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Online vagy
személyesen?személyesen?
Beiratkozás az önkormányzati
fenntartású óvodákba
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Jónás ágnes

Az önkormányzat és a Buda-
pesti Közlekedési Központ 
már több mint egy éve tár-
gyal a buszvégállomás új hely-
re költöztetésének lehetőségé-
ről. A közös tehervállalás ke-
retében kerületünk elkészít-
teti ennek a terveit. Erre 6,5 
millió forintot szán az önkor-
mányzat, a BKK pedig a ki-
vitelezést finanszírozza – tá-
jékoztatta az XV Mediát Be-
nedekné Bagyinszki Márta, a 
városgazdálkodási főosztály 
vezetője.

A jelenlegi buszvégállomás 
a rákospalotai Fő út–Kossuth 
utca kereszteződésénél talál-
ható, nem éppen ideális hely-
színen, hiszen jelentősen meg-
terheli az amúgy is forgalmas 

környéket a buszközleke-
dés. De nemcsak ez a problé-
ma a jelenlegi végállomással. A 
csuklós buszoknak nincs hely 
a megfordulásra, így erre a cél-
ra a környező utcákat veszik 
igénybe, ami ellen az ott lakók 
jogosan tiltakoznak – mondta 
a főosztályvezető.

Éppen ezért az új busz-
végállomás a Csobogós ut-
ca Szilas-patakon túli szaka-
szára kerülne. A tervezés ré-
sze nemcsak a végállomás lét-
rehozása, hanem a buszok 
megfordulását biztosító kör-
forgalom kialakítása is az új 
helyszínen. Ezáltal felszaba-
dulhat a Fő út–Kossuth utca 
csomópontja, és megszüntet-
hető a lakóutcákat szabály-
talanul igénybe vevő buszok 
terhelése is.

Végállomás újragondolva

RieRsch Tamás

Három és fél éve 
húzódó ügy miatt 
tartott sajtótájékoz-
tatót Hajdu László 
országgyűlési képvise-
lő és Barkóczi Balázs, 
a Demokratikus 
Koalíció szóvivője áp-
rilis elején, az Irinyi 
laktanya és az M3-as 
autópálya kivezető 
szakasza közötti zöld-
területen. 

„Nem véletlenül va-
gyunk itt – mondta a 
kerület országgyűlési 
képviselője –, hisz ez az 
egyik érintett terület a 
négy közül, amelyet ve-
szélyes hulladékkal, bün-
tetlenül beszennyeztek.” 

A négyből egy – a lak-
tanya melletti – a kerü-
let határain belül, három 
pedig külső részén talál-
ható. Ez azért fontos, 
mert a bel- és a külterü-
letre más szabályok ér-
vényesek. Utóbbi ügye-
iben Pest megye egészé-
ben az érdi kormányhi-

vatal az illetékes, amely 
eddig nem foglalkozott 
a XV. kerületi probléma 
kivizsgálásával, a belte-
rületi rész azonban az 
önkormányzat hatáskö-
rébe tartozik.

„A szennyezésről fel-
vételeink, dokumentu-

maink vannak – mond-
ta Hajdu László. A 
belterület ügyében a 
jegyző elindította az el-
járást, és továbbította a 
NAV felé, ugyanis az a 
veszély fenyeget, hogy 
nekünk kell majd fi-
zetnünk, és a területet 

megtisztítanunk. Há-
rom és fél év után itt 
tartunk, még mindig 
egy helyben toporgunk.

Több éve képtelen 
az állam félmillió köb-
méter illegális hulladék 
lerakásának az ügyét 
kivizsgálni.”

Veszélyes fizetség
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

5-ÖS BUSZ
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Három és fél év 
után még 
mindig egy 
helyben 
toporgunk

Hajdu László és Barkóczi Balázs: harc az illegálisan szemetelők ellen

Az új buszvégállomás a Csobogós utca Szilas-patakon túli szakaszára kerülne

Mivel ebben az évben jelentősebb beruházásokra keve-
sebbet költhet az önkormányzat, így tervek készítésére 
nagyobb összeget különítettek el a költségvetésben. Ennek 
keretében idén elkészül az 5-ös buszvégállomás áthelyezé-
sének terve is. 
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RieRsch Tamás

Megújult az istvántelki 
vasút állomás környezete. 
Az önkormányzat a Páz-
mány Péter utca–Wysocki 
utca kereszteződésébe saját 
forrásból egy P+R parkolót 
építtetett.

„Korábban ez parlagon lévő 
terület volt – mondta Farkas 
Edit, a körzet képviselője –, 
melyet a lakosok parkolóként 
használtak. Áldatlan körülmé-
nyek között, sárban kellett itt 
hagyniuk a járművüket.”

A képviselő szerint régóta 
igény volt egy kulturált parkoló 

kialakítására. A beruházás első 
üteme tavaly decemberben kez-
dődött, és lassan a végéhez köze-
ledik. A csomópontban 60 mil-
lió forintból 34 parkolóhelyet és 
12 fedett kerékpártárolót alakí-
tottak ki. Emellett rendezték a 
környezetet, szikkasztót létesí-
tettek, befüvesítették a parkoló 
környezetét, az árnyékolás céljá-
ból facsemetéket ültettek, és tíz 
napelemes LED-ámpát is felállí-
tottak, illetve szeméttárolókat is 
elhelyeztek a területen.

„Ez még csak az első ütem, 
a másodikban gyalogátkelőhe-
lyeket létesítünk” – tette hoz-
zá Farkas Edit, „illetve egy tér-
figyelő kamera felszerelése is 
tervben van, amely pásztázni 
tudja majd a környéket, így a 
zebrát és a parkolót is figyelni 
fogja.”

Ütemezett parkolás 

DRÉGELYVÁR UTCAI FELÜLJÁRÓ ESZKÖZFEJLESZTÉS

Új gépek a kerület 
szolgálatában
Jónás ágnes

Két új eszközzel bővült a 
Répszolg Kft. gépjármű-
parkja. A berendezéseknek 
köszönhetően tisztábbak, 
rendezettebbek, gondozot-
tabbak lehetnek utcáink, 
tereink.

A társaság a közelmúltban be-
szerzett egy új utcaseprőgé-
pet, aminek köszönhetően im-
már két géppel lehet folyama-
tosan takarítani a járdákat, a 
terek, parkok gyalogútjait – 
tette közzé honlapján a jó hírt 
a Répszolg. 

A másik gépjárműre régóta 
nagy szüksége volt a társaság-
nak. A Répszolghoz ugyanis 
sok közterületi fával kapcso-
latos lakossági bejelentés érke-
zik. A cégnek eddig nem volt 
megfelelő eszköze a fák, faso-
rok ápolásához, gondozásához, 
emiatt ezt a feladatot alvállal-
kozókkal kellett elvégeztetni, 
így a munkafolyamatok jelen-
tősen meghosszabbodtak.

Idén a társaság jó gazdálko-
dásának köszönhetően sikerült 
megvásárolni egy kosaras gép-
járművet. Ennek segítségével 
kevesebb alvállalkozót kell be-
vonni a kerületi fák ápolásába. 

Mostantól a gallyazási, ifjí-
tási munkák nagy részét az új 
kosaras jármű használatával a 
Répszolg is el tudja végezni. A 
gép 18 méter magasságig képes 
felemelni a kosarat, így az idő-
sebb, nagyobb fák gallyazása, 
ápolási munkálatai is megold-
hatók lesznek házon belül. 

Az új jármű nemcsak a fák 
körüli teendőket egyszerűsíti 
le. A nemzeti ünnepek alkal-
mával az oszlopokra, épületek-
re kihelyezendő zászlókat is 
könnyebb lesz felhelyezni a se-
gítségével – közölte a Répszolg.

BERUHÁZÁS
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Jónás ágnes

A felújítás keretében most kelle-
metlenséggel járó, de nélkülöz-
hetetlen munkafázis követke-
zik: előreláthatóan május végéig 
több szakaszban éjszakai mun-
kavégzés folyik majd. A felújí-
tási munkák egy részét ugyan-
is a vasút felett vágányzár alatt 
tudja a kivitelező cég elvégezni. 

A munkálatok éjszakánként éj-
jel fél 11 és hajnal fél hat között 
folynak majd – közölte a BKK.

A közlekedési társaság tá-
jékoztatása szerint jelenleg 
nem ismert olyan körülmény, 
amely indokolttá tenné a híd 
teljes lezárását, a forgalom alatt 
lévő hídfélen biztonságosan 
közlekedhetnek a buszok.

A félpályás lezárás várha-

tóan a műszaki átadás-átvétel 
megkezdéséig érvényben ma-
rad, amelynek tervezett dátu-
ma 2021. december 3.

A jelenlegi felújítás megvaló-
sításával további 15 évre bizto-
sítható a híd használata. Ennek 
megfelelően 10 év múlva el kell 
kezdeni az új híd vagy aluljáró 
tervezését. Korábban már felve-
tődtek olyan elképzelések, hogy 
a híd helyett egy közös villa-
mos, illetve közúti aluljáróban 
vezetnék át a forgalmat a vasúti 
vágányok alatt, közvetlen át-
szállási lehetőséget biztosítva a 
keresztező vasútra – írta a BKK.

60 millió forintból 34 parkolóhely és 12 fedett kerékpártároló épült

Mostantól a fák gallyazása, ápolása is 
megoldható házon belül

Javában tart a Drégelyvár utcát és a Csömöri utat összekötő 
felüljáró felújítása. A kivitelező várhatóan május végéig beépíti 
az acélszerkezetű támaszokat, a nyár közepéig helyreállítja a sé-
rült betonszerkezetek felületeit, azután elvégzi a felszerkezeten 
a javításokat, és az év végén visszaadja a hidat a forgalomnak. 

Felújítás éjszakába nyúlóan

A felújítás után 
15 évre bizto-
sítható a híd 
használata
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„Többet vágtunk, mint ragasztottunk”
ALPOLGÁRMESTERI INTERJÚ
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RieRsch Tamás

Nemrég egyeztettek Fürjes Ba-
lázs államtitkárral a kormány-
elvonások esetleges kompenzá-
ciójáról. Mit tapasztalt, van re-
mény a párbeszédre?
Tisztában voltunk azzal, hogy 
mire számíthatunk, emiatt is kér-
tük a nyilvánosság bevonását az 
egyeztetésbe. Ezt írásban előre 
közöltük az államtitkárral, aki 
csak úgy engedélyezte a konzul-
tációt, ha kizárjuk a nyilvános-
ságot. Ellenkező esetben ben-
nünket is „lekapcsolt volna” az 
egyeztetésről. A szakmai megbe-
szélés  sajnos úgy alakult, ahogy 
azt vártuk. Hiába próbált Cser-
diné Németh Angéla polgármes-
ter a kompenzáció mellett vilá-
gos érveket felhozni, az államtit-
kár mindent lesöpört az asztalról. 
Szerinte „nem a kormány vont 
el pénzeket az önkormányza-
toktól, hanem a koronavírus”, és 
igazából „nem is elvonás történt, 
hisz ebben a rendszerben az ön-
kormányzatok csak a bürokrati-
kus struktúrát képviselik”.  Ilyen 
hangnemben zajlott a tárgyalás, 
melyen érdemi dolgokról nem 
esett szó. Nincs reményünk kom-
penzációra,  a telek- és építmény-
adó megemelésére sem,  ami csak 
a nagyobb cégeket érintené, és az 
önkormányzat számára egyetlen 
bevételi forrás lenne. „Alamizsna-
ként” néhány kisebb fejlesztés el-
vi lehetősége  felvetődött, de az el-
lenzéki önkormányzatok helyze-
tén a kormánynak nem áll szán-
dékában javítani. 

Ilyen körülmények között 
nem lehetett egyszerű a 2021-
es költségvetést elkészíteni. 
Mik voltak a prioritások?
Komoly fejtörést okozott, mely-
nek során többet kellett hasz-
nálni az ollót, mint a ragasztót. 
Mindent meg kellett  nyirbál-
nunk annak érdekében, hogy 
működőképes maradhasson a 
kerület. Elsősorban a saját terü-
letemmel példálóznék. A kör-
nyezet- és klímavédelmet ugyan-
is szintén alaposan kurtítanunk 

kellett. Nem maradt például 
pénz a közlekedés észszerű át-
szervezésére sem, ami már na-
gyon indokolt lenne, hisz a ke-
rületi közlekedést nem ekkora 
forgalomra  tervezték.

Az előzetes tervekből  mi tud 
realizálódni?
Néhány jó hírem van, sikerült 
ugyanis megmenteni a komposz-
tálási és a csapadékvíz-felhasz-
nálási pályázatokat. Ezeket a tá-
mogatásokat a jövőben is bizto-
sítani szeretnénk. Emellett be-
lekezdünk végre a Szilas-menti 
kerékpárút első ütemének terve-
zésébe, amely régóta halogatott 
probléma.  A tervezett kerékpár-
út első ütemében a Rákospalotai 
határút és a Pólus Center közöt-
ti szakasz épülne meg. Emellett 
gyalogátkelőhelyeket tervezünk 
az Őrjárat és az Apolló utca, va-
lamint a Sződliget és a Fő utca 
sarkára. Már nagyrészt elkészült 
az istvánteleki vasútállomás 
melletti P+R parkoló, illetve 
folytatódik az Észak-Pesti 
Szennyvíz Főgyűjtő Csa-
torna építése. Ez utóbbi 
nagyberuházás környe-
zetvédelmi szempont-
ból is rendkívül fon-
tos, hisz a csatorna 
révén jelentős mér-
tékben csökkent-
hető a talaj terhelt-
sége, szennyezettsé-
ge. Ebben az évben 
folytatódni fog a fa-
csere programunk is, 
illetve ötven új fát  
ültetünk majd. Ezek 
többsége olyan helyre 
kerül, ahol korábban nem 
volt növény. A klímastraté-
giánk előkészítésére  el tud-
tunk különíteni ötmillió fo-
rintot. Ez azért  lényeges, 
mert a stratégia révén 
nemcsak a környe-
zetvédelmünket 
tudjuk majd erősí-
teni, hanem jelen-
tős uniós támo-
gatásokra is esé-
lyünk lesz.

Dr. Matlák Gábor szerint az idei költsévetés komoly fejtörést 
okozott, melynek során gyakrabban kellett használniuk az 
ollót, mint a ragasztót. Többek között erről is beszélt a társa-
dalmi megbízatású alpolgármester.
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folytatódni fog a fa-
csere programunk is, 
illetve ötven új fát  
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Dr. Matlák Gábor szerint az idei költsévetés komoly fejtörést 
okozott, melynek során gyakrabban kellett használniuk az 
ollót, mint a ragasztót. Többek között erről is beszélt a társa-

Belekezdünk végre
a Szilas-menti 
kerékpárút 
első ütemének terve-
zésébe, amely régóta 
halogatott probléma
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MELLETTEM AZ UTÓDOM,
BARKÓCZI BALÁZS!

Hajdu László,
országgyűlési képviselő

TK

A kormányzati elvonások miatt a ta-
valyi 15 milliós keretet csökkentve, 
az önkormányzat 2021-ben 10 millió 
forinttal támogatja a kerületben mű-
ködő egyesületeket, alapítványokat.

A támogatás célja a kerületben talál-
ható civil szervezetek társadalmi sze-
repvállalásának segítése, az önkor-
mányzattal való partneri kapcsolat 
előmozdítása. A támogatandó tevé-
kenységek széles skálán mozognak  a 
rendezvényektől kezdve az egészség-
ügyi tevékenységtől egészen a hagyo-
mányőrzésig. Kizárólag személyes je-
lenlétet igénylő programok támogat-
hatók, így például online rendezvé-
nyek nem.

Benyújtási határidő: 2021. május 
3-tól (hétfő)  2021. május 21-ig (pén-
tek) 12 óráig.

A pályázatot levélben a polgármes-
ternek címezve a Polgármesteri Kabi-
net részére megküldve (1153 Budapest 
Bocskai u. 1-3.) lehet beadni, e-mail-
ben: polgarmesterikabinet@bpxv.hu

A részletes kiírás a bpxv.hu oldalon 
olvasható.

Kertünk, utcánk szépségei
Aki a virágot szereti, rossz ember nem 
lehet, tartja a mondás, hozzátesszük: aki 
a fákért rajong, az sem. Ez adta az ötle-
tet Palocsai Bélának, a 13. körzet önkor-
mányzati képviselőjének, hogy kétfor-
dulós, növényi szépségversenyt rendez-
zen. Az első héten a legszebb kert, illetve  
– hogy a panelben lakók se maradjanak 
ki – legszebb balkon címért lehet verse-
nyezni, a másodikon pedig a kerület leg-
szebb fája díjért.

Az előbbiben mindenki a „művével” 
pályázhat, utóbbiban pedig akár a saját 
telkén, akár közterületen álló fa fényké-
pével. A pályázatokat fotón kell benyúj-
tani, megadva a címet, hogy hol tekint-
hető meg a „versenyző”.

A képeket a https://www.facebook.
com/Palocsai.Bela.Momentum oldalon 
található bejegyzéshez kommentként 
kell feltölteni.

A lilapolus.hu/kertunk-utcank-szepsegei 
oldalon lehet szavazni. A heti győztes az, 
akinek a kertje/fája a legtöbb szívecskét 
kapja. Jutalma egy-egy 10 000 forintos vá-
sárlási utalvány a Borhy kertészet jóvol-
tából. Továbbá a támogató a két hét ösz-
szes fotóiból kiválaszt egyet, a jutalma egy 
10 000 forintos vásárlási utalvány. 

Részletek Palocsai Béla FB-oldalán.

CIVIL PÁLYÁZATZÖLDVERSENY
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Kizárólag személyes jelenlétet igénylő programokat patronál 
az önkormányzat

Közösségek mozgatórúgói
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TIZENÖT 2035

Mit szeretek a XV. kerületben, 
és min változtatnék?! Hogy lá-
tom 15 év múlva?! Igazából 
most egy elbeszélésnek és ta-
nulmánynak tartom ezeket a 
kérdéseket. Anyukám elmon-
dása és az interneten olvasot-
tak szerint, és amit látok, arról 
írnék. Azért szeretem a kerüle-
tünket, mert anyukám, és test-
vérei és szülei 34 éve laknak 
itt, és jó hallani a régi dolgok-
ról, amikor a játszótéren még 
ilyen vasszerkezetből voltak 
mászókák és hinták. Most már 
átalakulva napjaink modern ját-
szóterén ott hintáztak, ahol én, 
ott szaladgáltak, fociztak, ahol 
most én. A Kiserdőben sétál-
gattak, és a mai napig is sétál-
gatunk a kutyáinkkal sok csa-
láddal együtt. 

Közel van hozzánk a belvá-
ros és sok számos, fontos hely, 
minden megtalálható a közel-
ben, például rendelőintézet, 
vásárcsarnok, sportlétesítmé-
nyek, bevásárlóközpontok, ami 
igazából a mai életszínvonalhoz 
szükséges. Amire kerületünk 
büszke is lehet, és amire én is 
büszke vagyok, hogy a nénikém 
kerületünk Rákospalotai Egyet-
értés Atlétikai Club Sportiskola 
Sportegyesület (REAC SE) kivá-
ló futballistája volt, és aki ugya-
noda járt iskolába, ahova én. Az 
Egyesületről azt kell tudni, hogy 
2001-ben kezdte működését, 
mint társadalmi szervezet, ké-
sőbb 2008-ban alakult köz-
hasznú szervezetté. Megalaku-
lása kerületünknek egy után-
pótlást jelentett iskoláknak és 
óvodáknak, és ami fontos, hogy 
több helyen is megtalálható ok-
tatási intézményekben és sport-
létesítményekben. Most is a fut-
ballcsapat a Budapest 1. osztá-
lyában szerepel, ami szerintem 

kiváló eredmény és büszkeség, 
ahol az én nénikém is játszott 
futballistaként, csak babát vár, 
így abba kellett hagynia. De ami 
ebben is pozitív, hogy megint 
születik egy generáció, aki szin-
tén XV. kerületi lesz, és lehet, 
ő is majd ott fog futballozni... 
és így tovább. Szeretem, hogy 
nyáron a közelben van fagylal-
tozó, sok játszótér és azért sok 
a zöld terület, ahol egész nap 
hallani a boldog gyerekek neve-
tését akár az ablakban. 

A közértekben a megszo-
kott eladó néni, aki ismeri anyu-
kám, engem, mamám, egyszó-
val jó és családias a hangulat, 
ahogy én látom. Ami még ér-
dekes, hogy nálunk az utcában 
van egy bácsi, ha esik, ha fúj, ő 
biciklivel megy a boltba, és az 
összes szomszédnál megáll be-
szélgetni és mindenki szívélye-
sen fogadja. Ez is mutatja, hogy 
nemcsak egy sima budapesti 
kerületről beszélünk a mai ro-
hanó világban, hanem anyukám 
szerint a vidéki jó szomszédi 

viszonyhoz hasonlítható, amit 
már érzékeltem, mivel a nagy-
mamám testvérei ott laknak. 

Még amiről szeretnék írni, 
és kerületünk javára, büszke-
ségünkre váljék, a mai kiala-
kult vírus. Az első hullámnál, és 
amikor meghallottam, már én 
is beálltam minden este, hogy 
az emberek a vírus ellen har-
coló ápolók, orvosok, mentő-
sök, önkéntesek és még sorol-
hatnám, hány segítő és küzdő 
ember tiszteletére tartott taps-

ba. Számomra ez olyan megha-
tó volt, hogy sokszor sírtam is 
taps közben, mert ilyenkor be-
legondoltam, hogy hány em-
ber veszítette el hozzátartozó-
ját vagy épp küzd a vírus ellen, 
és én féltettem a családunkat, 
de ez a kerületi taps erőt adott, 
hogy összetartunk és majd jó 
lesz megint minden. 

Amin változtatnék, vagyis 
párszor hallom is, ahogy mond-
ja anyukám: az utak minőségén, 
mert amikor megyünk kocsival, 
volt, hogy kiesett a kezemből 

a fagyi a lyukak miatt, de ez is 
köszönhető annak, hogy igen 
megterheltek az utaink. 

Az újpalotai vásárcsarnoknál 
sokszor látok nem igazán nor-
málisnak látszó embert, példá-
ul oda és környékére anyukám 
nem enged a barátnőimhöz, 
mert sok a fura alak. Szerintem 
egy kicsit több ellenőrzés kel-
lene, bár mondjuk nem tudom, 
mennyi van, vagy ezt hogy le-
hetne csökkenteni, mert sok 
rosszat hallani. 

Sajnos sok a szemét, azt is 
látom, de már sokszor fontol-
gattam, hogy szervezek egy 
szemétgyűjtést, hogy megtisz-
títsuk akár a környékünket, akár 
az utcánkat, játszóterünket. 

Amit még szívesen látnék, ha 
egy kicsit szebb boltok, közér-
tek lennének, úgy láttam, pad-
jaink, ahova anyukám mesélte 
anno mindig leültek és beszél-
gettek, azok elfogytak. Tudom, 
ez akár köszönhető az embe-
reknek is sajnos, de jó lenne az 
is. És én így is látom 15 év múl-
va, hogy ez meg fog valósulni, 
mert itt az emberek összetar-
tanak. 

Ami még tetszene, mivel kö-
zeleg a karácsony, a szeretet 
ünnepe, és hozzánk közel van 
egy forgalmas út, ahol naponta 
többször elmegyünk, az a Rá-
kos út, ami csodálatos lenne, 
ha kaphatna karácsonyi dísze-
ket, világítást, bár nem tudom, 
ez mennyire megoldható, de én 
ennek nagyon örülnék, és ez a 
fogalmazás akár egy iskolás ké-
rése is lehetne egyben, ami az 
embereket is boldoggá tenné. 

De mindenesetre örülök, hogy 
itt lakhatok, és maradok hű a XV. 
kerülethez.

Takács Szemirámisz
6.A

XV. kerület, ahogy én látom

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.

Pintér Máté Óvodánk udvara palacsintát felszolgáló robottal
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Jónás ágnes

A kerületi önkormányzat 
fenntartásában működő óvo-
dákban a beiratkozás április 
26. és május 14. között zajlik.

A beiratkozás elsősorban 
elektro nikusan formában tör-
ténik, az óvodák honlapján ta-
lálható beiratkozási nyomtat-
ványokat kell kitöltve megkül-
deni a beiratkozás ideje alatt az 
óvodának. Elektronikus beirat-
kozás esetén a szükséges doku-
mentumok bemutatását az első 
óvodai nevelési napon tehetik 
meg a szülők.

Fontos, hogy személyes be-
iratkozás csak előzetes időpont- 
egyeztetést követően lehetőséges.

A törvényi előírások szerint a 
gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31-éig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kez-
dőnapjától legalább napi 4 órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. 
A szülő köteles a megadott idő-
pontban a választott óvodába be-
íratni a gyerekét.

A beiratkozáskor be kell mu-
tatni a gyermek és a szülő nevé-
re kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt.

A gyermeket elsősorban abba 
az óvodába kell felvenni, amely-
nek körzetében lakik, vagy ahol 
szülője dolgozik. Az óvoda kö-
teles felvenni azt a gyereket, aki 
életvitelszerűen az intézmény 
körzetében lakik. 

A felvételről az óvodaveze-
tő dönt. A vezető a felvételi ké-
relemnek helyt adó döntését 
írásban, a kérelem elutasításá-
ra vonatkozó döntését határo-
zati formában közli a szülővel. 
Az óvoda döntése ellen a szülő a 
közléstől, annak hiányában a tu-
domására jutásától számított ti-
zenöt napon belül eljárást indít-
hat, melyet a döntést hozó óvo-
da vezetőjéhez kell benyújtani.

Az integráltan nevelhető, sa-
játos nevelési igényű gyermekek 
nevelésére jogosult óvodákról, 
valamint a felvételi körzeteiről 
részletesen a www.bpxv.hu hon-
lapon.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Elektronikusan vagy személyesen?
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 Az óvoda felvételi körzetéről a www.bpxv.hu honlapon lehet tájékozódni

Választott vezetőként sem vagyunk a tévedhetetlen tudás birtokában - ezért fordulok most 
Önökhöz. A döntés a mi felelősségünk, azonban jó döntéseket csak az itt élőkkel közösen 
gondolkodva tudunk hozni. Egy közösség dolgait együtt, egymásra figyelve és hallgatva kell 
egyengetnünk. Szükségünk van azok tapasztalataira, akik mögött egy élet munkája áll. Meghall-
gatjuk azokat is, akiket a fiatalos lendület, a tettvágy vagy a világ felfedezése hajt. Várjuk 
azoknak a gondolatait is,  akik vállalkozóként maguk is olyan döntéseket hoznak, amelyek sok 
emberre vannak hatással. Figyelünk a civil szervezetekre, azokra, akik szabadidejüket áldozva 
fordítanak energiát az itt élők életére, kultúrájára. Kérem, osszák meg velem gondolataikat, a 
kerület működését érintő ötleteiket, a lakókörnyezetükben felmerülő problémáikat - csak így 
lehet a XV. kerület jól működő, fejlődő otthona mindannyiuknak!

MSZP XV. kerületi elnök
alpolgármester
Tóth Imre

Választott vezetőként sem vagyunk a tévedhetetlen tudás birtokában - ezért fordulok most Választott vezetőként sem vagyunk a tévedhetetlen tudás birtokában - ezért fordulok most 

VIRTUÁLIS BEMUTATKOZÁS

Most nem nézhetik meg a szülők az óvodákat, ahová gyerekeiket szeretnék beírat-
ni – ezért segítünk az intézményeket bemutató videókkal.

Újabb év jött el, amikor nem a megszokott módon zajlik a gyermekek óvodai be-
íratása. A szülők nem léphetnek be az intézményekbe, így nehéz ebben a helyzetben 
pontos információkat kapniuk a kerületi óvodákról. A döntést és választást segíti az a 
háromrészes sorozat, amelyet az XV Média munkatársai készítettek, és amelynek ré-
szei először Cserdiné Németh Angéla polgármester Facebook-oldalán jelentek meg. 
A videók az xvmedia.hu weboldalon tekinthetők meg.
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

OLVASÓINK ÍRTÁK

LEVELESLÁDÁNKBÓL

AZ OLVASÓ OLDALA

Költészet napja kicsit másképp

Maszkviselési kivételek

Jónás ágnes

Odafigyelés, empátia, türe-
lem. A vírushelyzetben ezek 
a tulajdonságok kiválóan fej-
leszthetők. Illetve meglátni a 
lehetőséget, jótékonykodni, 
segíteni, örömet szerezni is 
ér, hisz mindenkinek nehéz 
ez az időszak, s mindig akad, 
akinek még nehezebb. 

Egy kerületi vonatkozású szív-
melengető kezdeményezésről 
kaptunk tájékoztatást Ősi Lona 
magyar népmesemondó, gyógy-
pedagógiai segítő, kölyök-fitnesz 
oktatótól.

„Idén a Kolozsvár Utcai Általá-
nos Iskola diákjait szólították meg 
a költészet napja alkalmából. Bár 
a versmondó versenyek elmarad-
nak, szerettem volna, ha a kultú-
ra nem hallgat el. 
Tóthné Varga Csil-
la intézményveze-
tőt kerestem fel, aki 
azonnal és készsége-
sen reagált a kérésre, 
mely szerint mint-
egy 20 felső tago-
zatos tanuló rögzí-
ti otthon az általuk 
választott verseket, 
audio formában. 

A digitális fejlődésnek, a 
gyerekek, szülők együttmű-
ködésének, a pedagógusok fel-
készítésének köszönhetően a 
tömörített fájl április 8-ára el-
készült, hallható benne ismert 
és kevésbé ismert költők mű-
ve, illetve születtek saját alko-
tások is. Az összefűzött vers-
csokrot a Zuglói Gyengénlá-
tók Általános Iskola Sajátos 
Nevelési Igényű diákjai kap-
ták, digitális formában, az ér-
zékenyítés jegyében” – tájé-
koztatta lapunkat Ősi Lona.

Bár személyesen nem talál-
kozhattak a két iskola tanulói, 
ez a költészet napi megmozdulás 
közelebb hozta egymáshoz az ép 
értelmű és az atipikus fejlődésű 
gyerekek világát. 

Köszönet illeti a diákok és 
szülők munkáját, valamint a 

Kolozsvár iskola 
pedagó gusainak 
– dr. Ke ményné 
Pálfi Barbara, 
Elmerné Istenes 
Katalin magyar 
szakos tanárok 
és Földi Lász-
ló rendszergaz-
da – szakmai se-
gítségét a projekt 
létre jöttében. 
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Jónás ágnes

Egyre több olvasói jelzés ér ke-
zik szerkesztőségünkhöz, ami-
ben arról számolnak be, sokan 
nem használnak maszkot az 
utcákon jártukban-keltükben. 
Nemcsak a sza bályos maszk-
használattal van probléma, 
tehát hogy nem fedi a maszk az 
orrot és a szájat is, hanem egyre 
nő azok száma, akik egyáltalán 
nem veszik fel a maszkot.

Pedig a vírushelyzet egyelőre 
nem teszi lehetővé a maszkvise-
lés szabályainak enyhítését. Az 
érvényben levő rendelkezések 
értelmében hatéves kor felett 
kötelező a közterületi maszkvi-
selés. A kormányrendelet szö-

vege szerint a 10 ezer főnél na-
gyobb települések belterüle-
tén a polgármester által kijelölt 
közterületen, illetve nyilvános 
helyen kell hordani a maszkot. 
Kivéve sportoláskor, valamint a 
parkokban, illetve zöldterülete-
ken, ahol továbbra sem kötele-
ző a maszkviselés.

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester döntése értelmé-
ben a XV. kerület belterületi 
közterületein és nyilvános he-
lyein, így piacon, csarnokban, 
úton, utcán, parkolóban, ját-
szótéren, kutyafuttatóban, dü-
höngőben, közösségi kertben, 
nyilvános illemhelyen kötelező 
maszkot viselni.

Felnőttek számára csupán 
két esetben ad felmentést a 

maszkviselés alól a jogszabály. 
A vonatkozó kormányrende-
let értelmében az autizmussal 
élőknek, illetve az értelmi vagy 
pszichoszociális fogyatékosság-

gal élőknek nem kötelező hor-
daniuk a maszkot. Állapotukat 
szakmai szervezetek által kiállí-
tott dokumentummal, továbbá 
orvosi igazolással igazolhatják.

Egyre nő azok száma, akik egyáltalán nem veszik figyelembe az óvitézkedéseket

Meglátni a 
lehetőséget, 
jótékonykodni, 
segíteni, örömet 
szerezni is ér a 
nehéz időkben
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Cserdiné
Németh Angéla 
polgármester 

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

Tóth Imre 
alpolgármester 

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

Tóth Veronika 
alpolgármester 

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

Dr. Matlák Gábor 
társadalmi
megbízatású 
alpolgármester 

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

TISZTSÉGVISELŐK

VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KÉPVISELŐK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

Választókerület/név/frakció Elérhetőség

Név/frakció Elérhetőség

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Független) 

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

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

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

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

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

Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)

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

Csonka László 
(Fidesz–KDNP)

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

Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)

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

Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)

+36 20 669 3807

Pálmai Attila 
Független 

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

Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)

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

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

LISTÁS KÉPVISELŐK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Tisztelt Lakosok!
 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányza-
ta a tulajdonában lévő 11 db üres (komfortos – összkomfortos – energiatakaré-
kos összkomfortos) lakás piaci alapú lakbérfi zetés- és felújítási kötelezettséggel 
történő bérbeadására
 

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET.
 
A pályázati kiírás – mely részletesen tartalmazza a pályázható lakások adata-
it és a pályázati feltételeket –, a lakásokról készült fotók, alaprajzok, felújítá-
si- és helyreállítási munkák műszaki tartalma, a pályázat benyújtásához szüksé-
ges formanyomtatványok a kerület honlapján (www.bpxv.hu) 2021. április 26-
án (hétfő) 8.00 órától 2021. május 21-ig (péntek) 24.00 óráig tekinthetők meg 
és nyomtathatók ki (ez egyben a postai feladás – a pályázat benyújtásának – 
határ ideje is).
 
A pályázati anyag benyújtásával, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerü-
lő egyéb kérdésekben a pályázati kiírás megjelenését követő munkanapokon a 
06-1-305-33-16 vagy a 06-1-305-31-24, valamint a 06-1-305-31-32  telefon-
számokon kérhető felvilágosítás.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

A Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület „Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Lokálpatrióta díj” alapítását határozta el.

A díj annak a személynek adományozható, aki helyi lakosként vagy a kerületben 
tevékenykedőként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett 
példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet végez:

- a nevelés-oktatás,
- a művelődés és a sport,
- a köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység,
- a vállalkozás,
- a környezetvédelem és településfejlesztés,
- közösségek, civil társadalom,
- hitéleti tevékenység,
- épített környezet,
- hagyományőrzés, a hagyományépítés területén.

A díjra (indoklással együtt)  javaslatot tehetnek novemberig a városrészben 
működő társadalmi szervezetek egyesületek, egyházak és a kerület lakosai a 
Lokálpatrióták a XV. kerületért Egyesület címére: 1157 Budapest, Páskom park 
22. II.5. ), elektronikusan a lokalpatriotakxv@gmail.com címen.

MÉG VÁRJÁK AZ AJÁNLÁSOKAT

Keresik a kimagasló tevékenységet végző civil szervezeteket, még várják 
az ajánlásokat

A képviselő-testület 2012-es rendelete szabályozza a „Civil Szervezetek Elis-
merő Oklevél” adományozását. Az elismerésben olyan, a kerülethez köthető ci-
vil szervezet, kisközösségi szerveződés részesíthető, amely önkéntes alapon, a 
közjó javára működik, szakmailag kimagasló tevékenységet végez, valamint leg-
alább két éve aktívan működik a kerületben.
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Jónás ágnes

A kitűzött kibocsátás-
csökkentéshez szükséges 
többek között az, hogy a 
budapesti lakások egyhar-
madában jelentős energe-
tikai felújítás történjen, 
a személyautóval közle-

kedők aránya a városban 
61 százalékról legalább 30 
százalékra lecsökkenjen, 
a nap elemek által termelt 
áram mennyisége 130-szo-
rosára növekedjen, a táv-
hőellátás legalább 50 szá-
zalékban megújuló ener-
gia felhasználásával tör-

ténjen, vagy hogy a helyi 
jelentőségű védett termé-
szeti területek nagysága 
350 hektárral bővüljön. 
A Klímastratégia számítá-
sa szerint a fővárosban a 
lakóépületek energetikai 
korszerűsítésével érhető el 
a legnagyobb kibocsátás-

csökkentés, emellett a kö-
zösségi és a kerékpáros 
közlekedés fejlesztésével 
a közlekedésből szárma-
zó kibocsátáscsökkentési 
lehetőség is jelentős.

A klímaváltozás, az 
egyre gyakoribb szélső-
séges időjárási események 
hatásait Budapesten is 
nap mint nap érezhetjük.

A fővárosban egy-
re ritkábban esik az eső, 
ugyanakkor egyre gyako-
ribbak az extrém csapa-
dékesemények, amikor a 
csapadék nagy intenzitás-
sal, hirtelen és nagy meny-
nyiségben hullik le. Ez-
zel egy időben egyre nő a 
csapadékmentes, aszályos 
időszakok hossza. Emi-
att a Duna fővárosi víz-
szintje is hosszabb idősza-
kokra lecsökken, és egyre 
gyakoribbak a szélsősége-
sen alacsony vízállások. 
A Duna tartósan ala-
csony vízállású időszakai 
mennyiségi és minőségi 
problémákat is okozhat-
nak az ivóvízellátás terén. 

Emellett a nyarak is 
egyre forróbbak a város-
ban: a főváros éves átlag-
hőmérséklete több mint 
1 °C-ot emelkedett, és ez 
a következő évtizedek-
ben további 1-2 °C-kal 
emelkedhet. A melege-
dés leginkább nyáron jel-
lemző. 

A klímastratégia és ak-
cióterv összes intézkedé-
seinek beruházási igénye 
2500 milliárd forintra be-
csülhető. 

A fővárosi Klímastra-
tégiát a www.budapest.
hu oldalon lehet elol-
vasni.

Beadta pályázatát Budapest a 2023 UNESCO 
a Világ Könyvfővárosa címre.  A magyar fő-
város – Pest és Buda egyesítésének 150. év-
fordulóján – 2023-ban otthont adhat az egész 
éves programsorozatnak.

A budapesti pályázat középpontjában az 
olvasás népszerűsítése, az alkotó és olvasó 
közötti hagyományos és virtuális kapcsolat 
elősegítése áll, ugyanakkor a többi művé-
szeti terület jelenlétével is meg kívánja szó-
lítani a közönséget, a közösségeket.

„Közösségi élménnyé tesszük az olvasást, 
sőt a regényírást is, a társművészetek bevo-
násával rámutatunk a környezetvédelem és 
a fenntarthatóság fontosságára, mindemel-
lett pedig – támogatva az innovatív és kísér-
leti olvasásnépszerűsítő alkalmakat és formá-
kat –, bemutatjuk Budapest történeti és kor-

társ könyvkultúráját” – ígérte Gy. Németh 
Erzsébet főpolgármester-helyettes. A főváros 
tervei szerint a könyvvel való találkozás a tér-
ben erősen decentralizált lesz: a nagy közin-
tézmények, valamint a központi nagyrendez-
vények mellett a programkínálat súlypontja 
sok kicsi, egyedi esemény lesz. Ezt tükrözi a 
részvételiség, a foglalkoztató természetű ese-
mények sora is és a lebonyolítás társadalmasí-
tási szándéka, az önkéntesek bevonása.

 A 2023-as pályázat egyik kiemelt cél-
ja, hogy az egymást erősítő programokon 
keresztül a partnerségre, a kreatív gondol-
kodókra, a civil közösségekre építve hosz-
szabb távon is hatást gyakoroljon a kulturá-
lis, művészeti, oktatási és társadalmi folya-
matokra. A cím odaítéléséről az UNESCO 
várhatóan 2021 nyarán dönt.

FENNTARTHATÓ VÁROS

A VILÁG KÖNYVFŐVÁROSA

A főváros éves 
átlaghőmér-
séklete több 
mint 1 °C-ot 
emelkedett

FŐVÁROSI HÍREK

Budapesti klímastratégia

Az olvasás népszerűsítése 2023-ban
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A nemrég elfogadott Budapesti Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv-
ben a Főváros azokat a lépéseket határozta meg, amelyeket a következő 
évtizedben meg kell tenni annak érdekében, hogy a káros kibocsátásokat 
érdemben csökkenteni lehessen Budapesten, és mérsékelni lehessen a klí-
maváltozás már elkerülhetetlenül jelentkező hatásait. A Fővárosi Önkor-
mányzat az üvegházhatású gázok legalább 40 százalékos csökkentését 
tűzte ki célul 2030-ig. 
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A Radó Dezső Terv – a 
Főváros Zöldinfrastruktúra 
Fejlesztési és Fenntartási 
Akcióterve az uniós fejlesz-
tési ciklushoz igazított terv. 
Célja a 2017-ben elfogadott 
Budapest Hosszútávú Zöld-
infrastruktúra Koncepciójá-
ban megfogalmazott célok 
középtávon megvalósítandó 
programokra és projektekre 
bontása.

A Radó Dezső Terv átfogó cél-
jai az egészséges várost segítő 
zöldinfrastruktúra fenntartása; a 
klíma tudatos zöldinfrastruktúra 
üzemeltetés; a biodiverzitás szin-
ten tartását és lehetőség szerinti 
növelését segítő városi zöldinf-
rastruktúra fenntartás és fejlesz-
tés; az együttműködésen alapuló 
zöldinfrastruktúra fejlesztés, va-
lamint az okos zöldinfrastruktú-
ra szolgáltatások bővítése.

A fővárosi önkormány-
zat kiemelt célja, hogy 2030-ig 
az egy főre jutó zöldterületek 
(parkterületek) mennyiségét 
a jelenlegi hatról hét négyzet-
méterre növelje. Ez összvárosi 
szinten 226 hektár új parkterü-
let, azaz több mint két Margit-
szigetnek megfelelő nagyságú 
új közparkokat jelent. 

Fenntartási programok ke-
retében cél a meglévő zöldinf-
rastruktúra-hálózat elemeinek 
színvonalas fenntartása, értéke-
inek megőrzése. 

A Főváros célja partneri kap-
csolatok kialakítása a zöldinfra-
struktúra-fejlesztés és -fenntar-
tás során is. Ennek érdekében a 
társadalmi véleményezés során 
az érintettek széles körét szüksé-
ges megszólítani, és a beérkezett 
vélemények alapján átlátható és 
többlépcsős közösségi tervezési 
folyamat keretében kell megha-

tározni a többség 
számára elfogadha-
tó kompromisszu-
mot. 

A Főváros zöl-
dinfrastruktúra-há-
lózatának az akció-
terv tervezési idő-
szakára vonatkozó 
– 2030-ig terjedő – 
fejlesztési feladato-
kat is tartalmazza 
a terv. A javaslatok 
között szerepelnek a Fővárosi 
Önkormányzat közvetlen kom-
petenciájába tartozó zöldinfra-
struktúra-fejlesztési célkitűzések, 
illetve azok az érdekérvényesíté-
si feladatok is, melyek megvaló-
sítása bár nem Fővárosi Önkor-
mányzati kompetencia, de össz-
városi érdeknek tekinthető. 

A Fővárosi Ön-
kormányzat cél-
ja a dokumentum-
ban szereplő fenn-
tartási és fejlesztési 
programok megva-
lósítása. A megva-
lósítás mértéke és 
üteme természete-
sen a Főváros költ-
ségvetési helyzeté-
nek, bevételi for-
rásainak alapján, 

az éves költségvetési tervekben 
kerül véglegesítésre, figyelemmel 
a megvalósításra igénybevehető 
külső források (pályázati, fejlesz-
tési hitelek, szponzori támogatá-
sok) nagyságára. 

A Radó Dezső Terv a  
www.budapest.hu-n található 
meg.

Megkezdődött a megújult köz-
brin garendszer (Mol Bubi) tesz-
telése a megrendelői próbaüzem-
mel.

A BKK száz munkatársa két-
százharminc új kerékpárral tesz-
teli a rendszert, megvizsgálják a 

regisztrációs és bérlési folyama-
tokat, illetve ellenőrzik az adat-
kommunikációs kapcsolatot is. A 
BKK közölte, hogy a tesztelés ki-
zárólag akkor léphet a következő 
szintre, ha minden rendben mű-
ködik, vagy az észlelt hibákat ki-

javították. A próbaüzem követ-
kező lépésében a BKK már két-
százra növeli a tesztelők számát, 
akik a valós helyzetnek megfele-
lően, komolyabb terhelés mellett 
figyelik a működés során jelent-
kező esetleges rendellenességeket.

TESZTEK PEDAGÓGUSOKNAK
10 ezer tesztet adott a főváros a kerü-
leteknek az óvodák és az iskolák nyitá-
sa előtt. Meghallgatva az aggodalma-
kat, a főváros úgy döntött, hogy több 
ezer tesztet jutatt el az iskolakezdés 
előtt a kerületi önkormányzatoknak, 
hogy ezzel szűrhessék a diákokat és a 
pedagógusokat.

TEHETSÉGGONDOZÓ
ÖSZTÖNDÍJ
Megjelentek a budapesti tehetség-
gondozó ösztöndíjpályázat részletei. A 
TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondo-
zó Ösztöndíj célja a budapesti fiatalok 
tanulmányi előmenetelének támogatá-
sa, pályaválasztásuk megkönnyítése. A 
kiválasztásnál előnyt élveznek a halmo-
zottan hátrányos helyzetű és hátrányos 
helyzetű diákok. A 10., 11, illetve utol-
só évfolyamos pályázóknak legalább 
3,7-es tanulmányi átlagot kell teljesíte-
niük. A pályázati feltételek között sze-
repel az is, hogy a tanuló családjában 
az egy főre jutó nettó jövedelem nagy-
sága a nyugdíjminimum ötszörösét, 
azaz 142.500  forintot nem haladhatja 
meg. Részletek: budapest.hu

INGYEN UTAZHATNAK
A KISDIÁKOK
Április végéig ingyenesen utazhatnak 
az alsó tagozatos gyerekek a BKK jára-
tain. A díjmentes szolgáltatást 7 és 11 
év közötti tanulók vehetik igénybe. A 
jogosultságot diákigazolvánnyal vagy a 
személyazonosságot hitelt érdemlően 
bizonyító egyéb hivatalos okmánnyal 
lehet igazolni. Az időközben megvásá-
rolt diákbérletek érvényességi idejét a 
BKK 12 naptári nappal meghosszabbít-
ja, visszaváltásukra nincs lehetőség.

TÁRSASHÁZI FŰTÉS
A FŐTÁV Nonprofit Zrt. az április 15-
től kezdődő időszakban a felhasználói-
val kötött üzemviteli megállapodásban 
foglalt időpontok szerint kapcsolta ki az 
épületek fűtését. Tekintettel a jelenlegi 
hideg időjárásra, a FŐTÁV kéri azokat 
a társasházi képviseleteket, amelyek 
a fűtés leállítására vonatkozó korábbi 
döntésüket eseti rendelkezéssel mó-
dosítani kívánják, hogy ezt a FŐTÁV 
részére jelezzék. Az ilyen eltérő eseti 
rendelkezésű fűtésindítás vagy leállí-
tás az április 15. és május 15. közötti 
időszakban kizárólag egy alkalommal 
díjmentes.

A fővárosi önkormányzat 2030-ig szeretné az egy főre jutó parkterületek mennyiségét 
a 6 négyzetméterről 7-re növelni

RADÓ DEZSŐ TERV

KÖZBRINGARENDSZER 

Társadalmi 
véleményezés 
során az érin-
tettek széles 
körét szükséges 
megszólítani
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FŐVÁROSI HÍREK

Nagyszabású zöldinfrastruktúra

Próbaüzem kétkeréken
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Á
prilis 8. és 12. között rendezték 1971-ben London-
ban az első Roma Világkongresszust, amelyen fon-
tos döntések születtek. Elfogadták többek között, 
hogy az összes cigány egy népcsoporthoz tartozik, 
és a tagjait romáknak nevezik. Döntöttek a cigány-

ság himnuszáról, zászlójáról, jelképeiről is, valamint hivatalos-
sá és közös nyelvvé tették a lovárit. Immár harminc éve pedig 
április 8. a Nemzetközi Roma Nap.

„Nagyon fontos ünnep ez a cigányság életében – mond-
ta Czuczu Tamás, a XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke. – Ilyenkor minden a roma hagyományokról és 
a kulturális autonómia megünnepléséről szól. Szerencsére kerü-
letünk bővelkedik fellépőkben, hisz számos, kiváló előadómű-
vész lakik errefelé. Sajnos a koronavírus-járvány miatt sem ezt, 
sem pedig az április 16-i Roma Színészek Világnapját nem tud-
juk megtartani, pedig nagyon izgalmas eseményeket terveztünk. 
Köszönhetően annak is, hogy lassan elfoglalhatjuk új székhe-
lyünket a Neptun utcában, amelyet a kerületi és fővárosi ro-
ma kulturális élet egyik központjává szeretnénk tenni. Jelenleg 
csak bizakodni tudunk abban, hogy augusztusban a Roma Holo-
caust Emléknapját már méltó módon megünnepelhetjük, illetve 
a szeptemberre tervezett első Palotai Roma Fesztivált is megszer-
vezhetjük. Ez utóbbi eseménynek a helyszíne a Budai II László 
Stadion lenne, ahol a kulturális programok mellett a roma válo-
gatott is megmérkőzne a REAC öregfiúk csapatával.”

A XV. kerület lakosságának körülbelül 6-8 százaléka vallja 
magát roma származásúnak. Czuczu Tamás elmondta, a helyi 
Cigány Nemzetiségi önkormányzat őket akarja egységes kö-
zösséggé kovácsolni, mely kezdeményezésnek első lépcsője lett 
volna az idei Nemzetközi Roma Nap.

A kerületben komoly hagyományokkal rendelkezik a cigány 
kisebbség, hisz az egyik legjelentősebb cigány költő és író, 
Choli Daróczi József is itt kezdte pedagógusi pályafutását 
(az újpalotai lila iskolában). Innen indult világhírnév felé az 

SORSFORDÍTÓ
ROMA KULTÚRA

A kerületben mindig meghatározó volt a roma 
kultúra. A Kozák tér és környéke hajdanán 

az egyik legszegényebb városrész hírében állt. 
György Eszter A kisebbségi kulturális örökség 
létrehozásának kísérlete című tanulmányában 

többek között arról is említést tesz, hogy a rossz 
minőségű, túlzsúfolt épületekben megélhetést ke-

reső, viszonylag jómódú cigányok laktak. 
A helyi népművelők hajdanán tudatosan fordul-

tak a cigányhoz, ledöntve az előítéleteket. Hogyan 
tudják megőrizni a kerületi cigányok intenditásu-

kat, sőt a nagyvilágban hallatni a hangunkat?
Ennek jártunk utána.

RieRsch Tamás
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Ando Drom zenekar, és jelenleg is a kerület kulturális életé-
hez tartozik a Romengo együttes, melynek énekesnője a nép-
szerű Lakatos Mónika, aki még a koronavírus-járvány máso-
dik hulláma előtt vehette át a népzenei Oscar-díjnak számító 
WOMEX Artist Award elismerést a MÜPA-ban. Az első ro-
ma származású előadóként kitüntetett művészt a színpadon 
az eddigi egyetlen magyar WOMEX-díjas, a Muzsikás együt-
tes is köszöntötte.

„Tavaly nyáron értesültem arról, hogy 2020-ban én kapom az 
elismerést – mesélte a Rákospalotán élő előadóművész. – Nagyon 
örültem, de ezt a díjat nem én, hanem az a közösség érdemelte ki, 
melyben élek és zenélek. Ez a WOMEX-díj ugyanúgy jár a csalá-
domnak, a férjemnek és zenésztársamnak, Rostás Mihály Mazsi-
nak, valamint az együttesünk többi tagjának, mint ahogy a kö-
zönségünknek, akik nélkül nem válhattunk volna azzá, amik ma 
vagyunk.”

Lakatos Mónika úgy lett a világ egyik legjobb népzenésze, 
hogy a kezdetekkor csak magának, saját örömére énekelt.

„Cigány közösségben nőttem fel, ahol szokás volt az együtt 
töltött időket zenéléssel, énekléssel és tánccal feldobni. Így ra-
gadtak rám a dalok, és így erősödött bennem az éneklés vá-
gya. A ’90-es években a szomszédos XVI. kerületben, a Hold-
világ Kamaraszínházban bulikat szerveztünk, többek között 
itt ismerkedtem meg Mazsival is, és itt figyelt fel ránk Malgot 
István színházigazgató, aki titokban benevezett bennünket az 
1996-os Ki Mit Tud?-ra” – mondta az énekes. 

A vetélkedőt népdal kategóriában Mónikáék nyerték meg. A 
siker egy csapásra elismertséget és hírnevet jelentett a számukra. 

„Nem sokkal később megszületett a lányunk, így a zenélés-
ben is hosszabb szünet következett. Ez egy olyan terület, 
ahol ugyan gyorsan megismerhetnek, de gyorsan el is tudnak 
felejteni.” 

Mazsinak és Mónikának mindent elölről kellett kezdeniük. 
Ám hamar összeállt a Romengo (Cigányoké) együttes a szín-
padon, amely formáció olyan népszerű lett, hogy a mai napig 
igény van a muzsikájukra. Időközben a házaspár még két új 
zenekart is létrehozott: a Romanimóval úgynevezett „hallga-
tókat”, ritmustalan balladákat, a Cigány Hangokkal pedig is-
mert cigánydalokat játszanak. A Romengo két lemeze, illetve 
a Romanimo egyik albuma is felkerült a World Music Charts 
Europe (világzenei toplista) első tíz helyezettje közé.

„A pandémia előtt sokat koncerteztünk külföldön is. Jár-
tunk Mexikóban, Dél-Amerikában és Ázsiában. Mindenhol 
nagy szeretettel fogadtak, jól éreztük magunkat. A legjobb In-
diában volt, ahol a kulturális és nyelvi rokonság nagyon meg-
érintett bennünket. Bárhol megfordultunk a világban, mi so-
sem csak a cigányságot, hanem a magyarságot is képviseltük. 
Mindenhol magyar cigányokként szerepeltünk, mely identitá-
sunkra nagyon büszkék voltunk” – jegyezte meg Lakatos Mó-
nika, aki férjével négy éve lakik a kerületben.

„Ne féljetek, magyarok, itt vannak a cigányok!” Ez a híres 
mondás már Puczi Bélától származik, attól a roma hőstől, 
akiről közteret nevezett el a fővárosi önkormányzat a belvá-
rosban. Puczi vezette azt a cigány csapatot, akik 1990-ben a 
marosvásárhelyi magyarok segítségére siettek román ellentün-
tetőkkel szemben, akkor hangzott el az az azóta már híressé 
vált kiáltása. Puczi Bélát az eset után börtönbe zárták, több 
hónapig raboskodott. A folyamatos rendőri zaklatások miatt 
Magyarországra jött családjával. Emlékét most már közterü-
let is őrzi. 

A főváros továbbá azon szorgoskodik, hogy segítse a buda-
pesti roma közélet felpezsdülését többek között a Fővárosi Ro-
ma Oktatási és Kulturális Központ megújításával. 

Kerületünkben pedig a lokálpatrióta díjjal kitüntetett Kállai 
Ilona, roma nemzetiségi tanítóként motiválja a jövő generáció-
ját. Életútja, társadalmi szerepvállalása tanulságos lehet az egész 
ország számára. A cigány kultúráról, kihívásaikról és erényeik-
ről olyan őszintén beszél, hogy gyorsan szertefoszlanak az elő-
ítéletek.
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Kinyithattak az Egyesített Szociális 
Intézmény (ESZI) telephelyei. Cser-
diné Németh Angéla polgármester 
a kormányrendelettel össz hangban 
visszavonta a nappali ellátást végző 
szociális intézmények zárva tartását.

Április 19-től az ESZI érintett 
telephelyei az alábbi rendben mű-
ködnek:

Időseket és Demenciával Élő-
ket Segítő Szolgálat 
(1156 Budapest, Kontyfa utca 3.)
Időseket Segítő Szolgálat 
(Klebelsberg Kunó utca 20/A.)

Időseket Segítő Szolgálat 
(Arany János utca 51.)
 
Az idősek nappali ellátásánál egy 
időben – a távolságtartási szabá-
lyok biztosítása mellett – 8-10 fő 
vehet részt a programokon.

Az Értelmi Fogyatékosok Nap-
közi Otthona (Árendás köz 4-6.) 
esetében a veszélyhelyzet végé-
ig a teljes férőhelyszámon több 
csoportban, a távolságtartási 
szabályok betartása érdekében 
az épület különböző részében 

történik az ellátottak elhelyezése. 
Ennek következtében 4 darab 8-9 
fős csoport kerül kialakításra, és 
a csoportonként 2 fő gondozói 
műszakbeosztást is ehhez fog 
igazodni.

A nyitvatartási idő: hétfő-pén-
tek 7.30-15.30.

Fejlesztő Gondozó Központ 
(Molnár Viktor utca 94-96.) ese-
tében a veszélyhelyzet végéig az 
A/B hetes váltott, fi x csoportbe-
osztású, szeparált elhelyezésű 
működést vezettek be.

Nyitnak az intézmények
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

PÁLYÁZAT

ANYÁK NAPJA

Április 16-án elhunyt Törőcsik 
Mari, a Nemzet Színésze és a 
Nemzet Művésze, a magyar 
színjátszás felejthetetlen alakja.
A Kossuth-nagydíjas, kétszeres 
Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas 
színésznőt életének 86. évében, 
hosszas betegség után érte a 
halál. A Nemzeti Színház saját 
halottjának tekinti. Pályafutása 
alatt számtalan emlékezetes 
fi lmes és színházi szerepet ját-
szott, alakításait több tucat díjjal 
ismerték el világszerte, a can-
nes-i és a Karlovy Vary-i nem-
zetközi fi lmfesztiválon is elnyerte 
a legjobb színésznőnek járó díjat.

ELHUNYT
TÖRŐCSIK MARI

Köszöntsük a nagymamákat is!
Idén május 2-án ünnepeljük az édesanyákat, nagy-
mamákat.

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, 
egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a 
legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 
8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában mun-
kásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és meg-
tették az előkészületeket az anyák napja országos 
bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet 
sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az 
anyák napját. 

Egyházak 
támogatása
Az önkormányzat 2021-ben is 
kiírja a XV. kerületben működő 
egyházak – vallásfelekezetek és 
vallási közösségek – program-
jainak támogatását célzó pályá-
zatát.

A támogatandó tevékeny-
ségek: gyermekek, családok 
üdültetésére, táboroztatására 
irányuló, kulturális és közmű-
velődési, nevelési-oktatási, ifjú-
sági, sport, szociális-egészség-
ügyi, karitatív tevékenységek, 
és az ezen tevékenységekhez 
közvetlenül kapcsolódó műkö-
dés.

Benyújtási határidő: 2021. má-
jus 3–május 21., 12 óra

A pályázatot borítékban a pol-
gármesternek címezve a Polgár-
mesteri Kabineten (1153 Buda-
pest Bocskai u. 1-3.) lehet leadni. 
Részletek: bpxv.hu

HIRDETÉS
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RieRsch Tamás

Új ötlettel rukkolt elő a 
kerülettel szoros kapcsolatot 
ápoló Bethesda Gyermekkór-
ház vezetősége: ezúttal 
a Költészet Napja alkalmából 
az épület szürke betonkeríté-
séből varázsoltak 
egy mesés könyvespolcot.

„Az idén 70 esztendős Mó-
ra Ferenc Könyvkiadóval rég-
óta együttműködünk” tudtuk 
meg Tamásné Bese Nórától, 
a Bethesda Gyermekkórház 
kerületünkben élő, társadal-
mi kapcsolatokért és kommu-
nikációért felelős igazgatójá-
tól – többek között ők adják 
ki a kórház szakemberei által 
írt, gyermekfejlesztésről szóló 
MocorGO című kötetet. 

„Hosszabb ideje terveztük 
már, hogy felújítjuk a keríté-
sünket, és egy beszélgetés so-
rán felmerült, hogy ezek a be-
tonelemek pont úgy néznek ki, 
mintha óriás könyvek lenné-
nek egy könyvespolcon. Már 
több ilyen kreatív kerítésfel-
újítási projekt képe kering a 
világhálón, gondoltuk, meg-
valósítunk egyet nálunk is. A 
könyvek a gyerekek gyógyu-
lása során mindig fontos szö-
vetségeseink voltak, miért ne 
kaphatnának szerepet a kórhá-
zi homlokzat barátságosabbá 
tételében is? A járvány idején 
pedig különösen fontos, hogy 
megragadjunk minden lehető-
séget ahhoz, hogy felvidítsuk a 
hozzánk érkező gyermekeket 
és szüleiket.

A megva-
lósításhoz a 
fedezetet a 
s z ü l e t é s n a -
pos könyv-
kiadó adta, 
míg a munká-
hoz szükséges 
festékeket a 
Kemikál Épí-
t ő a n y a g i p a -
ri Zrt. biztosí-
totta. A kivite-
lezésért Babos Bertalan „Zsili” 
képzőművész és csapata volt 
a „felelős”. A közös munka 

eredményeképpen 
került a Bethesda új 
könyvespolcára az 
idén százesztendős 
Zdenek Miller (Kis-
vakond) és Romhá-
nyi József (Dr. Bu-
bó, Mézga család, 
Mekk mester, Fré-
di és Béni), illet-
ve az idén 95 esz-
tendős Janikovszky 
Éva több alkotása is. 

Az új könyvespolcon számos 
klasszikus és több kortárs író 
munkája kapott helyet. 

BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZ

Könyvekkel körbevéve

Az új könyvespolcon számos klasszikus és több kortárs író munkája kapott helyet

PCR MINTAVÉTELI HELY
A PCR mintavétel a kerületben to-
vábbra is a Hősök útja 1. szám alatt a 
földszinten a gyógyszertár mögött zaj-
lik. Bejárat hátulról, hétfőtől péntekig 
07:30-12:00 óra között PCR tesztek, 
a gyorsteszteket pedig 07:30-14:00 
óra között végezik. A +36 30 578 
8198-as telefonszámon lehet időpon-
tot és tájékoztatást kérni hétfőtől pén-
tekig 7-14 óra között.

NÖVEKSZIK AZ ASZTMÁSOK 
SZÁMA
1998 óta tartják az asztma napját 
minden évben május elején, melyet a 
Világmozgalom az Asztmásokért szer-
vezet kezdeményezett. A világ nagy 
részén minden egyes évben jóval több 
az asztmás, mint a megelőző évben. 
A kezdeményezés célja, hogy tájé-
koztassa a betegeket az asztma gyó-
gymódjairól, folyamatos együttműkö-
désre buzdítsa őket orvosaikkal, hogy 
ezzel növelje az betegséggel kapcso-
latos tünetek megértését, és fokozza 
azt a készségét, hogy a beteg maga 
is ellenőrizhesse és kezelhesse be-
tegségét.

A SZÜLETÉS ÉLMÉNYE
A születés hetét 2003-ban rendez-
ték meg először május elején. Az 
országos tájékoztató, szakmai és 
kulturális rendezvénysorozat cél-
ja, hogy a várandósok és családjaik 
minél szélesebb körű tájékoztatást 
kapjanak arról, hogy milyen válasz-
tási lehetőségeik vannak a szülés 
módjának, helyének, valamint a „kí-
sérő” kiválasztásának tekintetében. 
A szervezők igyekeznek bemutatni a 
különböző a lehetőségeket, a hazai 
ellátás hagyományos és újszerű al-
ternatíváit, a megfelelő döntést elő-
segítő kutatási eredményeket és a 
nemzetközi egészségügyi szerveze-
tek ajánlásait.

RENDELÉSEK ÚJ HELYSZÍNEN

Megragadunk 
minden lehe-
tőséget, hogy 
felvidítsuk a 
hozzánk érkező 
gyermekeket

HÁZIORVOSOK
Őrjárat utca 1-3. szám alatti házi-
orvosi rendelőben ugyanabban az 
időben rendel: 
Dr. Vasadi Péter, 
Dr. Borsi Beatrix, 
Dr. Novakowska Malgorzata, 
Betöltetlen praxis (korábban Dr. Kassa)
Dr. Mateisz Erzsébet (jelenleg szülési 
szabadságon, helyettesítik),

Zsókavár utca 42-44. szám alatti 
háziorvosi rendelőben ugyanabban a 
rendelési időben: 
Dr. Jordán Éva, 
Dr. Balczer Ágnes.

FOGORVOSOK:

Bezsilla Nándor utca 29. szám alatti 
fogászati rendelőben ugyanabban az 
időben rendel: 
Dr. Tóth Eleonóra, 
Dr. Molnár Dóra, 
Dr. Tókos Rozália,

Rákos út 77/a (szakrendelő épületé-
ben) ugyanabban az időben rendel:
Dr. Keresztesi Gitta fogorvos (dr. Fedor-
kó István helyett)

A Hősök úti háziorvosi rendelőben az épület teljes felújításig a rendelés szü-
netel. A háziorvosok és a fogorvosok az alábbi telephelyeken érhetők el.
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Nem sokkal éjfél előtt tűz 
miatt riasztották a kataszt-
rófavédőket és a rendőröket 
a Kisfaludy utcába március 
28-án. A lángok a kerület csa-
ládi házas övezetében, egy fa 
melléképületből csaptak fel, 
s mire a rendőrök elsőként 
a helyszínre érkeztek, a tűz 
már a 100 négyzetméteres 
épület teljes egészét beborí-
totta. 

A rendőrök, miután meggyő-
ződtek arról, hogy a lángok em-
beréletet nem veszélyeztetnek, 
az épület szomszédságában is kö-
rülnéztek. Így fedezték fel azt az 
istállót, amely az égő épület kö-
zelében volt, és ahol két, félelem-
től megriadt lovat is találtak. Sze-
rencsére az intézkedő rendőrök 
egyike, Nagy Roland rendőr őr-
mester „értett” az állatokhoz, 
mert kisgyerekkora óta lovagolt. 

A tüzet az időközben hely-
színre érkező katasztrófavédők 
szakszerűen eloltották (nem volt 

könnyű dolguk, 
mert az udvar tele 
volt lomokkal, és 
az égő épületet is 
csak egy szűk ösvé-
nyen tudták meg-
közelíteni, ráadásul 
egy régi autót is ke-
rülgetniük kellett), 
a gyors beavatko-
zásnak köszönhe-
tően a lángok nem terjedtek to-
vább, nem sérült meg senki. A 
kiemelt fokozatú oltás során egy 
PB-gázpalackot is sikerült kimen-
teniük a katasztrófavédőknek, 
egy másik azonban felrobbant. A 
faépület a tűz következtében tel-
jes egészében megsemmisült.

Nagy Rolandot azóta is sokan 
kérdezik, honnan volt a lélekje-
lenléte, hogy az égő istállóból ki-
mentse a bepánikolt lovakat.

„Rendőr- és lovascsaládból 
származom – mesélte a kerület-
ben élő rendőr –, édesapám volt 
az ország utolsó lovas körze-
ti megbízottja. Persze nem a fő-
városban, hanem a falunkban és 
környékén. Mindig voltak lova-

ink is, én tehát az 
anyatejjel együtt 
szívtam magam-
ba a lovak szerete-
tét. Fiatalkorom-
ban versenysze-
rűen lovagoltam, 
majd egy sérülést 
követően ez már 
inkább a hobbim 
maradt.”

A fiatal rendőr mindössze né-
hány hónapja, február 16. óta hi-
vatásos rendőr. Saját kérésre a 
XV. kerületi kapitányságon kez-
dett, mely legközelebb van az 
otthonához. 

„A ló nagyon meg tud ijedni, 
így amikor meghallottam az égő 
tetejű istállóból kiszűrődő ide-
ges horkantásaikat, toporgásai-
kat, egy percet sem gondolkod-
tam, hanem bementem, majd si-
mogatással és állandó beszéddel 
megnyugtattam,  és futószáron ki 
tudtam vezetni őket. Magam sem 
gondoltam, hogy kezdő rendőr-
ként ilyen hamar kamatoztatni 
fogom a lovas ismereteimet” – je-
gyezte meg Nagy Roland.

KÖZBIZTONSÁG

NAGY VOLT A SIETSÉG
Egy, a sárga jelzésen nagy sebes-
séggel áthaladó gépkocsira lettek 
figyelmesek a rendőrök a Nyírpa-
lota úton, jóval a kijárási tilalmat 
követően. A járőr azonnal a gyanús 
autó után indult, de mire utolérték, 
addigra a kocsi vezetője már le-
parkolt, és gyorsan elhagyta a jár-
művet. A sietségre utalt, hogy az 
autót is nyitva felejtette. A járőrök 
azonban türelmesek voltak. A jár-
mű vezetője nem sokkal később 
visszatért az autójához. A rendőrök 
rögtön intézkedés alá vonták, így 
kiderült, hogy a férfi semmiféle 
igazolással nem rendelkezett, így 
jogosulatlanul tartózkodott a ki-
járási tilalom életbe lépése után 
közterületen. A férfi azonban más 
szempontból is gyanússá vált a 
rendőröknek, akik emiatt alaposan 
átvizsgálták a jármű utas- és cso-
magterét. Így bukkantak rá egy ká-
bítószergyanús anyagot tartalma-
zó csomagra. Ezt követően a sofőr  
elismerte a kábítószer-fogyasztás 
tényét, ezért gyanúsítottként előál-
lították őt a kerületi kapitányságra.

RENDŐR ELŐTT KACSÁZOTT
A Tompa Mihály utcában haladt ép-
pen a rendőrjárőr, amikor az egyik 
mellékutcából eléjük kanyarodott egy 
autó. A rendőröknek rögtön feltűnt 
a kocsi bizonytalan úttartása, ezért 
megállították a járművet, és igazol-
tatták a vezetőjét. Már az autó utas-
teréből kiérezték az alkoholszagot, 
emiatt szondát is alkalmaztak, ami 
igazolta feltételezésüket: a férfi al-
koholt fogyasztott. A sofőr ellen eljá-
rás indult.

KIÉNEKELTE A BÜNTETÉSÉT

Egy, a Kolozsvár utcában üvöltöző 
férfiről érkezett bejelentés a kerü-
leti kapitányságra. A helyszínre si-
ető járőrök felismerték a férfit, aki-
nek már volt dolga a rendőrséggel. 
Felszólították, hogy hagyja abba az 
üvöltözést, illetve, hogy a közterüle-
ten szabályszerűen viselje a masz-
kot, ő azonban nem tett eleget a 
felszólításnak. A rendőrök emiatt 
előállították a rendőrkapitányság-
ra, ahol szabálysértési eljárás in-
dult ellene.
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Állatmentő palotai rendőr
Az égő épület 
közelében 
két, félelemtől 
megriadt lovat 
is találtak

A koronavírus-helyzet lehetőség az olyan e- 
mailek terjesztésére, amelyek azt állítják, hogy 
a linkre kattintva megtudhatjuk az „eltitkolt 
igazságot”. Gyakori módszer a valóban elhang-
zott állítások szándékos félreértelmezése és 
manipulatív átszerkesztése. Mindennek célja, 
hogy az embereket rávegyék a mellékelt link-

re való kattintásra. A csalások ellen ezért azt ja-
vasolják a szakértők, hogy senki ne töltsön le 
olyan fájlokat, amelyeket ismeretlen vagy nem 
hitelesíthető címről érkező e-mailben kap. Vi-
gyázni kell az olyan üzleti ajánlatokkal is, ame-
lyek túl jónak tűnnek ahhoz, hogy igazak le-
gyenek.

Csalás kattintással
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VIZSGA

MAGYAR POSTA

ÜGYINTÉZÉS

ÚJRAINDÍTÁS

Időpontfoglalás kell a NAV-hoz
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV), központi ügyfélszolgálatain, kirendeltségein és ügyfélszol-
gálati helyein, így a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságán is 
a személyesen megjelenő ügyfeleket időpontfoglalással fogadják.
Kivéve az egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése, a csekk-
igénylés és a beadványok beadása, melyek időpontfoglalás nélkül is 
intézhetők.
A kormányablakokban működő NAV-ablakokban a személyes ügyin-
tézéshez kivétel nélkül, valamennyi ügytípus esetében időpontfogla-
lásra van szükség – hívta fel a figyelmet a NAV.
A személyes ügyintézés helyett célszerű otthonról intézni adóügyeinket:
•  Konkrét ügyek intézéséhez, a 06-80-20-21-22 számon ingyene-

sen hívható a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszere. A 
rendszer használatához ügyfélazonosító-számra (PIN-kód) vagy 
részleges kódú telefonos azonosításra van szükség. Ügyfélazono-
sító-szám legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalma-
zással igényelhető a TEL-nyomtatványon.

•  Általános kérdésekben regisztráció nélkül is hívható a NAV Infóvona-
la a 1819-es telefonszámon.

•  Az elektronikusan intézhető ügyekről és a szolgáltatások elérhetősé-
géről szól a NAV honlapján közzétett NAV Online című tájékoztató.

-já-

Április 6-án az oltások száma elérte a 2,5 milliót, így a korábbi beje-
lentéseknek megfelelően újranyithattak az üzletek és újraindulhattak a 
szolgáltatások.
Április 7-étől:
•  a kijárási tilalom 22 órától reggel 5 óráig tart
•  az üzletek 21:30-ig nyitva lehetnek minden nap, mégpedig kategória 

szerinti megkülönböztetés nélkül, de 10 négyzetméterenként csak 
egyetlen vevő számára,

•  újraindulhattak a szolgáltatások,
•  de egyelőre zárva maradtak a szállodák, az edzőtermek és a kultu-

rális intézmények.
A kormány a járványügyi adatok ismeretében úgy határozott, hogy áp-
rilis 19-től újranyitja az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozata-
it. Az általános iskolák felső tagozatai és a középiskolák azonban má-
jus 10-ig zárva maradnak, a nagyobb diákoknak addig marad az ott-
hon tanulás, a digitális oktatás.
A kormány az újraindítás következő lépcsőfokát 3,5 millió beoltott em-
berben határozta meg. Ha ezt elérjük, akkor kinyithatnak a teraszok – 
jelentette be Orbán Viktor. A vendéglátósoknak jó hír, hogy a teraszok 
után fizetendő díjat eltörli a kormány.

(jónás)

Az érettségik minél biztonságo-
sabb lebonyolítása érdekében a 
9-12. évfolyamokon csak május 
10-én áll vissza a jelenléti okta-
tás. Az érettségik szempontjá-
ból fontos kiscsoportos felkészí-
tőket, konzultációkat ugyanak-
kor továbbra is szervezhetnek a 
középiskolákban. 
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának köznevelési államtit-
kára, Maruzsa Zoltán ismertette 
az idei érettségi részleteit.
Fő szabály szerint csak az írás-
beli érettségiket tartják meg, a 
szóbelik és a gyakorlati részek 
jellemzően elmaradnak. Az előre 
hozott vizsgákat azonban idén 
megtartják; több mint 110 ezer 
érettségizőre számítanak. 
Azon vizsgatárgyak esetében, 
amelyek középszinten csak szó-
beli résszel rendelkeznek, idén 
is meg kell szervezni a szóbe-
li megmérettetést. Ha bármely 
középszintű érettséginél a diák 

írásbeli teljesítménye a 12 száza-
lékot elérte, de a 25-öt nem, ak-
kor tehet szóbeli vizsgát. 
Az érettségi idén sem kötele-
ző: aki mégsem akar vizsgázni, 
szeptemberig visszaigényelheti 
a befizetett díjat.

A Magyar Posta Zrt. április 30-
án, 174 év után kivezeti port-
fóliójából a belföldi távirat és a 
Posta-Világfax szolgáltatást.
A társaság az MTI-vel közöl-
te, hogy a távirat iránti igény az 
elmúlt évtizedben jelentősen 
csökkent. Míg 30 évvel ezelőtt 
évente mintegy 8 millió táviratot 
küldtek egymásnak üzleti ügy-
felek és magánszemélyek, az 
utóbbi években már csak az évi 
tízezres nagyságrend volt jel-
lemző. 2020-ban 23 ezer volt a 
feladott táviratok száma. A köz-
lemény szerint az országban az 
első táviratot 174 éve, 1847-
ben Bécs és Pozsony között to-
vábbították. Eleinte csak hiva-
talos táviratokat adtak fel, majd 
hamarosan megnyitották a lehe-
tőséget a magánforgalom előtt 
is. A táviratnak a maga korában 

óriási jelentősége volt az infor-
mációtovábbításban, ez előbb a 
telefon széleskörű elterjedésé-
vel, majd az internet fejlődésé-
vel párhuzamosan drasztikusan 
csökkent. A levéltávirat mellett 
népszerű volt az úgynevezett 
dísztávirat is: a feladó ebben a 
rövid szöveges üzenet mellett 
képet, rajzot vagy fényképet is 
küldhetett. Hozzátették, hogy 
a távirat kivezetése nem pél-
da nélküli, számos európai or-
szágban – például Ausztriában, 
Csehországban, Németország-
ban, Hollandiában, Franciaor-
szágban és Szlovéniában – is 
megszűnt a szolgáltatás. A táv-
irat kivezetése a Magyar Pos-
ta modernizálási programjához 
illeszkedik, a vállalat célja az 
ügyfél igényeket lefedő szolgálta-
táskínálat kialakítása.

Így alakul az idei érettségi

Megszűnik a távirat

Fokozatosan nyílik a világ

MOZAIK
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ZENE

Tizedik alkalommal ünneplik a 
nemzetközi dzsessznapot világ-
szerte április 30-án. A koronaví-
rus-járvány miatt idén is a virtuális 
térben tartanak koncerteket és be-
szélgetéseket világszerte, a kap-
csolódó ingyenes hazai Jazz nap-
hu-t szintén online rendezik meg.
Az idei magyarországi „villany-
jazznapon” Debrecenben, Nagy-
kanizsán, Pécsett, valamint a 
fővárosi dzsesszhelyszínek közül 
a Fonó Budai Zeneházban, az iF 
Kávézóban, a Jedermannban, az 
Opus Jazzclubban és a program-
sorozatot összefogó Budapest 
Jazz Clubban (BJC) rendeznek 
koncerteket az online közönség-
nek április 30-án, illetve a dzsesz-
sznapot megelőző két napon, 
28-29-én.

SZÍNHÁZ 

Júniusban nyithat a Margitszigeti 
Színház: a tervek szerint az idei sze-
zon a nemzeti összetartozás napi 
emlékesttel kezdődik június 3-án.
A színház a fellépő produkciókkal, 
művészekkel közösen úgy döntött, 
hogy az eredeti, májusi nyitás dátu-
mát átteszik június elejére, a májusi 
produkcióknak pedig új időpontot 
biztosítanak.
A nyári színház szabadtéri és ülte-
tett nézőterének köszönhetően az 
egyik legbiztonságosabb közösségi 
helyszínnek számít.
Az idei szezon – ha a rendeletek 
engedik – június 3-án a Magyar 
hősök, csaták és szerelmek című 
emlékesttel kezdődik a Nemzeti 
Táncszínház előadásában, Keresz-
tes Ildikó, Varga Miklós és Vadkerti 
Imre fellépésével.

ONLINE

Otthonról is bárki számára online el-
érhető, ingyenes mozgásnépszerű-
sítő programokkal, tudás- és videó-
tárral pezsdíti fel a tavaszt a Magyar 
Szabadidősport Szövetség.
Április 24-én a virtuális térben ren-
dezik meg a #BEACTIVE NIGHT-
ot, május 26-án pedig jön a Kihívás 
Napja. A szövetség folytatja a Moz-
gásélmény szenioroknak program-
ját is.
A #BEACTIVE NIGHT olyan, a la-
kásban is végezhető sportokra 
buzdít, mint például az aerobic, a 
fitnesz vagy éppen a jóga.
A Kihívás Napja szintén az online 
térben zajlik majd országszerte, 
munkahelyi és tanintézmények ka-
tegóriákban meghirdetve. 
További információk a www.
masport.hu oldalon találhatók.

KÖNYV

Én, Gronk – A New England Pat-
riots NFL-sztárjának önéletrajza. A 
nagysikerű Kelj fel és járj! után is-
mét egy remek NFL-könyv a játék 
másik oldaláról. A New England 
Patriots NFL-sztárjának önéletrajzi 
könyve végre magyarul! Hihetet-
len győzelmek, drámai sérülések 
és egy különleges sportbaráti 
kapcsolat Tom Bradyvel, a világ 
egyik legnépszerűbb amerikai-
futball-játékosával. Robert Paxton 
Gronkowski, becenevén „Gronk” 
az ötszörös Super Bowl-győz-
tes amerikaifutball-csapat, a New 
England Patriots tight-endje. A kü-
lönc viselkedéséről híres NFL-já-
tékos most a magyar rajongókkal 
is megosztja eddigi pályafutásá-
nak és az NFL izgalmas világának 
mindmáig ismeretlen titkait.  

Jónás ágnes

„Ha a szíved csordultig telt, 
akkor már nem beszélsz – ha-
nem énekelsz. És ha a szíved 
túlcsordul, akkor már nem 
énekelsz – hanem táncolsz.” 
Ez a Tony Parsons-idézet a 
mottója a Hubay Jenő Ze-
neiskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolának.

Az iskola szeretettel vár-
ja klasszikus zene, népzene, 
jazz-zene, klasszikus balett, 
grafika, festészet, szobrászat és 
kerámia megismerése tansza-
kaira, a 2021/2022. tanévben a 
régi és új növendékeket.

A Hubay honlapján hama-
rosan elérhető lesz minden 
fontos tudnivaló a jelentkezés-
hez.

„Az érdeklődőkkel június 
11-12-én szeretnénk személye-
sen is megismerkedni, ezért a 
honlapon keresztül az említett 
adatlap kitöltésével jelentke-
zőket előre egyeztetett beosz-

tás szerint várjuk a Bocskai ut-
ca 70-78. szám alatt, az isko-
lába” – tájékoztatta lapunkat 
Bokor György igazgató.

A találkozások, meghallga-

tások ideje: június 11., péntek, 
június 12., szombat, pótfelvé-
teli napja: június 16., szerda. 

A művészeti iskolai órák a 
legtöbb kerületi iskolában el-

érhetőek. Az ott tanító ta-
nárokról, szakokról szintén 
a www.hubayzeneiskola.hu 
honlapon lehet részletek meg-
tudni.

Felvételt hirdet a Hubay
ZENEISKOLA

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, N

ag
y 

B
ot

on
d

Az iskola honlapján hamarosan elérhető lesz minden fontos tudnivaló a jelentkezéshez 



www.bpxv.hu  2021. április 22. 19  

ALKOTÓKÉZ
Festészet, szobrászat, komolyzene, 
könnyűzene, színjátszás, tánc. Akár aktív 
résztvevőként, akár nézőként szeretnénk 
bekapcsolódni az előbbiekbe, mindhá-
rom kerületrészben megtalálhatjuk a 
számunkra érdekes programokat. Az Al-
kotókézben bemutatjuk nézőinknek, ho-
gyan zajlik a kerület kulturális élete.

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
Kamarazenés teadélután
Játszik: a Musica Rediviva kamaraze-
nekar.
április 25., vasárnap 16 óra

Palota Galéria online kiállításmeg-
nyitó
Kőhegyi Gyula grafikus
április 30., péntek 18 óra

Rendhagyó Rövidfilm Feszt
május 6., csütörtök

Mozgóképek Távrecsegőn sorozat
tavaszi dekoráció készítése
május 9., vasárnap 10 óra

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

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Nyitnikék!
Nagy Edit vendége Sáfrányos Erika, a 
D&D klub vezetője
április 24, szombat 19 óra

Merítő
Bleier Gábor vendége Boros Judit mű-
vészettörténész, Munkácsy-szakértő
április 28., szerda 19 óra

Nyitnikék!
Nagy Edit vendége Damjanovich Márta 
táncpedagógus, az Örömtánc Pestúj-
helyen klub vezetője
május 4., kedd 19 óra

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

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Online korrepetálás
hétfőtől-péntekig 9-17 óra folya-
matosan

Keddi Kikötő Kreatív Krisztával
kéthetente keddenként
április 27., kedd 16 óra

Kikötő Anime Klub
(kéthetente csütörtökönként)
április 29., csütörtök 16 óra

Online gitárórák a Kikötőben
(kéthetente péntekenként)
április 30., péntek 16 óra

Hajónapló
Online újság fiatalokkal, fiataloknak 
kéthetente szombatonként
május 1., szombat

Karate
Egyszerű önvédelmi gyakorlatok Tóth 
István sensei vezetésével
május 4., kedd 16 óra

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

ÚJPALOTAI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Öko Hét
Újrahasznosítási ötletek, környezettu-
datos játékok, öko baba-mama tippek 
a Föld napja alkalmából.
április 22-25.

A tánc világnapja
Két, Újpalota kulturális múltját, emlé-
keit felelevenítő sorozatunk, az Újpa-
lotai percek és az ÚjpalotArchív, ezút-
tal a tánc világnapjának jegyében idézi 
fel a kerület régi táncos-zenés ese-
ményeit.
április 29., csütörtök

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

KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Tánccal könnyebb – a tánc gyógyí-
tó ereje
Online műsor a tánc világnapja alkal-
mából.
április 29., csütörtök 11 óra

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

KANGA KLUB
Anyák napja
Kedves ötletek, anyák napi versek, rá-
hangolódás a vasárnapi ünnepre.
április 30. és május 1.

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

CSOKONAI K. K.
KÖNYVTÁR
Biokertész kör
Todmorden, az ehető kisváros – Barta 
Ildikó előadása
április 28., szerda 18 óra

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

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.04. 25.- 05.06.

CSEPEREDŐ
Számtalan helyzet adódhat a gyerekne-
velés során, amikor a szülők elbizonyta-
lanodnak. Legyen szó óvodaválasztás-
ról, iskolaváltásról, magatartászavarok-
ról, vagy éppen különórák felkutatásáról, 
nincs megoldhatatlan szituáció. Szakér-
tőink segítségével ezekre a helyzetekre 
keresünk megoldást a Cseperedőben.

Szerda, 19:00

MEGKÉRDEZZÜK
A POLGÁRMESTERT
Fejlesztések, önkormányzati rendezvé-
nyek, a mindennapokat érintő hivatali 
döntések. Az elmúlt hét legfontosabb 
eseményeiről Cserdiné Németh Angéla 
polgármesterrel beszélgetünk.

Péntek, 19:00

ÉRTÉKTÁR
Milyen kincseket rejt a Rákospalotai 
Múzeum? Kik és miként formálták a 
település egykori mindennapjait? Mi 
lett az egykori villákkal, a bolgárkerté-
szetekkel, a Liwa-malom mellett üze-
melő stranddal? Kik voltak Rákospalo-
ta és Pestújhely hírességei? Múltidé-
zés és időutazás egy hajdanvolt világ-
ban, a mai XV. kerület határain belül.

Csütörtök, 19:30

Az önkormányzat a közművelő-
dés támogatása céljából öt évvel 
ezelőtt egy díjat alapított „Az Év 
Kulturális és Művelődésszervezé-
si Dolgozója” címmel. Ezt az elis-
merést minden évben a Költészet 
Napján adják át egy közművelődé-
si szakembernek. A díjazottat a te-
lephelyvezetők szakmai javaslatai 
alapján választják ki. Idén a válasz-
tás Taba Zsófiára, a Csokonai Kul-
turális Központ Könyvtárának ve-
zetőjére esett, aki 2017 óta látja el 
feladatát. Bezerédi Erikától, a Cso-
konai Kulturális Központ igazgató-

jától megtudtuk, a választás egy-
hangú volt. „Zsófi az a munkatárs, 
akire mindig és minden körülmé-
nyek között számítani lehet” – in-
dokolta a döntést az igazgató.

Elismert kulturális szakember
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VÍZILABDA

TÁBLAJÁTÉK
ELHUNYT MAGOS GYULA

Hatvanhat éves korában, március 29-én 
elhunyt Magos Gyula, a Budapest Volán ko-
rábbi csatára. Magos Gyula először 1978 és 
1983 között játszott a rákospalotai együt-
tesben, melyben 82 NB I-es mérkőzésen 26 
gólt szerzett. A nyolcvanas évek elején több 
alkalommal is betalált az Újpesti Dózsa kapu-
jába. 1983-ban aztán a Vasas igazolta le. Az 
angyalföldi klubbal hatodik volt a bajnokság-
ban. Innen visszatért a már NB II-es Volánhoz, 
ahol még egy évet játszott. 1985-ben az NB 
III-as Dorogi Bányászhoz igazolt, amely klubbal 
majdnem összejött az NB II-be való feljutás. 
Végül bronzérmes lett a csapattal. A legemlé-
kezetesebb mérkőzései a Bányásszal a szom-
szédvár Esztergom és a legnagyobb vetélytárs, 
a listavezető, majd bajnok Budafok elleni hazai 
rangadók, ahol meccsenként 5000 néző előtt 
mindkét alkalommal győztek, és Magos mind-
két találkozón góllal járult hozzá a sikerhez. A 
Dömsöd elleni gólzáporos győzelmet hozó ta-
lálkozón pedig mesterhármast ért el. Később 
volt a Dorog és a Budafok csatára is a második, 
illetve a harmadik osztályban, pályafutását a III. 
Kerületben fejezte be.

RieRsch Tamás

Universiade-ra készül a kerü-
let fiatal vízilabdázója, Ágh 
György, aki bízik abban, 
hogy az olimpia után ezt a 
fontos világeseményt is meg 
tudják majd rendezni.

„Tavaly minden fontos világver-
seny elmaradt – mondta a rákos-
palotai pólós, – így azok a kor-
osztályos nagy események, ame-
lyeken magam is részt vehettem 
volna. Nagyon hiányzik már a 
nemzetközi szereplés,  remélem, 
hogy az egyetemi világbajnok-

ságot megtartják 
majd Kínában.”

Ágh György 
s p o r t p á l y a f u -
tása a BVSC- 
Zuglóban kezdő-
dött, és mind a 
mai napig anya-
egyesületéhez kö-
tődik. Szülei hatá-
sára úszni tanult a 
Szőnyi úti uszo-
dában, ahol any-
nyira megszeret-
te a vizes közeget, hogy nem is 
lehetett onnan többé elhozni.

„Imádtam játszani, így fel sem 

merült, hogy ver-
senyszerűen úsz-
szak. A póló annál 
jobban vonzott. 
Az első edzőm az 
olimpiai bronzér-
mes Kuncz László 
volt, aki sajnos né-
hány hónappal ez-
előtt, 63 éves korá-
ban, tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. 
Ő szerettette meg 
velem a játékot. 

Szerencsém volt, mert minden 
edzőmtől tanultam valamit, a 
legtöbbet azonban Szűcs Le-

ventétől, aki az utánpótlás kor-
osztályban és a felnőtteknél is 
egyengette az utamat.” 

A 21 esztendős Gyuri 2017-
ben mutatkozott be a BVSC fel-
nőtt csapatában. Eleinte még 
csak csere volt, de hamar megszi-
lárdította helyét az együttesben. 

„Februárban Szegeden edzőtá-
boroztunk az Universiade-ra ké-
szülő magyar válogatottal. Pont 
abban az időben a felnőtt csapat 
is ott edzett, s mivel a válogatott 
egyik centere, Hárai Balázs sé-
rüléssel bajlódott, néhány edzés 
erejéig »átigazoltak« engem a na-
gyokhoz. Még a szerbek elleni 
edzőmeccsen is játéklehetőséget 
kaptam. Hatalmas élmény volt 
számomra. Bízom abban, hogy 
jó benyomást tettem Märcz Ta-
más szövetségi kapitányra, aki-
nek majd az olimpia utáni csa-
patépítéskor is az eszébe jutok” 
– jegyezte meg a fiatal sportoló.

Addig viszont marad a hazai 
bajnokság, melyben a BVSC- 
Zugló meglepően jól szerepel. 
A csapat ugyanis ott van közvet-
lenül a nagy négyes, a Szolnok, 
az FTC, az OSC és a Vasas mö-
gött, ráadásul már néhány orosz-
lánbajuszt is sikerült megcincál-
nia. Gyuriék a Szolnok ellen óri-
ási meglepetésre döntetlent ját-
szottak (ez volt a Szolnok eddigi 
egyetlen pontvesztése), a címvé-
dő és BL-győztes Fradit pedig 
megverték. 

Bízom abban, 
hogy jó benyo-
mást tettem 
Märcz Tamás 
szövetségi 
kapitányra

VÍZILABDA

RieRsch Tamás

Május 8-án immár kilencedik 
alkalommal rendezik meg a 
REGIO Játék Rákospalota 
Kupa és FIDE RAPID érték-
szám-szerző sakkversenyt. 

A rendezvény helyszíne a Hu-
bay Jenő Zeneiskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola nagy-
terme lesz. A rendezvény fő-
védnökségét Cserdiné Né-
meth Angéla polgármester 
vállalta, a versenyt pedig Tóth 
Imre, sportért felelős alpolgár-
mester nyitja majd meg. A ver-
seny rendezője, az Észak-Pesti 
K.K.Sz. Egyesület Palota Sakk 
szakosztálya, igazgatója Mi-
hály Zoltán, a főbírója pedig 
Kárpáti Gábor lesz. Mihály 
Zoltán elmondta, a gyerekek 

számára négy korcsoport-
ban egy hétfordulós svájci le-
bonyolítású versenyt rendez-
nek, melynek végén nemcsak 
a kategóriák 1-6. helyezettje-
it, hanem a legjobb pontszer-
ző óvodáskorú indulót és ka-
tegóriánként a legjobb leány-
versenyzőket is díjazni fogják.

A FIDE Rapid Élő-pont-
számos verseny is hétfordu-
lós, svájci rendszerű lesz. Ez 
egy úgynevezett nyílt ver-
seny, melyre bárki, aki 2021. 
évi versenyengedéllyel ren-
delkezik, nevezhet. A szerve-
zők a nagy érdeklődésre te-
kintettel javasolják, hogy a 
résztvevők a helyszíni neve-
zés helyett inkább előnevez-
zenek. Nevezni e-mailben az 
id.mihalyzoltan@gmail.com 
címen és telefonon a +36 20 

985 7162 számon  lehet má-
jus 2-ig. A nyílt verseny vé-
gén nemcsak az 1-3. helye-
zettek, hanem a legjobb 14 
év alatti fiú- és leányverseny-
zők, a legjobb 18 év alatti 
fiú- és leányversenyzők, va-
lamint a legjobb 60 év feletti, 
legjobb értékszám nélküli és 
legjobb női versenyzők is  ré-
szesülnek díjazásban.

Feltörekvő fi atal

Szellemi erőpróba kilencedszer
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Kiss Gréta nagyot ugrott

SPORT

IGALY DIÁNA 
EMLÉKÉRE

A közelmúlt egyik legszomo-
rúbb híre volt, hogy koronaví-
rusban elhunyt a 2004-es athéni 
olimpia skeetlövő-bajnoka, Igaly 
Diána. Tudtuk, sejtettük, hogy a 
járvány előbb-utóbb sportikon-
jainkat is el fogja érni, ám Diána 
halálhíre  váratlanul érte a köz-
véleményt. Egyrészt mert csak 
kevesen tudták, hogy megbe-
tegedett és kórházi kezelésre 
szorult, másrészt mert Diánáról 
mostanában ritkán lehetett hal-
lani. Ez így is volt rendjén. Ő 
nem az a véleményformáló és 
közszereplő sportikon volt, ha-
nem az, aki ilyen sportkarrierrel a 
háta mögött is tudta, hol a helye 
a világban. A családja körében, 
illetve az édesapjáról elnevezett 
budaörsi lőtéren, ahol tanítvá-
nyainak adhatta át a tudását. 
Diánától nemcsak a sportlövé-
szet titkait, hanem pozitív spor-
tolói mentalitását is elleshették 
a fiatalok. Sosem felejtem el azt 
az athéni döntőt, melyen Igaly 
Diána egy egész országgal sze-
rettette meg a skeet (korong)
lövészetet. Az a hihetetlen kon-
centráció, pontosság,  ami az 
akkori versenyzését jellemezte, 
egy rendkívül szimpatikus kisu-
gárzással párosult. Olyannyira 
jó volt őt nézni, hogy észre sem 
vettem, máris a skeetlövészet 
rajongója lettem.

Ezek után nagyon nehéz 
megemészteni, hogy Igaly Diá-
na nincs többé. Próbálok meg-
barátkozni a ténnyel, de folyton 
csak azt a képet látom magam 
előtt, amint megcsókolja, majd 
diadalittasan feje fölé emeli a 
puskáját az athéni döntő vé-
gén. Szerintem, életem végéig 
ezt a képet fogom róla őrizni.
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ATLÉTIKAI BAJNOKSÁG

RÖPLABDA

Marad az NB II
RieRsch Tamás

Utolsó mérkőzésén vendég-
ként 3–1-es vereséget szenve-
dett a házigazda Veszprémtől 
a Palota VSN röplabdacsapata 
az NB II-es bajnokság ráját-
szásában, így, ha minimális 
különbséggel is, de lemaradt 
arról a lehetőségről, hogy a 
többi NB II-es csoport győzte-
sével az NB I-be való feljutá-
sért megmérkőzhessen.

„Rendkívül szomorú vagyok” – 
mondta Valasik Marietta a mér-
kőzést követően. „Hiába küzdöt-
tek a lányok, hiába nyertük meg 
az első szettet, az i-re a pontot  
már nem sikerült feltennünk.

A Veszprém–Palota csoport-
rangadót az ellenfél kérésére két 
hét csúszással rendezték meg. 

„Alaphelyzetben tizenegy játé-
kosom van, akik közül hárman 
centerposzton is bevethetők. 
Ketten közülük az utolsó héten 
megbetegedtek, az egy szem cen-
terünknek pedig az utolsó, pén-
tek esti edzésen megsérült a bo-
kája, így mindössze nyolc játé-
kossal tudtunk csak Veszprémbe 
utazni, akik között viszont egy 
center sem akadt. Tovább nehe-
zítette a gondjainkat, hogy egy 
sportorvosi hiba következtében 
az egyik 18 év feletti játékosunk 
nem egy-, hanem csak féléves 
engedélyt kapott, amely pont a 
meccs előtt járt le. Emiatt a bírók 
őt sem engedték pályára lépni. 

Maradtunk heten, 
köztük egy ala-
csony mezőnyjáté-
kossal (liberóval), 
akit csak rövid idő-
re tudtam pályá-
ra vezényelni. Így 
center és csere nél-
kül voltunk kény-
telenek az elha-
lasztott sorsdöntő 
meccsen a veszpré-
miek ellen kiállni” – mondta az 
edző.

Az ellenfél pedig nagyon ké-
szült a csoportrangadóra, olyany-
nyira, hogy még a volt váloga-

tott, a játéktól már 
visszavonult Kötél 
Zsanettet is csata-
sorba állították.

Ilyen nehézsé-
gek árán is sike-
rült az első szet-
tet megnyerniük, 
ám a végjátékban 
mindig alulmarad-
tak. A 3–1-es vere-
ség pedig azt jelen-

ti, hogy a Palota VSN számára 
véget ért a szezon. A lányok má-
jus végéig még levezető edzéseken 
vesznek részt, majd nyári pihenő-
re mennek.

A csoportrang-
adót az ellenfél 
kérésére két hét 
csúszással ren-
dezték meg

A 3–1-es vereség azt jelenti, hogy a Palota VSN számára véget ért a szezon

Pályafutása eddigi legjobb ered-
ményét érte el Kiss Gréta, a 
REAC Sportiskola U14-es atlétá-
ja, aki az idei Fedettpályás Újonc 
Atlétikai Bajnokságon a négy-
próbázók mezőnyében a má-
sodik helyen végzett. Patinszki 
Andrea tanítványa magasugrás-
ban 150 cm-es egyéni csúcsot ug-
rott, mellyel nemcsak megnyerte 
a számot, hanem a hazai fedettpá-
lyás újonc ranglistán is rögtön el-
ső helyre került. 60 méteren  szin-
tén egyéni csúcsot ért el (8.60-at 
futott), súlylökésben 9.30 méter-
re sikerült dobnia a 2 kg-os vasgo-
lyót, amely eredménnyel az élme-

zőnyben végzett. Sajnos a végére 
elfáradt, így az utolsó számban, 
az 1000 méteres futásban elma-
radt legjobbjától, ez pedig – ha 
csak 13 pont hátránnyal is –, de 
az aranyérmébe került. Az edzője 
szerint azonban Grétában bőven 
benne van a kiugró teljesítmény, 
ezért ezt az ezüstérmet is siker-
ként kell elkönyvelni.

Kiss Gréta sportos családba szü-
letett, lánytestvére kézilabdázik, a 
fiútestvére birkózik. Ő három éve 
jár már a sportiskola atlétikaedzé-
seire, és szeretne majd az idősebb 
korosztályokban is jó atléta lenni.

R. T.
Az ezüstérmet is sikerként kell  
elkönyvelni
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2021. április 22.
XI. évfolyam 7. szám

Kiadja az XV Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft.
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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. május 6.
Lapzárta: 2021. április 29., 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 30. 
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 2021/06. szám helyes meg-
fejtése: „Cinegék a postalá-
dákban.”
A 2021/06. szám helyes meg fejtői 
közül Juhász Györgyné, XV. 
kerület Daniel Kehlmann: El kellett 
volna menned című könyvet,
Majer Valéria Mária, XV. kerület 
Lakatos György: 13 elnök embere 
voltam című könyvet nyerte.
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LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

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: XV.ker. Polgármesteri Hivatal környé-
kén egy 24 nm-es, galériás lakás garázzsal. 
A lakás utcára néz, napfényes. Hatalmas ud-
varon, nyáron medencével, grillezéssel. Kö-
zel Rendőrség, OTP, Posta, Aldi, Penny, SZTK.  
Tel.: +36 70 260 0863

Rákospalotán ELADÓ 50 nm-es, 2 szobás, 
2. emeleti, erkélyes, klímás TÉGLALAKÁS be-
épített gépekkel és teljes bútorzattal + kocsi-
beállóval a zárt udvaron. Elhelyezkedése kivá-
ló, frissen festve, hamar költözhető.  Tel: +36 
20 949 1556

Eladó Budapesttől 11 km-re Fót-i határban 
hétvégi telek téglaépítésű ház – pince, mellé-
képület, gyümölcsös. Irányár: 
11 M Ft. Tel.: +36 20 241 1395

Eladó Rákospalotán csendes, zsákutcá-
ban lévő ötlakásos téglaépítésű társasházban 
60nm+9nm-erkélyes  I. em. összkomfortos 
lakás gépkocsibeállóval a kertben. Étkező-
konyhás, két és félszobás, fürdőszoba és WC 
külön. Irányár: 47 Millió Ft.  Ingatlanközvetítők 
segítségét nem kérem! 
Tel: +36 20 953 8209

Eladó Szentmihályi út közelében, 2 lakás-
ból álló családi téglaépítésű egy szoba kom-
fortos 44 nm-es ház, utcafrontos, magas te-
tőtérrel. Ár: 21,9 M Ft.  
Tel.: +36 70 771 5371

Eladó Káposztásmegyeren 61 nm, 2 szo-
bás, 4. emeleti, per-és tehermentes lakás, tu-
lajdonosától, azonnal költözhető. Irányár: 29,9 
M Ft. Tel.: +36 30 339 7674

Eladó Budapest XV.ker-ben Újpalotán 36 
nm-es másfél szobás, 4. emeleti,  panelprog-
ramban rész vett házban felújítandó lakás. 
Irányár: 22,9 millió. Ingatlanközvetítők segít-
ségét nem kérem.  
Tel.: +36 30 272 5337 

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

Elcserélném 1+2 1/2 szobás önkormányzati 
lakásra saját tulajdonú vidéki kétszintes há-
zam. Tel.: +36 70 629 6893

Kiadó középkorú párnak + 1 felnőtt hozzá-
tartozónak, 2 szobás lakás bútorozva. Inter-
net, tv, hűtő, mosógép. 
Tel.: +36 30 936 3522

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

Kiadó Újpalotán nem dohányzó hölgynek 
külön bejáratú kis szoba olcsón kis segítség 
beszámítva. Tel.:  +36 20 510 2591 du 14 
órától 20-ig
Albérletbe keresek hölgyet, hosszú távra, 
fi zetség megegyezés alapján. 
Tel.: +36 1 418 4573

Eladó 5 szobás, nagykonyhás, fürdő, WC, 100   
nm-es alapterületen, emeletes családi házam 
Nógrád megyében Karancsságon, csendes ut-
cában, a ház tetszés szerint felújítandó, vagy 
cserélném kisebb budapesti öröklakásra. Tel.: 
+36 70 300 9295

Budapest 30 km-es körzetén belül telket vá-
sárolnék, elhanyagolt zártkert és gyümölcsös 
is érdekel. Tel.:  +36 20 454 9152

Kiadó garázst keresek – hosszú távra – a 
XV. kerületben a Széchenyi úti felüljáró Rákos 
út felőli oldalán, közel a Rákos út 104.sz. ház-
hoz. Tel.: +36 20 930 3417

ADOK–VESZEK
Eladó  régi mákdaráló, húsdaráló, cérname-
télt vágó, régi Belker vasmázsa, Rejtő köny-
vek, foci témájú könyvek, keresztrejtvény lexi-
konok. Tel.: + 36 70 273 1886

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

Eladó vadonatúj kerekesszék 35 E Ft, Cse-
pel 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 idea-
pad S145 151IGM típusú laptop jótállással 
80 E Ft. Tel.: +36 20 295 2197

Eladó olcsón konyhabútor komplett csappal, 
+ zuhanyzó csapokkal együtt. Új, rózsaszín já-
rólap, 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 alkatrésszel 
rendelkező számítógép. Ár megegyezés sze-
rint. 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 fi ligrán hölgy vagyok. 
Komoly kapcsolat reményében keresem tár-
sam, aki szívesen venné, ha hozzáköltöznék. 
Kis járáshiba nem akadály. Szeretem a vidám-
ságot, zenét és olvasást. A hívásokat 15 – 20 
óra között várom. Tel.: +36 70 418 6105

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

GONDOZÁS
Tisztelt olvasó! 48 éves megbízható, becsü-
letes, szakképzett ápolónő vagyok, nagy ta-
pasztalattal. Keresem ott-lakás fejében azt az 
idős hölgyet, aki egyedül él és szüksége lenne 
mindennemű segítségre.
Tel.: +36 70 392 5858

Egyedül van? Segítségre lenne szüksége? 
Nem akar otthonba költözni? Családi házam-
ban házrészt biztosítok. Várom hívását, visz-
szahívom. 
Tel.: +36 70 419 3631, +36 1 306 6102

Eltartási szerződést kötnék idős, gyermek-
telen, örökös nélküli személlyel, vagy házas-
párral. XV.ker-ben lakom albérletben, gondo-
zást, háztartási munkát, ügyintézést stb. válla-
lok. Minden megoldás érdekel. 
Tel.: + 36 20 967 8196

Életjáradéki szerződést kötnék 70 év fe-
letti személlyel. 2,5 millió forint egy összegű, 
és havi 50 ezer forint járadék kifi zetéssel. Tel.: 
+36 30 213 4063 

ÉLETJÁRADÉK Éljen anyagi biztonságban, 
egészítse ki nyugdíját. Kössön velem életjára-
déki szerződést. Tel.: +36 30 364 9594

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

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállás-
sal és azonnali elszállítással, készpénzért vá-
sárol régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, 
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes 
levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, 
egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. 
Tel: +36 1 312-62-94; +36 30 941-2484

Házhoz megyek!
Fogsor készítését, javítását vállalom ga-
ranciával.  Védőoltást megkaptam. Hívjon 
bizalommal! Telefon: +36 20 980-3957

XV. kerületben működő cég vállalja: Ka-
záncsere, Gázkonvektorcsere, javítás, tisztítás. 
Szénmonoxid, gázszivárgás mérés. Klímatele-
pítés. karbantartás, tisztítás. Radiátorcsere. Boj-
lercsere. EPH jegyzőkönyv. Alumínium radiátor-
forgalmazás. Telefon: +36 30 826-0130

Veszek készpénzért bútorokat, festménye-
ket, dísztárgyakat, porcelánokat, írógépet, var-
rógépet, szőrmebundát, ruhaneműt, könyve-
ket, hangszereket, csipkét, bizsukat, teljes ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. 
06/20 544-0027

FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST és 
BURKOLÁST vállalok takarítással, fóliázással. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Telefon: 06-30-422-1739Építőanyag

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

+36 30 232 8383

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Dr. Kovács Tibor
szülész-nőgyógyász főorvos

életének 88. évében örökre eltávozott közülünk.

Végső búcsúztatóját
a Rákospalotai Köztemető ravatalozójában tartjuk

2021. május 6-án (csütörtökön) 12.00-kor.

(1151 Bp., Szentmihályi út 111.)
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