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Jónás ágnes

A koronavírus-járvány har-
madik hulláma miatt hozott 
kormányzati korlátozó intéz-
kedések nyomán kerületünk-
ben is több szigorítás lépett 
életbe.

Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester elrendelte a nappa-
li ellátást végző szociális intéz-
mények bezárását. 

Az Egyesített Szociális Intéz-
mény alábbi telephelyei márci-
us 22-éig zárva lesznek.
Értelmi Fogyatékosok  

Napközi Otthona  
(Árendás köz 4-6.)

Fejlesztő Gondozó Központ  
(Molnár Viktor utca 94-96.)

Időseket és Demenciával 
Élőket Segítő Szolgálat 
(Kontyfa utca 3.)

Időseket Segítő Szolgálat 
(Klebelsberg Kunó  
utca 20/A)

Időseket Segítő Szolgálat 
(Arany János utca 51.)

Szünetel a személyes ügyinté-
zés a polgármesteri hivatalban 
március 22-ig. Személyes ügy-
intézésre csak születés és halál-

eset anyaköny-
vezése; házassági 
szándék bejelen-
tése; teljes hatá-
lyú apai elismerő 
nyilatkozat – szü-
letendő gyermek 
esetében; anya-
könyvi kivonat 
kiadása sürgős 
esetében van le-
hetőség, kizáró-
lag telefonon előre egyeztetett 
időpontban.

Az önkormányzati tulaj-
donú sportlétesítményeket a 
sportszervezetek csak saját fele-
lősségükre használhatják. 

A polgármester március 16-
tól április 6-ig ügyelet biztosí-
tása mellett rendkívüli szünetet 
rendelt el a kerületi bölcsődék-
ben. Az ügyeleti ellátásban csak 
egészséges gyerek vehet részt! 

Ügyeletes bölcsődék és elérhe-
tőségeik:
Szivárvány Bölcsőde  

(Fő út 33.); 307 7228,  
+36 70 658 1567;  
ebi3@xvbolcsode.hu

Százholdas Pagony Bölcsőde 
(Kontyfa utca 6.) 418 3377, 
+36 70 658 1598;  
ebi10@xvbolcsode.hu

A bölcsődékben 
az ügyeleti ellá-
tást vagy a napi 
egyszeri, elviteles 
meleg ebédet igé-
nyelni kell telefo-
non vagy e-mail-
ben munkanapo-
kon 7:00 és 16:00 
között a fenti elér-
hetőségek valame-
lyikén.

Az óvodákban, iskolákban az 
emberi erőforrások minisztere 
március 8-tól rendkívüli szüne-
tet rendelt el. A rendkívüli szü-
net utáni első munkanap 2021. 
április 7.

Kerületünkben három helyszí-
nen van óvodai ügyelet:
Hétszínvirág Összevont 

Óvoda Molnár Viktor  
Tagóvodája  
(Molnár Viktor utca  
94-96.),

Rákospalotai Összevont 
Óvoda Szövőgyár utcai 
Tagóvodája  
(Szövőgyár utca 24.)

Újpalotai Összevont  
Óvoda Napsugár 1.  
Tagóvodája  
(Nádastó park 1.)

Az önkormányzat a veszély-
helyzet fennállása alatt min-
den, kerületi lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelke-
ző óvodásnak, iskolásnak biz-
tosítja a napi egyszeri meleg 
ebédet. A diétás étkezést azon-
ban nem tudja biztosítani.

A veszélyhelyzet időszaka 
alatt szükséges étkezést meg 
kell rendelni.

Az étkezés kizárólag telefo-
non vagy e-mailben rendelhető 
meg. Az étkezés megrendelésé-
nél fontos, amennyiben a ren-
delés egy adott munkanapon 
8:00-ig beérkezik, az étkezést 
a következő munkanappal tud-
ják biztosítani.

A meleg ebédet csak saját tá-
roló edényben lehet elvinni, 
munkanapokon 12 és 14 óra 
között.

A meleg ebédet a Gazdasá-
gi Működtetési Központ aláb-
bi elérhetőségein lehet megren-
delni:
– telefon (munkanapokon 08– 
16 óra között): +36 70 492 3378, 
+36 70 492 3380.
– e-mail: 
kozetkeztetes@gmkxv.hu

További részletek a korlátozó 
intézkedésekről a www.bpxv.hu 
honlapon találhatók.

Kerületi korlátozások

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az ügyeleti 
ellátásban csak 
egészséges 
gyerek vehet 
részt
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csePRegi BOTOnD

A kormányzati megvonások 
nagyobb kárt okoznak a 
városnak, mint a koronavírus 
és a vele járó gazdasági válság 
– állítja Szeged polgármestere. 
Cserdiné Németh Angéla Bot-
ka Lászlóval egyeztetett, mely 
kapcsán interjúban nyilatko-
zott az ellenzéki politikus.

Hogyan érintik Szegedet a 
kormányzati elvonások?
Eddig több mint 10 milliárd fo-
rint veszteséget szenvedtünk el 
a kormány büntetőpolitikája 
miatt. Döbbenetes felelőtlenség-
nek tartom, hogy a járvány ide-
jén a kormány a városok támo-
gatása helyett megszorításokba 
kezdett. Azt pedig végképp el-
fogadhatatlannak tartjuk, hogy 
az év végén csak a fideszes nagy-
városokat kompenzálták. Az 
önkormányzatok vannak a jár-
vány frontvonalában, mi tud-
juk és látjuk legjobban, hol 

van szükség segítségre és aktív 
közbe avatkozásra. Nem elvon-
ni kellene a forrásokat, hanem 
növelni a minél sikeresebb vé-
dekezés érdekében. Ahogy ezt 
teszik tőlünk nyugatra is.

Lát-e bármilyen esélyt arra, 
hogy a kormány kompenzálja 
az érintett önkormányzatokat?
A kormány a városok kifosztásá-
val nemcsak a baloldali választó-
kat bünteti, hanem minden pol-
gárt egyaránt. Az ellenzéki veze-
tésű nagyvárosok, Budapest és a 
budapesti kerületek között szo-
ros az együttműködés. Közösen 
harcolunk a magyar emberek ér-
dekéért. A városok kifosztásá-
val minden magyar ember veszít, 
bárhol is éljen, hiszen a szolgálta-
tások többségét a faluban élők is a 
nagyvárosokban veszik igénybe. 

Hogyan látja egy évvel a válasz-
tások előtt az ellenzék esélyeit?
Négy évvel ezelőtt is tudni lehe-
tett, hogy csak teljes összefogás-

sal van remény a Fidesszel szem-
ben. Szerencsére ezt mára min-
den ellenzéki párt megértette, 
és megszületett a megállapodás 
az előválasztásról is. Egy biztos, 
nem dőlhet senki hátra. Nem is 
a győzelem az igazán nagy fela-
dat, hanem utána helyreállítani a 
magyar köztársaságot. Szegeden 
készen állunk, és mindent el fo-

gunk követni annak érdekében, 
hogy olyan új kormányunk le-
gyen, amely nem ellenségként 
tekint városunkra! Az a célunk, 
hogy hazánk visszatérjen a de-
mokrácia, a szolidaritás és az 
igazságosság ösvényére. 

A teljes interjú 
a bpxv.hu honlapon olvasható.

Önkormányzati látogatás
A városrészünkbe látogatott március 4-én Dobrev Klára. Az Euró-
pai Parlament alelnöke a kerület vezetésével többek között arról is 
beszélgetett, mennyire fontos, hogy 2022-től olyan kormánya le-
gyen hazánknak, amelyik az uniós fejlesztési programok brüsszeli 
egyeztetése előtt kikéri a helyi közösségek és önkormányzatok vé-
leményét, javaslatait. 

Botka László: ki fogunk tartani
ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS

EGYEZTETÉS
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Az ellenzéki vezetésű városok között szoros az együttműködés

Véleménycsere a helyi értékektől az uniós támogatásokig

Ha Önnek is étterme van a Tizenötödik kerületben és vállal házhoz szállítást vagy elviteles 
kiszolgálást, akkor egy rövid bemutatkozással jelentkezzen! Küldjön e-mailt a polgarmester-
ikabinet@bpxv.hu címre, és mi egyszeri alkalommal ingyenesen megjelentetjük hirdetését! 
További részletek: https://www.bpxv.hu/ahelyiazertek

VÍG KALMÁR ÉTTEREM
1151 Budapest Fő út 78. 

A Víg Kalmár 1994 óta várja vendégeit hagyományos magyaros konyhával. 
Ebben a nehéz helyzetben is nyitva tartanak. A hét minden napján napi 
menüvel (2 fogás 1100 forint), és a’la carte étlappal, amelyre hétköznap 
20% kedvezményt adnak. 
Az étterem házhoz is szállít, amellett, hogy megtalálható a Wolton és 
NetPincéren is. 
Mindhárom SZÉP KÁRTYÁT elfogadják.

Telefon: +36 1 306 4019; +36 70 747 0117
www.vigkalmar.hu; www.facebook.com/vigkalmar

VÍG KALMÁR ÉTTEREM

BABÉRLEVÉL ÉTELBÁR

PASA KEBAB PALOTA

HIRDETÉS
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Jónás ágnes

A tavalyi év a pandémia miatt 
különösen nagy terhet rótt a 
szociális szektorra. 
Egy önkormányzatnak az egyik 
legfontosabb feladata, hogy az ál-
tala irányított településen az ott 
élőknek biztosítson megfelelő 
szociális védőhálót, és megőrizze 
a támogatások rendszerét. 

Az idei költségvetés összeállí-
tásakor nagyon nehéz helyzetbe 
kerültünk, mivel a kormány az 
ország költségvetési hiányát az 
önkormányzatok megsarcolásán 
keresztül akarja „szolidaritás” cí-
mén enyhíteni. Nincs Európá-
ban, de még a világon sem olyan 
kormány, amelyik egy világjár-
vány kellős közepén saját bevéte-
li forrást von el az önkormányza-
toktól! Pont ellenkezőleg, támo-
gatja azokat, például az unióból 
érkező járványkezelésre fordítan-
dó forrásokból. Nekünk úgy kel-
lett segítséget nyújtanunk az em-
bereknek, hogy közben a járvány 
alakulásáról semmilyen tájékoz-
tatást nem kaptunk a kormány-

hivataloktól, miközben folyama-
tosan vonják el tőlünk a forrása-
inkat. Ennek ellenére igyekez-
tünk mindent megtenni, hogy az 
arra rászorulók ne érezzék meg, 
milyen nehéz-
ségekkel küz-
dünk.

Hogyan tud-
ta segíteni ön-
kormányza-
tunk a legin-
kább rászoru-
lókat?
A vírus mi-
att állásukat el-
vesztőknek és 
családjuknak 
igény szerint, 
de maximum háromszori alka-
lommal ötvenezer forintos szoci-
ális támogatást nyújtottunk, vala-
mint halasztást adtunk a hosszab-
bítandó bérleti szerződések meg-
kötésére. Maszkot biztosítottunk 
a lakosságnak és védőfelszerelést 
az önkormányzati intézmények 
dolgozóinak. Emellett a szolgálta-
tásainkat is fenntartottuk. Figyel-

tünk arra, hogy ha koronavíru-
sos megbetegedés történt bölcső-
dékben, óvodákban, akkor cso-
portok, intézmények bezárásával 
fékezzük a járvány terjedését, de 
úgy, hogy közben a nem kon-
taktszemélyek továbbra is hozzá-
jussanak az ellátáshoz. 

Az új költségvetésben jut-e any-
nyi pénz szociális cé-
lokra, mint korábban?
Idén is biztosítani kí-
vánjuk a már meglé-
vő szociális támogatá-
sokat, mint például a 
karácsonyi támogatást, 
melynek igényjogo-
sultsági határát az inflá-
cióhoz igazítva meg-
emeltük. Segélyezési 
rendszerünk kereteit a 
felhasználási igények-
hez igazítottuk. Ahol 
kevesebb igény mutat-

kozott, ott csökkentettünk, ahol 
nagyobb, ott emeltünk. Nagyság-
rendileg százmillió forintos kere-
tet tudunk biztosítani a rászoru-
lók támogatására, ami megközelí-
ti az előző évek gyakorlatát.

A járvány mellett azért volt 
lehetőség egyéb fontos dolgok 
megvalósítására is.

E borzalmas és embert próbáló 
világjárvány közepette sem áll-
hat meg az élet, és a segítségnyúj-
tás mellett egyéb fontos dolgok 
megvalósítására is sort kerítet-
tünk. Az egészségügy területén 
nagy eredménynek számít, hogy 
tavaly saját forrásból beszerez-
tünk egy CT-gépet, így csökken-
teni tudtuk az ilyen jellegű vizs-
gálatok várólistáját. Idén pedig 
felújítjuk a Hősök úti rendelő-
intézet 2 épületét, melyben fogá-
szati centrum és kényelmes, mo-
dern háziorvosi ellátás működik 
majd.

Idén lesz-e újabb bérlakás-
pályázat?
Szűkös anyagi lehetőségeink 
mellett igyekszünk a lakhatá-
si válság kerületünkben is érez-
hető problémáin enyhíteni. A 
kormánynak nincs bérlakás-
programja, különböző hitelek-
kel csak a tulajdonszerzést pre-
ferálja. Az önkormányzatokat 
teljesen magára hagyja a lakha-
tási gondokkal küszködő, tu-
lajdont szerezni nem tudó ál-
lampolgárok vonatkozásában. 
Saját erőforrásból új bérlaká-
sokat építeni, vagy akár a telje-
sen lerobbant, rossz műszaki ál-
lapotú lakásokat felújítani iszo-
nyú nehéz feladat, miközben a 
kormány folyamatosan jelen-
tős forrásokat von el az önkor-
mányzatoktól. Az előző évben 
sikerült szociális bérlakáspályá-
zat kiírásával kilenc család lak-
hatását megoldani, idén pedig 
piaci lakáspályázat kiírását ter-
vezzük felújítási kötelezettség-
gel, melyre tizenegy lakást jelöl-
tünk ki. A kerület lakáskoncep-
ciója ez év tavaszára készül el.

A járvány új hullámában ho-
gyan segít az önkormányzat?
A kerületi vállalkozásokat, 
azok ellehetetlenülésének elke-
rülése érdekében A helyi az ér-
ték programmal segítjük, en-
nek keretében a vállalkozások 
ingyenes megjelenési lehetősé-
get kapnak a Tizenötödik újság-
ban és önkormányzatunk hon-
lapján.

A járvány harmadik hullá-
ma mind az egyént, mind a ke-
rületet újabb és újabb megpró-
báltatásoknak teszi ki, amiben 
legjobb tudásunk szerint igyek-
szünk helytállni, továbbra is tá-
mogatva a lakosságot és segítve 
a vállalkozásokat, mert nem ad-
juk fel a harcot sem a vírus el-
len, sem az egyéb gondok terén!

Továbbra is segítjük a lakosságot
és a vállalkozásokat

ALPOLGÁRMESTERI INTERJÚ

Nagyságrendi-
leg százmillió 
forintos keretet 
tudunk biztosí-
tani a rászorulók 
támogatására
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Az idei költségvetés elfogadása kapcsán kértük meg 
Tóth Veronika alpolgármestert, beszéljen a szociális 
ellátásban és az egészségügyben tavaly elért eredményekről, 
illetve az idei tervekről.
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RieRsch Tamás

Az Egyesített Szociális Intéz-
mény (ESZI) minden évben a 
polgármesteri hivatalban ren-
dezi az éves szakmai tanács-
kozását. Idén a pandémiás 
helyzet miatt szűk körben és 
online zajlott az eszmecsere. 

A zoom-os kerekasztal-beszél-
getésre a XV. kerületi jelző-
rendszer egy-egy megbízottját  
hívták meg. A fórum témája  az 
előző évi gyermekvédelmi in-
tézkedések, feladatok elemzé-
se szokott lenni. Idén a résztve-
vőknek nagy hangsúlyt kellett 
fordítaniuk a járványügyi hely-
zet miatt kiala-
kult, speciális kö-
rülményekre is.

„A találkozón 
áttekintettük az 
elmúlt év tapasz-
talatait, a mind-
annyiunkat érintő 
nehézségeket, és 
megosztottuk egy-
mással azokat a 
jó gyakorlatokat, 
kreatív megoldá-
sokat, amelyek 
átsegítettek min-
ket, illetve az álta-
lunk ellátott gyer-
mekeket, családokat a felmerülő 
problémákon” – mondta Száz-
né Orosz Krisztina, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ vezető-
je, a tanácskozás szervezője.

Az online rendezvényt Cser-
diné Németh Angéla polgár-
mester nyitotta meg, majd Száz-

né Orosz Krisztina beszélt a 
központ tavalyi munkájáról. 
Molnárné Csillag Mirna egy-
ségvezető-helyettes ismertette 
a jelző rend szer működtetésével 
kapcsolatos tapasztalatokat, va-
lamint  az idei terveket, többek 
között amíg a járványveszély 
fennáll, a szakmai egyeztetések 
online formában történnek.

Az intézmények és szerveze-
tek – a bölcsődék, az óvodák és 
iskolák, a  kerületi rendőrkapi-
tányság, a  helyi egészségügyi ellá-
tás, a SZÉRA és a GYIÖK – kép-
viselői beszéltek azokról az új ki-
hívásokról, amelyek a rendkívüli 
helyzet miatt nehézséget jelentet-
tek a gyermekek, családok ellátá-

sában. Bemutatták 
azokat a megoldá-
sokat is, amelyek 
enyhíthették a ví-
rushelyzet negatív 
következményeit, 
valamint elmond-
ták javaslataikat az 
idei év jelzőrend-
szeri munkájára 
vonatkozóan. Az 
elhangzottak alap-
ján megállapítha-
tó, a XV. kerület-
ben 2020-ban a jár-
ványügyi veszély-
helyzet okozta 

korlátozások ellenére hatékony 
szakmai együttműködés való-
sult meg. A februári tanácskozást 
Gráczer Irma, az Egyesített Szo-
ciális Intézmény igazgatója zárta. 

Az online rendezvény felvé-
tele megtalálható az eszixv.hu 
oldalon.

Nem befolyásolják a kormányablakok 
nyitvatartását a március 8-tól életbe lépő 
szigorítások, azonban a kormányhivata-
lok arra kérik az ügyfeleket, hogy csak a 
legszükségesebb, halaszthatatlan ügyek-
kel keressék fel a kormányablakokat, és 
lehetőség szerint válasszák az elektroni-
kus ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfél-
szolgálatok az eddig megszokott előzetes 
időpontfoglalást követően fogadják az 
ügyfeleket. Az idopontfoglalo.kh.gov.hu 
oldalon, a megújult magyarorszag.hu ol-
dalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható 

telefonszámon továbbra is lehetőség van 
időpontfoglalásra. 
A társadalmi kontaktusok számának 
csökkentése érdekében a kormány meg-
hosszabbította a lejáró okmányok érvé-
nyességét. Így a november 4. után lejárt 
igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig Magyar-
ország területén használhatók maradnak. 
Ugyanez vonatkozik azokra az okmá-
nyokra is, amelyek a tavaszi veszélyhely-
zet idején, március 11. és július 3. között 
jártak le. 

Éteri eszmecsere
GYERMEKVÉDELEM

Beszéltek azok-
ról az új kihívá-
sokról, amelyek 
a rendkívüli 
helyzet miatt 
nehézséget 
jelentettek

ÜGYINTÉZÉS KORMÁNYABLAKOKNÁL
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Százné Orosz Krisztina: speciális körülmények, új kihívások

VÍG KALMÁR ÉTTEREM

PASA KEBAB PALOTA

BABÉRLEVÉL ÉTELBÁR

PASA KEBAB PALOTA

Ha Önnek is étterme van a Tizenötödik kerületben és vállal házhoz szállítást vagy elviteles 
kiszolgálást, akkor egy rövid bemutatkozással jelentkezzen! Küldjön e-mailt a polgarmester-
ikabinet@bpxv.hu címre, és mi egyszeri alkalommal ingyenesen megjelentetjük hirdetését! 
További részletek: https://www.bpxv.hu/ahelyiazertek

PASA KEBAB PALOTA
1157 Budapest, Nyírpalota út 71.

Az étterem 2014. óta várja kedves vendégeit Újpalota szívében, a toronyház 
tövében. Specialitásaik a kemencében sült házi kézműves piták, kebabok, 
Csirke- vagy borjúhús kebabtálak, dürümök, saláták. Ételeiket a NetPincér 
és a WOLT szállítja házhoz. Szeretettel várják vendégeiket a hét minden 
napján 11 órától 21:30 óráig.

Telefon: +36 70 709 2717
www.facebook.com/pasapalota 

HIRDETÉS
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TIZENÖT 2035

Születésem, 2009 óta a kerület-
ben lakom, ide jártam óvodába, 
illetve jelenleg általános iskola 
felső tagozatába.

Egyrészt nagyon szeretem a 
kerületünkben, hogy nagyságá-
hoz képest renge-
teg bölcsőde, óvo-
da és iskola találha-
tó itt, és folyamato-
san újak épülnek. 
Ezt azért találom jó-
nak, mert a külön-
böző diák sport- és 
tanulmányi verse-
nyeken össze tud-
juk mérni tudásun-
kat. Nagyon büszke 
vagyok, hogy kerüle-
tünknek méltán híres 
sportklubja is van: a 
REAC. A klubnak én 
is tagja vagyok, napi 
szinten járok edzés-
re. Kedvelem még, 
hogy csendes ke-
rület, kivéve a felső 
szomszédunk. Örü-
lök, hogy sok fa-
csemetét ültettek, 
mert így nagy lomb-
koronás fák lesznek 
a későbbiek folya-
mán. Régi kerület-
nek számít, ezáltal rengeteg ér-
dekes látnivalóval, épülettel ta-
lálkozhatunk, melyeket érdemes 
felkeresni. Minden év végén az 
adventi időszakban szeretem fel-
keresni a Hubay Jenő teret, so-
káig gyönyörködve a Polgármes-
teri Hivatal kivilágításában. Sze-
retem a kerületben, hogy ötvö-
ződik benne a kertvárosi és a 
lakótelepi övezet.

Nagyon jó lenne, ha a Rákos 
út teljes szakaszát kátyúmente-
sítenék. Nagyon rossz a kerület-
ben az úttestek minősége, leg-
inkább ezen kellene változtatni, 

valamint több zöld területet kiala-
kítani. Sajnos ahol én laktam és 
most is élünk a zöld területeket 
alakítják át parkolási lehetőség-
nek az ott lakók részére. A ját-
szótereket lehetne modernizálni, 

gondolva a nagyobb gyerekek-
re, szinte mindegyik az apróknak 
(bölcsis-ovis korú) van berendez-
ve. Ki lehetne alakítani hasonló 
tendenciát, mint a szomszédos 
kerületben is, kosárpálya, gör-
deszka-pálya építésével. Hatal-
mas segítséget adna, ha lenne a 
kerületnek egy kórháza is, vagy 
olyan egészségügyi intézménye, 
mely modernizált, bár a mostani 
helyzetben már megfelelő orvo-
si ellátásnak is örülnék, és nem 
kellene különböző vizsgálatok-
ra szintén a szomszédos kerüle-
tekbe elmenni. Nagyon sok he-

lyen közvilágításra lenne szük-
ség, sötétek az utcák, nem a fő 
utak esetében, hanem melléku-
taknál, melyek mindennap hasz-
nálva vannak az ott élők által. 
Nagyon hasznosnak találnám az 

Ázsia Center és a Pólus Center 
között a gyalogos közlekedés ki-
építését. Óriási álmom válna va-
lóra, ha a kerületnek lenne met-
róközlekedése (pl. a 4-es metró 
meghosszabbítása). Amíg édes-
apám gyalog járt dolgozni Új-
pestre, minden reggel hosszú 
perceket várakozott a Rákospa-
lota-Újpest vasútállomás mellet-
ti sorompónál, hogy átjusson a 
síneken. Ide szerintem kivitelez-
hető lenne egy aluljáró, mind-
emellett pedig az itt már meglé-
vő gyalogos hidakat fel lehetne 
újítani. Szintén egy nagy álmom 

lenne, ha a Késmárk utca és az 
Erdőkerülő utca közötti hatalmas 
területet beépítenék lakóházak-
kal (talán ott lehetne életem első 
lakása?!).

15 év múlva ebben a kerü-
letben képzelem el 
a felnőtt éveim kez-
detét. Valószínű ak-
korra modernizálódik 
több minden, gon-
dolva itt a közleke-
dési eszközökre. Re-
mélhetően megépül a 
kerület első kórháza 
is modern berende-
zésekkel felszerelve, 
megfelelő szakem-
bereket alkalmazva, 
bár addigra a modern 
techno lógia által már 
robotokkal fognak 
vizsgálni, akik megál-
lapítják egyből, hogy 
kinek milyen beteg-
sége van, és megfe-
lelő ellátásban része-
sítik. Addigra épülni 
fog új pláza is. Nap-
elemek fogják meg-
világítani az utakat, 
még az eldugottabb 
részeket is, hogy biz-
tonságban hazajus-

son mindenki sötétedés után az 
otthonába. Elektromos busszal, 
úgynevezett zöld busszal lehet 
majd közlekedni, végállomáson-
ként megfelelő számú töltőállo-
mást biztosítva számukra.

Akkorra mindenkiben tudato-
sul, hogy nem szennyezi a kör-
nyezetét esélyt kapva, hogy a mi 
gyermekeink is megismerjék a 
kerület múltját, és tegyenek jö-
vőjéért. Mindenképpen megma-
radna a kerület csendes, élhető 
és szerethető formája, mert én 
nagyon szeretek itt élni!

Szabó Bence

A XV. kerületről alkotott véleményem

Az önkormányzat a legkisebbeket is bevonta a jövő tervezésébe, méghozzá a Tizenöt2035 
című Óvodai Rajzpályázatának és Iskolai Fogalmazáspályázatának segítségével. A tavalyi 

évben kiírt versenyre számos alkotás érkezett, amiből a kiválasztott pályamunkákat két hétig 
láthatták a JCDecaux Magyarországgal kötött együttműködésnek köszönhetően a kerület 23 

buszmegállójában is. Számtalan technikával, változatos témákat megragadva igazán ötletes és 
kreatív munkákkal pályáztak a gyerekek. A KRESZ-parktól kezdve egy új uszodán át  

a környezettudatos megoldásokig megannyi ötlet került papírra, hogyan is szeretnék látni 
a XV. kerületet 15 év múlva.

Lajhó Dorina Kiara: Állatbarát város
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MÁRCIUS 15.

RieRsch Tamás

A járványügyi intézkedé-
sek miatt idén is csak szűk 
körben, programok helyett 
néma főhajtással történtek a 
március 15-i kerületi megem-
lékezések. 

„A tavaly márciusban hazán-
kat is elérő világjárvány miatt 
gyökeresen megváltoztak a 

mindennapjaink. Több mint 
egy éve korlátozások, óvintéz-
kedések közepette, elzárva a 
családtagjainktól, barátainktól 
éljük az életünket” – mondta 
Cserdiné Németh Angéla, mi-
után az önkormányzat vezeté-
sével megkoszorúzta a pestúj-
helyi ereklyés országzászlót, 
illetve a rákospalotai Kos-
suth-szobrot. A polgármester 
hozzátette: ilyen körülmények 

között is fontos emlékeznünk 
rá, hogy 1848-ban ezen a na-
pon sorsfordító jelentőségű 
eseménysorozat vette kezde-
tét Pesten. „A szabadságáért 
és függetlenségéért harcoló 
magyar nemzetre, a híres 12 
pontban megfogalmazott for-
radalmi követelésekre figyelt 
az egész világ. 1848–49 nagy 
alakjai nem a rövidtávú poli-
tikai célokban és az önérdek 

érvényesítésében, hanem Ma-
gyarország hosszú távú, szabad 
jövőjében gondolkodtak.”

A Kossuth-szobornál a kerü-
leti Fidesz frakció tagjai is elhe-
lyezték az emlékezés virágait, 
az Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat pedig a Kiss Ernő 
utcában, a mártírhalált halt ör-
mény származású magyar tá-
bornok emléktáblájánál rótta 
le tiszteletét.

A szabadság ünnepe

EZER SZÁLLAL KÖTŐDŐM OTTHONUNKHOZ, A 15. KERÜLETHEZ AHOL 
SZÜLETÉSEM ÓTA ÉLEK. BÜSZKE VAGYOK RÁ, HOGY ALPOLGÁRMES-
TERKÉNT ÉS A HELYI ELLENZÉKI PÁRTOK FRAKCIÓVEZETŐJEKÉNT 
SZOLGÁLHATOM RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA POLGÁRAIT. 
A KÖZEL 20 ÉV, AMIÓTA KÉPVISELŐ VAGYOK SOK MINDENRE MEGTANÍ-
TOTT. MEGTANÍTOTT ARRA, HOGY NINCS NAGYOBB FELELŐSSÉG, MINT 
AZ EMBEREK SZOLGÁLATA. KÖSZÖNÖM AZT A RENGETEG SZERETETET, 
TANÁCSOT, ÉS PERSZE KRITIKÁT IS, AMIT ÖNÖKTŐL KAPTAM. NEM 
ADOM A KERÜLETET. SOHA NEM FOGOM HAGYNI, ÖNÖKKEL KÖZÖSEN, 
HOGY KERÜLETÜNK AZ ORSZÁGOS POLITIKA JÁTSZÓTERÉVÉ VÁLJON. 
KÖZÖSEN GYŐZTÜK LE A FIDESZT 2019-BEN, ÉS KÖZÖSEN FOGUNK 
GYŐZNI A JÖVŐBEN IS. KÉREM, HOGY JAVASLATAIKKAL, ÖTLETEIKKEL 
A JÖVŐBEN IS TÁMOGASSANAK! 

TÓTH IMRE
alpolgármester

MSZP XV. kerület elnök
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

OLVASÓK KÉRDEZTÉK

SEGÍTŐ KUTYA

AZ OLVASÓ OLDALA

Maszk górcső alatt

Utazás könnyebben

K. n.

A járvány miatt több-
féle maszkról hallunk, 
olvasóink arról érdek-
lődtek, melyik nyújt 
kellő védelmet?

 
Bizonyított, hogy a 
maszk felfogja a beszéd 
közben kiáramló csep-
peket, azonban a vé-
kony anyagú nyakvé-
dők, a szájra és orra 
húzható sálszerűségek 
mindössze kisebbekre 
szabdalják a szájnedve-
ket. Tehát a sálakat és 
a kendőket csak végső 
esetben ajánlják, mivel 
mindössze 44 százalék-
kal csökkentheti a meg-
fertőződés kockázatát. 
Az orvosi eszközként 
nyilvántartott sebészi 
maszkokat viszont egy-
szeri használatra készí-
tik, de baktériumszűrő-
vel rendelkeznek. A leg-

többen ezt a fajta masz-
kot keresik, azonban 
ez a típus is átengedi a 
rendkívül apró részecs-
kéket, nem zár tökélete-

sen, nem simul az arcra, 
így a vírust tartalmazó 
cseppecskék a maszkvi-
selés ellenére bejuthat-
nak a szervezetbe. Az 

otthon készített szö-
vetmaszkoknál azon-
ban háromszor hatéko-
nyabbak, és ha betegek 
vagyunk, köhögünk, 
tüsszögünk, a sebészi 
maszk megakadályoz-
za, hogy a kórokozókat 
szétszórjuk a környeze-
tünkben. 

A legmagasabb védel-
met az amerikai szabvá-
nyokban N95-ösként, 
a kínaiakban KN95-ös-
ként, az európaiakban 
pedig FFP kategóriájú-
ként ismert maszkok 
nyújtják. Az FFP, vagy-
is részecskeszűrővel el-
látott fél álarc teljesít-
ménye, és szűrési haté-
konysága az alapján so-
rolható 1., 2. vagy 3. 
osztályba, hogy meny-
nyire szivárog a maszk 
alá a környezeti levegő. 
Az európai szabványok 
szerint az első osztály-
ba tartozó szelep nél-

küli FFP-arcmaszk ese-
tén a 0,3 mikrométeres 
és nagyobb, légi úton 
terjedő részecskék ki-
szűrésének hatékonysá-
ga 78 százalék, az FFP2-
es típusúé 92 százalék, 
és a legbiztonságosabb, 
FFP3-asé 98 százalék. 

Az N95-ös maszkok 
esetén pedig – ahogy 
nevük is mutatja – 95 
százalékos a részecs-
kék kiszűrésének haté-
konysága. 

Jónás ágnes

Nemrégen írtunk arról, hogy 
szorosabbra fűzi együttműkö-
dését a BKK a Magyar Terápi-
ás és Segítőkutyás Szövetség 
Egyesülettel (MATESZE) 
azért, hogy a segítő kutyákkal 
közlekedők a jövőben még 
gördülékenyebben vehessék 
igénybe a budapesti közösségi 
közlekedést. Egyik látássérült 
olvasónk arról érdeklődött, 
hogy a gyakorlatban ez mit 
jelent.

A BKK arról tájékoztatta szer-
kesztőségünket, hogy a MATE-
SZE az év elején a BKK rendel-
kezésére bocsátott olyan tanú-
sítványmintákat, amelyek se-
gítségével a BKK munkatársai 
a jövőben könnyebben  fogják 
azonosítani a segítő kutyával 
közlekedőket.

Sokan nem tudják ugyanis, 
hogy a vakvezető kutyák mel-

lett a terápiás, a hallássérülteket, 
a mozgássérülteket segítő, a ro-
hamjelző és a személyi segítő ku-
tyák is nagymértékben támogat-
ják gazdájukat abban, hogy ön-
állóbb, biztonságosabb életvitelt 
folytassanak. Ezeket a kutyákat, 
amelyek sokféle fajtájúak, illetve 
méretűek – akár törpe uszkárok 
is – lehetnek, ugyanolyan jogo-
sultságok illetik meg a közössé-
gi közlekedésben, mint a látássé-
rülteket segítő, jellemzően labra-
dor és golden retriever vakveze-
tő kutyákat. Az állatokat  úgy 
lehet azonosítani, hogy jellemző-
en hámot vagy kendőt viselnek, 
amelyen látszik a kiképzőszerve-
zet logója. 

A gazda és segítője adatait tar-
talmazó fényképes okmány ar-
ra jogosít, hogy a kutya díjmen-
tesen és szájkosár nélkül utaz-
zon, továbbá mentesíti gazdáját 
az egy kocsiban szállítható házi 
kedvencek számára előírt kor-
látozás alól. A segítő kutyáknál 

ugyanis kizárt az agresszió. Az 
utasok azzal  támogathatják  leg-
inkább közlekedésüket, ha sza-
badon hagyják, illetve átadják 
az elsőbbségi helyeket, és nem 
simogatják vagy szólongatják a 
kutyát, nehogy elvonják a figyel-
mét, ezzel veszélyeztetve gazdája 
biztonságát. 

A MATESZE és a BKK mun-
katársai megállapodtak továb-
bá arról is, hogy a BKK utaselle-

nőrzést végző munkatársai a jö-
vőben vakvezető kutyás érzéke-
nyítő tréningen is részt vesznek. 
Ennek keretében megismerked-
hetnek a látássérültek közleke-
dése során felmerülő, minden-
napos nehézségeivel, megtudhat-
ják, hogy segíti a kutya a gazdá-
ja elhelyezkedését a járművön, 
megtapasztalhatják, milyen érzés 
nem látóként felszállni egy köz-
lekedési eszközre. 

A legmagasabb védelmet az FFP kategóriájúként ismert 
maszkok nyújtják
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Az orvosi esz-
közként nyilván-
tartott sebészi 
maszkokat 
egyszeri haszná-
latra készítik
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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

Változtass 
egyszerűen a rossz 
megoldásokon!
Jelentkezz online az OTP Business 
Társasházi Pályázatára!
• A lakók is pályázhatnak, önerő nélkül, akár 1,2 millió Ft-ra.
• A nyertes pályázatot benyújtó magánszemélyt 100 000 Ft-os 

utalvánnyal jutalmazzuk.

Jelentkezz az otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon!

Pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.30.

A tájékoztatás nem teljes körű.
1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

OTP_Business_THT_XV_Ker_101x133.indd   2 2021. 02. 16.   10:29:10
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Jónás ágnes

Megkezdte a kerti zöldhul-
ladék begyűjtését a Fővárosi 
Közterület-fenntartó (FKF) 
Nonprofit Zrt. március 1-jén. 
Kerületünkben – a szokások-
nak megfelelően – hétfőn, 
csütörtökön és pénteken viszik 
el a zsákokat a kertvárosi 
részről. 

A zöldhulladék elszállítása idén 
március 1-től december 3-ig tart, 
heti egyszeri alkalommal, körze-
tekre bontva.

A zöldhulladékot kizárólag 
az FKF Zrt. logójával ellátott 
kerti zöldhulladékgyűjtő zsák 
feliratú, biológiailag lebom-
ló zsákokban szállítják el. A 
100 literes zsákok 235 forintos 
áron darabonként vagy tízda-
rabos kiszerelésben kaphatók 
az FKF IX. kerületi, Ecseri út 
8. szám alatti és 
s II. kerületi, Fő 
u. 47. szám alat-
ti ügyfélszolgála-
ti irodáiban, va-
lamint a lakossá-
gi hulladékgyűj-
tő udvarokban, 
továbbá az FKF 

szerződött partnereinél, ahol 
azonban a zsákok ára eltérhet 
a társaság által meghatározott 
összegtől. Az értékesítő he-
lyek címlistája az fkf.hu web-
oldalon megtalálható. 

Zsákok vásárolhatók  kerü-
letünkben, a Károlyi Sándor út 
166. szám alatti Szemléletformá-
ló és Újrahasználati Központ-
ban, valamint a Zsókavár utcai 
hulladékudvarban is.

A zsákokba lomb, fa- és bo-
kornyesedék, nyírt fű és gyom 
rakható. Kérik, hogy a legfeljebb 
karvastagságú faágakat egyméte-
resre darabolva, összekötve te-
gyék a zsákok mellé.

A  zöldhulladékot a lakókör-
zetükre érvényes elszállítási na-
pon legkésőbb reggel 5 óráig 
vagy az azt megelőző napon he-
lyezzék ki a lakók, minden eset-
ben jól látható, az FKF járművei-
vel megközelíthető helyre. 

Fontos! Ameny-
nyiben a zöldhul-
ladékos zsákok-
ba háztartási hul-
ladék vagy egyéb, 
nem oda való 
anyag kerül, a zsá-
kot nem szállít-
ják el!

A Szilas-tó és a mellette fekvő 
20 hektáros erdőterület 2019-
ben lett fővárosi helyi termé-
szetvédelmi terület. Az értékes 
vizes élőhely és erdő az M3-

as autópálya mellett, logiszti-
kai területek szomszédságában 
található, és magántulajdon-
ban van. A területen erdészeti 
üzemterv alapján zajlik az er-

dőgazdálkodás. A Szilas-erdőt 
tehát erdőgazdálkodás szem-
pontjából nem a Fővárosi Ön-
kormányzat kezeli, ott múlt 
ősszel a magán-erdőgazdálkodó 
bejelentése után kezdődött er-
dészeti fakitermelés.

Az erdőgazdálkodást érin-
tően a helyi jelentőségű ter-
mészeti védettség miatt előírt 
természetvédelmi korlátozá-
sok között szerepel, hogy egy 
erdőrészletben az erdőgazdál-
kodó maximum három hek-
tár területet vághat ki, és a fel-
újítást őshonos fafajokkal kell 
elvégeznie. 

„A Budapesti Természetvé-
delmi Őrszolgálat az erdő te-
rületén meghagyandó, védett 
természeti értékeket rejtő fa-
csoportokat jelölt ki (például 
védett ragadozó madarak fész-

ke, védett növények élőhelye 
stb.), és közös helyszíni bejá-
rásokat tartott erdészeti szak-
emberekkel. A Budapesti Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálat a 
kitermelés folyamatát végig-
kísérte.

Február utolsó hétvégéjén a 
Fővárosi Önkormányzat szá-
mára is érthetetlen módon, ki-
jelölt, szalaggal körbekerített, 
védett fajoknak otthont adó 
területen is történt fakiterme-
lés. Emiatt a Fővárosi Önkor-
mányzat az illetékes erdésze-
ti hatóságnál eljárást kezde-
ményez, valamint a fővárosi 
főjegyző mint illetékes termé-
szetvédelmi hatóság hivatal-
ból eljárást indít” – írta közle-
ményében a Fővárosi Önkor-
mányzat.

jáVédett fajoknak otthont adó területen is történt fakitermelés

HULLADÉKGYŰJTÉS

SZILAS ERDŐ

A begyűjtött 
zöldhulladékból 
talajjavító anyag
készül

FŐVÁROSI HÍREK

Zsákoljuk be a zöldet

Eljárás fakitermelés miatt
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Jónás á.

Az a cél, hogy Budapest 
mindannyiunk közös ottho-
na legyen – fogalmazott a 
főpolgármester március 6-i 
online programján a főváros 
következő hétéves, Otthon 
Budapesten című városfejlesz-
tési terveit bemutatva.

A főváros középtávú jövőképé-
re és az ahhoz elvezető útra is ki-
terjedő dokumentum Budapest 
számos akut problémájára szol-
gál megoldással. Ezek közé tar-
tozik az agglomerációba irányu-
ló kiköltözés, a nemcsak a leg-
szegényebbeket érintő lakhatási 
problémák, a gyakran rendkívül 
rossz levegőminőség, vagy az ál-
datlan közlekedési állapotok: az, 
hogy egy átlagos budapesti autós 
egy teljes hetet tölt el egy évben 
azzal, hogy dugóban vesztegel, 

vagy az, hogy hetente történik 
halálos kimenetelű közlekedési 
baleset a főváros útjain. Ezért is 
szerepel kiemelt célként az Ott-
hon Budapesten programban a 
halálos vagy súlyos sérüléssel já-
ró balesetek számának csökken-
tése, ahogyan a város ökológiai 
lábnyomának redukálása is. 

A lakhatási problémák eny-
hítésére a főváros egyéb intézke-
dések mellett saját lakásügynök-
séget alapít: a cél az, hogy 2027-
re legalább 2500 lakást kezeljen 
a használókat szociális alapon 
bérlakáshoz juttató intézmény. 
A főváros azt is szeretné elérni, 
hogy hét év alatt 50 ezer új la-
kás épüljön, elsősorban a most 
nem használt barnamezős terüle-
teken, hogy megfelelő és megfi-
zethető otthona legyen minden-
kinek, aki itt akar élni.

A rozsdaövezetek új élettel va-
ló megtöltése többször is vissza-

köszön a stratégiában, így például 
a pesti fonódó villamos esetében: 
ez ugyanis áthalad több barna-
mezős területen, összekapcsolva  
azokat  a város többi részével. Ré-
sze a terveknek a rakpartok meg-
újítása, gyalogos- és kerékpáros-
barátabbá tétele és általánosan a 
zöldfelületek bővítése.

Jóllehet, a Tabán megújulása 
ugyanúgy a közösség bevonásá-
val zajlott, ahogyan a római-par-
ti közösségi tervezés, Karácsony 
Gergely szerint a 2027-ig szóló 
stratégia akkor tud igazán érvé-
nyesülni, ha a megvalósításban 
is hallatják a szavukat a városla-
kók. A főpolgármester szerint 
90 százalékban a budapestiek be-
vonásával fogják megalkotni a 
dokumentum alapján megszü-
lető projekteket, amelyeket – a 
stratégia egészéhez hasonlóan – 
az uniós költségvetési ciklushoz 
igazítanak.

TANSZÜNETI MENETREND
A koronavírus-járvány harmadik hullá-
ma miatt az óvodák és az iskolák ide-
iglenes bezárásáról határoztak, ezért a 
budapesti tömegközlekedési járatokon 
tovább csökkent az utasforgalom. Így a 
BKK-járatok menetrendje március 10-
től megváltozott: tanszüneti menetrend 
lépett életbe. Ezek a tanszüneti me-
netrendek nem minden járat esetében 
tartalmazzák a 20 óra utáni kijárási 
korlátozás miatt jelenleg is alkalmazott 
járatcsökkentéseket, ezért március 16-
tól néhány vonalon az esti időszakra 
vonatkozóan újabb menetrend-válto-
zást vezettek be – írta a BKK.

KORDONOZOTTAN
A koronavírus-járvány harmadik hul-
láma miatt a fővárosi buszokon és 
trolibuszokon mindkét oldalon lezár-
ják az első üléssorokat. Az elkülöní-
tés célja, hogy megóvja a járműveze-
tők egészségét. Ezentúl a megállóba 
beálló járművek valamennyi ajtaja ki-
nyílik, ezzel biztosítva a hatékonyabb 
szellőzést.
Az átmeneti, határozatlan időre szó-
ló intézkedés célja, hogy minimálisra 
csökkentse a járművezetők koronaví-
rusos megbetegedésének az esélyét. 
A lezárást több mint 300 fővárosi 
nappali autóbusz- és trolibuszvo-
nalon, valamint éjszakaibusz-vona-
lon alkalmazzák. Az intézkedés nem 
érinti az első ajtón történő le- és fel-
szállást. A BKK ugyanakkor arra kéri 
az utasokat, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt minden esetben hagyják 
szabadon az első ajtó előtti területet, 
lehetőleg álljanak hátrébb az autó- 
vagy trolibuszon.
Továbbra is kötelező a szájat és orrot 
eltakaró maszk használata a jármű-
veken, valamint a megállókban.

TESZTELIK
A KÖZBRINGÁKAT
Javában tart az új MOL Bubi biciklik 
összeszerelése a Csepel Zrt. üzemé-
ben, és hamarosan a nagyközönség 
is találkozhat a modern kerékpárok-
kal a fővárosban. Az idén megújuló 
közbringa-rendszerhez 1200 kerék-
párt készítenek Csepelen, amelyek-
nek március 1-től kezdődött a tesz-
telése. 100 új kerékpárt már össze-
szereltek, ezekben a hetekben pedig 
további 400 következik.

A BKK és a MÁV-HÉV Zrt. októberig meghosz-
szabbítja a hétvégi díjmentes kerékpárszállítást az 
arra alkalmas járműveken. A közösségi közleke-
dést használó kerékpárosoknak hétvégente mind-
össze saját utazásukhoz szükséges, érvényes jegy-
gyel vagy bérlettel kell rendelkezniük.

A villamoskocsik közül a Tatra típusú járművek 
alkalmasak erre, amelyek elsősorban a budai fonó-
dó hálózaton – a 17-es, a 41-es, az 56-os, az 56A, az 
59-es, az 59A, az 59B és a 61-es villamosvonalon –, a 
pesti oldalon pedig az 1-es, a 12-es, a 14-es, valamint a 
28-as vonalán közlekednek. Utazhatunk kerékpár-
ral a HÉV-szerelvényeken, a fogaskerekűn, a D14 
hajón, valamint a 77-es trolibuszon is. A buszjáratok 
közül járműtípustól függően a 65-165-ös és a 212-es 
járatokra szállhatunk fel biciklivel.

JÖVŐKÉP

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
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FŐVÁROSI HÍREK

Kerékpárral tömegközlekedésen

Legyen közös otthon Budapest
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COVID-19 ELLENI VÉDŐOLTÁS

KÖZÉPPONTBAN

RieRsch Tamás 

Ahogy a Főváros, úgy a Tizen-
ötödik kerület is elkötelezett 
az oltás népszerűsítése, támo-
gatása mellett. A kormány to-

vábbra sem él az önkormányzatok ál-
tal felkínált segítséggel. Helyi szinten 
így egyelőre annyit tehetünk, hogy 
mindenkihez eljuttatjuk az informá-
ciókat és az üzenetet; egyedül az ol-
tás a megoldás!” – tájékoztatott Beke 
Károly, a XV. kerületi Polgármeste-
ri Kabinet Stratégiai és Tájékoztatási 
Csoportjának vezetője. Hozzátette: 
egy hónapon át 60 köztéri plakáton, 
online felületeken hívják fel a figyel-
met az oltás fontosságára. Az akció 
szervezői közéleti személyiségek, 
szakemberek és kerületi díszpolgá-
rok részvételével kérnek mindenkit, 
hogy aki még nem tette, az jelentkez-
zen az oltásra!

„A Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont minden településen kijelölte 
már az oltópontokat” tudtuk meg dr. 
Buzna Andreától, a dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény főigazgató-
jától. „Nálunk a Rákos és a Zsókavár 
úti rendelő kapta ezt a státuszt. Olta-
ni azonban még nem tudunk, mivel a 
vakcinákat nem kaptuk meg. Nagyon 
várjuk már, hogy elkezdhessük a tö-
meges oltást, ám érzékeljük a gondo-
kat, hisz jelen pillanatban még azok az 
egészségügyi dolgozók is a vakcinára 
várnak, akik a januári oltásból beteg-
ség miatt kimaradtak.”

A főigazgató elmondta, jelenleg a 

80 év felettiek oltása zajlik a kórházi 
oltópontokon és a háziorvosoknál.

„Az oltást mindenkinek javasoljuk, 
mert bármelyik vakcinát kapjuk, job-
ban járunk, mintha megbetegednénk. 
Sajnos a harmadik hullámban a külön-
böző mutánsok már a fiatalabb korosz-
tályokat sem kímélik, ráadásul sokkal 
agresszívebbek ezek a vírusok. A vak-
cinákkal kapcsolatban sok a kérdés és 
a bizonytalanság, az biztos, hogy száz-
százalékos védelmet nem nyújthatnak, 
azonban kijelenthető, hogy akit beol-
tottak, annál a fertőzés már csak eny-
he tüneteket okozhat. A szakrendelé-
sen próbáljuk rábeszélni a betegein-
ket, hogy oltassák be magukat, tapasz-
taljuk, napról napra nő a hajlandóság a 
lakosságban. Ez úton is kérek minden-
kit, hogy oltassák be magukat, mert a 
túléléshez szükséges nyájimmunitás 
csak így tud kialakulni” – jegyezte meg 
dr. Buzna Andrea. 

Március elején a halottak szá-
ma már megközelítette a na-
pi kétszázat. Sajnos a XV. 
kerületben is egyre több ro-

kont, barátot vagy ismerőst kell gyá-
szolni.

„A kollégáimmal éjjel-nappal olt-
juk a betegeket” – mondta dr. Szinetár 
László, a Deák utcai rendelő háziorvo-
sa. „A hatékonyságunkat meghatároz-
za, hogy mennyi és milyen fajta vak-
cinát kapunk. Jelen pillanatban Astra 
Zeneca, Moderna és Sinopharm vak-
cinákkal rendelkezünk, ez utóbbiból 
kapunk a legtöbbet, és megpróbáljuk 

Az egyre romló járványügyi helyzetben nincs jobb 
megoldás, mint az oltás! Március közepe óta köztéri 
plakátok hívják fel a figyelmet a kerületben a koro-
navírus elleni vakcina jelentőségére.
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a készletünkhöz igazítani az oltásokat. 
Ebben fontos szempont az életkor, a 
betegségek, illetve az is, hogy egy ház-
tartásban élnek-e a regisztráltak.”

Dr. Szinetár László elmondta, so-
kan úgy vélik, a háziorvosuk fogja 
őket regisztrálni, ám ez nem fér bele 
az orvosok kapacitásába. 

„Arra kérek mindenkit, hogy aki 
még nem regisztrált, az minél előbb te-
gye meg a vakcinainfo.gov.hu webolda-
lon” – fűzte hozzá dr. Szinetár László.

Beoltassam-e magamat, vagy 
sem, ha igen, melyik oltást vá-
lasszam, visszautasíthatom-e a 
számomra nem szimpatikusat, 

okoz-e kellemetlen reakciót, esetleg 
megbetegedést az oltás? A háziorvo-
sok is naponta érzékelik az emberek 
bizonytalanságát. 

„Mindenképpen oltassunk, és ne va-
cilláljunk, melyiket kapjuk, mert min-
den oltás jó, amit használunk. Annál, 
ami most van, mindenképpen jobb.  
Az oltásokban ugyanis az egy évvel 
ezelőtti életünk van benne. Az, amit 
minél előbb vissza szeretnénk kapni – 
nyomatékosította a háziorvos.

Megpróbáltunk civil véleményeket 
is összegyűjteni. Célzottan olyan sze-
mélyiségeket kerestünk meg, akikre  
sokan odafigyelnek.

„Természetesen már regisztráltam 
– mondta a Rákospalotán élő olimpiai 
bajnok, világbajnoki ezüstérmes, Uni-
versiade-győztes kardvívó, Csongrádi 
László. – Már az első hullám idején át-
alakítottam az életemet, azóta alig ta-
lálkoztam valakivel, kerülöm a töme-
get, emiatt sajnos a vívótermeket és a 
versenyeket sem látogatom. Úgy gon-
dolom, a vírus miatt a jövőben változ-
tatnunk kell a szokásainkon. Amit mű-
veltünk a környezetünkkel, azt most 
csőstül visszakapjuk, nem véletlen, 
hogy ez a kór pont a tüdőnket támad-
ja meg. Most a legfontosabb, hogy min-
denki beoltassa magát! Ez egyenesen 
hazafias kötelességünk is. Arról nem 
is beszélve, ha megkaptuk az oltást, ak-
kor könnyebben tudunk segíteni em-
bertársainkon is. Szóval én nem sokat 
vacilláltam, azonnal regisztráltam, és 
már nagyon várom, hogy beoltsanak!”

„Ahogy lehetett, regisztráltam – 
nyilatkozta Malek Miklós, a Pestújhe-
lyen élő Erkel Ferenc-díjas zeneszer-
ző és karmester. – A feleségem, Toldy 
Mária is azonnal regisztrált. Szeren-
csések vagyunk, mert már mindkét 
oltást megkaptuk. Mindnyájan felelő-
sek vagyunk egymásért, a környeze-
tünkért, ezért nem szabad gondolkod-
ni azon, hogy beoltassuk-e magunkat! 
Egy ilyen világjárvánnyal szemben 
csak egységesen lehet fellépni!”

„Egy éve tart már ez az őrület – 
mondta Tasnádi István, a Rákospalo-
tán élő József Attila- és Balázs Béla-dí-
jas drámaíró, forgatókönyvíró és ren-

dező –, és ha az az ára annak, hogy el-
múljon, hogy beoltassuk magunkat, 
akkor gondolkodás nélkül azt kell ten-
nünk. Felelősek vagyunk magunkért, a 
környezetünkért, ezt a járványt ügyes-
kedéssel nem úszhatjuk meg.”

Az új típusú koronavírus-járvány mi-
att egy éve korlátozások között töltjük 
a mindennapjainkat. A vírus már több 
mint 1,5 millió embert ölt meg a vilá-
gon, és milliárdok életét forgatta fel gyö-
kerestül. Hazánkban is több mint 15 
ezer ember halt már bele a fertőzés szö-
vődményeibe, és egyre többen kerülnek 
kórházba, intenzív osztályra, vagy léle-
geztetőgépre. A nemzetközi tudóstársa-
dalom egybehangzó véleménye, hogy 
csak a vírus elleni oltások tudnak olyan 

szintű védettséget biztosítani, ami elejét 
veszi a további tömeges fertőzéseknek 
és megbetegedéseknek.

„Mivel az oltási rendszer kialakítása, 
megszervezése mindenhol országos kor-
mányzati feladat, így nálunk is Magyar-
ország Kormánya kontrollálja a folyama-
tot. Az önkormányzat a maga szerény 
eszközeivel csupán  támogatóként vehet 
részt ebben, illetve külön kormányzati 
kérés esetén tudunk csak bekapcsolódni 
az oltás szervezésébe” – tette hozzá Beke 
Károly. „Ezért arra buzdítunk minden-
kit, hogy amennyiben lehetőség nyílik 
rá, kérje az oltást! A hosszútávú, bizton-
ságos életkörülmények, családunk, bará-
taink és a magunk egészségének megvé-
dése csak így érhető el.”

A helyi önkormányzat kampánnyal hívja fel a figyelmet az oltás fontosságára



14 2021. március 18. www.bpxv.hu

TK

Katonáné Jordáki Ildikó, az  
ESZI Területi Gondozás egy-
ségvezetője az alábbi tájékoz-
tatót tette közzé a járványügyi 
veszélyhelyzetben  nyújtott 
szolgáltatásaikról.

A Házi Gondozó Szolgálat sze-
mélyi gondozásra köt új igénybe 
vevőkkel megállapodást. A gon-
dozók minden al-
kalommal, amikor 
az ellátottal kap-
csolatba lépnek, 
egyéni védőfelsze-
relést viselnek a 
gondozott személy 
és a saját egész-
ségük megóvása 
érdekében is.

A megnöve-
kedett gondozási 
igény miatt előfor-

dulhat, hogy a bevásárlást és a 
gyógyszerek kiváltását, azaz a 
szociális segítést a Területi Gon-
dozás más területein dolgozó 
munkatársai végzik.

Az idősek, demens betegek 
nappali ellátása: 2021. március 
8. és 19. között a szolgáltatás 
szünetel az Arany János, a Kle-
belsberg Kunó és a Kontyfa utcai 
Időseket Segítő Szolgálatban és 
az Időseket és Demenciával Élő-

ket Segítő Szolgá-
latban. Az igénybe 
vevőkkel telefonon, 
e-mailen és a zárt 
FB-csoportokban 
biztosított a kap-
csolattartás. Az 
időseknek a gon-
dozók a személyes 
találkozást mellőz-
ve mentálhigiénés 
támogatást nyújta-
nak a megváltozott 

életkörülmények könnyebbé téte-
le érdekében.

A szociális étkeztetés: az igénybe 
vevők az ételt közvetlenül a főző-
konyháról kapják szállítva. A konyha 
az étlapváltozás jogát fenntartja.

Közösségi Étkezés a Pajtás Ét-
teremben: a szolgáltatás a bizton-
sági előírások betartásával érhető 
el. A biztonságos 2 méteres védő-
távolságot a sorban állás során is 
kérjük betartani!

Területi
gondozás
harmadik
hullámban 

A gondozók, 
amikor az ellátot-
tal kapcsolatba 
lépnek, egyéni 
védőfelszerelést 
viselnek
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EGYHÁZKÖZÖSSÉG
KÖNYVTÁR KARANTÉNBAN
A kormány a járványhelyzet miatti 
korlátozó intézkedései alapján a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtár nemrég 
indított cserepont-szolgáltatása is 
szünetel. A könyvtár a kölcsönzések 
és tagságok érvényességét 30 nap-
pal meghosszabbította. Az előjegy-
zések átvételére és új előjegyzések 
leadására a szolgáltatás újraindítása 
után lesz lehetőség. Online kínálatuk 
a weboldalaikon elérhetőek, válto-
zatlanul működik a Könyvtár otthon-
ról tanulástámogató és információs 
szolgáltatás és az adatbázisaikhoz 
is hozzáférnek az érdeklődők – írta 
közleményében a FSZEK.

ELHUNYT FEKETE ISTVÁN
Március elsején, életének 67. évé-
ben elhunyt Fekete István, aki három 
cikluson keresztül volt a XV. kerület 
2. számú választókerületének ön-
kormányzati képviselője – adta hírül 
a bpxv.hu.
Fekete István 1998-tól a Magyar 
Szocialista Párt tagja volt.
Munkája és közösségi tevékenységei 
mellett, tisztsége alatt 2002 és 2006 
között részt vállalt a pénzügyi bizott-
ság munkájában is, valamint ezt kö-
vetően 2010-ig a lakásgazdálkodási 
bizottság tagjaként dolgozott a kerü-
letben élőkért.
Temetésének időpontjáról családja 
később ad tájékoztatást.
Nyugodjék békében!

TELEPHELYEK ÉS 
ELÉRHETŐSÉGEIK:

Rákospalotán élők részére: 
Arany János utca 51., 307-6326, 
arany@eszixv.hu
Pestújhelyen élők részére: 
Klebelsberg Kunó u. 20/a, 
418-1713, klebelsbeg@eszixv.hu
Újpalotán élők részére: Kontyfa u. 
3.,  419-0003,  kontyfa@eszixv.hu

HIRDETÉS
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RieRsch Tamás

Március második hetében
jeles dátumhoz érkezett
a kerületi betegeket is 
ellátó Bethesda Gyermek-
kórház. Az intézményben 
ugyanis a tizedik SMA-s 
(gerinceredetű izomsorva-
dásos) kisgyerek – 
a Vajdaságból származó 
Olivér – kapott gyógysze-
res génterápiás kezelést. 
A jubileum alkalmából 
a gyerekkórház vezetése 
online sajtótájékoztatót 
tartott, melybe a török 
nagykövet és a szerbiai 
követségi tanácsos is 
bekapcsolódott. 

„Nagy pillanat ez a kórházunk 
életében – mondta dr. Velkey 
György főigazgató –, mert az 
SMA-s problémák kezelésében 
Európa legnagyobb tapaszta-
lattal rendelkező intézményé-
vé váltunk.”

Tizennégy hónappal ezelőtt 
egy magyar kisfiú, Zente volt az 
első, akit a Bethesdában az Ame-
rikából származó Zolgensma 
génterápiás gyógyszerrel kezel-
tek. Az eseményt lapunk fotósa, 
Varga Gábor Vargosz is megörö-
kítette. Akkor nagy visszhangja 
volt a beavatkozásnak, melynek 
anyagi fedezete, 700 millió forint 
közadakozásból jött össze. Zen-
te 14 hónap alatt nagy fejlődésen 
ment keresztül. Az online saj-
tótájékoztatón szintén résztve-
vő édesanyja, Tóth Krisztina el-
mondta, rengeteget köszönhet-
nek a Bethesdának, ahol a kisfia 
„új életet” kapott.

A kórházban az 
elmúlt 14 hónap-
ban két magyar, 
négy szlovák, egy-
egy erdélyi, török, 
holland és vajda-
sági kisgyerek ka-
pott génterápiás 
kezelést. Olivér 
után pedig egy ma-
gyar kisfiú és egy 
kárpátaljai kislány 
részesülhet majd 
ebben az életmen-
tő ellátásban. 

Az online sajtó-
tájékoztatón elhangzott, az SMA 
szerencsére nem „népbetegség”, 
itthon csak kevesek érintettek, 
ám rendkívül súlyos, a hiány-
zó gén ugyanis nemcsak izom-
sorvadást okoz, hanem a légző- 
és nyelőizmok működését is gá-
tolhatja. Így a beteg kisgyerekek 
gyakran csak mesterségesen táp-

lálva és lélegeztet-
ve tudnak – rövid 
ideig – életben ma-
radni. A génterápi-
ás kezelésnek hála 
azonban van re-
mény a gyógyulá-
sukra. A Bethes-
dában egy olyan 
szakmai team jött 
létre, amely képes 
hetente egy gye-
reket génterápiás 
kezelésben része-
síteni, erre pedig 
egyre komolyabb 

igény van. Ahmet Akif Okay tö-
rök nagykövet szerint országá-
ból a jövőben valószínűleg több 
SMA-s kisgyerek jön majd a 
Bethes dába. Itthon pedig a Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alapkez-
elő foglalkozik azzal, hogy a ma-
gyar SMA-s gyerekek amerikai 
gyógyszerét finanszírozza.

GÉNTERÁPIA

Csodás jubileum a Bethesdában

Az SMA-s problé-
mák kezelésében 
Európa legna-
gyobb tapaszta-
lattal rendelkező 
intézményévé 
váltunk

Zente volt az első, akit a Bethesdában génterápiás gyógyszerrel kezeltek

A kórházban az elmúlt 14 hónapban több kisgyerek is részesült az életmentő ellátásban

ALLERGIÁSOK FÓKUSZBAN
Nem kell felfüggeszteni az allergiá-
sok terápiáit még akkor sem, ha va-
laki megfertőződik közöttük – mond-
ta Nékám Kristóf allergológus. A 
szakértő hangsúlyozta, Magyarorszá-
gon az allergiások 10-15 százaléka 
kap immunterápiát, és sem ezt, sem 
pedig másfajta kezelést nem kell fel-
függeszteni egy esetleges korona-
vírus-fertőzés vagy az oltás esetén.  
Sőt, az allergia kezelése akár csök-
kentheti a koronavírussal járó tünete-
ket is. Kitért arra is, egyelőre nagyon 
kevés pollen van a levegőben, de egy 
hónapon belül elkezdődhet az aller-
giaszezon – írja az MTI. Hozzátette: 
egyelőre nincs elég információ ar-
ról, hogy az allergiások könnyebben 
megfertőződnek-e koronavírussal, de 
a téma kiemelt figyelmet kap.

A GÜMŐKÓR MA IS BETEGÍT
Az Egészségügyi Világszervezet 
1982-ben nyilvánította a tuberkuló-
zis világnapjává március 24-ét, mert 
1882-ben ezen a napon jelentette 
be Robert Koch német orvos a tuber-
kulózis baktériumának felfedezését. 
A tuberkulózis, vagyis magyar nevén 
gümőkór ma is több millió embert 
betegít meg a világon. A nevét onnan 
kapta, hogy gümőket, csomókat hoz 
létre a tüdőben, melyek szétesnek, 
és nagy üregek, kavernák alakulnak 
ki, tartós lázas állapot mellett. A be-
tegség cseppfertőzéssel terjed, így 
bárki elkaphatja, aki érintkezik vagy 
huzamosan egy légtérben tartózko-
dik beteg emberrel.

ONLINE LOGOPÉDIA
Az Európai Unió tagállamaiban dol-
gozó logopédusokat képviselő állan-
dó bizottság (CPLOL) javaslata szerint 
2004 óta március 6-án mintegy het-
venezer szakember ünnepeli a logo-
pédia európai napját. A kezdeménye-
zés célja, hogy felhívja a nyilvánosság 
figyelmét a nyelvi és kommunikációs 
zavarokra, az emberi életminőségre 
gyakorolt hatásaikra, a kommuniká-
ciós zavarokkal küzdők jogaira és a 
segítségadás módjaira. Ez alkalomból 
idén a Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat a világjárvány miatt att online 
konzultációt tartott az érdeklődőknek.
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A XV. kerület 2011-ben 
lépett be a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó 
Társulásba, mely a külte-
rületek védelmét szolgálja. 
A XVI. kerületi székhelyű 
szervezet mezőőröket dele-
gált a X., a XV., a XVII. és 
a XVIII. kerületbe, akik ott 
járőrszolgálatot láttak el. A 
helyi vezetés azonban 2020 
nyarán úgy döntött, önállóan 
hatékonyabb a XV. kerületi 
mező őrök munkája, így ki-
léptek az együttműködésből. 

„Az önkormányzati mezőőrök 
az Önkormányzati Rendészet-
hez kerültek – mondta Homa 
Gabriella, a rendészek vezetője. 
– A cél az, hogy négy, saját me-
zőőrünk a segédfelügyelők köz-
reműködésével a hét minden 
napján reggel hét és tizenkilenc 
óra között szolgálatot lásson el 
külterületeinken.” 

Az első két önkormányzati 
mezőőr január 4-én állt munkába.  
Ők korábban a társulásban dol-
goztak a XV. kerület külterülete-
in, így kiváló helyismerettel ren-
delkeznek. Melléjük érkezett feb-
ruár 15-én egy harmadik kolléga, 
de a negyedik hely egyelőre még 
betöltetlen. A mezőőrök március 
elején átvették az önkormányzat 
által rendelkezésükre bocsátott  új 
Suzuki Vitara személyautót, és ha-
marosan az új egyenruhák is meg-
érkeznek a számukra. 

A legfontosabb 
feladatuk az illegá-
lis hulladékok le-
rakásának megaka-
dályozása, melyre 
a mezőőr helyszí-
ni bírságolási jog-
körrel rendelkezik. 
Emellett a vadállo-
mányt, illetve az 
erdőket és ültetvé-
nyeket is szemmel 
tartják. A külterü-
leteken a tudomá-
sukra jutott bűncselekmények 
esetében a rendőrséget haladék-
talanul értesítik. 

Az önkormányzati mező-
őrök február eleje óta nagyon 
aktívak. Több alkalommal kel-
lett már szemetelés miatt hely-
színi bírságot kiszabniuk. Nem-
régiben pedig a közterület-fel-
ügyelők közreműködésével egy 
tettenérésük is volt: a Rákospa-
lotai határút – Szilas-patak talál-

kozásánál egy nő 
éppen zöld hulla-
dékot pakolt le, 
amiért a helyszí-
nen feljelentették. 

Március elején 
pedig, a Szilas-pa-
tak partján lévő 
egyik ingatlan tu-
lajdonosa akarta 
szabályellenesen 
elégetni a zöld 
hulladékát, amit 
még azzal is teté-

zett, hogy a területet őrizetle-
nül hagyta. Szerencsére az ön-
kormányzati mezőőrök éppen 
arra jártak, akik előbb megpró-
bálták maguk eloltani a lángo-
kat, ám mikor látták, hogy a 
tűz már meghaladta erejüket, 
azonnal értesítették a tűzoltó-
kat. A gyors beavatkozásnak 
köszönhetően egy komolyabb 
tűzesetet sikerült megakadá-
lyozniuk.

KÖZBIZTONSÁG

PISZKOS ÜGY
A TISZTÍTÓBAN
Egy autómosó előtt többen várakoz-
tak. A legutolsó autó, hogy ne gátolja 
a forgalmat, félig a járdára állt, amit 
nehezményezett egy kutyáját sétál-
tató járókelő. Az autóban ülő két nő 
szóváltásba keveredett a kutyás férfi-
vel, melynek végén a járókelő előbb 
beköpött a nyitott ablakon, majd az 
ajtót kinyitva tenyérrel arcon ütöt-
te az egyik bent ülő nőt. A sértettek 
rendőrt hívtak, a férfit előállították, 
és garázdaság miatt eljárást indítot-
tak ellene.

MEGVÁRTA, MÍG ELFOGJÁK
Egy nő ácsorgott a Széchenyi té-
ren, a rendőrkapitányság előtt, aki 
az épületből kilépő rendőrök láttán 
feltűnően idegesen viselkedett. A te-
rületre igyekvő körzeti megbízottak 
meg is kérdezték tőle, hogy mire vár.   
A nő elárulta, hogy a párjára, akit éj-
jel behoztak a kapitányságra. A ren-
dőrök a nő iratait is ellenőrizték, és 
ekkor látták, hogy szabálysértési bír-
ság be nem fizetése miatt körözést 
adtak ki ellene. A rendőrök a nőt is 
előállították, akinek egy rokona siet-
ve kifizette a tartozását, ez után el-
engedték.

BEIDÉZTÉK, ELFOGTÁK
Egy idézés miatt jelent meg egy férfi 
a kerületi rendőrkapitányságon, ám, 
már a beengedésekor kiderült, hogy 
a Fővárosi Bíróság Büntetésvégre-
hajtási Csoportja sikkasztás miatt el-
fogatóparancsot adott ki ellene. Így a 
rendőrök házon belül elfogták a kö-
rözött férfit, akit aztán átadtak az ille-
tékes hatóságnak.

DUPLÁN KÉRTÉK SZÁMON
Egy nő és a párja a Páskomliget utcai 
lakásukban tartózkodott, amikor meg-
jelent a nő exe és annak egy ismerő-
se. A két férfi nem nézte jó szemmel, 
hogy a nő már egy új társsal van, ezért 
nekiestek a férfinek, akit jól helyben-
hagytak. Majd mindketten távoztak a 
lakásból. A sértettek természetesen 
feljelentést tettek, így az egyik elköve-
tőt még aznap este, a másikat pedig 
egy nappal később sikerült elfogniuk a 
rend őröknek. A két férfi ellen garázda-
ság miatt indult eljárás.
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Legfontosabb 
feladatuk az 
illegális hulla-
dékok lerakásá-
nak megakadá-
lyozása

A külterületek védelmezői

Több alkalommal kellett már szemetelés miatt helyszíni bírságot kiszabniuk
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PÁLYÁZAT BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL

KERTÉSZKEDÉS

KIAÁLLÍTÁS

Online mindenkinek!
Ingyenes online programokkal rendezi meg a 41. 
Budapesti Tavaszi Fesztivált (BTF) április 9. és 18. 
között a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest 
Brand Zrt., immár kormányzati támogatás nélkül, a 
Budapesten a kultúra szabad, a kultúra mindenkié 
üzenettel.

2020-ban a koronavírus-járvány lehetetlenné tet-
te a BTF megtartását, idén pedig újabb nehézséggel 
kell szembenéznie a fesztiválnak: a kormány negyven 
év után kivonult a BTF közös megrendezéséből, er-
ről néhány hete értesítve a Fővárosi Önkormányzatot 
– mondta el Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-he-
lyettes.
Budapest azonban ragaszkodik ehhez, a nagy hagyo-
mányokkal bíró eseménysorozathoz.
Az idei BTF nemcsak abban lesz különleges, hogy on-
line rendezik meg, de teljes egészében ingyenesen 
streamelik a fesztivál tartalmait.
Az online forma miatt előtérbe kerülnek a vizuális tar-
talmak. Minden nap lesz egy kiemelt esemény, amely 
méltó módon merít a BTF több mint negyvenéves tra-
díciójából, emellett mai, aktuális kísérőrendezvényekkel 
találkozhat a közönség. A BTF egyfajta virtuális retro-
spektív programot kínál az elmúlt évtizedekből, vegyítve 
ezeket a friss rendezvényekkel.
A BTF pontos programját a kezdés előtti hetekben te-
szik közzé.

-s-ági

A tavaszi kertrendezés idején a lombhalmok alatt megbúvó sünök védelmére hívja fel 
a lakosság és az önkormányzatok figyelmét a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME).
A sün előszeretettel választja telelő-, majd nappali búvóhelyül a felhalmozott lomb- 
és rőzserakásokat. A nőstények itt is ellenek, ezért az óvatlanul végzett kertrendezés 
könnyen teljes családok pusztulását is okozhatja – írta az MME.
Azt ajánlják, hogy ne vasvillával, hanem a szerszám nyelével, majd kesztyűs kézzel, 
fentről lefelé haladva forgassuk át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e 
alatta sün. Különösen óvatosnak kell lenni a májusi-júniusi sünellési időszakban, ami-
kor a menedékekben a hetekig vak és szinte magatehetetlen kölykök is ott lehetnek. 

(já)

Az Újpalotai Szabadidő Központ várja a XV. kerületben 
élő, alkotó kedvű jelentkezőket, akik egyénileg vagy 
csapatban szívesen készítenének hímestojás-díszeket 
egy közös tojásfa kiállításhoz. 
Az otthon elkészített alkotásokat a közösségi házban 
lehet leadni március 24-ig, hétköznap 9-től 17 óráig. 
Kérik, hogy a tojásdísz kifúrt, és felakasztható legyen. 
A kiállítást a látogatók online tekinthetik meg az Újpalotai 
Szabadidő Központ facebook-oldalán március 27-től.

Az Újpalotai Szabadidő Központ húsvéti 
locsolóversíró pályázatot hirdet XV. ke-
rületi, alkotó kedvű gyerekek és fiatalok 
részére. Ha szereted az ötletes locsoló-
verseket, várod már a húsvéti ünnepe-
ket, és szívesen ápolnál egy szép hagyo-

mányt, nevezz be te is! A játékban önál-
lóan megírt alkotással lehet részt venni, 
a műveket a szerző nevének és életkorá-
nak feltüntetésével, e-mailben várják az 
uszik.csokonai@gmail.com e-mail címre 
március 31-ig.

Locsolóversek

Vigyázzunk a sünökre!

Tojásfa

MOZAIK
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Fliegauf Bence legújabb filmjében, 
a Rengeteg – Mindenhol látlak 
című alkotásban nyújtott alakí-
tásáért Kizlinger Lillának ítélte a 
zsűri a Legjobb Mellékszereplőnek 
járó Ezüst Medvét a 71. Berlini 
Filmfesztiválon. Idén csupán két 
színészdíjat ítéltek meg: a legjobb 
fő- és mellékszereplőjét. Az anyja 
halála miatt az apját hibáztató tinit 
alakító 20 éves lány jelenleg film-
rendező szakos hallgató, ez az 
első szereplése színésznőként. A 
film a hétköznapi életünk, párkap-
csolataink útvesztőjébe kalauzol, 
mely különösen aktuális a karantén 
idején, amikor láthatatlan feszült-
ségek, félelmek öltenek testet. 
A filmet  a nagyközönség  remél-
hetőleg nyáron láthatja a mozik-
ban.

SZÍNHÁZ 

Összefognak a Centrál Színház 
művészei munkatársuk megsegí-
tésére. Február elején Tordason 
leégett egy családi ház. A házban 
a Centrál Színház művészeti titká-
ra, Pataki Ági lakott a családjával, 
köztük tízéves kisfiával, Miksával. 
Öröm a bajban, hogy a családból 
mindenki jól van. A tető majdnem 
teljesen odalett, az oltási munká-
latok tönkretették a falak nagy ré-
szét és a berendezést. A színházi 
szakma egy emberként mozdult 
meg. Most pedig 56 színész ösz-
szefogásával jótékonysági online 
előadást szervez a színház. Lázár 
Ervin csodaszép meséjére – mely 
igény szerint a későbbiekben is 
elérhető lesz – a Centrál Színház 
weboldalán lehet jegyet vásárolni 
március 12-étől.

KÖNYV

A Túl a kockás zászlón című 
könyv sikereit követően az autók 
szerelmesei a világot mozgató 
iparág legizgalmasabb titkaiba 
tekinthetnek bele. Érdekfeszítő, 
izgalmas sztorikon keresztül tárul 
fel az autóipar megteremtőinek, 
fellendítőinek pályája, a tervezők, 
mérnökök és menedzserek le-
hengerlő munkássága, legendás 
márkák és típusok története, va-
lamint a tömegkultúrára gyako-
rolt hatása. Fény derül néhány 
félresiklott tervre, konstrukcióra, 
és kiderülnek jelentősnek mon-
dott botrányok is, továbbá lehull 
a lepel pár vállalatcsoport alantas 
húzásairól, illetve számos, eddig 
kevésbé ismert történésről. A 
könyv a nagyobb üzletlácoknál 
kapható.

ZENE

Bach születésnapja előtt indítják 
útra a Kárpát-medence legna-
gyobb  klasszikus zenei sorozatát. 
A március 16-ával kezdődő két 
hétben a Bach Mindenkinek Fesz-
tivál honlapján (bachmindenkinek.
hu), közösségi oldalain és videó-
megosztó csatornáján több mint 
100 koncertet mutatnak be, olyan, 
a barokk zene kontextusában kü-
lönleges hangszereken is meg-
szólaltatva Bach zenéjét, mint az 
ukulele vagy a pánsíp. A streamelt 
koncertek mellett erre az évre 
készült felvételek, zenés beszél-
getések, filmek lesznek láthatóak 
neves művészekkel. A korábbi 
évek nagyszabású koncertjeiből is 
található majd válogatás, mint pél-
dául Bach János-passiója vagy hat 
csellószvitjének koncertfelvétele.

Jónás ágnes

A templomokat nem 
zárták be, de a ma-
gyarországi egyházak 
többsége online tart 
szentmiséket. Ahol 
megrendezik a templo-
mi szertartásokat, ott 
szigorúan be kell tarta-
ni az érvényes védelmi 
intézkedéseket.

Online tartja szertar-
tásait a református, az 
evangélikus, a pünkös-
di és az anglikán egy-
ház, a metodistáknál 
pedig a gyülekezetek-
re bízták, hogy a helyi 
viszonyoknak megfele-
lően döntsenek. A ma-
gyarországi román és 
szerb ortodox egyhá-
zak, valamint a moszk-
vai és a konstantinápo-
lyi patriarchátus temp-
lomban tartja meg is-
tentiszteleteit, a bolgár 

ortodox egyház viszont 
online.

A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia 
döntése szerint nyitva 
maradnak a templomok, 
lehet szentmisét tartani, 
de ettől egyes egyházme-
gyék eltérhetnek.

Dr. Erdő Péter bíbo-
ros, esztergom-budapes-

ti érsek közölte: március 
8-tól az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegyé-
ben a nyilvános szent-
misék szünetelnek. Az 
egyetlen kivétel a teme-
tés, melyet egyszerű for-
mában, röviden legfel-
jebb ötven ember rész-
vételével lehet megtar-
tani, hacsak a hatóságok 

ennél kisebb létszámot 
nem írnak elő.

Az óvintézkedések a 
templomi szertartások-
ra is vonatkoznak: kö-
telező a távolságtartás, a 
maszkviselés és a kézfer-
tőtlenítés, aki pedig be-
teg, maradjon otthon!

A protestánsoknál, il-
letve a katolikusoknál 
az Esztergom-Budapes-
ti Főegyházmegyében 
nagyhét kezdetén, virág-
vasárnap vizsgálják meg 
újra, hogy vissza lehet-e 
térni a templomi isten-
tiszteletekhez.

„Még nem tudjuk, 
hogy húsvétkor mehe-
tünk-e templomba”– 
nyilatkozta dr. Fischl 
Vilmos, a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsának főtitká-
ra.

Az online istentisz-
teletről szólva elmond-
ta: jó oldala, hogy ké-

nyelmesen be lehet kap-
csolódni a szertartásba, 
rossz következménye le-
het, hogy egyeseket le-
szoktat a templomba já-
rásról, ezért nagy figyel-
met kell fordítani arra, 
hogy amint lehet, tér-
jenek vissza a hívők a 
templomokba.

Hozzátette: lelki táp-
lálékra mindenkinek 
szüksége van, a nem hí-
vőknek is jól jöhet a lel-
ki segítség egy ilyen ne-
héz időszakban.

Online misék, nyitott templomok
HITÉLET

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Az óvintézkedések a templomi szertartásokra is vonatkoznak

A nem hívőknek 
is jól jöhet 
a lelki segítség 
egy ilyen 
nehéz 
időszakban
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Festészet, szobrászat, komolyzene, 
könnyűzene, színjátszás, tánc. Akár 
aktív résztvevőként, akár nézőként 
szeretnénk bekapcsolódni az előbbiek-
be, mindhárom kerületrészben meg-
találhatjuk a számunkra érdekes prog-
ramokat. Az Alkotókézben bemutatjuk 
nézőinknek, hogyan zajlik a kerület 
kulturális élete.

Alkotókéz hétfő és szerda 19:20

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
Húsvéti ajtódísz készítése
A Mozgóképek Telegrácson sorozatban
március 20., szombat

Rendhagyó Röfi
Filmvetítés a Csokonai filmfesztiváljá-
nak filmjeiből
március 22., hétfő 

Húsvéti nyuszi készítése
A Mozgóképek Telegrácson sorozat 
következő kézműves videójában
március 27., szombat 

A Palota Galéria új online kiállítás-
megnyitója
Páljános Erzsébet festőművész a fó-
kuszban
március 30., kedd 18 óra

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

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Rég volt, szép volt…
Válogatás a PeKH archívumából
március 21., vasárnap 16 óra

Ismeretlen ismerős
Bergendi Zsuzsa állatvédővel, a Gom-
bolda vezetőjével Bleier Gábor be-
szélget
március 23., kedd 19 óra

Nyitnikék
Nagy Edit vendége Ruzicska Andrea 
sportszakember, a Victoria Sport Club 
vezetője
március 25., csütörtök 19 óra

Merítő
Bleier Gábor vendége Hegyesiné Orsós 
Éva, az Életet az Éveknek Országos 
Szövetség elnöke
március 27., szombat 16 óra

Nyitnikék
Nagy Edit vendége Turcsányi Dalma 
vendéglátós, a Csoki és a PeKH büfé-
jének vezetője, a Palacsintás király tá-
borok megálmodója.
március 29., hétfő 19 óra
https://www.facebook.com/pekhesek/

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Online gitárórák a kikötőben
(kéthetente péntekenként)
március 19., péntek 16 óra

Hajónapló – online újság fiatalokkal, 
fiataloknak 
Érdekességek, humor, divat, kereszt-
rejtvény, film- és programajánlók, jó 
receptek
(kéthetente szombatonként)
március 20., szombat

Karate
Egyszerű önvédelmi gyakorlatok Tóth 
István sensei vezetésével.
március 23., kedd 16 óra

Ínyenc kalózok konyhája Gittával
Sütés, főzés fiataloknak
(kéthetente csütörtökönként) 
március 25., csütörtök 16 óra

Csodálatos kísérletek
(kéthetente péntekenként)
március 26., péntek 16 óra

Keddi kikötő Kreatív Krisztával
(kéthetente keddenként)
március 30., kedd 16 óra
https://www.facebook.com/
kikoto15/

ÚJPALOTAI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Újpalota quiz
Játékmester: Várhegyi Gábor. A rész-
vétel ingyenes
március 23., kedd 18:00-20:00

Húsvétoló
Húsvéti játékok, kreatív ötletek, 
ünnepi hangolódás az egész 
családnak
március 29. – április 5.

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

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.03. 19.- 04.05.

Számtalan helyzet adódhat a gyerek-
nevelés során, amikor a szülők elbi-
zonytalanodnak. Legyen szó óvodavá-
lasztásról, iskolaváltásról, magatartás-
zavarokról vagy éppen különórák fel-
kutatásáról, nincs megoldhatatlan 
szituáció. Szakértőink segítségével 
ezekre a helyzetekre keresünk megol-
dást a Cseperedőben.

Cseperedő szerda 19:00

Törvényalkotás, rendeletmódosítás, 
parlamenti ülések, pártok közti viták. A 
Parlamenti pillanatokban az országos 
és a helyi politikát érintő kérdésekről 
kérdezzük Hajdu László országgyűlési 
képviselőt.

Parlamenti Pillanatok péntek 19:55

Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. kerületben 
Sz. Urbán Szilvia hagyományokat őrző ötlete alapján. Idézzük meg 
kicsit a múltjukat egy közös játékkal a Csokonai Művelődési Ház 
szervezésében. 

A harmadik feladvány:
1. Mikor kezdte működését az elemi iskola? 
2. Mit jelent az utca neve: Rädda Barnen? 
3. Mi az iskola mai neve? 
4. Ki az iskola fenntartója? 
5. Milyen sportágban jeleskedett a jelenlegi névadó? 
A válaszokat emailben várják április 24-ig a kviz.csmh@csokonaikk.hu 
vagy személyesen az Eötvös utca 64-66. szám alá a postaládába.

Város-emlék-képek kvíz III.
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Dugó belelendült
SPORT

EGY HŐST 
VESZÍTETTÜNK EL

Sosem jó gyászhírről beszá-
molni, főként egy 34 eszten-
dős, makkegészséges sport-
ember haláláról. Lövei László, 
a Dózsa György Gimnázium és 
Táncművészeti Szakgimnázi-
um korábbi testnevelőtanára, 
alig több mint egy hónappal 
élte túl az esküvőjét. 

Lövei az egyetemi évei 
alatt vízimentőként dolgozott, 
2017-ben meccs közben 
mentett  meg a haláltól egy 
játékost.

Néhány éve már nem Rá-
kospalotán, hanem a Buda-
pest Baptista Gimnáziumban 
tanított. Ennek ellenére kollégái, 
egykori palotai diákjai nem fe-
lejtették el. Így sokakhoz eljutott 
annak híre is, hogy a Tanár úr 
idén januárban feleségül vet-
te szíve választottját. Az öröm 
után azonban jött a megdöb-
bentő hír: Lövei László március 
14-én váratlanul elhunyt. Fe-
lesége, családja, a kosárlab-
da-társadalom mellett a dózsás 
közösség is gyászolja.
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LABDARÚGÁS

KOSÁRLABDA

RieRsch Tamás

Kiss Tamás (becenevén 
Dugó) élvezi a focit, és 
egyre jobb formában van. A 
REAC 34 esztendős csapat-
kapitánya a Budapest-baj-
nokság 17. fordulójában a 
Csep-Gól FC ellen két gólt 
lőtt, és két gólpasszt adott. 
A legtöbb megmozdulása 
élményszámba ment.

„Jól sikerült a felkészülésünk, és 
egyre jobban játszunk – mondta 
a REAC ikonja. – Már a tavaly-
ról áthozott Kelen 
elleni idénynyi-
tón is jól szerepel-
tünk (1–1), a Tesi 
elleni kerületi der-
bin pedig fizikáli-
san nyújtottunk 
kimagaslót (1–0), 
a Csep-Gól ellen 
meg minden össze-
jött nekünk.”

Kiss Tamás elégedett lehet, hisz 
immár számolatlanul sok REAC-
os idénnyel a háta mögött, még 
mindig vezéregyénisége a rákos-
palotai együttesnek. Az utánpót-
lás ranglétrát végigjárva 2004-ben 
Aczél Zoltán edzősködése idején 
került fel a felnőtt csapathoz.

„Az első NB I-es találkozóm 
az Újpest ellen volt. Nem vol-
tam a keretben, és azon a hétvé-
gén a tartalék sem játszott, így 
kétnapos pihenőt kaptam. Nyu-
godtan elmentem szórakozni, 
de egyszer csak Hornyák Béla 
hívott, és azonnal taxiba paran-
csolt, azzal, hogy másnap játsza-

nom kell az Újpest 
ellen. Azt hittem, 
viccel, de kiderült: 
egy vírusos fertő-
zés miatt a fél csa-
pat kidőlt, így a 
cserepadon is csak 
hárman ültünk. 
Körülbelül a hat-
vanadik perc kör-
nyékén léptem pá-

lyára, így részese lehettem a nul-
la nullás sikernek. Még az újpesti 
közönség is felállva tapsolt min-
ket” – jegyezte meg Dugó.

Tamás mégsem emiatt  írta be  
magát a nagyok közé, hanem ő 
volt az első helyi labdarúgó, aki 
rákospalotai színekben átlépte a 
százgólos határt. Most nagyjából 
120 találatnál jár. 

„Szörnyű kálvárián vagyok 
túl. 2019-ben egy felkészülési 
mérkőzésen térdszalagszakadást 
szenvedtem, sokáig tartott a fel-

épülésem, majd jött a koronaví-
rus-járvány, emiatt félbeszakadt 
az előző évi bajnokság. Időköz-
ben megkezdtem a civil mun-
kámat a Grosics Alapítvány és 
a REAC Sportiskola is sok fel-
adatot ad. S hogy mi adott erőt a 
folytatáshoz? Egyrészt az, hogy 
még mindig jól érzem magamat 
a pályán, másrészt szeretném, 
ha a gyerekeim még láthatnának 
focizni, végül pedig az, hogy ne-
kem a REAC az életem” – fűzte 
hozzá Kiss Tamás.

RieRsch Tamás

A Budapesti Legyőzhetetlen 
Feketék Kosárlabda Klub 
csarnok hiányában kényte-
len az iskolai tornatermekre 
hagyatkozni, azonban az 
egészségügyi előírások miatt 
az oktatási intézmények 
létesítményei jó ideje nem 
fogadhatnak külsős progra-
mokat. 

„Nehéz helyzetbe kerültünk – 
mondta Lipták Mihály, a XV. 
kerületi egyesület szakmai ve-
zetője –, hisz a fő bázisunk a 
Bogáncs utcai iskolában van,  az 
utánpótláscsapataink is mind 
tornatermekben edzenek.”

Ősszel a legtöbb BLF-es csa-
pat utcai sportpályára kénysze-
rült, azonban a hideg idő beáll-
tával ez a lehetőség is megszűnt. 

„Január óta a Budapesti Hon-
védtól hétvégi edzéslehetősé-
get kapunk a Dózsa György úti 
sportcsarnokban. Mentő övet 
kaptunk a Palota RSC-től is, a 

Sződliget utcai csarnokban he-
ti hat órát biztosít számunkra a 
klub. Így legalább minden kor-
osztályunk hetente másfél óra 
edzéshez jut” – jegyezte meg 
Lipták Mihály. Hozzátette: az 
említett problémák miatt nagy 
körültekintést igényel a csapa-

tok edzéseinek koordinálása és 
a gyerekek megtartása. 

„Már sokan átmentek a Hon-
védhoz, ahol többet edzhetnek. 
Most ráadásul mérkőzésdöm-
ping van, a szövetség megpró-
bálja pótolni az ősszel elmaradt  
versenyeket. A csapatok többsé-
ge azonban hozzánk hasonlóan 
teremproblémákkal küszködik, 
így az egyesületeknek folyamato-
san egyeztetniük kell arról, hogy 
melyik csapat milyen csarnokban 
fogadja az ellenfelét” – tette hozzá 
a szakmai vezető.

A BLF legkisebbjei, az U10-
U11-es korosztályok jártak a leg-

rosszabbul, mert nekik egyál-
talán nincsenek tornák. 

„A Kenguru-kupában 
ebben a versenyszezonban 

nem tudtunk indulni, hisz a tor-
natermek bezárása miatt az ösz-
szes U11-es csoportunk műkö-
dését le kellett állítanunk. Úgy 
vélem, ha egyszer vége lesz a jár-
ványnak, újra kell kezdenünk 
az építkezést” – jegyezte meg 
Lipták Mihály.

A REAC 
az életem. 
Szeretnék még 
hasznára lenni 
a klubnak

Vírusos teremproblémák

Dugó: rákospalotai színekben átlépte a százgólos határt

SPORT

len az iskolai tornatermekre 

egészségügyi előírások miatt 

létesítményei jó ideje nem 
fogadhatnak külsős progra-

„Nehéz helyzetbe kerültünk – 
mondta Lipták Mihály, a XV. 
kerületi egyesület szakmai ve-
zetője –, hisz a fő bázisunk a 
Bogáncs utcai iskolában van,  az 
utánpótláscsapataink is mind 

Ősszel a legtöbb BLF-es csa-
pat utcai sportpályára kénysze-
rült, azonban a hideg idő beáll-
tával ez a lehetőség is megszűnt. 

„Január óta a Budapesti Hon-
védtól hétvégi edzéslehetősé-
get kapunk a Dózsa György úti 
sportcsarnokban. Mentő övet 
kaptunk a Palota RSC-től is, a 

Lipták Mihály. Hozzátette: az 
említett problémák miatt nagy 
körültekintést igényel a csapa-

ping van, a szövetség megpró-
bálja pótolni az ősszel elmaradt  
versenyeket. A csapatok többsé-
ge azonban hozzánk hasonlóan 
teremproblémákkal küszködik, 
így az egyesületeknek folyamato-
san egyeztetniük kell arról, hogy 
melyik csapat milyen csarnokban 
fogadja az ellenfelét” – tette hozzá 
a szakmai vezető.

A BLF legkisebbjei, az U10-
U11-es korosztályok jártak a leg-

rosszabbul, mert nekik egyál-

ebben a versenyszezonban 
nem tudtunk indulni, hisz a tor-
natermek bezárása miatt az ösz-
szes U11-es csoportunk műkö-
dését le kellett állítanunk. Úgy 
szes U11-es csoportunk műkö-
dését le kellett állítanunk. Úgy 
szes U11-es csoportunk műkö-

vélem, ha egyszer vége lesz a jár-
ványnak, újra kell kezdenünk 
az építkezést” – jegyezte meg 
Lipták Mihály.
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MAGYAR ÉREMESŐ
Magyar szempontból kiemelkedő 
eredményeket hozott a hollandiai 
Drodrechtben megrendezett rövid-
pályás gyorskorcsolya-világbajnok-
ság. A két Liu fiú, Shaolin Sándor 
és Shaoang ugyanis három arany- 
és három ezüstérmet szerzett. Az 
idősebbik testvér 1000 méteren 
első, összetettben és váltóval má-
sodik, az öccse pedig 500 méteren 
és összetettben első, 1000 mé-
teren és a váltóval pedig második 
lett. Ezzel Liu Shaoang a magyar 
short track első összetett világ-
bajnoka lett, illetve a rövidpályás 
gyorskorcsolyázás történetében is 
először fordult elő, hogy két testvér 
végezzen az összetett verseny első 
két helyén.

NÉZŐK NÉLKÜLI OLIMPIA
Még nem hivatalos, de sajtóhírek 
szerint a japán kormány úgy döntött, 
hogy a koronavírus-járvány miatt né-
zők nélkül kell megrendezni az idén 
nyárra halasztott tokiói olimpiát és 
paralimpiát. A döntésről a szervezők-
nek még egyeztetniük kell a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottsággal, ám az 
szinte biztosnak tűnik, hogy a márci-
us 25-én Fukusimából rajtoló lángfu-
tás már nézők nélkül fog zajlani.

85 ÉVES KLASSZIS
Március elején volt 85 esztendős Sá-
kovicsné Dömölky Lídia, olimpiai baj-
nok, ötszörös világbajnok tőrvívó. Az 
1964-es tokiói olimpia – csapatban 
– győztese számára a legnagyobb 
„születésnapi ajándék” az volt, hogy 
megkapta mindkét vakcinát. Dömöl-
ky Lídia bízik benne, hogy idén nem 
marad el az olimpia, amely vélemé-
nye szerint nézők nélkül nagyon fur-
csa lesz, de még ez is jobb, mintha 
nem rendeznék meg a játékokat.

ELŐSZÖR NAGYDÖNTŐBEN
Pályafutása során először jutott ATP 
500 verseny döntőjébe Fucsovics 
Márton, az MTK teniszezője. Fucso-
vics a rotterdami torna elődöntőjé-
ben a világranglistán jóval előkelőbb 
helyen álló horvát Coricot verte az 
elődöntőben. A fi náléban azonban 
már nem bírt a verseny negyedik ki-
emeltjével, az orosz Rubljovval. A 
magyar teniszező a döntős helyezése 
révén ismét előrébb lép majd a vi-
lágranglistán, melyen a verseny előtt 
az 59. volt.

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, V

ar
go

sz
Fo

tó
: X

V
 M

éd
ia

, V
ar

go
sz

LABDARÚGÁS

KARATE

Befejeződött a Magyar Karate Szövetség által 
a szervezett Hayashi Magyar WKF Karate 
Liga. Az utolsó, szarvasi állomáson az MTK 
Karate Szakosztályának kerületi sportolói 14 
aranyérmet szereztek, ezzel pedig messze a 
legeredményesebbek a klubok között.

„Az összesített pontversenyt mégsem mi nyertük, 
hanem az UTE” – tájékoztatott Fischer Mihály, a 
pestújhelyi karatebázis vezetője. „A négyfordulós 
versenysorozat első állomását ugyanis kihagytuk, 
ennek ellenére elégedett lehetek a tanítványaim-
mal, hisz a másik három állomáson kiemelkedő-
en szerepeltek: az UTE csarnokában 13, Zalaszent-
gróton pedig 14 aranyérmet szereztünk, amely 
eredménnyel messze a legjobbak voltunk.”

Baranyi Zsófia legnagyobb hazai riválisát, Mol-
nár Rékát, Hárspataki Gábor pedig Molnár Dá-

nielt verte. Még náluk is nagyobb diadalt aratott 
Szegedi Döme, aki az újpestiek olimpiai remény-
ségét, a világ- és Európa-bajnoki érmes Taddisi 
Martialt győzte le.

Sólymok Pestújhelyen

Legjobbként ezüstérmesek

RieRsch Tamás

A Pestújhelyi téren, az elkerí-
tett focipályán minden délután 
pattog a labda. A hálók között 
szakmai munka folyik, 
a gyerekek mezén jól kive-
hető az FC Budapest felirat. 
Hogyan került ide az egyesü-
let? Czuk Henriket, a csapat 
edzőjét kérdeztük.

„Ez most az edzőpályánk. Hoz-
záteszem: sajnos, mert ilyen kö-
rülmények között nem könnyű 
dolgozni, de most ezzel a hely-
zettel kell megbirkózni. Ennek 
ellenére boldog vagyok, hogy 
lassan fél éve itthon lehetek vég-

re az egyesületem-
mel” – jegyezte 
meg az edző.

A történet 2006-
ig nyúlik vissza. 
Czuk Henrik ak-
koriban már meg-
fordult többek kö-
zött az Újpestnél 
és a Ferencváros-
nál is. Tanítványai 
közül többen – 
Korcsmár Zsolt, Nagy Olivér, 
Szekeres Adrián – az NB I-ig, il-
letve a korosztályos  és felnőttvá-
logatottságig jutottak. A Fradi-
ból kiválva létrehozta, majd két 
év alatt nemzetközi hírűvé tette 
a Dalnoki Jenő Labdarúgó Aka-

démiát. 2009-ben 
kivált az újpalotai 
klubból, és a szom-
szédos XVI. kerü-
letben megalapítot-
ta az FC Budapest 
Sólymok sporte-
gyesületet. Immár 
13. éve rendezik 
meg a Future Cup 
utánpótlástornát, 
mely komoly ran-

got vívott ki a hazai futballber-
kekben. 

„Tavaly nyáron döntöttem 
úgy, hogy új alapokra helyezem 
a képzésünket, de ehhez egy új 
otthon is kellett. Mivel tizenhat 
éve Pestújhelyen élek, errefe-
lé kerestem bázist magunknak, 
amit aztán a Pestújhelyi Közös-
ségi Ház udvarán levő műfüves 
pályán találtam meg. Sajnos ez 
az állapot csak novemberig tar-
tott, akkor ugyanis bezárták a 
házat. Így kerültünk a Pestújhe-
lyi térre. Mellette gőzerővel épít-
jük a saját edzőpályánkat Fóton, 
remélhetőleg nyártól már ott is 
tudunk majd edzeni” – tette hoz-
zá az edző.

Az új kerületi egyesület, az 
FC Budapest Sólymok három 
korosztályban, U12-ben, U16-
ban és felnőttben működtet csa-
patokat. A BLSZ 4-ben szereplő 
felnőtt gárda alapját is az U16-
os csapat adja. Ennek a 35 labda-
rúgónak kell az edzéseit a Pest-
újhelyi téri dühöngőben és a fél-
kész fóti pályán koordinálni.

Már tizenhat 
éve Pest-
újhelyen élek, 
errefelé keres-
tem bázist

Pattog a labda a Pestújhelyi téren

A Hayashi Magyar WKF Karate Liga csak „bemelegítés” volt



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

Rákospalotai,
Pestújhelyi, Újpalotai 

ÉLETKÉPEK
A XV. kerület közéleti lapja

2021. március 18.
XI. évfolyam 5. szám

Kiadja az XV Média Kommunikációs és 
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Felelős kiadó: Sass Csaba ügyvezető 
Felelős szerkesztő: Béres Ildi 
Szerkesztőség: 1153 Budapest, 
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ISSN 2062-6770 (nyomtatott) 
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A Tizenötödik és az XVMedia 
legfrissebb hírei, tudósításai az 
interneten: www.xvmedia.hu; 
www.facebook.com/xvmedia/

A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. április 8.
Lapzárta: 2021. április 1., 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. április 1. 
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 2021/04. szám helyes meg-
fejtése: „„Akadálymentesített 
játszótér a kerületben.„
A 2021/04. szám helyes 
megfejtői közül Chikány Judit, 
XV.ker., Milbacher Róbert: 
Léleknyavalyák camű könyvét
Farkas László, XV.ker., Fehér 
Boldizsár: Vak Majom című 
könyvét nyerte.
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A felhívások, 
közlemények, 

rendeletek
teljes terjedelmükben, 

egységes szerkezetben, 
a mellékletekkel együtt 

letölthetőek 
a bpxv.hu honlapról.

Az azokban feltüntetett
adatokért és 

információkért 
a szerkesztőség

nem vállal felelősséget! 

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 TERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz,

 selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett
ingyenes 

házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet

Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu

   

INGATLAN
Eladó Budapest XV. ker-ben Újpalotán 
36 nm-es másfél szobás, 4. emeleti,  
panelprogramban rész vett házban felújí-
tandó lakás. Irányár: 22,9 millió. Ingat-
lanközvetítők segítségét nem kérem.  
Tel.: +36 30 272 5337 

Elcserélném 78 nm-es, felújított,3,5 
szobás, örökbérletű önkormányzati laká-
somat. 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

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, fi zetség 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 kifogástalan állapotú Lenovo 
IdeaPad S145 151IGM típusú laptop jót-
állással 80 E Ft. Tel.: +36 20 295 2197

Eladó olcsón konyhabútor komplett 
csappal + zuhanyzó csapokkal együtt. 
Új, rózsaszín járólap, 20 x 10-es és 80 x 
30-as. 1 db falétra 12 fokos, 4 db antik-
szék, egy asztal, 1 vitrin.  
Tel.: +36 20 497 3086

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

Eladó varrodámból megmaradt méter-
áru, (pamut, selyem, szövet stb.) fekete- 
fehér csipke méteráru, zipzár 18 – 120 
cm, könyvek, HIFI torony. 
Tel.: +36 1 592 0813

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

Eladó 200x160 cm-es francia ágy két 
darab egyenként 200x80 cm-es betét-
tel baráti áron 49 E Ft-ért. Tel.: +36 1 
705 1945

Eladó kb. 300 db-os DVD gyűjtemény, 
másolt fi lmek minden témában. 
Tel.:  +36 31 785 8864

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

Eladó vadonatúj kerekesszék 35 E Ft, 
Csepel 30-as lábbal hajtós varrógép 
20 E Ft, régi Singer varrógép 10 E Ft,er-
délyi népművészeti padlóváza 6 E Ft.
Tel.: +36 20 953 8209

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 fi ligrán 
hölgy vagyok. Komoly kapcsolat 
reményében keresem társam, aki 
szívesen venné, ha hozzáköltöznék. 
Kis járáshiba nem akadály. Szeretem a 
vidámságot, zenét és olvasást. 
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 

Független 56 éves 175/75 keresi pár-
ját komoly kapcsolatra. 
Tel.: +36 70 356 2236

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

Tisztelt olvasó! 48 éves megbízható, be-
csületes, szakképzett ápolónő vagyok, nagy 
tapasztalattal. Keresem ott-lakás fejében 
azt az idős hölgyet, aki egyedül él, és szük-
sége lenne mindennemű segítségre.
Tel.: +36 70 392 5858
Életjáradék szerződést kötnék 70 év 
feletti személlyel. 2,5 millió forint egy 
összegű, és havi 50 ezer forint járadék 
kifi zetéssel.  Tel.: +36 30 213 4063

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes ki-
szállással és azonnali elszállítással 
készpénzért vásárol régi és új köny-
veket, teljes könyvtárakat, térképeket, 
metszeteket, kéziratokat, képes leve-
lezőlapokat, festményeket, porcelá-
nokat, egyéb régiségeket, teljes ha-
gyatékot. 
Tel: 06(1)312-62-94; 
+36 30 941 2484

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

XV. kerületben működő cég vállalja: Ka-
záncsere, gázkonvektorcsere, javítás, 
tisztítás. Szénmonoxid-, gázszivárgás-
mérés. Klímatelepítés, -karbantartás, 
-tisztítás. Radiátorcsere. Bojlercsere. 
EPH jegyzőkönyv. Alumínium radiátorfor-
galmazás. 
Telefon: +36 30 826-0130

EGÉSZSÉGÜGY
Házhoz megyek! Fogsor készítését, ja-
vítását vállalom garanciával. Védőoltást 
megkaptam. Hívjon bizalommal! 
Telefon: +36 20 980-3957

+36 30 232 8383

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

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



HIRDETÉS

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-raHa Önnek is étterme van a Tizenötödik kerületben és vállal házhoz szállítást vagy elviteles 

kiszolgálást, akkor egy rövid bemutatkozással jelentkezzen! Küldjön e-mailt a polgarmester-
ikabinet@bpxv.hu címre, és mi egyszeri alkalommal ingyenesen megjelentetjük hirdetését! 
További részletek: https://www.bpxv.hu/ahelyiazertek

BABÉRLEVÉL ÉTELBÁR
1153 Budapest, Illyés Gyula utca 12-22. 

A Babérlevél idén felnőttkorba lépett, 18 éve várja a vendégeket. 
Hétfőtől péntekig az elviteles kiszolgálás mellett házhoz szállítást is 
vállalnak. A rendelés minden nap 10 és 12 óra között adható le. 
Megtalálhatóak a NetPincéren is.

Telefon: +36 30 970 7070; +36 70 635 1834
www.facebook.com/baberleveletelbar

BABÉRLEVÉL ÉTELBÁR

VÍG KALMÁR ÉTTEREM

PASA KEBAB PALOTA


