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„Vannak álmaink, és nem en-
gedjük meg senkinek sem, hogy 
elvegye terveinket, tönkrete-
gye vágyainkat. Akkor sem, ha 
a kormány éppen elvesz tőlünk 
3500 millió forintot. Mi küzde-
ni fogunk azért a jövőért, ame-
lyet a kerület lakói 2019-ben 
választottak maguknak. Min-
dennap tenni fogunk azért, 
hogy a kerület békés, nyugodt 
hétköznapjait és fejlődését biz-
tosítsuk. Meg fogjuk tenni ezt 
a legnehezebb helyzetben is, 
hiszen az önkormányzatunk 
tudja: számíthat a rákospalota-
iak, pestújhelyiek és újpalotai-
ak segítségére, támogatására” – 
jelentette ki Cserdiné Németh 
Angéla az idei kerületi költség-
vetés kapcsán.

Hozzátette: a 2021-es nem a 
közös történelmünk legszebb és 
legjobb költségvetése. „A képvi-
selőinkkel közösen sok-sok fá-
jó döntést kellett meghoznunk, 
és több mindenről le kellett 
mondanunk azért, hogy ebben 
a rendkívül nehéz időszakban 
se legyen lehetetlen az álma-
ink megvalósítása. Ezért a kor-
mányzati elvonásokkal, meg-
szorításokkal terhelt költségve-
tésünk egyensúlyi költségvetés, 
amely az arányok megőrzése 
mellett megőrzi a kerület lehe-
tőségeinek jelen-
tős részét.”

A polgármes-
ter kiemelte, hogy 
ebben a rendkí-
vül rossz helyzet-
ben is van mire 
büszkének lenni-
ük, hiszen meg-
védték a kerüle-
ti szociális védő-

hálót, és megőrizték a szociális 
támogatások rendszerét. Mind-
ezeken túl idén a kerület az 
óvónői és orvoshiány enyhíté-
se miatt szolgálati lakást is biz-

tosít az ide érkező 
szakembereknek, 
és vissza nem térí-
tendő támogatást 
nyújt informatikai 
eszközök beszer-
zésére a digitális 
oktatás támogatá-
sához. Megmarad 
a jól sportoló, jól 
tanuló kerületi la-

kos gyermekek, fiatalok támo-
gatása is ugyanúgy, mint a ki-
emelkedő sportolók, valamint 
a szociálisan hátrányos helyze-
tű sportoló gyermekek támo-
gatása.

„2021-ben nem mondunk le 
a jövőről sem, hiszen mindany-
nyian a holnapot építjük. Így 
még az idén megújulnak a Hő-
sök úti rendelők, ott új fogá-
szati centrum kerül kialakítás-
ra. Júliusra befejeződik a Szilas- 
patak menti főgyűjtőcsator-
na építése, és ennek részeként 
megújul a Közvágóhíd utca és 

a Mogyoród útja is.  Megújul a 
Kemény István utca Árokhát 
utca és Székely Elek utca kö-
zötti szakasza, valamint a Wes-
selényi – Dessewffy utca – Rá-
kos út találkozásánál lévő köz-
terület. Elkészül végre az Ist-
vántelki vasúti megállónál a 
P+R parkoló, és tovább támo-
gatjuk a kerületi társasházak 
felújítását is” – hangsúlyozta 
Cserdiné Németh Angéla.

A polgármester azt is rész-
letezte, hogy fontosnak tartja 
a biztonság és lakókörnyezet 
megóvását. Ennek érdekében 
2021-ben továbbra is jut pénz 
a közterületeink biztonságában 
jelentős szerepet betöltő köz-
területi térfigyelő kamerarend-
szer bővítésére és az elavult ka-
merák cseréjére. Folytatódik a 
hatósági jelzéssel nem rendel-
kező, parkolóhelyeket foglaló 
gépjárművek elszállítása, vala-
mint továbbra is támogatják a 
kerületi közrend, közbizton-
ság megteremtésében közremű-
ködő szervek – rendőrség, tűz-
oltóság –, civil szervezetek mű-
ködését.

„Hiába a kormányzati szán-
dék, mi nem adjuk fel a küz-
delmet, a Tizenötödik kerület 
nem áll le, nem megy csődbe. 
Sőt, tovább dolgozunk azon, 
hogy az álmaink, vágyaink tel-
jesüljenek. A jövőnk, a sorsunk 
közös, ezt nem teheti tönkre a 
zsaroló, zsarnoki politika.

Van egy álmunk. A békés, 
nyugodt, fejlődő Tizen ötödik 
kerület. Mi ebben hiszünk, 
ezért dolgozunk nap mint 
nap. Mindenkivel a Tizenötö-
dikért!”–  nyomatékosította a 
polgármester.

Cserdiné Németh Angéla: A kerület nem áll le, nem megy csődbe

Kerületi büdzsé
KÖLTSÉGVETÉS 2021

XV. KERÜLET POLGÁRMESTERE
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A rendkívül rossz helyzetben is van mire büszkének lennünk

Aláírta február 25-én a kerület 2021. évi költségvetését Cserdiné Németh Angéla polgár-
mester. A veszélyhelyzetben ugyan a döntéseket egyedül hozta meg, de megjegyezte: mint 
mindig, most is kikérte a helyi képviselő-testület minden tagjának véleményét. Úgy fogal-
mazott: leginkább azért, mert ez a döntés alapjaiban határozza meg a kerületben élő  
80 ezer ember mindennapjait. Közösségi oldalán a polgármester közzétette, hogy kik támo-
gatták, és kik nem a jelenlegi büdzsét. Lapunk a  polgármester mellett a frakcióvezetőket is 
felkereste, hogy véleményezzék az idei költségvetést. 
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Tóth Imre: 
Komoly 
kormányzati
megvonásokkal 
kellett
számolnunk 

Makai Ferenc: hiányzik a több milliárd elvett forint

Lehoczki Ádám:
Az államtól
idén több
működési
támogatást kap
a kerület 

MINDENKI A TIZENÖTÖDIKÉRT-FRAKCIÓ

FÜGGETLEN KÉPVISELŐ

FIDESZ-KDNP-FRAKCIÓ
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A képviselő megköszönte az 
önkormányzat dolgozóinak és 
vezetőinek a munkát, amely 
biztosítja a kerület anyagi lehe-
tőségeihez mérten a működést.

„Elégedett vagyok-e a költ-
ségvetéssel? Nem, és nagyon dü-
hösen olvasom a sorokat és döb-
benek rá, hogy mennyire hiány-
zik a több milliárd elvett forint” 
– mondta Makai Ferenc.

Mint minden önkormányza-
ti képviselőnek, neki is fontos 

a kerület működésének anyagi 
fedezete. 

„Sajnos a kerület vezetésének 
lobbiereje, még úgy is, hogy  a 
polgármester minden követ 
megmozgatott, a főváros üres 
zsebe miatt reménytelen, hiszen 
őket is sújtják a megszorítások. 
Ezért fontos lenne, hogy a pár-
tok megtegyenek mindent an-
nak érdekében, hogy a kerület 
ne veszítsen forrásokat” – emel-
te ki a képviselő. 

Úgy véli, a Fidesz-frakció 
tagjainak kellene közbenjár-
nia abban, hogy a kormány 
minél előbb kompenzálja ke-
rületünket. „Remélem, es-
küjüket komolyan veszik, és 
tényleg tesznek választópol-
gáraikért!”. 

Hozzátette: a 2021. évi költség-
vetést támogatja, mert meggyő-
ződése, hogy elfogadható anyag 
született, mely biztosítja kerüle-
tünk működését.

„Az idei költségvetés különbö-
zik a korábbi évekétől, hiszen ko-
moly kormányzati megvonások-
kal kellett számolnunk a büdzsé 
összeállításánál. A költségveté-
si egyensúlyt biztosítani pedig 
nem volt kis feladat” – mondta 
Tóth Imre frakció-
vezető, aki ezért 
a frakciója nevé-
ben minden részt-
vevőnek megkö-
szönte a munká-
ját. Ugyancsak 
köszönet illeti az 
intézményeket, 
gazdasági társasá-
gokat, amelyek-
nek az elvonások miatt szintén 
jelentős visszalépéseket kellett 
meghozniuk a fejlesztések terén.

Fontosnak tartja, hogy a 3,5 
milliárdos kormányzati elvo-
nás ellenére a 2021-es évben is 
hitelfelvétel, külső finanszíro-
zás és működési hiány nélkül 
tudták tető alá hozni a költség-
vetést. 

Pozitívum, hogy a kötelező 
feladatok ellátása nem szenved 
csorbát, és arra is külön figyel-
met fordítottak, hogy a szociá-
lis kiadások terén ne legyen túl 
nagy a csökkenés. Így a nehéz 
helyzetbe kerülő lakótársaink-
nak az önkormányzat továbbra 

is meg tudja majd adni a szüksé-
ges támogatásokat.

„A nagy fejlesztéseinket át 
kellett gondolnunk, de ez a költ-
ségvetés biztosítja, hogy a kerü-
let tovább fejlődjön, épüljön” – 
mondta Tóth Imre.

Más kerületek-
ben arra is van pél-
da, hogy intézmé-
nyeket zártak be, 
munkatársakat bo-
csátottak el. Szeren-
csére kerületünk-
ben erre nincsen 
szükség. Az önkor-
mányzat dolgozói 
idén is megkapják 

azokat a juttatásokat, amiket a 
korábbi években. Tóth Imre azt 
azonban kihangsúlyozta, hogy 
önkormányzati vezetők jutalma-
zása nem szerepel a büdzsében.

„Az idei költségvetés legna-
gyobb vesztese a lakosság. A kor-
mány úgy gondolja, hogy az ön-
kormányzatokat bünteti, de ez 
nem így van. Az elvonások mi-
att sok önként vállalt feladatra 
nem jut annyi pénz, mint ameny-
nyit szeretnénk. A sportszerve-
zetek, civil szervezetek, egyhá-
zak támogatására a korábbiaknál 
jóval kevesebb forrást tudunk 
idén biztosítani” – tette hozzá a 
frakcióvezető.

A költségvetésről a veszélyhely-
zet miatt a polgármester egy sze-
mélyben döntött. „Természe-
tesen a tervezetet a képviselők 
rendelkezésére bocsátotta. A 
költségvetésből kiderül, hogy a 
baloldal hisztérikus kampányá-
val ellentétben a 
központi költség-
vetés a kerület-
nek működési tá-
mogatásként idén 
közel egy milliárd 
forintot biztosít. 

Ezen túlmenő-
en tavalyhoz ké-
pest 125 millió 
forinttal több ér-
kezik az államtól köznevelési 
feladatokra (plusz 29 millió az 
óvodapedagógusok és segítők 
bértámogatására, hárommillió 
forinttal több a kiegészítő hoz-
zájárulás az óvodapedagógusok 
minősítése miatti extra kiadá-
sokhoz), 18,5 millió forinttal 
több érkezik a szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekétkezteté-
si feladatokra (kétmillió forint-
tal az egyes szociális szakosított 
ellátások, gyermekek átmene-
ti gondozásával kapcsolatos cé-
lokra, 36 millió forinttal többet 
ad az állam a gyermekétkezte-
tés támogatására, 14 millió fo-
rinttal a bölcsődékre), 11 mil-

lió forint többletforrás érkezik 
a könyvtári, közművelődési és 
múzeumi feladatok támogatá-
sára. Összesen 1 milliárd 150 
millió forinttal több támoga-
tást kap a központi költségve-
tésből a XV. kerület 2021-ben, 

mint tavaly. A nö-
vekvő szolidaritá-
si hozzájárulással 
összevetve is 15,18 
százalékkal többet 
kap a kerület az ál-
lamtól idén, mint 
2020-ban” – sorolta 
a frakcióvezető. 

Az iparűzési adó 
elengedésével kap-

csolatban kiemelte: ez kizárólag 
a kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott segítség, az összeg nem 
a kormányhoz kerül, hanem az 
embereknél marad. „Miközben 
a baloldal elvonásokkal riogat, 
sajnos a polgármester által sza-
badon felhasználható keret nem 
csökkent, továbbra is bizottsági 
tag a polgármester fia, és tovább-
ra is a 2010–2014 közötti idősza-
kot vizsgálja az LMP korábbi or-
szágos pártigazgatója évi 4 mil-
lió 200 ezer forintért. Elgondol-
kodtató, hogy a jelenlegi nehéz 
helyzetben erre és a riogató pla-
kátkampányra hogy jut pénz” – 
mondta Lehoczki Ádám.

A nag� kerületi 
fejlesztéseinket 
át kellett
gondolnunk

A balodal
elvonásokkal 
riogatja a 
lakosságot
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ZelenyánsZky BaláZs

Alaposan megmozgatta a ke-
rületet a januárban meghir-
detett maszkhímzőverseny. 

Az Ö.T.H.É.T. Egyesület és a 
kerületi önkormányzat felhívá-
sára 132 pályamunka érkezett 
be – mindenki kettővel nevezhe-
tett  –, majd az újpalotai Nyitott 
Ajtókban kiállított maszkokra, 
amelyekre az XV betűk mellett 
egy szabadon választott motívu-
mot hímezhettek a jelentkezők, 
szavazni lehetett. Személyesen 
392, online pedig 3527 voksot 
adtak le a kerületi lakosok.

Makai Ferenc ötletgazda, 
egyben az Ö.T.H.É.T. Egyesü-
let elnöke három ok miatt ta-
lálta ki a versenyt. Egyrészt, 
hogy az alkotás elfoglalja és ki-

kapcsolja a jelentkezőket, más-
részt, hogy a járvány alatt vala-
mi szép is kötődjön a maszkok-
hoz. Harmadrészt pedig a far-
sangi hagyományokat szerette 
volna feleleveníteni, ahogy 
mondja: „a farsang maszk nél-
kül elképzelhetetlen.”

A maszkhímzőverseny győz-
teseit a február 15-i zsűrizés 
után hirdették ki a szervezők. 
Az öttagú zsűri – köztük a Mar-
garet Island zenekar virtuálisan 
jelenlévő énekesnője, Lábas Vi-
ki – mind a 132 pályamunkát 
alaposan végignézte.

„Gratulálok a díjazottaknak 
is, meg akik nem kaptak sem-
mit, azoknak is, mert gyönyö-
rű, leleményes darabok szület-
tek” – mondta a kerületben élő 
énekesnő. 

A beadott maszkok komoly 

fejtörésre késztették az érté-
kelőket, hisz minden alkotás-
ba rengeteg munkát fektettek a 
készítők. A zsűri elnöke, Szabó 
Lászlóné hangsúlyozta, hogy 
igényes és esztétikus alkotások 
születtek,  a keresztszemestől a 
sima hímzésig, láncszemig min-
denféle technikával.

A zsűri végül nyolc győz-
test hirdetett: Madarászné Cz. 
Krisztina (két pályamunkával), 

Kovács Judit, Bárány Viktória, 
Poloviczer Róbertné, Kozák 
Zoltánné, Schrödl Lászlóné és 
Krakk Anikó. A közönség díjat 
Székely Krisztina és Krakk 
Anikó kapta.

A maszkok megvásárolható-
ak darabonként 1500 forintos 
áron. A befolyt összeget jóté-
kony célra, a kerületi Fejlesz-
tő Gondozó Központ javára 
ajánlják fel.

Város-emlék-képek kvíz II.
Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. kerü-
letben Sz. Urbán Szilvia hagyományokat őrző ötlete alapján. 
Idézzük meg kicsit a múltat egy közös játékkal a Csokonai 
Művelődési Ház szervezésében. Havonta a közösségi oldalai-
kon egy emléktáblához kapcsolódó kvízzel jelentkeznek.

Íme a második feladvány:
1. Mikor alapították az iskolát? 
2. Ki alapította? 
3. Mikortól tanulhattak a gimnáziumban lányok is? 
4. Kinek a szobra áll az iskola előtti parkban? 
5. A háború utáni első években miért volt hosszabb a téli szünet? 
A válaszokat március 24-ig kérjük elküldeni a kviz.csmh@

csokonaikk.hu címre, vagy személyesen az Eötvös utca 64-66. 
szám alá a postaládába.

A keresztszemestől 
a láncszemig

 MASZKHÍMZŐVERSENY

LOMTALANÍTÁSJÁTÉK

Megerősített járőrszolgálat

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Az FKF Nonprofit Zrt. újra 
a hagyományos módon végzi 
a lomtalanítást kerületünkben 
március 11-ig. A lomok kihe-
lyezésének időpontjáról a lakók 
már kaptak tájékoztatást, mely-
ről előző számunkban is beszá-
moltunk.

A lomtalanítással járó esetle-
ges kellemetlenségek megelőzé-
se érdekében fontos a szabályok 
betartása!

A veszélyes hulladékot nem 
lehet a közterületre kihelyezni, 
ezek leadása a Károlyi Sándor ut-
ca 166., valamint a Zsókavár 
utca 67. címen található hul-
ladékudvarokban lehetséges.

A közterület-felügyelet 
az idei évben is megerősí-
tett létszámmal fogja el-
lenőrizni a hulladék 
szabályos kipakolá-
sát, melyben a Fővá-
rosi Rendészeti Igaz-
gatóság és a kerületi 
polgárőrök is köz-
reműködnek.

Minden lakó 
az FKF Zrt. által 

megjelölt időpontokban teheti 
ki a hulladékot.

A közösségi együttélés sza-
bályairól szóló önkormányza-
ti rendelet alapján a közterü-
let-felügyelő jogosult helyszíni 
bírságot kiszabni abban az eset-
ben, ha valaki az előre meghir-
detett lomtalanítás időszakában 
a közterületre kihelyezett lom-
hulladékot válogatja, abban tur-
kál, azt széthordja, vagy azt sa-
játjaként őrzi, illetve ha valaki 
a lomot nem a hirdetményben 
közzétett módon, időpontban 
és helyszínen helyezi ki.

Az önkormányzat kéri, 
hogy amennyiben a lomtala-
nítással kapcsolatban bármi-
lyen szabálytalanságot észlel-

nek a lakosok, azt minél 
előbb jelezzék a Ren-
dészeti Osztály 061 
305 3147 ügyeleti te-
lefonszámán, hogy 
minél előbb és haté-
konyabban tudjon 
fellépni a közterü-
let-felügyelet!

(TK)

A maszkok megvásárolhatóak darabonként 1500 forintos áron. A befolyt  
összeget jótékony célra fordítják
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kiss nikolett

A XV. kerületi költségvetés tervezetéről 
és a szociális dolgozók bérkiegészíté-
séről tartott sajtótájékoztatót február 
16-án Szilvágyi László önkormányzati 
képviselő és Ungár Péter, az LMP or-
szággyűlési képviselője.

Szilvágyi László elmondta: próbáltak 
egyensúlyi költségvetést kialakítani annak 
ellenére, hogy a kormány elvette a gépjár-
műadó-bevételeket, megemelte másfélsze-
resére a szolidaritási hozzájárulást és az 
iparűzési adó egy részéből is nagyot „hara-
pott”, mintegy 3-3,5 milliárd forintos lyu-
kat ütve a helyi büdzsében. Hozzátette: a 
szociális kiadásokat és a szociális szférában 
dolgozók bérét szinten tudták tartani. 

Az LMP kiemelt célja, hogy a szociális 
szférában dolgozók juttatásait próbálják 
emelni, erről már Ungár Péter beszélt rész-
letesen. „A koronavírus-járvány első hullá-
makor a kormány nagyon helyesen meg-
ítélt 500  000 forint egyszeri bruttó bér-
kiegészítést az egészségügyi dolgozóknak. 
Ugyanakkor ezt elmulasztották megtenni 
a szociális szektorban” – jegyezte meg az 
országgyűlési képviselő. 

Ungár Péter kitért arra, hogy fontos az 
önkormányzatok hozzáállása is, szerinte a 
XV. kerület sokat tesz a szociális széfárban 
dolgozókért, de az ő megbecsülésük, a fi-
zetésük emelése a kormány feladata lenne. 
„Az ágazat munkavállalói a legrosszabbul 
kereső állami alkalmazottak, többségük 
a 178 ezer forintos garantált bérminimu-
mot kapja. Ha ez nem változik, nagyobb 
lesz a munkaerőhiány, ami ahhoz vezet-
het, hogy még több idős, demens, fogya-

tékkal élő, illetve hajléktalan magyar nem 
jut majd megfelelő ellátáshoz” – nyomaté-
kosította a képviselő.

Szilvágyi László megjegyez-
te: a XV. kerületi 2021. évi 
költségvetés tervezete a bevé-
telkiesés, a kormányzati elvo-
nás ellenére tartalmaz több, ki-
sebb léptékű fejlesztést. A saját 
választókerületében, a 2-esben 
ilyen beruházás lesz több tér-

rendezés, valamint elindul az 5-ös buszvég-
állomás átalakításának, illetve a Kossuth ut-

cai rendelő felújításának a ter-
vezése. Arról is nyilatkozott, 
hogy bízik abban, a pandémia 
végén az elvett források egy 
része visszakerül az önkor-
mányzatokhoz, így azt java-
solta, rögzítsék: a visszaadott 
források 75 százalékát fejlesz-
tésekre kell költeni.

A sikeres ellenzéki együttmű-
ködés receptjéről, a Fidesz ön-
kormányzatokat sújtó bosszú-
politikájáról, a koronavírus el-
leni hatékony küzdelemről és 
a válság idején tanúsított szoli-
daritás szükségességéről egyez-
tetett Cserdiné Németh An-
géla, a kerület polgármestere 
február közepén Szegeden a 
város polgármesterével, Botka 
Lászlóval. 

Cserdiné Németh Angéla a 
Szeged Televízió Téma című 
hírháttérműsorában elmond-
ta: csak a XV. kerületben  

3 és fél milliárd forint kiesését 
jelenti a kormányzati megszo-
rítás, a kötelező feladataikat, 
ha el is tudják  végezni, a fej-
lesztések látják a kárát a sar-
colásnak.

„Közös célunk, hogy 2022-
ben Magyarországnak új, igaz-
ságos és demokratikus kor-
mánya legyen. Olyan kor-
mánya, amely a nehézségek 
közepette nem rontja tovább a 
helyzetet a városok kifosztásá-
val” – jegyezte meg Cserdiné 
Németh Angéla. 

(t. k.)

Fókuszban a szociális szféra
SAJNTÓTÁJÉKOZTATÓ

TALÁLKOZÓ

Próbáltak 
eg�ensúl�i 
költségvetést 
kialakítani 

Látogatás Szegeden
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Ungár Péter és Szilvágyi László a szociális dolgozók bérkiegészítéséről is beszélt

Együttgondolkodás: Cserdiné Németh Angéla és Botka Lászó
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ÚTJAVÍTÁSHULLADÉKGYŰJTÉS

FELÚJÍTÁS

Dér istván

A speciális igényű gyerme-
kek számára egy befogadó 
jövőt már a játszótéren el 
lehet kezdeni felépíteni. A 
közös játékból pedig nem 
csupán a speciális igényűek 
profitálnak, hanem azok a 
gyerekek és szülők is, akik 
ezen keresztül megismerhet-
nek egy színesebb világot, és 
részesei lehetnek egy befoga-
dó társadalomnak.

A Molnár Viktor és a Lőcsevár 
utca sarkán 2018-ban épült meg 
a XV. kerület első akadálymen-
tesített játszótere. A helyszín 
nem véletlen, a közvetlen közel-
ben található a Fejlesztő Gondo-
zó Központ, ahol a súlyosan hal-

mozottan sérült gyerekek, fiata-
lok ellátását végzik.

Hat speciális játszóeszközt 
telepítettek, amelyeket a fogya-
tékkal élő gyerekek  is bizton-
sággal használhatnak.

A játszótér a hetekben kapta 
meg az Access4you európai ta-
núsító védjegyet. A fővárosban 
a VI. kerületi Nagybecskerek té-
ri, a XII. kerületi Anna-réti és a 
XXI. kerületi Csepeli központi 
játszótér kapott korábban ilyen 
tanúsítványt.

Az Access4you speciális 
igényűeknek tekinti a kerekes-
székeseket, a mozgásukban kor-
látozottakat, a kismamákat 
(baba kocsisokat) az időseket, a 
siketeket és nagyothallókat, a va-
kokat és gyengénlátókat, vala-
mint a kognitív hiánnyal élőket.

Jónás ánes

Körülbelül 300 kátyú nehe-
zíti a közlekedést a kerületi 
fenntartású utakon. Ezek 
érdemi felszámolása március 
közepén kezdődhet.

A Répszolg a tervek szerint má-
jusra javítja ki a már meglévő 
úthibákat. Csak a kerületi fenn-
tartású utak javítását végzi a cég, 
a tömegközlekedési útvonalak 
kátyúzása a Budapest Közút Zrt. 
feladata – tájékoztatta lapunkat 
dr. Jankura Tamás ügyvezető.

Jelenleg a lakossági bejelenté-
sek visszaellenőrzése tart. A leg-
rosszabb állapotban a Felsőkert 

és a Bogáncs utca van. Előbbit 
főként a Fővárosi Hulladékhasz-
nosító Műbe érkező teherautók 
teszik tönkre. Az önkormány-
zat egyeztetést kezdeményezett 
a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt.-vel, hogy a közszolgáltató 
társaság is szálljon be az útfelújí-
tás finanszírozásába.

Az aszfaltkeverő üzemek ta-
vaszi újraindulásáig csak az úgy-
nevezett hideg aszfaltos rapid ja-
vításokra van lehetőség, ami csak 
a közvetlen balesetveszélyt hárít-
ja el. Ezt, ahol szükséges, termé-
szetesen megteszi a Répszolg. 

Havi szinten több millió fo-
rintot költ útjavításokra a tár-
saság.

Sok panasz érkezik szerkesz-
tőségünkbe (is), hogy szeme-
tesek az utcáink, parkjaink, 
tereink. Azt már kevesebben 
tudják, hogy erről nem min-
dig az emberek tehetnek. A 
városlakó madarak, varjak, 
szarkák, ugyanis előszeretet-
tel dézsmálják a nyitott parki 
szemeteseket. 

Az eszes madarak élelem 
után kutatva bizony nagy fel-
fordulást tudnak hagyni a sze-
metesek környékén. A kukázó 
varjakat már többen megfigyel-
ték. A Magyar Madártani Egye-
sület is foglalkozott a témával. 
Mint írják, ezek az okos város-
lakó madarak hamar megtanul-
ták, hogy a szemetesekben sok-
szor számukra is fogyasztható 
szerves élelmet találnak, ezért 
„vizsgálják át” azokat rendsze-
resen. Madárbarátok olyan var-
jút is megfigyeltek, aki a kuká-
ból kiszedett kenyeret „beáz-
tatta” a vizes fűbe, hogy köny-
nyebben el tudja fogyasztani.

Nos, ennek az „ önkiszolgá-
ló madáretetésnek” most véget 

vet a Répszolg. Ugyanis első-
ként a rákospalotai részen a ré-
gi parki szemeteseket saját fej-
lesztésű, lecsukható fedéllel lát-
ják el annak érdekében, hogy a 
madarak ne tudjanak dorbézol-
ni. Elsőként a Karácsony Benő 
parkban alakítottak át ily mó-
don 25 szemetest. Ha az ötlet 
beválik, akkor a többi kosárra 
is felszerelik a fedőt.

-s-ági
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Madárbiztos szemetesek

Befogadó játszótér 
a XV. kerületben

Májusra kilábalunk a gödrökből



www.bpxv.hu  2021. március 4. 7  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TERMÉSZETVÉDELEM

Szilvágyi László önkormányzati 
képviselő, a Mindenki a Tizenötö-
dikért frakció tagja február 26-án 
feljelentést tett a kerületi rendőr-
kapitányságon. Az LMP-s politi-
kus elmondta: sem a pártja, sem 
ő nem tűrheti tovább azt a kör-
nyezetkárosítást, amely a Pólus 
mögötti erdőkivágással történik.

„Mára összeállt az a fényké-
pekkel, adatokkal teli dokumentum, 
amely a természetkárosítást bizo-
nyítja – mondta Szilvágyi László. 
– Az LMP egy szakértőt küldött ki 
a helyszínre, hogy vizsgálja meg a 
veszteség mértékét.”

Mint köztudott, a Szilas-patak 
melletti földterületen hivatalosan 
történik a fakivágás. Az engedélyt 
a kivitelező még az előző városve-
zetéstől kapta. A kerületi civilek, 
illetve az önkormányzat részéről 
dr. Matlák Gábor alpolgármester 
is kezdeményezte már a leállítá-
sát, de mindannyiszor hiába. 

Szilvágyi László szerint a kivitele-
ző nem tartja be a vágási szabályo-
kat, a madárfészkektől való kötelező 

15-20 méteres távolságot, illetve 
sok szemetet hagy a területen.  

„Úgy vélem, ha beigazolódik, 
amit mi állítunk, le kell állítani a 
fakivágást, ha pedig a rendőrség 
a kivitelező igazát állapítja meg, 
akkor újra kell tárgyalnunk a le-
hetőségeket” – jegyezte meg a 
képviselő.

Az idő elsősorban a természetet 
sürgeti. A fák kivágása ugyanis el-
érte már a Nevenincs-tavat is, ahol 
a természetes flóra megváltozása 
végzetes károkat okozhat. A szak-
értők szerint az árnyék elveszítésével 
beindulhat a tó algásodása, amely 
a ritka halállomány kipusztulásához 
vezethet.

(riersch)

t. k.

A Pilisi Parkerdő Zrt. levélben tájékoz-
tatta a XV. kerületi önkormányzatot 
a idei erdőgazdálkodási tevékenységé-
ről, melyet a kerület környezetében 
terveznek elvégezni.

A Parkerdő kitér többek között arra, 
hogy fenntartható módszerekkel biztosítja 
az erdők védelmi, társadalmi és gazdasági 
funkcióit. Klímavédelmi célokat szolgálva 
folytatódik az országfásítási program, és a 
Park erdő továbbra is felajánlja, hogy szak-
tudásával segíti az önkormányzat és a civil 
szervezetek fásítási törekvéseit. Az erdő-
ben illegálisan elhelyezett hulladék azon-
ban nagy probléma. A társaság saját forrás-
ból végzi a több mint 10 000 köbméter-
nyi szemét eltakarítását, melynek költsége 
évről évre növekszik. Az állami erdőgaz-
daságok hosszabb távon a megelőzésre he-
lyezik a hangsúlyt, a jövőben országosan 
900 kamerát és több mint 300 sorompót 
helyezhetnek ki, hogy megakadályozzák a 
hulladék újbóli lerakását. 

Másik aktuális probléma, hogy a ker-
tes házaknál keletkező zöldhulladék jelen-
tős hányada az  erdőterületeken végzi, pe-
dig ez éppúgy szabálytalan és büntetendő, 
mint a kommunális vagy más hulladék le-
rakása. A zöldhulladék ráadásul komoly 
veszélyt jelent az erdőkre, mivel könnyen 
erdőtüzek okozója lehet. Jentős a termé-
szetvédelmi kockázata is, az agresszív, ide-
genhonos növényfajok (bálványfa, parlag-
fű, japán keserűfű) a kertekből kikerülve, 
a védett erdők rovására terjeszkednek, visz-
szaszorításuk nagy erőfeszítéseket igényel. 
A Parkerdő megjegyezte, hogy a fakiter-
melés „erdeink minőségének fenntartásá-

hoz és javításához szükség-
szerűen elvégzendő feladat”. A 
kitermelt faanyagból szárma-
zó bevételből tudják megújí-
tani erdeiket, karbantartani 
az ökoturisztikai infrastruk-
túrát, megvalósítani termé-
szetvédelmi programjaikat. 
Mindemelett az erdőfelújítás-
ról is szó esett a levélben, me-
lyet mesterséges vagy természetes úton vé-
geznek. Az erdőművelési munkák szoro-
san kapcsolódnak a fakitermelési felada-
tokhoz. Az erdő megfelelő, egészséges 
fejlődése érdekében ugyanis tisztításokra, 
gyérítésekre van szükség. Tarvágást azon-
ban csak a mesterségesen vagy sarjról fel-

újítható fafajok állományai 
esetében alkalmaznak. Ke-
vésbé látványos a Parker-
dő úgynevezett Parkfenntar-
tási közjóléti tevékenysége, 
amely az egyes kirándulóhe-
lyek, turistautak, szálláshe-
lyek fenntartását, fejleszté-
sét foglalja magában. Ezen-
kívül a belterületen kószáló 

vaddisznókról és rókákról, elhullott állat-
tetemekről is nyilatkozott a társaság. Ilyen 
esetekben a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal +36 80 263 244 ingyenesen 
hívható zöldszámán teheti meg a lakosság 
a bejelentést. Bővebb információ a társaság 
honlapján: www.parkerdo.hu.
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FELJELENTÉS A FÁKÉRT

Tudatos erdőgazdálkodás

Az illegális 
hulladék komol� 
veszél�t jelent 
az erdőkre
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

BEIRATKOZÁS

ÓVINTÉZKEDÉS

AZ OLVASÓ OLDALA

Szülők partvonalon kívül

Kicsik közösségben

Jónás ágnes

Továbbra is érvényben van 
a koronavírus-járvány miatt 
hozott intézkedés, miszerint a 
kerületi óvodákba a gyermek 
megérkezésekor és távozása-
kor a szülő, hozzátartozó nem 
léphet be. Többen panaszkod-
tak emiatt, az önkormányzat a 
családok megértését és együtt-
működését kéri.

Az elmúlt hetekben megsza-
porodtak az olvasói megkere-
sések azzal kapcsolatban, hogy 
meddig tart még a szülők belé-
pésének korlátozása a kerületi 
óvodákba.

Reiszné Naszád Magdol-
na Népjóléti és Intézményfel-
ügyeleti Főosztályvezető az 
önkormányzati fenntartású 
óvodák pandémiás működési 
rendjéről adott tájékoztatást.

Ennek értelmében:
  az épületbe a gyermek meg-

érkezésekor és távozásakor 
a szülő, hozzátartozó nem 
léphet be,

  az intézmény udvarára is 
csak egy szülő, hozzátarto-
zó kísérheti be a gyermeket,

  a szülő számára orrot és 
szájat eltakaró maszk hasz-
nálata kötelező,

  az intézmények az óvodán 
belül rendezvényeket tart-
hatnak, de ezt külső sze-
mély, így a szülők sem lá-
togathatják.

Az önkormányzati óvodák mű-
ködésére vonatkozó eljárás-
rendjét szabályokat az EMMI 
2020. augusztus 29-én kiadott el-
járásrendje alapján dolgozták ki.

Ennek betartása és betartatá-
sa minden kerületi önkormány-
zati fenntartású óvodában a dol-
gozók és a szülők számára köte-
lező, ettől eltérniük nem lehet. 
Vagyis az óvodavezető, tagóvo-
da-vezető nem engedélyezhe-
ti senkinek sem, hogy csemeté-
je érkezésekor vagy távozásakor 
belépjen az épületbe, hogy segít-
sen gyermekének öltözni, vagy 
hogy részt vegyen egy rendez-
vényen, például farsangon vagy 

más ünnepségen. A hozzátarto-
zó továbbra is csak előzetesen 
egyeztetett időpontban, hivata-
los ügyben, vagy gyermeke ne-
velésével kapcsolatos kérdések 
megbeszélése céljából léphet be 
az óvodába.

„Az épületek különbözősége 
miatt be- és kilépéssel kapcsola-
tos helyi szabályokat az egyes 
tagóvodának kell meghatároz-
nia. Az intézmények minden 
olyan javaslatot szívesen fogad-
nak, amelyik megfelel az eljá-
rásrendnek, és megkönnyíthe-
ti az alkalmazottak, a gyerekek 
és a szülők mindennapjait” – 
mondta a főosztályvezető.

A koronavírus-járvány alatt 
az önkormányzat legfonto-
sabb feladata a kerületi lako-
sok, a helyi fenntartású in-
tézményekben dolgozók, va-
lamint az óvodák esetében a 
gyermekek egészségvédelme a 
fertőzésveszély csökkentése. 

„A járványveszély még nem 
múlt el, ezért továbbra is arra 
kérünk minden szülőt és hoz-
zátartozót, fogadja el az eljá-
rásrend be- és kiléptetéssel, va-
lamint a rendezvényekkel kap-
csolatos fő szabályait” – tette 
hozzá Reiszné Naszád Mag-
dolna.

Jónás ágnes

Egyre több szülő érdeklődik az idei 
bölcsődei, óvodai beiratkozásról. Arra 
kértük Reiszné Naszádi Magdolnát, 
a Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztály vezetőjét, adjon tájékoztatást 
az időpontokról, a beiratkozás módjá-
ról, a szülők lehetőségeiről.

A kerületi bölcsődékben három időpon-
tot határoztak meg a beiratkozásra: már-
cius 16–19., április 19–23. és május 17–21. 
között van lehetősége a szülőknek beírat-
ni csemetéjüket valamelyik önkormány-
zati bölcsibe. Ugye, a bölcsődék esetében 
nincsenek lakóhelyhez kötött körzetha-
tárok, tehát a szülő abba az intézmény-
be viszi a gyerkőcöt, amelyik szimpatikus 
számára.

A beiratkozás elektronikus úton törté-
nik majd, az ehhez szükséges minden in-
formációt, nyomtatványt, kérelmet, iga-
zolást feltöltenek a bölcsődék és az ön-
kormányzat honlapjára, a www.bpxv.hu 
oldalra.

A szülőknek van lehetősége személyes 
találkozásra is a kiszemelt bölcsőde veze-
tőjével, de ez csak előzetes időpontegyez-
tetéssel lehetséges.

„Az óvodák esetében más a helyzet, 
mert ott jogszabály határozza meg a be-
iratkozás idejét és módját. Tavaly, a jár-
vány kitörésekor hoztak egy veszélyhely-
zetre vonatkozó jogszabályt, ami azon-
ban mára érvényét vesztette, és még nin-
csen új. Azt feltételezzük egyébként, 
hogy idén is hasonlóképpen történhet 
majd a beiratkozás, mint tavaly” – mond-
ta a főosztályvezető. 

Ha az Országgyűlés addig másként 
nem dönt, akkor az óvodai beiratkozás 
idén április 26. és május 14. között lesz. 
Az óvodai körzethatárok nem változtak, 
azokat meg lehet nézni az önkormány-
zat – www.bpxv.hu – honlapján, ahol 
megtalálható lesz majd a beiratkozással 
kapcsolatos minden információ, tájékoz-
tatás is. 

Sajnos az óvodák a járvány miatt idén 
sem tarthatnak nyílt napokat, de minden 
óvodát kezdő kisgyerek családjának pos-
tán elküldik az önkormányzat óvodavá-
lasztást segítő kiadványát, az Óvodai Hí-
vogató című füzetecskét, amiben min-
den kerületi oviról tájékoztatást adnak. 
Emellett mind a 19 önkormányzati óvo-
da készít egy-egy bemutatkozó kisfilmet, 
amit a szülők az óvodák honlapján meg-
nézhetnek.
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A XV. kerület önkormányzata idén is 
odaítéli a Civil Szervezetek Elismerő 
Oklevél díjat. Az elismerésben olyan, 
a kerülethez köthető civil szervezet, 
kisközösségi szerveződés része-
síthető, amely önkéntes alapon, a 
közjó javára, legalább két éve aktívan  
működik, szakmailag kimagasló tevé-
kenységet végez a kerületben.
A Civil Szervezetek Elismerő Oklevél 
évente egy közösség részére ado-
mányozható. Az oklevelet a képvise-
lő-testület nevében a polgármester 
adja át.

A cím adományozására ajánlást tehet:
 helyi önkormányzati képviselő,
 a Polgármesteri Kabinet vezetője,
 a Civil Tanácsadó Kollégium,
 bármely civil szervezet.
A javaslatokat – indoklással együtt – 
2021. március 15-éig a XV. kerületi 
önkormányzat polgármesterének 
címezve a Budapest Főváros XV. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal Humán-
politikai Osztályához (1153 Buda-
pest, Bocskai u. 1-3.) lehet eljuttatni 
a formanyomtatványnak megfelelően. 
Részletek a bpxv.hu honlapon.

A koronavírus elleni küzdelem gaz-
dasági következményei hosszú távon 
kihatnak az adakozási kedvre is. A 
civil szervezetek arra számítanak, 
hogy kevesebb vállalkozásnak és ma-
gánszemélynek lesz lehetősége arra, 
hogy a pandémia után a megszokott 
módon adományozzon.
Éppen ezért a XV. kerület önkor-
mányzata fontosnak tartja felhívni az 
emberek figyelmét: ne feledkezzenek 
meg személyi jövedelemadójuk (szja) 
egy százalékának felajánlásáról. Mint 
ismert, az szja első egy százalékáról a 

technikai számmal rendelkező egyhá-
zak, a másodikról az arra jogosultságot 
szerzett, bejegyzett civil szervezetek 
javára rendelkezhetnek az adózók.
Az szja 1+1 százalékát legkésőbb 
május 20-ig lehet felajánlani az 
e-SZJA webes felületen az online 
kitöltő segítségével vagy az ÁNYK 
keretprogramban a bevallással együtt.
Bővebb információt a nav.gov.hu 
oldalon olvashatnak, a városrészben 
működő civil szervezetek listáját pedig 
a kerület honlapján (bpxv.hu) találják 
meg. 

A Budapest Esély Nonprofit Kft. 
pályázatot hirdet a „TámogatLak” 
roma fiatalok hajléktalanná válását 
megelőző programban való részvétel-
re. A projekt célja a budapesti roma 
identitású, szociális hátrányaiknál fogva 
veszélyeztetett fiatalok számára olyan 
többlettámogatás biztosítása, amely-
nek segítségével javul foglalkoztatha-
tóságuk, stabilizálódik lakhatásuk, nő a 
társadalmi integrációra való esélyük.
A jelentkezési határidő: március 16. 
A pályázat beadható személyesen 
vagy postai úton, cím: Budapest Esély 
Nonprofit Kft. 1084 Budapest, Őr utca 
5-7. A feltétekről és a részletekről az 

alábbi elérhetőségeken lehet érdek-
lődni:
Rózsa Mónika mentornál, telefon: +36 
70 391 3028,
Czinke Sára projektvezetőnél, e-mail: 
czinkesara@pestesely.hu.

A Polgárok Palotáért Egyesület
szeretettel köszönti

a Nemzetközi Nőnap alkalmából
a kerületben élő hölgyeket.

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

MELYIK A LEGAKTÍVABB CIVIL SZERVEZET?

SEGÍTSÜNK, HOGY DOLGOZHASSANAK!

TÁMOGATLAK
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ZelenyánsZky BaláZs

Az önkormányzatok bevétel-
kieséseinek kompenzálásáról 
tárgyaltak Budapest vezetői 
február 25-én a kormánnyal, 
Gulyás Gergely kancellária-
miniszterrel és államtitkárai-
val. A találkozón részt vett 
Karácsony Gergely főpolgár-
mester és a kerületek pol-
gármesterei között Cserdiné 
Németh Angéla is.

A főváros az alábbi négy javas-
lattal érkezett a megbeszélésre. 

1.) A 25 ezer főnél kisebb te-
lepülésekhez hasonlóan a kor-
mány kompenzálja az iparűzési 
adóbevétel kieső részét, hiszen 
így 12 milliárd forint a fővárosi 
önkormányzat, 10 milliárd a ke-
rületek költségvetéséből tűnt el. 

2.) A kormány szüntesse meg 
az ingyenes parkolást. Ez ugyan 
a XV. kerületet nem érinti, de a 
város több kerületében parkolá-
si káoszt és bevételkiesést okoz 
az indoklás szerint. 

3.) A válság idején hozott, az 
ellenzéki kerületeket sújtó dönté-
sek visszavonását kérték. Ahogy 
Cserdiné Németh Angéla el-
mondta, az Egészséges Buda-

pest-programban korábban meg-
ítélt, majd elvett támogatások 
kifizetését kérték 
Gulyás Gergelytől. 

4.) Az EU-s tá-
mogatásokból va-
ló lakosságará-
nyos részesedést 
kértek, hiszen ál-
láspontjuk szerint 
az Európai Unió 

kötelezővé tette a kormányok-
nak, hogy széleskörűen egyez-

tessenek a forráso-
kért cserébe.

Ígéretet egyelő-
re csak arra kap-
tak, hogy később, 
más formában, 
külön-külön foly-
tatódik az egyez-
tetés. „Az, hogy 

egyesével keresik fel a kerüle-
teket, rendben van, hiszen elté-
rők a gondjaik, de valamilyen 
normatív támogatást húzzanak 
meg, ami mentén tárgyaljanak a 
önkormányzatokkal” – értékelt 
a XV. kerület polgármestere.

A főpolgármester szerint ha 
nem sikerül megállapodni a kor-
mánnyal, már novemberre el-
fogyhatnak Budapest tartalékai.

Jónás ágnes

Harminc oltópont létrehozá-
sára, időpontfoglaló rendszer 
használatára tesz javaslatot a 
kormányzatnak a főváros. 

A járvány mostani szakaszá-
ban az oltás jelenti a megoldást, 
ezért kezdett a főváros a buda-
pestieket megszólító kampány-
ba. Budapest vezetése egy Fő-
városi Oltási Tervvel ment tár-
gyalni a területi közigazgatásért 
felelős államtitkárhoz, György 
Istvánhoz. A fővárosi önkor-
mányzat szeretne segíteni, hogy 
minél hamarabb és minél töb-
ben kapják meg az oltást.

Az oltási terv javasolja a kor-
mányzatnak, hogy az általuk ki-
jelölt oltópontok mellé további 
helyszíneket vonjanak be a fő-

város és a kerületek segítségével, 
a kerületi egészségügyi infra-
struktúra közreműködésével. 

Az oltópontok kialakítása 
mellett a fővárosi önkormány-
zat vállalja, hogy a fővárosi és 
kerületi fenntartású intézmé-
nyekben dolgozókat vagy újon-
nan beköltözőket (idősottho-
nok, hajléktalanellátók) és a fő-

város kritikus infrastruktúrái-
nak személyzetét (BKK, FKF 
és egyéb cégek munkatársa-
it) átoltja a meglévő intézmé-
nyi orvosainak, külső egészség-
ügyi szolgáltatóinak és foglalko-
zás-egészségügyi szolgálatainak 
bevonásával. 

Felajánlja a kormányzatnak 
a lakossági szűrés során már be-

vált időpontfoglaló rendszert az 
oltópontokhoz.

A Fővárosi Oltási Terv sze-
rint átmeneti kormányzati fel-
mentés esetén a sport- és kultu-
rális intézmények is alkalmasak 
lehetnek oltópontok kialakítá-
sára, könnyen fertőtleníthető 
paravánokkal az oltásra várók 
és a már beoltottak elválasztha-
tók, hiszen minden ilyen intéz-
ményben nagy terek állnak ren-
delkezésre.

A főváros ezekkel a javasla-
tokkal a háziorvosoknak segíte-
ne, róluk szeretné levenni a ter-
het, és természetesen elősegíte-
né, hogy minél több budapesti, 
minél hamarabb megkaphassa 
az oltást.

Összesen 30 ilyen oltópont 
jöhet létre, ha a kormányzat el-
fogadja a főváros javaslatait.

A kerületekkel  külön-külön folytatódik az egyeztetés

A budapestieket megszólító fővárosi kampány

KORMÁNYEGYEZTETÉS

ÓVINTÉZKEDÉS

A főváros nég� 
javaslattal ér
ke zett a meg-
beszélésre
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FŐVÁROSI HÍREK

Hiányzó források

Elkészült a Fővárosi Oltási Terv

ERŐS VÁROS. ERŐS KÖZÖSSÉG. BUDAPEST.

KELL AZ OLTÁS!
Hogy újra
megölelhessük 
egymást

koronavirus.budapest.hu/oltas
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ERŐS VÁROS. ERŐS KÖZÖSSÉG. BUDAPEST.

KELL AZ OLTÁS!
Hogy újra 
találkozhassunk
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KELL AZ OLTÁS!
Hogy újra
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Jónás ágnes

Az illegális szenny- és csapa-
dékvíz-bekötések veszélyez-
tetik a szennyvízelvezetés 
biztonságát, sőt az sem ritka, 
hogy elöntéseket okoznak 
akár az illegálisan bekötött 
ingatlanon vagy a szomszé-
doknál. A Fővárosi Csatorná-
zási Művek (FCSM) ezért a 
jövőben még fokozottabban 
vizsgálja a csatornabekötések 
szabályosságát – írja honlap-
ján a társaság.

A vizsgálat az alábbiakra ter-
jed ki:
 a közcsatornára csatlakozás 

az FCSM hozzájárulásával 
történt-e,

 különálló szenny- és csapa-
dékvíz-elvezetésre szolgáló 
hálózat megléte esetén a csa-
padékvíz-bevezetés szabá-
lyosan, a csapadékvíz-elve-
zető hálózatra kötött-e,

 különálló szenny- és csapa-
dékvíz-elvezetésre szolgá-
ló hálózat esetén a szenny-
víz-bevezetés szabályosan, a 
szennyvízelvezető hálózatra 
kötött-e.

„Az ingatlantulajdonosoknak 
2021. március 31-ig van lehető-
ségük önellenőrzésre, az eset-
leges illegális rákötések meg-
szüntetésére, vagy ha minden 
feltétel adott, akkor szabályos 
eljárás keretében legalizálni 
a csatlakozást. Ezt követően 
azonban, 2021. április 1-jétől a 

szabálytalan közműhasználat-
hoz a jelenleginél jóval maga-
sabb kötbér-, illetve pótdíjfize-
tési kötelezettség társul, amely-
nek összege szélsőséges esetben 
akár 500.000 forint is lehet” – 
közölte a szolgáltató.

Azok, akik bizonytalanok 
a csatornabekötésük tekinteté-
ben, a kellemetlenségeket úgy 
tudják a legkönnyebben elke-
rülni, ha a következő tanácso-
kat megfogadják:
 Első lépésként nézzék meg, 

hogy az ingatlanból a szenny - 
víz a közcsatornába vagy 
emésztőbe kerül-e!

 Ellenőrizzék le, hogy a szám-
lát a megfelelő szolgáltatótól 

kapják-e! (Közcsatorna-hasz-
nálat esetén a Fővárosi Csa-
tornázási Művek Zrt., emész-
tőhasználat esetén a Főváro-
si Településtisztasági és Kör-
nyezetvédelmi Kft. (FTSZV) 
jogosult számlázni.)
 Ellenőrizzék le, hogy az in-

gatlanról hova kerül a csapa-
dékvíz! Amennyiben a köz-
csatornába, akkor járjanak 
utána, hogy ez a szolgáltató 
engedélyével történik-e!
Az FCSM ügyfélszolgála-

tán jelentkezhetnek azok, akik 
esetleges szabálytalan beköté-
sük megszüntetése vagy ren-
dezése érdekében a türelmi idő 
alatt szeretnének intézkedni.

ELKEZDŐDHET A FELÚJÍTÁS 
A DEÁK UTCÁBAN
A rákospalotai Deák utcában tavasz-
szal indulhat a rekonstrukció, miu-
tán lezárult a közbeszerzési eljárás, 
és a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) aláírhatja a nyertes kivitelezők-
kel a szerződéseket. Az útépítés idén 
ősszel fejeződhet be. A projekt ke-
retében teljes hosszában felújítják a 
Deák utcát, valamint a hozzá csatla-
kozó mellékágat a Hubay Jenő té rig. 
A teljes pályaszerkezetet cserélik, új 
járdákat, gyalogos-átkelőhelyeket, 
továbbá parkolóhelyeket építenek, 
korszerűsítik a közvilágítást, és fákat 
ültetnek – tudatta a közlekedési tár-
saság. A Deák utca és mellékágának 
korszerűsítése a tervezett 133,35 
millió forint helyett tartalékkerettel 
együtt bruttó 122,8 millió forintba 
kerül, a közbeszerzési eljárás első 
helyezettje a Penta Kft. A BKK arról 
is tájékoztatott, ha sikerrel zárulnak 
a közbeszerzési eljárások, útfelújítás 
indulhat ősszel az újpalotai Erdőke-
rülő utcában és Zsókavár utcában is.

BKK-JEGYET A TRAFIKBÓL
Újabb ötven viszonteladónál lehet vo-
naljegyet és gyűjtőjegyet venni a BKK 
járataira. A tömegközlekedési jármű-
vezetők védelme érdekében hatá-
rozatlan időre felfüggesztették a já-
ratokon a vonaljegy-értékesítést. Az 
összesen már több mint 150 nemze-
ti dohányboltban azonban megvásá-
rolhatók az utazáshoz szükséges je-
gyek. A legújabb értékesítési helyszí-
neket hivatalos matricák jelölik, illet-
ve a BKK Pontkereső oldalán (www.
bkk.hu/pontkereso/) is megtalálhatók 
– közölte a BKK. A viszonteladói há-
lózathoz újonnan csatlakozó dohány-
boltokban 350 forintos vonaljegyet 
és 3000 forintos, 10 db-os gyűjtője-
gyet lehet vásárolni.

MEGÚJÚLT A FUTÁR
Új funkciókkal bűvült a Futár, a Buda-
pesti Közlekedési Központ (BKK) uta-
zástervező alkalmazása.
A megújult programban választható 
az osztott képernyős nézet: egyszerre 
látható az okoseszközökon a térképes 
megjelenítés, valamint a megállóhelyi 
indulások és a menetrendi informáci-
ók. Új funkció az elrendezés beállítá-
sa menüpont is. A böngészés hatéko-
nyabb használata érdekében feltüntetik 
továbbá a térképközéppontot, amely 
útiterv készítésekor hasznos lehet.

Bemutatták az új MOL Bubi biciklik prototípu-
sát a Csepel Zrt. üzemében. Idén tavaszra a kerék-
párok mellett a komplett szolgáltatás is megújul, 
pár hónap múlva egy modernebb, fenntartható 
közbringarendszert használhatnak a fővárosban 
közlekedők – írta a BKK.

A bicikli 3,1 kilogrammal könnyebb, mint 
elődei, defekttűrő, fújt gumikkal  felszerelt, ami 
könnyebb és gyorsabb haladást biztosít, az egy-
szerűbb használatot segíti az okoslakat, és egy 
praktikus mobiltartó is lesz a bringán.

Az új kerékpárokból összesen 1200 darabot sze-
relnek össze Csepelen, emellett felhasználóbarát, 
új weboldal és applikáció is készül, amellyel egy-
szerűen és gyorsan lehet intézni a biciklik bérlését.

-já-

Büntetés illegális bekötésekért

Fokozottan vizsgálják majd a csatornabekötések szabályosságát

KÖZMŰHASZNÁLAT

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

FŐVÁROSI HÍREK

Készülnek az új közbringák
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KÖZLEKEDÉS

KÖZÉPPONTBAN

Csepregi BotonD

A kivitelező február közepén felvo-
nult a Drégelyvár utcai felüljáró 
területére és megkezdte a munká-

latokat” – mondta el Benedekné Bagy-
inszky Márta annak kapcsán, hogy 
látható szakaszába érkezett az Újpalo-
ta közlekedésében létfontosságú útvo-
nal megújulása. A Polgármesteri Hi-
vatal Városgazdálkodási Főosztályá-
nak vezetője hozzátette, a fővárosi ke-
zelésű híd felújítását a projektgazda 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
koordinálja és közbeszerzési eljárás-
ban kiválasztott kivitelező végzi.

Néhány napja minden arra járó lát-
hatja, hogy a munkák az alépítmé-
nyen, vagyis a felüljáró alatt folynak. 
Benedekné Bagyinszki Márta elmond-
ta, a BKK tájékoztatása alapján a hét 

minden napján 8 és 16 óra között fog-
nak dolgozni a felüljárón – annak ér-
dekében, hogy az ütemezést tartani 
tudja a kivitelező, de a közelben élők 
nyugalmát, pihenését a legkevésbé ter-
heljék. A mostani munkálatokkal az 
előkészítés kezdődött meg, majd az 
érintett alépítmények mellett beépítik 
az acél nehézállványokat. Ezzel 2021 
májusáig végeznek, ezt követően kez-
dődik meg a munkák látványos szaka-
sza, a felépítmény, az úttest megújítá-
sa. A munkálatok tervezett befejezése 
és egyben a híd forgalom számára tör-
ténő visszaadása 2021 december végé-
re várható.

A felújítás teljes időtartama alatt 
folyamatos lesz a buszforgalom a 
felüljárón. Az autóforgalom tovább-
ra is szünetel, ezt a felüljáró mindkét 
oldalán pontosan jelzik táblákkal. A 

főosztályvezető elmondta, a XV. ke-
rületi önkormányzat minden segítsé-
get megad a fenntartó fővárosnak és a 
projektgazda BKK-nak, hogy az újpa-
lotaiak életében nélkülözhetetlen út-
vonal mielőbb biztonságosan járható 
legyen. A lakosság megértését és tü-
relmét kérte, mert a váratlan nehéz-
ségek után most már kézzelfogható 
közelségbe került a helyzet rendező-
dése.

Bár az ott élők és közlekedők azt 
hitték az elmúlt hónapokban, 
hogy „semmi nem történik” a 

Drégelyvár utcai felüljáróval, valójá-
ban hosszú ideje folyt a felújítás elő-
készítése. A hídról tudni kell, hogy 
több mint 47 éve áll a zuglói Csömö-
ri út és a korábban Frankovics Mi-
hály utcának hívott Drégelyvár ut-

MÁR „LÁTSZIK A FÉNY” 
A FELÜLJÁRÓ VÉGÉN
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Nagyon várják az 
újpalotaiak, hogy 
újra használhassák a 
veszélyessé vált Dré-
gelyvár utcai felül-
járót, ami az itt élők 
legfontosabb közleke-
dési kapcsolata a bel-
ső kerületek felé. A 
hídon a napokban az 
előkészítés és újrater-
vezést követően meg-
kezdődhetett a mun-
ka és az év végére 
megújul a több mint 
47 éves szerkezet.
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A kritikus alépítmén�eket 
acélszerkezetű

nehézállvánn�al erősítik meg

ca között. A felüljáró a Budapest szü-
letésének századik évfordulóján zaj-
lott nagyszabású fejlesztések sorában 
készült el, 1973 utolsó napjaiban ad-
ták át. Az azóta eltelt időben egyszer, 
1989-ben végeztek rajta felújítást – 
vagyis a rendszerváltás óta nem nyúl-
tak a szerkezethez.

M ég az előző fővárosi vezetés utol-
só hónapjaiban készítették el a 
terveket és 2019 nyarán indult el 

a közbeszerzési eljárás a felújításra. A 
Colas Zrt. nettó 779 millió forintért 
nyerte el a megbízást és a terveknek 
megfelelően 2020 tavaszán hozzá is kez-
dett a projekt előkészítéséhez. A szer-
ződés szerint a kivitelező feladata a pá-
lyaszerkezet burkolata, a vízszigetelés és 
víz elvezetési rendszer, valamint az alé-
pítmények felújítása lett volna, arról 
nem szólt a megállapodás, hogy a híd 
szerkezéhez is hozzá kellene nyúlni. A 
cég tavaly áprilisban kivonult a hely-
színre, azonban, ahogy mondani szo-
kás, ekkor jött a „feketeleves”. Ugyan-
is miután megbontották a híd külső be-
tonburkolatát, kiderült, hogy a mély-
ben a szerkezet nem úgy van megépítve, 
ahogy annak lennie kellene. Az 1989-es 
felújítás során ugyanis nem olyan szer-
kezetek kerültek be a hídba, mint ami-
lyenek a terveken szerepelnek.

Innen kezdődött a felújítás azon sza-
kasza, amely nem volt látványos, azon-
ban elengedhetetlen volt ahhoz, hogy 
újra biztonságos legyen ez az útvonal. 

Fel kellett mérni, hogy milyen állapot-
ban is van valójában a szerkezet és en-
nek fényében határozni kellett arról, 
milyen munkák következzenek.

A szerkezet tényleges állapotának fel-
mérésével a BKK a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem (BME) Hidak és Szerkezetek 
Tanszékét bízta meg, mint független 
szakértőt. Arra jutottak, hogy a híd 
alépítményei közül a hídfők és továb-
bi legalább négy pillér állapota veszé-
lyeztetheti a biztonságos használatot 
és a híd állékonyságát. Az Újpalota fe-
lé vezető forgalmi sávot mindenképp 
le kellett zárni, mert azon az oldalon 
helyezkedik el a híd keresztirányban 
vett mélyvonala, így az ázásból eredő 
károk itt érintették a legjobban a vas-

beton szerkezeteket. Amíg ezt nem ja-
vítják ki, addig elképzelhetetlen, hogy 
a hídra visszaengedjék a kétirányú for-
galmat. A hibák kialakulását a szigete-
lés tönkremenetele, az 1989-ban vég-
zett felújítás technológiai hibái, va-
lamint az elmúlt években elmaradt 
fenntartási munkák hiánya együtte-
sen eredményezték.

A szakértői vélemény ismeretében 
a BKK úgy döntött, hogy a kritikus 
alépítményeket acélszerkezetű ne-
hézállvánnyal erősítik meg. A BKK 
Zrt. kiemelt figyelmet fordított arra, 
hogy a műszakilag lehetséges opciók 
közül azt válassza, amely a felmerü-
lő költségek, a kockázatok mérlegelé-
se mellett a forgalmat a legkisebb mér-
tékben akadályozza és a lehetőségek-
hez mérten a legrövidebb idő alatt te-
szi lehetővé a híd újbóli használatát.

A Drégelyvár utcai felüljáró felújítá-
sának a története is jól mutatja, ho-
gyan bánt az itt élő nyolcvanezer 

emberrel Budapest előző vezetése. Kide-
rült, hogy a Tarlós-éra késlekedése mi-
att vált életveszélyessé a híd és ez azért 
történt, mert a XV. kerület ez elmúlt 
években büntetve volt, alig jutott fővá-
rosi fejlesztési forrásokhoz”– jelentette 
ki Tóth Imre. Az alpolgármester nem-
csak az önkormányzat vezetőjeként 
érintett, hanem képviselőként az ő kör-
zetéhez tartozik a felüljáró. Tóth Imre 
biztosított mindenkit, hogy a felüljárót 
kezelő főváros mindent megtesz azért, 
hogy mielőbb rendeződjön ennek a fon-
tos közlekedési folyosónak a helyzete 
és megköszönte a kerületiek eddigi tü-
relmét. Az alpolgármester hozzátette, 
szemmel látható, hogy a 2019-es válasz-
tások óta a főváros jóval nagyobb hang-
súlyt fektet a XV. kerületre, ennek kö-
szönhetően idén is több fővárosi kezelé-
sű útszakasz megújítása zajlik majd.

„Szeretnénk egy olyan kormányt, 
amelynek a budapesti utak legalább 
olyan fontosak, mint egy új stadi-
on építése” – ez Tüttő Kata vélemé-
nye. A városüzemeltetésért felelős fő-
polgármester-helyettes szerint a fővá-
rosnak több, mint 100 milliárd forint 
adóssága van a hidak állapotában. Bu-
dapest ugyanis a 2010 és 2019 közötti 
időszakban a szükséges összeg tizedét 
költötte hidakra, felüljárókra, ame-
lyekből van  közel 300 a fővárosban. 
Ez az adósság nemcsak Tarlós István 
mulasztása, tette hozzá, ugyanis a volt 
főpolgármester jelezte a kormánynak, 
hogy az elvonások miatt nem marad 
ezekre a munkálatokra elegendő for-
rás, hiszen az itthagyott iparűzési adó 
alig elegendő a közösségi közlekedés 
biztosítására. Tüttő Kata emlékezte-
tett, a budapestiek évente legalább 200 
milliárd forintot befizetnek az állam-
kasszába a üzemanyag utáni jövedéki 
adó formájában, és nem látnak vissza 
semmit ebből fejlesztések formájában.
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Nehéz helyzetben vannak a 
kerületi egyházak. A járvány 
kirobbanása óta az egyik 
legfontosabb feladatukról, a 
közösségépítésről kell lemon-
daniuk. Ráadásul tavasszal, a 
járvány első hulláma idején a 
miséket is csak online tartották 
az egyéb gyülekezeti tevékeny-
ségekkel együtt.

„Az őszi, második hullám csak 
a közösségi tevékenységeinket 
sodorta a kibertérbe” – mondta 
Szabó András, a 
Pestújhely-Újpalotai 
Evangélikus Egy-
házközség lelkésze 
–, az istentiszteletek 
azonban megtart-
hatóak maradtak az 
egészségügyi előírá-
sok betartásával.

Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy 

a pestújhelyi evangélikus templom-
ban csak előzetes regisztrációval 
lehet istentiszteleten részt venni, 
mert egy-egy alkalommal maxi-
mum tíz ember lehet jelen a szer-
tartáson. Jóval nagyobb az igény,  
ezért Szabó András vasárnapon-
ként két alkalommal – 9.45-kor és 
10.30-kor – tart istentiszteletet.

„A közösségi életünk azonban 
majdnem teljesen leállt. A csütörtök 
esti Biblia-óráinkat még online meg 
tudjuk tartani, melyen sokan részt 
szoktak venni, de a többi esemé-
nyünk egyelőre szünetel.”

Jelenleg tehát csöndesen zajlik az 
élet az egyházközsé-
gen belül, azonban a 
háttérben komoly 
munka folyik. Pest-
újhelyen több mint 
tíz éve tervezik már, 
hogy megnagyob-
bítják a kistemplom 
közösségi tereit. 

„A templomunk 
nyolcvannyolc éves, 

hamarosan jubilálni fog. A sekrestyét 
csak az ötvenes években ragasz-
tották hozzá, és ez a »mellékrész« 
ma már egyre kevésbé tudja betöl-
teni funkcióját” – fűzte hozzá Szabó 
András. 

Az egyházközség régóta ter-
vezte, hogy a sekrestyét lebon-
tatják, és a helyére egy korhoz 
és környezetéhez illő közösségi 
termet építenek a megfelelő kiszol-
gálóhelyiségekkel. A tervet azon-
ban  nehezítette egyrészt, hogy a 
Sándy Gyula által épített templom 
fővárosi védettséget élvez, más-
részt eddig nem volt tisztázott a 
Templom tér besorolása sem. 

„A Földhivatalnál közkertként 
nyilvántartott területre nem lehetett 
építeni. Ezt sikerült most átsoroltat-
nunk,  így végre jogtiszta  a helyzet 
ahhoz, hogy belevághassunk az 
építkezésbe” – mondta a lelkész.

Szabó András hozzátette: előbb 
terveket kell készíteni, majd egy 
kivitelezőt  találni, és akkor –  már 
nyáron – elkezdődhet a beruházás.

Súlyos veszteség érte a hazai és 
a kerületi sportéletet. Koronavírus 
okozta betegségben, 59. évében 
elhunyt Turu István ökölvívó és 
ökölvívóedző. 

Turu István pályafutását 1972-
ben kezdte. A tehetséges fiú sorra 
nyerte a magyar bajnoki címeket. 
Karrierje a felnőttek között is foly-
tatódott, számos nemzetközi tor-
nán lett aranyérmes, bekerült a 
válogatottba, és több világverse-

nyen képviselte a magyar színe-
ket. Pályafutását befejezve edző-
ként dolgozott, részt vett többek 
között a sportolók pekingi olimpi-
ára történő felkészítésében. Egy 
ideig a XV. kerületi Edőcs István 
Ökölvívó Sport egyesület utánpót-
lásedzője is volt. Nevelőmunkáját 
az önkormányzat 2010-ben az 
Év utánpótlásedzője címmel jutal-
mazta. 

Emlékét megőrizzük.

Elkezdődhet
a tervezés

Búcsú az edzőtől

Csak előzetes 
regisztrációval 
lehet isten
tiszteleten
részt venni

60+
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EGYHÁZKÖZÖSSÉG

EMLÉKEZÜNK

Turu István ökölvívó a kerületben is 
tevékenykedett

A DIKTATÚRA ÁLDOZATAI
Százmillióra becsülik a kommunista 
diktatúrák halálos áldozatainak szá-
mát a világon. Magyarországon száz-
ezrek vesztették életüket, és ennél is 
többen voltak azok, akiket a diktatúra 
hétköznapi valósága testileg és lelkileg 
megnyomorított. Kelet-Közép-Európá-
ban elsőként a magyar Ország gyűlés 
döntött arról, hogy legyen emléknap-
ja a kommunizmus áldozatainak, me-
lyet február 25-én tartanak. A szovjet 
hatóságok 1947-ben ezen a napon 
tartóztatták le jogellenesen, és hurcol-
ták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt főtitkárát. 
Bírósági tárgyalás nélkül 25 év kény-
szermunkára ítélték. Közel egy évtize-
det töltött börtönökben és munkatábo-
rokban. „Sokan azzal próbálják men-
teni a menthetetlent, hogy az eszme 
nem volt romlott, csak azok, akik a ne-
vében szörnyűségeket tettek” – írja dr. 
Matlák Gábor alpolgármester ez alkal-
mából. A cikk az önkormányzat hon-
lapján (bpxv.hu) olvasható.

A SAJTÓSZABADSÁG 
MÁRTÍRJAIRA EMLÉKEZTEK
Immár 101 éve, hogy a Dunába lőtték 
Újpesten a fasiszták Somogyi Bélát és 
Bacsó Bélát. Bűnük mindössze annyi 
volt, hogy az akkori Népszava hasáb-
jain kemény szavakkal bírálták az ép-
pen regnáló szélsőjobboldali hatalmat. 
Ez alkalomból Hajdu László, kerületünk 
országgyűlési képviselője Varju Lász-
lóval, Újpest-Angyalföld országgyűlési 
képviselőjével, Bedő Kata, Kanász-Nagy 
Máté és Czigler László újpesti alpol-
gármesterekkel és Barkóczi Balázzsal, 
a Dermokratikus Koalíció szóvivőjével az 
újpesti Duna-parton lévő emlékműnél 
helyezték el a megemlékezés koszorúit.
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riersCh tamás

Az Ápolók Napja február 
19-e, ebből az alkalomból a 
Bethesda Gyermekkórház 
egy egész hetet szentelt a 
munkájuk bemutatására. 
A kórház menedzsmentje 
elismerésül 230 ápolót egyedi 
ajándékokkal is meglepett.

„Nélkülük nincs gyógyítás” – 
mondta dr. Velkey György, a 
XV. kerülethez is kötődő Bethes-
da Gyermekkórház főigazgatója. 
– A betegágy mellett végzett ér-
zékenyen odafigyelő, szolgáló at-
titűd semmivel nem pótolható. A 
Bethesdában 1866-ban állt be az 
első ápoló, azóta folyamatosan, 
egymásnak átörökítve teljesítik 
a szolgálatot. Ehhez az évszáza-
dos lánchoz csatlakozni a mai fo-
gyasztói szemléletű világban na-
gyon bátor és minden elismerést 
megérdemlő vállalás. 

Ezt a kemény munkát és an-
nak szépségeit próbálta bemu-
tatni a kórház úgy, hogy az in-
tézmény közösségi oldalain és 
honlapján ápolóikról szóló kép-
sorozatokat, videós tartalma-
kat, podcasteket tettek elérhető-
vé. Tamásné Be-
se Nóra, a kór-
ház Rákospalotán 
élő kommuniká-
ciós igazgatója el-
mondta, minden 
anyag egy-egy ri-
port, amely élet-
történeteket mu-
tat be. Február 
18-án és 19-én az 
érdeklődők Insta-
gram storyban 

követhették végig egy rehabi-
litációs és egy sebészeti osztá-
lyon dolgozó ápoló munkájá-
nak minden részletét.

Mindezek mellett a kórház ve-
zetése egy apró, de fontos aján-
dékkal is meglepte a szakdolgozó-
kat. Az Ápolók Napja alkalmá-
ból mindenki egy minőségi láb-

belit kapott. 
„Apróságnak 

tűn het, de az in-
tézmény ápolói 
gyakran 15000 lé-
pést is megtesznek 
egy nap alatt a kór-
házban, így egy 
lábkímélő papucs 
praktikus ajándék 
a számukra. Az öt-
let megvalósításá-
ban a Batz Hunga-

ry Kft. segédkezett” – tájékozta-
tott a kommunikációs vezető.

Ezt az egyedi ajándékot egé-
szíti ki a kétszeres Év szalon-
ja-díjas Vintage Beauty Szépé-
szeti Nőintézettel kötött kü-
lönleges megállapodás, amely 

szerint fél éven át minden hó-
nap utolsó munkanapján egész 
nap szépészeti kezelést kapnak 
a kórház ápolói, amit az adott 
hónapban minden osztályon a 
leginkább leterhelt ápolóknak 
ajánlanak fel.

FEBRUÁR 19. 

1849. április 16-án Kossuth Lajos húgát, Zsuzsannát nevez-
te ki országos főápolónőnek, aki rövid idő alatt több mint 172 
tábori kórházat állított fel. Korát megelőzve megszervezte a se-
besültek szakszerű ápolását, és általános érvényű szabályokat 
fogalmazott meg. Főápolónőként elsőként vont be önkénteseket 
az ellátásba, betegápoló egyleteket alakított, amivel a világ által 
elismert Florence Nightingale-t (a modern nővérképzés, valamint 
a betegellátás reformjának elindítóját) is négy évvel megelőzte. 
2014-ben Kossuth Zsuzsanna születésnapját – február 19-ét – a 
Magyar Ápolók Napjává nyilvánították. 

ÁPOLÓK NAPJA

Átörökített szolgálat

Az intézmén� 
ápolói g�akran 
15000 lépést is 
megtesznek 
eg� nap alatt 
a kórházban

LEGYÜNK VÉGRE 
SZABADOK!

Egyedi ajándékok elismerésül

A XV. kerületi önkormányzat minden-
kit arra biztat, hogy kérje a COVID-19 
elleni vakcinát. Díszpolgárok, szakem-
berek is részt vesznek abban a kam-
pányban, melyben arra buzdítják a 
lakosságot, hogy az oltás a megoldás!
http://www.bpxv.hu/azoltasamegoldas
Balról: Hajdu László országgyűlési 
képviselő, Peskóné Dr. Buzna And-
rea főigazgató főorvos és Dr. Varga 
Pál állatorvos 
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1999-től hazánkban is minden 
évben, február 22-én, a Bűn-
cselekmények Áldozatainak 
Napján emlékezünk meg a sé-
relmet szenvedett emberekről. 
Az áldozatok védelmét, segí-
tését először civil szerveződés 
karolta fel, többek között az 
1989-ben alakult Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület.

A Belügyminisztériumban 
1998. október 15-én hozták 
létre az Áldozatvédelmi Iro-
dát, amely koordinálja az ál-
dozatvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat és együttműkö-
dik a társadalmi szervezetek-
kel. Hazánkban a civil szer-
vezetek mellett a rendőrségre 
helyeződik az áldozatvédelmi 

tevékenység súly-
pontja. A felada-
tok megoldása ér-
dekében a helyi 
rendőrkapitány-
ságokon áldozat-
védelmi szakem-
berek dolgoznak. 
A XV. kerületben 
ezt a munkát Ver-
des Edina rendőr 
zászlós, körzeti 
megbízott látja el.

– Bárki áldo-
zattá válhat, emiatt fontos tud-
ni, hogy Budapesten a VII. ke-
rületben, a Wesselényi utca 
69. szám alatt működik az Ál-
dozatsegítő Központ, mely-
ről minden információ meg-
tekinthető a www.vanse-
gitseg.hu vagy az Áldozatsegí-
tő Központ Facebook-oldalán. 

A központ éj-
jel-nappal ingye-
nesen hívható 
06 80225225-ös 
telefonszámát jó, 
ha mindnyájan 
beírjuk a telefon-
könyvünkbe – je-
gyezte meg a ren-
dőr zászlós.

Kinek tud se-
gíteni ez a köz-
pont? Bárkinek, 
aki bűncselek-

mény vagy tulajdon elleni sza-
bálysértés által érintett, tes-
ti vagy lelki sérülést, érzelmi 
megrázkódtatást, esetleg va-
gyoni kárt szenvedett. Verdes 
Edina hozzátette: a rendőrségi 
eljárás során is kérhető, hogy 
az áldozatsegítő szolgálat felve-
gye a kapcsolatot a sértettel.

riersCh tamás

A pandémia miatt jelentősen 
megnőtt az online vásárlások 
száma. Ez pedig az online 
bűncselekmények növekedé-
séhez vezetett. A Budapesti 
Rendőr-főkapitányság felhívja 
a figyelmet a csalásokra. 

Közleményükben egy konkrét 
esetet is leírnak, melyben a csa-
ló a sértett bankjának ügyinté-
zőjeként mutatkozott be, és ar-
ra hivatkozva, hogy az „ügyfél” 
számlájáról ismeretlenek pénzt 
akartak levenni, adategyeztetés-

nek álcázva próbálta megtudni 
tőle személyes adatait. Egy ilyen 
beszélgetés könnyen megtéveszt-
heti a gyanútlan sértetteket, akik 
észre sem veszik, hogy fontos in-
formációkat adnak ki ismeretle-
neknek. Annak érdekében, hogy 
minél kevesebb ilyen eset fordul-
hasson elő, a rendőrség minden-
kitől körültekintést kér, illetve 
azt, hogy a telefonon, SMS-ben, 
emailben és közösségi oldalon 
történő PIN-kód-kérésekre sem-
miképpen se reagáljunk! Kap-
hatunk hasonló irányú kérést  
rossz magyarsággal is, ennek oka, 
hogy az elkövetők gyakran kül-

földiek, akik fordítóprogrammal 
szerkesztik a leveleiket. Ne dől-
jünk be annak se, ha a bankunk-
ra hivatkoznak. Ilyenkor mindig 
hívjuk fel előbb a pénzintézet 
ügyfélszolgálati telefonszámát! 
Fontos tudni, hogy a bank isme-
ri a kártyatulajdonosok adata-
it, ezt sosem kéri az ügyfelektől. 
Ha adataink mégis adathalász el-
követők birtokába kerültek, ha-
ladéktalanul jelezzük az esetet a 
bankunk központi telefonszá-
mán, e-mail címén vagy szemé-
lyesen bármelyik bankfiókban, 
illetve azonnal tegyünk rendőr-
ségi feljelentést is!

KÖZBIZTONSÁG

ITTASAN VEZETETT
Nem sokkal a kijárási tilalom életbe 
lépése előtt, 19.45-kor igazoltatták a 
rendőrök azt az 52 esztendős férfit, 
aki a helyszíni vizsgálat eredménye 
alapján ittasan vezette járművét. A 
férfi elismerte az alkoholfogyasztás 
tényét, ezért eljárás indult ellene.

GARÁZDA UTAS
Egy 19 esztendős fiatalemberrel szem-
ben intézkedtek a kerületi rendőrök. A 
gyanúsított ugyanis garázda módon vi-
selkedett az egyik buszjáraton. A férfit 
a jármű vezetője többször leszállásra 
szólította fel, melynek csak nehezen 
akart engedelmeskedni. Miután leszállt 
a férfi, az első ajtóhoz ment, majd 
abba belerúgott. A sofőr kinyitotta az 
ajtót, a fiatalember pedig a buszra visz-
szaszállva sértegetni kezdte a vezetőt, 
és támadólag lépett fel ellene. Az egyik 
utas a sofőr segítségére sietett, vele a 
férfi dulakodni kezdett, mire az utas el-
esett, és emiatt nyolc napon belül gyó-
gyuló hámsérüléseket szenvedett. Idő-
közben helyszínre érkeztek a rendőrök, 
akik elfogták a férfit, és garázdaság 
vétsége miatt eljárást indítottak ellene.

AUTÓS ÜLDÖZÉS
Az egyik rákospalotai utcában egy sze-
mélyautóban árult „varázsdohányt” 
(pszichoaktív anyagot) egy 25 éves 
férfi. A férfit már figyelték a nyomozók, 
akik a villamosra felszálló vásárlókat 
és azok társait követték, a díler elfo-
gásához pedig egyenruhás segítséget 
kértek. A férfi, mikor észrevette a ren-
dőrök közeledtét, autójával menekülni 
próbált. A kocsi üldözése több kerü-
leten át tartott, közben a férfi számos 
közlekedési szabályt megsértett. Töb-
bek között egyszer a járdára felhajtva 
az ott sétálók testi épségét is veszé-
lyeztette. A férfit végül sikerült megállí-
taniuk a rendőröknek, akinek a ruháza-
tából több adagnyi, kiporciózott – felte-
hetően pszichoaktív anyagot tartalmazó 
– csomag került elő. A gyanúsított nem 
tagadta a bűncselekmény elkövetését, 
és a kihallgatása során részletes be-
ismerő vallomást tett. A férfit őrizetbe 
vették, a bíróság pedig elrendelte a le-
tartóztatását. A férfi ellen új pszicho-
aktív anyaggal való visszaélés bűntette  
mellett közúti veszélyeztetés vétsége 
miatt is eljárás indult.

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, V

ar
go

sz

ÁLDOZATVÉDELEM

ADATHALÁSZAT

Ö
ss

ze
ál

lít
o

tt
a:

 R
ie

rs
ch

 T
am

ás

Óvakodjunk a csalóktól!

A hel�i 
rendőrkapi-
tán�ságokon 
áldozatvédelmi 
szakemberek 
dolgoznak

Segítség több szálon
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ÁLLATMENTÉS

Március közepéig
maradnak a korlátozások
A kormány március 15-ig változatlan formában 
fenntartja a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozásokat – jelentette be Gulyás Gergely  
Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A szakértők véleménye egyértelmű, a járvány harma-
dik hulláma elérte Magyarországot, és a következő 
egy-két hétben akár drámaian is romolhatnak a vírus-
sal kapcsolatos számok. A következő két hét kifeje-
zetten nehéz lesz – mondta február 25-ei tájékoztató-
ján Gulyás Gergely.
Hozzátette: számos vírusmutáns jelent meg az or-
szágban, amelyek lényegesen gyorsabban terjednek 
az eddiginél. A miniszter jó hírnek nevezte ugyanak-
kor, hogy ezek mindegyike ellen védenek a Magyaror-
szágon rendelkezésre álló oltások.
Reményét fejezte ki, hogy már a korlátozások utolsó 
időszaka következik, erre esélyt ad az oltások tömeges 
beadása. Úgy fogalmazott, a feloldás néhány hét vagy 
akár egy hónap múlva megkezdődhet, annak ütemezé-
séről és formájáról az e célból indított konzultáció ered-
ményét figyelembe véve dönt majd a kormány.
Ezzel együtt dönt a kabinet arról is, hogy az oltási iga-
zolvány mire jogosítson.
Hangsúlyozta: a korlátozások feloldásához akkor jut 
a legközelebb az ország, ha minél többen be lesznek 
oltva. Február végéig csaknem 2,5 millióan regisztrál-
tak vakcináért.
Mint mondta, a legtöbb fajta oltóanyag a legnagyobb 
számban Magyarországon áll rendelkezésre az unió-
ban – hozzátéve, a következő két hétben felgyorsul 
az oltás folyamata, ezalatt több ember lesz beoltható, 
mint eddig összesen.

JÁg

Az elmúlt két évtizedben drasztiku-
san, több mint 50 százalékkal csök-
kent a magyarországi fecskeállo-
mány. A folyamat megállítása, a fecs-
kefészkek védelme érdekében a 
lakosság és az önkormányzatok se-
gítségét kéri a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME).

A városiasodott, sárfészket építő fecskék 
védelmében a lakosságnak nélkülözhe-
tetlen szerepe van. Állománycsökkené-
sük megállítását, megfordítását a meglé-
vő természetes fészkek és telepek foko-
zott védelmével, valamint az ezek mellé 
még március-áprilisban kihelyezett mű-
fészkekkel, sárgyűjtőhelyek létesítésével, 
valamint a madárürüléket felfogó fecske-
pelenkák felszerelésével, a parti fecskék 
esetében pedig költőfalaik felújításával, 
ásóval, lapáttal függőlegesre faragásával 
segítheti a lakosság – írta közleményé-
ben az MME.

A klímaváltozás miatt megjelenő új kár-
tevő és betegségterjesztő rovar- és 
szúnyogfajok elleni védekezésben ki-
emelkedő szerepük van a fecskék-
nek: mérési adatokon alapuló becslé-
sek alapján minden fecske körülbelül 
egy kilo gramm repülő rovart fogyaszt 
el, csak a költési időszak alatt. A ter-
mészetvédők felhívják a figyelmet arra, 
hogy Magyarországról akár kétmillió 
fecske is hiányozhat 2010 óta a nyár 
második felében, így legalább kétmillió 
kilogramm, azaz kétezer tonna kártevő 
és betegségeket terjesztő rovar marad 
évről évre a környezetünkben. 
Az MME idén a műfészkek és az ezek-
hez szükséges negatív sablonok elké-
szítését bemutató kisfilmekkel is segíti 
a madárbarátok felkészülését a fecske-
védelmi szezonra. Minderről bővebb in-
formáció a www.mme.hu honlapon ta-
lálható.

-s-ági

A Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesületnek civi-
lek jelezték hogy a szakrendelő környékén három gaz-
dátlan kutya szaladgál. Majd perceken belül már az M3-
as autópálya felhajtójánál észlelt kóbor kutyákról kaptak 
bejelentést. Az egyesület tagjai az átlagosnál is gyorsab-
ban érkeztek a helyszínre, azonban csak két kutyát si-
került „tetten érniük”. Az ebek a Szentmihályi út felett át-
haladó autópálya híd külső pillérjein ücsörögtek, így nem 
volt könnyű befogni az állatokat, de civilek segítségével 
végül sikerült. Szerencsére mindkét eb chipes volt, így az 
állatvédők épségben hazavihették a kutyusokat. Később 
a harmadik elkószált eb is meglett, a Rákos úti állatorvo-
si rendelőben tudta átvenni a gazdája.

(r)

Jövő őszre halasztja a kormány az ere-
detileg idénre tervezett népszámlálást 
a koronavírus-járvány miatt – derül ki 
a Magyar Közlönyben megjelent kor-
mányrendeletből.
Az adatfelvételt 2022. október 1. és no-
vember 20. között tartják majd meg. Az 
összeírásból kimaradt személyek és la-
kásuk pótösszeírását 2022. november 
28-ig kell befejezni.
Az adat-előkészítési, adatfeldolgozá-
si folyamat 2023. november 28-ig tart 
majd.

(j)

Népszámlálás elhalasztva

Vigyázzunk a fecskékre!

Befogták a kutyusokat

MOZAIK
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Romhányi József születésének 
100. évfordulója alkalmából már-
cius 6-án, 19 órakor a Centrál 
Színház online közvetíti az új 
bemutatóját. A „rímhányó Rom-
hányi”-tanítvány Philiph István 
szövegére Bárány Ferenc zené-
jével készült A Vérszipoly című, 
ellenállhatatlan humorú zenés 
rímdráma, rendezője Puskás 
Tamás. A komédia Seholsincs 
országban játszódik, szereplői 
pedig egy fehérmájú grófnő – 
Tompos Kátya fergeteges alakí-
tásában –, Cserna Antal és Ódor 
Kristóf mint félkegyelmű grófok, 
egy mellék üzemági munkás, Fe-
hér Tibor és Vári-Kovács Péter 
mint Vérszipoly, míg Básti Julit 
élete első Boszorkány szerepé-
ben láthatja a közönség.

KIÁLLÍTÁS 

Szerencsére sok tehetséges fiatal 
él a XV. kerületben. Ezek közül a 
különleges fiatalok közül keresett 
meg néhányat és invitált a Kikö-
tőbe Bedő Mónika. A havi rend-
szerességgel – egyelőre online 
formában induló sorozat – róluk 
szól. Láthatjuk alkotásaikat, be-
szélnek magukról, megosztják 
gondolataikat. 
Az első kiállító a 17 éves Czifra 
Zsófia, a Jaschik Álmos Művésze-
ti Szakgimnázium diákja. 
Mindenkit várnak a Kikötő 
Facebook-oldalára, aki kíváncsi 
Zsófi különleges személyiségére, 
eredeti festményeire március 
12-én 18 órakor. A Kikötő Ifjúsági 
Közösségi Tér a kiállítások mellett 
egyéb online programot is kínál a 
netezőknek. 

KÖNYV

Nincs ember a Földön, aki ne is-
merné Diego Armando Marado-
nát, a tavaly 60 évesen elhunyt 
világklasszis labdarúgót. Aktív 
pályafutása alatt egyesek iste-
nítették, mások gyűlölték, kiki-
áltották zseninek és csalónak is, 
edzőként voltak, akik felnéztek 
rá, mások kuruzslónak tartot-
ták. Egy biztos, a már 15 évesen 
profivá lett Maradona életében 
megjárta a mennyet és a poklot, 
átélte a dicsőséget és a bukást 
is. Pincési László újságírónak 
köszönhetően most 60 lélegzet-
elállító történetet olvashatunk, 
az argentin ikon pályán és pá-
lyán kívül töltött életéről. A kö-
tet megpróbál teljes képet adni 
minden idők egyik legnagyobb 
labdarúgójáról.

PÁLYÁZAT

A vírushelyzet miatt már egy éve, 
hogy átértékelődtek az ünnepek. 
A hagyományok azonban nem tör-
tek meg és a közelgő húsvétra is 
készülődhetünk. 
Az Újpalotai Szabadidő központ 
például húsvéti locsolóversenyíró 
pályázatot hirdet az XV. kerületi, 
alkotó kedvű gyerekek és fiatalok 
részére. Ha szereted az ötletes lo-
csolóverseket, várod már a húsvéti 
ünnepeket, és szívesen ápolnál 
egy szép hagyományt, nevezz be 
Te is!
A játékban önállóan megírt alko-
tással lehet részt venni, a műveket 
a szerző nevének és életkorának 
feltüntetésével, e-mailben várják az 
uszik.csokonai@gmail.com e-mail 
címre március 31-ig.

Csepregi BotonD

Cserdiné Németh Angélánál 
járt „kollégája”, Gábor 
Balázs, az XV GYIÖK 
vezetője.

Aktívan működik a kerületben 
a diákok képviselete, a XV. Ke-
rület Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzata, vagy ahogy töb-
ben ismerhetik, az XVGYIÖK. 
Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester „kollégáját”, Gábor 
Balázs diákpolgármestert fo-
gadta a közelmúltban. A be-
szélgetésen részt vett Fazekas                            
Réka és Hábenczyus Maximi-
lián alpolgármester, Nagy Luca 
jegyző, Szabó Vanessza Bianka 
aljegyző, illetve a diákok mun-
káját, közösségi életét egyenge-
tő Balog Fruzsina és Kormos 
Adrienn ifjúsági referens.

A fiatalok elmondták, hogyan 
élik meg az ismét több hónapja 

zajló digitális oktatást. Kiderült, 
hogy a társas kapcsolatok vissza-
szorulása, illetve a kitartó mun-
kájuk felértékelte a diákok ön-
kormányzatiságát, és egyre töb-
ben keresik meg a GYIÖK-öt 
problémáikkal. Sajnos a kime-
rültség, a bezártság, a toleran-

cia csökkenése, a helyzet keze-
lésének nehézségei konfliktuso-
kat okoznak. Szóba kerültek a 
nyári táborok is, arról pedig a 
GYIÖK- vezetők számoltak be, 
hogy az online térben meg sze-
retnék szervezni a következő 
KÖR-DÖK fórumukat.

Érettségi
hagyományosan
Írásbeli és szóbeli számonkérés-
sel tervezik megtartani az idei 
érettségit, a vizsgák előtt álló di-
ákok személyes konzultációkon 
vehetnek részt az iskolákban – 
nyilatkozta az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának közneve-
lésért felelős államtitkára.

A tavaly tavaszi és őszi írás-
beli vizsgákon, valamint a januá-
ri középfokú felvételin alkalma-
zott intézkedések – tantermen-
ként tíz tanuló, maszkviselés, 
testhőmérséklet-mérés, távolság-
tartás és kézfertőtlenítés – mel-
lett  sehol sem alakult ki góc-
pont. Ősszel pedig harmincez-
ren tudtak szóban is levizsgázni 
úgy, hogy egy tanteremben há-
romtagú bizottság vizsgáztatott 
egy-egy érettségizőt – mondta 
Maruzsa Zoltán.

Az államtitkár hangsúlyozta: 
január eleje óta arra kérik az in-
tézményeket, hogy a közismereti 
tárgyakból éljenek az érettségire 
felkészítő személyes konzultáci-
ók szervezésének lehetőségével. 

J.Á.

A polgármester fogadta
a diákpolgármestert

TALÁLKOZÓ OKTATÁS
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Eszmecsere a digitális oktatástól a nyári táborokig 
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A koronavírus-járvány sem akadályoz-
hatja meg a kerületi nyugdíjasokat ab-
ban, hogy aktívan éljék mindennap-
jaikat. A 60+ híradóban betekintést 
nyerhetnek abba, milyen változatos 
elfoglaltságokkal töltik szabadidejüket 
szépkorú honfitársaink. 

Hétfő, 19:00

ESEMÉNYEK, PROGRAMOK, TV MŰSOR

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
Tavaszi kézműveskedés videóval
március 6., szombat 10 óra

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

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Merítő
Vendég: Osváth-Kovács Enci, mosoly-
felelős
március 5., péntek 18 óra

Nyitnikék!
Vendég: Katona Zsuzsa, a Dancing 
Queen Tánciskola vezetője
március 10., szerda 18 óra

Válogatás a PeKH archívumából
L. Ritók Nóra kiállításának megnyitója 
– 2020. január 22.
március 12., péntek, 18 óra

Ismeretlen ismerősök
Bleier Gábor beszélgetőtársa Varga 
Gábor Vargosz
március 17., szerda 18 óra

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

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Hajónapló – online újság fiatalok-
kal, fiataloknak 
Érdekességek, humor, divat, kereszt-
rejtvény, film-és programajánlók jó re-
ceptek kéthetente szombatonként.
március 6., szombat

Karate
Egyszerű önvédelmi gyakorlatok Tóth 
István sensei vezetésével.
március 9., kedd 16 óra

Ínyenc kalózok konyhája Gittával
Sütés, főzés fiataloknak kéthetente 
csütörtökönként.
március 11., csütörtök 16 óra

Csodálatos kísérletek online
(kéthetente péntekenként)
március 12., péntek 16 óra

Keddi kikötő kreatív Krisztával
(kéthetente keddenként)
március 16., kedd 16 óra

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

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Nőnapi meglepetés
Nőnap alkalmából csodaszép papírvi-
rágokkal kedveskedünk látogatóink-
nak az Újpalotai Közösségi Ház hirde-
tőtáblájánál.
március 8., hétfő 9-18 óráig

Zárlat-tárlat
Zacher Dorottya és Okszana Szinyici-
na díszítőfestészetének Amíg nem fáj, 
nem művészet c. online kiállítása meg-
tekinthető az Újpalotai Közösségi Ház 
facebook-oldalán.
április 2-ig

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

KANGA KLUB
Online Pacsmagolda
Ötletek a közös alkotáshoz kisgyerme-
kes anyukáknak.
péntekenként

Online Öko Kanga
Öko tippek kisgyermekes anyukáknak.
keddenként

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

KOZÁK TÉRI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
„Így vagyOK”
Nőnapi lélekemelő online beszélgetés 
március 5., péntek 11 óra

Nőnapi lélekemelő interaktív est 
zárt csoportban
március 9., kedd 19 óra

A kokárda hős asszonyai
online beszélgetés
március 15., hétfő 11 óra

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.03.05-04.06.

Érdekli a természet és az állatvilág? 
Az Élő bolygó műsorban rendszere-
sen láthatnak aranyos kisállatokról 
szóló beszámolókat, fontos kérdé-
sekre kaphatnak választ az állattar-
tók, valamint különleges növények-
ről, rovarokról, emlősökről és ma-
darakról tudhatnak meg érdekes-
ségeket.

Péntek 20:05

Lemaradt egy koncertről? Nem tudott 
elmenni egy író-olvasó találkozóra? 
Esetleg ott volt, de felidézné az élmé-
nyeit? 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

Hogyan szerepelt legutóbbi mérkőzé-
sén a REAC? Milyen eredményekkel 
tértek haza a legutóbbi versenyről ka-
ratésaink? Hányféle sportkörből válo-
gathatnak gyermekeink a kerületi isko-
lákban? Csak néhány kérdés azok kö-
zül, amire sportmagazinunkban meg-
találhatják a választ.

Hétfő és szerda, 19:40

A tavasz éltető ereje semmihez 
sem fogható. Az újjászületést a 
természet ébredését nem vélet-
lenül szokták szimbolikusan a 
szebbik nem lelkéhez hasonlí-

tani. Ilyentájt a lányok kerülnek 
középpontba, városrészünkben 
március 8-a alkalomból a höl-
gyeké a főszerep. A Csokonai 
Művelődési Ház ugyanis nőnapi 
játékot hirdet nem csak nők-
nek! Nincs más teendő, mint 
felkeresni egy XV. kerületi nőt 
ábrázoló szobrot, lefotózni és 
feltenni  a képet a Csokonai Fa-
cebook-oldalára vagy emailben 
a kviz.csmh@csokonaikk.hu 
címre elküldeni. Minden részt-
vevőnek ajándékkal kedvesked-
nek. Beküldési határidő: 2021. 
március 31. 

Nőnapi játék
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Zárt kapus palotai derbi
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LABDARÚGÁS

KÉZILABDA

riersCh tamás

Győzelemmel kezdte a 
REAC labdarúgócsapata a 
tavaszi szezont. A nyitó-
fordulóban mindenképpen 
bizonyítani akartak Kiss Ta-
másék. Ami nem ígérkezett 
könnyűnek, hisz az ellenfél 
az örök rivális újpalotai 
Testvériség (Tesi) volt. A két 
csapat a földrajzi közelség 
miatt mindig is presztízsmér-
kőzéseket vívott egymással. 
Erre pedig a jelenlegi zárt 
kapus szabályok mellett is 
számítani lehetett.

A február 20-i derbit a Szántó-
föld úti műfüves létesítményben 
rendezték, amely helyszín a leg-
elvakultabb drukkerek számá-
ra láthatóvá tette a találkozót. A 
kerítésen kívülről ugyanis a hi-
deg ellenére is jó páran kísérték 
figyelemmel a mérkőzést. A „né-
zők” pedig érdeklődve hallgat-
ták, amint a két edző – a korábbi 

játékostársak –, 
Dinka Balázs 
és Kollár Zsolt 
hangosan biztat-
ta csapatát. Az első 
félidőben nagyjából 
ezek az edzői meg-
nyilvánulások voltak 
a legizgalmasabb mo-
mentumok, a második fél-
időben aztán gyorsan fel-
pörögtek az események. 

A REAC a saját neve-
lésű Micheller Tamás 
révén ugyanis már az 
első percekben gólt 
szerzett, így a Testvé-
riség lépéskényszer-
be került. Ez pedig 
a REAC dolgát is 
megkönnyítette. 

A rákospalotaiak 
rendre le is kontráz-
ták az újpalotaiakat, 
ám a második gólt 
nem tudták berúg-
ni. Az utolsó pillana-
tig meccsben tartotta 

a Tesit is. A zöld-fehérek 
az utolsó tíz percben min-
dent egy lapra feltéve roha-

mozták a kék-sárgák ka-
puját, az utolsó pillana-

tokban még a kapu-
suk is előre ment, 
hátha tud egy gólt 
fejelni. A lehető-
ség meg is volt, 
ám a helyzet ki-
maradt, így a 
2021-es első palo-

tai derbit a REAC 
nyerte egy nullra. 

Az első Tesi-győ-
zelemre tehát még vár-

ni kell, a két csapat eddigi talál-
kozóit ugyanis rendre a REAC 
nyerte, eddigi egyetlen döntetle-
nük a már említett bajnoki nyi-
tófordulóban volt. A mérkő-
zést követően pedig a REAC-
nál már a dobogó eléréséről be-
széltek, melytől a 16. fordulót 
követően mindössze hat pont 

(két győzelem) választja el az 
együttest.

riersCh tamás

1986. március 8-án 
rendezték a svájci ké-
zilabda-világbajnokság 
döntőjét. A mérkőzés a 
jugoszláv és a magyar 
csapat nagy csatáját hoz-
ta, hazánk válogatottja 
végül „csak” ezüst érmes 
lett. Ki gondolta volna 
harmincöt éve, hogy ez 
a magyar férfi kézilabdá-
zás egyetlen világbajno-
ki érme marad?

„Sikerre éhes generáció 
volt – mondta az akkori 
csapat egyik vezéregyé-
nisége, a Rákospalotán 
élő Kovács Mihály. – A 
vébészerepléshez persze 
az is kellett, hogy 1984-
ben eltiltottak minket 
az olimpiai részvétel-
től, így tényleg nagyon 
vágytunk a győzelem-
re. Mindenáron szeret-
tük volna megmutatni 

a világnak, hogy jók va-
gyunk.”

A svájci sikerről a Ma-
gyar Kézilabda Szövet-
ség sem szokott megfe-
ledkezni. A ’86-os döntő 
évfordulóján köszöntik 
az akkori hősöket.

„Ma már legtöbbször 
csak ezeken az alkalma-
kon találkozunk egy-
mással. Mindenkinek 
családja van, dolgozik, 
éli az életét. Néhányan 

még eljátszogatunk a 
Budapest Old Boys ne-
vű csapatban, azonban 
az akkori válogatottból 
már egyre kevesebben 
vagyunk a pályán.”

Kovács Mihály so-
sem szakadt el ked-
venc sportágától. A 
háromszoros világvá-
logatott, világbajno-
ki ezüstérmes, olimpi-
ai negyedik helyezett 
és sokszoros magyar és 

olasz bajnok kézilabdá-
zó jelenleg a MALÉV 
SC ügyvezető igazgató-
ja. Emellett edzősködik 
is, „szabad idejében” a 
korábbi klubjából, az 
Elektromos SE-ből és a 
Pestszentlőrincből ala-
kult PLER KC utánpót-
láscsapatait trenírozza.

„Figyelemmel köve-
tem a kézilabdát, a ja-
nuári egyiptomi vi-
lágbajnokságot is néz-
tem. Hozzám is eljutot-
tak azok a vélemények, 
hogy a mostani csapat 
már-már a nyolcvanha-
tos generációra hasonlít. 

Remélem, így lesz, kü-
lön öröm, hogy a válo-
gatottban helyet kapott 
egy régi tanítványom, 
Máthé Dominik is. 

Kovács Mihály a 
szomszédos Zuglóban 
nőtt fel, a XV. kerü-
lettel való kapcsolata a 
kézilabdának köszön-
hető.

„Sokszor játszottunk 
az újpalotai kék és li-
la iskola tornacsarnokai-
ban, ahol találkoztunk 
más klubok játékosai-
val is. Így történt, hogy 
17 évesen megismertem 
feleségemet, aki akkor 
a Bányagép csapatában 
kézizett, és tősgyöke-
res rákospalotai. Nyolc-
vankilencben költöztem 
én is ide, és azóta kisebb 
megszakítással itt lakom. 
Réka lányom a Dózsá-
ba járt, és kézilabdázott 
is az iskolai csapatban – 
mondta Kovács Mihály.

Kovács Mihál� 
sosem szakadt 
el kedvenc 
sportágától

A siker „Kovácsa”



www.bpxv.hu  2021. március 4. 21  SPORT

ÚJRAKEZDÉS
Hosszabb kihagyás után újra együtt 
edzhetett a NIHON Újpalota SE vala-
mennyi klubja. A kispesti, a fóti, az 
újpesti és természetesen a XV. ke-
rületi is. Szécsényi Attila vezetőedző 
elmondta, bár a klubok versenyzői 
eddig sem álltak le, a négy klub spor-
tolóinak közös edzése majd egy éve 
szünetelt már. Az újrakezdés utáni 
első edzés, február 19-én a Pólus Fit-
ness termében zajlott, ami a veszély-
helyzet alatt a NIHON Újpalota SE ott-
hona marad, itt hetente többször lesz-
nek majd összevont edzések.

TISZTELGÉS
Február 22-én ünnepeltük a Magyar 
Parasport Napját. Ebből az alkalom-
ból  az elhunyt paralimpiai bajnokokról 
immár négy éve a Parlament melletti 
Olimpiai Parkban is megemlékeznek. 
Idén a koronavírus-járvány miatt csak 
szűk körben történt a koszorúzás, 
melyen Szekeres Pál, a Magyar Para-
limpiai Bizottság  tiszteletbeli elnöke 
is részt vett. Szekeres Pál pályafutá-
sa Rákospalotáról indult, az olimpiai 
bronzérmes, háromszoros paralimpiai 
bajnok vívó a Dózsa György Gimnázi-
umban érettségizett.

TÖKÉLETES HÉTVÉGE
Ritkán fordul elő, hogy egy kis egye-
sület csapata egy hétvégén az ország 
két legismertebb labdarúgóklubját, a 
Ferencvárost és az Újpestet is elpá-
holja. Az újpalotai Dalnoki Labdarú-
gó Akadémiával pontosan ez történt. 
Legkisebb csapatuk (U 8-9) ugyan-
is a Mészöly Focisuli téli ligájában 
előbb február 19-én 12-4-re verte az 
UTE csapatát, majd másnap a dalno-
kis focipalánták a partnerkapcsolati 
együttműködés jegyében a Fradival 
is megmérkőztek, s ha már az FTC 
Utánpótlás Centrumában jártak, ak-
kor 17-10-re le is győzték nagynevű 
ellenfelüket. Simon Péter, az akadé-
mia vezetője szerint ez egy „tökéletes 
hétvége” volt.

HÁROMÉVES TÖRTÉNET
Már három éve történt, de máig hi-
hetetlen: 2018. február 22-én a Liu 
Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch 
Viktor és Burján Csaba összeállítású 
magyar short trackváltó aranyérmes 
lett a phjongcshang-i téli olimpián. 
A négy fiú a magyar sport első téli 
olimpiai aranyérmét szerezte.

KOSÁRLABDA

DÍJÁTADÁS

riersCh tamás

Lokálpatrióta-díjban része-
sült tavaly a 112 éves Testvé-
riség-Újpalota Sportegyesület 
(Tesi). 

A méltatás szerint az elis-
merést az évekkel, illetve az 
utánpótlás-nevelésben kifej-
tett tevékenységével érdemel-
te ki a csapat.

„Óriási megtiszteltetés szá-
munkra, hogy ezt a díjat 2020-
ban mi kaphattuk – mondta Il-
lés Zoltán, az elnökség tagja, a 
Tesi operatív vezetője. – Klu-
bunk közel négyszáz sporto-
lójának 90 százaléka a kerület-
ben lakik, illetve az edzőink 
és alkalmazottaink többsége 
is ezer szállal kötődik a város-
részhez. Ezért lett a klub ne-
ve Testvériség – Újpalota SE.”

Az egyesület jelenleg há-
rom szakosztállyal műkö-
dik, a legnagyobb létszámú a 
labdarúgás, de sokan járnak 
súlyemelésre és íjászatra is. 

„Az utánpótlás-nevelésben 
célul tűztük ki, hogy a fiata-
labb korosztályok a felnőtt csa-
patainkhoz hasonló sikereket 
érjenek el. Felnőtt csapatunk a 

2020/2021-es kiírásban jelenleg 
a 7. helyen áll, de szeretnénk az 
első háromba kerülni  – jegyezte 
meg Illés Zoltán. – Az íjász szak-
osztály versenyzői legtöbbször 
éremmel térnek haza az orszá-
gos versenyekről. A súlyemelő 
sportolóink is jelentős eredmé-
nyekkel, többek között már fel-
nőtt Európa-bajnoki éremmel is 
büszkélkedhetnek.  

A Tesi azonban a lokálpatrio-
tizmusával is beírta magát a ha-
zai sporttörténelembe. A helyi 
egyesület ugyanis azzal a külön-
legességgel dicsekedhet, hogy Il-
lés József személyében Magyar-
ország – valószínűleg – leghosz-
szabb ideje regnáló klubvezető-
jét is magáénak tudhatja. Józsi 
bácsi immár 51 esztendeje, 1970 
óta irányítja a XV. kerületi klu-
bot, ami mindenképpen rekord-
nak számít.

Kosártanoda gyerekeknek

Lokálpatrióta klub

riersCh tamás

A REAC Kosártanoda február elején Budake-
szin debütált. A kerületi gyerekek a Magyar 
Kosárlabda Szövetség Kosárpalánta-fordu-
lójában léptek először a nyilvánosság elé. A 
sportiskola legifjabb szakosztálya alig néhány 
hónapja, 2020 nyarán alakult, az érdemi 
munkát azonban csak a tanév kezdetét köve-
tően tudták elkezdeni.

„Nem könnyítette meg a helyzetünket a járvány 
– mondta Halm Roland, a szakosztály vezetője. 
– Alighogy elkezdődött a tanítás, máris lehetet-
lenné vált az iskolai munka. Szerencsére a Szent 
Korona Általános Iskolában dolgozhattunk, és 
sikerült egy húszfős csapatot kialakítanunk.”

Az alsó tagozatos (elsős és másodikos) gyerekek 
az őszt még a játékkal való ismerkedéssel töltöt-
ték. Az első színre lépésük a Magyar Kosárlabda 
Szövetség Kosárpalánta versenyrendszerének no-
vemberi fordulója lehetett volna, ám a sportisko-
la szakemberei a vírushelyzet miatt azt a szereplést 
még nem vállalták. Most, februárban azonban már 
a soron következő fordulóban ott voltak Budake-
szin, ahol az U9-es vegyes csapat nagy lelkesedéssel 
vett részt a játékos feladatokban. 

„Jó volt látni, hogy a gyerekek mennyire élvez-
ték azt, amit csináltak. Ez ugyanis az alapja annak, 
hogy minél előbb megszeressék a kosárlabdázást.”

Ebben pedig nagy segítségükre lehet a szak-
osztály vezetője, Halm Roland, aki a ’90-es évek 
magyar kosárlabdasportjának egyik legismertebb 
alakja volt. A közel száz válogatottsággal rendel-
kező bedobó a címeres mezben és a klubcsapa-

taiban is kimagaslóan szerepelt. A válogatottnak 
az 1998-as salgótarjáni selejtezőn az ő utolsó má-
sodperces triplájával sikerült legyőznie a világbaj-
noki ezüstérmes oroszokat, amely siker hosszú 
idő után Európa-bajnoki részvételt jelentett a szá-
munkra. A Honvéddal, a Körmenddel és az Alba-
comppal pedig négy magyar bajnoki- és hét kupa-
győzelmet ért el.

„A REAC Kosártanoda célja, hogy az alsó tago-
zatos gyerekekkel megszerettesse a játékot, illetve 
hogy játékos formában elsajátítsák a kosárlabdázás 
alapjait. Ezt követően kerülnének majd a gyerekek 
olyan klubokhoz – remélhetőleg a Budapesti Le-
győzhetetlen Feketékhez, akik a kerületben mű-
ködnek –, ahol már csapatszinten és versenyszerű-
en kosarazhatnának.”

Jó eredménnyel debütált a kis csapat
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ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. március 4.
XI. évfolyam 4. szám

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. március 18.
Lapzárta: 2021. március 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 Életképek 
REJTVÉNY”! Két helyes megfej-
tő könyvjutalomban részesül.
Beküldési határidő: 
2021. március 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.

A 2021/03. szám helyes megfej-
tése: „A farsangi gasztronó-
mia hagyományai”
A 2021/03. szám helyes 
megfejtői közül Hoffmann Or-
bánné, XV.ker., Halasi Zoltán: 
Bella Iatlia című könyvét Tomka 
János, XV.ker, Nicole Krauss: 
Sötétlő erdő című könyvét 
nyerte.
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Levendula OPTIKA
nyiTÁSi AKCiÓ!*

*Érvényes március 31-ig.

SzemüvegKereTeK ÉS SzemüveglenCSÉK

25-30 % kedvezménnyel.**
**részletek az üzletben.

Teljes körű látásvizsgálat, 
bejelenkezés nélkül!***

***Szemüveg és kontaktlencse rendelés esetén ingyeneS!

1151 Budapest, Fő út 4-6.
H–P: 10–18 óráig • Tel.: 06 20 931 0013
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

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

INGATLAN
Elcserélném 78 nm-es, felújított,3,5 
szobás, örökbérletű önkormányzati la-
kásomat. Érdekel: kertes, 48 nm-es, 2 
szobás lakás (akár régi bérű)
Tel.: +36 70 421 6337

Vennék 2 generációs házat.
Tel.: +36 20 325 6500

Elcserélném 1+2 1/2 szobás önkor-
mányzati lakásra saját tulajdonú vidéki 
kétszintes házam. 
Tel.: +36 70 629 6893

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

ELADÓ Újpalotai 36nm-es másfélszo-
bás 4.emeleti panel programban részt 
vett házban, egy felújítandó lakás. Irány-
ár: 23,9 Millió Ft Érdeklődni +36 30 272 
53 37 számon lehet. 

Kiadó középkorú párnak + 1 felnőtt 
hozzátartozónak, 2 szobás lakás búto-
rozva. Internet, tv, hűtő, mosógép. 
Tel.: +36 30 936 3522

Kiadó, eladó üzlethelyiséget keresek fo-
gászatra. Tel.: +36 20 325 6500

Albérletbe keresek hölgyet, hosszú 
távra, fizetség megegyezés alapján. 
Tel.: 06 1 418 4573

Olcsó albérletet keresek a XV. kerület-
ben 2 főre. 
Tel.: +36 30 245 2759 vagy tábori.an-
csi@gmail.com

Budapest 30 km-es körzetén belül tel-
ket vásárolnék, elhanyagolt zártkert és 
gyümölcsös is érdekel. Tel.: 
+36 20 454 9152

ADOK–VESZEK
Eladó egy db új szobai WC, 12 E Ft, 
Tel.: +36 20 470 0007

Eladó varrodámból megmaradt méter-
áru, (pamut, selyem, szövet, stb.) feke-
te-fehér csipke méteráru, zipzár 18 – 
120 cm, könyvek, HIFI torony. 
Tel.: 06 1 592 0813

Eladó cseh kristálycsillár, 2 db fa köny-
vespolc 80cm x 180 cm x 28,5cm. Ár 
megegyezés szerint. 
Tel: +36 30 210 2907

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

Eladó áron alul elektromos, működő-
képes kukoricadaráló, konyhaszekrény, 
komplett hűtővel. 
Tel.: +36 20 497 3086 

Eladó Rejtvényfejtők kézikönyve (447 ol-
dal), Keresztrejtvény lexikon (860 oldal), 
200 Forintos ezüstérmék (1992, 1993 
évi), Üzemképes TÜSPED vasmázsa. 
Tel.: +36 70 273 1886

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

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

Eladó kb. 300 db-os DVD gyűjtemény, 
másolt filmek minden témában. 
Tel.:  06 1 31 785 8864

Eladó használt, régi, pár újabb alkat-
résszel rendelkező számítógép. Ár meg-
egyezés szerint. 
Tel: +36 30 210 2907

INGYEN ELVIHETŐ
Fakivágásból maradt ágak, 
gallyak tüzelőnek, mulcsolásra ingyen 
elvihető. Mennyisége kb.10 m3, két 
utánfutónyi. 
Tel.: +36 30 984 9668

TÁRSKERESŐ
Idős asszony barátkozna hasonló 
korú idős személlyel, aki szintén 
magányos. 
Tel.: +36 30 861 0037

Ötvennégy éves 152/51 filigrán 
hölgy vagyok. Komoly kapcsolat 
reményében keresem társam, aki 
szívesen venné, ha hozzáköltöznék. 
Kis járáshiba nem akadály. 
Szeretem a vidámságot, zenét és ol-
vasást. 
A hívásokat 15–20 óra között várom. 
Tel.: +36 70 418 6105

Telefonon ismerkedne, 
nemdohányzó, rendezetten élő 
70-es értelmiségi úrral, egy 
168/70/55 kg, jó megjelenésű, 
zenei, közéleti 
érdeklődésű értelmiségi hölgy. 
Tel.: +36 30 940 0979 

GONDOZÁS
ÉLETJÁRADÉK Éljen anyagi 
biztonságban, egészítse ki nyugdíját. 
Kössön velem életjáradéki 
szerződést. 
Tel.: +36 30 364 9594

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

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

LEGADENT FOGTECHNIKA
1158 Bp. Pestújhelyi u. 48  
Fogsorok készítését, javítását vállalja a 
fogtechnika.
Igény szerint házhoz is megyek.
Tel: +36 20 325 6500

Szabó Balázs vállalja kémények bélelé-
sét, építését, kondenzációs kazánok te-
lepítését teljes körű ügyintézéssel.
+36 20 264 7752

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

Fodrászat: férfi, női, gyerek

Kézápolás: manikűr, műköröm, géllakk

Test és lélek masszázs

Fül- és testgyanta

Fájdalomcsillapítás, kineziológiai 
szalag felrakása

Köpölyözés

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes ki-
szállással és azonnali elszállítással kész-
pénzért vásárol régi és új könyveket, tel-
jes könyvtárakat, térképeket, metszete-
ket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, 
festményeket, porcelánokat, egyéb régi-
ségeket, teljes hagyatékot. 
Tel: 06(1)312-62-94; 
+36 30 941 2484

A Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat Magyar Egyesület családokat, 
házaspárokat keres nevelőszülői feladat-
ra Budapesten és maximum 40 km-es 
körzetében. További információ: 06-30-
520-50-87 vagy 123beal@gmail.com

Kertépítés, térkövezés, favágás, bo-
zótírtás, metszés, gyepesítés, kerítésépí-
tés, tereprendezés. Ingyenes felmérés 
és árajánlat! 
Tel: +36 20 259 6319, 
web: www.telekrendezes.hu

Keresek használt Zepter Bioptron Lám-
pát, Színterápiát, Légterápiát és Cera-
gem ágyat készpénzért! Érdeklődni: 
+36 20 529 9861

+36 30 232 8383
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A Bp. XV. ker. Önkormányzat
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

pályázatot ír ki az alábbi bérlemény üzleti célú hasznosítására,
2021. április 1-től. 

Cím: Bp. XV., Rákos út 77/a. Szakrendelő I. emelet
Terület: 15 m2

Tevékenység: Az egészségügyi intézmény ellátásával összeegyeztethető 
kereskedelmi/forgalmazói tevékenység.
A helyiség az alábbi kereskedelmi tevékenységek végzésére nem vehető 
bérbe: optika, gyógyászati segédeszközök forgalmazása, audiológiai ellátás, 
büfé üzemeltetés. 

Minimum bérleti díj: 4.800,-Ft AM/hó/m2

Közmű átalány: 630,-Ft AM/hó/m2       
A helyiség üres állapotban bérelhető. A helyiségben vízhálózat nincs. A belső 
tér kialakítását, berendezési tárgyainak beépítését a Bérlőnek kell elvégezni.
 
A pályázatban az alábbiakat kérjük megjelölni:
 megajánlott bérleti díj: Ft/m2/hó
 a forgalmazott áruk köre
 nyitvatartási idő

Csatolandó a pályázathoz:
 az egyéni vállalkozói igazolvány/cégkivonat másolata,
 köztartozás-mentességről igazolás

Beadási határidő: 2021. március 18.
Postai úton vagy e-mailen: Bp. XV. ker. Önkormányzat Dr. Vass László Egész-
ségügyi Intézmény 1152 Bp. Rákos út 77/a., vagy penzugy@xv-euint.hu 
A hirdető bármikor visszavonhatja a hirdetést. Az elbírálást háromtagú bizottság végzi 
a kért adatok és csatolt iratok alapján. Az elbírálás során figyelembevételre kerül:
 a végzett tevékenységnek az egészségügyi intézményi működéshez való 
kapcsolódása, a beteg és dolgozói igények kielégítése, 
 a megajánlott bérleti díj összege.

xvmedia.hu
HÍREK, AKTUALITÁSOK A XV. KERÜLETRŐL
  Friss hírek a XV. kerületről, Budapestről, 
Magyarországról és a nagyvilágról a hét 
minden napján, naponta többször is

  Videók – tudósítások, interjúk és 
közéleti-információs műsorok

  Az XV TV műsorai élőben és visszanézhető módon
  Kerületi programajánló
  Áttekinthetőbb, egységes arculat
  PODCAST: hogy a kocsiban is meghallgathassa

Megújult telefonos  
XV Media app! 

 Friss hírek – értesítésekkel
 Videók
 Podcast
 Aktuális ÉLETképek 

magazin
 Androidra és iPhone-ra


