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ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS 
ALATT
A SZAKRENDELŐ
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A Miniszterelnökség Bu-
dapest és a fővárosi agg-
lomeráció fejlesztéséért 
felelős államtitkára min-
den kerülettel átbeszéli a 
fejlesztési ügyeket, így a 
helyi önkormányzattal is. 
Fürjes szerint a nyilvános-
ságot nem egyeztették, és 
egyébként sem tárgyalt 
így a többi kerülettel. 
A polgármester viszont 
már előző nap Facebook- 
bejegyzésében közzétet-
te: kérte Fürjes hozzájá-
rulását a közvetítéshez, 
és azt is részletezte, hogy 
a kormány adja vissza azt 
a pénzt, amit elvett a ke-
rülettől. Fürjes arra hivat-
kozott: személyesen nem 
kapta meg a levelet, amely 
csak egy kollégához jutott 
el. Fürjes Balázs e-mail cí-
mére küldött, erre vonat-
kozó önkormányzati ké-
résre csak a tárgyalás vége 
után 40 perccel érkezett 
válasz. 

Mielőtt azonban a nyil-
vános rész véget ért, Fürjes 
ismertette a kormány ál-
láspontját, hogy  „az adó-

csökkentések miatt van 
konzultációs feladata az 
önkormányzatokkal”. „A 
helyi iparűzési adót nem 
tudjuk elvonásként értel-
mezni” – mondta Fürjes. 
A kormány tehát nem is-
meri el, hogy a megfelezett 
iparűzési adó miatt az ön-
kormányzatok bevételük 
jelentős részétől esnek el. 
A politikus szerint a kö-
zös teherviselés egy eszkö-
zéről van szó, miután „sen-
kinek fel nem róható mó-
don kapta Magyarorszá-
got oldalba a vírus”. Fürjes 
szerint az önkormányza-
tok fontos intézményei 
ugyan a magyar közigazga-
tásnak, „de azért a gondol-
kodásunkban prioritást él-
veznek a munkavállalók, a 
vállalkozások, a családok, 
elsősorban rajtuk szeret-
nénk segíteni” – nyilatkoz-
ta, majd zárt körben foly-
tatódott a tanácskozás, ami 
nem bizonyult hosszúnak, 
bő negyedóra múlva véget 
is ért.

Cserdiné Németh An-
géla elmondta: a kormány-
nak előzetesen eljuttatott 
fejlesztési igénylista két 

részre tagolódik. Az első-
ben szerepelnek a műkö-
dést támogató fejlesztések, 
köztük az egészségügyet 
érintő beruházások, míg a 
másik felét az egyéb fejlesz-
tések teszik ki, így például 
a Karácsony Benő park fel-
újítása vagy éppen a Szán-
tóföld utcai csarnok. 

A kerület a kormány 
intézkedései miatt 3,5 
milliárdos bevételkiesés-
sel számol, és 2021-ben 
csak az iparűzési adóra 
bejelentett kedvezmény 
miatt 778 millió forinttól 
esik el. A költségvetésen 
így keletkezett lyukak 
miatt hozzá kellett nyúl-
niuk a korábbi években 
keletkezett tartalékaik-
hoz is. Cserdiné Németh 
Angéla kérte a kieső bevé-
telek megtérítését, de ag-
godalmát fejezte ki amiatt 
is, hogy a kerületi szak-
rendelőt egy kormány-
rendelet az önkormány-
zattól a Honvédkórház 
irányítása alá rendelte a 
veszélyhelyzet végéig. 

A kerületi önkormány-
zatok kompenzációját szol-
gáló egyeztetést informáci-
ónk szerint folytatják, és az 
írásban megkapott, illetve 
a szóbeli megbeszéléseken 
elmondott igények alap-
ján hoz döntést majd a kor-
mány.

Röviden, zárt ajtók mögött

KORMÁNYEGYEZTETÉS ELISMERÉSEK
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Hiába szerette volna Cserdiné Németh Angéla 
polgármester, Fürjes Balázs nem akart nyilváno-
san egyeztetni a XV. kerülettel. Így a polgármester 
Facebook- oldalán csak négy percig lehetett követni a 
megbeszélést március 24-én.

Példaértékű polgáraink
A kerületi önkormányzat közzétet-
te az idei „Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Érdemérem” díjasok név-
sorát, az elismeréseket a veszély-
helyzet miatt egy későbbi időpont-
ban adják át. Cserdiné Németh An-
géla polgármester az ajánlások után 
– a képviselő-testület hatáskörében 
eljárva – döntött a díjazottakról. Az 
elismerés a  XV. kerület fejlődése, 
valamint a közjó előmozdítása érde-
kében kifejtett példamutató és szak-
mailag kimagasló tevékenységéért 
adományozható.

A „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Érdemérem” 2021-es kitüntetettjei:

Egészségügy: Dr. Szabóné Dr. Gom-
ba Beáta Zsuzsanna, a Dr. Vass László 
Egészségügyi Intézmény bőrgyógyásza

Szociális és családvédelem: Schilling 
Magdolna, a Gondoskodás Gyermeke-
inkért Közhasznú Alapítvány kuratóri-
umi elnöke

Nevelés-oktatás: Szőcs Tamás, a Har-
tyán Általános Iskola igazgató-helyette-
se, Wédel Pál Andrásné, a Fő úti Bölcső-
de kisgyermeknevelője

Művelődés és sport: Katona János lo-
kálpatrióta, a közösségi élet aktív szer-
vezője, a  PöSöC 105 éve 1912-2017 
című könyv szerzője, Vida Gábor, az 
oslói téli olimpián 10. helyezett műkor-
csolyázó

A köz érdekében, a közösségért vég-
zett tevékenység: Ponicsán Erzsébet, a 
Rákospalotai Evangélikus Egyházköz-
ség lelkésze, Szedlmayer László, a Rezon 
Kft. ügyvezetője

Közigazgatás: Tóthné Aradi Edit, a Pol-
gármesteri Hivatal Humánpolitikai 
Osztályának ügyintézője

Intézményüzemeltetés, -fejlesztés, va-
gyongazdálkodás: Ináncsi Rita, a Gaz-
dasági Működtetési Központ (GMK) 
Költségvetési és Bérgazdálkodási osz-
tályvezetője

A kormány
adja vissza
azt a pénzt, 
amit elvett
a kerülettől
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Indulnak a 2021. évi önerős 
pályázatok csapadékvízgyűjtő 
edényekre és a kerti zöldhul-
ladékgyűjtő komposztálóke-
retekre.

A helyi képviselő-testület forrást 
biztosít a lakosság környezettu-
datos szemléletének elősegítése, 
növelése érdekében a csapadékvíz 
és kerti zöldhulladék háztartási 
hasznosítására. Minimális lakos-
sági önerő vállalása mellett – 2000 
forint – csapadékvízgyűjtő edény 
és műanyag komposztálókeret el-
nyerésére pályázatot ír ki. A csa-
padékvízgyűjtő programra 4 mil-
lió forint,  a komposztálási prog-
ramra pedig 3 millió forint kere-
tösszeg áll rendelkezésre. 

A pályázati kiírás és a rész-
vételhez szükséges adatlap le-
tölthető a kerületi honlapon 
(bpxv.hu) a PÁLYÁZATOK 
menüből, valamint elérhető a 
polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán (Bocskai utca 1-3. – 
Illyés Gyula utca sarok).

A csapadékvízgyűjtő és a 
komposztálási program beadá-
sának határideje: 2021. május 30. 

A költségkeret kimerülése 
esetén a benyújtási határidő le-
járta előtt a pályázatok közle-
ménnyel lezárulnak.

Kiírták a 2021. évi önerős járdafelújítási 
pályázatot is.

A kerületi képviselő-testület idén is forrást biz-
tosít a kerület járdáinak a lakosság hozzájárulásá-
val történő felújításához. A pályázat célja, hogy 
az önkormányzat a lakosság igénye alapján, a be-
vonásukkal végezze el a rossz műszaki állapotban 
lévő szakaszok teljes felújítását. A pályázat kere-
tösszege 60 millió forint, a pályázók önerejének 
mértéke 2021-ben is 2000 forint/négyzetméter.

A pályázati kiírás és a részvételhez szük-
séges adatlap letölthető a kerületi honlapon 
(bpxv.hu) a PÁLYÁZATOK menüből, vala-
mint elérhető a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán (Bocskai utca 1-3. – Illyés Gyula 
utca sarok).

A pályázat beadásának határideje: 2021. má-
jus 31.

A költségkeret kimerülése esetén a benyújtási 
határidő lejárta előtt a pályázatok közleménnyel 
lezárulnak. A pályázati adatlapokat a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálata, valamint a Város-
gazdálkodási Főosztály – palyazatvgf@bpxv.hu 

e-mail címen – folyamatosan fogadja, a költség-
keret kimerüléséig.

További információ a pályázati kiírásban és 
az adatlapon olvasható, valamint a Városgazdál-
kodási Főosztály munkatársai is szívesen vála-
szolnak a felmerülő kérdésekre a 06 1 305 3238-
as telefonszámon.

Esővízgyűjtő és komposztáló program

Támogatás járdafelújításra

PÁLYÁZATOK

A helyi képviselő-testület forrást biztosít a lakosság környezettudatos
szemléletének elősegítése érdekében

A pályázók önerejének mértéke 2021-ben is 2000 Ft/m2
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Segítség
társasházaknak
Megnyitották a 2021. évi tár-
sasházak és szövetkezeti lakó-
épületek pályázatát.

A képviselő-testület a 2021. évi 
költségvetésében is forrást bizto-
sított a társasházak és szövetke-
zeti lakóépületek visszatéríten-
dő felújítási, nagyobb volumenű 
karbantartási és korszerűsítési 
pályázatának lebonyolításához. 
A pályázat költségkerete az idei 
évben 50 millió forint.

A pályázati kiírás, a részvé-
telhez szükséges adatlap és a 
hozzá kapcsolódó mellékletek 
az önkormányzat honlapján 
(bpxv.hu) a PÁLYÁZATOK 
menüpontból vagy a Városgaz-
dálkodási Főosztály Önkor-
mányzati pályázatok, prog-
ramok lebonyolítása almenü-
pontból letölthetők, valamint 
a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán (Bocskai utca 1-3. 
– Illyés Gy. utca sarok) elérhe-
tők, személyesen átvehetők.

A XV. kerületi önkormány-
zat képviselő-testülete lehetősé-
get biztosít a társasházak és szö-
vetkezeti lakóépületek közös tu-
lajdonban álló épületrészeinek, 
elemeinek felújítási, nagyobb vo-
lumenű karbantartási és korsze-
rűsítési munkáinak kamatmen-
tesen visszatérítendő előfinanszí-
rozott kölcsön formájában törté-
nő támogatására is.

A benyújtott pályázatokat 
az illetékes Kerületfejlesztési 
Bizottság bírálja el.

Az adatlapot a polgármes-
teri hivatal Városgazdálkodá-
si Főosztálya a költségkeret ki-
merüléséig fogadja a következő 
telefonszámon: 06 1 305-3314; 
e-mailben: palyazatvgf@bpxv.
hu.
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Nem állhat le a kerület fejlesztése
ALPOLGÁRMESTERI INTERJÚ
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Jónás ágnes

Tavaly a koronavírus-járvány 
és az elvonások felülírták az 
eltervezett fejlesztések meg-
valósítását. Mi az, ami min-
den nehezítő körülmény elle-
nére mégis létrejöhetett?
Az egészségügy területén meg-
valósult legjelentősebb beruhá-
zásunk tavaly a CT-gép megvá-
sárlása volt. A Rákos úti szak-
rendelőben munkába állított 
berendezést az önkormányzat 
saját forrásból, állami támogatás 
nélkül szerezte be. A másik hi-
ánypótló nagy fejlesztés az M3-
as autópálya bevezető szaka-
sza melletti zajvédőfal hiányzó 
szakaszának megépítése volt, 
amit a fővárosi önkormány-
zattal közösen valósítottunk 
meg. Minden nehézség elle-
nére folytatódott, és idén nyár-
ra be is fejeződik a Szilas-men-
ti főgyűjtő építése, amelynek 
részeként megújul a Közvágó-
híd utca és a Mogyoród útja is. 
A beruházás eredményeként 

a környező területeken megin-
dulhatnak a fejlesztések.

Mindezek mellett sajnos a 
járványhelyzet sok tervünket 
áthúzta. Jelentős összeget kü-
löníttetünk el 2020-ban fejlesz-
tésekre, de ennek nagy részét a 
járványügyi védekezésre cso-
portosítottuk át. Emiatt nem 
valósulhatott meg a Kolozs-
vár utcai piac, valamint az új-
palotai vásárcsarnok felújítása, 
ezek csak a tervezési szintig ju-
tottak. Sajnos a multifunkciós 
tornacsarnok építésére, a Ka-
rácsony Benő park felújítására, 
illetve a Deák utcában félbema-
radt orvosi rendelő új funkci-
óval való ellátására sem jutott 
pénz, így ezek megvalósítása is 
a következő évek feladata lesz.

Az idei költségvetés tervezé-
sénél mire helyezték a hang-
súlyt? 
A tavalyi évben elmaradt pro-
jektek mellett azért új beruhá-
zások megvalósítására is törek-
szünk, hiszen a kormányzati 
elvonások ellenére sem állhat 
le a kerület fejlesztése. Min-
denkinek joga van ugyanis egy 
tiszta és fejlődő kerületben él-
ni! Mivel azonban jelentősebb 
beruházásokra idén kevesebbet 
költhetünk, így tervek készíté-
sére nagyobb ösz-
szeget különítet-
tünk el, hogy pá-
lyázati lehetőség 
esetén legyen mi-
hez nyúlni. 

Lehet már tudni, 
hogy a kormány-
zat hogyan kom-
penzálja az elvo-
nások miatti be-
vételkiesést?
A Fürjes Balázs ál-
lamtitkárral foly-
tatott március 24-ei megbeszélé-
sen azt kértük, hogy teljes egé-
szében adják vissza azt a 3,5 mil-
liárd forintot, amit elvettek a 
kerülettől. Sajnos érdemi ígére-
tet a tárgyaláson nem kaptunk, 
talán április közepére dönthet a 
kormány a kompenzáció mér-
tékéről és mikéntjéről.

Ilyen körülmények közt mit 
enged meg a 2021-es büdzsé a 

beruházások terén?
A lakossági pályáza-
ti lehetőségeket idén 
is biztosítjuk. A tár-
sasházak felújítási 

pályázatára 50, 
az önerős jár-

dapályázatra 
60 milliót 

k ü l ö n í -
tettünk 

el. De elindítjuk a komposztálá-
si, valamint a csapadékvízgyűj-
tő programunkat is, és ebben az 
évben is biztosítunk ingyenesen 
FKF-es zöldhulladékgyűjtő zsá-
kokat a lakosságnak.

Ahogy már említettem, a ter-
vezésre is nagy gondot fordí-
tunk. Így útfelújítások, új gya-
logátkelőhelyek, a Szilas-patak 
menti kerékpárút I. ütemének 
tervei, valamint az 5-ös busz rá-
kospalotai végállomásának áthe-
lyezési tervei is elkészülhetnek.

Az idei beru-
házások közül ki-
emelném a Ke-
mény István ut-
ca Árokhát utca–
Székely Elek utca 
közötti szakaszá-
nak a felújítását, 
erre több mint 
222 millió forin-
tot költünk. A fő-
városi TÉR KÖZ 
pályázat segítségé-
vel megvalósul a 
Dessewffy utca–

Wesselényi utca köztér revitali-
zációja 135 millió forintból; 630 
milliós központi támogatással 
és 156 milliós saját forrás bizto-
sításával megújul a Hősök útján 
található, két épületben műkö-
dő szakrendelőcsoport. Itt meg-
újulnak a háziorvosi rendelők, 
és új fogászati centrumot is ki-
alakítunk. Az épületek körüli 
közterületet is rendezzük, en-
nek során új parkolók létesül-
nek. Ehhez önkormányzatunk 
61 millió forint saját forrást biz-
tosít. A Wysocki utca és Páz-
mány Péter utca találkozásánál 
az új P+R parkolóra 52 millió 
forintot költünk. Befejeződik a 
vásárcsarnokkal szembeni terü-
let rekonstrukciója. A III. ütem-
ben a Száraznád utca felőli tér-
rész újul meg 10 millió forint-
ból. Játszótereink felújításra 20, 
a járdák rekonstrukciójára, épí-
tésére 30 milliót különítettünk 
el, és idén is kialakítunk új par-
kolókat, erre 50 millió forint áll 
rendelkezésre.

A járvány és az önkormányzatokat sújtó elvonások miatt 
elsősorban a nagyobb beruházások szenvednek csorbát. 
Nincs ez másként kerületünkben sem, a Tizenötödikben is 
szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat. A kerületvezetés ettől 
függetlenül vallja: mindenkinek joga van tiszta és fejlődő he-
lyen élni. Így, ha csökkentett mértékben is, de folytatódnak 
a fejlesztések. Ezekről beszélt lapunknak Tóth Imre alpolgár-
mester.

Az elmaradt 
projektek 
mellett azért új 
beruházások 
megvalósítására 
is törekszünk
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Javítási, felújítási munkákat végzett az 
elmúlt hetekben a Répszolg a Kará-
csony Benő parkban. 

Több pad használhatatlan állapotban volt, 
ezeket felújították. Ahol kellett, ott desz-
kát cseréltek, hegesztettek, csavaroztak. 
A buszmegálló és a felújított kutyafuttató 
közötti piknikpadok javítási munkáit is el-
kezdték, valamint a pingpongasztalt is fel-
újítják, hogy a jó idő érkeztével újra bir-
tokba vehessék a környék lakói. Az asztal 
körül lévő beton padsornak viszont azt a 
felét, ami menthetetlen állapotban van, el-
bontják – tudtuk meg.

Mint korábban beszámoltunk róla, a 
parkban található kutyafuttatót télen fel-
újította a társaság. Új játékokat is telepítet-
tek, többek között szlalompálya, átbújó-
cső, fésülködőasztal várja a kutyusokat. A 
játékok kiválasztásánál fontos szempont 
volt a tartósság, az igényesség 
és a színek.

A társaság szakemberei ké-
szítettek egy új játékot is, ami 
igazi újdonságnak számít. Ez 
az ugróakadály különböző 
magasságra állítható játék-
eszköz, ahol a házi kedven-
cek az átugrást tudják gyako-
rolni. Fontos szempont volt, 
hogy kistestű és nagytestű ku-

tyák is tudják használni. Az eszköz oldalán 
található műanyag rudak segítségével lehet 
a kutyák számára megfelelő magasságot be-
állítani. A rudak keményfából készültek a 
merevség biztosítása érdekében, borításuk 
műanyag, színük élénk és figyelemfelhívó. 

Mindezek mellett a kutya-
futtatóba két kutyapiszok-
gyűjtő-edényt is kihelyeztek.

A talaj kiegyenlítése után 
gyöngykavicsot szórtak el a 
területen, hogy az esőzések 
alkalmával ne legyenek po-
csolyák, illetve hogy elve-
gyék a négylábú kedvencek 
kedvét a gödörásástól – írja 
honlapján a Répszolg. 

Jónás ágnes

Húsvét táján nyuszi helyett 
béka ül a fűben a Közvágó-
híd téri játszótéren, a gye-
rekek legnagyobb örömére. 
A Répszolg a közelmúltban 
ugyanis egy hatalmas, két 
méter magas, egyedi, kézzel 
készített békával lepte meg 
a környék gyerkőceit.

A békát kézi laminált üveg-
szálas erősítésű poliészter-
gyantából gyártották. A de-
koráció festékkel fújva és 
ecsetelve készült, kétkom-
ponensű autólakkal van véd-

ve. Ennek köszönhetően üté-
sállósága nagy, a lakkozás-
tól UV-álló. A műgyantához 
égésgátló anyagot kevertek, 
így a végleges forma magas 
tűzállóságú.

A békaforma egyedileg, 
kézzel festett, hogy sok-
kal időtállóbb legyen, mint-
ha csak fóliával lenne borít-
va – írta közösségi oldalán a 
Répszolg.

A társaság arra kéri a szü-
lőket, gyerekeket, hogy ne 
másszanak fel a békára, vi-
gyázzanak rá, hogy minél to-
vább dísze lehessen a Közvá-
góhíd téri játszótérnek.

Tavaszi felújítások

Béka ül a téren

KARÁCSONY BENŐ PARK

KÖZVÁGÓHÍD TÉR

A talaj kiegyen-
lítése után 
gyöngykavicsot 
szórtak el
a területen
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Nyuszi helyett béka ül a fűben a Közvágóhíd téri játszótéren
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KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS HÁLÓZAT TISZTÍTÁS

HOMOKCSERE

RieRsch Tamás

Lezajlott a lomtalanítás a 
kerületben. A háztartások-
ban felgyülemlett kacatok 
elszállítása mindig nagy fel-
fordulást okoz. Idén ráadásul 
nagyobb mennyiségű lomra 
lehetett számítani, hiszen 
tavaly a koronavírus-járvány 
miatt elmaradt a feleslegessé 
vált kellékek begyűjtése.

„Tavaly novemberben módosí-
totta az önkormányzat a közös-
ségi együttélés szabályait – mond-
ta Homa Gabriella, az Önkor-
mányzati Rendészet vezetője –, 
mely rendeletben többek között 
a közterület-felügyelők intézke-
dési határait is megnövelték a 
lomtalanítás idején.”

Idén a rendészek majdnem 
minden közösséget irritáló 
esetben fel tudtak lépni a gu-
berálók ellen. Szabályszegés-
nek számított, ha valaki szét-
túrta a lomokat, szétszedte a 
kipakolt eszközöket, vagy ha 

odaült egy halom mellé, és azt 
sajátjaként őrizte.

„A kollégáim minden lakossá-
gi jelzésre azonnal reagáltak, 169 
esetben helyszíni bírságot szab-
tak ki, összesen 2 millió 320 ezer 
forint értékben” – jegyezte meg 
Homa Gabriella.

Lomból tényleg jóval több 
volt a szokottnál, olyannyira, 
hogy a társasházak nem is tudták 
tartani a kipakolásra engedélye-
zett időintervallumot. A Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt. ál-
tal előírt lomtalanítási nap előtt 
18 órától volt lehetőség a kipa-
kolására, amely a 
20 órától életbe lé-
pő kijárási tilalmat 
figyelembe vé-
ve mindössze két 
órát jelentett. 

„Sok társasház-
nak problémát 
okozott ez a szűk 
idő, ezért a polgár-
mester külön en-
gedélyével koráb-
ban is megkezd-

hették a kipakolást, amiért nem 
büntették őket a közterület-fel-
ügyelők” – fűzte hozzá Homa 
Gabriella.

Hozzátette: „A rendészek éj-
szaka is járőröztek, azonban szo-
katlan jelenséget vagy közterüle-
ten való illetéktelen tartózkodást 
nem tapasztaltak. Egyedi esetek-
be azonban belefutottak a járőrö-
zés során, az egyik rákospalo-
tai utcában például olyan autó-
val gyűjtötték a lomot, amelynek 
nem volt rendszáma. Ebben az 
esetben a járművet megállították, 
és hívták a rendőröket, akik eljár-

tak az ügyben. Egy 
másik alkalom-
mal lakossági beje-
lentésre mentek a 
megadott helyszín-
re, ahol a guberáló 
a lomokkal teli gép-
járművével a »meg-
állni tilos« közleke-
dési jelzőtábla hatá-
lya alatt parkolt, őt 
ezért jelentették fel 
a rendészek.”
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FORGALMIREND- 
VÁLTOZÁS

A Szilas-menti főgyűjtőcsatorna Est-
hajnal utca és Régi Fóti út közötti 
szakasza építésének felgyorsítása 
érdekében a kivitelező március 29-től 
a Mogyoród útján a Pentelényi János 
utca–Régi Fóti út szakaszon az útpályát 
teljes szélességében lezárta. A teljes 
útzár előreláthatóan három hétig tart. 
Az új forgalmi rendet jelzőtáblák mu-
tatják, az útzár a tömegközlekedésben 
nem okoz változást, a buszjáratok to-
vábbra is a jelenleg megszokott útvona-
lon közlekednek.

Vízzavarodás
várható
A Fővárosi Vízművek Zrt. ér-
tesíti a fogyasztókat, hogy há-
lózattisztítási munkálatok mi-
att április 8-án 7 órától április 
9-én 15 óráig, április 12-én 7 órá-
tól április 13-án 15 óráig és áp-
rilis 15-én 7 órától április 16-án 
15 óráig a XV. kerületben nyo-
máscsökkenés és vízzavaroso-
dás várható.

A magasabb épületek felső 
szintjein vízhiány is előfordul-
hat. Az üzemi beavatkozás mi-
att felzavarosodott víz vas-man-
gán oxidokat tartalmaz, a víz az 
ülepítés után felhasználható. 

Húsvét előtt homokot cseréltek az Erdőke-
rülő utca 29. szám mögötti Szirom játszóté-
ren. Mint ahogy azt Tóth Imre alpolgármes-
tertől és dr. Jankura Tamástól, a Répszolg 
igazgatójától megtudtuk, az újpalotai ho-
mokcsere nem egyedi eset a kerületben. 

„A Répszolg minden évben cseréli vagy 
szitálja a kerületi játszóterek homokját” – 
mondta az alpolgármester. A járványhely-
zetben különösen fontos a »fertőtlenítés«. 
Jön a jó idő, egyre többen járnak ki a ját-
szóterekre. Az önkormányzat ezzel járul 

hozzá az egészséges környezet megteremté-
séhez, azonban ahhoz, hogy tartós legyen, 
szükséges, hogy mindenki felelősségtelje-
sen, az előírások betartásával használja a 
közterületeket.

Dr. Jankura Tamás elmondta: „A kerületi 
játszóterek homokcseréje nagyjából hat hetet 
vesz igénybe. Ennyi idő alatt – belekalkulál-
va azt is, hogy lesznek majd esős napok – 39 
játszótér homokozójában kell majd közel 60 
köbméternyi homokot kicserélniük.”

RT

Kacatok között járőrözve

Egészséges játszóterek

A homokozókban 60 köbméternyi homokot cserélnek

A közterület-
felügyelők intéz-
kedési határait 
is megnövelték 
a lomtalanítás 
idején
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RieRsch Tamás

Makai Ferenc, az ÖTHÉT 
Egyesület vezetője járvány 
idején sem tétlen, ezért azt fáj-
lalja, hogy a legdinamikusabb 
időszakban állította le segítő 
tevékenységüket a járvány.

„Tavalyig sok programunk na-
gyon jól működött” – mondta az 
egyesület vezetője. – A legrégeb-
bi, a »Gyűjts az életért!« kupak-
gyűjtő akciónk öt év után szüne-
tel, de reméljük, hamarosan újra 
lesz lehetőségünk segíteni rászo-
ruló embertársainknak.”

Makai Ferenc elmondta, az 
„Olvasni jó!”, a „Segítek hazavin-
ni!” és a „Szebben, zöldebben Pa-
lotán!” programok megrekedését 
is nagyon sajnálja. „Az »Olvas-
ni jó!« kampány során a Szabó 
Ervin Könyvtárral és az önkor-
mányzattal közösen két alkal-
munk volt, először csak a kerü-
letben, másodszor azonban már 
hét kerületben tudtuk népszerű-
síteni az olvasást.  Ez a kezdemé-
nyezésünk a jelenlegi home offi-
ce létben kamatozni tud. Fontos 
volt az időseket támogató akci-
ónk is, melynek keretében segí-
tettünk nekik a piacról hazavin-

ni a nehéz csomagokat. Ez  most 
szintén lehetetlenné vált. A zöldí-
tő programunk során eddig több 
mint 700 cserjét ültettünk a kerü-
letben, ezek a növények ma élet-
erőt és oxigént adnak nekünk.”

Az utóbbi időben csatlakoz-
va a Lokálpatrióták a XV. kerü-
letért Egyesület felhívásához, az 
egyedül élő idősek oltásra törté-
nő szállításában vesznek részt.

„Fontosnak tartom, hogy eb-
ben a nehéz helyzetben is meg-
találjuk a módját a segítségnek! 
Most mindennél jobban szükség 
van az emberek összefogására” – 
fűzte hozzá Makai.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KERÜLETI LAKÁSKONCEPCIÓ

ÖTHÉT EGYESÜLET

csepRegi BoTond

Magára hagyott, gondokkal küzdő tár-
sadalmi csoportok és sarokba szorított 
önkormányzatok jellemzik a kormány-
zati lakáspolitikát – a XV. kerületnek 
lépnie kell a lakhatási válságban. Ennek 
jegyében készült el az új kerületi lakás-
koncepció.

Egy éve határozta el a képviselő-testület, 
hogy helyi szinten lépnie kell az elmúlt 
években kibontakozó lakhatási válság el-
len, céltartalékot képez, új alapvetéseket 
határoz meg a lakáspolitikában. A meg-
kezdett munka a végéhez közeledik, szak-
értő cégek, valamint a lakhatási kérdések-
ben meghatározó kerületi szereplők bevo-
násával elkészült a Budapest Főváros XV. 
kerület Önkormányzat Lakásgazdálkodási 
koncepció első változata, amelyet hamaro-
san társadalmi egyeztetésre bocsátanak.

„Az új lakáskoncepció célja, hogy egyen-
súlyt teremtsen a szociális segítségnyújtás 
és a felelős lakásgazdálkodás között olyan 
lakbérrendszer és lakhatási megoldások be-
vezetésével, amely igazságosabbá és széles 
körben elérhetővé teheti az önkormányza-
ti lakhatási segítséget – jelentette ki Cserdi-
né Németh Angéla polgármester. – Ez az 
a terület, amelyet a kormányzat leginkább 
elhanyagol. Az önkormányzati vezetés cél-
ja, hogy a legsérülékenyebb csoportok tá-
mogatásával minél több kerületi lakosnak 
nyújtson lakhatási segítséget.” 

Cserdiné Németh Angéla elmondta, a jö-
vőben kiemelten kívánják támogatni a fia-
talokat, új támogatási formákban gondol-
kodnak az idősek és az egyszülős háztartá-
sok számára is. „Amennyiben megszabadul 
az önkormányzat a kormányzati megszo-

rítások terhétől, minden ismert 
módszerrel a bérlakások számá-
nak növelésére fogunk töreked-
ni” – mondta a polgármester.

A lakáskoncepció készítői egy 
telefonos felméréssel kaptak ké-
pet arról, a kerületben élőknek 
milyen a lakhatási helyzete. So-
mogyi Eszter, a koncepciót szer-
ző egyik cég, a Városkutatás Kft. 
munkatársa elmondta, az itt élők 
harmadának van valamilyen tí-
pusú lakhatási gondja, tehát ők alkotják a he-
lyi lakáspolitika potenciális célcsoportjait. A 
koncepciókészítésben szintén résztvevő Pe-
riféria Közpolitikai és Kutatóközpont mun-
katársa, Czirfusz Márton az önkormányzati 
bérlakásokkal kapcsolatban elmondta: fon-

tos cél, hogy azok elosztása 
a pályázatok során egy elő-
re meghatározott szempont-
rendszer szerint történjen, 
vagyis hogy lehessen látni: 
a kijelölt célcsoportoknak 
a lakáshoz juttatása milyen 
arányban zajlik. 

A koncepció megvalósí-
tásában nagy szerep hárul 
majd a XV. kerület ingat-
lankezelő cégére. „A Palota- 

Holding készen áll a koncepció végrehajtásá-
ra, ahhoz a gyakorlati tudását adja” – összeg-
zett Bokor István, cég vezérigazgatója.

Az önkormányzat lakáspolitikai céljairól, 
a lakáskoncepció megállapításairól a bpxv.
hu-n olvashatják a cikk bővebb változatát.

Otthonos egyensúly

Töretlen segítség
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A szakemberek feltérképezték a kerületben élők lakhatási helyzetét 

Nem lehet tétlennek maradni!

Az önkor-
mányzat célja 
a legsérüléke-
nyebb csoportok 
támogatása
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

OLVASÓK KÉRDEZTÉK

LEVELESLÁDÁNKBÓL

AZ OLVASÓ OLDALA

Iskolai beiratkozás online?

Látótávolságon belül

Jónás ágnes

A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény értelmében Magyaror-
szágon minden gyermek köteles 
az intézményes nevelés-oktatás-
ban részt venni, tankötelezettsé-
gét teljesíteni. A gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a hatodik életévét be-
tölti, tankötelessé válik. 

A gyermek felvételéről az in-
tézményvezető dönt. A dön-
tés ellen, annak közlésétől szá-
mított tizenöt napon belül – az 
intézményhez benyújtott, de az 
intézmény fenntartójának cím-
zett kérelemmel – a szülő eljá-
rást indíthat. 

A beiratkozáskor be kell mu-
tatni a gyermek nevére kiállított 
személyazonosságot igazoló ha-
tósági igazolványokat.

Fontos, hogy az általános is-
kolai beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumokat, nyomtatvá-
nyokat mindkét szülő aláírásá-
val ellátva kell benyújtani!

Az általános iskolába a 

2021/2022-es tanévre – tekintettel 
a járványügyi helyzetre – elektro-
nikus úton is be lehet iratkozni. 
Ebben az esetben a beiratkozás-
hoz szükséges iratokat a tanítási 
év első napján kell bemutatni.

A tanköteles korba lépő sajá-
tos nevelési igényű gyermeket 
a szülő a szakértői bizottság vé-
leményében vagy a tankerületi 
központ végleges határozatában 
megjelölt időpontig köteles be-
íratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó je-
lentkezőt – ha a felvételi követel-
ményeknek megfelel – a nemze-
tiség nyelvén vagy a nemzetiség 
nyelvén és magyarul tanító isko-
lába, tagozatra, osztályba, cso-
portba fel vagy át kell venni.
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RieRsch Tamás

Lakossági bejelentésre  néztünk 
utána, mi a helyzet a térfigye-
lő-kamerákkal a kerületben. 

„A  Rákos úton parkoló autóm 
oldalát a Körvasút sor felől 
egy érkező gép-
jármű megrongál-
ta, a letört tükröt 
egész a Recés ut-
cáig sodorva. Az 
esetről a rendőr-
ség jegyzőköny-
vet vett fel, a té-
nyeket szemtanú 
is igazolta, és ab-
ban bíztunk, hogy a rendszá-
mot a térfigyelő-kamera rögzí-
tette. Kiderült: a kamera nem 
működik, és a károkozó nem 
hagyott betétlapot, így a bizto-
sító nem fizet” – írta egy olva-
sónk, aki levelében arra hivat-
kozott, hogy az érintett útsza-
kaszon 2018-as cikkünk alapján 

térfigyelő-kamerának kellene 
működnie. 

Az sajnos a levélből nem de-
rül ki, hogy olvasónk kitől kap-
ta az információt, mert az általa 
reklamált kamera – a központ 
tájékoztatása szerint – műkö-
dik, mindemellett a meglévő 78 

közterületi térfi-
gyelőből  öt való-
ban nem üzemel. 
A Városkapu utca 
– Mogyoród útja 
kereszteződésénél 
telepített kame-
rát ellopták, másik 
négy  pedig már 
annyira elavult, 

hogy jelenleg működésképtelen, 
a cseréjük szükséges. 

A XV. kerületi önkormány-
zat által üzemeltetett térfigye-
lő-kamerák központja a XV. 
kerületi Polgármesteri Hiva-
tal Önkormányzati Rendésze-
tének Illyés Gyula utcai irodá-
jában található. A kamerákat 

a közterület-felügyelet mun-
katársai a rendőrség közremű-
ködésével napi 24 órában, fo-
lyamatosan figyelik. Az ön-
kormányzat évek óta nagy 
hangsúlyt fektet a rendszer fej-
lesztésére, többek között az el-
következő hónapokban  12 új 
kamerát szerelnek fel. A készü-

lékek elhelyezéséhez szükséges 
ügyintézést azonban nem köny-
nyíti meg a jelenlegi járvány-
helyzet, a vírus a közszolgál-
tató cégeket is elérte, így min-
den engedély beszerzése időbe 
és problémába ütközik. Ennek 
ellenére május végére bővülni 
fog a kamerarendszer. 

A kamerákat a közterület-felügyelet munkatársai a rendőrség közreműködé-
sével napi 24 órában, folyamatosan figyelik

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA
A 2021/2022-ES TANÉVRE:

•  2021. április 15. (csütörtök) 
8-19 óra között

•  2021. április 16. (péntek) 
8-19 óra között

A koronavírus-járvány miatt nagy a bizonytalanság az 
iskolai beiratkozással kapcsolatban. Több szülő is megkeres-
te szerkesztőségünket, hogy idén mikor és milyen módon 
lehet majd beíratni első osztályba a kicsiket. Megkerestük 
az Észak-Pesti Tankerületi Központot, ahonnan az alábbi 
tájékoztatást küldték.

Az elkövetkező 
hónapokban 12 
új térfigyelőt 
szerelnek fel
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A Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület falinaptár kiadását tervezi 2022-re 
is. A kalendáriumot a lakosok együttműködésével, kerületi képekkel szándéko-
zik most is illusztrálni. 
Az egyesület kéri, akinek a városrész érdekességeiről, épületeiről, természeti 
szépségeiről jó minőségű fényképe van, és azokat térítésmentesen a falinaptár el-
készítéséhez rendelkezésére tudja bocsátani, vegye fel a kapcsolatot az egyesü-
lettel az alábbi elérhetőségeken. 
Email: lokalpatriotakxv@gmail.com.
Telefonszám: +36 20 966 6617 , +36 30 962 2901.
Egy fotós több képet is küldhet.
Leadási határidő: 2021. szeptember 1. 
Az elkészült naptárat 2021 decemberében mutatják be.

Mindemellett május 20-ig várják a személyi jövedelemadó 1%-át!
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Budapest vezetése számára 
kiemelt fontosságú, hogy 
partneri viszonyt alakítson 
ki a civil társadalommal, 
hiszen akkor tudja tartósan  
a városlakók érdekeit szolgál-
ni, ha a fővárosban működő 
önszerveződő közösségeket is 
bevonja a döntések előkészí-
tésébe.

Ennek a partnerségnek az alapja, 
hogy a városvezetés és a civil szer-
vezetek között rendszeres, min-
den bekapcsolódni vágyó szerve-
zet számára nyitott, transzparens 
szakmai egyeztető fórumot hoz-
nak létre az egymás közti folya-
matos konzultáció és tárgyalások 
biztosítása érdekében.

A jövőben a civilekkel va-
ló szakmai együttműködésnek 
központi elemei az úgynevezett 

munkacsoportok. Budapest Fő-
város Önkormányzata három te-
matikus munkacsoport felállítá-
sát kezdeményezi 
a következő terüle-
teken:
A Zöld Budapest 
munkacsoportot, 
ami elsősorban 
klímával és zöld 
politikával, illetve 
az épített és termé-

szeti értékek megőrzésével és te-
remtésével foglalkozik; az Esély-
teremtő Budapest munkacsopor-
tot, amely esélyegyenlőséggel, 
esélyteremtéssel, az egészséggel 
és lakhatási kérdésekkel foglal-
kozik; illetve a Nyitott Budapest 
munkacsoportot, amelynek fő 
témái az állampolgári részvétel, 
illetve az átláthatóság, valamint 
az egyetemes, az európai, a kö-
zép-európai és a nemzeti kultú-
ra értékeinek megőrzésével, fej-
lesztésével és az innovációval 
foglalkozó kérdések. 

Ezek a munkacsoportok lesz-
nek az egyeztetések Fővárosi 
Közgyűlés által létrehozott vé-
leményező és javaslattevő fóru-
mai, amelyek arra szolgálnak, 
hogy kétirányú kommunikáció 
legyen a főváros vezetése és a ci-
vil szervezetek között.

A munkacsoportokba törté-
nő jelentkezéssel kapcsolatosan a 

Fővárosi Civil Iro-
da munkatársai áll-
nak rendelkezésre 
a 06 1 999 8369-es 
és a 06 1 327 1216-
os telefonszámon 
vagy a civiliroda@
budapest.hu e-mail 
címen.

Az RNBH Konzorcium 2018 
óta végez patkányirtást Bu-
dapesten, de a következő idő-
szakban teljesen más követel-
ményeknek kell megfelelnie, 
mint az elmúlt két évben. „Rá-

adásul közvetlenül a főváro-
si önkormányzat fogja, kemé-
nyebb feltételek mentén elle-
nőrizni az irtást” – olvasható 
a rágcsálók bejelentésével kap-
csolatos közleményben.

Az új szerződés alapján a 
főváros határozza meg azt 
a 20 kiemelt csomópontot, 
ahol mintegy 700 helyen fo-
lyamatos méregmező fenn-
tartása szükséges.

A patkányészleléssel kap-
csolatos bejelentések a fővá-
roshoz futnak be, nem az ir-
tást végző céghez, így minden 
bejelentésről tudni fog az ön-
kormányzat, és így a város-
gondnokok segítségével ma-
ga is ellenőrizni tudja a fertő-
zöttséget, ezáltal a vállalkozó 
munkáját.

A patkányészleléssel kapcso-
latos bejelentéseket a kifejezet-
ten erre a célra létrehozott be-
jelentő felületen lehet megtenni  
(patkanybejelentes.budapest.hu), 
illetve másodlagos opcióként 
továbbra is lehetőség van telefo-
non is bejelenteni a patkányész-
lelést munkaidőben a 06 1 327 
1448-as és a 06 1 327 1572-es tele-
fonszámon. Mindemellett kérik 
a lakosságot, hogy tartsák rend-
ben és tisztán lakóhelyünket. 

A bejelentések a fővároshoz futnak be, nem az irtást végző céghez

CIVILSZFÉRA 

PATKÁNYIRTÁS

Három 
munkacsoport 
felállítását
tervezik

FŐVÁROSI HÍREK

Partneri érdekképviselet 

Új szerződés, új feltételek
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Két évig ismét az RNBH 
Konzorcium látja el 
a patkányirtási feladato-
kat Budapesten, az új 
szerződés komplexebb 
műszaki tartalommal bír, 
hatékonyabb irtási folyama-
tot határoz meg, és átlátha-
tóbbá teszi a konzorcium 
működését, illetve „kemé-
nyebb feltételek mentén” 
ellenőrzi az irtást – 
közölte a főpolgármesteri 
hivatal.
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Megjelent a közbeszerzési felhívás a Budapest–
Veresegyház–Vác vasútvonal felújításának és 
kapacitásbővítésének komplex tervezésére.

A vasútvonalról egy honlapon lehet tájékozódni – 
https://veresegyhazivasut.hu/ –, ahol az utasokat 
részletes kérdőív is várja – a visszajelzéseket figye-
lembe veszik majd a tervezés során – közölte Vitézy 
Dávid, a Budapesti Fejlesztési Köz-
pont (BFK) vezérigazgatója.

A felhívásra jelentkezőknek vállal-
niuk kell, hogy több lépcsőben, üte-
mezetten végigviszik a teljes terve-
zési folyamatot. Először szakaszon-
ként részletes döntéselőkészítő tanul-
mányokat kell letenniük az asztalra, 
az ezek alapján megszülető döntések 

után pedig el kell készíteniük az engedélyezési, kivi-
teli terveket és a kapcsolódó dokumentációt.

A váci vasútvonal egyvágányú. A műszaki és 
utaskényelmi paraméterei is rosszak. Az 1911-ben 
eleve villamosítva épült vonal fölé 1999-ben vissza-
épült a vezeték, amelyet a második világhábo-
rú pusztításai eltüntettek, de a sebesség csak 40-60 
km/h, és az órás járatkövetést csak a csúcsidő bizo-
nyos időszakaiban, egyik irányba lehet félórásra sű-
ríteni. A megállóhelyek szolgáltatásai sem felelnek 

meg a mai követelményeknek, nem 
akadálymentesek, és több helyen hi-
ányoznak az autóparkolók és kerék-
pártárolók, de néhol a megállók elhe-
lyezkedése is rossz az utasok számára.

Az építési engedéllyel bíró ter-
veket a BFK 2022 végéig készíti elő 
európai uniós támogatás felhaszná-
lásával.

EGY PERC TISZTELET
A Eurocities kezdeményezéséhez 
csatlakozva, március 24-én, déli 12 
órakor a budapesti közösségi köz-
lekedés járművei is megálltak egy 
percre, így emlékezve meg a koro-
navírus-járvány áldozatairól. A leál-
lással a Fővárosi Önkormányzat és 
a BKK szolidaritást vállal a hozzátar-
tozókkal, akik szeretteiket veszítet-
ték el, illetve azokkal, akik a járvány 
következményeinek elszenvedői. Ki-
fejezte továbbá a tiszteletet és elis-
merést mindazon egészségügyi dol-
gozóknak, akik egy éve nap mint nap 
heroikus küzdelmet folytatnak.

NINCS ELSŐ AJTÓS 
FELSZÁLLÁS
A koronavírus-járványhoz kapcsolódó 
intézkedések részeként átmenetileg 
nem nyitják ki az első ajtót az autó-
buszokon és a trolibuszokon, a jár-
művek első részét kordonnal zárják 
le. A Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) tájékoztatása szerint a jármű-
vekre a második, a harmadik vagy a 
negyedik ajtónál lehet felszállni. Az 
intézkedés célja, hogy a járműveze-
tők koronavírusos megbetegedésé-
nek esélyét minimálisra csökkentsék 
– írja az MTI. 

OTTHONTALANUL
A főváros nem engedi kiköltöztetni a 
Szabolcs utcai épületből a hajléktalan-
kórházat, amíg a kormány nem biztosít 
más alkalmas ingatlant az intézmény-
nek – közölte Budapest főpolgármes-
tere a Facebook-oldalán. Karácsony 
Gergely azt írta: a kórház munkatársa-
ival közösen úgy döntöttek, hogy nem 
hagyják „szétverni” a kiváló szakmai 
műhelyt. Egy hónap alatt közel száz 
kórházi ellátásra szoruló hajléktalan 
embernek kellene helyet találnia a Fő-
városnak, a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. ugyanis felbontotta a Sza-
bolcs utcai hajléktalankórház bérleti 
szerződését, és május 1-jéig ki kellene 
költöznie az intézménynek.

KÖZLEKEDÉS

Hiányoznak
az autóparkolók 
és kerékpár-
tárolók
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FŐVÁROSI HÍREK

Indul a váci vasútvonal 
fejlesztése

MI VÁRHATÓ A VERESEGYHÁZI VONALON?

•  Sűrűbb, a városi közlekedés járatsűrűséget idéző, Veresegyháztól vagy – ha a tervezés igazolja – már Őrbottyántól ne-
gyedórás járatkövetés, ehhez kétvágányúsítás szakaszosan

•  Ahol a pálya geometriai adottsága megengedi, 100–120 km/óra sebesség
•  Felújított, akadálymentesített megállók, állomások
•  Akadálymentes, biztonságos gyalogos aluljárók (ezek helyszíne lehet: Rákospalota-Újpest, Fót, Ivacs, Veresegyház,  

Vác-Alsóváros)
•  A jelenleginél több P+R autóparkoló, B+R kerékpártároló
•  Távlatban új megálló a Marcheggi hídnál, ahol az esztergomi vonal, illetve a körvasút felé lehet átszállni
•  Rákospalota-Újpest állomás korszerűsítése
•  Külön szintű keresztezések a közúttal, ahol indokolt
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E
gyre többet hallani a cyber bullying kifejezést, ami 
annyit jelent: online zaklatás. Igen, de mi számít an-
nak? Röviden: „minden, amitől egy gyermek nem 
érezheti magát biztonságban az interneten, ráadásul 

a kamaszok 44 százaléka tapasztalta már, hogy zaklatják a ne-
ten” – olvasható a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány honlap-
ján. A szervezet neve ismerősen csenghet a kerületben, ugyanis 
pár éve a gyermekvédelmi tanácskozáson mutatkoztak be. Cél-
juk, hogy a felnőtt társadalom minél szélesebb körben vállaljon 
felelősséget, és érdemben tegyen a gyermekek kiegyensúlyozott 
fejlődéséért. Az alapítványt dr. Gyurkó Szilvia, az UNICEF 
korábbi gyermekjogi igazgatója hozta létre 2015-ben. 

Az iskolában régen is bántották, „piszkálták” egymást a di-
ákok, azonban „ami az interneten zajlik, ugyanolyan felelős-
séggel jár, és ugyanúgy lehetnek következményei, mintha a fi-
zikai térben történne. Ráadásul annak, akit a közösségi olda-
lakon bántanak meg, az ugyanúgy fáj, mint például az isko-
lában. Vagy akár még jobban is, mert sokkal többen és sokkal 
tovább láthatják” – hívja fel a figyelmet az alapítvány. 

A prevenció ebben az esetben is kulcsfontosságú. Tavaly 
még az egészségügyi lezárások előtt a helyi Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat (GYIÖK) a Felelős Szülők Iskolája szak-
mai közreműködésével az iskolai bántalmazásról filmvetítést 
és előadást szervezett. Egy különleges fiú mindennapjainak ki-
hívásait több mint ötszáz kerületi tanuló, illetve pedagógusaik 
kísérték figyelemmel. 

Kormos Adrienn, ifjúsági referens, a kerületi Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum koordinátora elmondta: még 2018-
ban Feelmezz velünk! címmel indították el programsoroza-
tukat a helyi önkormányzat támogatásával, illetve a Fele-
lős Szülők Iskolája és a kerületi GYIÖK közreműködésével. 
Tanévenként három alkalommal mozizással egybekötött be-
szélgetésen aktuális témákat dolgoznak fel általános és középis-
kolás helyi diákokkal. 

A világjárvány ugyan átszabta a terveiket, azonban nem 
törte meg tevékenységüket. Balog Fruzsina, a GYI-
ÖK segítőkoordinátora kitért arra, hogy továbbra is 
hídként funkcionálnak a fiatalok és a szülők, az is-

kolák és a szervezetek között. Aktív jelenlétüknek köszönhető-
en a vírusos időszakban is mernek hozzájuk fordulni, kérdezni, 
szólni a fiatalok, ha úgy érzik, segítségre van szükségük. „Az 
online tanulás kapcsán a szociális elszigetelés számos pszichés 
problémát előhoz. A lelki zsarolás, a kiközösítés, az erőszak 
a virtuális térben még fokozottabban jelenik meg, és az in-
ternetfüggőségről sem szabad megfeledkezni” – mondta Ba-
log Fruzsina. Hozzátette, az online világra is fel kell készíteni 
a gyermekeket, de sajnos a szülők lassan már követni sem tud-
ják az új, népszerű közösségi, chat-, kép- és videómegosztó fe-
lületeket. Balog Fruzsina nyomatékosította: emiatt azonban ne 
érezze magát senki rossz szülőnek, a lényeg, hogy merjen ta-
nácsot kérni szakemberektől.

A Yelon a Hintalovon programja például szülőknek is 
nyújt segítséget a gyermeknevelés kényes kérdéseiben.

ZAKLATÁS
ONLINE

A világjárvány jócs-
kán átformálta 
a mindennapjain-
kat, életünk a virtu-
ális térbe tolódott át. 
Kapcsolataink a kö-
zösségi médiában tel-
jesednek ki, a gyer-
mekek, a kamaszok 
és a fiatalok szó sze-
rint a neten lógnak. 
A modern technika 
számos, előnyös lehe-
tőséggel bír, de sajnos 
a zaklatók, a szexuá-
lis ragadozók is köny-
nyebben lecsapnak ál-
dozataikra.
Mit tehet egy szülő, 
hogy megvédje cse-
metéjét? Egyáltalán, 
hogy veheti észre, 
ha baj van, és online 
bántalmazták gyer-
mekét? Ezúttal erre 
kerestük a választ.
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MEGFOGADANDÓ TANÁCSOK:

•  Amennyiben valaki cyber bullying áldozatává vált, 
feltétlenül mondja el a vele történteket szüleinek, 
osztályfőnökének!

•  Fontos, hogy ne reagáljon a zaklató e-mailre!

•  Tiltsa le, blokkolja az elkövetőt!

•  Őrizzen meg minden bizonyítékot, jegyezze fel  
a dátumot és az időpontot!

•  Mentse el a képernyőről a képeket, üzeneteket! 
Amennyiben van, mentse le a hangüzeneteket!

•  Ha közösségi oldalon történik a zaklatás, jelentse 
az oldal szerkesztőinek a felhasználót!

•  Tegyen feljelentést a rendőrségen!

Felvetődik a kérdés: a szülőnek joga van-e belenézni a cse-
metéje telefonjába?

Fontos tudni, hogy mindenkinek, még a gyermeknek is van 
magánélete, amelyet tisztelni kell. Ha viszont egy felnőtt azt 
tapasztalja, veszélyben lehet a gyermeke, akkor a beleegyezése 
nélkül is belenézhet a személyes tárgyaiba.

Segítségért helyben a jelzőrendszer tagjaihoz is fordulhatnak 
az érintettek. Balog Fruzsina megjegyezte: szerencsére a fiata-
lok egymásra is ügyelnek, sokszor a barátok jelzik a problé-
mát, és így kerülnek megfelelő szakemberhez.

A Kék Vonal pedig segélyvonalat és tanácsadó felületeket 
működtet a gyermekek számára, szexualitással összefüggő zak-
latás esetén a yelon.hu segítő chat szolgáltatását is igénybe ve-
hetik a kamaszok.

M
indemellett a rendőrség sem tétlenkedik, felvilágo-
sító programjaikban nagy hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy az internetes zaklatásnak többféle módja le-
het. A bántalmazók írhatnak lejárató kommenteket 

az áldozatról, vagy feltölthetnek a másikról kínos fényképet, 
videót. Létrehozhatnak profilt más nevében, hogy így járassák 
le az illetőt. Az áldozat kaphat sértő, fenyegető e-maileket is 
felzaklató képekkel, videókkal, akár vírussal fertőzve.

„A sexting, az angol »szex« és »texting« szavak összeolva-
dásából keletkezett, ami szexuális tartalmú, erotikus, mezte-
len vagy félmeztelen képek, videók küldését jelenti valaki tele-
fonjáról a másik telefonjára, e-mail címére. Sok tini úgy gon-
dolja, hogy ezzel jobban fog tetszeni barátjának, barátnőjének, 
figyelmen kívül hagyva azt, hogy az adott kapcsolat végződ-
het akár elég csúnyán is, és ezután akár vissza is élhetnek a fo-
tókkal. Ez  eljuthat a zsarolás fázisáig is, ahol még több képet, 
vagy már pénzt kérhetnek azért, hogy eltávolítsák 
a fotókat az internetről. Ritkább esetben az is 
megtörténhet, hogy valakit szexuális aktusra 
kényszerítenek azért, hogy a korábban ké-
szült fotókat ne használja fel a zaklató” – 
írják a police.hu oldalon.

Ahhoz, hogy ne vesszünk el az in-
ternet útvesztőiben, meg kell érte-
nünk, hogy a technika végérvénye-
sen meghódította a világot. Eltilthat-
juk ugyan a gyermeket az „okos-
kütyüktől”, de hosszútávon arra 
kell megtanítani őket, mi minden 
várhat rájuk az online térben, és 
hogyan érdemes viselkedniük. Mit 
oszthatnak meg, és mi az, amit 
jobb megtartani maguknak!

TK
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JÓNÁS ÁGNES

A Kossuth-díjas grafikus-
művészt, a magyar grafi-
ka „nagy generációjának” 
egyik képviselőjét március 
16-án érte a halál. Gyulai 
Líviuszt a Magyar Művé-
szeti Akadémia, valamint az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma saját halottjának 
tekinti.

Gyulai Líviusz pálya-
futása alatt legkevesebb 
ötszáz könyvet illusztrált, 
emellett számos animá-
ciós filmet is létrehozott, 
de előszeretettel készített 
játékos, ironikus felfogású 
– és sokszor archaizáló – 
tollrajzokat, rézkarcokat, 
linómetszeteket és litográfi-
ákat is. Minden műfajban 
maradandót alkotott.

1937-ban született a 
Kovászna megyei Baró-
ton, családja a második vi-
lágháború idején menekült 
Magyarországra. Később 
Sopronban, az Ágos-
ton Ernő vezette Kép-
zőművész Kört látogatta, 
1952-től Budapesten, a 
Képzőművészeti Gimná-
ziumban, Komjáthy Gyula 
irányítása alatt folytatta ta-
nulmányait.

1956 és 1962 között a 
Magyar Képzőművészeti 
Főiskolára járt, mesterei 

Ék Sándor, Fónyi Géza 
és Kmetty János voltak, 
Barcsay Jenő tárgyábrá-
zolásra és anatómiára ta-
nította. Első illusztrációja 
a Vidám Könyvtár soro-
zat egyik Karinthy-kötete 
volt. A főiskola befejezé-
se után Olaszországban 
és Angliában járt tanul-
mányúton.

1958 és 1975 között 
egyedi grafikákat, könyv-
illusztrációkat alkotott, 
többek között a Carmina 
Buranához, Csokonai, Vil-
lon, E. T. A. Hoffman és 
Cervantes műveihez. Bár 
már 1971-ben elnyerte a 
Firenzei Grafikai Bienn-
ále aranyérmét, első ko-
molyabb szakmai sikerét 
Weöres Sándor Psychéjé-
hez készült rajzaival aratta 
1972-ben.

Animációs filmeket 
1976-tól készített, első ilyen 
alkotása a Delfinia című mű 
volt, amelyhez Szörényi 
Levente komponált zenét. 
Ezt követte az Új lakók: 
egy bérházban élő kenta-

urcsaládról szóló rajzfilm, 
amellyel elnyerte a Kairói 
Film fesztivál első díját. Jó-
nás című alkotásával 1997-
ben a Cannes-i Nemzetközi 
Film fesztiválon képviselte 
Magyarországot.

Az Uffizi-képtár gyűj-
teménye linómetszetet 
vásárolt tőle. Művei meg-
találhatók a szolnoki Dam-
janich János Múzeumban, 
a miskolci Herman Ottó 
Múzeumban, a Magyar 
Nemzeti Galériában és a 
Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban is.

Gyulai Líviusz a Ma-
gyar Művészeti Akadé-
miának megalakulása 
óta tagja volt, 2014-ben 
az elsők között nyerte el 
a Nemzet Művésze elis-
merést. Munkásságáért 
1973-ban Munkácsy Mi-
hály-díjat, 2004-ben Kos-
suth-díjat kapott. A Pest-
újhelyen alkotó művész 
2011 óta a XV. kerület 
díszpolgára.

Temetése április 1-jén 
volt a Fiumei úti Sírkertben.

Végső búcsú
Gyulai Líviusztól

60+
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Elhunyt Deákné Oláh Marianna, a Károly 
Róbert Általános Iskola matematika-kémia 
szakos pedagógusa. A rákospalotai tanár-
nő halálát nem a koronavírus, hanem egy 
brutális cselekedet okozta.

Deákné Oláh Marianna pályafutását a Bogáncs 
utcai (ma Károly Róbert) Általános Iskolában 
kezdte. Abban az iskolában, amely haláláig 
második otthona volt. Hamar osztályfőnök 
lett, majd munkaközösség-vezetőnek is meg-
választották őt a kollégái. Marianna néni tanít-

ványai rendre részt vettek és jól szerepeltek a 
kerületi, területi és budapesti tanulmányi verse-
nyeken. Aktív szervezője és részese volt több, 
nagyszabású iskolai rendezvénynek. Nevéhez 
fűződik a környezetvédelmi hét programsoro-
zata is. 

A pedagógus március elején a koronavírus 
miatt került a Honvédkórház Podmaniczky úti 
telephelyére, ahol lélegeztetőgépre tették az 
orvosok. Mély altatásban volt azon a napon is, 
amikor egy 37 esztendős, kínai állampolgár-
ságú, magyarul nem beszélő szakács indok 
nélkül, egy sebészollóval harminc alkalommal 
megszúrta őt. A pedagógust újraélesztették, 

majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta, 
de már  nem tudtak segíteni az állapotán. Már-
cius 17-én délelőtt elhunyt. 

A kínai férfit a támadást követően ártal-
matlanították a kórház biztonsági őrei, de 
mivel nem volt sem beszámítható, sem ki-
hallgatható állapotban, a rendőrök egy közeli 
pszichiátriára szállították, ahol őrizetbe vétel 
mellett megfigyelés alatt tartják. Bármi legyen 
is majd a büntetése, a férfi cselekedete im-
már örökre megbocsáthatatlan marad: a ke-
rületi pedagógus meggyilkolásával ugyanis 
egy anyát vett el a gyerekétől, egy feleséget  
a férjétől, egy pedagógust  a tanítványaitól, 
egy kerületi tanárt  a tantestületétől, egy em-
bert  a barátaitól és egy kiváló, lelkiismeretes 
szakembert  a világtól. 

Megbocsáthatatlan!

Életének 84. évében elhunyt Gyulai Líviusz grafikusmű-
vész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadé-
mia (MMA) rendes tagja, a XV. kerület díszpolgára.
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„Néhány hónappal ezelőtt Or-
bán Viktor a védekezés haté-
konyságát az elhunytak számá-
val jellemezte – mondta Barkó-
czi Balázs. – Nos, csak jelzem, 
immár 19 ezer magyar állam-
polgár hunyt el a vírus követ-
keztében, így nyugodtan kije-
lenthető, a kormány védekezé-
si stratégiája elbukott.”

A szóvivő szerint az álla-
mi fenntartású kórházak a tel-
jesítőképességük határára értek. 
Ugyanakkor az önkormányza-
ti fenntartású egészségügyi intéz-
mények jól megszervezték az ol-
tások menetét. „Félő, hogy ez az 
intézkedés nem csak átmeneti jel-
legű lesz. Már tavaly nyáron ké-
szült egy javaslat az önkormány-
zati egészségügy »einstandolásá-
ra«”  – jegyezte meg a szóvívő.

Hajdu László kifejtette: a ke-
rületi önkormányzat 2014 óta 
közel egymilliárd forintnyi köz-
pénzt költött a helyi egészség-
ügy felfejlesztésére. Ebbe az épü-
let-felújításoktól kezdve a tech-
nikai eszközök beszerzésén át az 
egészségügyi dolgozók jutalma-
zásáig minden beletartozik. 

„Tartunk attól, hogy a pan-
démiára való hivatkozás csak 
álca, és ez az első lépés az ön-
kormányzati egészségügy ál-
lamosítására. Hasonló folya-
matok zajlottak az oktatás ál-
lamosítása idején is, így félő, a 
kormány újból ezt a módszert 
alkalmazza” – tette hozzá Haj-
du László. 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

KORONAINFÓ

Állami irányítás alatt a szakrendelő

Tartunk attól, hogy a pandémiára való hivatkozás csak álca, és ez az első lépés az önkormányzati egészségügy államosítására

Az intézmény honlapján (xv-euint.
hu) teszik közzé azt az e-mail címet, 
melyre várják a kerületiek levelét

MEGNYÍLTAK
AZ OLTÓPONTOK
Április 3-án megnyitnak a kerületi ol-
tópontok. Átlagosan napi 3000 lakos 
beoltását végezték el az ünnepek alatt 
a helyi szakemberek két telephelyen a 
Rákos úti szakrendelőbern és a Zsó-
kavár utcai rendelőintézetben. 

PREVENCIÓ ÉS KÜZDELEM
Magyarország 1993 óta tartja min-
den év április 10-én a nemzeti rákel-
lenes napot. Az eseményt a Magyar 
Rákellenes Liga szervezi. Az időpont 
kiválasztásának oka, hogy e napon 
született dr. Dollinger Gyula sebész, 
ortopéd szakorvos, egyetemi tanár, 
aki 1902-ben megalakította az Or-
szágos Rákbizottságot, így a hazai 
rákkutatás úttörőjének is számít. A 
kezdeményezés lényge, hogy a tár-
sadalomnak minden rétegét beleért-
ve küzdjenek a rákbetegség ellen, és 
felhívják a figyelmet a saját 

TEHETSÉGPROGRAM
Az Együtt az Autistákért Alapítvány 
2021-ben hívja életre az AUTTALENT 
2021 - Együtt a tehetségekért elne-
vezésű programját, ahova olyan au-
tizmus spektrumzavarral élő, 6-30 
éves korú gyermekek, fiatalok jelent-
kezését várják, akik valamilyen ki-
emelkedő képességgel rendelkeznek 
a zene, a képzőművészet, egyéb mű-
vészeti ágak, a sport, a tudomány, a 
kutatás-fejlesztés és innováció vagy 
a számítástechnika területén. Az au-
tizmus világnapja április 2-a, ezen a 
napon szolidarutásból több épület is 
kékbe borult.

A napokban induló új, elektro-
nikus lakossági tájékoztatásról 
beszélt dr. Buzna Andrea a Dr. 
Vass László Egészségügyi Intéz-
mény főigazgató főorvosa. El-
mondta: dr. Molnár Dóra kar-
diológus főorvos  vállalta, hogy 
az általános egészségügyi problé-
mákra vonatkozó kérdésekre 
válaszol, ezzel is segítve a ke-
rületiek orvos-beteg kapcsola-
tát. Az intézmény honlapján 
(xv-euint.hu) teszik közzé azt 
az e-mail címet, melyre várják a 
kerületiek levelét. Hozzátette: 
a koronavírus-fertőzésen átesett, 
de még hetekig-hónapokig bizo-
nyos tünetekkel bajlódó, úgyne-

vezett poszt-Covid szindrómá-
ban szenvedő páciensek számára 
is terveznek új szolgáltatást. Csü-
törtökönként 7-8 óra között dr. 
Molnár Dóra fogadja majd azo-
kat a betegeket, akiket a házior-
vosuk a szakrendelésre irányít.  
Ezenkívül a főigazgató az új kor-
mányrendelet alapján az önkor-
mányzati szakrendelő munka-
társainak a Honvédkórházba 24 
órás ügyeletre történő kirende-
lésük részleteiről is nyilatkozott. 
A központi rendelkezés kerüle-
ti szakrendeléseket érintő várha-
tó következményeiről úgy fogal-
mazott: ne aggódjanak a lakosok, 
nem hagynak senkit ellátatlanul. 

Kérdezzen szakorvosától

Hajdu László, a kerület országgyűlési képviselője és Barkóczi 
Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője tartott március 25-
én sajtótájékoztatót a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 
előtt. A téma egy két nappal korábban megjelent kormányren-
delet volt, mely a kerületi szakrendelőket az oltás hatékonysá-
ga érdekében a területileg illetékes kórházak alá helyezte. 

19 ezer magyar 
állampolgár hunyt 
el a vírus követ-
keztében, így 
kijelenthető,
a kormány véde-
kezési stratégiája 
elbukott
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Húsvéti díszbe öltözött az új-
pesti (és XV. kerületi) tűzoltó-
laktanya. Béres Ferenc tűzoltó 
alezredes, a laktanya parancs-
noka ünnepi meglepetéssel 
készült. A menedzserszemlé-
letű vezető az elmúlt években 
innovációk sorával rukkolt elő. 

Előbb a laktanya tetőteréből va-
rázsolt egy tűzoltómúzeumot és 
egy ahhoz kapcsolódó oktató-
termet, majd a laktanya udvará-
ra épített egy magyarországi lép-
tékkel is egyedülálló tűzoltóskan-
zent. Ezzel párhuzamosan felújít-
tatta a laktanya előtti területen az 
elhunyt tűzoltók emlékművét is, 
most pedig egy húsvéti installáci-
óval készült az ünnepekre.

„Nincs ebben semmi ördön-
gös, csak szerettem volna valami-
vel kedveskedni az embereknek 
– mondta a tűzoltóparancsnok. 
– Sajnos a skanzenünk hónapok 
óta zárva van, és nem is tudjuk, 
mikor lehet majd újra kinyitni. 
Pedig lenne rá igény, még ebben 
a járványhelyzetben is naponta 
öt-hat telefont kapok, hogy meg-
nézhetők-e az udvaron felállított 
régi fecskendők. A skanzent – 
mint minden múzeumot – zár-
va kell tartanunk, ám pont azo-
kat, akik vennék a fáradságot, és 
eljönnének hozzánk, szerettem 
volna kárpótolni valamivel.”

Az újpesti laktanya előtt két 
húsvéti installáció is várja az ér-
deklődőket április 12-ig. Az 

egyik egy húsvéti környezet-
be helyezett pad, amely az idő-
sebb korosztálynak szólt. A sétá-
lók néhány percet a padon ücsö-
rögve elolvashatták a locsolóver-
seket. A másik pedig egy karton 

tűzoltó nyuszi, melyhez arcot 
egy jó húsvéti fotó kedvéért ma-
guk az érdeklődők adhatnak. Ez 
utóbbi helyszín nemcsak a gye-
rekeknek, hanem a felnőtteknek 
is vonzó lehetőséget kínált.

KÖZBIZTONSÁG

ARANYBAN UTAZTAK
Egy vidéken tartózkodó kerületi lakás-
tulajdonosnak jelzett a házi biztonsági 
rendszere. A sértett a telefonjával ösz-
szekapcsolt kamerán keresztül látta, 
hogy illetéktelenek tartózkodnak az ott-
honában, ezért értesítette a rendőrö-
ket. A járőrök érkezésére az elkövetők 
– két férfi – menekülni kezdtek, s futás 
közben eldobálták a lakásból eltulajdo-
nított holmikat. Ezek többségében kis-
méretű arany ékszerek voltak, melyek 
felkutatása kétnapos munkát jelentett 
a rendőröknek. Szerencsére mindkét 
betörőt sikerült elfogniuk, akiket aztán 
őrizetbe is vettek, illetve az ékszerek is 
megkerültek.

KÖRÖZÖTT BŰNÖZŐT 
FOGTAK
Állampolgári bejelentésre mentek a 
rendőrök egy újpalotai házhoz. A be-
jelentő ugyanis egy körözött nőt látott 
oda bemenni. A rendőrök, miután azo-
nosították a keresett személyt, akiről 
kiderült, hogy eltűnés, közfeladatot el-
látó személy elleni erőszak és hamis 
vádak miatt valóban körözték, a ház-
ban elfogták, és átadták az illetékes 
hatóságoknak.

EZ IS BŰNCSELEKMÉNY
Sokan vannak abban a tévhitben, hogy 
szabadon használhatják közeli család-
tagjuk mozgássérült kártyáját. Így volt 
ezzel az a férfi is, aki az egyik kerületi 
áruház mozgássérült-parkolójában állí-
totta le a járművét. A rendőrök ugyanis 
megvárták őt az autónál, és mikor ki-
derült, hogy a mozgássérült kártya be-
teg édesanyjáé, aki nem volt ott, a férfi 
ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt 
eljárást kezdeményeztek.

SZABADULTAK A DROGTÓL
A körzeti megbízottak járőrözés köz-
ben figyeltek fel arra a két fiatalem-
berre, akik a rendőrök láttán feltű-
nően gyanúsan viselkedtek. A két 
férfi a rendőrautó felbukkanásakor 
sietve elvált egymástól, és megpró-
báltak ellenkező irányokba eltűnni. 
A rendőrök azonban mindkettőjüket 
megállították. Az egyik férfi néhány 
alufóliacsomagot hajított a közeli bo-
korba. Mint kiderült, a csomagok ká-
bítószergyanús anyagokat rejtettek. 
A két férfi ellen eljárás indult.
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Tűzoltóság a „nyúlon túl”

A tavaszi installáció április 12-ig látható
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HELYI TÁMOGATÁS KÖRNYEZETVÉDELEM

KORONAVÍRUS

PÁLYÁZAT

Cinege költ a postaládába
Billenőajtóval fedett levélgyűjtővel, ezzel párhuza-
mosan pedig a környékre kihelyezett mesterséges 
odúkkal előzhető meg, hogy széncinege költözzön 
a postaládába – hívja fel a figyelmet a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
Amennyiben a cinegék már beköltöztek, a postaláda ren-
deltetésszerű használatát fel kell függeszteni, mert a bedo-
bott küldemények a kotló szülőket, a tojásokat és a fióká-
kat is veszélyeztetik. Ilyenkor a kotlás és a fiókanevelés kö-
rülbelül egy hónapnyi időtartamára szereljünk fel alternatív 
levélgyűjtőt a madarak által elfoglalt mellé, valamint függesz-
szünk ki egy tájékoztató kiírást is a postás számára.
A széncinege a legtermetesebb és a településeken is 
legelterjedtebb cinegefaj Magyarországon. Hagyomá-
nyosan harkályodúkban költ, és mesterséges odúkban 
is szívesen fészkel.
Sikerének hátterében többek között változatos táplá-
léklistája, szaporasága, valamint a más fajok számára 
kevéssé vonzó fészkelőhelyekbe költözés képessége 
áll. Utóbbira az egyik leggyakoribb példa a postaláda, 
de találták már fészkét kerítések és korlátok üreges ré-
szeiben, vázában, útterelő bójában, állítva tárolt mat-
ractekercsben, felfordított virágcserépben, kandeláber-
ben, kéményben, cserépedényben, vascsövekben, ut-
cai cigarettacsikk-gyűjtőben is. Előfordul, hogy nem a 
fészkelőhely, hanem a fészekanyag furcsa, például ami-
kor a széncinege a teniszlabda bolyhos külső burkola-
tát tépkedve jut építőanyaghoz – írja az MME.
A Magyarországon elterjedt, hagyományos postalá-
datípus a cinegék szemében lapos kialakítású, széles 
röpnyílású mesterséges odúnak tekinthető. Mivel ezek 
családi házas környezetben a kerítésen, jól látható-
an helyezkednek el, a cinegék táplálék- vagy fészkelő-
hely-keresés közben könnyen megtalálják, és néhány 
nap alatt teljes fészket építve be is költöznek – olvasha-
tó a közleményben.

-s-ági

Kormányrendeletben rögzítették, 
hogy akkor nyílik lehetőség a korona-
vírus-járvány miatt hatályban lévő vé-
delmi intézkedések enyhítésére, ha 
2,5 millió ember legalább az első ol-
tást már megkapta.
A Magyar Közlönyben közzétettek sze-
rint ennek megtörténte után – az előrejel-
zések alapján húsvétot követően – a kö-
vetkező változtatások lépnek életbe: 
Az általános és középiskolák, valamint 
az óvodák április 19-én kinyithatnak.
A kijárási tilalom kezdete este 10 órára 
módosul, a vége változatlanul reggel 5 óra. 
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideigle-

nes védelmi intézkedések megszűnnek.
A személyes megjelenést igénylő szol-
gáltatás céljára szolgáló helyiség vagy 
helyszín nem köteles zárva tartani, míg 
az üzleteknek este fél 10 és reggel 5 óra 
között be kell zárniuk. 
Az üzletekben biztosítani kell, hogy 10 
négyzetméterenként csak egy vásárló 
tartózkodhasson bent. A 10 négyzetmé-
teres szabály alkalmazása során a 14. 
életévét be nem töltött kiskorút, a 65. 
életévét meghaladott, illetve a fogyaté-
kossággal élő személy segítőjét nem kell 
figyelembe venni.
Az üzlet köteles gondoskodni arról, hogy a 
bejutásra várakozók egymástól 1,5 méte-
res távolságot folyamatosan tartsanak. 
A vásárlók számára a kézfertőtlenítés le-
hetősége az üzlet vásárlóterében folya-
matosan biztosított legyen, az üzlet vá-
sárlóterében a felületek fertőtlenítése és 
a bevásárláshoz használt eszközök (ko-
csi, kosár) fertőtlenítése állandó legyen.

Jónás Á.

A társasházak távfűtés-korszerűsítési 
programjában már pályázható a támoga-
tás – közölte az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM).
Az ITM 3 milliárd forint keretösszeggel vissza 
nem térítendő támogatást biztosít a távhőszol-
gáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és tár-
sasházi lakások fűtés-korszerűsítésére. A sza-

bályozható fűtéssel ma még nem rendelkező 
170 ezer lakás modernizálását célzó kiírásra 
társasházak és lakásszövetkezetek nyújthat-
nak be pályázatot, kizárólag a távfűtéssel ellá-
tott lakóingatlanok energiahatékonyságának 
növelését, szén-dioxid-kibocsátásának csök-
kentését eredményező beruházások támoga-
tására. Ennek mértéke az elszámolható brut-

tó költségek legfeljebb 50 százaléka lehet, a 
támogatás összege minimum 150 ezer forint, 
maximum 75 millió forint, az egy lakásra eső 
támogatási összeg azonban nem haladhatja 
meg a 400 ezer forintot.
Pályázni a rendelkezésre álló forrás kimerülésé-
ig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehet.
Bővebb információk a tav2020.emi.hu címen 
kérhető.
 JÁg

A helyi önkormányzat újabb 3,5 mil-
lió forintos kerettel írt ki pályázatot 
informatikai eszközök beszerzésére 
– rászoruló családok részére.
A támogatás vissza nem térítendő, és 
utófinanszírozással történik, pályáza-
tot olyan személy nyújthat be, aki a 
kiírt feltételeknek megfelel. 
Általános és középiskolás tanulók, 
felsőoktatási intézményben nap-
pali tagozaton aktív hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezők esetében:
a XV. kerületben legalább egy éve be-
jelentett lakó- vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezik és életvitelszerűen is 
itt lakik;
a családban az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg a 
120.000 forintot, a gyermeket egye-
dül nevelők személy esetében a 
150.000 forintot. Több gyermek ese-
tében családonként legfeljebb kettő 
pályázat nyújtható be.

A XV. kerületben lakó- vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező, és helyi isko-
lában oktató pedagógusok esetében:
a XV. kerületben bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, életvi-
telszerűen is itt lakik;
a 2020/2021-es nevelési évben peda-
gógus munkakörben dolgozik kerületi 
általános vagy középiskolában;
családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a 120.000 
forintot, a gyermeket egyedül nevelő 
esetében a 150.000 forintot.
Benyújtási határidő: május 31. bpxv.

Informatikai eszközök rászoruló családoknak

Az újranyitás részletei

MOZAIK

Társasházak távfűtés-korszerűsítése
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Bergendy Péter horrorfilmje, a 
Post Mortem újabb négy fesztivál 
versenyprogramjába kapott meg-
hívást. Bekerült a brüsszeli BIFFF 
versenyprogramjába, ott lesz két 
brazil fesztiválon, a Fantaspoán 
Porto Alegrében és a Cinefantasyn 
Sao Paulóban, valamint a Fan-
tasportón Portóban. 
A különleges hangulatú, a hazai 
filmekben ritka digitális látvány-
elemeket is felhasználó magyar 
horrorfilm főszereplői Klem Vik-
tor és Hais Fruzsina. Mellettük 
olyan nagyszerű színészeket 
láthatunk a filmvásznon, mint 
Anger Zsolt, Schell Judit, Há-
mori Gabriella, Kiss Diána Mag-
dolna, Nagy Mari, Tóth Ildikó, a 
Kossuth- díjas Ladányi Andrea 
és Reviczky Gábor. 

SZÍNHÁZ 

Április 16-án tartja A két egyet-
len – Karinthy Frigyes nagy sze-
relmei című produkció online 
bemutatóját a Madách Színház. 
Az előadást Fekete Ernő, Jor-
dán Adél és Fekete Réka- Thália 
szereplésével, Szirtes Tamás 
rendezésében láthatja a közön-
ség. A premiert követő előadá-
sokat pedig április 18-án és 21-
én tartják meg.
Fráter Zoltán költői játéka Karinthy 
Frigyes írásai alapján született. Az 
előadás az online színház sajátos-
ságait szem előtt tartva készül. 
A közönség olyan művet láthat, 
amelyet a rendező minden ele-
mében úgy álmodott meg, hogy a 
képernyők előtt ülőknek a legtel-
jesebb színházi élményben legyen 
részük.

KIÁLLÍTÁS

Rákospalota, Pestújhely és Újpa-
lota Helytörténeti Gyűjteménye 
meghív minden érdeklődőt „A 
boldogító igen –  az eljegyzéstől 
a házasságig –  Válogatás Hutter 
Katalin Cecília fényképész alko-
tásaiból” című online kiállítására.
A tárlattal emlékeznek meg a 
házasság hetéről, melynek célja, 
hogy megismertesse az embe-
rekkel azokat a hagyományos 
értékeket, amelyek örömtelivé és 
sikeressé tehetik a házasságot 
és a párkapcsolatot. A kiállításról 
beszélget: Hutter Katalin Cecília 
fényképész és Kis Emőke Hajnal-
ka gyűjteményvezető. A kiállítás 
megtekinthető a www.csokona-
ikk.hu, illetve a facebook.com/
RakospalotaiMuzeum webolda-
lon.

KÖNYV

Michael van Gerwen 1989. ápri-
lis 25-én született meg egy hol-
land kis faluban. Akkor még senki 
sem sejthette, hogy nem egészen 
harminc évvel később, egymás 
után dönti majd meg a darts világ 
rekordjait. Mighty Mike a világ 
legjobb dartsjátékosává nőtte ki 
magát. De kicsoda valójában Mi-
chael van Gerwen? Egy hibázni 
alig képes, precíz gép, vagy egy 
érzelmes családapa? Ebben az 
izgalmas könyvben a dartsvilág 
bennfenteseitől kapunk választ a 
fenti kérdésekre. A szerző, a hol-
land Alex de Laat és a kötetben 
szereplő népszerű sportújságírók, 
dartsjátékosok és sportvezetők 
testközelből tapasztalhatták meg 
Van Gerwen hihetetlen útját a kez-
detektől a világhírig. 

RieRsch Tamás

„A járvány 2020-as kirobbaná-
sa óta már a hét minden nap-
ján osztjuk az élelmiszereket 
– mondta Perczel Tímea, az 
egyesület vezetője. – Szeren-

csére a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesületen keresztül 
kapunk adományokat, ami-
re nagy igény van, mert folya-
matosan nő a hozzánk forduló 
családok száma. Ma már több 
mint 160 regisztrált tagunk 

van, akik rendszeres segítségre 
szorulnak.” 

Perczel Tímea azért jó hírt 
is megosztott velünk. Egy-
részt, hogy még mindig akad-
nak olyan cégek, amelyek 
akarnak és tudnak is segíteni 
(más kérdés, hogy ezek felku-
tatása egyre nehezebb feladat).

„Négy éve ismerkedtünk 
meg a Tudást és Felemelkedést 
Alapítvánnyal, akikkel azóta is 
kiváló az együttműködésünk. 
Ők eddig közel hárommillió 
forintos támogatást nyújtot-
tak már a tagjainknak. Volt, 
akit a munkahe-
lye elvesztése mi-
att átképző tanfo-
lyam finanszíro-
zásával segítettek,  
volt, aki lapto-
pot vagy tabletet 
kapott, máshol a 
gyermek sportolá-
sát finaszírozták, 
vagy éves bérlettel 
segítettek, illetve 
a gyermek egyé-

ni fejlesztését támogatták” – je-
gyezte meg Tímea.

Az egyesület márciusban 
felvette a kapcsolatot a Ma-
gyar Vöröskereszt XV. kerü-
leti szervezetének új koordi-
nátoraival, és egy új alapokra 
helyezett támogatásban egyez-
tek meg. Ennek első állomása-
ként március 25-én hét kerüle-
ti családnak szénmonoxid-jel-
zőt vagy füstérzékelőt  és egy-
egy élelmiszercsomagot adtak.

Perczel Tímea elmondta, a 
megnövekedett munka mellett 
sem feledkeztek meg egyéb te-

vékenységeikről. 
Így online kor-
repetálták az ezt 
igénylő nyolca-
dikosokat, hogy  
segítsék a to-
vábbtanulásukat.  
Továbbá tanácso-
kat adtak a rászo-
rulóknak, hogy 
hova fordulhat-
nak még segítsé-
gért.

Patronálás magasabb fokozatban
NAGYCSALÁDOSOK ÚJPALOTAI EGYESÜLETE
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Hét kerületi család szénmonoxid-jelzőt és élelmiszercsomagot kapott

Már több mint 
160  regisztrált 
tagunk van, 
akik rendszeres 
segítségre 
szorulnak

A pandémia a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének 
sokkal több munkát adott, a járvány miatt sajnos jelentősen 
megnőtt a rászorulók száma a kerületben.
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60+
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
Rendhagyó Röfi
Filmvetítés a Csokonai filmfesztiváljá-
nak filmjeiből. 
április 15., csütörtök

Mozgóképek Telegrácson sorozat
Tavaszi virág készítése.
április 18., vasárnap

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

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Ismeretlen ismerős
Bleier Gábor vendégei az Otthon Segí-
tünk Alapítvány XV. kerületi csoportjá-
nak munkatársai
április 13, kedd 19 óra

Ismeretlen ismerős
Nagy Edit vendége Kaposi Ildikó komp-
lex művészetterapeuta, ifjúsági iroda-
lom szakértő, a Pekh nyári Szövegelő 
táborának vezetője.
április 15., csütörtök 19 óra

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

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Keddi Kikötő Kreatív Krisztával
(kéthetente keddenként)
április 13., kedd 16 óra

Kikötő Anime Klub
Anime, manga rajongó fiataloknak
kéthetente csütörtökönként
április 15., csütörtök 16 óra

Online gitárórák a Kikötőben
kéthetente péntekenként
április 16., péntek 16 óra

Karate
Egyszerű önvédelmi gyakorlatok 
Tóth István sensei vezetésével
április 20., kedd 16 óra

Ínyenc kalózok konyhája 
Gittával
sütés, főzés fiataloknak
kéthetente csütörtökönként
április 22., csütörtök 16 óra

Csodálatos kísérletek online
kéthetente péntekenként
április 23., péntek 16 óra

Online korrepetálás
Irodalom, történelem, angol tárgyakból 
felső tagozatos és középiskolás diákok 
jelentkezését várjuk, Facebook-üze-
netben.
hétfőtől péntekig folyamatosan

Hajónapló a Kikötőben
Már csaknem egy esztendős a Ha-
jónapló, a Kikötőbe járó fiatalok és a 
munkatársak csapatának kéthetenként 
megjelenő online kiadványa. 

Egy korábban megjelent Hajónapló 
„Kortársaitok szemével a világ” című ro-
vatában bemutatott fiatal költő – Nagy 
Lea –, a napokban Móricz Zsigmond 
irodalmi alkotói ösztöndíjban részesült.
Változatlanul várják az írni, szerkesz-
teni vágyó fiatalokat a szerkesztőség-
ben. Jelentkezni lehet a Kikötő Ifjú-
sági Közösségi Tér facebook oldalán 
(www.facebook.com/kikoto15) üzenet-
ben lehet.

ÚJPALOTAI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Újpalota Quiz
Játékmester: Várhegyi Gábor. 
A részvétel ingyenes.
április 20., kedd 18:00-20:00

ÚjpalotArchív
Archív videófelvételeket mutatunk be a 
városrész kulturális múltjából.
minden csütörtökön 17 órától

Öko Hét
Újrahasznosítási ötletek, környezettu-
datos játékok, öko baba-mama tippek 
a Föld napja alkalmából.
április 19-25.

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

KANGA KLUB
Online Pacsmagolda

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

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.04. 13.- 04.25.

SPORTMAGAZIN
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

HÍRTÜKÖR
Megújult a Heti Hírtükör hírösszefog-
laló magazin műsorunk, melyben a 
XV. kerület legfontosabb eseményeivel 
várjuk a lakosokat a tévéképernyő elé. 
Sport, kultúra, közélet, mi mindenhol 
ott vagyunk, és beszámolunk róla.
Siket és nagyothalló nézőink számára 
feliratozzuk műsorunkat.

Péntek és kedd, 19:10

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 negyedik feladvány:
1. Mikor alapították a Leánynevelőt?
2. A kertben álló romantikus jellegű épületet ki építette?
3. Alapítása előtt kinek a nyaralója volt?
4. A kezdetekkor mik tartoztak a lányok napi tevékenységeibe?
5. Ki volt az intézmény igazgatója 1983-tól 1994-ig?

A válaszokat e-mailben várják május 20-áig a kviz.csmh@csokonaikk.
hu címre, vagy személyesen az Eötvös utca 64-66. szám alá a posta-
ládába. A legtöbb helyes választ adó ajándékot kap.

Város-emlék-képek kvíz III.
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Küzdelmes múlt, formás jövő 
SPORT
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KARATE

SZÜLETÉSNAP

R. T. 

Március 16-án töltötte 
be 110. életévét a Vas- és 
Fémmunkások Sport Clubja, 
közismertebben a Vasas SC, 
melyben jelenleg 24 szakosz-
tály működik. 

1911. február 16-án a követke-
ző felhívás jelent meg a Vas- 
és Fémmunkások Lapjában: 
„Mindazon vas- és fémmun-
kás szaktársak, akik a sport 
és testedzés iránt érdeklődnek 
és hajlandók egy vasmunkás 
sportklub alapításában részt 
venni, kéretnek, hogy 1911. év 
február hó 24-én, pénteken es-
te 8 órakor, a szövetség házá-
nak I. emeleti olvasótermében 
megjelenni szíveskedjenek.” A 

felhívásra sokan elmentek, és  
március 16-án meg is alakult 
a Vasas SC, ezzel elkezdődött 
a klub máig tartó, száztíz esz-
tendős történelme. Az egyesü-
let sportolói az évtizedek so-

rán közel másfél ezer országos 
bajnoki címet, 50 olimpiai, egy 
paralimpiai aranyérmet, 55 vi-
lágbajnoki, valamint 62 Euró-
pa-bajnoki címet nyertek. A 
kerek évforduló megünneplé-
sét a pandémia az online tér-
be kényszerítette –, így a Va-
sas család nagy bajnokai csak 
az interneten keresztül vagy 
a médiában tudták elmonda-
ni, mit jelent számukra a pi-
ros-kék klub.

„Mindent, az életemet – vála-
szolta röviden és tömören a Va-
sas SC Rákospalotán élő olim-
piai bajnok vízilabdázója, Ke-
néz György. – Életem legszebb 
időszakát töltöttem a Vasasnál, 
ahonnan csak külföldre igazol-
tam. Akkor már elmúltam har-
minc esztendős, és a jövőmre is 
gondolnom kellett. 

Kenéz György a Központi 
Sportiskolában (KSI) kezdte a 
pályafutását. Annál a klubnál, 

amely utánpótlásszinten a leg-
jobb volt, de csak 18 éves korig 
nevelte a tehetségeket, akiknek 
aztán más klubokban kellett 
érvényesülniük.

Gyuriért a Vasas jelentke-
zett be. Egyrészt Rusorán Pé-
ter edző, másrészt Faragó Ta-
más, a sztárjátékos is csábítot-
ta őt a piros-kékekhez.

„Egy magamfajta, fiatal já-
tékos számára elég vonzerőt 
jelentett a fenti két név, il-
letve az akkori Vasas bárme-
lyik játékosa. Kőbányai gye-
rekként egy olyan közegből 
jöttem, ahol mindenki a Fra-
dinak szurkolt. Csak néhány 
kölyök mert az akkori trend-
del szembe menni. Ilyen vol-
tam én is, imádtam a Vasast, 
Mészölyt, Farkast és a többi-
eket, így amikor felmerült a 
lehetőség, hogy magam is va-
sasos legyek, nem sokat hezi-
táltam” – jegyezte meg.

RieRsch Tamás

Régi-új személlyel bővült az MTK 
Karate Szakosztályának szakmai stábja. 
Ősztől ugyanis a klub korábbi verseny-
zője, Győriványi Renáta vezeti a kata 
(formagyakorlat) edzéseket.

„Nincs ebben semmi rendkívüli – mond-
ta az újdonsült szakvezető. – Néhány 
éve már bekapcsolódtam az edzősködés-
be, a legkisebbeknél segítettem, úgy lát-
szik, mindez a Sensei (Fischer Mihály ve-
zetőedző) tetszését is elnyerte, aki ezzel az 
újabb feladattal bízott meg engem.”

Renáta karatepályafutása közel húsz éve, 
az MTK elődjénél, a Dynamic Karate SE-nél 
kezdődött. Majd természetesen az MTK-val 
történő fúziót követően a kék-fehér klubnál 
folytatódott. A kerületi versenyzőt időköz-
ben az élet távolabbra, Dél-Pestre vetette, ő 
azonban ragaszkodott a klubhoz és a Sensei-
hez, inkább vállalta a hosszú utazásokat, csak 
hogy Misi bácsival edzhessen. 

„Legnagyobb sikerem a 
2013-as törökországi Ko-
nyában rendezett junior Eu-
rópa-bajnokságon szerzett 
bronz érmem volt. Itthon több 
magyar bajnoki címet is nyer-
tem, ám az egyetem mellett 
(Renáta már második diplo-
mája megszerzésére készül) 
kevesebb időm maradt az él-

sportra. Ugyanúgy választa-
nom kellett, mint ahogy  ifjú-
koromban is, amikor még 
együtt űztem a katát (forma-
gyakorlatot) és a kumitét (küz-
delmet). Akkor a Sensei taná-
csára a kumite nyert, most pe-
dig ismét a Sensei javaslatára a 
katával kezdtem el foglalkoz-
ni. Jelenleg körülbelül 25 után-

pótláskorú tanítványommal hetente egyszer 
formagyakorlatozunk (a többi nap kumite-
edzéssel foglalkozunk). Néhány tehetség 
már kibontakozóban van. Sajnos a járvány 
miatt sok verseny elmaradt, vagy csak on-
line kezdeményezések voltak, így nehéz visz-
szajelzéseket szerezni, de bízom abban, hogy 
idén már versenyeken is meg tudjuk mutat-
ni, mennyit fejlődtünk szeptember óta” – je-
gyezte meg Győriványi Renáta.

Inkább vállalta a 
hosszú utazáso-
kat, csak hogy 
Misi bácsival 
edzhessen

A Vasas az élete

Győriványi Renáta: 25 utánpótláskorú tanítványommal hetente egyszer formagyakorlatozunk

Kenéz György a Vasas színeiben lett 
kilencszeres magyar bajnok
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DALNOKIS LEGÉNYEK
Március 24-én Szlovéniában és Ma-
gyarországon megkezdődött az U21-
es labdarúgó Európa-bajnokság. A 
magyar válogatott az egyik legnehe-
zebb csoportba, az A jelűbe kapott 
besorolást, ahol az előző korosztá-
lyos Eb ezüstérmesével, a németek-
kel, illetve a hollandokkal és a romá-
nokkal találkozott. A válogatottban 
Kata Mihály és Bíró Bence szemé-
lyében két olyan játékos is helyet 
kapott, akik pályafutása az újpalotai 
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémi-
áról indult. Ugyancsak ott van a ke-
retben Skribek Alen is, aki viszont 
az FC Budapest Sólymoknál kezdte a 
pályafutását. Annál a klubnál, amely 
tavaly nyáron költözött a kerületbe.

KÉSZÜLNEK A PÓLÓSOK
Sorra játssza a felkészülési mérkő-
zéseket a biztos olimpiai résztvevő-
nek számító női vízilabda-váloga-
tott. A csapat „otthonának” számító 
Tüskecsarnokban március végén a 
spanyolokkal, a hollandokkal, a gö-
rögökkel és az Universiadéra készülő 
magyar csapattal is megmérkőztek. 
Az olimpiai csapat ásza, a Rákospa-
lotán élő Keszthelyi Rita továbbra is 
jó formában van, az olimpiai-, világ- 
és Európa-bajnok hollandoknak pél-
dául négy gólt lőtt.

AZ OLIMPIA SZELLEMÉBEN
Az már szinte biztos, hogy külföl-
di nézők nélkül rendezik Tokióban 
a nyári olimpiát, ám a sportélet 
nem állt le, és a kvalifikációs ver-
senyek is sorra zajlanak. Magyar-
ország a közelmúltban több, ötka-
rikás szempontból is fontos ese-
ménynek adott otthont. Március-
ban Budapesten vívta ki az olimpiai 
részvételt a női kardcsapatunk és 
Korpási Bálint kötöttfogású birkó-
zó, míg a magyar női kézilabdavá-
logatott Győrben kvalifikálta magát 
Tokióba.
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63 évesen elhunyt Pusztai András, a 
László Gyula Gimnázium és Általános 
Iskola testnevelőtanára.

Pusztai András az SOS Gyermekfa-
luban kezdte pályafutását, majd 30 
éven át a lila iskola testnevelő tanára 
volt. Megbízható, határozott, remek 
szervező volt, aki nélkül nem létezhe-
tett iskolai rendezvény. Évtizedeken át 

szervezte és vezette a bernecebaráti 
tábort. Osztályfőnök és munkaközös-
ség-vezető volt. A Kavicsos DSE ve-
zetőjeként élharcosa volt a diáksport 
népszerűsítésének. András bácsi és 
csapata sok ezer gyermek testtuda-
tosságának és sport iránti szereteté-
nek alakítója volt. Kiemelkedő taná-
regyéniség volt, akire diákjai mindig 
tisztelettel néztek fel. 

„Felfoghatatlan a veszteség, a családja, 
az iskola, a gyerekek, a foci, a sport és 
a mozgás volt az élete. Ha visszajöhe-
tünk  az iskolába, szeretnénk egy közös 
megemlékezést tartani, illetve tervezünk 
Pusztai András Focikupát is, és egy 
emléktáblát a tornaterem előtti folyosó-
ra, ahol ő évtizedeken át nap mint nap 
közlekedett” – mondta Bäckné Kremm 
Andrea, az iskola igazgatónője. 

A bajnoki döntő hőse

GYÁSZOL A LILA ISKOLA

RieRsch Tamás

Március elején rendezték a női 
OB I-es jégkorong-bajnokság 
döntőjét. A két nyert meccsig 
tartó fináléba esélyesként a 
sorozatban hat alkalommal is 
győztes Kanadai Magyar Ho-
kiklub és a trónkövetelő MAC 
Budapest jutott. 

A két csapat a várakozásoknak 
megfelelően nagy csatát vívott 
az aranyéremért. Az első találko-
zót a MAC, a másodikat a KMH 
nyerte. A mindent eldöntő már-
cius 12-i mérkőzés pedig „horror” 
forgatókönyvet hozott. A KMH 
ugyanis már 4–1-re vezetett a ta-
lálkozón, és a zsebében érezhet-
te az aranyérmet, ám Gasparics 
Fanni vezetésével – Fanni három 
gólt lőtt a meccsen – egyenlített a 
csapata, majd a mindent eldöntő 
büntetőjét is bevágta, ezzel nagy-
ban hozzájárult a MAC Budapest 
első bajnoki címéhez (a MAC 
Budapest elődje, a MAC Marilyn 
korábban kilenc bajnoki címet 
nyert már).

„Igazi presztízsmeccs volt – 
mesélte kerületünk büszkesége, 
Fanni néhány nappal a találkozó 
után. – Kicsi a mezőny itthon, 
így minden meccsünket fontos 
megnyerni. A KMH-val min-
dig nagy csatákat vívunk. Idén 
az EWHL (European Women’s 
Hockey League) elődöntőjében 
is összeakadtunk, ahol büntetők-
kel ők nyertek, ezért fűtött ben-
nünket a visszavágás vágya. Örü-
lök neki, hogy 1–4 után talpra 
álltunk, és fordítottunk.”

Az ifjúsági téli olimpiai ezüst-
érmes Gasparics Fanni több év-
nyi oroszországi légióskodást 
követően 2018-ban igazolt a Ka-

nadai Magyar Ho-
kiklubba. Ahon-
nan négy hónap 
után indoklás nél-
kül elküldték őt. 
2019-ben lett a 
MAC Budapest já-
tékosa, de csak le-
igazolását követő-
en kezdődött meg 
a proficsapat kiala-
kítása. Szerencsé-
re ez a folyamat gyorsan lezaj-
lott, és Fanni vezérletével a csa-
pat két év alatt magyar bajnoki 
címig jutott. Az újpalotai hokis 
azonban jelenleg koronavírusos, 

így kénytelen ott-
honában pihenni. 

„Nagyon vár-
juk már a lányok-
kal a májusi vébét. 
Hosszú volt ezt 
az egyéves halasz-
tást kivárni, hisz a 
magyar hoki tör-
ténetében először 
fordulhat majd 
elő, hogy a legjob-

bak között szerepelhetünk. Bí-
zom magunkban, képesek lehe-
tünk bravúrra. A bentmaradás 
érdekében mindent meg fogunk 
majd tenni” – mondta Fanni.

Örülök neki, 
hogy 1–4 
után talpra 
álltunk, és 
fordítottunk 

Gasparics Fanni: Kicsi a mezőny, így minden meccsünket fontos megnyerni
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INGATLAN
Eladó Budapesttől 11 km-re Fót-i ha-
tárban hétvégi telek téglaépítésű ház – 
pince, melléképület, gyümölcsös. Irány-
ár: 11 M Ft. Tel.: +36 20 241 1395

Eladó Rákospalotán csendes, zsákut-
cában lévő ötlakásos téglaépítésű tár-
sasházban 60nm+9nm-erkélyes  I. em. 
összkomfortos lakás gépkocsibeállóval 
a kertben. Étkezőkonyhás, két és félszo-
bás, fürdőszoba és WC külön. Irányár: 47 
Millió Ft.  Ingatlanközvetítők segítségét 
nem kérem! Tel: +36 20 953 8209

Eladó Szentmihályi út közelében, 2 la-
kásból álló családi téglaépítésű egy szo-
ba komfortos 44 nm-es ház, utcafrontos, 
magas tetőtérrel. Ár: 21,9 M Ft.  
Tel.: +36 70 771 5371

Eladó 5 szobás, nagykonyhás, fürdő, 
WC, 100   nm-es alapterületen, eme-
letes családi házam Nógrád megyében 
Karancsságon, csendes utcában, a ház 
tetszés szerint felújítandó, vagy cserél-
ném kisebb budapesti öröklakásra.  Tel.: 
+36 70 300 9295

Eladó Káposztásmegyeren 61 nm, 2 
szobás, 4. emeleti, per-és tehermen-
tes lakás, tulajdonosától,azonnal költöz-
hető. Irányár: 29,9 M Ft. Tel.: +36 30 
339 7674

Eladó Budapest XV.ker-ben Újpalo-
tán 36 nm-es másfél szobás, 4. eme-
leti,  panelprogramban rész vett házban 
felújítandó lakás. Irányár: 22,9 millió. In-
gatlanközvetítők 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 szo-
bás 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 TÉGLALAKÁS 
beépített gépekkel és teljes bútorzattal + 
kocsibeállóval a zárt udvaron. Elhelyez-
kedése kiváló és rövid időn belül költöz-
hető. 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

Keresek olcsó albérletet a XV. kerület-
ben 2 főre hosszú távra. 
Tel.: +36 30 245 2759

Albérletbe keresek hölgyet, hosszú 
távra, fizetség megegyezés alapján. 
Tel.: +36 1 418 4573

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

Kiadó garázst keresek – hosszú távra 
– a XV. kerületben a Széchenyi úti felül-
járó Rákos út felőli oldalán, közel a Rá-
kos út 104.sz. házhoz.
 Tel.: +36 20 930 3417

ADOK–VESZEK
Eladó kerek, faszenes kerti grill átmérő: 
51 cm, magasság 84 cm.  
Tel.: +36 20 348 4407

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

Eladó egy kifogástalan állapotú Lenovo 
ideapad S145 151IGM típusú laptop jó-
tállással 80 E Ft. Tel.: +36 20 295 2197

Eladó olcsón konyhabútor komplett csap-
pal, + zuhanyzó csapokkal együtt. Új, ró-
zsaszín járólap, 20 x 10-es és 80 x 30-as. 
1 db fa létra 12 fokos, 4 db antikszék, egy 
asztal, 1 vitrin. Tel.: +36 20 497 3086

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

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

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 aka-
dály. Szeretem a vidámságot, zenét és 
olvasást. A hívásokat 15 – 20 óra kö-
zött várom. 
Tel.: +36 70 418 6105

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

GONDOZÁS
Tisztelt olvasó! 48 éves megbízha-
tó, becsületes, szakképzett ápolónő 
vagyok, nagy tapasztalattal. Keresem 
ott-lakás fejében azt az idős hölgyet, 
aki egyedül él és szüksége lenne min-
dennemű segítségre.
Tel.: +36 70 392 5858

Eltartási szerződést kötnék idős, 
gyermektelen, örökös nélküli személy-
lyel, vagy házaspárral. XV.ker-ben la-
kom albérletben, gondozást, háztartási 
munkát, ügyintézést stb. vállalok. Min-
den megoldás érdekel. 
Tel.: + 36 20 967 8196

Életjáradéki szerződést kötnék 70 év 
feletti személlyel. 2,5 millió forint egy 
összegű, és havi 50 ezer forint járadék 
kifizetéssel. 
Tel.: +36 30 213 4063 

ÉLETJÁRADÉK Éljen anyagi biztonság-
ban, egészítse ki nyugdíját. Kössön ve-
lem életjáradéki szerződést. 
Tel.: +36 30 364 9594

Gondoskodás, segítség, eltartási szer-
ződést kötnék idős személlyel. 
Tel.: +36 20 325 6500

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST és 
BURKOLÁST vállalok takarítással, fóliá-
zással. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Te-
lefon: 06-30-422-1739

LEGADENT FOGTECHNIKA
1158 Bp. Pestújhelyi u. 48  
Fogsorok készítését, javítását vállal-
ja fogtechnika. Igény szerint házhoz is 
megyek.
Tel: +3620 325-6500

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

Veszek készpénzért bútorokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat, porceláno-
kat, írógépet, varrógépet, szőrme-
bundát, ruhaneműt, könyveket, hang-
szereket, csipkét, bizsukat, teljes ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. 06/20 
544-0027

„HÁZHOZ MEGYEK!
Fogsor készítését, javítását vállalom ga-
ranciával. 
Védőoltást megkaptam.
Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-20-980-3957”

+36 30 232 8383



Megújult telefonos  
XV Media app! 

 Friss hírek – értesítésekkel
 Videók
 Podcast
 Aktuális ÉLETképek 

magazin
 Androidra és iPhone-ra

HIRDETÉS

Ideje változtatni? 
Fejleszd 
lakókörnyezeted!
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
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NyugdíjasokNak
telefoNos muNka
Rugalmas muNkaidő, 

heti kifizetés.

telefoN: 
06-30-7979-202
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