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Kerületi segítség
a vendéglátóhelyeknek
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Kiss NiKolett

Molnár Zsolt, az MSZP buda-
pesti elnöke és Tóth Imre, a 
XV. kerület alpolgármestere, 
kerületi elnök, az önkormány-
zatokat érintő kormányzati el-
vonásokról és azok hatásairól 
február 4-én online sajtótájé-
koztatót tartott.

Molnár Zsolt szerint az el-
múlt 11 év, „a NER kormány-
zása" az önkormányzatok ki-

fosztásáról, hatásköreinek el-
vonásáról szólt, 2020-ban pedig 
a koronavírus-járványra hivat-
kozva a kormány újabb táma-
dást intézett a megmaradt ön-
kormányzati hatáskörök ellen. 
Elmondta: az MSZP azért dol-
gozik, hogy a lakosságnak egy-
re kevésbé legyen észlelhető a 
hatáskörök elvonása,  az ön-
kormányzatok kifosztása, a he-
lyi lakosok kiszorítása a dön-
téshozatalból. A 2022-es válasz-

tás egyik fő tét-
jének pedig azt 
tartja, hogy vagy 
minden megy így 
tovább, vagy a la-
kosság és az ön-
kormányzatok 
visszakapják a 
szabad döntés le-
hetőségét.

Arról, hogy 
mi történt a XV. kerületben, 
továbbá, milyen nehézségek 
vannak a költségvetés tervezé-
sét illetően, Tóth Imre alpol-
gármester nyilatkozott. 

Megjegyezte: „a kerületek ki-
fosztása nem kormányzás! A Fi-

desz mindent megtesz, hogy el-
lehetetlenítsék az önkormány-
zatokat.” Részletezte: az elvoná-
sok a XV. kerületben, ebben az 
évben „3,5 milliárd forintot je-
lentenek. Napi szintre lebontva 
9,6 millió forint, amit elvesznek 
a kerületben élőktől.”

Úgy véli,  az elvonások leg-
inkább Rákospalota, Pestúj-
hely és Újpalota lakóit érin-
tik. Kifejtette, hogy így sok-
kal kevesebb pénz jut fej-
lesztésekre, egészségügyre, 
oktatásra, segítségnyújtásra. 
„Márpedig most rendkívül 
nagy szükség lenne segítségre, 
de a kerület vezetése nem adja 
a fel!” – fűzte hozzá az alpol-
gármester. Továbbá nyomaté-
kosította:  bár szűkösek a le-
hetőségeik, de megújítják a 
Hősök úti rendelő egyes épü-
leteit, Rákospalotán egy terü-
let a Tér-Köz pályázat kereté-
ben, továbbá több út, járda és 
zöldfelület is megújulhat. 

Szerinte a ke-
rületi kormány-
párti képviselők 
csak annyit tesz-
nek, hogy folya-
matosan támadják 
az önkormányza-
tot és a szokásos 
kormányzati pro-
pagandát ismétel-
getik. „Az itt élők 
emlékeznek még 

2019-re, amikor a Fidesz egy-
szer már megpróbálta tönkre-
tenni a kerületünket. Közös 
összefogással és a kerületiekkel 
együtt megakadályoztuk ezt. 
Most újra erre van szükség” – 
mondta az alpolgármester.

Kerületszerte mintegy 50 zöld-
hulladékgyűjtő kalodát helye-
zett ki a Répszolg az elmúlt idő-
szakban. A hasznos eszközö-
ket meghatározott menetrend 
szerint, ingyenesen két hetente 
ürítik. Most azonban azt kéri 
a társaság a lakóktól, ha a meg-
szokottnál több zöldhulladé-
kot látnak a gyűjtőben, jelent-
sék be a társaságnak, mert ez 
esetben igyekeznek soron kívül 

kimenni az adott helyszínre. A 
bejelentéseket az ingyenesen 
hívható 06 80 205 062 zöldszá-
mon, illetve a Répszolg honlap-
ján keresztül  lehet megtenni:  
www.repszolgxv.hu/kapcsolat/

A kalodákba örökzöld nö-
vényt, fenyőt, diófa leveleket 
is el lehet helyezni zsák nélkül, 
azonban a karácsonyfákat ké-
rik, ne ezekbe tegyék. 

JÁg

MSZP: A XV. kerület nem adja fel!

Mi kerüljön a kalodákba?

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kevesebb pénz 
jut fejlesztésekre, 
egészségügyre, 
oktatásra, segít-
ségnyújtásra

Fo
tó

: M
S

Z
P

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Tóth Imre és Molnár Zsolt:  a „büntetőelvonások” 3,5 milliárd forintot tesznek ki

Az önkormányzatokat az elmúlt 11 évben sújtó folyamatos 
elvonásokat kifogásolta az MSZP, és arra hívta fel a figyel-
met, hogy idén a főváros XV. kerületében „a büntetőelvoná-
sok” 3,5 milliárd forintot tesznek ki. 
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DK: a megszorítások
tönkreteszik a lakóhelyeket

Védőruhák
ajándékba

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

ADOMÁNYOZÁS

Kiss NiKolett

Az önkormányzatokat érintő 
kormányzati elvonásokról tartott 
sajtótájékoztatót Gy. Németh 
Erzsébet főpolgármester-helyet-
tes, Barkóczi Balázs, a Demokra-
tikus Koalíció szóvivője és Mihály 
Gergő, a Demokratikus Koalíció 
választókerületi elnöke január 
29-én a XV. kerületi polgármesteri 
hivatalban.

Barkóczi Balázs elmondta, a kormány 
a folyamatos megszorításokkal tönkre-
teszi a lakóhelyeket. Szerinte ez a po-
litikai büntető hadjárat a vírusjárvány 
okozta gazdasági válság alatt is nem a 
védekezést, nem az újrakezdést, hanem 
az ellenzéki vezetésű városok és kerü-
letek kivéreztetését szolgálja, és a napi 
működését veszélyezteti. „Az elvoná-
sok azt jelentik, hogy a XV. kerületben 
is kevesebb pénz jut az egészségügyre, 
az oktatásra, a kilátástalan helyzetben 
lévők megsegítésére” – je-
gyezte meg Barkóczi Ba-
lázs. Hozzátette: hiába az 
önkormányzati szinten 
megszervezett sikeres jár-
vány elleni védekezés, az 
átvállalt plusz feladatok, 
a kormány a cselekvő-
képességüktől akarja 
megfosztani a helyható-
ságokat. Kiemelte: ezt a 

DK nem fogja hagyni! Gy. Németh Er-
zsébet a járvány elleni küzdelmet rész-
letezte. Bírálta a kormány hozzáállását, 
szerinte az önkormányzatok saját for-
rásaikból állami feladatokat láttak el. 
Kitért a szervezetlenségre, az oltási pro-
tokoll és a tájékoztatás hiányára. Be-
szélt az idősotthonok és intézmények 
kiszolgáltatottságáról is. „Előfordult, 
hogy tizenkét órája sem volt az idősott-
honnak arra, hogy felkészítse és meg-
győzze a lakókat, hogy fogadják el az 
oltást, illetve a dolgozók megteremtsék 
az oltás körülményeit. 

A tájékoztatás azért fontos, hogy bíz-
zanak benne, mert csak így tudják ma-
gukat, illetve a szeretteiket megvédeni” – 
jegyezte meg a főpolgármester-helyettes. 
Mihály Gergő úgy fogalmazott: „Tizen-
két nap múlva, az év negyvenedik nap-
ján súlyos határpont következik. Azon 
a napon a kerületet érintő kormányzati 
elvonások annyi pénzt fognak jelenteni, 
amennyit a kerület évente a szociális se-
gítségnyújtásra fordít. Ez a könyörtelen 

hatalom politikájának a je-
le, amelynek nem számíta-
nak az emberi életek.” Sze-
rinte ezzel nagyon sérül a 
rengeteg rászorulónak tá-
maszt nyújtó erős, helyi 
biztonsági háló, de a pártja 
és szövetségesei azon dol-
goznak, hogy megmutas-
sák, milyen a valódi segítő 
politika.

RieRsch tamás

Közel 300 darab egyszer használatos védő-
overallt kaptak a szociális dolgozók február 
4-én. A védőöltözetet a Demokratikus Koalíció 
biztosította számukra, az adományt pedig Dob-
rev Klára, a párt európai parlamenti képviselője 
és Barkóczi Balázs, a DK szóvivője, a rákospalo-
tai Arany János utcai Idősek Klubjában (Időse-
ket Segítő Szolgálat Szociális Konyháján) adta át 
Katonáné Jordáki Ildikó egységvezetőnek. 

„Ezzel az adománnyal szeretnénk megköszönni a 
szociális területen dolgozóknak, amit ebben a ne-
héz helyzetben az idősekért tettek – mondta Dob-
rev Klára. – Minden nemzetet minősít, hogy miként 
bánik az idősekkel. A kormány politikája azonban 
kudarcot vallott. A XV. kerület kivételt képez ez 
alól, itt sikerült olyan feltételeket teremteni, hogy 
a vírus elkerülje az időseket.” Hozzátette: „máshol 
nem voltak ilyen szerencsések, és ehhez az erőfeszí-
téshez szeretnének segítséget nyújtani”.

Az eseményen az Idősek Klubja dolgozóin kívül 
a kerületet Cserdiné Németh Angéla polgármester, 
Hajdu László országgyűlési képviselő, Tóth Vero-
nika alpolgármester és Mihály Gergő, a Demokrati-
kus Koalíció kerületi elnöke képviselte.

Cserdiné Németh Angéla arra tért ki, hogy a ke-
rületi intézmények lassan egy éve zárva tartanak, 
amire korábban nem volt példa, az idősklubokban 
mindig pezsgő kulturális élet folyt. „Sajnos most 
sem azért vagyunk itt, hogy ünnepeljünk, hanem 
hogy támogatást nyújtsunk az itt dolgozóknak” – 
mondta a polgármester, és kifejezte reményét, mi-
szerint hamarosan találkozhatnak a klubtagokkal is.

Az ellenzéki 
vezetésű
városok 
kivéreztetése 
történik
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 Érkezik az adomány a szociális területen dolgozóknak
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RieRsch tamás

Új sorozatunkban a kerület 
érdekességeit elevenítjük fel. 
Ehhez a városrészeink tör-
ténetéről írt szakirodalmat 
vesszük alapul. Elsőként a 25 
éve megnyílt Pólus Centerről 
emlékezünk meg Szepes Eri-
ka Újpalota – Egy városrész 
regénye nyomán.

Az M3-as autópálya elkészül-
te alapozta meg azt, hogy egy-
re több nagyáruház épült ke-
rületünkben. Ez persze nem 
kötődhet egyetlen dátumhoz, 
hisz a városrészünket is érin-
tő kivezető szakasz már 1978-
ban megépült, míg az autópá-
lya utolsó, Záhonyig tartó sza-
kaszát éppen mostanában adják 
majd át a forgalomnak. Az au-

tópálya-építés azonban a rend-
szerváltást követően kapott 
nagy lendületet, ami együtt járt 
az infrastruktúra kiépülésé-
vel is. A XV. kerület életében 
így vált az 1996-os esztendő ki-
emelkedő dátummá: abban az 
évben épült ugyanis a Szilas pi-
henőnél a Metró áruház (orszá-
gosan hatodik, Budapesten pe-
dig a harmadik egységként), a 
Gulliver Játék nagykereskedel-
mi áruház (ma REGIO Játék), 
a Praktiker, illetve az Erdőke-
rülő utca végén a Billa (ma Al-
di) is. 1996-ban épült a kerület 
és az ország első bevásárlóköz-
pontja, a Pólus 
Center is, me-
lyet a kivitelező, 
a Demján Sándor 
(kerületi díszpol-
gár) nevével fém-
jelzett Gránit Pó-
lus Rt. Közép-Eu-
rópa legnagyobb 
a l a p t e r ü l e t ű , 
észak-amerikai 
stílusú bevásár-

ló-, szolgáltató- és szórakoz-
tató központjaként álmodott 
és épített meg. A kivitelezés-
ben két kanadai üzletember, 
Andrew Sarlós és Peter Munk 
is részt vett. A Pólus Center 
gyakorlatilag 2010-ig magán 
viselte az észak-amerikai stí-
lust, a tervezők ugyanis a jég-
pálya köré egy kisebb western 
várost létesítettek.

A kerület szimbólumává 
vált bevásárlóközpont a volt 
szovjet laktanya területén 
épült, ezért előbb el kellett vé-
gezni a terület környezeti re-
habilitációját. A Pólus Center 
alapkövét 1995. december 15-
én rakták le. Ezt követően re-
kordnak számító 334 nap alatt 
készült el a létesítmény. A be-
vásárlóközpont területe 11 
futballpályányi, egészen pon-
tosan 56 ezer négyzetméter. 
Összesen 17 ezren dolgoztak 
a megvalósításon. Állítólag 
az ország építőiparának majd-
nem egynegyede vett részt az 
építésben. Ők nagyjából 51 
500 köbméter földet termel-
tek ki, és 12 375 köbméter be-
tont öntöttek a komplexum-
ba. Az épülettel együtt – 1996-
ban – 2500 parkoló és 5,8 kilo-
méternyi autóút is készült. A 
bevásárlóközpontban akkori 
léptékkel óriási választék vár-
ta az embereket: 520 üzletben, 
42  587 négyzetméteren lehe-
tett vásárolni. A nyitáskor 345 
élelmiszer-, 56 ruházati, 55 
iparcikk-, 17 vendéglátó, 39 
szolgáltató és nyolc szórakoz-
tató egység fogadta a közönsé-
get. A bevásárlóközpontnak 
több fókusza is volt (és van 
ma is): egyrészt a hipermar-
ket, ahol nagy területen óriá-
si választék található, másrészt 
a jégpálya, illetve az azt körbe-
vevő „szolgáltató város”.

A befektetők célja az volt, 
hogy kellemes, tiszta, ember-
léptékű „koncentrált belvá-
ros”-t teremtsenek a város szé-
lén, a XV. kerületben. Ahogy 
Szepesi Erika 2002-ben írt új-

palotai könyvé-
ben megfogal-
mazta: „a Pólus 
nem egyenlő sa-
ját szám adataival, 
annál lényegesen 
több lett: élet-
forma, szemlé-
letmód, máso-
dik lakóhely, 
egy város sza-
badidő-színtere. 

SZÜLETÉSNAP

A jégpálya 
körüli western 
várossal a Pólus 
az észak-ameri-
kai stílust viselte 
magán
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Újpalota
északi Pólusa

Kézdy György üzletfejlesztési igazgató, Fejér W. Béla a kanadai befektetők 
képviselője, Demján Sándor elnök, befektető, Czibik Tamás polgármester és 
Dr. Takács Ildikó marketing igazgató a Pólus Center makettjével
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JóNás ági

Bár lapzártánkkor még nincs az idei 
évre elfogadott költségvetése kerüle-
tünknek, az előzetes kalkulációk szerint 
2021-ben mintegy 180 millió forint 
értékben bízza meg az önkormányzat a 
Répszolg Kft.-t kerületfejlesztési felada-
tok elvégzésével. 

Az előre tervezett munkák között van a 
Liva-malom állagmegóvása, a közösségi 
kertek, valamint a Répszolg kezelésében 
lévő faiskola fenntartása, fejlesztése. 

A környezetszépítési, környezetvédel-
mi feladatok között találunk faültetést, 
fapótlást, és folytatódik majd ebben az év-
ben is a lakossági komposztláda- és esővíz-
gyűjtő program. 

Kistérségi fejlesztésre 10 millió forintot 
szán 2021-ben a helyhatóság, a fejlesztendő 
területet egyelőre nem nevesítették. Na-
gyobb tétel még a kerületi játszóterek kor-
szerűsítése, amire 20 millió forintot költ 
idén az önkormányzat. 

Az önerős járdafelújítási programra jut 
majd 60 millió, ez a tavalyról áthúzódó 

80 millióval együtt már jelentős mennyi-
ségű járda felújítását teszi lehetővé – tud-
tuk meg dr. Jankura Tamástól, a Répszolg 
ügyvezetőjétől. Ezenfelül a parkok, terek, 
lakótelepek járdáinak megújítására, javítá-

sára további 30 millió forint áll majd ren-
delkezésre.

Ezeken kívül Rákospalotán a Kossuth-szo-
bor háta mögötti romos épület elbontása is 
szerepel a tervezett feladatok sorában.

180 millió forint zöldfejlesztésre
FEJLESZTÉS

LOMTALANÍTÁS

Végre lomolhatunk!
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Idén is lesz önerős járdapályázat a kerületben

JóNás ágNes

Idén a megszokott kerékvágásban, feb-
ruár 28-tól március 12-ig tart a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. ( FKF) XV. 
kerületi lomtalanítási programja. 

A kerületet az FKF körzetekre osztotta, 
amelyekből koncentráltan, egy-egy nap 
alatt szállítja el a lomokat. Az elszállítást 

a kihelyezést követő napon végzi a társa-
ság. A lomok kikészítésének pontos idő-
pontjáról és módjáról a közszolgáltató 
előzetesen, írásban tájékoztatja a lakókat. 
Az FKF azt kéri, hogy a lakók csak a kör-
zetükre vonatkozó kikészítés napján, 18 
óra után tegyék ki a lomokat!

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a 
háztartásban feleslegessé vált, nagydara-
bos hulladék (például elhasználódott bú-
tor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki. To-
vábbra is tilos a lomnak nem minősülő 
hulladékféleségek kihelyezése, mint pél-
dául a háztartási hulladék, szelektíven 
gyűjthető csomagolási hulladék, építési és 

bontási törmelék, sitt, föld, síküveg, zöld-
hulladék, textil, ipari vagy szolgáltatási te-
vékenységből származó hulladék. Ugyan-
csak szigorúan tilos a veszélyes hulladék 
kihelyezése.

Az FKF arról is tájékoztatott, hogy az 
idei évtől a veszélyes hulladék leadására 
nem az ideiglenesen létesített veszélyes-
hulladék-gyűjtőpontok, hanem az erre a 
célra alkalmasabb hulladékudvarok bizto-
sítanak lehetőséget.

A hulladékudvarok elérhetőségéről, 
nyitvatartásáról és az egyes hulladékud-
varokban leadható további hulladéktípu-
sokról, a leadás feltételeiről a www.fkf.hu 
weboldalon lehet tájékozódni.

A kerületi lakosok számára a veszélyes 
hulladékok leadására elsősorban a XV. 
kerület Károlyi Sándor utca 166., vala-
mint a Zsókavár utca 67. címen találha-
tó hulladék udvarokat javasolja a társaság, 
ahova a veszélyes hulladékok a nyitvatar-
tási időben, előzetes időpontfoglalás nél-
kül, egész évben beszállíthatók. 

A társaság arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a szabálytalan lomkihelyezés köz-
terület-szennyezési szabálysértésnek 
minősül, büntetése 150.000 forintig ter-
jedhet.
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A világjárvány nagy hatást gya-
korolt a Földre, ezen belül Bu-
dapestre, és természetesen a 
XV. kerületre, ahol élek a csalá-
dommal. Szinte biztos, hogy a 
távolságtartás, a higiéniai sza-
bályok szervesen be fognak 
épülni az emberek életébe. A 
maszkok hordása is, amelyek-
nek viselésével eltakarjuk szin-
te teljesen az arcunkat. Mindez 
nemcsak itt, hanem az egész 
világon be fog következni. A 
járvány miatt most rengetegen 
home office-ban dolgoznak, 
és a diákok otthon tanulnak. A 
COVID-19 megváltoztatta a je-
lenünket, ezzel együtt a jövőn-
ket is.

Hogy én milyennek képzelem 
el a jövőt a XV. kerületben? 

Egy olyan jövő lesz tizenöt év múlva a ter-
mészetes, hogy szinte mindenki otthonról dol-
gozik és tanul. A közeljövőben egy jobb inter-
nethálózat kialakítására kerül majd sor, hogy 
könnyebben és gyorsabban lehessen haladni 
a tanulással meg a munkával. De jó lenne, ha 
mindig mindenki ingyenesen használhatná az 
internetet! Javulni fognak a tanulást szolgá-
ló kommunikációs csatornák, hogy a tanárok 
és diákok közötti elérés (vagy kapcsolat) gyor-
sabban és hatékonyabban működjön. A cél: 
az esélyegyenlőség.

Egy olyan jövő lesz, ahol az idősebbekre, a 
rászorulókra, az elesettekre több figyelem jut.

Egy olyan jövő lesz tizenöt év múlva termé-
szetes, ahol majd az emberek jobban fognak 
figyelni a környezetük tisztaságára, épségére. 
Ha már a környezet védelme: akkor helyezzünk 
ki kukákat, hogy szép, tiszta utcák legyenek! A 
szelektív szemétgyűjtés rutinná fog alakulni.

Egy olyan jövő lesz, ahol a közlekedés-
ben is jelentős változások fognak történni. Je-
lenleg is számos projekt van folyamatban a 
tervezőasztalokon kerületünk megújításával 
kapcsolatosan. Ilyen például a metróvonal Új-
pest-Központtól Békásmegyerig történő ki-
hozatala, valamint szóba került a P+R parko-
lóházak létesítése a külvárosi kerületekben, 
többek közt Rákospalotán is. Ezek a fejlesz-
tések az elkövetkezendő tizenöt évben je-
lentős változást fognak hozni az életünkbe. 
Csökkenteni fogja a károsanyag-kibocsájtást, 
zajszennyezést, és élhetőbb lesz ez a város-
rész is. 

A nagybetűs Jövő sokszor – és sokaknak 
- olyan távolinak tűnik, de ha jobban bele-
gondolunk, csak ki kell nyújtanunk a karunkat, 
és előttünk van. Éppen ezért kell minél előbb 
cselekedni, hogy ne az utolsó pillanatban kap-
kodjuk a fejünket, hogy most mi is történik kö-

rülöttünk pontosan?! Álljunk ki 
a jövő mellett, tegyünk a kör-
nyezetünkért még ma! Sőt, eb-
ben a pillanatban!

Te, aki olvasod a fogalma-
zást, mit gondolsz erről? Sze-
retnél-e egy jobb, tisztább és 
otthonosabb XV. kerületben 
élni? Szeretnél részese lenni a 
változások végrehajtásának? 
Fogjunk össze, mert tőlem, tő-
led, tőlünk és rajtatok is múlik 
a jövő formázása, amit most is 
elkezdhetünk. Közösen össze-
fogva. Ha benne vagy, tedd fel 
a kérdéseket magadnak. Sze-
retnél egy ilyen – avagy ilyesmi 
– környezetben élni? Szeretnél 
egy modernebb, fejlettebb ke-

rületben élni? Szeretnéd a nap-
jaidat egy biztonságosabb, tisz-

tább környezetben élni? Szeretnél egy jobb 
hálózatot, hogy gyorsabban tudd elküldeni a 
Google dokumentumodat a Classroom-ba, 
hogy ne kapjál rossz jegyet? Esetleg, ha fel-
nőtt olvassa ezeket a sorokat, gondolom, na-
gyon is kívánja azt, hogy ne menjen el a net 
munka közben. Ha habozás nélkül elfogadod 
ezeket – márpedig miért ne tennél így -, akkor 
feltétlenül állj fel a számítógépasztaltól, vagy 
tedd le a telefonodat, és gondolkodj el azon, 
hogy mit tudsz tenni, cselekedni a jövő érde-
kében. Még a legapróbb ötlet is sokat lendít-
het, meglátod!

Hogy ez ne csak egy fogalmazás maradjon 
a buszmegálló falán, fogjunk össze mindany-
nyian – kicsik is, nagyok is, fiúk meg lányok 
–, hogy közös erővel megvalósíthassuk az el-
képzeléseinket!

Péter Anna – Budapest XV. Kerületi
Kossuth Lajos Általános Iskola

Egyszer lesz, hol nem lesz egy Jövő?

 2020 decemberében zárult le a Tizenöt2035 Óvodai Rajzpályázat és Iskolai Fogalmazáspályázat, 
amelynek nyertes műveit ígéretünkhöz híven az XVMédia felületein is megjelentetjük. 
Sőt, a JCDecaux Magyarországgal kötött együttműködésnek köszönhetően a kerület 

23 buszmegállójára is kikerülnek a nyertes pályamunkák. Azaz a legjobb rajzok és fogalmazások.

Ferencz László: Igy képzelem az életet 15 ev múlva
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KEZDEMÉNYEZÉS

BeKe KáRoly

A koronavírus-járvány miatt 
sokan kerültek önhibájukon 
kívül nehéz helyzetbe, így 
országszerte a kávézók, ét-
termek, különböző vendég-
látóhelyek. Talán hamarosan 
újra kinyílhat a világ, és 
megszűnhet a lehúzott 
rolók, bedeszkázott üzletek, 
üres teraszok, éttermek sivár 
korszaka. Addig is, amíg ez 
megtörténik, igyekszünk 
mi is segítséget nyújtani a 
kerületben működő vendég-
látóhelyeknek, vállalkozá-
soknak.

Egyrészt, egyszeri alkalommal, 
majd pedig egyedi megállapodás 
révén rendkívül kedvezménye-
sen biztosítunk megjelenési lehe-
tőséget a vendéglátóhelyeknek a 
Tizenötödik című, megújult ke-
rületi újságunkban, valamint az 

önkormányzat weboldalain. Az 
egyszeri ingyenes megjelenés biz-
tosításával az a célunk, hogy a 
vendéglátósok és a vendégek kap-
csolatban maradhassanak egymás-
sal. Így talán könnyebb lesz az új-
ranyitás is. A XV. kerület önkor-

mányzata és az XV Média Kft. 
2021. március 4-ig várja azoknak 
a kerületi vendéglátóhelyeknek 
jelentkezését, amelyek Rákospa-
lotán, Pestújhelyen és Újpalotán 
vállalnak házhozszállítást, vagy 
éppen elviteles kiszolgálást bizto-

sítanak. Néhány mondatos bemu-
tatkozásukat elérhetőségeikkel 
együtt egyszeri alkalommal in-
gyenesen megjelenítjük március-
ban a Tizenötödikben, valamint 
folyamatosan a www.bpxv.hu ol-
dalon. Kérjük, rövid bemutatko-
zásukat, elérhetőségeiket küldjék 
el a polgarmesterikabinet@bpxv.
hu e-mail címre!

Itt azonban nem állunk meg. 
Valljuk, hogy a holnap most in-
dul, és mi pont a holnapot épít-
jük. Ehhez a munkához szük-
ségünk lesz a kerület vállalko-
zásaira, gazdasági társaságai-
ra is. Ezért még idén tavasszal 
kampányt indítunk, amelyben 
arra buzdítunk majd minden-
kit, hogy mások helyett a kerü-
leti vállalkozások szolgáltatása-
it válasszák. A kampány részle-
teivel hamarosan jelentkezünk.

Legyenek jó lokálpatrióták, 
akik együtt nagyszerű és össze-
tartó közösséget építenek! Fo
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Helyben segítünk!

Bemutatkozási lehetőség kerületi vendéglátóhelyeknek, vállalkozásoknak
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FARSANG

AZ OLVASÓ OLDALA
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Kozák téri 
busók?
JóNás ágNes

Februárban több olvasónk is arról 
érdeklődött, milyen lehetőségek adot-
tak a kerületben farsang kapcsán. A 
veszélyhelyzet idején kényszerűségből 
zárvatartó művelődési házak mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a 
látogatókat – ha csak online is – érde-
kes kulturális programokhoz juttassák. 
Ezúttal a Kozák téri Közösségi Ház 
egyik kezdeményezésének jártunk 
utána. 

Idén nem raknak busómáglyát Mohács 
főterén, nincs közös téltemetés, farsang-
hoz illő hangoskodás. Nem a török miatt 
csendes ez a Duna menti, máskor busók-
kal teli város.

A csendet mégis megtöri a Rosta End-
re műhelyéből kiszűrődő fakalapács üte-
mes hangja. Mielőtt belesünk az álarcok-
kal, vésőkkel teli műhelybe, utazzunk el 
képzeletben Madridba, ahol éppen egy 
matador áll a felbőszült bika előtt, kezé-
ben vörös muletaval. Itt álljunk meg egy 
pillanatra, és figyeljük meg alaposan a né-
zőközönséget, hiszen ezt tette Rosta End-
re is ezelőtt húsz évvel, amikor felismerte, 
hogy a megélt hagyomány mekkora erő-
vel bír a spanyol emberek között. 

Hazatérve a mediterrán messzeségből 
új utat jelölt ki magának: továbbadni a 
busó hagyományt. A főbusó, Kalkán Má-
tyás busómaszkfaragó mester műhelyé-
ben tanulta meg  a faálarcok készítését.

A hagyomány szerint két évig szárí-
tott vörös fűzből kézi vésővel, kalapács-

csal faragják ki a groteszk arcot, mögé 
bújva a sokác férfi busóvá változik, em-
berfeletti erőt kölcsönöz neki ez az át-
változás, amely képes kiűzni a sötétsé-
get, a telet, hogy helyet kapjon a világ-
ban a fény, a tavasz. Egy igazi busó nem 
fedi fel kilétét, így a varázsereje is meg-
marad.

Rosta Endre első műhelyét 2004-ben 
nyitotta meg. A műhelye előtt elhelye-
zett egy asztalt faragókészlettel, fával, 
hogy az arra járót alkotásra csábítsák az 
eszközök. Lépjünk be ebbe a hársilla-
tú, háncsos műhelybe! Itt nincs két egy-
forma maszk, bármennyire is mosolyog 
szinte mindegyik. A mester kisfia szüle-
tése óta csak mosolygós maszkokat fa-
rag. A hagyománynak megfelelően ál-
lati vérrel festi be az álarcokat. Aki ide 
belép, betekintést nyerhet a maszkfara-
gás fortélyaiba, miközben a kivételes, 
2009 óta az emberiség szellemi kulturá-
lis örökségeként nyilvántartott, messzi 
múlttal bíró sokác hagyományt, a busó-
járást is megismerheti.

A Kozák téri Közösségi Ház Face-
book-oldalán február 19-én 11 órától te-
kinthetünk be együtt Rosta Endre műhe-
lyébe!

Megtudhatjuk, miért hársillatú a mű-
helye, ha itt a busójárás ideje, ő is busó-
maszkot ölt-e magára, milyen kézzel fa-
ragja ki az álarcokat, mitől interaktív az 
általa vezetett Busóudvar, hol lelhető fel 
a világban busójáráshoz hasonló farsangi 
élmény.

A Busóudvar vezetője, Rosta Endre 2017-ben megkapta a Népi Iparművész címet 

A közösségi ház játé-
kot is társított az online 
filmélményhez. Aki el-
sőkéntküldibeazaláb-
bikérdésreahelyesvá-
laszt a kozakkozhaz@
csokonaikk.hu e-mail-
re, értékes jutalomban
részesül.

A hagyomány szerint 
mivel festik be a busó 
álarcot?
1.állatieredetűvérrel
2.diólevével
3.páccal

Beküldési határidő: 
2021.02.19., péntek 

ONLINE MŰHELYTÚRA

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenn-
tartó Kft vagyonőri igazolvánnyal rendel-
kező munkatársat keres az Újpalotai 
Piac őrző-védő feladatainak ellátására.

Jelentkezni lehet: 
- fényképes önéletrajzzal 
a csapi.gabor@t-online.hu e-mail címen 
- telefonon a 06-30-694-2596 számon 
Raft Gábornál
- személyesen a társaság székhelyén: 
1156 Budapest Nyírpalota u. 52.
Raft Gábor üzemeltetési vezetőnél
Munkavégzés kezdete: 2021.03.01
Jelentkezési határidő:
2021.02.24. 12 óra
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A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 14.) önkormányzati 
rendelet 9. § bekezdése értelmében tájékoztatom a lakosságot, hogy a kerü-
leti önkormányzat képviselő-testülete módosítani kívánja 17/2018. (VI. 26.) ök. 
rendelettel jóváhagyott Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Építési Szabályzatát 
(KÉSZ).

A módosítás a Palota Liget kiemelt fejlesztési terület egyes beépítési elő-
írásait érinti.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdése, 
valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§-a alapján a telepü-
lésképi rendelet módosításának előzetes véleményezése (partnerségi egyezteté-
se) kizárólag elektronikus úton történik, személyes megjelenést igénylő lakossági 
fórum nem lesz.

Az elektronikusan tartott lakossági fórum 2021. február 25-én 14-15 óra között lesz, 
melyre elektronikus úton a foepitesz@bpxv.hu e-mail címen jelentkezhetnek be. 
A tervezet letölthető a www.bpxv.hu oldalról a jobb oszlopban az Építési Szabályzat 
menü alatt!

Észrevételeiket, javaslataikat a honlapon történő közzétételtől számított 15 napon 
belül, 2021. március 5-éig, elektronikus úton a foepitesz@bpxv.hu e-mail címre küld-
hetik el.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

A Budapesti Agglomerációs Vasúti 
Stratégia (BAVS) a fővárost és agg-
lomerációját érintő elővárosi kötött-
pályás közlekedésnek, azaz a MÁV 
elővárosi vasútvonalainak, illetve a 
HÉV-vonalaknak a fejlesztéséről szóló, 
átfogó, hosszú távú célokat és az ezek 
eléréséhez szükséges fejlesztéseket 
meghatározó dokumentum, amely új 
alapokra helyezi a vasút és a HÉV sze-
repét Budapest és térsége életében. A 
Stratégia azt a célt tűzi ki, hogy 2040-
ig tartó, átfogó és egymásra épülő, 
komplex beruházások megvalósítása 
révén, összességében 80 százalékkal 
növelje az elővárosi vasútvonalakon 
utazók számát és ezzel csökkentse a 
Budapestre háruló autóforgalom kör-
nyezeti, egészségügyi és gazdasági 
terheit.

A Stratégia részletes intézke-
dési tervet, vonalankénti fejleszté-
si terveket tartalmaz. A Stratégia 
dokumentumai megismerhetők a  
www.budapestvasut2040.hu oldalon. 

A Stratégia most megkezdődő tár-
sadalmi egyeztetése megelőzi a kor-
mány döntését, így a dokumentum el-
fogadása előtt a beérkező vélemények 
beépítésére még van lehetőség, a Stra-
tégia szövegéhez tett észrevételeket és 
javaslatokat a budapestvasut2040@

bfk.hu e-mail címre várja a Budapest 
Fejlesztési Központ 2021. március 6-ig. 

Az oldalon nemcsak a Stratégia vé-
leményezésére nyílik lehetőség, hanem 
a most induló, tervezett fejlesztésekhez 
is lehet javaslatokat fűzni egy részle-
tes kérdőív segítségével. Az itt mega-
dott javaslatokat az egyes állomások 
és vasútvonalak tervezése során veszi 
figyelembe majd a BFK. A kérdőív a 
https://budapestvasut2040.hu/ 
kozos-tervezes/ oldalról érhető el. 

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

LISTÁS KÉPVISELŐK

FELHÍVÁS LAKOSSÁGI FÓRUMRA

MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT!



Csoportos létszámleépítést jelent 
be a Fővárosi Kéményseprőipa-
ri Nonprofit Kft. (Főkétüsz) 283 
dolgozóra vonatkozóan, mivel 
május elsejével a lakossági ké-
ményseprési feladatok átkerül-
nek a katasztrófavédelemhez – 
jelentette be Kiss Ambrus általá-
nos főpolgármester-helyettes.

A cégnek jelenleg 321 alkal-
mazottja van, és reményeik sze-
rint a 283 elbocsátandó mun-
kavállaló száma csökkeni fog, 

ugyanis tizenkét dolgozónak már 
egyéb, új munkaszerződéses jog-
viszonyt ajánlott fel a cég.

Kiss Ambrus szerint a folya-
mat bármikor megállítható, csak 
egy jelzés kell a Belügyminisz-
tériumtól, hogy él a fővárosi ön-
kormányzat felajánlásával, és át-
veszi a Főkétüszt. „Így jogfoly-
tonos maradna a munkavállalók 
foglalkoztatása” – mondta, hoz-
zátéve: bíznak abban, hogy az ál-
lam az elbocsátandó emberek je-

lentős részét átveszi a kémény-
seprési feladatok ellátására.

A főváros döntött arról, hogy 
létrehozzák a „munkába elhelye-
zés” bizottságot, amelybe meg-
hívják a szinte folyamatosan új 
munkavállalókat kereső cégeik 
képviselőit.

A Főkétüsz nem szűnik meg, 
tovább működik az új budapes-
ti közszolgáltató társaság része-
ként, de szűkített feladatkörrel.

já
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JóNás ágNes

Budapest turisztikai újranyitási 
csomaggal segíti a válságban lévő 
vendéglátóipart. A fővárosi ön-
kormányzat a saját területén ki-
terjeszti a teraszszerzési lehető-
ségeket, egyszerűsíti a kérelmek 
befogadását, és gyorsítani fogja 
az elbírálásukat. 
Majdnem száz százalékban el-
engedik a teraszok bérleti dí-
ját, növelni szeretnék a közterü-
let-használati lehetőségeket, ki-
terjesztik a helyiségbérleti díjak 
kedvezményét, valamint csök-
kentik majd a rendezvények 
szervezéséhez szükséges admi-
nisztrációs terheket is – jelentet-
te be Gy. Németh Erzsébet, hu-

mán területekért felelős főpol-
gármester-helyettes.

A nyitást bejelentő kormány-
zati döntések után „a budapesti-
ek ki szeretnének majd szabadul-
ni a hosszú téli hónapok bezárt-
ságából”. Ugyanakkor, mivel a 
vírus nem tűnik el, egy darabig 
az élet a főváros utcáin, terein 
zajlik majd – fogalmazott. 

„A fővárosi csomag arra fóku-
szál, hogy lehetővé tegyék a leg-
több szabadtér igénybevételét, és 
megnyissák a közösség számára 
ezeket” – jelentette ki Gy. Németh 
Erzsébet, ugyanakkor hangsú-
lyozta: az újranyitás egyik feltéte-
le, hogy minél nagyobb arányban 
oltassák be magukat a budapesti-
ek. Az újraindítási csomagról szól-

va elmondta azt is, hogy áruszállí-
tási pontokat alakítanak majd ki 
az érintett vendéglátóhelyek kör-
nyezetében, a helyiségbérleti díjak 
maximális kedvezményét pedig ez 
év végéig biztosítják.

Kiss Ambrus, általános főpol-
gármester-helyettes elmondta: a 
csomag intézkedései még bővül-
hetnek az egyeztetések eredmé-
nyeképpen.

A főváros vállalta azt is, hogy 
a vendéglátóhelyek bérlőinek 
kérésére a két év-
nél hamarabb lejá-
ró bérleti viszonyt 
meghosszabbít-
ják a veszélyhely-
zet időtartamával, 
továbbá szeretné-
nek segíteni fővá-
rosi rendezvények 
m e g s z e r v e z é -
sében.

Elkezdődött azon helyiségek 
felmérése, amelyekben úgyneve-
zett open office-okat lehetne ki-
alakítani a rendezvényszervezők 
számára, és információs help-
desket is létrehoznak számukra 
a járványügyi jogszabályokról, 
előírásokról. 

Kiss Ambrus jelezte: az ál-
lamigazgatás által szervezett 
események közterület-haszná-
lati díját egy rendezvényalapba 
gyűjtenék, és abból támogat-

nák közvetlenül 
a szektort. Ezzel 
szeretnék ösztö-
nözni a kormány-
zatot, hogy az ál-
taluk szervezett 
események után 
minden esetben 
fizessenek közte-
rület-használati 
díjat.

Hogyan tovább, kéményseprők?
LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS

VENDÉGLÁTÁS

Majdnem száz 
százalékban 
elengedik
a teraszok 
bérleti díját
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FŐVÁROSI HÍREK

Újraindítási csomaggal készül a fővárosi önkormányzat
a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítése 
utáni időszakra, ezzel segítve a budapesti vendéglátóipart.

Újranyitási csomag a turisztikáért
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JóNás ágNes

Az éjszakai kijárási korlá-
tozás és a hideg időjárás a 
legszegényebbek számára ko-
moly veszélyeket rejt magá-
ban. A fagyban a Budapesti 
Közlekedési Központ is segíti 
a hajléktalan fővárosiak téli 
krízisellátását.

A koronavírus-járvány megfé-
kezésére elrendelt kijárási kor-
látozás miatt 20 óra után sok-
kal kevesebben vannak az ut-
cákon, ezáltal egy bajban lévő 
hajléktalan embernek is keve-
sebb esélye van arra, hogy vala-
ki időben észrevegye, és segítsé-
get hívjon hozzá. Ezért fogott 
össze a BKK, a BKV, a Főváro-
si Önkormányzati Rendészet, 
a Menedékház Alapítvány és a 
Menhely Alapítvány. 

Az extrém hideg éjszakákon 
a BKK-járatok sofőrjei a szo-
kottnál is figyelmesebben vég-
zik munkájukat, és jelzik a disz-
pécserszolgálat részére, ha segít-
ségre szoruló hajléktalant látnak. 
A BKK három helyszíni forga-
lomirányító autója kiemelten fi-
gyeli a közterületen tartózkodó, 
fedél nélküli embereket, és szük-
ség esetén bejelentést tesznek.

A jelzéseket a Menhely Ala-
pítvány által működtetett Kö-
zép-magyarországi Regionális 
Diszpécser Szolgálat kezeli. Az 
ő tájékoztatásuk alapján a beje-

lentett személy is információt 
kap az utcai szociális munká-
sok érkezéséről és annak várha-
tó idejéről.

„Az enyhe időjárás bekö-
szöntével nem szűnik meg az 
összefogás, a BKK és a BKV 
dolgozói tovább-
ra is a hajléktalan 
emberekre oda-
figyelve végzik a 
munkájukat: a se-
gítségre, elhelye-
zésre szoruló haj-
léktalan embere-
ket jelzik a Men-
hely Alapítvány 
diszpécserszolgá-

lata felé” – írta közleményében 
a BKK.

A Menhely Alapítvány mun-
katársai azt kérik, aki a munkája 
miatt este nyolc után is közleke-
dik, vagy a kutyáját késő este sé-
táltatja, figyeljen oda a legszegé-

nyebb embertársa-
inkra! A Menhely 
Alapítvány éj-
jel-nappal hívható 
diszpécserszolgála-
tának a száma  06 1 
338 4186. 

Ha bajban lé-
vő hajléktalan em-
berrel találkozik, 
hívjon segítséget!

INGYENES TESZTELÉS
Afővárosfelajánl10.000daraban-
tigéntesztetabudapestipolgárokin-
gyenesönkénteskoronavírus-szűré-
sére.Kéthelyszínen,február18.és
27.közötttíznaponátbiztosítjákaz
antigéntesztet,amelynekeredmé-
nyét30percenbelülmegtudhatják
ajelentkezők.
Várjákaregisztrálókata 
https://koronavirus.budapest.hu/
teszt-eloregisztraciooldalon,ahol
mindeninformációtmegtudhatnaka
tesztelésekhelyszínérőlésidejérőlis.

TANÁCSNOKOKAT VÁRNAK
Minden,18.életévétbetöltöttbuda-
pestilakosjelentkezhetaFővárosi
ÖnkormányzatRészvételiKöltségve-
tésTanácsába.Ajelentkezőkközül
sorsolássalválasztjákmajdkiazta
60főt,akikrésztvehetnekatavalyi
budapestiötletpályázatmegvalósí-
tásrakerülőjavaslatainakkiválasz-
tásában.
AtanácsfővédnökeKerpel-Fronius
Gáborfőpolgármester-helyettes.Je-
lentkezésihatáridő:2021.02.21.

Szerepvállalás fagypont alatt 

A BKK három helyszíni forgalomirányító autója kiemelten figyeli a hajléktalanokat

SEGÍTSÉG

Ha bajban lévő 
hajléktalan 
emberrel 
találkozik, hívjon 
segítséget!

FŐVÁROSI HÍREK

ERŐS VÁROS. ERŐS KÖZÖSSÉG. BUDAPEST.

KELL
AZ OLTÁS!
Hogy újra
megteljen 
élettel a város

koronavirus.budapest.hu/oltas

192x133.indd   2 2021. 02. 12.   17:07

RITKÍTOTTA ESTI JÁRATAIT A BKK

Aveszélyhelyzetiintézkedésekmeghosszabbításá-
valösszhangbantöbbmintötvenfővárosijáratme-
netrendjemódosuleste20éshajnal5óraközött.
Este20órátólmindanégymetróvonalontízper-
cenkéntkövetikegymástaszerelvények.
Módosítottmenetrendszerint,20percenkéntikö-
vetésnélsűrűbbenközlekedikaz1-es,a14-es,a
47-es,a49-es,az50-esésaz56Avillamos,to-
vábbáa11-es,a16-os,a21-21A,a23-23Eés
a114-213-asautóbusz.
Már20órátólhúszpercenkéntindula2-es,a3-as,
a28A,a37A,a42-esvillamos,az5-ös,a7-es,
a8E,a9-es,a20E,a30-as,a31-es,az53-as,
a67-es,a85-ös,a105-ös,a136E,a151-es,a
159-es,a168E,a178-as,a182-es,a184-es,a
194-es,a194M,a196-os,a200E,a212-es,a
220-as,a276Eautóbusz,a70-es,a72M,a74-
es,a75-ös,a76-os,a78-asésa80-astrolibusz.
Akijárásitilalomalatt20órautánnemközlekedik
a7E,a30Aésa196Aautóbusz.
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RieRsch tamás

Február 21-én számos országban 
ünneplik az idegenvezetők világ-
napját, amely némely európai fő-

városban, így Budapesten is több napos 
ünneppé fejlődött. Ezeken a napokon 
az idegenvezetők társadalmi munká-
ban mutatják be fővárosunkat, vará-
zsolják a hétköznapokban oly sokat 
rótt utcákat emberközelivé, megmu-
tatva múltját és jelenét, kultúráját és ér-
tékeit. Tavaly ilyenkor a 111 éves Pest-
újhelyre is helytörténeti sétával csalo-
gatták ki a szervezők a placcra a helyie-
ket és  az idegeneket egyaránt. 

Az év első két hónapjában ezen kí-
vül is számos közösségi programot 
szerveztek a pestújhelyi lokálpatri-
óták. S bár a vírushelyzet a tradíciót 
megtörte, érdemes feleleveníteni, mi-
lyen összetartó a környék apraja-nagy-

ja. Kertvárosi időutazásunkat pedig 
mivel mással kezdhetnénk, minthogy 
idén nélkülözniük kellett a szokásos 
disznóvágást a környékbelieknek. A 
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesü-
let által szervezett, január végi hagyo-
mány immár 19. alkalommal vonzott 
volna érdeklődőket a Pestújhelyi Kö-
zösségi Ház udvarára.

„Már tavaly megkezdődött a gene-
rációváltás” – mondta Pintér Zsuzsán-
na, az egyesület elnöke –, a régi öre-
gek közül többen kiszálltak a szerve-
zésből, a helyüket pedig fiatalok vet-
ték át. Ez a tendencia valószínűleg 
idén is folytatódott volna, azonban a 
pandémia erre nem adott lehetőséget.

Elmaradt a disznóvágás a Rákos-
palotai Múzeum kertjében is. 
Igaz, ez utóbbi program sorsát 

nem a vírus befolyásolta.

„Ez a disznóvágás Tóth Lajos, a 
Csokonai Művelődési Központ ko-
rábbi vezetőjének kezdeményezésé-
re valósult meg – mesélte Ábri Lász-
ló, a Dózsa György Gimnázium és 
Táncművészeti Szakgimnázium test-
nevelő tanára, a január végi program 
korábbi állandó böllére. – Az évek 
során akkora volt  az érdeklődés, 
hogy a disznóvágós nap előtt már 
két disznót fel kellett dolgoznunk, 
mert a múzeumkertben feldolgozott 
disznó nem lett volna elég a közön-
ségnek.”

 

A múzeumkerti disznóvá-
gás 2018-ban a főszervezők, 
Tóth Lajos és Ábri László 

„visszavonulásával” ért véget. A böl-
lér a következő évben még feldolgo-
zott egy malacot a Pátria hagyomá-
nyos disznóvágásán, idén azonban 
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csak saját célokra hasznosította hen-
testapasztalatát.

„Nagy a családom, négy gyerme-
kem van, ők és a barátaim inspiráltak 
arra, hogy rákospalotai kertünkben öt 
disznót feldolgozzak. Ma már csak sa-
ját célra vagy kérésre vágok disznót.”

Így biztos, ha idén lett volna disznó-
vágás Pestújhelyen, nem Ábri László 
lett volna a böllér. Hogy a jövőben ki 
veszi át a szerepét?

„Ha a tagság szeretné, s ha lesz rá 
vállalkozó, akkor a pandémiát köve-
tően mindenképpen folytatni fogjuk 
ezt a hagyományt – mondta Pintér 
Zsuzsánna. – Előtte azonban szeret-
nénk végre a tisztújító közgyűlésün-
ket megtartani, mert az is elmaradt a 
járvány miatt.”

Pestújhely az elmúlt tíz évben el-
képzelhetetlen volt farsangi fel-
vonulás nélkül. A 2010-ben élet-

re hívott „népszokás” ugyanis egy év-
tized alatt a városrész egyik legked-
veltebb közösségi programjává vált. 
A családok, különösen a gyerekek 
mindig nagy számban vettek részt az 
evangélikus templomtól induló felvo-
nuláson, mely esemény minden évben 
a Pestújhelyi Közösségi Ház udvarán, 
az ilyenkor szokásos Kiszebábu-ége-
téssel egybekötött forraltboros, fánk-
evős, zenés, táncos mulatsággal végző-
dött.

„Tavaly a fekete-fehér témakört vá-
lasztottuk – mesélte Szusza József, a 
Pestújhelyi Farsangot szervező civilek 
(Pátria Egyesület és Pestújhelyi Fia-
talok) egyik „frontembere” –, mely 
téma sok ember fantáziáját beindítot-
ta. Kétezer-húsz februárjában már na-
gyon sokan voltunk, úgy tűnt, mintha 
az egész városrész megmozdult volna. 
Öröm volt látni, amint a környező ut-
cákból is tömegek csatlakoztak a Pest-
újhelyi úti forgataghoz.”

Gyakorlatilag a tavalyi farsang  
volt az utolsó közösségi ese-
mény Pestújhely életében. 

Akkor még senki sem sejtette, hogy 
a látványos program után beláthatat-
lan ideig kerülni kell majd az ehhez 
hasonló közösségépítő érintkezése-
ket.

„Egy ilyen programot nem lehet 
online megrendezni, és nem is lehet 
semmivel sem helyettesíteni. Érez-
zük, az emberek kezdenek már telí-
tődni az online lehetőségekkel, min-
denki szabad levegőre és a többiek 
társaságára vágyik. Ezzel mi is így va-
gyunk, ezért idén nem szervezünk 
farsangot, arról fájó szívvel lemond-
tunk. Azt várjuk, mikor lehet majd 
szabadon ismét közösségben lenni, és 
akkor azt a nyitást egy mindent pót-
ló, zenés pestújhelyi bulival fogjuk 
megünnepelni. Erre pedig már most 
mindenkit meghívunk.”

KANAPÉ TÚRÁK

A turizmus a pandémia által leginkább sújtott ágazat. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
Kereskedelmi Tagozata úgy véli, ebben az időszakban különösen fontos megmutatni, hogy a 
szakma ugrásra készen várja a nyitást, a lehetőséget vendégei újra fogadására. Így az idegenve-
zetők világnapja alkalmából február 25-én az érdeklődők online konferencián vehetnek részt. A 
vezetett séták sem maradnak el, a BKIK Bevásárlóutca Menedzsmentje (BUM) „kanapé túrái”-val 
együtt, várhatóan napi két online városnézést indítanak. Ezenkívül számos előadás, intézmény-
bemutató videó és bemutatkozás lesz elérhető oldalukon, a www.bkik.hu linken. 
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RieRsch tamás

Egy közel 95 millió forintos 
beruházással gazdagodott 
a XV. kerület. Ennyibe került 
annak a szociális komp-
lexumnak a kialakítása, 
amelyet február 3-án adott át 
Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester és Tóth Veronika 
alpolgármester. 

A beruházás során új épületbe 
költözött és teljes egészében 
megújult a Kontyfa utca 3. szám 
alatti Nappali Melegedő, illetve a 
szomszédos idősek klubja lakói 
és dolgozói is teljesen új, modern 
és kényelmes otthonnal gazda-
godtak. 

„Nagyon örülünk, hogy már itt 

tartunk – mondta Gráczer Irma, a 
két intézményt felügyelő Egyesí-
tett Szociális Intézmények veze-
tője –, hisz ez egy többéves ter-
vezésnek és folyamatnak a végét 
jelenti. Első lépésként 2017-ben 
létrehoztuk a demens betegek 
nappali ellátását, amely szolgál-
tatásunk tizenkét 
fővel és nagy siker-
rel működik. Két-
ezer-t izenhétben 
már tervezni kezd-
tük, hogy a Nappali 
Melegedőnek, illet-
ve az Időseket és 
Demenciával Élő-
ket Segítő Szolgá-
latnak is méltóbb 
helyet próbálunk 
kialakítani. Az ötlet 

pedig idén végre meg is valósul-
hatott.”

A beruházás során az idősek 
klubja korábbi helyiségei közül 
egyet elvettek, helyette viszont 
újakat adtak. Az elvett helyiséget 
hozzácsatolták a szomszédos 
épülethez, melyben az új Nappali 

Melegedő kapott 
helyet. A koráb-
bi faház ugyanis 
1992-ben csak 
ideiglenesen lett a 
hajléktalanok szá-
mára felállítva, ám 
ez az átmeneti idő-
szak kissé hosszú-
ra nyúlt. Február 
8-tól azonban mind 
a szociális munká-
sok, mind pedig a 

hajléktalanok kényelmes körülmé-
nyek között tölthetik mindennap-
jaikat. Az új Nappali Melegedőben 
minden – a konyha, a mozgássé-
rült mosdó, a vizesblokk, a moso-
da, a raktár, az interjúszoba, illet-
ve több iroda – rendelkezésre áll 
a magas szintű szociális szolgál-
tatáshoz. Gráczer Irma elmondta, 
az új melegedő miatt kiürült faház 
pedig az ESZI-nek is kapóra jött, 
a szervezet ugyanis régóta raktá-
rozási problémákkal küszködött.

„Az átalakítás során odafigyel-
tünk az idősek klubja lakóinak 
igényeire is – mondta Tóth Vero-
nika alpolgármester. – Ők ugyan-
is szerették volna, ha az elcsatolt 
klubtermük helyett egy legalább 
akkorát kapjanak.”

Az igényelt helyiséget meg-
kapták, sőt nem is egyet, hanem 
mindjárt kettőt is. Az egyikben 
tornázhatnak, beszélgethetnek, 
olvasgathatnak, illetve az erre a 
célra elhelyezett kártyaasztalok-
nál legfőbb szenvedélyüknek is 
hódolhatnak majd. A másik (volt 
konyhából kialakított) nagyterem-
ben pedig a rendezvényeiket tart-
hatják majd. A konyha szerepét 
ugyanis a Spirálházban működő 
Pajtás Étterem vette át, a Kontyfa 
utcában mindössze egy kis tálaló 
konyha maradt, amely a demens 
betegek ellátását szolgálja, így a 
kivitelező a felszabadult helyek-
kel is gazdálkodni tudott. A be-
ruházás során az idősek klubja 
is minden szükséges kiszolgáló 
helyiséget, vizesblokkokat és iro-
dákat megkapott. Sőt, ennél jóval 
többet is, hisz mind a Nappali Me-
legedőben, mind az idősek klub-
jában megújultak a nyílászárók, a 
fűtési rendszerek, a burkolatok és 
a bútorok, így elmondható, hogy 
a Kontyfa utca 3. szám alatti szo-
ciális komplexum a XXI. századi 
igényeknek megfelelő hely lett.

Újragondolt életterek

Megújultak 
a nyílászárók, 
a fűtési 
rendszerek, 
a burkolatok
és a bútorok
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RieRsch tamás

Befejeződött február 5-én a 
kerületi egészségügyi dolgo-
zók oltása. A Dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény 
főigazgatója, dr. Buzna And-
rea  elmondta: 
minden érintett 
rendben megkap-
ta és gond nélkül 
„átvészelte” 
mindkét oltást. 

„A kerületi egész-
ségügyi dolgozó-
kat két ütemben, 
január 14-15-én és 
a szükséges három 
hét leteltét követően február 4-én 
és 5-én oltották az újpesti Károlyi 
Sándor Kórházban kialakított ol-
tóponton – tájékoztatott a főigaz-
gató. – Mindenki a Pfizer által ki-
fejlesztett vakcinát kapta.”

Az egészségügyi dolgozók 
többsége élt a lehetőséggel, az or-
vosok majdnem száz százalék-
ban beoltatták magukat, a nem 
orvosi munkakörű egészségügyi 
dolgozók közül pedig csak né-
hányan tartózkodtak az oltástól. 
Hogy pontosak legyenek az ada-
tok: azok az orvosok, akik meg-
kaphatták, azok mind kérték is 
a vakcinát, aki viszont koráb-
ban már fertőzött volt, az csak 
hat hónap múlva kaphatja meg. 
Ugyanez vonatkozik az egész-
ségügyi asszisztensekre is. Ösz-
szességében tehát elmondható, 
hogy az egészségügyi dolgozók 
85 százaléka élt az oltással. 

 „Csak mindenkinek javasol-
ni tudom, hogy hasonlóképpen 
cselekedjen – tette hozzá dr. Buz-
na Andrea  –, egyrészt, mert csak 
így kaphatunk erős védelmet a 

vírussal szemben, másrészt, mert 
az oltással szembeni félelmek 
alaptalanok. Sem én, sem a kol-
légáim nem tapasztaltunk sem-
mi rendkívülit. A januári első tü-
netmentes volt, a februári ismét-
lőoltás pedig csak egy-két eset-

ben okozott rövid 
ideig tartó nagyon 
enyhe tüneteket.”

Az egészségügyi 
dolgozók után kö-
vetkező lépésben a 
kerületi háziorvo-
sok kezdik oltani 
a praxisukban levő 
idős, krónikus be-
tegeket. 

KERÜLETI OLTÓPONTOK 

A miniszter döntése értelmében két oltópont lesz a XV. kerületben: a 
Rákos út 77/a szám alatti intézmény földszintjén (ahol idáig is zaj lott a 
tesztelés), valamint a Zsókavár utcai szakrendelőben. Mindkét pon-
ton egy-egy team (egy orvos és két asszisztens) előre meghatáro-
zott sorrendben és időpontban végzi a vakcina beadását: személyre 
szólóan értesítik mindazokat, akik adott időpontban felvehetik az 
oltást. 

Az oltási menetrendet az illetékes hatóság küldi ki, azon a helyi 
szakembereknek nincs joga vagy lehetősége változtatni. Fontos, 
hogy amint valaki értesítést kap a háziorvosától az oltás helyéről 
és időpontjáról, percre pontosan érkezzen. Ha valaki bármilyen 
okból nem tud megjelenni, azt feltétlenül jelezze a háziorvosánál, 
hiszen az oltóanyagot maximum öt napig lehet tárolni normál 
hűtőben.

KORONAVÍRUS

Beindult a vírus
elleni védekezés

Az egészség-
ügyi dolgozók 
85 százaléka 
kérte
a vakcinát

BEÁZÁS MIATT VÁLTOZÁS

A Hősök úti rendelő felújítása során oly-
an mértékű beázás keletkezett, hogy sem 
a háziorvosi, sema fogorvosi rendeléseket 
nem tudjuk folytatni – jelezték a Rákos úti 
szakrendelő honlapjánwww.xv-euint.hu.A ki-

vitelező mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a károkat mielőbb megszüntessék és 
remélhetőleg február 22-én a rendeléseket 
folyatni tudják. Az érintett háziorvosoknak és 
fogorvosoknak addig is biztosítja a kerület 
a lehetőséget, hogy egyéb rendelőkben – 
Zsókavár, Őrjárat, Rákos úti háziorvosi rendelő 

és szakrendelő, Bezsilla utcai rendelő – igény 
szerint rendelhessenek. Ezzel a háziorvosok 
és fogorvosok egy-egy kivétellel nem éltek. Dr. 
Mateisz Erzsébet háziorvos betegeit ideigle-
nesen a Zsókavár úti háziorvosi rendelőben, 
Dr. Fedorkó István fogorvos betegeit a Rákos 
úti szakrendelőben fogadják ideiglenesen.

Az oltással szembeni félelmek alaptalanok
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Fontos, a munkájukhoz 
nélkülözhetetlen eszközöket 
kaptak a rendőrök az ön-
kormányzattól. A 4,5 millió 
forintos támogatást febru-
ár 9-én Cserdiné Németh 
Angéla polgármester és dr. 
Filipsz Andrea jegyző adta 
át dr. Balogh Róbert ren-
dőr alezredesnek, a kerület 
rendőr kapitányának.

„A költségvetési lehetőségeink-
hez képest igyekszünk minden 
évben támogatni a rendőröket 
és a tűzoltókat – mondta a pol-
gármester. – Ahhoz, hogy a 
kerületi kapitányság úgy mű-
ködjön, ahogy mi szeretnénk, 
szükség van az önkormányzat 
segítségére is. Ilyen ez a mos-
tani adomány, amely még a 
2020-as költségvetésünkből va-
lósulhatott meg, és ilyen segít-
ség volt, hogy az elmúlt évben 
két alkalommal, március 15-én 
és október 23-án is tíz-tíz ren-
dőrt tudtunk jutalomban ré-
szesíteni. Ez utóbbi támogatást 
tavaly egy rendkívüli esetben 
is biztosítottuk: a novemberi, 
Pázmány Péter utcai tűzeset-

ben résztvevő, és 
ott egy gyermek 
életét megmentő 
két rendőrt külön 
is elismerésben ré-
szesítettük.”

Az önkormány-
zat hosszú évek óta 
támogatja már a 
rendőröket. Két éve 
egy személyautót, 
illetve számítógépeket vásároltak 
nekik, most pedig irodai eszkö-
zökkel látták el a kapitányságot. 
A 4,5 millió forintos adományban 
nyolc nagy teljesítményű, USB-s 
internetlehetőséggel ellátott lap-

top, két iratmeg-
semmisítő, nyolc 
érintés nélküli kéz-
fertőtlenítő-adago-
ló, egy nagy telje-
sítményű fényké-
pezőgép, négy lég-
alkoholmérő és két 
mobilnyomtató is 
helyet kapott. 

„Az önkor-
mányzat évek óta jelentős tá-
mogatást nyújt nekünk – tet-
te hozzá a kerületi rendőrkapi-
tány. – Ebben az évben is olyan 
eszközöket kaptunk, amelyek 
segítik a munkánkat.”

KÖZBIZTONSÁG

A MASZK LEPLEZTE LE ŐKET
Akörzetimegbízottakfigyeltekfel
egynégyfős,fiatalokbólállócsopor-
tosulásra,akikközülazegyikfiatal-
embernemviseltmaszkot.Aren-
dőrökintézkedtekvelükszemben,és
afiatalokruházatánakátvizsgálása
soránegyikükzsebébőlkábítószer-
gyanúsanyagkerültelő.Agyanúsí-
tottelismerteakábítószer-fogyasz-
tástényét,éselmondta,adrogota
társaságegyiktagjátólvette.Aren-
dőrökafeltételezetteladólakásánis
házkutatásttartottak,melyneksorán
újabbkábítószergyanúsanyagokra
bukkantak.Agyanúsítottakkalszem-
benkábítószerbirtoklásavétség,il-
letvekábítószer-kereskedelembűn-
tettmiattindulteljárás.

MEGPRÓBÁLTA
Azegyikkerületibevásárlóközpontbiz-
tonságiszolgálataészlelte,hogyaz
áruházlegnagyobbüzletébenegynő
többterméketpakoltabevásárlókosa-
rába,majdaruhaosztálypróbafülké-
jébement,ahonnanmárüreskosárral
jöttki.Azőrökmegállították,ésmegta-
láltáknálaalopnikívántholmit,melyek
egyrészénagyanúsítottazáruvédel-
mieszköztismegrongálta.Anőellen
bűncselekménymiattindulteljárás.

KITÖRT A HÁZBÓL

Ajárókelőkriasztottákarendőröket,
mondván:egynőbetörteazegyik
Páskomligetutcaiházbejáratiajtajá-
naküvegét.Mintkiderült,anővala-
hogybejutottazépületbe,majdész-
lelte,hogynemjóhelyenjár,ámbe-
lülrőlmárnemtudtakinyitniazajtót.
Ezérttörtebeazüveget,amirongá-
lásnakminősült,eljárásindultellene.

HALMOZOTTAN 
Egyikeste,jóvalakijárásitilalomkez-
deteutánfigyeltekfelarendőrökegy
gyanúsautóraaSzentmihályiúton.
Mintkiderült,azelőttükhaladóautót
márkivontákaforgalomból.Aren-
dőrökigazoltattákasofőrt,akisemve-
zetőiengedéllyel,semmunkáltatóiiga-
zolássalnemrendelkezett,ráadásula
szondaalkoholfogyasztástmutatottki
nála.Ajárműutasterébentöbbüveg
bontottalkoholvolt.Aférfitelőállították
akerületikapitányságra,aholszabály-
sértésifeljelentésttettekellene.
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A rendőrségi hírekben szereplő információkat a XV. kerületi Rendőrkapitányság szolgáltatta.
Az önkormányzati közterület-felügyelet (rendészek) az 1 305 3230 (ügyfélfogadási időben) és

a 1 305 3147 (ügyfélfogadási időn kívül) telefonszámokon várja a bejelentéseket.
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4,5 millió forintos támogatás
Az önkormány-
zat hosszú évek 
óta patronálja 
már a rend-
őröket

Közbiztonsági munkát segítő eszközöket adtak át
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Méhecskehotel,
darázsgarázs
A magányosan élő méhek és darazsak szapo-
rodását segítő méhecskehotelek, vagy más né-
ven darázsgarázsok elhelyezésére biztat a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
(MME).

A házi méhek faodvakat, kaptárakat igénylő több tíz-
ezres kolóniáival ellentétben a magányos fajok ujjnyi-
nál vékonyabb járatok védelmére bízzák utódaikat. 
Ezekbe a nőstény méhek nektárt és virágport, a da-
razsak megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre 
petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. A ki-
kelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábo-
zódik, végül a kikelő kifejlett rovar átrágja magát a sár-
dugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét – írják 
a természetvédők.
Ilyen bölcsőkamra biztosítható számukra az erkélyre, 
ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyez-
hető méhecskehotellel. Ez lehet például egy 4-10 mil-
liméter átmérőjű furatokkal lyuggatott tűzifa kugli, de 
építhető szekrényes méhecskehotel is. A méhecske-
hotelek elkészítéséhez hasznos tanácsokat találunk a 
www.mme.hu oldalon.
A magányosméh-fajok számos képviselője szőrös, ez 
a bunda szigeteli is őket, így már a tél végi, kora tava-
szi első napsütéses napokon is aktívak tudnak lenni. 
Ezért a méhecskehoteleket február második felében, 
március elején érdemes kirakni esőtől védett helyre 
(eresz alja, ablak- és erkélybeugró, tornác), keleti-déli 
tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje.

(já)

Minden idők egyik legnépszerűbb ma-
gyar írója, az „erdész-vadász” irodalom 
legismertebb művelője volt Fekete Ist-
ván, aki 120 éve született, és 50 éve halt 
meg. A dupla évforduló alkalmából a Plisi 
Parkerdő Zrt. kialakította a Fekete István 
Tanösvényt a Kis-Hárs-hegyen.
A csaknem 800 méter hosszú tanös-
vény a Hárs-hegy legkedveltebb úthá-
lózatához tartozik, kis emelkedővel, a 
Széher úttól a Hárs-hegyi-nyeregig ve-
zet. Az útvonalon elhelyezett öt interak-
tív ismeretterjesztő táblát QR-kódokkal 

is ellátták, így az okostelefonnal érkezők 
a táblákon feltüntetetteken túl további 
érdekes információkat is megtudhatnak 
az író életéről és munkásságáról, va-
lamint a környék természeti kincseiről, 
élővilágáról.
Az út végén a Hárs-hegyi-nyeregtől a 
sárga háromszög jelzésen haladva a 
Kis-Hárs-hegyen található Makovecz-ki-
látóhoz, a sárga jelzésen a Nagy-Hárs-
hegyen lévő Kaán Károly-kilátóhoz jut-
hatnak el a kirándulók.

-já-

A közelgő Halak Napja alkalmából is-
kolásoknak hirdetett rajzpályázatot 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih). A hagyományterem-
tő szándékkal indított versenyben 
két korosztálytól, 3-4. osztályos és 
5-6. osztályos tanulóktól várják a pá-
lyaműveket. Az idei év témája: „Mun-
kában a halőr”.

A Nébih Állami Halőri Szolgálat hal őrei 
nap mint nap azért dolgoznak, hogy 
megóvják nemzeti kincsnek számító 
természetes vízi halállományunkat. A 
szakemberek most arra kíváncsiak, ho-
gyan tudják elképzelni a gyermekek a 
halőrök munkáját, mit gondolnak an-
nak fontosságáról, szükségességéről. 
Ezért lett a „Munkában a halőr” a té-

mája az első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő szándékkal meghirdetett 
versenynek.
A tetszőleges technikával készülő (ceru-
za, festék, pasztellkréta, szén, zsír kréta 
stb.) rajzokat két korosztálytól, 3-4. osz-
tályos és 5-6. osztályos tanulóktól várják 
a szakemberek, legkésőbb 2021. márci-
us 5-ig. Fontos, hogy a tanulókat kizáró-
lag pedagógusaik nevezhetik a verseny-
re! A részletes pályázati kiírás és a to-
vábbi tudnivalók a http://nebihoktatas.hu 
honlapon a „Rajzpályázat” menüpontban 
olvashatóak.
A korosztályonkénti öt-öt legjobb művet 
közönségszavazásra is bocsájtja a 
Nébih, az eredményhirdetés pedig 
március 20-án, a Halak Napján lesz.

s-ági

A KOMA Bázison ingyenes tanulási segítséget 
kínálnak 10-18 éves gyerekeknek.
Várják azokat a diákokat, akiknek:
  nehezen megy a tanulás, 
  pótvizsgára kell készülni,
  nem tudják egyedül elkészíteni a házi feladatot,
  nem szeretnek iskolába járni, 
  sokat hiányoznak,
  nem sikeresek az iskolában, 
  unatkoznak, nem is nagyon tudják, hogy mi 

legyen velük,

  nem tudnak hová fordulni segítségért.
A tanulás segítése a jelenlegi vírushelyzetnek 
megfelelően online formában működik, mely-
hez eszközt is tudnak biztosítani. A tanulás 
módjáról és időbeosztásáról egyéni megállapo-
dást kötünk.

Cím: KOMA Bázis
1158 Budapest, Molnár Viktor utca 21/a.
Jelentkezés: +36 30 268 7432 telefonon 
Anka Kristófnál

Alkoss a halakért! 

Barangolásra fel!

Segít a KOMA!

MOZAIK
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VILÁGZENE

A rákospalotai énekesnő, Laka-
tos Mónika is szerepel a világ leg-
rangosabb világzenei toplistájá-
nak (World Music Charts Europe) 
legfrissebb listáján.
A több mint 25 ország ötven rá-
diós világzenei szakembere által 
havonta összeállított WMCE-lis-
tán februárban Lakatos Móni-
ka és a Cigány Hangok Hang-
szín című lemeze a 17. helyére 
kúszott. 
Lakatos Mónika a világzene leg-
nagyobb elismerését, a Womex 
életműdíjat vehette át tavaly a 
Müpában. „A Cigány Hangok 
anyaga olyan régi dalokra épül, 
amelyek a közösségünkben él-
nek vagy éppen kezdenek fele-
désbe merülni.”– mondta Laka-
tos Mónika korábban az MTI-nek.

KIÁLLÍTÁS 

Zacher Dorottya és Okszana 
Szinyicina díszítőfestészetének 
online kiállítás-megnyitóját tartják 
február 27-én, szombaton 17 óra-
kor. A kiállítás címe: Amíg nem fáj, 
nem művészet / It’s not art until 
it hurts
A kiállítást megnyitja Peternák 
Zsigmond médiaművész, zenei 
közreműködő Paizs Miklós (fujara 
– szlovák népi ajaksípos hangszer 
és doromb). A díszítőfestés har-
móniát teremt az egyes díszítések 
és az építészeti tagozatok között.
A kiállítás-megnyitót az Újpalotai 
Közösségi Ház Facebook-oldalán 
közvetítik a Zsókavár Galériából. 
A megtekintés ingyenes.
Információ: www.facebook.com/
ujpalotai.kozossegihaz, www.
csokonaiksk.hu/

KÖNYV

Amennyire különbözőek, annyira 
tökéletes teniszező zsenik. Fe-
derer és Nadal megváltoztatta a 
sport történetét, élő legendává 
váltak. Egy példa nélküli párharc 
szereplői: az egyik jobbkezes, 
a másik a bal kezében fogja az 
ütőt, mikor az egyik támad, a 
másik védekezik, ha egyikük 
fedett pályán remekel, a másik 
a salak királya. A sportból szü-
lető stílusok, képek, világfelfo-
gások harcát testesítik meg, de 
ez sokkal többről szól, mint egy 
teniszcsata. A páratlan kötet a 
két főhős személyes- és spor-
tolói történetébe enged bete-
kintést továbbá egy aprólékos, 
a megszállottság határát súroló 
elbeszélés a harmadik évezred 
teniszéről.

PÁLYÁZAT

A Prizma Kör és a Pestújhelyi 
Közösségi Ház A maszkos em-
ber címmel közös pályázatot 
hirdet. Nevezési díj nincs. Olyan 
pályamunkákat várnak, melyek 
megmutatják, hogy ez a furcsa 
viselet – készüljön otthon, vagy 
készüljön divatdizájnerek által 
– hogyan vált a kultúra részé-
vé, az összetartozás szimbó-
lumává. A kreativitás csodákra 
képes és a nehéz időszak elle-
nére a szervezők bíznak abban, 
hogy a beküldött képek között 
jó néhány képes lesz megmo-
solyogtatni a nézőt! Beküldési 
határidő: 2021.04. 18. éjfél. A 
részleteket keresse  Prizma Kör 
honlapját www.prizmakarika.
hu, ahol több felhívás is találha-
tó fotósoknak.

Elkészült a kerület díszpol-
gárainak életútját feldolgozó 
könyv, hosszú évek kemény 
munkájának gyümölcse érett 
be, most már együtt találjuk 
azoknak a példaként a fiatalok 
elé állított polgárok sorsát, kar-
rierjét, olykor mély drámáit 
is, amelyekről eddig csak fosz-
lányok álltak rendelkezésünk-
re – olvasható a kerület Face-
book-oldalán.

A díszpolgárok életút-
ját taglaló szövegeket Náná-
si László készítette. A kerü-
let életét ábrázoló zsánerké-
pekkel pótolták például azt 
a hiányosságot, ha a díszpol-
gárról nem készült olyan rajz, 
amelyet a XV. kerület város-
házi látogatói megcsodálhat-
nak a díszterem feljárójában. 
A meglévő rajzokat – amelye-
ket Szilády Ildikó készített – 
örömmel használták. Köszö-
net jár ezen túl az XV Média 
fotósainak, Nagy Botondnak 
és Varga Gábor Vargosznak, s 
mindazoknak, akik az anyag-

gyűjtésben és a korrekció el-
végzésében segédkeztek.

„Díszpolgáraink megpróbál-
tatásai nem voltak egyformák – 
olvasható a szerkesztői ajánlás-
ban –, helytállásukban viszont 
közös, hogy nem önös céljaik 

megvalósítását tekintették el-
sődlegesnek, a szűkebb közös-
ség és végső soron a város és az 
ország építését, javítását vállal-
ták. Számos esetben szembe-
néztek azzal a dilemmával is, 
hogy életük is veszélybe kerül-
het… Azzal, hogy felsoroljuk 
őket, és röviden felvázoljuk, mi 
mindennel foglalkoztak életük-
ben, az a célunk, hogy megmu-
tassuk, bármilyen nehéz kor-
ban lehetséges, hogy tisztessé-
gesek maradjunk.”

A Rákospalota, Pestúj-
hely és Újpalota díszpolgárai 
című könyv nem kerül keres-
kedelmi forgalomba, a tekin-
télyes névsorban szereplő ki-
tüntetett polgárok vagy leszár-
mazottaik a kiadványt pos-
tai úton megkapják. A könyv 
beszerzésével kapcsolatban 
Gressó Ildikó kabinetveze-
tőnél lehet érdeklődni a  06 1 
305 3201 telefonszámon vagy  
a polgarmesterikabinet@bpxv.
hu e-mail címen. 

TK.

Díszpolgárok egy kötetben
OKTATÁS
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A könyv a Polgármesteri Kabineten 
keresztül rendelhető meg 

KÖNYVIMÁDÓK 
FIGYELMÉBE

A Könyvtári Cserepontokon a jogsza-
bályi előírások miatt a könyvtárba való 
belépés nélkül – ajtón vagy ablakon ke-
resztül, az utcán történő várakozással 
– lehetséges a kölcsönzés. Kizárólag 
előzetesen megrendelt könyveket lehet 
elvinni, ezért a FSZEK átmenetileg in-
gyenessé tette az előjegyzést. Egyszer-
re maximum 8 példány kérhető.
A XV. kerületi Könyvtári Cserepontokon 
az alábbiak szerint várják az olvasókat:
  Eötvös Könyvtár (Eötvös u. 8.): 

hétfőn és szerdán 13-tól 18 óráig; 
kedden és csütörtökön 9-től 15 
óráig, pénteken 12-től 18 óráig

  Zsókavár utcai Könyvtár (Zsókavár u. 
28.): hétfőn, szerdán és pénteken 13-
tól 18; kedden és csütörtökön 9-től 
15; szombaton 9-től 14 óráig

  Szűcs István utcai Könyvtár ( Szűcs 
I. u. 45.): hétfőn, szerdán és pénte-
ken 14-től 18 óráig; kedden 9-től 
14 óráig; csütörtökön 9-től 13 óráig

Az utcai várakozás közben kötelező a 
távolságtartás, illetve maszk viselése. A 
könyvtár a visszavett könyveket 72 óra 
karantén után teszi újra hozzáférhető-
vé. A kölcsönzési igényt https://saman.
fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb honlapon 
megtalált címeknél látható „Előjegyzés” 
ikonra kattintva lehet jelezni.
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Akerületi televíziórészletesprogramjaazXVTVképújsá-
gonésazxvmedia.hu/tevemusoroldalon,hirdetésiajánlata
és a Tizenötödik médiaajánlata az xvmedia.hu/hirdetes
oldalonolvasható.Aközösségitelevízióonlineadástissu-
gároz,amelyszinténahonlapontekinthetőmeg.

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kiállításmegnyitó
NagyElődműveiaPalotaGalériában
február 23., kedd 18 órától online 
megtekinthetőaCsokonaiKulturális
Központhonlapján

Város-Emlék-Képek Kvíz II.
február 26-tól aCsokonaiMűvelődé-
siHázFacebook-oldalán

https://www.facebook.com/
csokonaimuvelodesihazxv/

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Nyitnikék!
VendégZólomiKrisztinajógaoktató
február 20., szombat 16 óra

Rég volt, szép volt… 
AzelsőPestújhelyiDesszert,1998.
(JordánEszter,Dr.SzlatényiErnőné,
WeszterEmília,NagyElőd)
február 25., csütörtök 18 óra

Nyitnikék!
VendégNémethAndreatáncpeda-
gógus
február 28., vasárnap16 óra

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

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Online gitárórák a Kikötőben
kéthetentepéntekenként
február 19., péntek 16 óra

Hajónapló – online újság fiatalok-
kal, fiataloknak 
Érdekességek,humor,divat,kereszt-
rejtvény,film-ésprogramajánlókjó
receptekkéthetenteszombatonként
február 20., szombat

Ínyenc kalózok konyhája Gittával – 
sütés,főzésfiataloknak
kéthetentecsütörtökönként
február 25., csütörtök 16 óra

Csodálatos kísérletek online
kéthetentepéntekenként
február 26., péntek 16 óra

Keddi Kikötő Kreatív Krisztával
kéthetentekeddenként
március 2., kedd 16 óra

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

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Újpalota Quiz online
Játékmester:VárhegyiGábor.
Arészvételingyenes.
február 23., kedd 18:00-20:00

Újpalotai percek –múltidézés,
visszatekintés
mindencsütörtökön

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

KANGA KLUB
Online Pacsmagolda
Ötletek a közös alkotáshoz 
kisgyermekesanyukáknak
péntekenként

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

KOZÁK TÉRI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
A maszk mögött Rosta Endre 
busómaszkfaragómester
onlinebeszélgetés
február 19., péntek 11 óra

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

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021. 02. 19–03. 02.

Húsvéti tojásfadíszek

Keddi Kikötő Kreatív Krisztával
Weiner Kriszta eredeti ötleteivel várja a fiatalokat március 2-tól, minden 
második hét keddjén 16 órától, a Kikötő Facebook-oldalán. 
Olyan tárgyak készítését mutatja meg, amelyekkel egyedivé tehetitek szo-
bátokat, feldobhatjátok öltözködéseteket vagy használati tárgyaitokat. 
Az alapanyagok nem kerülnek sokba, könnyen beszerezhetőek, és meg-
látjátok, ha vele tartotok a Kikötő Facebook-oldalán, akkor sok szép és 
különleges tárgy birtokosai lehettek.

Az Újpalotai Szabadidő Központ 
várja a XV. kerületben élő, alkotó 
kedvű jelentkezőket, akik egyé-
nileg vagy csapatban szívesen 
készítenének hímestojás díszeket 
egy közös tojásfa-kiállításhoz. Az 
otthon elkészített alkotásokat a 
közösségi házban lehet leadni 
március 1. és 24. között, hétköz-
nap 9-től 17 óráig. Kérik, hogy a 
tojásdísz kifúrt és felakasztható 
legyen. A kiállítást a látogatók 
online tekinthetik meg az Újpa-
lotai Szabadidő Központ Face-
book-oldalán március 27-től.

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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ÍJÁSZAT

LABDARÚGÁS

RieRsch tamás

Az íjászatnak nagy hagyo-
mánya van Magyarországon. 
Néhány éve a XV. kerületben 
is gyökeret vert, és a nálunk 
pallérozódó versenyzők egy-
re komolyabb eredményeket 
érnek el. 

„A Testvériség-Újpalota SE 
(Tesi) íjász szakosztálya négy 
éve alakult – mesélte Németh 
László, a szakosztály ver-
senyzője, edzője és vezető-
je. – Jómagam kerületi lakos-
ként már korábban is próbál-
koztam íjászedzésekkel, hol 
a Budai II László Stadionban, 
hol a Szántóföld úti sportte-
lepen, azonban sokáig nem 
sikerült megvetni a lábamat a 
kerületben.”

Németh László a hazai 
íjászsport egyik „nagy öregje”, 

aki elsősorban történelmi szak-
ágban és az úgynevezett va-
dászíjászatban rendelkezik jó 
eredményekkel. Persze, az íjá-
szat sportos változatában, a pá-
lyaíjászatban is megállja a he-
lyét, amit bizonyít, hogy ebben 
a szakágban is nyert már bajno-
ki címet. 

„Illés Zoltán, a Tesi elnöksé-
gi tagja javasolta nekem, hogy 
alapítsam meg az újpalotai klub 
íjász szakosztályát. Ez négy éve 
történt, azóta pedig már egy 
komoly csapat verbuválódott a 

kerületben” – jegyezte meg Né-
meth László.

Az első tanítványok még a 
mester korábbi sportolói vol-
tak. Németh 
László ugyanis 
többfelé edzős-
ködött. Az utób-
bi időben pedig 
egyre több kerü-
leti fiatal – köz-
tük lányok is – 
választja ezt a 
különleges sport-
ágat, amely nem 

a testi kontaktusra, nem a fizi-
kumra, a testi erőre, hanem sok-
kal inkább a türelemre, a kitar-
tásra és a koncentrációra épül. 

„Hetente két al-
kalommal, kedden 
és csütörtökön 17 
és 19 óra között 
edzünk a Bánkút 
utcai sporttelepen. 
Egy-egy tréning al-
kalmával már több 
mint harmincan 
vagyunk” – fűzte 
hozzá az edző.

RieRsch tamás

A REAC a februári edző-
meccsek közepette élesben 
is játszott két mérkőzést. 
Az első, a listavezető Kelen 
SC kelenföldi otthonában 
zajlott, a második pedig 
lapzártánk után a Nimród 
ellen a Magyar Kupa-mérkő-
zés volt.

„A Kelen SC elleni találkozót 
december elejére terveztük, 
azonban az ellenfél kérésére ezt 
az összecsapást idén februárra 
halasztottuk – mondta Forgács 
Tamás, a klub elnöke. – Ebben 
az időszakban általában a tava-
szi szezonra készülünk, a szo-
katlanul korai kezdés azonban 
ellenfelünket és minket is meg-
erősített.”

A Kelen elleni derbi végül 
1–1-es döntetlenre végződött, 
így a REAC fiataljainak a baj-
nokság legnagyobb esélyesétől 
sikerült pontot rabolniuk.

„A találkozó könnyedén 
végződhetett volna egy nullás 
bravúrgyőzelemmel is, de ez-
úttal Fortuna megmentette az 
ellenfelet. Már a Kelen bünte-
tője erősen kifogásolható volt, 
a tizenegyest ráadásul kivéd-
te a kapusunk, a labda ismét 
a Kelen játékosához pattant, 
aki másodszorra már nem hi-
bázott. Ennek ellenére elége-
dett vagyok, úgy érzem, cél-
jaink eléréséhez jó irányba ha-
ladunk” – jegyezte meg a klub 
elnöke.

A REAC a télen nem iga-
zolt, és az alapcsapata sem vál-
tozott. Mindössze két játékos 
távozott a keretből, őket való-
színűleg a sportiskola tehetsé-
geivel helyettesítik majd.

„Szerencsénkre vezető-
edzőnk, Dinka Balázs a sport-
iskola utánpótlásában is dolgo-
zik (az U17-es együttes edző-
je), így korán kiszűrheti, kik 
azok a tehetségek, akikre a fel-
nőtt mezőnyben támaszkod-
ni tudunk. Ősszel is ez volt az 
irányelv, és továbbra sem sze-
retnék letérni erről az útról” – 
fűzte hozzá Forgács Tamás.

A bajnokság tavaszi szaka-
sza február 20-án egy XV. ke-
rületi derbivel fog kezdődni. A 
REAC a Testvériség–Újpalota 
SE csapatával mérkőzik meg a 
Budai II László Stadionban.

„El kell kapnunk a fonalat, 
és akkor még a dobogó har-
madik fokára is feljuthatunk! 
Nincs teher a fiúkon, ez az év 
a csapatépítés jegyében zajlik, 
de fél év után érzek annyi erőt 
bennük, hogy már  idén jól sze-
repeljenek” – tette hozzá a klub 
elnöke.

Az íjászat 
türelemre, 
kitartásra és 
koncentrációra 
épül

Bajnoki rajtra hangolva

Artemisz újpalotai
utódai

Gulyás Melinda, Kovács Anikó, Németh László és Szabó Gergő is esélyes a vadászíjász-világbajnokságon való részvételre

A vezetőedző, Dinka Balázs a sportiskola utánpótlásában is dolgozik
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ÖRÖKKÉ DALNOKI JENŐ!
Rohanazidő!Csaknézünk,amikor
egy-egyesemény10-20évtávla-
tábólegyszercsakfelmerülemléke-
zetünkben,minthaanapokbantör-
téntvolna.Magamisúgyvéltem,
csaktegnapvolt,amikorkerületünk
büszkesége,azolimpiaibajnoklab-
darúgó,DalnokiJenőnappalijában
ülhettem,ésazakkoréppenhetve-
nedikszületésnapjátünneplőMes-
terrelkedvencköltőjéről,Petőfiről,
hírespipagyűjteményérőlésaFradi-
szurkolókszeretetérőlbeszélgettünk.
Mostmegránézekanaptárra,és
döbbentenolvasom:„DalnokiJenő
immár15éve,hogyvéglegittha-
gyottbennünket”.

A FEKETE PÁRDUC EMLÉKE
Ugyancsakfebruár4-énjubilálna
DalnokiJenőegyikolimpiaibajnok
csapattársa,GrosicsGyulais,aki
ezenanaponlenne95éves.AFe-
ketePárducsosemlakottaXV.kerü-
letben,ennekellenéreerősszálakkal
kötődöttRákospalotához.Egyrészt
aBudapestVolánSCelnökevolta
’80-asévekben,majdakerületben
létrehozottésazótaisittműködő
GrosicsKapusiskolarévén,melyhez
Gyulabácsimégéletébenazáldá-
sátadta.

LÉGY TE IS FOCISTA!
AREACSportiskolaSEpróbajáték-
ravárjaafociznikedvelőgyerekek
jelentkezését.Azedzéseketképzett
UEFAdiplomásszakemberektart-
ják.Aziskolábólévről-évreegyre
többenjutnakbeazországlegjobb
akadémiáira,valamintaszorgalmas
éskitartófocistákkülföldipartner-
csapataikhoziskikerülnek.Azedzé-
sekhelyszíneREACStadion(Széche-
nyitér8-10.)ÉrdeklődniIllésKároly,
szakmaiigazgatónállehetségesa
+36304163213-astelefonszámon.
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RÖPLABDA

E-SPORT

RieRsch tamás

Újra van első osztályú csapata a kerületnek! 
Az E-sport egyik legjelentősebb bajnokságában, 
a Hungarian Pro Clubs League osztályaiban 
ugyanis mindig a FIFA aktuális játékának 
(most a FIFA 21-nek) októberi megjelenésével 
kezdődik a szezon. 

Ezt követően a HPCL mindhárom osztályá-
ban két hónap alatt lezajlik a bajnokság, majd 
rövid pihenőt követően márciustól májusig 
még ugyanezzel a játékkal egy újabb bajnok-
ságot rendeznek. Ebben az újabb bajnokság-
ban pedig a Grosics Alapítvány E-sport 
szakosztálya már a legmagasabb szin-
ten, a 12 csapatos első osztályban 
fogja képviselni a kerületet.

„A január utolsó hétvégéjén befejeződött másod-
osztályban majdnem bajnokok lettünk – mesélte 
Stubits-Tóth Gergő, a csapat egyetlen kerületi tagja, 
aki a szakosztály vezetője is –, ám az utolsó fordulót 
elrontottuk, ezért csak másodikok lettünk.

Ez a második hely azonban az aktuális szabályok-
nak köszönhetően automatikus feljutást ért, így a 
március végén kezdődő új FIFA 21-es sorozatban 

már a legmagasabb szinten képviseli a kerületet.
„Olyan ellenfelek várnak ránk, mint az 

MTK, a Honvéd, a DVSC, a ZTE, a Puskás 
Akadémia, a Veszprém vagy a Trollfoci, me-
lyek költségvetése is jóval magasabb a miénk-
nél. Ennek ellenére ebben a sportágban senkit 

sem lehet leírni, így mi is azzal a céllal vágunk 
neki, hogy szeretnénk majd a FIFA 
2022-vel is az első osztályban szerepel-
ni” – mondta Stubits-Tóth Gergő.

Újrastartolt a röplabda

A legmagasabb szinten

RieRsch tamás

A Palota Röplabda Sport 
Club tavaly novemberben, a 
korlátozások bejelentését kö-
vetően a teljes leállás mellett 
döntött. 2021-ben azonban 
egy reményekkel teli eszten-
dő indult, mely a röplabdáso-
kat is új lépésekre késztette.

„Nagyon vártuk már ezt a pil-
lanatot – mondta Balogh Beat-
rix, a klub vezetője –, és örü-
lünk, hogy újra pályán látha-
tunk mindenkit. Szerencsére 
edzőink az online edzésekkel 
fenn tudták tartani a gyerekek 
érdeklődését, akik közül szinte 
senki sem morzsolódott le, és a 
lelkesedésük is megmaradt.”

Nehézségek persze vannak, 
a legkisebbek ugyanis a korlá-
tozások miatt kiszorultak az is-
kolai tornatermekből, így ne-
kik is edzéslehetőséget kellett 
biztosítani a Sződliget utcai 
csarnokban.

„Ez némi átszervezést jelen-
tett, az edzések számának csök-
kentését és a koncentrációjá-
nak növelését, de sikerült meg-
birkózni a feladattal. Így ma 
már az U13-as korosztálytól a 
felnőttig mindenki egy helyen 
edz. Az egészségügyi előírá-
sok betartása érdekében szigo-
rú belső szabályzatot készítet-
tünk, jelen helyzetben csak az 
igazolt sportolóinknak tudunk 
edzéslehetőséget biztosítani, 

így a versenyengedéllyel nem 
rendelkező lányaink egyelőre 
még nem látogathatják a tré-
ningeket. Nagyon várjuk, hogy 
velük is mihamarabb találkoz-
hassunk – jegyezte meg a klub 
vezetője.

A röplabdasportban egye-
dül a felnőtt bajnokság mű-
ködött a novemberi bejelen-
téseket követően. A palotás 
lányok azonban az év utol-
só heteiben szintén kerülték 

a közösségi együttlétet. Ja-
nuártól ismét együtt edzenek 
Valasik Marietta tanítványai, 
akik néhány győztes meccs 
után mindjárt az NB II élén 
találták magukat. Köszönhe-
tően annak, hogy február 7-én 
egy nagy rangadót nyertek, az 
addig listavezető Szombathe-
lyi Haladást ugyanis hazai pá-
lyán, a Sződliget utcai csar-
nokban magabiztos játékkal 
3-0-ra verték.

Edzéslehetőség igazolt sportolóknak



22 2021. február 18. www.bpxv.hu REJTVÉNY, IMPRESSZUM

Rákospalotai,
Pestújhelyi, Újpalotai 

ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. február 18.
XI. évfolyam 3. szám

Kiadja azXVMédiaKommunikációsés
SzolgáltatóKözhasznúNonprofitKft.
Felelős kiadó:SassCsabaügyvezető
Felelős szerkesztő: BéresIldi
Szerkesztőség:1153Budapest,
Bocskaiutca1–3.
Tel.:0617205456,
Tel./fax:0617205457;
info@xvmedia.hu;xvmedia.hu;
ISSN2062-6770(nyomtatott)
ISSN2063-6555(online)
Tipográfia, tördelés: TóthLászló
Nyomtatás: MediaworksHungaryZrt.,
6729Szeged,Szabadkaiút20.
Terjesztés:MédiaLOG-DMHMZrt.
ATizenötödikésazXVMedia
legfrissebbhírei,tudósításaiaz
interneten:www.xvmedia.hu;
www.facebook.com/xvmedia/

A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. március 4.
Lapzárta:2021.február25.,12óra.
Azújságotcsütörtökön,péntekenés
szombatonterjesztik.
Alapzártautánérkezettanyagokat
aszerkesztőségcsakakövetkező
lapszámbantudjaközölni.
Az újságban megjelenő hirdetések 
és közlemények tartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget!

FEJTSE MEG A REJTVÉNYT
ÉS AZ ÜZENETET!
Vágjakiazújságbólateljesen
kitöltöttrejtvényt,ésküldje
elzártborítékbanlevelezési
címünkre(XVMédiaKft., 
1615Bp.,Pf.155),vagyadja
leaszerkesztőségrészéreaz
1153Bocskaiutca1-3.szám
alatt!Aborítékraírjará:
„Tizenötödik Életképek 
REJTVÉNY”! Kéthelyesmegfej-
tőkönyvjutalombanrészesül.
Beküldési határidő: 
2021. február 26. 
Anyereményekátnemruházha-
tóak,anyereményekváltoztatási
jogátfenntartjaakiadó.
A nyertesek a nyereménye-
ket átvehetik az XV Média 
Kft. szerkesztőségében 
60 napon belül.

A2021/02.számhelyesmeg-
fejtése:„Sapkát kaptak a helyi 
szökőkutak.
A2021/02.számhelyesmeg-
fejtőiközülHorváth-VolkertPál,
III.ker,Vida GáborEgydadogás
történetecíműkönyvét;
Kánya Gáborné,XV.ker,Arthur
KoestlerSötétségdélbencímű
könyvétnyerte.



www.bpxv.hu  2021. február 18. 23  HIRDETÉS
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IINGATLAN
Elcserélném1+21/2szobásönkor-
mányzatilakásrasajáttulajdonúvidéki
kétszintesházam.
Tel.:+36706296893

Eladó Rákospalotánegy50nm-es
2.emeleti,erkélyesésklímásTÉGLA-
LAKÁSbeépítettgépekkelésteljesbú-
torzattal+kocsibeállóvalazártudvaron.
Elhelyezkedésekiválóésrövididőnbelül
költözhető.Tel.:+36209491556

Kiadó középkorú párnak +1felnőtt
hozzátartozónak,2szobáslakás
bútorozva.Internet,tv,hűtő,
mosógép.Tel.:+36309363522

Olcsó albérletet keresek aXV.kerület-
ben2főre.Tel.:+36302452759vagy
tábori.ancsi@gmail.com

Albérletbe keresek hölgyet, hosszú
távra,fizetségmegegyezésalapján.
Tel.:0614184573

Budapest 30km-es körzetén belül 
telketvásárolnék,elhanyagoltzártkertés
gyümölcsösisérdekel.
Tel.:+36204549152

IIIADOK–VESZEK
Eladó Rejtvényfejtők kézikönyve (447ol-
dal),Keresztrejtvénylexikon(860oldal),

200Forintosezüstérmék(1992,1993
évi),ÜzemképesTÜSPEDvasmázsa.
Tel.:+36702731886

Eladó vadonatúj kerekesszék: 
35EFt.,egydbújszobaiWC:10EFt.
Tel.:+36204700007

Eladó varrodámból megmaradt 
méteráru(pamut,selyem,szövet,stb.),
fekete-fehércsipkeméteráru,
zipzár18–120cm,könyvek,HIFItorony.
Tel.:0615920813

Eladó cseh kristálycsillár, 2dbfa
könyvespolc80cmx180cmx28,5cm.Ár
megegyezésszerint.Tel:+36302102907

Eladó új, meggyszínű,magasszárúnői
fűzőscipő38-as,bundák,férfiöltönyfekete,
Eszterházymintás,nemalacsonytermetre.
Tel.:+36308610037

Eladó áron alul elektromos,működő-
képeskukoricadaráló,konyhaszekrény,
kompletthűtővel.Tel.:+36204973086

Eladó„Rákospalota-Pestújhelytörténe-
te”könyvahonfoglaláselőttiaz1970-es
évekig627oldalon,képekkel.Írta:
Dr.CzomaLászló.+36702731886

Eladó 200x160 cm-es francia ágy, két 
darabegyenként200x80cm-esbetéttel

barátiáron49EFt-ért.
Tel.:0617051945

Eladó kb. 300 db-os DVD gyűjtemény, 
másoltfilmekmindentémában.
Tel.:06317858864

Eladó használt,régi,párújabb
alkatrésszelrendelkezőszámítógép.Ár
megegyezésszerint.
Tel:+36302102907

IIIINGYEN ELVIHETŐ
Fakivágásból maradt ágak, gallyak
tüzelőnek,mulcsolásraingyenelvihető.
Mennyiségekb.10m3,kétutánfutónyi.
Tel.:+36309849668

ITÁRSKERESŐ
Társakat keresek hosszabb sétákhoz 
felaVárba,idősebbvagyakárfiatalabb
korosztályból.Tel.:+36309746638

Telefonon ismerkedne, nemdohányzó,
rendezettenélő70-esértelmiségiúrral,
egy168/70/55kg,jómegjelenésű,zenei,
közéletiérdeklődésűértelmiségihölgy.
Tel.:+36309400979

GONDOZÁS
ÉLETJÁRADÉK:Éljenanyagibizton-
ságban,egészítsekinyugdíját.Kössön
veleméletjáradékiszerződést.
Tel.:+36303649594

Gondoskodás, segítség, eltartásiszerző-
déstkötnékidősszeméllyel.
Tel.:+36203256500

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 
Bastet Beauty
1152Budapest,IllyésGyulau.6-8.

Fodrászat:férfi,nőigyerek
Kézápolás:manikűr,műköröm,géllakk
Test és lélek masszázs
Fül- és testgyanta
Fájdalomcsillapítás, kineziológiai 
szalag felrakása
Köpölyözés
Telefon:+36304005005

Kertépítés, térkövezés,favágás,bo-
zótírtás,metszés,gyepesítés,kerítésépí-
tés,tereprendezés.Ingyenesfelmérés
árajánlat!Tel:0620-259-6319,
web:www.telekrendezes.hu

„Házhoz megyek!
Fogsorkészítését,javításátvállalom
garanciával.Hívjonbizalommal!
Telefon:06-20-980-3957”

Otthonról dolgozhat!
Termékek csomagolása és egyebek el-
érhetőségei. 
Érdeklődni: +36-90-60-36-07 (audiop-
ress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)
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