék, 
erő, elképzelés, akkor tennie 
kell az előremutató változá-
sért. Mögöttem olyan támoga-
tó háttér, család áll, akik velem 
együtt vesznek részt abban, 
hogy Magyarországon jobb le-
gyen a helyzet. 4 éves a fiam, 
2 éves a lányom. A fiam egy 
olyan közösségbe jár, ahol 
kreatívan, innovatív környe-
zetben töltheti a mindennap-
jait, ahol a származás, a val-
lás, a fogyatékosság és az anya-
gi háttér nem határozza meg, 
hogy ki hogyan érvényesül. Egy 
felhőtlenebb világot szeretnék a 
gyerekeimnek, ahol a tehet-
séggel lehet eredményeket 
elérni, és hiszem, hogy 
tudok tenni egy ilyen 
környezet megte-
remtéséért.
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Makhándi Lászlóné óvodape-
dagógus 2020 decemberében 
Lokálpatrióta-díjban részesült. 
Márta néni 1978-tól, pályafu-
tásának indulásától kezdve 
itt, a XV. kerületben dolgo-
zik óvodapedagógusként. 
Diplomáját már munka mellett 
szerezte meg, 1983 szeptem-
berétől erősíti a Micimackó 
Óvoda kollektíváját. Folyama-
tosan fejleszti szakmai tudá-
sát, rendszeresen hospitál, 
továbbképzésekre jár.

– 1976-ban költöztünk az édes-
apámmal Újpalotára – mesélte. – A 
pályafutásomat az akkori Hevesi 
Gyula (ma Nyírpalota) utcai lakás-

óvodában kezdtem, innen kerül-
tem át a mai Micimackó óvodába. 

Makhándi Lászlóné egyike volt 
azon óvodapedagógusoknak, 
akik az intézmény környezetvé-
delmi és természetvédelmi prog-
ramját kidolgozták. A ‘80-as és a 
‘90-es években a gyerekek a la-
kótelep rabjaivá váltak. A szülők is 
túlságosan leterhel-
tek voltak, emiatt 
nem jutott elég ide-
jük a gyerekekre.

Az újpalotai 
óvodában ekkor 
kezdődött az a 
program, amely 
ma is fő jellemzője 
az intézménynek: 
a sok kirándulás, a 
rendszeres állatkerti 

séták, a saját állatsimogató kialakí-
tása és a jól ismert „micimackós” 
természet- és növényszeretet. Az 
évek alatt Makhándi Lászlóné is 
egyre több tapasztalatra tett szert, 
és ma már a Környezetvédelmi- 
és Természetvédelmi Oktatóköz-
pontok Országos Szövetségének 
tagjaként oktató jellegű bemutató 

előadásokat is tart. 
Emellett évek óta 
tevékeny szervező-
je a kerületi óvónők 
környezeti szakmai 
vetélkedőjének is. 
T e v é k e n y s é g é t 
2005-ben Hajdu 
László, akkori pol-
gármester A kerület 
jövőjéért kitünte-
téssel jutalmazta. 

Társszerzőként 2009-ben Fehér 
Anna A természet közelségével 
című könyvében Barátaink az ál-
latok – Kisállattartás gyakorlati kér-
dései az óvodában, valamint Erdei 
óvodai programunk címmel jelen-
tek meg publikációi.

Makhándi Lászlóné 2017 
szep temberétől a Micimackó 
Tag óvoda vezetője. Munkáját va-
lódi hivatásként gyakorolja, és az 
óvoda fejlesztésének érdekében 
hosszú ideje kiemelkedő szakmai 
munkát végez.

– Életem jelentős részét itt 
töltöttem, mindig fontos volt 
számomra a kerület. Az itt élők-
től kapott elismerés visszajelzés 
számomra, hogy a munkámmal, 
a hozzáállásommal is elégedet-
tek az emberek.

Az idősotthonok oltása kiemelten fontos, 
hiszen a koronavírus-fertőzés különösen 
veszélyes az idősekre és a zárt közössé-
gekre. A Bánkút utcai Olajág Ott hon épü-
letének lakóinak és a dolgozóinak 75 szá-
zaléka úgy döntött: már az első körben 
beoltatja magát. 

Szirmai Viktor, az intézmény főigazgatója 
január elején úgy nyilatkozott: a korlátozá-
sokkal és a közös felelősségvállalással ed-
dig sikerült megvédeni a bentlakó időseket 
a fertőzéstől. Ugyanakkor kiemelte: valódi 
biztonságot csak az oltás jelent, és az ott-

honban továbbra is fenntartják a szigorú 
biztonsági intézkedéseket is. Az oltások 
beadása az időseknél ugyanúgy zajlik, mint 
az egészségügyi dolgozók körében. Adat-
egyeztetés és a hozzájáruló nyilatkozat ki-
töltése után orvosi vizsgálat következik, és 
ha minden rendben, beadják a vakcinát, 
majd egy félórás megfigyelés következik – 
olvasható a koronavirus.gov.hu weboldalon. 
Közben január 28-án újabb körben oltottak 
az újpalotai Olajág Otthonban, ahol 160 fő a 
dolgozók száma, és 376 gondozott él.

(tk)

Lokálpatrióta óvodapedagógus

Újpalotán beoltották az időseket

A ‘80-as és 
a ‘90-es évek-
ben a gyerekek 
a lakótelep 
rabjaivá
váltak
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A koronavírus-járvány ráirányította a figyelmet az egészség 
fontosságára, napjaink jóformán a védőoltások és az óvintéz-
kedések árnyékában telnek. Hajlamosak vagyunk elmerülni az 
aktuális információkba, pedig más betegségek megelőzésé-
vel is foglalkoznunk kellene. Februárban több világnap is erre 
hívja fel a figyelmet. 

FEBRUÁR 4.
2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a Rák Világnapjává nyil-
vánította, hogy a kór ellen folytatott küzdelem eszméje a Földön 
élő összes ember szívében és gondolataiban éljen. Célja, hogy 
eloszlassák a tévhiteket a daganatos megbetegedéssekkel kap-
csolatban, és felhívják a figyelmet a prevenció fontosságára. Itthon 
a Rák ellenes Liga szervez minden évben ez alkalomból programo-
kat, idén mozgásra buzdítja a lakosságot. 

FEBRUÁR 11.
A Betegek Világnapját először 1993-ban tartották meg II. János 
Pál pápa kezdeményezésére. A világnap célja a pápai meghatá-
rozás szerint, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a 
betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését”. A nap 
eredete egy legendával hozható összefüggésbe: 1858. február 
11-én a 14 éves Bernadette Soubirous-nak egymást követően 
többször is megjelent egy Lourdes nevű kis francia faluban egy 
fehér női alak, akit Szűz Máriának tulajdonítottak. 

FEBRUÁR 14.
A WHO 1997-ben indított küzdelmet az epilepsziával kapcsolat-
ban élő tévhitekkel, valamint az epilepsziás emberek kirekeszté-
sével szemben. A betegséggel kapcsolatban még ma is számos 
olyan tévhit él, amelyek megnehezítik az epilepsziások beilleszke-
dését. A betegség a központi idegrendszer rendellenessége miatt 
jön létre. A rohamokat az okozza, hogy az agysejtekben túlzott 
mértékű elektromos kisülések jönnek létre. 

FEBRUÁR 27.
Hazánkban több mint 600.000 ember szenved valamilyen ritka 
betegségben. Az érintettek több mint fele újszülött csecsemő, kis-
gyermek, így a ritka betegségek a pácienseken kívül a családtagok, 
hozzá tartozók életét is nagyban befolyásolják. Általános probléma, 
hogy magáról a kórról, a kezelési opciókról és a segítségnyújtás le-
hetőségeiről sem rendelkezünk kellő információval, ezért a ritka be-
tegséggel élők gyakran negatív megkülönböztetésben részesülnek. A 
Ritka Betegségek Világnapja 2021 központi témája az  esélyegyenlő-
ség, méltányosság lesz. Részletek: ritkanap.rirosz.hu oldalon

EGÉSZSÉGÜGY

Dr. Buzna Andrea, a dr. Vass 
László Egészségügyi Intéz-
mény főigazgatója a veszély-
helyzet fennállása óta minden 
héten tájékoztatást ad a koro-
navírussal kapcsolatos tudni-
valókról. Január 29-én arról 
beszélt, hogy  mivel a korlá-
tozásokat kitolták március el-
sejéig, ezért a telephelyeiken 
továbbra is tartják a beveze-
tett óvintézkedéseket. 

Belépésnél hőmérőznek és a la-
boratóriumban egyszerre csak 
20 főt fogadnak, így tudják tar-
tani a másfél méteres távolsá-
got. A főigazgató az oltás fon-
tosságára is kitért. 

Elmondta, hogy 
az intézményük 
dolgozói már 
két héttel ezelőtt 
megkapták az el-
ső covid elleni ol-
tást, február el-
ső hetében indul 
a második kör, a 
Károlyi Kórház-
ban. Hozzátet-
te, ez kis fenna-
kadást okozhat a 
rendelésben, de 
a honlapjukon (xv-euint.hu) 
minden aktuális információ 
megtalálható. Továbbá remé-
nyeit fejezte ki, hogy az egész-
ségügyi és szociális szféra után 
hamarosan a lakossági oltás is 

elkezdődhet, ezért mindenkit 
arra biztat, regisztráljon az ol-
tásra, mert ez az egyetlen meg-
oldás, hogy valamelyest fel-
szabadulhassunk. „Megnyit-
nak majd az éttermek, színhá-
zak, mozik, de erre csak akkor 
lesz lehetőség, ha minél töb-
ben megkapják a vakcinát, és 
kevesebb lesz a fertőzés” – je-
gyezte meg a főorvos. Arra is 
kitért, még mindig nagyon vi-
gyáznunk kell, hiszen 1000 fö-
lötti a napi megbetegedések 
száma, és továbbra is sokan 
halnak meg kórházainkban. A 
minisztériumból arra kérték, 
hogy a kerületi házi felnőtt- 

és gyermekorvo-
sokat informál-
ja az oltás mene-
téről, az esetleges 
mellékhatások-
ról. A főigazgató 
úgy fogalmazott: 
„ebből az látszik, 
hogy a háziorvo-
sokhoz fog kerül-
ni a lakosság be-
oltása”. Ígérte, a  
koronavírus ol-
tási tervéről, az 
ütemezésről és 

az esetleges mellékhatásokról 
részletesen beszámol továbbra 
is minden héten. A vakcinával 
kapcsolatosan nyomatékosí-
totta: biztonságosak, nem kell 
a mellékhatásoktól tartani!

KORONAVÍRUS
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Óvintézkedéstől 
a vakcináig

Világ-kórkép

A lakossági 
oltás is elkez-
dődhet, ezért 
mindenkit 
arra biztat, 
regisztráljon 
az oltásra
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A kerületi rendőrök lakossági 
bejelentés alapján mentek ki 
egy Bánkút utcai címre, hogy 
onnan egy, a bíróság által 
körözött férfit állítsanak elő. 

A cím a keresett férfi párjának 
lakhelye volt. A rendőröknek 
a nő nyitott ajtót, aki azt állí-
totta, hogy nem látta a férfit, 
és nem is tud a tartózkodási he-
lyéről. A rendőrök ellenőriz-
ték az ingatlant, de a férfit való-
ban nem találták. Ám az egyik 
körzeti megbízottnak feltűnt, 
hogy a nő a lakás egy adott 
pontján jobban és hangosabban 
artikulált. Olyan volt, mintha 
nem csak a rendőröknek be-
szélne. Ezért a  körzeti meg-
bízottak azon a ponton újból 
átvizsgálták a bútorokat, és az 
egyik mögött egy furcsa, moz-
gó repedésre bukkantak. Mint 
kiderült, gipszkartonnal, egy 
falban kialakított 40-50 cm-es 
üreget fedtek el. A vájat éppen 
alkalmas volt egy ember elrejté-

sére, azonban abban a pillanat-
ban üres volt. A rendőrök a rej-
tekhelyet tüzetesen átvizsgál-
ták, és így felfedezték, hogy az 
üreg egyik oldalsó fala ajtóként 
funkcionál. Azt kinyitva pedig 

egy újabb, még rejtettebb odu-
ra bukkantak, ami már nem 
volt lakatlan. A körözött férfit 
„előbányászták” titkos rejtek-
helyéről, majd átadták az illeté-
kes hatóságnak.

RieRsch tamás

Év elejétől módosult a közössé-
gi együttélés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet, tud-
tuk meg dr. Zsidei Kingától, a 
Polgármesteri Hivatal Hatósá-
gi Főosztályának vezetőjétől. 
Gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a közterület-felügyelők 
több szabálysértést szankcio-
nálhatnak a közterületeken.

Dr. Zsidei Kinga elmondta: a 
rendelet módosítására azért 
volt szükség, mert sok lakossá-
gi panasz érkezett a közterületi 
kutyapiszkokra, az üzemképte-
len roncsautók parkoltatására, 
a szelektív hulladékgyűjtők fel-
borogatására, az üzletek körü-
li koszra, piszokra, illetve a há-
zak előtti közterületek gyom-
talanításának, síkosság-mente-
sítésének elmaradására.

– A szigorúbb szabályozás a 
kerületi lakosságot leginkább 
zavaró problémákból indult 
ki, és kizárólag olyan előíráso-

kat tartalmaz, amelyek a közte-
rületek rendeltetésszerű hasz-
nálatát segítik. Az elsődleges 
cél nem az önkormányzati be-
vételek növelése, hanem a fel-
merült problémák megszünte-

tése. Ennek érdekében a köz-
terület-felügyelők először  fi-
gyelemfelhívással élnek, és csak 
akkor szankcionálnak, ha az 
eredménytelen – jegyezte meg 
dr. Zsidei Kinga.

KÖZBIZTONSÁG

VISSZATÉRT A HELYSZÍNRE
Ismeretlen személy ellopta egy nő tás-
káját az egyik kerületi bevásárlóköz-
pontban. Az esetről a biztonsági ka-
merák felvételt is készítettek. Ezen jól 
látszik, amint a férfi felkapja a pultra 
rakott táskát, és azzal továbbmegy. A 
kamerák azt is rögzítették, hogy a férfi 
két társával beül egy autóba a parko-
lóban, majd elhajtanak. A körzeti meg-
bízottak másnap a bevásárlóközpont 
parkolójában az autó alapján ismerték 
fel a tolvajt, akit a helyszínen elfogtak 
és előállítottak. A gyanúsított elismerte 
a bűncselekmény elkövetését.

ELSIKKASZTOTTA A BEVÉTELT

Az egyik futárcég biztonsági szolgá-
lata jelezte a kerületi rendőröknek, 
hogy egy alkalmazottjuk immár egy 
hónapja nem tud elszámolni a rábí-
zott pénzzel. A rend őrök kimentek a 
helyszínre, ahol maguk is megpró-
bálták elszámoltatni a gyanúsítottat. 
Kiderült, hogy a pénzt elsikkasztot-
ta, ezért ellene eljárás indult.

MÁSNAK IS GYANÚS VOLT
Egy piros lámpánál egy női vezető je-
lezte a mellette álló rendőrautónak, 
hogy szerinte az előtte ülő autó veze-
tője ittasan ül a volán mögött. A ren-
dőrök meg is állították a gyanús autót, 
melynek sofőrje elismerte az alkoholfo-
gyasztás tényét, illetve az alkoholszon-
da is pozitív értéket mutatott. A férfi 
ellen ittas járművezetés bűncselekmé-
nyében indult eljárás.

JELENTKEZETT
A KÖRÖZÖTT FÉRFI
Egy férfi érkezett a kerületi kapitányság 
épületébe, aki arra hivatkozott, hogy a 
rendőrség kereste őt, de nem érték el 
a tartózkodási helyén. A rendőrök, mi-
után megállapították, hogy a férfi ellen 
valóban elfogatóparancs van érvény-
ben közokirat-hamisítás miatt, elfog-
ták, és gyanúsítottként kihallgatták.

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
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ÚJ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOK 
Tilos a gépjárműveket közterületen javítani és tisztítani! (A javítás és tisztítás 
értelmezésére iránymutatás fog készülni, mivel mindkettő igen tág fogalom. 
Vannak olyan mozzanatai, melyek elengedhetetlenek például a mindennapi 
közlekedéshez.)  
Tilos roncs- vagy üzemképtelen autókat közterületen tárolni!
Kutyát csak ürülék feltakarítására és gyűjtésére alkalmas eszköz birtokában lehet 
közterületen sétáltatni!
Tilos a szelektívgyűjtő edényekből hulladékot válogatni!
A kereskedelmi egységek üzemeltetőinek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy az üzletük körüli 5 méteres körzetben tisztaság és rendel-
tetésszerű közterület-használat legyen!
Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni a házuk előtt a járda  és az 
út közötti terület gyommentesítéséről, a járdán a hó eltakarításáról és a síkos-
ság-mentesítésről, illetve az ingatlanról kinyúló ágak, bokrok visszavágásáról!
A jelzett szabályszegésekért tettenérés esetén a közterület-felügyelő 50 000 fo-
rintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy azok észlelését követően hatósági 
eljárást kezdeményezhet a jegyzőnél, melynek végén akár 200 000 forintos bírság 
is kiszabható.

RAJTAÜTÉS

RAJTAÜTÉS
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Szigorúbb szabályozás

Kibányászott körözött
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VADONLESŐ PROGRAM KORONAVÍRUS

ÉVFORDULÓ

ÁLLAMIGAZGATÁS

Márciusig maradnak
a korlátozások
A kormány a koronavírus-járvány miatt novem-
ber óta érvényben lévő szabályok hatályát márci-
us 1-jéig meghosszabbítja – jelentette be Gulyás 
Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A miniszter közölte: a kabinet az operatív törzs be-
számolója alapján megállapította, hogy a november-
ben hatályba lépett intézkedésekkel sikerült megfé-
kezni, kordában tartani a járvány terjedését. A szakér-
tők ugyanakkor egyetértettek abban, hogy oltás hiá-
nyában bármilyen enyhítés újbóli járványhullámhoz és 
még radikálisabb későbbi szigorításokhoz vezethetne.
Ezért a kormány úgy gondolja, hogy a jelenlegi sza-
bályokat fenn kell tartani – mondta. Hozzátette: ehhez 
a rendkívüli jogrend meghosszabbítása is szükséges, 
amelyet saját hatáskörben a kormány 15 napra ren-
del majd el február 7-én éjféltől, ezt követően pedig az 
Országgyűlést fogja arra kérni, hogy 90 nappal hosz-
szabbítsa meg azt.
Gulyás Gergely közölte, a kormány február második 
felében ismételten megvizsgálja majd a helyzetet.
Két esetben van lehetőség az enyhítésre: ha a járvány 
terjedése tovább mérséklődik és még kevesebb lesz 
az aktív fertőzött, illetve ha kellő számban áll rendelke-
zésre vakcina – hangsúlyozta a miniszter.

JÁ

Redezvénysorozattal és figyelemfelhívó 
kampánnyal ünnepli 2021-ben megala-
kulásának 90. és újjáalakulásának 30. 
évfordulóját a Katolikus Karitász.
A rendezvénysorozat célja, hogy bemu-
tassa a segélyszervezet több évtizedes, 
rászorulókért végzett tevékenységét, és 
felhívja a figyelmet a gondokkal küzdő 

családokra, valamint az idős, beteg em-
berekre.
A jubileumi év tervezett programjai kö-
zött szerepel 90 kilométeres gyalogos 
zarándoklat, szakmai konferencia, kiál-
lítások, rajz-, fotó- és irodalmi pályázat, 
országos önkéntes találkozó és utcai 
rendezvények.

A hermelint választotta 2021-ben az 
Év emlősének a Vadonleső prog-
ram, amelyet az Agrárminisztérium 
és a Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Kft. működtet a Magyar Természet-
tudományi Múzeum közreműködé-
sével.

A Vadonleső program hét éve indítot-
ta útjára az „Év emlőse” kezdeménye-
zést, melynek keretében egész éves 
eseménysorozattal hívják fel a figyel-
met az adott védett vagy fokozottan 
védett emlősfaj fontosságára, jellem-
zőire.
A hermelinről azt írták, hogy állatker-
tekben, bemutatóhelyeken nem sűrűn 
lehet találkozni vele, a természetben 
is meglehetősen ritka, kerüli a telepü-

léseket, és elsősorban szürkület után, 
éjszaka aktív.
A hermelin a rejtőzködés nagymestere: 
a nyári – hátán barna, hasán világos – 
bundáját havas teleken szinte teljes tes-
tén hófehérre cseréli, csak a farka vége 
marad még ekkor is fekete. Mivel az ég-
hajlatváltozás miatt a havas telek egyre 
ritkábbak és rövidebbek, a téli bundás 
hermelin megjelenése mára lassan a fe-
hér holló ritkaságával vetekszik.
A hermelin kedveli a facsoportokkal tar-
kított, lehetőleg vízközeli, gyepes, füves 
helyeket, olykor mezőgazdasági műve-
lés alatt álló területeket. A rágcsáló- és 
rovar irtó szerekkel, műtrágyával és talaj-
javító kemikáliákkal erősen kezelt terüle-
tek alkalmatlanok számára.

-s-ági

Januártól évi másfél millió államigazga-
tási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől 
ugyanis illetékmentesek az elsőfokú köz-
igazgatási eljárások – közölte Izer Norbert, 
a Pénzügyminisztérium adóügyekért fele-
lős államtitkára.

Főszabály szerint 2021. január 1-jétől az elsőfo-
kú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek 
eljárási illetékkötelezettség alá.
Így a cégeknek például ingyenes lesz a koráb-
ban még 10 ezer forintba kerülő adóügyi méltá-
nyossági kérelem.
Idéntől gyakorlatilag megszűnik az általános, 
háromezer forintos illetékfizetési kötelezett-
ség. Így több igazolás is ingyenesen besze-
rezhető. Már nem kell illetéket fizetni pl. a kö-
zös háztartásban élésről, az életvitelszerű 

helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról vagy 
a telephely alkalmasságáról szóló igazolás ki-
állításáért. A birtokvédelmi eljárásért, valamint 
a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizet-
ni, így például a kereskedelmi tevékenység 
bejelentéséért sem.
Mindezen túl nemcsak az általános, három-
ezer forintos illeték szűnt meg, hanem több, 
elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fize-
tendő, speciális illetéktétel is. Azaz már nem 
kell eljárási illetéket fizetni az elsőfokú építés-
ügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljáráso-
kért (például építési, bontási, használatbavé-
teli engedélyezési eljárás, a használatbavétel 
tudomásul vétele), illetve a közigazgatási eljá-
rásban kiállított, nem díjköteles másolatokért, 
kivonatokért.

J.Á.

A hermelin az Év emlőse

Jubilál a Katolikus Karitász

Illetékmentes ügyintézés

MOZAIK
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AJÁNLÓ

ONLINE ZENE

Liszt és Berlioz művei szólalnak 
meg a Budapesti Fesztiválzene-
kar és a Müpa online zenei mara-
tonján február 6-án.
Az ingyenes programban szere-
pelnek szólózongora-koncertek, 
gyerekeknek szánt matinéhang-
verseny és kórusművek, meg-
szólal Liszt két zongoraversenye 
és Prométheusz című szimfo-
nikus költeménye, Berlioz Fan-
tasztikus szimfóniája, valamint 
Liszt-kórusmű és a komponista 
néhány darabjának dzsesszfel-
dolgozása is hallható lesz.
A maraton fellépői között lesz Bo-
gányi Gergely, Báll Dávid, Fejérvári 
Zoltán, Balog József, Palojtay Já-
nos, Balogh Ádám zongora- és 
Szűcs Máté brácsaművész, a Jaz-
zical Trió és a Szent Efrém Férfikar.

FILM 

Már javában forgatják a Nagyka-
rácsony című új magyar roman-
tikus vígjátékot a Nemzeti Filmin-
tézet támogatásával. Az alkotók 
szigorú járványügyi védekezés-
sel és sztárparádéval készülnek 
a 2021-es moziszezon egyik 
sikervárományos filmjére. Tisze-
ker Dániel új alkotásában többek 
között olyan nagyszerű színé-
szeket láthat majd a közönség 
a mozivásznon, mint Ötvös And-
rás, Zsigmond Emőke, Scherer 
Péter, Pokorny Lia, Szabó Kim-
mel Tamás, Csuja Imre és Sze-
rednyey Béla. A Nagykarácsony 
41 naposra tervezett forgatása 
március közepéig tart. A film a 
tervek szerint a 2021-es kará-
csonyi moziszezonban kerül a 
mozikba.

KÖNYV

Arsène Wenger, az Arsenal ko-
rábbi edzője és menedzsere 
önéletrajzi könyvében először 
meséli el személyes történetét. 
A nagy tiszteletnek örvendő 
szakembert egyedi játékfilozófi-
ája és a futballban alkalmazott 
újításai a nemzetközi sportvilág 
legkülönlegesebb személyisé-
gei közé emelték. Megtudhat-
juk, hogyan lett a Duttlenhe-
imből származó, elzászi fiú a 
világ egyik legsikeresebb ve-
zetőedzője, miként építette fel 
az Arsenal legendás Invincibles 
csapatát, amely a 2003-2004-
as szezonban veretlenül nyerte 
meg az angol bajnokságot. Il-
letve hogyan formálta át a ré-
gimódi kis klubot egy innovatív, 
nagy  intézményé. 

SZÓRAKOZÁS ONLINE

Itt a téltemetés időszaka, azonban 
az idei szezon a korlátozások miatt 
más lesz a hagyományosnál. Ne 
búslakodjunk, hiszen farsangol-
ni otthon is lehet, nem kell hozzá 
más, csak jó társaság, eszem-
iszom és egy kis muzsika. Aki 
velünk tart, megtudhatja, hogyan 
mulattatták a család apraját eleink 
a farsangi időszakban játékokkal, 
énekkel, mesével, sőt fánkot is 
sütünk. Hagyományainkról a Nap-
ra-forgó Hagyománypedagógiai 
Műhely munkatársai, Kaszás Villő 
és Cseke-Marosi Eszter drámape-
dagógusok mesélnek. Az előadás 
megtekinthető az Újpalotai Közös-
ségi Ház Facebook oldalán (www.
facebook.com/ujpalotai.kozosse-
gihaz/) február 6-án, szombaton 
10-12 óra között.

RieRsch tamás

„A tavaszi iskolabezárás és on-
line oktatás minket is próbára 
tett. Ezért nyár végén már alig 
vártuk, hogy kinyithassanak az 
iskolák. A gyerekeken is érez-
tük, hogy mennyire hiányzott 
nekik a közösség, volt olyan 
diákunk, aki március óta csak 
a szüleivel találkozott. A hosz-
szú kihagyás miatt persze, ősz-
szel újból be kellett szoktatni a 
tanulókat a közösségi létbe” – 
jegyezte meg az igazgató.

Az öröm azonban csak szep-
tember végéig tartott, onnan-
tól kezdve fokozatosan zárul-
tak be az iskolák. Előbb a bér-

lőket tették „partvonalon kí-
vülre”, majd novembertől a 
középiskolások is online okta-
tásra álltak át.

„Nálunk az alap- és a középfo-
kú képzés is megtalálható, emiatt 
a kollégákra, akik jó része az ál-
talános- és a középiskolában is ta-
nít, dupla terhelés jutott. Részben 
személyesen, részben pedig on-
line kellett órákat tartaniuk, ami 
alaposan feladta a leckét nekik” – 
fűzte hozzá Vass Béla.

Az igazgató szerint ősszel 
már flottabbul ment az on-
line oktatás, köszönhetően an-
nak, hogy az intézmény nagy-
részt önerőből megfelelő szá-
mú webkamerát és mikrofont 

szerzett be, illetve addigra a pe-
dagógusok is kellő informati-
kai rutinnal rendelkeztek.

„Az iskolában minden óvin-
tézkedést megtettünk. Köte-
lezővé vált a testhőmérséklet 
mérése, a közösségi terekben 
a maszkviselés, szellősebbé ala-
kítottuk az ebédeltetést, szabá-
lyoztuk a távolságtartást a di-
ákok között, megszüntettük 
a vándorlást, minden osztály 
csak a saját tantermében tartóz-
kodott, az épületet pedig rend-
szeresen fertőtlenítettük.”

Az ősz azonban az elővigyá-
zatosság ellenére a „túlélésről” 
szólt. Az intézmény összes, taní-
táson kívüli közösségi program-
ját törölték vagy halasztották.

„Nagyon várjuk, hogy a 
második félévben a vakcinák-
nak köszönhetően javulás lesz 
az egészségügyi helyzetben. 
Számos programunkat szeret-
nénk a tanév végéig megren-
dezni. Ezt tervezzük, remél-
jük, a körülmények engedni 
is fogják!” – jegyezte meg az 
igazgató.

Túléltük
az első félévet!

OKTATÁS
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„Nehéz, de sikeres félévet zártunk” – mondta Vass Béla, a 
Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium igazgatója a január 
29-i félévzáráskor. Hozzátette: ők még a szerencsésebb intéz-
mények közé tartoznak, hisz sem a diákok, sem a pedagógu-
sok körében nem volt magas megbetegedési ráta, így a vírus 
miatt nem kellett online órákat tartaniuk.
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A kerületi televízió részletes programja az XV TV képújsá-
gon és az xvmedia.hu/tevemusor oldalon, hir de tési ajánlata 
és a Tizenötödik médiaajánlata az xvmedia.hu/hirdetes 
oldalon olvasható. A közösségi televízió online adást is su-
gároz, amely szintén a honlapon tekinthető meg.

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Rendhagyó Rövidfilm Fesztivál
A következő rövidfilm február 4-től 
megtekinthető a Csokonai Művelődési 
Ház honlapján.

Farsangi álarckészítés  
kézműves foglalkozás 
február 7., vasárnap 13 órától 
online megtekinthető 

Farsangi fánksütőverseny
Az otthon megsütött fánkokról készült 
képeket az info.csmh@csokonaikk.hu 
e-mail címre várjuk február 11-ig. Bő-
vebb információ a Csokonai Művelődési 
Ház honlapján és facebook oldalán.

https://www.facebook.com/csokonai-
muvelodesihazxv/

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Szép volt, rég volt…
Pestújhelyi Desszert: Dr. Pálos 
Frigyes (A 2014-es rendezvény 
felvétele.)
február 6., szombat 19 óra

Ismeretlen ismerősök 2.
A Szuterén Gasztrotér lakásétte-
rem megálmodóival Bleier Gábor 
beszélget.
február 10., szerda 18 óra

Merítő
Vendég Kovács Robi színész, műsor-
vezető
február 16., kedd 19 óra.

https://www.facebook.com/pekhesek/

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Online gitárórák a Kikötőben
(kéthetente péntekenként)
február 5., péntek 16 óra

Már megint itt van a szerelem…
Valentin-nap a Kikötőben
február 14., vasárnap 11 óra

https://www.facebook.com/kikoto15/

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Farsangi fuvolakoncert
Közreműködnek Illyés Zsuzsanna 
zenetanár és növendékei
február 12., péntek 17 óra

Újpalotai percek – múltidézés, 
visszatekintés
minden csütörtökön

https://www.facebook.com/ujpalotai.
kozossegihaz/

KANGA KLUB

Mackó napok online
Mackó kiállítás, macis játékok, kreatív 
tippek, receptek, mesék
február 1-6. között

https://www.facebook.com/kanga.klub

KOZÁK TÉRI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Visszatekintő Szepes Erikával a 
magyar kultúra napjára
február 4., csütörtök

Valentin-napi kisokos – párkapcso-
lati tanácsok
február 12., péntek

https://www.facebook.com/kozakteri-
kozossegihaz/

CSOKONAI KULTURÁLIS 
KÖZPONT KÖNYVTÁR
Biokertész beszélgetések online
Talajmegújítás – beszélgetés 
Langmár Gergellyel
február 10., szerda

https://www.facebook.com/Dokuinfo/

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021. 01. 21–02. 04.

VÁROS-EMLÉK-KÉPEK KVÍZ
Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. kerületben 
Sz. Urbán Szilvia hagyományokat őrző ötlete alapján. Tehetünk 
egy virtuális sétát a kerületben, ahol régi archív képek őrzik a rég-
múlt emlékeit. Idézzük meg kicsit a múltjukat egy közös játékkal a 
Csokonai Művelődési Ház szervezésében. Havonta a közösségi 
oldalaikon egy emléktáblához kapcsolódó kvízzel jelentkeznek. 

Álljon itt az első feladvány:
1.  Mi volt eredetileg a mai polgármesteri hivatal területén  

a XIX. század végén?
2.  Milyen épületet adtak át itt 1912-ben?
3.  Az I. világháború idején mi működött az épület első emeletén?
4.  Ki volt Rákospalota első polgármestere?
5.  Mikor állították fel a Városháza előtt a Hősök szobrát?

A válaszokat e-mailben 
várják február 23-ig a 
kviz.csmh@csokonaikk.
hu vagy személyesen 
az Eötvös utca 64-66. 
szám alatti postaládába.

A kerületi nyugdíjasklubokban ak-
tív közösségépítés zajlik. Tánc, ének, 
sportprogramok várják a kikapcsolódni 
vágyókat, mindhárom kerületrészben. 
Hogyan telnek 60 év felett a minden-
napok? 60+ című műsorunkban bete-
kintést nyerhet a szépkorúak életébe.

Hétfő, 19:00

Lemaradt egy koncertről? Nem tudott 
elmenni egy író-olvasó találkozóra? 
Esetleg ott volt, de felidézné az élmé-
nyeket? A Visszatekintővel megteheti, 
hiszen ha kultúráról van szó, biztos le-
het benne, hogy az XV TV stábja meg-
örökíti az eseményt, a kerületiek pe-
dig otthon, a kanapéról élvezhetik az 
előadást.

Vasárnap, 19:40

Megújult a Heti Hírtükör hírösszefog-
laló magazinműsorunk, melyben a 
XV. kerület legfontosabb eseményei-
vel várjuk a lakosokat a tévéképernyők 
elé. Sport, kultúra, közélet, mi minden-
hol ott vagyunk, és beszámolunk róla. 
Siket és nagyothalló nézőink számára 
feliratozzuk műsorunkat.

Péntek, 19:10 és kedd 19:10
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Baranyi Zsófia és Hárspataki Gábor a legjobbak között
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KÜZDŐSPORT

OTTHONI TESTMOZGÁS

RieRsch tamás

Sokáig kellett arra várniuk 
a kerületi karatésoknak, 
hogy végre versenykörül-
mények között is megméret-
tessék magukat. A Magyar 
Karate Szövetség végül úgy 
döntött, elindítja a Hayashi 
Magyar WKF Karate Ligát. 

Az első fordulót – kísérleti jel-
leggel – már decemberben meg-
rendezték, azon még meglehe-
tősen kevesen indultak, míg a 
második fordulónak és a 2021-es 
év első karateversenyének janu-
ár közepén az UTE cselgáncs-
csarnoka adott otthont. A két-
napos viadal már-már a hagyo-
mányos karateversenyek han-
gulatát idézte fel, 30 egyesület 
300 versenyzője lépett tatami-
ra. A szervezők fokozottan fi-
gyeltek a járványügyi előírások-
ra: kötelező volt a kézfertőtlení-
tés, a testhőmérséklet-mérés, a 
teremben mindig csak korláto-
zott számban tartózkodhattak 
versenyzők. 

„A verseny kezdetén nagyon 
érződött a lányokon és a sráco-
kon ez a több mint tíz hóna-

pos kihagyás – mondta Fischer 
Mihály, a kerületi MTK Kara-
te Szakosztályának vezetője. – 
Aztán fokozatosan belelendül-
tek, melynek végül szép siker 
lett az eredménye.”

Az MTK Karate Szakosz-
tálya ugyanis annak ellené-
re, hogy ezúttal nem teljes lét-
számmal nevezett, abszolút fö-

lénnyel nyerte a csapatok ver-
senyét. 16 éves kortól felfelé 
minden nemben és korosztály-
ban aranyérmesek lettek a ver-
senyzői. A válogatottak kö-
zül Jakubovics Dalma, Ilanko-
vic Aleksandra, Baranyi Zsófia, 
Hárspataki Gábor, Szegedi Dö-
me és Szöllősi Patrik is meg-
nyerte a saját súlycsoportját. 

A hazai versenysorozat kö-
vetkező két állomása februárban 
Zalaegerszegen és Szarvason lesz, 
azonban a legjobb magyar kara-
tésok, köztük Fischer Mihály 
négy tanítványa: Baranyi Zsófia, 
Ilankovics Aleksandra, György 
Dániel és Hárspataki Gábor is – 
már a lisszaboni Premier League 
versenyre készülnek. 

Online formabontó 
edzéseket hirdetett az 
egyik közösségi olda-
lon Miklós Nikolett, 
a kerületi Dynamic 
Karate SE edzője, a 
világranglistát vezető 
kerületi karatés Takács 
Eszter mestere. Az in-
teraktív tréning január 
közepén kezdődött.

„Több szülő, illetve is-
merősöm jelezte, hogy 
szívesen mozogna, azon-
ban erre a konditermek 
bezárása és a télies időjá-
rás miatt nincs lehetősé-
ge – mondta az edző. – 
Ezért gondoltam, hogy 
megpróbálok legalább 
online segítséget nyújta-
ni nekik.”

Az első edzés január 
18-án 18.30-tól 19.30-ig 
tartott. Az eseményen 
többen is részt vettek.

„Szeretném a követ-
kező edzéseket is ebben 
a személyes mederben 
tartani. Erősítő és jóga-
gyakorlatokat kínálok, 
ám, érthető módon nem 
mindenkinek megy min-
den mozdulat. Ezt pedig 
azonnal jelezni tudja fe-
lém, így én is a résztve-
vőkhöz tudom igazíta-
ni a gyakorlatokat” – je-
gyezte meg Nikolett. 

Az online edzések leg-
inkább azért formabon-
tóak, mert egy kerüle-
ti küzdősportos szakem-
ber tartja őket, s mert a 
foglalkozások kortól és 
nemtől is függetlenek. 
Egy izgalmas és tartal-
mas órát képzeljünk el, 
amely idő alatt leginkább 
az izmok dolgoznak. 

„Az edzések a karantén-
időszakban sajnos csak 
online zajlanak majd. 
Minden hétfőn és szer-
dán 18.30 és 19.30 kö-
zött várom a jelentkező-

ket. Aki csatlakozni sze-
retne hozzánk, az előt-
te keressen meg engem 
a Messengeren, illetve a 
+36302537230-as telefon-
számon, és így meg tu-
dom hívni abba a csoport-
ba, melyben az edzéseket 
tartom” – fűzte hozzá 
Miklós Nikolett. A for-
mabontó edzéseket foly-
tatni szeretné majd, ha is-
mét kinyitnak az edzőter-
mek, mivel nagyon várja, 
hogy személyesen is meg-
ismerje a résztvevőket.

r. t.

Karatésok lendületben

Formabontó
edzések
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KUTYUS A PÁLYÁN
Január 20-án kora este a Szántó-
föld úti sporttelepre egy gazdátlan 
kutya szaladt be. Az állat látható-
an jól érezte magát a sportiskolá-
sok futball edzésén, a labdakezelé-
sét és terelését még az ifjú focis-
ták is megirigyelték. A sportiskola 
edzői értesítették a Kutyások a XV. 
kerületért Állatvédő Egyesületet, 
melynek szakemberei egy rövid fo-
gócskát követően befogták a ku-
tyát, és chip alapján megkeresték 
a gazdáját. 

PALOTÁS HÉTVÉGE
A csapatsportágak közül legutol-
jára a Magyar Röplabda Szövet-
ség adott „zöld jelzést” az utánpót-
lás-bajnokságok küzdelmeinek, így 
a Palota RSC számára is megnyílt 
a lehetőség a versenyeztetésre. Az 
első meccs dömpinges hétvége a 
január 23-24-i volt, amikor a rá-
kospalotai klub valamennyi korosz-
tályos együttese pályára lépett. A 
hosszú szünetet követő újrakezdés 
ennél sikeresebb nem is lehetett 
volna: a Palota RSC ugyanis min-
den fronton győzelmet aratott.

ÚJPALOTÁRÓL AZ NB I-BE
Január utolsó előtti hétvégéjén 
megkezdődtek a küzdelmek az 
NB I-es felnőtt labdarúgó-bajnok-
ságban. A 17. fordulóban az MTK 
Budapest a Budafok otthonába 
látogatott. A két csapat mérkő-
zése 2–2-re végződött. Az MTK-
ban kezdőként lépett pályára, és 
a 90 percet végig ott is töltötte az 
a Kata Mihály, akinek az újpalotai 
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadé-
mián kezdődött a pályafutása, és 
tagja volt annak a dalnokis „arany-
csapatnak”, amelyik megnyerte a 
2012–13-as BLSZ-bajnokságot.

JÓL CÉLOZTAK
Nagyszerűen kezdték a Testvéri-
ség – Újpalota SE íjászai a 2021-es 
évet. A januári minősítő versenyen 
ugyanis Németh László tanítványai 
öt arany-, két ezüst- és egy bronzér-
met nyertek.
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RieRsch tamás

„Mozgalmas volt az utóbbi idő-
szak – mesélte az újpesti Babits 
Mihály Gimnázium 10. évfolya-
mos diákja és az UTE sportolója 
–, mert a magyar szövetség még 
a februári időpontot szem előtt 
tartva megpróbált minden elma-
radt válogatót pótolni. Novem-
ber közepe óta folyamatosan ver-
senyzünk, volt olyan hét, amikor 
két válogatón is szerepeltem.”

Most azonban újra kell ter-
vezniük Botondéknak, akik az 
egyiptomi világbajnokság he-
lyett egy fedettpályás, budapes-
ti nemzetközi öttusaversennyel 
vigasztalódhatnak. 

„Az U17-es korosztályban 
még csak úszunk, futunk és lö-
vünk (ez utóbbi két szám már 
együtt van, és laser 
run néven szere-
pel), azonban U19-
ben már a vívás, ju-
niorban pedig a lo-
vaglás is bekapcso-
lódik” – mondta a 
fiatal sportoló. 

Az idei vb nem 
az első világver-

Megszerezte az első olimpiai kvótáját a XV. ke-
rület! Köszönhetően a Rákospalotán élő Keszt-
helyi-Nagy Rita vízilabdázónak, aki a magyar 
női válogatott tagjaként vívta ki a tokiói olim-
pia részvételi jogát.

Valósággá vált amiben csak reménykedtünk: 
a magyar női vízilabda-válogatott megszerezte 
az olimpiai részvétel jogát. A tavaly márciusról 
idén januárra halasztott olimpiai selejtezőben 
Ritáékat a görög, izraeli, kazah csoportba so-
rolták. A másik ágon a hollandok, az olaszok, a 
franciák és a szlovákok küzdöttek egymással. A 

szabályok szerint a torna első és második helye-
zése ért olimpiai szereplést, így mindenki tud-
ta, a legfontosabb mérkőzés az elődöntőben vár 
majd lányainkra. Ritkán fordul elő, hogy egy 
elődöntős meccsnek ekkora tétje legyen. Ritáék 
végig vezetve, gyakorlatilag „sima” mérkőzésen 
verték 13–10-re az olaszokat, és szerezték meg 
az áhított kvótát. Köszönhetően a Rákospalo-
tán élő pólósnak, aki egymaga hat gólt dobott, 
és aki az egész meccsen vezéregyénisége volt a 
csapatnak. 

Részletek a honlapunkon: xvmedia.hu

Újratervezés
az öttusában

Rákospalota olimpikonja

seny lesz majd Botond pályafu-
tásában. 2019-ben ugyanis vál-
tóban már ott lehetett az U15-
ös Európa- és világbajnokságo-
kon, az előbbin 4., az utóbbin 
pedig 11. lett, illetve több la-
ser run vb-n és Eb-n is szerepelt 
már, a 2019-es budapesti világ-
bajnokságon pedig a dobogóra 
is felállhatott.

„Nagyon készülök a júliusi 
U17-es világbajnokságra, ahol 
szeretnék egyéniben kimagas-
ló jó eredményt elérni. A ta-
nulás mellett mindennap négy 
edzésem van, s ha időm engedi, 
nemcsak három-, négy- és öt-
tusa-, hanem vívó- és atlétikai 
versenyeken is részt veszek” – 
tette hozzá Botond.

Tehetségét bizonyítja, hogy 
nemcsak saját sportágában, ha-

nem az egyes szak-
ágakban is képes 
jó eredményekre. 
A 2020-as serdülő 
mezei futó orszá-
gos bajnokságon 
például igazolt at-
létákat megelőzve 
a negyedik helyen 
ért célba.

Budapesti 
nemzetközi 
öttusaverseny-
nyel vigaszta-
lódhatnak

A Nemzetközi Öttusa Szövetség nemrégiben a feb-
ruári alexandriai U17-es világbajnokságot júliusra 
halasztotta. A vb egyik magyar éremesélyese  
kerületünkben lakik. A Rákospalotán élő Tamás 
Botond kirobbanó formában van, hisz a legutób-
bi négy, hazai válogatóversenyt egyaránt meg-
nyerte, sőt az U19-esek és a juniorok (U19-U21) 
között is a legjobbak egyike.
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Kiadja az XV Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Sass Csaba ügyvezető 
Felelős szerkesztő: Béres Ildi 
Szerkesztőség: 1153 Budapest, 
Bocskai utca 1–3. 
Tel.: 06 1 720 5456, 
Tel./fax: 06 1 720 5457; 
info@xvmedia.hu; xvmedia.hu; 
ISSN 2062-6770 (nyomtatott) 
ISSN 2063-6555 (online) 
Tipográfia, tördelés: Tóth László 
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt.
A Tizenötödik és az XVMedia 
legfrissebb hírei, tudósításai az 
interneten: www.xvmedia.hu; www.
facebook.com/xvmedia/

A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. február 18.
Lapzárta: 2021. február 11. 12 óra.
Az újságot csütörtökön, pénteken és 
szombaton terjesztik.
A lapzárta után érkezett anyagokat 
a szerkesztőség csak a következő 
lapszámban tudja közölni.
Az újságban megjelenő hirdetések 
és közlemények tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget!

FEJTSE MEG A REJTVÉNYT
ÉS AZ ÜZENETET!
Vágja ki az újságból a teljesen 
kitöltött rejtvényt, és küldje 
el zárt borítékban levelezési 
címünkre (XV Média Kft.,  
1615 Bp., Pf. 155), vagy adja 
le a szerkesztőség részére az 
1153 Bocskai utca 1-3. szám 
alatt! A borítékra írja rá: 
„TIZENÖTÖDIK REJTVÉNY”! 
Két helyes megfejtő könyvjuta-
lomban részesül.
Beküldési határidő: 
2021. február 12. 
A nyeremények át nem ruházha-
tóak, a nyeremények változtatási 
jogát fenntartja a kiadó. 
A nyertesek a nyereménye-
ket átvehetik az XV Média 
Kft. szerkesztőségében 
60 napon belül.

„Hagyományok vízkereszttől 
farsangig”
A 2021/01. szám helyes 
megfejtői közül 
Dr. Szászkő Györgyné, XV. 
ker, Szajbély Mihály: Csáth Géza 
élete és munkái c. könyvét
Széplaki Kálmán, XV.ker, 
Esterházy Péter: Fuharosok c. 
könyvét nyerte.
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LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

IIIINGATLAN
Elcserélném 1+2 1/2 szobás 
önkormányzati lakásra saját tulaj-
donú vidéki kétszintes házam.
Tel.: +36 70 629 6893

Eladó Rákospalotán egy 50 
nm-es 2. emeleti, erkélyes és 
klímás TÉGLALAKÁS beépített 
gépekkel és teljes bútorzattal + 
kocsibeállóval a zárt udvaron. 
Elhelyezkedése kiváló és rövid 
időn belül költözhető.
Tel.: +36 20 949 1556

Budapest 30 km-es körzetén 
belül telket vásárolnék, elhanya-
golt zártkert és gyümölcsös is 
érdekel.
Tel.:  06 20 454 9152

Kiadó: középkorú párnak + 1 
felnőtt hozzátartozónak, 2 szo-
bás lakás bútorozva. Internet, tv, 
hűtő, mosógép.
Tel.: +36 30 936 3522

Kiadó Rákospalotán Szent-
mihályi útnál családi házban 
lévő lakás egy nemdohányzó 
férfinak. A lakás szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba és beren-
dezett. 
Tel.: +36 70 721 2854

Elcserélném XV.ker. Zsóka-
vár u.-ban lévő 78 nm-es, 3,5 
szobás II. emeleti örökbérletű 
önkormányzati lakásom. Pa-
nelprogramon átesett, nyílás-
zárói műanyagok. Buszmegálló 
a ház előtt. Értékegyeztetés 
szükséges.
Tel.:  +36 70 421 6337    16 – 20 
óra között.

Albérletbe keresek hölgyet, 
hosszú távra, fizetség megegye-
zés alapján.
Tel.: 06 1 418 4573

IIIADOK–VESZEK
Eladó cseh kristálycsillár, 2 
db fa könyvespolc 80 cm x 180 
cm x 28,5 cm. Ár megegyezés 
szerint. 
Tel: +36 30 210 2907

Eladó új, meggyszínű, magas-
szárú női fűzős cipő 38-as, 
bundák, férfi öltöny fekete, 
Eszterházy mintás, nem alacsony 
termetre.
Tel.: +36 30 861 0037  

Eladó áron alul  elektromos, 
működőképes kukoricadará-
ló, konyhaszekrény, komplett 
hűtővel.
Tel.: +36 20 497 3086 

Eladó használt, régi, pár újabb 
alkatrésszel rendelkező számító-
gép. Ár megegyezés szerint. 
Tel: +36 30 210 2907

Eladó Rejtvényfejtők kézi-
könyve (447 oldal), Keresztrejt-
vény lexikon (860 oldal), 200 
Forintos ezüst érmék (1992, 
1993 évi), Üzemképes TÜSPED 
vasmázsa
Tel.: +36 70 273 1886

Eladó „Rákospalota-Pestújhely 
története” könyv a honfoglalás 
előtti az 1970-es évekig 627 ol-
dalon, képekkel. Írta: Dr. Czoma 
László. 
Tel.: +36 70 273 1886

Eladó 200x160 cm-es  
franciaágy két darab egyenként 
200x80 cm-es betéttel baráti 
áron. 49 E Ft-ért.
Tel.: 06 1 705 1945

Eladó kb. 300 db-os DVD-gyűj-
temény, másolt filmek minden 
témában.
Tel.:  06 31 785 8864

Eladó 120 l-es fagyasztó, 
barkács köszörű, barkács 
hegesztőkészülék pajzzsal, 
elektródával.
Tel.: 06 1 419 8239 

Eladó keveset használt 
eszközök: polarizált gyógylámpa, 
RLI magnetic ringt pulzáló 
elektromágneses eszköz, 
alacsony frekvenciájú impulzus és 
lágylézer készülék.
Tel.: 06 1 306 1760

Eladó sötétbarna jó állapot-
ban lévő panofix bunda, világos 
drapp kosztüm 42-es méretben 
és Zórád Géza festmények 
(1890-1960).
Tel.: 06 1 419 9384

Eladó Chi-master eredeti, alig 
használt, jó állapotú.
Tel.:  +36 30 563 6536

Eladó olcsón konyhabútor 
komplett csappal, + zuhanyzó, 
csapokkal együtt.
Tel.: 06 20 497 3086

Eladó kihasználatlanság miatt 
normál állapotú Toyota Corolla 
Liftback Servo. 1994-es évjárat, 
161 000 km, új akkumulátor,
4 db új téli gumi.
Tel.:  06 30 504 3110

IIIINGYEN ELVIHETŐ
Régi Toshiba színes televízió 
(jól működik) és egy dohányzó-
asztal.
Tel.: +36 30 482 2854   

IIITÁRSKERESŐ
Társakat keresek hosszabb 
sétákhoz fel a Várba, 
idősebb vagy akár fiatalabb 
korosztályból.

Tel.: +36 30 974 6638 

Telefonon ismerkedne, nem-
dohányzó, rendezetten élő 70-es 
értelmiségi úrral, egy 168/70/55 
kg, jó megjelenésű, zenei, 
közéleti érdeklődésű értelmiségi 
hölgy.

Tel.: +36 30 940 0979 

IIIELTARTÁS
ÉLETJÁRADÉK: Éljen anyagi 
biztonságban, egészítse ki nyug-
díját. Kössön velem életjáradéki 
szerződést!

Tel.: 06 30 364 9594

Gondoskodás, segítség, 
eltartási szerződést kötnék idős 
személlyel.
Tel.: +36 20 325 6500

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
IIISZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás 
falbontás nélkül. WC-k, tartá-
lyok, csapok javítása, cseréje. 
Vízszerelés.
Telefon: +36 20 491 5089

BASTET BEAUTY
1152 Budapest,
Illyés Gyula u. 6-8.
Telefon:+36 30 400 5005

Fodrászat: férfi, női, gyerek

Kézápolás: manikűr, 
műköröm, gél lakk

Test és lélek masszázs

Fül- és testgyanta

Fájdalomcsillapítás
kineziológiai szalag felrakása
Köpölyözés

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! 

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

   Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag

www.malaky.hu

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykft@gmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykft@gmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12
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Szombatonként  kedvezmény

A FŐ ÚT-i 
„GYÓGYSZERTÁR A MEGVÁLTÓHOZ” 

PatikaSzombat! 

A Posta és az OTP mellett!
FŐ ÚT 62.

T.: 06 1 307 6317
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Más akcióval össze nem vonható. 

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre. A részletekről érdeklődjön a gyógyszertárban. Az akció 2020. december 31-ig érvényes.
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