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RieRsch Tamás

Barkóczi Balázs elmondta: a 
közel hathektárnyi fa kivágása 
a Pest Megyei Kormányhivatal 

engedélyével történt, melyet 
még a főváros korábbi vezeté-
se hagyott jóvá úgy, hogy az 
még a 2019-es helyhatósági vá-
lasztások előtt hatályba léphes-

sen. „Az önkormányzat meg-
próbálta minden lehetséges esz-
közzel megakadályozni az er-
dőírtást, azonban a kormány 
minden olyan jogosítványá-
tól megfosztotta a kerületeket, 
amelyekkel ez ellen jogilag fel-
léphet. Az esztelen természet-
pusztítást ketten akadályozhat-
ták volna meg: a tulajdonos, 
akinek nem állt érdekében, il-

letve az említett kormányhiva-
tal, amely viszont éppen ellen-
tétesen cselekedett” – nyomaté-
kosította a szóvivő.

Hajdu László országgyűlé-
si képviselő szerint ebben az 
ügyben mindenki, az önkor-
mányzat, a kerület lakossága, 
de még az érintett földterüle-
tek tulajdonosai is meg lettek 
vezetve. 

„A 307 tulajdonos is csak az 
önkormányzat által összehí-
vott lakossági gyűlésen szembe-
sült azzal a ténnyel, hogy van 
olyan fogalom, hogy erdőgaz-
dálkodás, és van olyan munka-
kör, hogy erdőgazda, aki jogo-
sult arra, hogy fakivágási enge-
délyhez folyamodjon.” 

A Nevesincs-tó körüli erdő 
fáit harminc évvel ezelőtt te-
lepítették. Ez alatt a fák nem-
csak megnőttek, hanem idő-
közben nekik is köszönhető-
en egy budapesti szinten egye-
dülálló ökológia is kialakult. 
Ez az egyensúly borult fel a kö-
rülbelül hathektárnyi erdő ki-
vágásával, amely seb nagyjából 
harminc év múlva fog csak be-
gyógyulni. Az országgyűlési 
képviselő elmondta, civil kez-
deményezésre alárásgyűjtés in-
dult, amely ugyan a tarvágást 
már nem tudja visszacsinálni, 
de legalább megpróbálja a dön-
téshozókat a kivágott fák pót-
lására bírni. 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

FELÚJÍTÁS FELÚJÍTÁS
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Föld-napi megemlékezés

Jelentős szakaszához ért a rákos-
palotai Deák utca rekonstrukció-
ja: a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) és a közbeszerzési el-
járás nyertese, a Penta Kft. aláírta 
a vállalkozási szerződést, így má-
jus közepén várható a munka-
terület-átadás.

Lezárult a szerződéskötés fo-
lyamata, így várhatóan még a ta-
vasszal kezdetét veheti a munka 
a Deák utcában. A projekt kere-
tében teljes hosszában felújítják 
a Deák utcát, valamint a hozzá 
csatlakozó mellékágat a Hubay 
Jenő térig. A teljes pályaszerke-
zetet cserélik, új járdákat, gya-
logos-átkelőhelyeket, továbbá 
parkolóhelyeket építenek, kor-
szerűsítik a közvilágítást, és fá-
kat ültetnek. 

A nyertes kivitelező várha-
tóan május közepén átveszi a 
munkaterületet. 

A BKK az eredetileg becsült 
összegnél kedvezőbb áron kö-
tötte meg a kivitelezési szerző-
dést. A Deák utca és mellék-
ágának korszerűsítése a terve-
zett 133,35 millió forint helyett 
tartalékkerettel együtt brut-
tó 122,8 millió forintba kerül. 
Az útépítés idén ősszel fejeződ-
het be.

JÁ

A Drégelyvár utca 13-23. szám előtti parkolók gyephézagos betonbur-
kolata a hosszú évek során elhasználódott. A növekvő fás növények 
kikezdték, deformálták a parkoló felületét, ami nemcsak esztétikai hi-
ba, hanem megnehezítette az autók beállását is. A régen várt átépítés-
ről, felújításról a képviselő-testület döntött és a 2020-as költségvetés-
ben forrást is biztosított a munkálatokra. A tervből valóság lett: az áp-
rilisban elindult munkálatok során a körülbelül 145-150 parkolóhe-
lyet magába foglaló terület teljes burkolatcserét kap. Ezt követően a 
parkolók előtti útszakasz aszfaltburkolatát újítják fel – tájékoztatott a 
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Főosztálya. A feladat kivite-
lezésének döntő részét a Répszolg Kft. végzi. A kiviteli munkák már 
április 7-én megkezdődtek, a várható befejezés június vége.  CsB

Parkolók a Drégelyvár utcábanKezdődhet a munka

A Nevesincs-tó mellett találkozott a sajtó képviselőivel Hajdu 
László országgyűlési képviselő, illetve Barkóczi Balázs, a De-
mokratikus Koalíció szóvivője és a XV. kerületi baloldali or-
szággyűlési képviselőjelöltje április 22-én. A természetvédelmi 
területen ugyanis hivatalos engedéllyel tarvágásokat végeztek.

Budapesti 
szinten egye
dülálló ökoló
giai egyensúly 
borult fel a hat
hektárnyi erdő 
kivágásával

 Tavasszal kezdetét veheti a munka

A parkolók előtti útszakasz aszfaltját is felújítják
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Madárodúktól a rovarhotelekig
RieRsch Tamás 

Pályázatot írt ki a Palota Hol-
ding Zrt. a kerületi óvodások 
és általános iskolások számá-
ra. A résztvevők fotókkal és 
rajzokkal „dokumentálhatják”, 
mennyire szeretik a madarak 
és a rovarok a rákospalotai 
parkokba kihelyezett madár-
odúkat és rovarhoteleket. 

Május 3-án a Karácsony Benő 
parkban jelképesen több madár-
odút is kifüggesztettek, az egyiket 
dr. Matlák Gábor alpolgármester 
a Répszolg daruskocsijának segít-
ségével személyesen akasztotta fel 
az egyik fa ágára, illetve a parkba 
elhelyezett rovarhotelt is felavat-
ták. 

„A klímaváltozás és az embe-
ri civilizáció terjeszkedése miatt 
egyre inkább csökkennek az élő-
helyek – mondta az alpolgármes-
ter –, melynek hatását mi is meg-
érezzük. Úgy vélem, egy felelős 
önkormányzatnak ezzel a kér-
déssel foglalkoznia kell. A madár-
odúk kihelyezése kis lépésnek tű-
nik, azonban egy olyan helyzet-
ben, amelyben élünk, és amely-
ben az önkormányzatoknak 
egyre szűkebbek a lehetőségei, 
igenis számít a környezetünkre 
történő odafigyelés.”

Cserdiné Németh Angéla pol-
gármester szerint a XV. kerület-
ben már a holnapot és a jövőt épí-
tik, amelynek legfontosabb jel-
lemzője, hogy zöld és közös lesz.

„Ebben a munkában min-

denkire számí-
tunk, még a legki-
sebbekre is, akik-
nek ötleteit, javas-
latait várjuk, és 
akiktől remélhető-
leg minél több al-
kotás érkezik majd 
a Természet a vá-
rosban 2021 című 
rajz- és fotópályázatra” – jegyezte 
meg a polgármester.

A Palota Holding a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület iránymutatásait szem 
előtt tartva az elmúlt hetekben tíz 
rovarhotelt és hatvan madárodút 
telepített a rákospalotai parkokba.

„Az odúk és a rovarszállások 
is a Répszolg asztalosműhelyé-
ben készültek” – mondta Mühl-

bacher Renáta ker-
tészeti és parkfenn-
tartási szakreferens. 
„Ezekkel szeret-
nénk a városi par-
kok ökoszisztémá-
ját erősíteni. Már a 
tavalyi évben is ki-
helyeztünk tíz ma-
dárodút a közpar-

kokba, melyek közül többe be-
fészkeltek a madarak. Most is ha-
sonló eredményekre számítunk.”

A hatvan odú lehetőséget biz-
tosít kis és nagyobb testű mada-
rak  megtelepedésére. A rovar-
hotelek pedig főleg a virágos, 
bokros részek mellé kerültek, 
hogy minél több rovart és boga-
rat odacsábítsanak.

„Ezek a rovarhotelek semmifé-
le veszélyt nem jelentenek a park-
ban játszadozó gyermekek szá-
mára, nem méh- vagy darázsrajok 
megtelepedését szolgálják, hanem 
a magányos rovaroknak biztosí-
tanak szálláshelyet” – mondta a 
szakreferens.

A kerületi gyerekeknek pe-
dig nincs más dolguk, mint hogy 
megtalálják ezeket az odúkat és 
rovarhoteleket, és ott megfigyel-
jék az állatok mozgását, amit 
fényképen vagy rajz formájában 
megörökítenek, és azt beszken-
nelve augusztus 2-ig elküldik a 
termeszetavarosban@palotah.hu 
email címre. A legjobb pályamű-
vek nyár végétől a kerületi busz-
megállókban mindenki számára 
láthatók lesznek.

A pályázatról minden egyéb in-
formáció megtudható az önkor-
mányzat (bpxv.hu) és a Palota 
Holding (palotah.hu) weboldalán.

A városvezetés és a Tizenötödikben élők 
számára is egyaránt fontos a környezet meg-
óvása. Éppen ezért újabb fasor rekonstruk-
ció kezdődik, ezúttal az Esthajnal utcában.

Az érintett terület teljes faállománya közel 
kilencven fából áll, jelentős részük elöregedett. 
A rekonstrukció során tizenkilenc kritikus ál-
lapotú fát szükséges kivágni. A fennmaradó ál-
lomány faápolási munkálatait – gallyazást, ifjí-
tó metszést – május végéig végzik el a szakem-
berek. A kivágott fák helyén idén ősszel közel 

harminc várostűrő csemetét ültetnek – adta tá-
jékoztatásul a Városüzemeltetési Osztály. Az 
ültetendő fák kiválasztásánál fontos szempont 
volt, hogy azok jól tűrjék a városi környeze-
tet, gyorsan fejlődjenek, valamint egészséges, 
masszív zöldfelületet adjanak.  Az Esthajnal ut-
ca útburkolata is megújul idén nyáron, a Buda-
pest Közút beruházásában és kivitelezésében. 
A munkák során egységes zöldsávot is létesíte-
nek esővízelvezető szikkasztókkal, valamint a 
buszmegállók is megújulnak. TK

A legkisebbekre 
is számítanak, 
akiknek ötleteit 
várják

Ősszel 30 darab várostűrő fa csemetét ültetnek

60 madárodút és 10 rovarhotelt telepítettek a rákospalotai parkokba

Farekonstrukció az Esthajnal utcában
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Helyi válasz az országos problémára
INTERJÚ

TK

Az önkormányzat 2021 áprili-
sában piaci lakáspályázatot írt 
ki, és társadalmi vitát kezde-
ményezett a kerület Lakásgaz-
dálkodási koncepciójáról. Mi 
az oka annak, hogy ennyire fó-
kuszba került most a lakhatás?
A lakásproblémák hatékony ke-
zelése mindig is kiemelt célja volt 
az önkormányzatnak, mert a 
hozzánk beérkező kérelmek, pa-
naszok többsége az emberek lak-
hatási gondjairól szól. Amennyi-
re tudunk, próbálunk segíteni, 
de nagyon nehéz nap mint nap 
megtapasztalni, hogy gyakorlati-
lag nem létezik állami szinten la-
káspolitika. A kormány minden 
lakhatási problémákkal kapcso-
latos felelősséget és annak anya-
gi terheit az önkormányzatokra 
hárítja, miközben folyamatosan 
vonják el anyagi erőforrásain-
kat. A koronavírus-járvány mi-
att ezek a lakhatási gondok meg 
fognak szaporodni, ennek elője-
leit már most tapasztaljuk, mi-
közben épp a járványra hivat-
kozva gazdálkodunk egyre keve-
sebb forrásból. Most az a legfőbb 
célunk, hogy a még meglévő erő-
forrásainkat a közösség szolgála-
tába állítsuk: minél több megpá-
lyázható lakást hirdessünk meg.

A piaci pályázat keretében 
hány lakásra lehet pályázni?
Összesen 11 lakást hirdettünk 
meg, ezek között vegyesen szere-
pelnek egy- és többszobás, panel- 
és „udvari” téglalakások. Mind-
egyik felújítandó állapotú. Egy 
pályázó maximum három lakás-
ra pályázhat.

Kiknek szól a pályázat?
A most elkészült Lakásgazdál-
kodási koncepció egyik legna-
gyobb tanulsága az volt, hogy a 
XV. kerület elöregedő része Bu-
dapestnek, nemcsak abban az ér-
telemben, hogy nagy a 60 év fe-
lettiek aránya, hanem ennél még 
inkább szembetűnő, hogy kevés 
gyerekes fiatal számára vonzó a 

városrész. A pályázattal azokat 
a gyereket tervező vagy kisgye-
rekes fiatalokat szeretnénk tá-
mogatni, akik családi segítség-
gel vagy megtakarításaikból tud-
ják vállalni a felújítási munkákat, 
cserébe viszont évekre előre biz-
tosít számukra az önkormány-
zat megfizethető, biztos lakha-
tást. 

Ez azt jelenti, hogy csak fiata-
lok indulhatnak a pályázaton?
Nem, de plusz pont jár azért a 
pályázati pontrendszerben, ha 
a pályázó vagy élettársa, házas-
társa 35 év alatti, ugyanígy azért 
is, ha van gyerekekük vagy már 
úton a gyerek. Természetesen 
mi is látjuk, hogy nem csak a fia-
talok, hanem az idősebbek is lak-
hatási gondokkal küzdenek, és 
azon dolgozunk, hogy minden-
kinek legyen esélye nyerni a pá-
lyázaton, illetve a későbbiekben 
további pályázatok kiírását ter-
vezzük.

A piaci elnevezés mit takar? 
Az önkormányzatok piaci alapú 
bérleti díja mindig jóval alacso-
nyabb, mint az albérleti piacon 
megfizetendő összeg. Ez önkor-
mányzati szinten a 
támogatott lakha-
tás egyik formája. 
Erre a bérleti díjra 
a XV. kerületben 
azok jogosultak, 
ahol az egy főre ju-
tó jövedelem egye-
dülálló esetén a ha-
vi nettó 130 ezer, 
többtagú háztartás 
esetén 110 ezer fo-
rintnál magasabb. 
A piaci pályázat 
tehát nem a legala-
csonyabb jövedelmű háztartáso-
kat célozza, hanem azokat, akik-
nek a jövedelme elég ahhoz, hogy 
az önkormányzat piaci bérleti 
díját fizessék, és ahhoz is, hogy 
megtakarításaikból egy nagyobb 
felújítási munkák finanszírozza-
nak a rendkívül kedvező bérle-
ti díjért és az 5 évre szóló biztos 
szerződésért cserébe.
 
Hol érthető el a pályázat?
Az önkormányzat honlapján, 

a www.bpxv.hu oldalon érhető 
el a kiírás és minden szükséges 
dokumentum. A veszélyhelyzet 
miatt csak postai úton lehet be-
nyújtani a pályázatot 2021. má-

jus 21. éjfélig – ez 
a postai feladás ha-
tárideje. 

Említette, hogy a 
Lakásgazdálkodá-
si koncepció meg-
állapításai mentén 
tervezték a pályá-
zatot. Ez azt jelen-
ti, hogy már el is 
kezdődött a kon-
cepció megvalósí-
tása?
Nem, hiszen még 

nem készült el a koncepció vég-
leges verziója. A koncepció tár-
sadalmi vitája 2021. április 23-án 
kezdődött, és május 13-ig e-ma-
ilben várjuk a véleményeket, ja-
vaslatokat. Képviselőtársaim egy 
részétől már eddig is rendkívül 
hasznos vélemények érkeztek 
be, ezeket is be fogjuk építeni, 
de ugyanennyire fontosak szá-
munkra a lakosság javaslatai is. A 
Lakásgazdálkodási koncepció az 
önkormányzat honlapjáról tölt-
hető le, ahogyan az e-mail cím is 
itt érhető el, amire a javaslatokat, 
véleményeket várjuk. 

Mi a fő céljuk az új Lakásgaz-
dálkodási koncepcióval? 
Helyi válaszokat kell adnunk a 
lakhatási válságra, amely a koro-
navírus-járvány okozta munka-
helyvesztések, eladósodottság mi-
att egyre inkább mélyülni fog. 
Ugyanakkor egy koncepciónak 
az erőforrásainkat is figyelembe 
kell vennie, amelyekből egyre ke-
vesebb van a kormányzati elvo-
nások miatt. Két fő célt fogalmaz-
tunk meg: segítségnyújtás és fele-
lős gazdálkodás, e két cél, alapelv 
között kell megteremtenünk az 
egyensúlyt. Ehhez a Lakásgazdál-
kodási koncepció támpontokat, 
eszközöket jelöl ki. A legfonto-
sabb, hogy lakhatási lehetőséghez 
jussanak azok is, akiknek még tá-
mogatással sincs elég pénzük a la-
kásvásárlásra, vagy nem szeretné-
nek eladósodni, esetleg csak azért 
gyereket vállalni, hogy a család 
lakhatását megoldják. Mi rájuk is 
gondolunk, őket is segítjük.

Elindult az önkormányzat piaci bérlakáspályázata, amely a 
gyermekes családoknak nyújthat segítséget, és végső fázisba 
került a kerületi lakhatási gondokra koncentráló Lakásgaz-
dálkodási koncepció elfogadása is – minderről kérdeztük 
Tóth Veronika alpolgármestert.

Azon dolgozunk, hogy mindenkinek legyen esélye nyerni a pályázaton

Plusz pont jár 
azért, ha 
a pá lyázó 
vagy élettársa, 
házastársa 
35 év alatti
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Kedves Olvasók Rákospalotán,
Pestújhelyen és Újpalotán! 

Ezúton is hálásan köszönöm a rengeteg bizalmat, 
melyet több évtizedes kerületi munkám elvégzé-
séhez kaptam Tőletek! Köszönöm nektek, hogy 
a közjót, kerületemet és hazámat szolgálhattam! 
Most azonban úgy döntöttem, hogy politikai tevé-
kenységemet a 2022. évi országgyűlési képviselő 
választással befejezem, és visszavonulok. 
Az ellenzéki pártok döntésének megfelelően  
a következő választáson mindenütt közös kép-
viselőjelölttel indulunk a Fidesz ellen. Az egyéni 
országgyűlési képviselőjelölt személyéről a sza-
vazók ősszel előválasztáson döntenek. 
Az ellenzéki előválasztáson a Demokratikus Ko-
alíció jelöltje itt a kerületben egy elkötelezett fia-
talember, volt gimnáziumi tanár, Barkóczi Balázs. 
Támogatom Őt, és egyben javaslom utódomnak 
szíves figyelmetekbe!
Felelős és többször végiggondolt javaslatomat  
a kerületünkért eddig érzett felelősség hatja át. 
Azt kértem a jelölttől, Barkóczi Balázstól, hogy 
szeresse a kerületet, és tegyen az itt lakókért úgy, 
ahogy ezt tőlem megszoktátok, elvártátok! 
Köszönöm több évtizedes bizalmatokat, és kérlek 
titeket, hogy Barkóczi Balázshoz ugyanilyen erős 
bizalommal és elfogadással forduljatok!

Hajdu László,
országgyűlési képviselő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Tisztelt Lakosok!
 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestúj-
hely, Újpalota Önkormányzata a tulajdonában lévő 
11 db üres (komfortos – összkomfortos-energiata-
karékos összkomfortos) lakás piaci alapú lakbérfi-
zetés- és felújítási kötelezettséggel történő bérbe-
adására
 
nyílt pályázatot hirdet.
 
A pályázati kiírás – mely részletesen tartalmazza a 
pályázható lakások adatait és a pályázati feltételeket 
–, a lakásokról készült fotók, alaprajzok, felújítási- és 
helyreállítási munkák műszaki tartalma, a pályázat 
benyújtásához szükséges formanyomtatványok a 
kerület honlapján (www.bpxv.hu) 2021. április 26-
án (hétfő) 8.00 órától 2021. május 21-ig (péntek) 
24.00-ig tekinthetők meg és nyomtathatók ki (ez 
egyben a postai feladás – a pályázat benyújtásának 
– határideje is).
 
A pályázati anyag benyújtásával, valamint a pályá-
zattal kapcsolatban felmerülő 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  telefonszámokon kérhető felvilá-
gosítás.
 

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

VÉLEMÉNYEZZE A LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓT!

Május közepéig várja az önkormányzat az észrevételeket a dokumentumhoz, 
amely nemcsak a lakásgazdálkodással, hanem általában a XV. kerületiek lakhatá-
sával, lakáshelyzetével is foglalkozik.

Segítségnyújtás és felelős gazdálkodás – ez a célja a XV. kerületi önkormányzatnak 
az új lakásgazdálkodási koncepcióval. A koncepció egyeztetési változatát széles 
körű szakmai konzultáció előzte meg, azonban ugyanennyire fontos a lakosság 
véleménye az önkormányzat vezetése számára.

Arra kérik a kerületi lakosokat, hogy küldjék el észrevételeiket, javaslataikat a La-
kásgazdálkodási koncepció tervezetéről a polgarmesterikabinet@bpxv.hu e-mail 
címre! A véleményezésre május 13-ig van lehetőség. A koncepció a bpxv.hu web-
oldalon érhető el: 

A LAKÁSKONCEPCIÓ FŐBB IRÁNYAI:
Az új lakáskoncepció célja, hogy egyensúlyt teremtsen a szociális segítségnyújtás 
és a felelős lakásgazdálkodás között.

Fontos célkitűzés egy igazságosabb, a bérlők jövedelmi viszonyaira épülő lak-
bér-rendszer bevezetése.

Az önkormányzati bérlakások felmérésével, a legrosszabb állapotú, lakhatatlan 
ingatlanok bontásával, valamint felújításokkal javítani kell a jelenlegi állomány mi-
nőségén.

Az önkormányzati bérlakások elsősorban a lakhatási gondokkal küzdők megse-
gítését szolgálják, azonban az önkormányzati lakáspolitika új célcsoportokat – fia-
talok, illetve közfeladatot ellátók – is meg kíván célozni.
Kiemelten támogatandóak a fiatalok fecskelakások létrehozásával, új tá-
mogatási formák jöhetnek létre az idősek és az egyszülős háztartások szá-
mára.
Az önkormányzat tovább mélyíti partneri kapcsolatait a civil szervezetekkel, például 
további lakásokkal bővíti a kerületi családok átmeneti otthonainak külső férőhelyeit, 
hogy a szegény családok gyerekei se otthonokban nőjenek fel.
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Célok és lehetőségek
GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT

Jónás ágnes

A Gazdasági Működtetési Központ 
(GMK) idei költségvetési célkitűzéseit 
alapvetően befolyásolta az elmúlt év kény-
szerűen halasztott feladatai teljesítésének 
jogos igénye, illetve a központi elvonások 
miatt bekövetkezett önkormányzati 
forráscsökkenés. Az idei lehetőségekről 
Bárkai Katalin főigazgatót kérdeztük. 

„A költségvetés tervezésekor még bizako-
dóan tettünk javaslatot az elmúlt évről el-
maradt nagyobb intézményfelújítások meg-
valósítására, így például az Aulich Óvoda 
komplett felújítására, a Bernecebaráti tábor 
tető- és elektromos hálózatának felújítására, 
vagy a Budai II Stadion műfüvespálya-cseré-
jére. Sajnos a fenntartói egyeztetések során 
világossá vált, hogy ezek idei megvalósításá-
ra sincs lehetőség, a felhalmozási kiadásokra 
2021-ben több százmillió forinttal keveseb-

bet tudunk fordítani” – kezdte a beszélgetést 
Bárkai Katalin. 

Hozzátette: a szükségszerű felújításokra 
hosszú távú elképzelésekkel rendelkeznek, 
ezek megvalósítására tervezési koncepciót 
is kidolgoztak, a megvalósítás üteme azon-
ban a járványhelyzethez alkalmazkodva mó-
dosult.

Az elfogadott költségvetésben a fenntartó 
biztosította az intézményrendszer alapvető 
működéséhez szükséges forrásokat, ügyelve 
arra, hogy üzemeltetési hiányosságok sem-
miképp se merüljenek fel.

„Az önkormányzattal együtt módszere-
sen priorizáltuk a kötelezően elvégzendő, il-
letve szükség esetén halasztható, adott eset-
ben időlegesen elhagyható feladatok listáját. 
A mindennapos üzemeltetés, hibajavítás fo-
lyamatos ellátása elsőbbséget élvez, a későb-
bi károkat enyhítő karbantartási munkála-
tok szintén élen járnak a rangsorolásban” – 
emelte ki a főigazgató. 

Mint megtudtuk, a GMK Karbantartó 
Műhely kapacitását felhasználva, az intéz-
ményhálózatot lefedve lesznek festés-mázo-

lások, burkolatjavítások, -cserék, asztalos-
munkák, kisebb elektro-

mos felújítások. Néhány 
esetben vállalkozó be-
vonásával terveznek 
kisebb felújítási, kar-
bantartási munkákat, 
így például udvari já-
tékok javítását, lépcső-
felújítást, épületen belü-

li csapadékvíz-elvezetés 
felújítását. 

Azonban sajnos egyelőre 
halasztanunk kell két jármű-

beszerzést: várnunk 
kell a GMK új 

ételszállító autójának, illetve az ESZI moz-
gássérültek szállítására is alkalmas autójának 
megvásárlására.

„Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy el-
sősorban feladathalasztásban és nem feladat-
elhagyásban gondolkodunk, elkötelezettek 
vagyunk az önkormányzat elé tárt koncep-
ció mielőbbi sikeres megvalósításának előse-
gítésében. A célokat és a lehetőségeket mun-

katársaink elé tártuk, tudato-
sítva, hogy alkalmi nehézsége-
inket közösen kell áthidaljuk. 
Örömmel tapasztalom, hogy a 
dolgozók sajnálattal, már-már 
türelmetlenül veszik tudomá-
sul, hogy az intézmények fo-
lyamatos fejlesztése a körül-
mények miatt megbicsaklott, 
ám úgy látom, biztosan szá-
míthatunk a GMK közösségé-
re, a veszélyhelyzetet követően 
újult erővel veselkednek neki a 
felada toknak” – mondta zárás-
ként Bárkai Katalin.

FEJLESZTÉSI TERVEK

•  Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szer
vezetek és Alapítványok Országos Szövetsé
ge (ÉTA) által bérelt Molnár Viktor utcai épület
részen ablakcsere.

•  Mindhárom Összevont Óvoda és az Egyesített 
Bölcsőde intézményeiben udvari játékok, beren
dezések telepítése.

•  A Szövőgyár tagóvodában a hátsó lépcsőnél 
lévő katedrálüveges fal cseréje. 

•  A Fő úti bölcsődében a terasz faburkolatának 
cseréje, az öntözőrendszer korrigálása. 

•  A Meixner iskolában a külső lejáratú pince födé
mének biztonságossá tétele. 

•  A GMK központjában a vízmérőakna cseréje és 
az elektromos hálózat túlfeszültség elleni vé
delme.

•  A SzÉRA telephelyén pedig a vizesblokkok aj
tócseréi.

A felhalmozási 
kiadásokra 
2021ben 
több százmillió 
forinttal keve
sebbet tudunk 
fordítani Fo
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csepRegi BoTond

A „Tisztítsuk meg az Orszá-
got!” pályázaton 3 millió fo-
rintot kapott a XV. kerület.

Hamarosan megindulhat az il-
legális hulladéklerakók fel-
számolása a XV. kerület több 
pontján, miután az önkor-
mányzat állami támogatást 
nyert erre a célra – tájékozta-

tott a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Főosztálya.

A „Tisztítsuk meg az Orszá-
got” projekt 2020-ban megvaló-
sítandó I. üteméről szóló kor-
mányhatározat alapján több 
pályázatot is kiírtak, ezek egyi-
kén indult el sikerrel a XV. ke-
rületi önkormányzat. Az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium (ITM) által meghirde-
tett eljárásban két célra kértek 

támogatást: illegális hulladék 
felszámolására, valamint ingat-
lanvédelmi rendszerek (sorom-
pók telepítése) kiépítésére az 
illegálishulladék-lerakás meg-
akadályozása érdekében. Vé-
gül az előbbi célra ítélt meg az 
ITM támogatást, ennek összege 
3.111.491 forint.

A pályázatban az önkor-
mányzat 17 helyszínen körül-
belül 250 köbméter illegális 

hulladék felszámolását vállalta 
– ez magába foglalja az elszál-
lítást, a deponálást, a munkák-
hoz szükséges eszközök esetle-
ges bérlését.

A minisztériumtól a Támo-
gatói Okirat és a támogatás 
megérkezett, vagyis hamarosan 
kezdődhet a konkrét munka. A 
kivitelező a Répszolg Kft. lesz, 
a munkálatok várhatóan április 
végén megindulnak.

CIFRÁBB LESZ PALOTA
Mint előző lapszámunkban be
számoltunk róla, a Répszolg új 
utcaseprő géppel bővítette a jármű
parkját, így immár két géppel lehet 
folyamatosan takarítani a járdákat, 
illetve a terek, parkok gyalogútjait.
Most pedig arról tájékoztatott a tár
saság, hogy a járdatakarító gépekre 
hangszórókat szereltek fel. Így amikor 
új helyszínre érkezik a seprőgép, 
a hangszórókból a jól ismert gyerekdal, 
a Cifra palota akkordjai csendülnek fel. 
Ezzel jelezve, hogy a területen takarítá
si munkát végeznek.
A dallam figyelemfelhívásul szolgál a 
járó kelőknek, akik így fel tudnak készül
ni az esetleges helyváltoztatásra a terü
let megfelelő kitakarítása érdekében.

KÖZTISZTASÁG

KÖZLEKEDÉS

Zebrákkal a nagyobb biztonságért
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Ebben az évben két helyszínen épülhet új gyalogátkelőhely

Jónás ágnes

Idén sem lesz ez másként, 
ebben az évben több hely-
színen épülhet új zebra. 

Az egyik az 5-ös busz 
rákospalotai végállomá-
sának közelében, az Éne-
kes utca–Csobogós ut-
ca–Kossuth utca–Fő utca 
csomópontban valósul-
hat meg 14 millió forin-
tért. „Ezen a forgalmas 
környéken jelenleg csak 
egy gyalogátkelőhely van, 
az is a buszmegállón túl, 

ezért mindenképpen in-
dokolt ebben az összetett 
kereszteződésben új, biz-
tonságos átkelő létesítése” 
mondta Benedekné Ba-
gyinszki Márta, a város-
gazdálkodási főosztály ve-
zetője az XV Médiának.

A másik zebra a Páz-
mány Péter utca–Szerencs 
utca igen forgalmas csomó-
pontban épülhet meg, er-
re 12 millió forintot külö-
nített el az önkormányzat.

Az Istvántelek vas-
úti megálló és a lakóterü-

let, buszmegállók hiány-
zó gyalogos átkötését old-
ja meg az új kétágú gya-
logátkelőhely, ami nyár 
közepére valósul meg a 
Wysocki utca–Pázmány 
Péter utca találkozásánál. 
A gyalogátkelőhelyek lé-
tesítésének ma már min-
den esetben része a közvi-
lágítás fejlesztése is a kör-
nyezetükben.  Emellett új 
gyalogátkelők tervezteté-
sére is költ idén az önkor-
mányzat. Terveket készí-
tenek és engedélyeztetnek 
a mielőbbi megvalósítás 
érdekében két helyszínre: 
az Őrjárat utca–Apolló 
utca csomópontban, vala-
mint a Sződliget utca–Fő 
út csomópontban a park 
felé vezető ágra.

Évről évre kiemelt feladat a közlekedés biztonsá-
gosabbá tétele. Ezért az önkormányzat fejlesztési 
programjában rendszerint szerepel új gyalog-
átkelő helyek létesítése. A feladatot a kerület évek 
óta átvállalja a fővárosi önkormányzattól a gyalo-
gosok biztonságos közlekedése érdekében.

Illegális hulladéklerakók felszámolása
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A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati „zöldszám”: +36 80 203 804

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

FŐZ A KERÜLET

AZ OLVASÓ OLDALA

Ha engedik, idén is lesznek táborok

Belecsaptunk a lecsóba!

Jónás á.

Sok szülőnek okoz gondot a 
gyerekek nyári elfoglaltságá-
nak, felügyeletének, hasznos 
időtöltésének megszervezése. 
Éppen ezért fontosak azok a 
táborozási lehetőségek, amit 
az önkormányzat, illetve a 
művelődési házak tudnak 
nyújtani. Sokan érdeklődtek 
már szerkesztőségünknél is 
az idei alternatívákról, ezért 
utánanéztünk, mire számít-
hatunk. Fontos azonban 
tudni, hogy a nyári táborok-
ról május közepén dönt a 
kormány.

Az már bizonyos, hogy a ko-
ronavírus-járvány miatt az idei 
nyári szezon sem lehet még 
olyan, mint amit évekkel ko-
rábban megszoktunk. Az ön-
kormányzat nyári, ottalvós tá-
borait – Bernecebarátiban és 
Siófokon – sajnos idén sem le-
het megtartani. 

Ha azonban a kormány rá-
bólint, a családoknak nyújtan-
dó segítségként az önkormány-
zat július 1. és augusztus 20. 
között megszervezi a kerületi 
napközis tábort. 

A tábor a tervek szerint két 
kerületi általános iskolában, a 
Czabán és a Hartyán Általános 
Iskolában lesz. A tábor igény-
bevétele a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben része-
sülők számára ingyenes, a töb-
bieknek csupán az étkezésért 
kell fizetni. 

„A napközis tábor részletei-
ről a későbbiekben adunk tájé-
koztatást. Jelenleg az előkészí-

tés és a tankerületi központtal 
való egyeztetés van folyamat-
ban. 

Az önkormányzat a tábo-
roztatáshoz szükséges forrá-
sokat biztosítja” – mondta la-
punknak Reiszné Naszádi 
Magdolna főosztályvezető.

A kerületi mű-
velődési házak is 
javában készül-
nek már a nyá-
ri táborokra, bár 
a tavalyi évhez 
hasonlóan szü-
lőkben, szerve-
zőkben egyaránt 
nagy az izgalom, 
amíg az aktuális 
kormányrendelet 
konkrétan nem 
mondja ki, hogy 
a szükséges lét-

számkorlátok és óvintézkedé-
sek mellett, indulhatnak a tá-
borok. 

„Hatvan táborban, hét hely-
színen, negyvenhétféle téma-
körben, az óvodás korosztály-
tól a kamaszokig várjuk a gye-
rekeket, hétköznapokon álta-

lában kilenctől 
tizenhét óráig. 

Az évek óta 
népszerű táboro-
kat idén is meg-
tartjuk, de ti-
zenhét teljesen 
új formációt is 
ajánlunk azok-
nak, akik szeret-
nek táncolni, bal-
ettozni, Buda-
pest utcáin baran-
golni, sportolni, 
íjászkodni, kara-

tézni, kézműveskedni, ékszert 
készíteni, barlangászkodni, 
állatokkal foglalkozni, süt-
ni-főzni, varázsolni, bűvész-
kedni, társasjátékozni, filmet 
és animációs filmet készíteni, 
bábozni, grafikai tervezéssel 
ismerkedni, mesélni, szövegel-
ni, kísérletezni, zenélni, hely-
történettel foglalkozni” – so-
rolta a lehetőségeket Bezerédi 
Erika, a Csokonai Kulturális 
Központ igazgatója.

Testvérpároknak idén is 1000-
1000 forint kedvezményt bizto-
sítanak, amennyiben ugyan arra 
a hétre, egyazon helyszínre, azo-
nos vagy különböző táborokba 
jelentkeznek. 

A www.csokonaikk.hu hon-
lapon minden táborról, a jelent-
kezési és befizetési határidőről 
részletes leírás található.

Egészen a tavalyi évig minden május 1-je ha-
sonlóan indult a Tizenötödik kerületben. 
Hosszú-hosszú ideig a majális napja volt az, 
amikor már kora reggel összejöttek a kerületi 
civil és szakmai szervezetek tagjai, a különbö-
ző politikai pártok képviselői, a baráti társasá-
gok, hogy egy közös főzőversenyen mérjék 
össze tudásukat. A tavalyi év más volt, de az 
első online főzőverseny megmutatta: a hagyo-
mányainkról nem kell lemondanunk a vírus-

helyzetben sem. A 2021. május 1-jei hétvégére 
éppen ezért újra közös főzésre hívták a Tizen-
ötödik kerületet. Másodszor is megszervezték 
a rendhagyó és online főzőversenyt, ezúttal 
lecsófőzésben kellett jeleskedni.

Az ételfotókra május 7-9. között lehet sza-
vazni Cserdiné Németh Angéla polgármes-
ter Facebook-oldalán. A legtöbb kedvelést 
begyűjtő 5 kép tulajdonosának ajándékcso-
maggal kedveskedik az önkormányzat.

Hét helyszí
nen, 47féle 
témakörben, az 
óvodás korosz
tálytól a kama
szokig várják 
a gyerekeket

A kerületi művelődési házak is javában készülnek már a nyárra
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A partnerségi egyeztetés szabálya-
iról szóló 8/2017. (III. 14.) önkor-
mányzati rendelet 8. § bekezdése 
értelmében tájékoztatom a tisz-
telt Lakosságot, hogy a Kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
módosítani kívánja 17/2018. (VI. 26.) 
ök. rendelettel jóváhagyott Rákos-
palota, Pestújhely, Újpalota Építési 
Szabályzatát (KÉSZ).

A módosítás a Fő út–Széchenyi tér–
Bácska utca–Deák utca által határolt 
telektömb egyes beépítési előírásait 
érinti.
A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. 
§ (6) bekezdésének c) pontjában, vala-
mint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
településfejlesztési, településrendezési 

és településkép-védelmi szabályok 
eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekez-
désének c) pontja és (2) bekezdésének 
a) pontja alapján a KÉSZ munkaközi 
véleményezése (partnerségi egyezteté-
se) kizárólag elektronikus úton történik, 
személyes megjelenést igénylő lakos-
sági fórumra nem kerül sor.
A elektronikusan tartott lakossági 
fórum 2021. május 13-án 15:15-16:15 
óra között lesz, melyre elektronikus 
úton a foepitesz@bpxv.hu e-mail 
címen jelentkezhetnek be. 
A tervezet letölthető a www.bpxv.hu 
oldalról a jobb oszlopban az Építési 
Szabályzat menüpont alatt.
Észrevételeiket, javaslataikat a hon-
lapon történő közzétételtől számított 
15 napon belül, 2021. május 21-éig, 
elektronikus úton a foepitesz@bpxv.hu 
e-mail címre küldhetik el.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

A partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 8/2017. (III. 14.) önkormányzati 
rendelet 9. § bekezdése értelmében 
tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, 
hogy a Kerületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete módosítani kívánja 
a településkép védelméről szóló 
21/2017. (IX. 29.) ök. rendeletét.

A tervezett módosítás elsősorban a 
Palota Liget kiemelt fejlesztési terület 
településképi követelményeit, valamint 
a rendelet egyes előírásainak pontosí-
tását érinti.
A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. 
§ (6) bekezdésének c) pontjában, vala-
mint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
településfejlesztési, településrendezési 
és településkép-védelmi szabályok 

eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekez-
désének c) pontja és (2) bekezdésének 
a) pontja alapján a településképi 
rendeletmódosítás munkaközi véle-
ményezése (partnerségi egyeztetése) 
kizárólag elektronikus úton történik, 
személyes megjelenést igénylő lakos-
sági fórum nem lesz.
A elektronikusan tartott lakossági 
fórum 2021. május 13-án 14-15 óra 
között lesz, melyre elektronikus úton 
a foepitesz@bpxv.hu e-mail címen 
jelentkezhetnek be. 
A tervezet letölthető a www.bpxv.hu 
oldalról a jobb oszlopban a Település-
kép menüpont alatt.
Észrevételeiket, javaslataikat a hon-
lapon történő közzétételtől számított 
15 napon belül, 2021. május 21-éig, 
elektronikus úton a foepitesz@bpxv.
hu e-mail címre küldhetik el.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

A Bocskai utcának az Illyés Gyula–Dobó utca közötti szakaszán rövidesen meg-
kezdődnek az útfelújítási munkálatok, melynek keretében megújul az útpálya, és 
ahol lehetőség adódik, parkoló, félreálló felületeket is kialakítanak. A munkála-
tok kezdési időpontja: május 24., várható befejezés: június 30. A felújítás nettó 
költsége mintegy 57 millió forint.
Az ott élők türelmét és megértését kéri az önkormányzat Városgazdálkodási 
Főosztálya!

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

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ A ESETI KÉSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

FELHÍVÁS



10 2021. május 6. www.bpxv.hu

Jónás ágnes

Karácsony Gergely főpolgár-
mester aláírta az Otthon Bu-
dapesten – Integrált Település-
fejlesztési Stratégiát. A főváros 
hétéves városfejlesztési stra-
tégiája új alapokra helyezi az 
esélyteremtő, zöld és nyitott 
Budapest fejlődését. A 2027-ig 
szóló stratégia számos olyan 
már kidolgozott városfejlesz-
tést tartalmaz, melyeket akár 
az EU-s helyreállítási források-
ból is lehetne biztosítani.

Az Otthon Budapesten stratégia 
egyéves intenzív közös tervezési 
munka eredményeként, új szem-
lélettel készült, amelynek közép-
pontjában az emberek állnak. A 
szakmai és civil szervezetekkel 
több körben tartott közös mun-
ka eredményei hozzájárultak a 
stratégia kialakításához. 

Budapest 2019-ben megvá-
lasztott új városvezetése a zöld, 
esélyteremtő, demokratikusan 
működő város megvalósítására 
tett vállalást. Ez az a három fő 
cél, ami az új városfejlesztési stra-
tégia összesen 48 projektjét meg-
határozza.

Az Esélyteremtő Budapest 
minden társadalmi réteg számá-
ra megfizethető lakhatást bizto-
sít, a budapestiek egészségének 
és életkörülményeinek javítását 
vállalja. Például ilyen az Onko-
lógiai program, ami a daganatos 
betegségek korai felismerését tá-
mogatja, vagy az Elsőként Lak-
hatás mintaprojekt, melynek cél-
ja a hajléktalan emberek önálló 
lakhatásának a biztosítása, és sze-

mélyre szabott szolgáltatások-
kal való támogatása a lakhatásuk 
megtartása érdekében.

A Zöld Buda-
pest egy élhető és 
egészséges, értékő-
rző és értékterem-
tő, klímatudatos 
város feltételeinek 
megteremtését je-
lenti, ilyen projekt 
például a pesti fo-
nódó villamoshá-
lózat megterem-
tése, aminek kö-
szönhetően a nagy 

külvárosi lakótelepek közvetlen 
belvárosi kapcsolatot kapnának 
kényelmes és gyors, kötöttpá-

lyás villamosvona-
lakkal. Káposztás-
megyer, Újpalota 
vagy például a Ha-
vanna-lakótelep is 
könnyebben elér-
hető lehet a kör-
nyezetkímélő vil-
lamosvonalak ki-
építésével.

A Nyitott Bu-
dapest egy olyan 
kezdeményező vá-

roskormányzás, ahol kulcsszere-
pet kap az együttműködés és az 
innováció. A Részvételi költség-
vetési programban az adott év 
költségvetési terveiben szereplő 
összegben a fővárosi lakosok ál-
tal javasolt közcélú fejlesztések 
megvalósítása, ahol a projektek 
egy többlépcsős, átlátható folya-
mat mentén kerülnek kiválasz-
tásra. A 2020-ban meghirdetett 
1 milliárd forintos fejlesztési ke-
retre három témában küldhettek 
be ötleteket a budapestiek, a ki-
választott ötletekről május köze-
pétől lehet majd szavazni.

A főváros hétéves városfejlesztési stratégiája új alapokra helyezi az esélyteremtő, zöld és nyitott Budapest fejlődését

OTTHON BUDAPESTEN

Újpalota is 
könnyebben 
elérhető lehet 
a fonódó vil
lamosvonalak 
kiépítésével
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FŐVÁROSI HÍREK

Aláírták a városfejlesztési stratégiát
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Jónás ágnes

Az elmúlt hetekben meg-
kezdték a budapesti fürdők 
felkészítését az újranyitásra, 
ez azonban a hosszúra nyúlt 
leállás miatt nem egyszerű 
feladat. A kormánybejelentés 
alapján a Budapest Gyógy-
fürdői és Hévizei (BGYH) 
Zrt. ezért a fürdők ütemezett, 
fokozatos nyitását tervezi. 

Május 1-jétől a Széchenyi, a 
Gellért, a Rudas, a Lukács, a 
Paskál és és a Csillaghegyi Ár-
pád Forrásfürdő nyitotta meg 
kapuit teljeskörűen.

Fontos, hogy a vonatkozó 
kormányrendelet alapján csak 
olyan 18 éven felüli személy lá-
togathatja a fürdőket, aki ren-
delkezik érvényes védettségi 
igazolvánnyal. Ennek ellenőr-
zése az üzemeltető felelőssége és 
kötelezettsége. A 18 éven aluli-
ak és a beutalóval érkező ven-
dégek számára nem szükséges a 
védettségi igazolvány. Védettsé-
gi igazolvánnyal nem rendelke-
ző látogatók részére maszk vise-
lése kötelező. A védettségi iga-
zolványok ellenőrzését a test-
hőmérséklet mérésével együtt a 
fürdők bejáratánál végzik – írja 
honlapján a BGYH.

Szűts Ildikó, a társaság vezér-
igazgatója a Turizmus.com kér-
désére azt mondta: a hónapok 
óta tartó hosszú leállás és az 
elmúlt évek elmaradt karban-

tartási munkálatai miatt szá-
mos műszaki probléma jelent-
kezett, melyek hátráltathatják 
egyes fürdők megnyitását.

A BGYH április 19-én a Szé-
chenyi, a Lukács, a Paskál és a 
Pesterzsébeti für-
dőkben újrain-
dította az orvosi 
beutalóval igény-
be vehető gyógy-
kezeléseket. El-
ső körben a fél-
bemaradt gyógy-
kúrák pótlását 
kezdték meg, de 
a gyógyvizesme-

dence-szolgáltatás nélkül cse-
kély érdeklődést tapasztaltak.

A BGYH Zrt. csaknem 850 
munkavállalója a több hónap-
ja tartó leállás ellenére is alkal-
mazásban maradt. A dolgozók 

több mint három-
negyede rendel-
kezik már oltás-
sal. A szezonális 
munkaerő tobor-
zása is megkezdő-
dött. A védettséget 
nem szerzett uszo-
dai dolgozóknak 
maszkot kell majd 
hordaniuk.

A 3-AS METRÓ A MÁJUSI 
HÉTVÉGÉKEN
A 3-as vonalon zajló felújítási mun
kák miatt a májusi hétvégéken – az 
ünnepnapok kivételével – az M3-as 
metró továbbra is csak az északi sza
kaszon jár, a vonal belvárosi és déli 
részén metrópótló autóbusszal lehet 
utazni. Pünkösdvasárnap és pünkösd
hétfőn a munkanapi rend szerint Kőbá
nya-Kispest és a Nagyvárad tér, vala
mint a Lehel tér és Újpest-központ kö
zött jár a metró.
Fotó: BKK/Nyirő Simon

KISELEFÁNT SZÜLETETT

Kiselefánt született a fővárosi állatkert
ben. Az új jövevény április 24-én jött 
világra – közölte a Fővárosi Állat- és 
Növénykert.
Az ellés viszonylag gyorsan, kompliká
ció nélkül zajlott. Az újszülött, nagyjából 
80 kilós kiselefánt nem sokkal később 
sikeresen lábra állt, az emlőket is meg
találta és táplálkozni kezdett.
Az állatkert új kiselefántjának anyja, 
Angele idén lesz húszéves, Franciaor
szágban született és 2010-ben érke
zett Budapestre. Assam, az apa egy 
évvel idősebb, Angliában született, és 
2009 óta él a magyar főváros állatkert
jében. Angele és Assam nászából ko
rábban kétszer született utód.
Az állatkert alapítványa már a babavá
rás időszakában bejelentette, hogy egy 
speciális „elefánt babamérlegre” vár 
adományokat az állatkert támogatóitól. 
Ezzel a mérleggel nemcsak a kiselefánt 
gyarapodását, fejlődését lehetne nyo
mon követni, hanem a felnőtt állatokat 
is le lehetne mérni vele. A támogatá
sok fogadására külön felületet hoztak 
létre az állatkerti alapítvány honlapján.

SZABAD A KÁRTYA
Idén év végéig a Széchenyi Pihenő 
Kártyával bármelyik alszámláról lehet 
költeni a Szépkártya által engedélye
zett célokra.
A vonatkozó kormányrendelet szerint a 
Szépkártyával az eredeti alszámlánál 
meghatározott tevékenységi körbe tar
tozó szolgáltatás ellenértékének meg
fizetésére egy másik alszámlán lévő 
egyenleg is elfogadható, illetve a kár
tyabirtokos az egyes alszámlákon lévő 
pénzeszközt másik alszámlánál meg
határozott szolgáltatás ellenértékének 
megfizetésére is felhasználhatja.

Jónás ágnes

Ismét a buszsávban szabály-
talanul közlekedőket elle-
nőrizték a BKK, a BRFK és 
a FÖRI munkatársai április 
26-án és 27-én.

A kétnapos ellenőrzés során az 
autóbuszsáv használatával össze-
függő jogsértések miatt a rend-
őrök 54 esetben intézkedtek. A 
buszsávban való jogosulatlan köz-
lekedés miatt 40, az ugyanitt tör-
ténő szabálytalan megállás miatt 
három esetben szabtak ki helyszí-
ni bírságot, valamint 11 emberrel 
szemben szabálysértési feljelen-
téssel éltek – írta közös közlemé-

nyében a BKK és a BRFK. A ren-
dőrök természetesen a jogosulat-
lan buszsáv-használaton túl más 
jogsértések mellett sem mentek 
el szó nélkül. Előfordult vezetés 
közben kézben tartott mobilte-
lefon, be nem kötött biztonsági 

öv és záróvonal-átlépés, ezenkí-
vül volt, aki a behajtani tilos táb-
lát hagyta figyelmen kívül, vagy 
rakodási területen parkolt. A fen-
ti szabálytalanságok miatt továb-
bi 16 esetben helyszíni bírsággal 
szankcionáltak, három emberrel 
szemben pedig közigazgatási eljá-
rás indult. 

A szervezetek szorosabb szak-
mai kooperációja továbbra is fon-
tosnak tartja a jogosulatlan busz-
sávhasználat rendszeres ellenőrzé-
sét, hogy megszüntessék a közös-
ségi közlekedési akadályozását, és 
biztosítsák a buszok zavartalan 
haladását. Ezért bármikor lehet 
számítani hasonló ellenőrzésekre 
– olvasható a közleményben.

Végre lubickolhatunk!

18 éven felüli személy csak érvényes védettségi igazolvánnyal látogathatja a fürdőket

NYITNAK A FÜRDŐK

KÖZLEKEDÉS

Első körben
a félbemaradt 
gyógykúrák 
pótlását 
kezdték meg

FŐVÁROSI HÍREK

Buszsávokat ellenőriztek
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A BKK fizikai elemeket helyez ki
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H
ogy milyen fontos volt ez a 
nap, azt bizonyítja, Gugyel-
láékat a jeles alkalomból az 
MSZMP és a kerületi tanács 
vezetői, illetve a XV. kerü-

leti Tanács Végrehajtó Bizottságának 
elnöke köszöntötte, az eseményről a 
Magyar Televízió Híradója is tudósí-
tott. A korabeli újságok beszámoltak 
arról, hogy Gugyella János a Magyar 
Hajó- és Darugyár lakatosa volt, és a 
II. emeleti háromszobás lakásba a fe-
leségével, két és fél éves gyermekük-
kel, valamint apósával és anyósával 
együtt költözött be. Az ötfős család 
addig egy 16 négyzetméteres rákospa-
lotai üzlethelyiségben lakott.

„Ehhez képest Újpalotán három 
szoba, konyha, fürdőszoba, melegvíz 
és padlószőnyeg várt ránk. 1970 ele-
jén értesültünk arról, hogy hamaro-
san lakáshoz juthatunk. Nagyon örül-
tünk, és izgatottak is voltunk. Az új-
palotai építkezések szinte a szemünk 
előtt zajlottak, hihetetlen gyorsaság-
gal épültek a panelházak. Ráadásul mi 
még azok közé a szerencsésebbek kö-
zé tartoztunk, akik kamat nélküli hi-
telt kaptak, így az azt követő harminc 
évben csak a hitelt kellett törleszte-
nünk az állam felé” – mondta Gugyel-
la János.

Családját hamar újabb lakók követ-
ték, és a 352 lakásos társasház gyorsan 

benépesült. A Nyírpalota utcai ház-
ban olyan lakók kaptak helyet, akik 
anyagiakkal is hozzájárultak az új la-
kásukhoz, az épületet pedig a kezde-
tektől fogva az Újpalota 1. számú La-
kásszövetkezet üzemeltette. Gugyella 
Jánost hamar beválasztották az igazga-
tóságba, így gyakorlatilag az első pilla-
nattól kezdve aktív szereplője volt a 
lakótelep életének. A Lakásszövetke-
zet vezetőségi tagjaként  rengeteg dol-
ga volt.

„Természetesen ötven évvel ezelőtt 
még minden másképpen festett. Jóval 
kevesebb házból állt a lakótelep, nem 
voltak utak, sem intézmények, az élel-
miszert pedig a szemben levő barakk 
közértben vásárolhattuk meg” – je-
gyezte meg.

Mivel út sem volt még akkoriban, 
a házak liftjeit pedig kímélni kellett,  
megszabták, egy-egy lépcsőházba na-
ponta csak három lakó költözhetett. 
Aztán az illetéktelen személyektől is 
óvni kellett az épületet, a vezetékes 
melegvíz állítólag a szegényebb réte-
geket  idevonzotta a környékre. Az 
évtizedek során sokat változott a szö-
vetkezet is, a jelenlegi vezetés azonban 
már 1995 óta ebben a formában mű-
ködik, s mivel elhivatott emberek ke-
rültek az igazgatóságba, a Nyírpalota 
1-21. szalagház sok mindenben úttörő 
volt a kerületben.

„Nálunk cserélték először a lépcső-

ÖTVENÉVES
HONFOGLALÁS

1971. április 16. tör-
ténelmi dátum volt  
a XV. kerület éle-
tében. Aznap köl-
tözhettek be az első 
lakók a Pestújhely 
mellett létesült la-
kótelepre. A He-
vesi Gyula út – ma 
Nyírpalota utca – 1. 
szám alatti, 352 laká-
sos épületbe először 
Gugyella János és 
családja érkezett, akik 
az első éjszakát még 
egyedüli lakóként 
töltötték a házban. 

RieRsch Tamás
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Az új otthonok 2,5 szobásak 
voltak, 12 négyzetméter

egy emberre

házban és a folyosókon az éghető li-
nóleumot kövezetre, itt újult meg leg-
hamarabb az elektromos hálózat, a fű-
tési rendszert már 2000-ben korszerű-
sítettük, az épület homlokzatát pedig 
2007-ben elsőként szigeteltük a kerü-
letben. Azóta már napelemeket is te-
lepítettünk a tetőre, így a lépcsőházak 
energiafogyasztása megoldottá vált, il-
letve az átalánydíjas gázfogyasztásról 
átálltunk a mérés szerintire, ami éves 
szinten 6 millió forintos spórolást je-
lent” – fűzte hozzá Gugyella.

A Nyírpalota utca 1-21. szám alat-
ti, 11 lépcsőházas  épületet üzemelte-
tő lakásszövetkezet 1970 óta műkö-
dik, Gugyella János tehát nemcsak öt-
venéves lakótelepi tagságát, hanem a 
szövetkezettel való félévszázados kap-
csolatát is ünnepelheti.

Újpalota a hetvenes évek közepé-
re benépesült. A lakótelepen sokféle 
ház épült, eltérő méretű lakásokkal. 
Az ötszintes épületekben 66 négyzet-
méter, a középmagas házakban 52, a 
toronyházban pedig 50 négyzetméter 
volt az átlagos lakásméret. Az új ott-
honok  általában 2,5 szobásak voltak,  
a tervezéskor úgy számoltak, egy em-
berre 12 négyzetméter terület jusson a 
lakásokban. A lakótelepről 1972. feb-
ruár 5-én nagy cikket jelentetett meg a 
Magyar Hírlap. Ebben írták: „Újpalo-
ta a csupa „leg”-ek lakótelepe lesz. A 
legnagyobb, ami eddig az országban 

épült, a legkorszerűbb, a legszebb, a 
leggyorsabban otthont adó – és a leg-
több vitát kiváltó.” Hát igen, elein-
te sok probléma  adódott, nem volt 
elegendő élelmiszerbolt, ami volt, az 
is messze a házaktól. Az egyetlen is-
kola és óvoda sem bírta kapacitással 
az évről évre növekvő gyereklétszá-
mot. Hiányzott a lakótelepen a pati-
ka, a fodrász, a mosoda. A lakók arra 
is panaszkodtak, hogy csak egy busz-
járat közlekedik, a 73-as, ami csúcsfor-
galomban nagyon zsúfolt, ráadásul a 
megállók is messze vannak. Az eredeti 
tervekben Újpalotáig járt volna a 4-es 
metró, de ez a pénzhiány miatt soha 
nem valósult meg. Ennek ellenére Új-

palota nőtt és gyorsan gyarapodott. 
Néhány év alatt – 1975-ig – mintegy 
60 ezer embernek adott otthont. A 
teljes beruházás akkori összegekben is 
hatalmas volt, több mint 5 milliárd fo-
rintba került.  A lakók 30 éves rész-
letre vásárolhatták meg a lakásokat, 
melyek ára 180-190 ezer forint volt. 
Emellett a telepre háromezer, tanácsi 
rendelkezésű bérlakást is terveztek.

„Újpalota az elmúlt ötven évben 
rengeteget fejlődött – mondta Gugyel-
la János –, sok épületet a mai kor igé-
nyeinek megfelelően korszerűsítettek, 
de a metróközlekedés azóta sem való-
sult meg, ennek hiányát pedig mind a 
mai napig megsínylik az itt élők.”
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A magyarországi örmények 
2021. április 25-én a XI. 
kerületi Örmény Katolikus 
Plébánián a 106 évvel ezelőtti 
genocídiumra emlékeztek. 
Az esemény kapcsán Nu-
ridsány Zoltánné, Mimivel, 
a XV. kerületi Örmény 
Nemzetiségi önkormányzat 
elnökével beszélgettünk.

Április 24. a világ örménye-
inek a gyásznapja. A geno-
cídium (szervezett népirtás) 
a XX. század 
történelmének 
egyik legször-
nyűbb esemé-
nye, melyre a vi-
lág számos pont-
ján emlékeznek. 
Franz Werfel 
A Musza Dagh 
negyven napja 
című regényében 

adott hírt  először erről a ke-
gyetlen bűntényről. A nagyha-
talmak akkor is szemet huny-
tak, és elhallgatták a szörnyű 
népirtást, a másfél millió ör-
mény kegyetlen lemészárlását és 
egymillió ember földönfutóvá 
tételét. Az utódok szétszóród-
va az öt földrészen diaszpórá-
ban élnek, és őrzik kultúráju-
kat. Talaat pasa az ifjú törökök-
kel kormányprogrammá nyil-
vánította a keresztény örmény 
nép megsemmisítését, kiirtását.  
Nyugodtan tehették rémtettei-
ket, mert az első világháború el-

terelte a nagyhatal-
mak „figyelmét” 
a török kormány 
gaztettéről!

Mi történt pon-
tosan 106 évvel ez-
előtt április 24-én?
1915. április 24-
én Konstantiná-
polyban az ör-

mény értelmiség vezető réte-
gét válogatott módszerekkel 
– elrettentésül – kegyetlenül 
lemészárolták. Ugyanakkor a 
népirtás ennél sokkal tovább 
tartott. Az örmények évezre-
dek óta szenvedtek a hódítók-
tól és az üldöztetésektől. Már 
az ókortól kezdve sokan más 
területekre menekültek. Akik 
ennek ellenére képesek vol-
tak megmaradni őseik föld-
jén, hitüket és kultúrájukat 

megőrizve, civilizációjukat 
virágoztatva éltek. Ezen az 
ősi földön, a valahai nagy Ör-
ményország területéhez tarto-
zó Kelet-Anatóliában pusztí-
tották őket. Akik életben ma-
radtak, azokat összefogva el-
hajtották a szíriai sivatagba. 
A gyengék, betegek, öregek 
és gyermekek borzalmas kín-
halált haltak a hosszú sivatagi 
úton. Akiket életerejük arra 
kárhoztatott, hogy a borzal-
mas út ellenére megérkezze-
nek a szíriai sivatagba, a végső 
vesztőhelyre, még kegyetle-
nebb kínhalált haltak, és örök 
nyughelyük Deir ez-Zór lett.

Ma már az örményeknek csak 
negyede él az anyaországban, 
míg a többségük a diaszpórá-
ban telepedett le.  Magyaror-
szágra mikor és hogyan ér-
keztek?
A mi őseink az 1001 tornyú 
Ani fővárosból menekültek, 
és hosszú vándorlás után ér-
keztek Moldvából Erdélybe I. 
Apafi Mihály fejedelem hívá-
sára, 1650-ben. Mi már magya-
rokká váltunk, de magyarör-
ményként is büszkék vagyunk 
gyökereinkre, és hűen őrizzük 
a több ezer éves kultúránkat és 
hagyományainkat.

RIPORT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egy nép tragédiája

A nagyhatalmak 
szemet hunytak, 
és elhallgatták 
a szörnyű 
népirtást

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A kerületi örmények ősei az 1001 tornyú Ani fővárosból menekültek

A XV. kerületi önkormányzat polgármestere a védett 
építészeti értékek megőrzése érdekében meghirdeti a 
„XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás 2021” pályá
zatot. A pályázat keretén belül vissza nem térítendő, 
előfinanszírozott pénzügyi támogatást lehet igénybe 
venni, az értékvédelmi szempontból egyedi védett 
épületek, illetve azok tartozékainak korhű felújítá
sához, rekonstrukciójához, továbbá a MÁV-telep 

településrész építészeti értékeinek megmentéséhez. 
A támogatás legfeljebb 2.000.000 forint értékben 
kérhető, továbbá a tervezett beruházás összköltségé
nek legfeljebb 50 százalékát érheti el.
A pályázati anyagokat 2021. június 21. hétfő, 
16:00 óráig lehet a Főépítészi Irodára személye
sen benyújtani. A pályázathoz előzetesen az iroda 
munkatársai személyesen vagy a foepitesz@bpxv.

hu e-mail címen segítséget nyújtanak. A benyújtott 
pályázati anyagokról szakmai szempontok alapján 
a polgármester dönt, ezután a nyertes pályázókkal 
támogatói szerződést köt.

A pályázati kiírást, a hozzá tartozó mellékleteket és 
a helyi védett épületek listáját megtalálják az önkor
mányzat honlapján: www.bpxv.hu
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RieRsch Tamás

A Magyar Vöröskereszt 
május 6-án ünnepli 140. 
születésnapját. A XV. ke-
rületi kirendeltségének új 
szervezőjével, Nagy Helgá-
val többek között erről is 
beszélgettünk. 

A Magyar Vöröskereszt tevé-
kenységi köre két fontos pil-
léren, az adományosztáson és 
a véradások szervezésén alapul. 

„Jelenleg csak tartós élelmi-
szercsomagokkal tudjuk segíte-
ni a rászoruló családokat, mert 
a ruhaosztást a járvány miatt fel 
kellett függesztenünk. Szeret-

nénk minél több adományozót 
bevonni a programba, sajnos 
a járvány következményeként 
egyre több család szorul támo-
gatásra” – mondta Nagy Helga.

Az új szervező hozzátette, 
rövid idő alatt érzékelte, hogy 
a XV. kerületben erős a közös-
ségi összefogás. 
Ennek köszönhe-
tően mindig is ha-
tékony volt a ki-
rendeltség együtt-
működése a helyi 
civil és szociális 
szervezetekkel. 

„Sajnos a jár-
ványügyi szabá-
lyozások miatt 

nagyon leszűkült a lehetőség 
a véradások szervezésére. Pe-
dig most minden eddiginél na-
gyobb szüksége van vérre a 
hazai egészségügynek. Ezért 
megpróbálunk minden lehe-
tőséget kihasználni, hogy az 
egészségügyi szabályok be-

tartásával véra-
dásokat szervez-
zünk, de várjuk 
azon intézmé-
nyek jelentkezé-
sét is, amelyek le-
hetőséget biztosí-
tanának véradá-
sok szervezésére” 
– jegyezte meg az 
új felelős.

Új háziorvosi rendelőket vehettek birtokba a ke-
rületiek. A közelmúltban három orvos költözhe-
tett be, asszisztensekkel a Hubay Garden lakópark 
földszintjén kialakított helyiségekbe. Cserdiné Né-
meth Angéla polgármester elmondta: a beruházás 
első állomása annak a körzeti orvosi létesítmény-
nek, ami megépül. A második ütemben egy 450 
négyzetméteres komplexumba  költöznek a Sződ-
liget utcából a gyermekorvosok, illetve a védőnők. 
A polgármester hozzátette: a korábban, a Deák ut-
cába tervezett rendelő 21 százalékos készültséggel 
áll, és jelenleg pereskedés folyik az épületért. A ki-
vitelező Fidesz közeli céget felszámolták, és az ön-
kormányzat arra kényszerült, hogy a torzót a le-
hető legjobb döntéssel „orvosolja”, ennek lett az 
eredménye az új, felnőtt háziorvosi rendelő. A pol-
gármester kiemelte: az egészségügyi fejlesztéseket 
prioritásként kezelik.  TK

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉS

Új szervező, régi kihívások

Orvosolva a Deák utcai torzó

Tartós élelmi
szer csoma
gokkal segítik 
a rászoruló 
családokat

A világjárvány idején igyekeznek a meglévő forrásaikat 
jól felhasználni

MENTŐK NAPJA
1887. május 10-én alakult meg Buda-
pesten az Önkéntes Mentőegyesület 
Kresz Géza fővárosi kerületorvos kez-
deményezésére. A mentés ügye 1948-
ig a társadalmi egyesületek kezében 
maradt, akkor jött létre az Országos 
Mentőszolgálat, ezáltal a mentés állami 
feladattá vált. Napjainkban az Országos 
Mentőszolgálat irányítja a különböző 
mentőszervezetek működését, szak-
embereket képez, valamint országszer-
te oktatja az oxyológiát, azaz a mentés-
tant. Május 10-ét a szolgálat születés-
napjává nyilvánították, ekkor ünnepel-
jük a Mentők napját Magyarországon. 
Ezen a napon kitüntetéseket, pénzju-
talmakat adnak át az életmentésben 
élenjáró orvosoknak, mentősöknek, 
egészségügyi dolgozóknak.

LELKI ELSŐSEGÉLY 
A lelki elsősegély telefonszolgálatok 
nemzetközi szövetsége 1997-ben 
május 16-át a Lelki elsősegély-szol-
gálatok világnapjává nyilvánította. E 
napon szeretnék felhívni a társada-
lom figyelmét arra, hogy a hétközna-
pi kommunikáció már önmagában is 
konfliktus- és krízisoldó hatású.

KULLANCSFIGYELŐ
Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont 
új programjában a kutatók a lakos-
ság bevonásával térképezik fel a krí-
mi-kongói vérzéses láz terjesztője-
ként ismert Hyalomma kullancsok 
terjedését.
A szakemberek azt kérik a lakosság-
tól, hogy az idei kullancsszezonban 
talált példányokat a megszokottnál tü-
zetesebben figyeljék meg, és ameny-
nyiben Hyalomma egyedet találnak, 
jelezzék azt a kutatóknak. Az azonosí-
tásról és a beküldés módjáról további 
információ: www.kullancsfigyelo.hu 



16 2021. május 6. www.bpxv.hu

RieRsch Tamás

Nem mindennapi beje-
lentést kaptak a rendőrök 
április utolsó napján. Egy 
lakos Újpalota szívében, 
a Nyírpalota úton az autók 
között egy foltos szala-
mandrát fedezett fel. Ez 
az állat őshonos Magyar-
országon, de nem a beton-
dzsungelekben, hanem a 
hegyekben. 400 és 1000 
méter között lehet vele 
találkozni. 

Nos, most a szerencsésebbek 
Újpalotán is láthattak belőle 
egy példányt. A fekete-sárga 
színekben pompázó kétéltű 
valószínűleg nagyon meg le-
hetett ijedve a város zajától 
és a Nyírpalota út forgalmá-

tól, mert egy au-
tó alá menekült. 
A helyszínre ki-
érkező járőröket 
a betelefonáló já-
rókelő várta, aki 
megmutatta ne-
kik az állat ide-
iglenes búvóhe-
lyét. 

A rendőrök 
értesítették az ál-
latmentőket, ám 
míg rájuk vártak, 
megpróbálták maguk is be-
fogni az állatot, nehogy egy 
autó elüsse. Egy egészségügyi 
doboz segítségével ez sikerült 
is. A foltos kis szalamandrát 
„előállították a kapitányság-
ra”, majd felvették a kapcso-
latot a Fővárosi Növény- és 
Állatkert illetékeseivel, akik 

azt tanácsolták 
nekik, hogy az 
intézmény állat-
kórházában ad-
ják le az álla-
tot. Az újpalo-
tai foltos kis sza-
lamandra április 
30-án rendőr-
autóval érkezett 
meg új lakóhe-
lyére, ahol re-
mélhetőleg jó 
élete lesz.

A foltos szalamandra Euró-
pa több országában, így Ma-
gyarországon is védett, a ter-
mészetvédelmi értéke 50000 
forint. Azt nem tudni, hogy 
miként kerülhetett Újpalotá-
ra. Valószínűleg valaki terrá-
riumban tartotta, és megszö-
kött tőle, vagy kirakták.

Magyarországon május 4. Szent 
Flórián, a tűzoltók védőszent-
jének ünnepe, aki megtestesíti a 
bátorságot és az önfeláldozást. 

A monda szerint Szent Flóri-
án még Diocletianus római csá-
szár idején élt, tehetsége révén 
a Caecia erőd parancsnokságáig 
jutott. Az erődben tűz ütött ki, 
amit Flórián emberfeletti erővel 
fékezett meg, megmentve a vá-
ros lakóit a kínhaláltól.

A tűzoltók számára Flórián a 
tűzoltó munka lényegét testesíti 
meg: az állhatatosságot, becsüle-
tet, embertársaik megsegítését. 

A Magyar Tűzoltó Szövetség 
1870-ben jött létre, a szervezet a 

tűzvédelem eszköz- és követel-
mény-rendszerének kidolgozá-
sával, saját szaklap és segélyegy-
let alapításával, 1936-ban az első 
tűzvédelmi törvény kiharcolásá-
val alapozta meg tekintélyét. Az 
új katasztrófavédelmi törvény-
nyel az eddigi, önkormányzati 
fenntartású hivatásos tűzoltósá-
gok a katasztrófavédelmi szerve-
zet részévé váltak, az ő munká-
jukat önkéntes tűzoltó-egyesü-
letek segítik. Napjainkban ezt, 
a gyakran tragédiák kísérte hi-
vatást csak az emberiesség, a má-
sokért tevés és a hősies bátorság 
Szent Flórián-i hármas eszméje 
jegyében lehet teljesíteni.

KÖZBIZTONSÁG

ÖNKORMÁNYZATI AKCIÓ 
MEZŐŐRÖK SEGÍTSÉGÉVEL
Az Önkormányzati Rendészet mun
katársai észleltek egy gyanús autót a 
Szilas-patak közelében. A két mezőőr 
azt gyanította, hogy az autóban ülő 
két férfi drogozik. A felfedezésükről 
értesítették a rendőröket, akik azon
nal a helyszínre mentek. A két férfi 
valóban kábítószert fogyasztott, ezt el 
is ismerték, illetve az autójukban kis 
mennyiségű kábítószert is találtak a 
rendőrök. A két gyanúsítottat előállí
tották, és ellenük kábítószer birtoklása 
miatt eljárás indult.

SZEMÉLYESEN FOGADTA 
A RENDŐRÖKET
Lakossági bejelentésre mentek a 
rend őrök az egyik újpalotai házba. A 
betelefonáló szerint a házban egy kö
rözött személy tartózkodott. A rend
őrök előzetesen ellenőrizték a ház la
kóit, így fedezték fel, hogy a körözött 
személynek az egyik rokona valóban 
az említett házban lakik. A rendőrök 
így „címre mentek”, és kopogásukra 
maga a keresett személy nyitott aj
tót. A férfit egy büntetésvégrehajtási 
intézmény körözte, a rendőrök emi
att előállították, és átadták az illetékes 
szervnek.

AZ ALKOHOLSZAG MINDENT 
ELÁRULT
A rendőrök  igazoltatták egy autó ve
zetőjét a Régi Fóti úton. Az ellenőr
zés során azonban erős alkoholszagot 
éreztek, ezért a sofőrt megszondáz
tatták. A mérés pedig jelentős meny
nyiségű alkohol fogyasztását mutatta 
ki. A férfi ellen bűncselekmény miatt 
indult eljárás.

TÖRVÉNYT SÉRTETT
A térfigyelő központban szolgálatot 
teljesítő rendőr észlelte, hogy egy autó 
a Szilas pihenőben a mozgássérül
tek számára fenntartott helyre állt. A 
rend őr azt is látta, hogy az autó ve
zetője, kiteszi a mozgássérült kártyát. 
Értesítette a kollégáit, így az autójához 
visszatérő nőt már a helyszínen várták 
a járőrök. Ellenőrizték a kártyát, mely
ről kiderült, hogy más nevére szól, 
és a jogos személy nem tartózkodott 
a helyszínen. A csalást a nő a hely
színen elismerte, közokirathamisítás 
bűntettében eljárás indult ellene. 

Fo
tó

: X
V

 M
éd

ia
, V

ar
go

sz
Fo

tó
: X

V
 M

éd
ia

, V
ar

go
sz

ÁLLATMENTÉS
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A tűzoltók védőszentje

A kétéltű ősho
nos hazánkban, 
de nem a beton
dzsungelekben, 
hanem 
a hegyekben

Szalamandra rendőrkézen

 Idén csendesen ünnepeltek a IV–XV. 
kerületi tűzoltó-parancsnokságnál
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ÚJRANYITÁS MEGFEJTÉSEK

TERMÉSZETVÉDELEM

PILISI PARKERDŐ 

Város-emlék-képek kvíz
Régi épületek, jeles helyek kaptak emléktáblát a XV. 
kerületben Sz. Urbán Szilvia hagyományokat őrző öt-
lete alapján. Az emléktáblákhoz kapcsolódva indított 
kvízjátékot a Csokonai Művelődési Ház. Minden hó-
napban kérdéseket tesznek fel egy emléktáblával kap-
csolatban. A válaszokat e-mailben várják, és minden 
hónapban a legtöbb helyes választ adónak ajándékot 
adnak. Most az első három kvíz helyes megfejtéseit kö-
zöljük. 

I.
1.  Mi volt eredetileg a mai polgármesteri hivatal terüle-

tén a XIX. század végén? – Piactér
2.  Milyen épültet adtak át itt 1912-ben? – Vigadó
3.   Az I. világháború idején mi működött az épület első 

emeletén? – Kórház
4.   Ki volt Rákospalota első polgármestere? –  

Cserba Elemér
5.   Mikor állították fel a Városháza előtt a Hősök szob-

rát? – 1932
II.
1. Mikor alapították az iskolát? – 1877
2. Ki alapította? – Szabó Alajos
3.   Mikortól tanulhattak a gimnáziumban lányok is? – 

1945-től
4.   Kinek a szobra áll az iskola előtti parkban? –  

Dózsa György
5.   A háború utáni első években miért volt hosszabb  

a téli szünet? – A szénhiány miatt
III. 
1. Mikor kezdte működését az elemi iskola? – 1905
2.   Mit jelent az utca neve: Rädda Barnen? – Mentsé-

tek meg a gyermekeket
3.   Mi az iskola mai neve? – Kovács Pál Baptista 

Gimnázium
4. Ki az iskola fenntartója? – Baptista Szeretetszolgálat

A talált madárfiókák túlnyomó több-
sége nem árva, ezért a legnagyobb 
segítség számukra az, ha nem visz-
szük haza őket – figyelmeztet a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület.

Hamarosan kezdődik a madárfiókák tö-
meges fészekelhagyási szezonja, ilyen-
kor gyakran lehet találkozni magányos-
nak tűnő fiókákkal az utcákon is. A 
kis- és közepes testű madárfajokra ál-
talánosan jellemző, hogy fiókáik a teljes 
röpképesség elérése előtt elhagyják a 
fészket, és a környék sűrű aljnövényze-
tében bujkálva, sokszor hangosan csi-
pogva hívják magukhoz szüleiket.
A látszat ellenére azonban ezek a fiókák 
nem árvák, a táplálékot kereső szüleik 
valahol a közelben vannak, ezért szük-

ségtelen, sőt, a madarak számára kife-
jezetten káros, ha hazavisszük őket.
Az ilyen helyzetben az a legjobb meg-
oldás, ha a nyílt helyen üldögélő fiókát 
óvatosan megfogva a legközelebbi bo-
kor alá helyezzük. A hazai madárfajok 
nem szagolnak, így az érintésünk nem 
okoz problémát. Leszakadt fiókás fé-
szek, viharos időben kiesett fiókák ese-
tében a legjobb mentési megoldás a 
szülők segítése a pórul járt fiatalok vesz-
szőkosárba telepítésével, és ágak közé 
helyezésével.
Hasonló módon kell eljárni a kirándu-
láskor az erdőben talált, szüleikre vár-
va mozdulatlanul fekve rejtőzködő őz-
gidákkal, nyúl-, nyest- és mókusköly-
kökkel, vadmalacokkal. Azonban ezeket 
jó szaglású szüleik miatt megfogni sem 
szabad. -já-

A Pilisi Parkerdő Zrt. a Téry Ödön Nemzeti Turista-
ház-fejlesztési Program keretében végezte el há-
rom erdei szálláshely korszerűsítését. A munkála-
tok összköltségvetése 55 millió forint volt.

A Budakeszi Arborétum területén található összkom-
fortos Arborétum faház három szobával rendelkezik, 
ami 8 fő részére biztosít éjszakai szálláslehetőséget, 
valamint kapcsolódik hozzá egy fedett közösségi tér 
is. A fejlesztési program részeként most 160 négyzet-
méteres szaletlit építettek hozzá, és a program kereté-
ben újult meg az arborétum elektromos ellátása is.
Az Anna-lak és annak környezete a Budai-hegység 
kedvelt kirándulóhelye. Az Anna-lak kulcsos házként 
funkcionál. Az épületben a fejlesztésnek köszönhe-
tően már négy szoba alkalmas éjszakai szállásra, a 
pótágyazás lehetőségével pedig akár egy kisebb is-
kolai osztály (20-22 fő) többnapos környezeti nevelési 
programjának is helyszíne lehet. 
A Kőhegyi Czibulka János Menedékházban a víz- és 
áramellátást korszerűsítették, valamint a konyhát bő-
vítették.
A felújított erdei szálláshelyek a járványügyi helyzet 
függvényében várhatóan 2021 júniusától tudják fo-
gadni a szállóvendégeket – írta a Pilisi Parkerdő Zrt.

-s-ági

Az oltások száma elérte a négymilli-
ót április 30-án, így a kormány korábbi 
döntésének megfelelően életbe lépett a 
korlátozások feloldásának újabb üteme. 

Május elsejétől a szállodák, állatkertek, va-
dasparkok, múzeumok, mozik, színházak, 
könyvtárak, edzőtermek, uszodák, fürdők 
kinyithattak, de kizárólag védettségi igazol-
vánnyal látogathatók, a sportrendezvénye-
ket a védettek este 11 óráig látogathatják. 
A kijárási tilalom kezdete 11 óráról éjfélre 
módosul, az üzletekben pedig este 11 órá-
ig lehet vásárolni. A védettségi igazolvány-
nyal rendelkezők a vendéglátóhelyek belső 
tereit szintén 11 óráig látogathatják, s ide a 
szülők, magukkal vihetik gyermekeiket is, 

valamint nem kell maszkot viselniük a kul-
turális és sportrendezvényeken.
A magán- és családi rendezvényekkel 
kapcsolatos korlátozások egyelőre fenn-
maradnak. A kormány az ötmillió oltás el-
érésekor – várhatóan május harmadik hét-
végéjéig – a lakodalmakra vonatkozó tilal-
mat szeretné feloldani.
A közterületeken, tömegközlekedési esz-
közökön, üzletekben továbbra is kötelező 
a maszk viselése, mert ezeken a helyeken 
nem csak oltottak tartózkodnak. A csopor-
tosulásra, gyülekezésre vonatkozó szabá-
lyok továbbra is érvényesek, de a kormány  
ezeket is szeretné enyhíteni, megszüntet-
ni – nyilatkozta Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter.

Védettségi igazolvánnyal előnyben

Ne vigyük haza a talált madárfiókákat!

Felújított erdei szálláshelyek

MOZAIK
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Május közepétől újra előadásokkal 
várják a közönséget az Újszínház-
ban, ahol júniusra két premiert is 
terveznek. 
Hosszú szünet után ismét megkez-
dődött a munka Jókai Mór, Kocsák 
Tibor és Miklós Tibor Fatia Negra 
(Szegény gazdagok) című musical-
jének próbáival. A premiert június 
18-án tartják.
A tervek szerint május 15-én A fun-
tineli boszorkány című előadással 
nyitják meg a színházat. Májusban 
a nézőket több előadással is várják, 
amelyekre már kaphatók a jegyek.
Az évad másik bemutatója Gyur-
kovics Tibor Császármorzsa című 
színdarabja lesz, amelyet Dörner 
György rendez. A premiert június 
4-én tartják. Naprakész információk 
a színház Facebook-oldalán.

KÖNYV

Ismerd meg minden idők leg-
nagyobb kosarasait! A The Last 
Dance-sorozat óta, a legendás 
kosárlabdázókra irányuló figye-
lem óriásira nőtt Magyarországon 
is. Azonban nem csak a Chicago 
Bulls és Michael Jordan írta ennek 
a csodálatos sportágnak a törté-
nelmét. Az exkluzív kiadványban 
– amely egy népszerű amerikai 
bookazine magyar változata – a 
világ legjobb NBA-játékosai, csa-
patai, edzői szerepelnek olyan 
fantasztikus képekkel és egyedi 
összeállításokkal, amelyek minden 
sportszerető olvasót lenyűgöznek 
majd! Minden idők 10 legnagyobb 
NBA-meccse és még sok más 
érdekes összeállítás, karrier, va-
lamint több száz exkluzív fotó az 
NBA legendás világából!

FILM

A jubileumi 50. Rotterdami Nem-
zetközi Filmfesztiválon vetítik A 
horror filozófiája című, Lichter Pé-
ter és Máté Bori rendezésében 
készült egész estés absztrakt fil-
met június 2-6. között. Az alkotás 
a zsánerfilmek és az avantgárd, 
a filmelmélet és Hollywood érzéki 
összemosására tesz kísérletet.
A horror filozófiája független mű-
ként készült, nemzetközi premier-
jét az alkotók megosztva tartották 
az innovatív alkotásokat bemutató 
Torino Filmfesztiválon és a ke-
let-európai filmek egyik legrango-
sabb eseményén, a Cottbusi Film-
fesztiválon tavaly decemberben. 
Pár héttel később a filmet a rangos 
brit filmes folyóirat, a Sight and 
Sound 2020 legjobb esszéfilmjei 
közé választotta.

ZENE

Új időpontban, május 7. és 24. kö-
zött ingyenes streamkoncertekkel, 
ősbemutatókkal, Európa neves 
hangversenytermeiből közvetített 
produkciókkal online várja a kö-
zönséget a Bartók Tavasz Nem-
zetközi Művészeti Hetek.
A rendezvény online felületein nem 
csupán a hazai bemutatókat kö-
vetheti bárki a világ bármely pont-
ján, de az eseménysorozat neves 
együttesei és világhírű karmesterei 
saját városukból, legendás európai 
hangversenytermekből köszöntik 
a közönséget. A programsorozat 
célja, hogy hazai és európai part-
nerintézményekkel együttműköd-
ve még vonzóbb célponttá tegye 
Magyarországot a nemzetközi kul-
turális turizmus számára.
Részletek: www.bartoktavasz.hu

RieRsch Tamás

Idén a korábbi évekkel szem-
ben hosszabb ideig tartott, 
azonban a tavalyihoz képest 
sokkal flottabbul zajlott az 
általános iskolai beiratkozás. 
Az Észak-Pesti Tankerületi 
Központ irányítása alá tar-
tozó intézményekbe ugyanis 
már húsvéttól kezdve online 
lehetett jelentkezni a KRÉTA 
felületén.

„Rendben zajlott a beiratkozás 
– mondta Bäckné Kremm And-
rea, az újpalotai László Gyula 
Gimnázium és Általános Iskola 
vezetője –, sokkal rutinosabban 
ment minden, mint tavaly. Az 
online lehetőséggel többen él-
tek, de meglepően sokan ragasz-
kodtak a személyes beiratkozás-
hoz is. Az erre kijelölt időszak-
ban, április 15-16-án nagyjából 
harminc szülő adta le ily mó-
don a gyermeke jelentkezését az 
iskolában.”

A lila iskolában, három osz-
tályban 80-85 gyerek kezdheti 

meg szeptemberben a tanulmá-
nyait. A szám azért nem pontos, 
mert még a beiratkozás után is 
érkeznek körzetes jelentkezések 
az intézményhez.

„Minden eszközt kihasználva 
próbáltunk mankót nyújtani az 
iskolát kereső szülőknek. Töb-
bek között egy filmet készítet-
tünk, melyben az iskola mellett 
a leendő elsős tanítóinkat is be-

mutattuk, illetve az iskolapszi-
chológusunk és fejlesztő pedagó-
gusunk is tanácsokat adott a szü-
lőknek. A legjobb reklám mégis 
az, ha az idősebb gyerekek szüle-
inek jó a  véleménye rólunk. En-
nek ugyanis gyorsan terjed a hí-
re. Megnyugtató érzés, hogy sok 
testvérgyerek jelentkezik hoz-
zánk” – jegyezte meg Bäckné 
Kremm Andrea.

Idén sem
ballagtak
Csöndes hétvégével kezdődött a 
május Rákospalotán. Elmaradt 
az ilyenkor szokásos dózsás bal-
lagás, mely a korábbi években 
nagy látványosságnak számított 
a Wágner Manó téren. 

„A ballagás helyett megpró-
bálunk majd júniusban egy  
érettségi bizonyítvány-átadási ün-
nepséget tartani” – mondta Papp-
né Lukács Ágnes, az intézmény 
vezetője. „A tervek szerint a tava-
lyi évhez hasonlóan feldíszítjük 
az iskola bejáratát, ahol a végzős 
diákok egyenként vehetik majd 
át a bizonyítványukat. 

Az idei évben öt osztályban 
124 diák búcsúzik a Dózsától. 
A végzősök  ballagás hiányában 
még az utolsó hétvégén is gyako-
rolhattak. Erre szükségük lehe-
tett, hisz az érettségire készülők 
csak időszakonként konzultál-
hattak a felkészítő tanáraikkal. 
Május 3-tól a hatályos kormány-
rendelet szerint csak írásbe-
li érettségit tartottak, júniusban 
szóbelizni csak a testnevelésből 
érettségizők fognak.

Lezárult az iskolaválasztás
BEIRATKOZÁS ÉRETTSÉGI
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Az online lehetőséggel többen éltek, de meglepően sokan ragaszkodtak
a személyes beiratkozáshoz is
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ALKOTÓKÉZ
Festészet, szobrászat, komolyzene, 
könnyűzene, színjátszás, tánc. Akár 
aktív résztvevőként, akár nézőként 
szeretnénk bekapcsolódni az előbbiek
be, mindhárom kerületrészben meg
találhatjuk a számunkra érdekes prog
ramokat. 
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
Mozgóképek Távrecsegőn sorozat
Tavaszi dekoráció készítése
május 9., vasárnap 10 óra

Online Kamarazenés teadélután
május 16., vasárnap 16 óra 

Irodalmi Est a Csokonaiban
május 17., hétfő 18 óra

Palota Galéria online
Hegedűs Endre festőművész kiállítás-
megnyitója
május 28., péntek 18 óra

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

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Ismeretlen ismerős
Bleier Gábor művelődésszervező és 
Szunyogh László rajztanár beszélget
május 11., kedd, 19 óra

Merítő
Nagy Edit vendége Szabó Juli vállal-
kozó
május 16., vasárnap 19 óra

Válogatás a PeKH 
archívumából
Aranykor – Nagy Olga író, néprajzkuta-
tó előadása 1995-ből
május 18., kedd 19 óra

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

KIKÖTŐ – IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI SZIGET
Online korrepetálás
Irodalom, történelem és angol tár-
gyakból.
Felső tagozatos és középiskolás diákok 
jelentkezését várjuk, facebook-üze-
netben.
hétfőtől-péntekig 9-17 óra folya-
matosan

Csodálatos kísérletek online
május 7., péntek 16 óra

Keddi Kikötő Kreatív Krisztával
május 11., kedd 16 óra

Kikötő Anime Klub
május 13., csütörtök 16 óra 

Online gitárórák a Kikötőben
május 14., péntek 16 óra

Karate
május 18., kedd 16 óra

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

ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÚjpalotArchív
minden csütörtökön 17 órától

Gyerekszem verskuckó
Gyermeknap alkalmából gyermekver-
sek meglepetésvendégek előadásában 
az Újpalotai Közösségi Ház facebook 
oldalán. A posztokhoz hozzászólás-
ban várjuk a gyermekek rajzait, ho-
gyan képzelik el az elhangzott versek 
világát.
május 9-től 30-ig vasárnaponként 
10:30-tól

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

KANGA KLUB
Online Pacsmagolda
péntekenként

Online Öko Kanga
keddenként

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

CSOKONAI KULTURÁLIS
KÖZPONT KÖNYVTÁR
Biokertész beszélgetőkör
Ruzicska Szilárd permakultúrás előa-
dása
A részvétel ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött. A regisztrációkat a re-
gisztracio@dokuinfo.hu e-mail cím-
re várják név és e-mail cím meg-
adásával.
Az előadás linkjét a regisztrációt köve-
tően e-mailben küldik meg.
május 19., szerda 18-19 óra

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

HOL? MIT? MIKOR?
Kulturális programok a XV. kerületben 2021.05.07-05.28.

ELSŐSEGÉLY
Melyik orvoshoz milyen okból fordul
hatunk? Hogyan zajlik egy rendelés, 
mi a vizsgálatok menete, mire számít
hat a páciens? Mikor gyanakodjunk 
betegségre, és hogyan előzzük meg 
azokat? Ezernyi kérdés, ami megfordul 
vizsgálat előtt a beteg gondolataiban, 
és ezernyi válasz orvosoktól, egész
ségügyi dolgozóktól, szakemberektől 
- mert mi megkérdezzük előre, hogy 
Önök már felkészülten érkezhessenek.
Kedd, 19:00

Parlamenti Pillanatok
Törvényalkotás, rendeletmódosítás, 
parlamenti ülések, pártok közti viták. A 
Parlamenti pillanatokban az országos 
és a helyi politikát érintő kérdésekről 
kérdezzük Hajdu László országgyűlési 
képviselőt.
Péntek, 19:55

CSEPEREDŐ
Számtalan helyzet adódhat a gyerek
nevelés során, amikor a szülők elbi
zonytalanodnak. Legyen szó óvodavá
lasztásról, iskolaváltásról, magatartás-
zavarokról vagy éppen különórák fel
kutatásáról, nincs megoldhatatlan 
szituáció. Szakértőink segítségével 
ezekre a helyzetekre keresünk megol
dást a Cseperedőben.
Szerda, 19:00

A Közösségek hete programso-
rozatban két kerületi művelődési 
ház vesz részt.
A Kozák téri Közösségi Ház „Én 
Te Ő Mi Ti NŐK” címmel május 
10-én 11 órától online program-
mal várja az érdeklődőket. 
Május 15-én 10 órától pedig 
közösségi kirándulást szervez-
nek. A kirándulás célpontjára 
a https://www.facebook.com/
kozakterikozossegihaz oldalon 
lehet szavazni.
A Csokonai Kulturális központ 
Könyvtára szervezésében For-
máljuk közösségivé a város 

zöldterületeit! címmel látható 
online előadás május 12-én 18 
órától.
A részvétel ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött a regisztracio@
dokuinfo.hu e-mail címen.

Közösségek hete
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LABDARÚGÁS

LABDARÚGÁS

RieRsch Tamás

Egy újabb „aranygene-
ráció” érlelődik a Dal-
noki Jenő Labdarúgó 
Akadémián. Az U13-as 
csapat a nagypályán és 
a futsalban is kimagas-
lóan szerepel.

„Büszke vagyok a  tanít-
ványaimra – mondta Si-
mon Péter, az akadémia 
szakmai vezetője és az 
U13-as csapat nagypá-
lyás edzője, – mert hét-
ről hétre bizonyítják, 
hogy van bennük spiri-
tusz. Ha így fejlődnek, 

akkor szép jövő előtt 
állhatnak a játékosok.” 

Az U13-as csapat Si-
mon Péter irányításával 
a nagypályás bajnokság-
ban jelenleg a 3-4. helyen 
áll. A csapat emellett – 
Csakacsel néven  – Va-
dászi Edward vezetésé-

vel részt vesz a Budapesti 
U13-as Futsal Bajnokság-
ban is, ahol mindössze 
egy vereségük van (attól 
a TF-től, akiket a vissza-
vágón sikerült legyőzni-
ük), ez pedig azt sejteti, 
hogy még a bajnoki cím-
re is eséllyel aspirálnak. 

A gyerekek heten-
te négy-öt edzésen vesz-
nek részt, illetve egyszer 
nagypályán, kétszer pe-
dig futsalban bajnoki 
mérkőzést játszanak.  A 
sok munka jó közösségé 
kovácsolta őket, ami ma 
már eredményességgel is 
párosul.

A dalnokis szakmai 
stáb célja, hogy a csapa-
tot a nyári átigazolási 
időszakban is együtt tart-
sa, így jövőre a kis klub 
történetében először az 
U15-ös bajnokságban is 
érdekelve lehetnének. A 
cél persze az, hogy a fi-
atalok idővel a nagyobb 
klubok érdeklődését is 
felkeltsék.

RieRsch Tamás

A REAC Sportiskola idén 
télen sem tétlenkedett. 
Az edzések és mérkőzések 
mellett ugyanis a legutóbbi 
átigazolási időszak is szép 
eredményeket hozott. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy 
ezen a télen öt fiúnk, Nagy 
Joshua (2002-es születésű), 
Skripek Dávid (2003), Ho-
monnay Gergő (2003), Szal-
kai Márton (2004) és Török 
Csaba (2004) Paksra, míg két 
fiatalabb játékosunk, Borgu-
la Máté (2006) és Göndör Fi-
lemon (2007) a Vasas Kubala 
Akadémiához igazolt – mond-
ta Illés Károly, a sportisko-
la utánpótlásvezetője. – Az 
elsődleges célunk, hogy mi-
nél több játékost tudjunk el-
juttatni hazai viszonylatban a 
legmagasabb szintre.”

Az utánpótlásnevelő klu-
bokat minősíti, ha minél több 
tehetségüket tudják „elad-

ni” a nagyobb sportegyesüle-
teknek. Az ugyanis azt bizo-
nyítja, hogy az adott neve-
lő klubnál jó szakmai munka 
folyik. A REAC Sportisko-
la edzői teamje büszke lehet 
arra, hogy egy-egy átigazolá-
si időszakban rendre négy-öt, 
de néha több fiataljuk játékjo-
gát sikerül értékesíteniük. A 

közelmúltban a XV. kerületi 
sportiskolából került Győr-
be ifjabb Mátyus János (2004), 
a Videotonhoz Dulka Zoltán 
(2004), a Vasas Kubala Akadá-
miához Szabó Levente (2005), 
Kovács Kristóf (2004), Phan 
Duy Dhuong (2008) és Ese-
ry Desmond (2008), a Puskás 
Akadémiához Vajda Milán 

(2006) és Rózsa Dániel (2006), 
illetve az Újpest FC-hez Men-
di Armand (2003), Lezs ák Lá-
zár (2003) és Takács Kristóf 
(2003) is. 

A felsorolt játékosok egye-
lőre még új klubjuk utánpót-
lásában szerepelnek, azon-
ban kellő kitartással, szorga-
lommal a volt sportiskolás 
Lukács Dániel és Thorvun 
Alexander nyomába érhet-
nek. Az előbbi ugyanis az 
NB I-es Budapesti Honvéd, a 
másik pedig a másodosztályú 
Szentlőrinc felnőttcsapatának  
tagja.

„A fiataljaink előtt van egy 
másik fejlődési út is – mond-
ta az utánpótlásszakvezető –, 
a helyi felnőttcsapat, a REAC 
is sok tehetségünknek biztosít 
játéklehetőséget. A klub egye-
lőre a Budapest-bajnokság I. 
osztályában szerepel, de cél, 
hogy a saját utánpótlásra tá-
maszkodva előbb-utóbb visz-
szatérjenek majd a nemzeti 
bajnokságba.”

A cél
a csapat 
egybentartása 
a következő 
idényre

Lehetőség fiataloknak

 Borgula Máté és Göndör Filemon a Vasas Kubala Akadémiához igazolt

Tehetséges korosztály
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A NEMZET SPORTOLÓJÁTÓL 
BÚCSÚZUNK
Ismét egy nagy sportikontól bú
csúzunk. Április 24-én, 76 éves korá
ban elhunyt Monspart Sarolta tájfutó 
világbajnok, a Nemzet Sportolója. Első 
magyarként tájfutó világbajnoki cím
mel rendelkezett, és első magyar női 
maratonfutóként bőven három órán 
belül futotta le a 42 195 méteres tá
vot. Fényes jövő állt előtte, azonban 
1978-ban edzés közben megcsípte 
egy kullancs, vírusos agyvelőgyulla
dása lett, hat napig kómában feküdt, 
élet és halál között lebegett, melyből 
felépült, ám a betegség miatt élspor
tolói karrierje befejeződött. Saci azon
ban nem adta fel, edző, szövetségi 
kapitány, majd sportvezető lett. Pálya
futása során rengeteg embernek adta 
át a mozgás, a futás szeretetét.

NYOLCAN KAPTAK 
TÁMOGATÁST
A kerületi önkormányzat 2019-ben 
alapította a Kulcsár Győző Sportolói 
Ösztöndíjat, melynek célja a szociáli
san rászoruló fiatalok sporttevékeny
ségének támogatása. A rendelet ér
telmében az ösztöndíj minden évben 
négy kategóriában összesen nyolc, 
– egyéni sportágban és csapatsport
ágban is 2-2 lány és fiú – sportoló 
részére adományozható. Az ösztöndí
jat elnyerő fiatalokat az önkormányzat 
nettó 100.000 forint támogatásban 
részesíti. Idén a felhívásra összesen 
22 pályázat érkezett. A Kulturális Bi
zottság az április 20-i ülésén bírálta 
el a kérelmeket, az idei szerencsés 
nyertesek: Szilágyi Bence és Szilágyi 
Roland labdarúgók, Huszár Marcell 
kajakos, Kovács Gergely Kristóf kara
tés, Janka Tamara Boglárka röplab
dázó, Nagy Emili, akrobatikus rock’n 
roll, Etter Laura légtornász és Megyesi 
Lili karatés.
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FUTSAL

SÚLYEMELÉS

A Testvériség-Újpalota Sport-
egyesület Elem utcai súlyemelő-
termében rendezték az Iskolás 
Országos Bajnokságot (régebbi 
nevén diákolimpiát) április 24-
25-én. A versenyen közel 120-an 
léptek dobogóra. 

A rangos sporteseményen ki-
válóan szerepeltek a kerületi klu-
bok sportolói. A XV. kerület 
a Testvériség-Újpalota SE-nek 
és a REAC Sportiskolának kö-
szönhetően az utóbbi években 
a főváros súlyemelőközpontjá-
vá vált. Nem véletlen, hogy ezt 
az országos versenyt is a kerü-
letben rendezték. Nemcsak szer-
vezetileg számít éllovasnak a ke-

rület, hanem a helyi klubok az 
eredmények terén is elöl járnak. 
A két klub versenyzői az Iskolás 
Országos Bajnokságon is kiemel-
kedően teljesítettek. A fiatalabb 
egyesületnek számító REAC 
Sportiskola növendéke, Bunász 
Gábor a serdülő korosztály 61 
kg-os súlycsoportjában szerzett 
ezüstérmet. A tesis súlyemelők 
pedig hat érmet szereztek. Új-
vári Lajos ifjúsági kategóriában, 
67 kg-ban iskolás országos baj-
nok lett, Polgár Virág a junior 
lányok 59 kg-os súlycsoportjá-
ban és Vereszki Anna Léna a ju-
nior lányok 55 kg-os kategóriájá-
ban második, míg Szigeti Dávid 

László, a junior fiúk +109 kg-os, 
Vincze Viktória a junior lányok 
59 kg-os és Gábor Bence a serdü-
lő fiúk 89 kg-os súlycsoportjában 
lett a harmadik. (r.t)

Véget ért az idei álom

„Súlyos” eredmények

RieRsch Tamás

Kikapott a listavezető TFSE 
Szertarsport csapatától a 
REAC Sportiskola a férfi 
felnőtt futsalbajnokság  
NB II Nyugati csoportjának 
felsőházában. 

A mérkőzés abszolút vesztese 
Kollár Zsolt sportiskolás együt-
tese volt, amely nemcsak egy 
rangadót és ezzel felsőházi ve-
retlenségét veszítette el, hanem 
a reményét is, hogy idén feljut-
hat az NB I-be. Még nincs vége 
a bajnokságnak, és a mostani, ne-
gyedik helynél előrébb is végez-
het majd az együttes, azért le le-
het szögezni, hogy már eddig is 
erején felül teljesített a kerületi 
futsalcsapat. 

A REAC SISE szinte az 
egyetlen csapat az NB II-ben, 
amely nem rendelkezik saját 
csarnokkal, így edzés nélkül 
készül a bajnoki meccseire. A 
játékosai mind képzett labda-
rúgók, ám  a tapasztalatukat 
nagypályán szerezték,  ami tel-
jesen más játékmódot igényel, 
mint a teremfoci. Kiss Tamá-
sék ennek ellené-
re kiválóan szere-
peltek. A Magyar 
Kupában a leg-
jobb nyolcig ju-
tottak, ahol csak 
az első osztályú 
Újpest tudta meg-
állítani őket. A 

bajnokságban is sérülésekkel és 
fertőzésekkel kellett megküz-
deniük, ami a teremhiány mel-
lett tovább nehezítette gond-
jaikat. Az alapszakasz végé-
re azonban sikerült összeállnia 
az együttesnek, és egy huszá-
ros hajrával, illetve egy Bag el-

leni 8–7-es győze-
lemmel az utolsó 
pillanatban kva-
lifikálták magu-
kat a felsőházba. 
A csapat leggyen-
gébb mutatóval, 
mindössze 1 ho-
zott ponttal, a ha-

todik helyen állva kezdte meg 
menetelését a hatcsapatos felső-
házban. Aztán láss csodát, há-
rom veretlen fordulót követő-
en máris a második helyen ta-
lálta magát. 

Nos, így érkeztünk az áp-
rilis 26-i TFSE elleni rangadó-
hoz, amely az NB I-es felju-
tásról szólt. Sajnos az érdemi 
dolgok már az első félidőben 
eldőltek, a találkozót a sokkal 
magabiztosabb TFSE nagy fö-
lénnyel nyerte. A sportisko-
lás csapat egy álommal szegé-
nyebb lett, de azért a dobogót 
meg kell célozni!

A negyedik 
helynél előrébb 
is végezhet 
az együttes

Bunász Gábor 61 kg-ban ezüstérmes

AZ NB II-ben csak a REAC SISE nem rendelkezik saját csarnokkal
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A Tizenötödik következő 
megjelenése: 2021. május 20.
Lapzárta: 2021. május 13., 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. május 14. 
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 2021/07. szám helyes meg
fejtése: „A vakvezető kutyák 
világnapja”
A 2021/07. szám helyes meg
fejtői közül dr. Magyar Vik-
tória, XV., kerület., Szabó T. 
Anna: határ című könyvét
Pálinkás Tibor, XV. kerület, 
Spiró György: Egyéni javaslat 
című könyvét nyerte.
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kapcsolatos 
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megtehetik a Répszolg 

által üzemeltetett, 

ingyenesen hívható 

„zöldszámon is: 

+36 80 205 062

Építőanyag
és tüzelőanyag

Konténeres sittszállítás
Építő- és tüzelőanyag

www.malaky.hu

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykft@gmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12

1152 Budapest, XV., Rákos út 173.
Tel./fax.: 308-0052; 306-9338
e-mail: malakykft@gmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7-17; Sz: 7-12TERMELŐI 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
Sürgősen elcserélném XV.ker. Zsóka-
vár u.-i 2. emeleti örökbérletű, önkor-
mányzati lakásom,  78 nm, 3,5 szobás, 
a ház részt vett a panelprogramban, 
amely igényesen felújított.  
Tel.: +36 1 604 9141 15 órától Ingatla-
nosok kérem, ne hívjanak. 

Eladó: XV.ker. Polgármesteri Hivatal kör-
nyékén egy 24 nm-es, galériás lakás ga-
rázzsal. A lakás utcára néz, napfényes. 
Hatalmas udvaron, nyáron medencével, 
grillezéssel. Közel Rendőrség, OTP, Pos-
ta, Aldi, Penny, SZTK. 
Tel.: +36 70 260 0863

Eladó Rákospalotán 50 nm-es, 2 szo-
bás, 2. emeleti, erkélyes, klímás TÉGLA-
LAKÁS beépített gépekkel és teljes bú-
torzattal + kocsibeállóval a zárt udvaron. 
Elhelyezkedése kiváló, frissen festve, ha-
mar költözhető. Tel: +36 20 949 1556

Eladó Rákospalotán a Dal utcában 
található téglaépítésű társasházban 
60nm+9nm erkélyes első emeleti össz-
komfortos két és félszobás lakás. Étke-
zőkonyhás a két szoba az erkélyre és a 
kertre néz. A fürdőszoba és a WC külön, 
az udvaron gépkocsibeállóval. Irányár: 
47 M Ft.Tel: +36 20 953 8209

Eladó Budapesttől 11 km-re Fót-i határ-
ban hétvégi telek téglaépítésű ház – pin-
ce, melléképület, gyümölcsös. Irányár: 
11 M Ft. Tel.: +36 20 241 1395

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

Eladó 5 szobás, nagykonyhás, fürdő, 
WC, 100 nm-es alapterületen, emeletes 
családi házam Nógrád megyében Ka-
rancsságon, csendes utcában, a ház tet-
szés szerint felújítandó, vagy cserélném 
kisebb budapesti öröklakásra. 
Tel.: +36 70 300 9295

Kiadó Balatonalmádiban 50 nm-es 
fertőtlenített nyaraló nagy terasszal, gép-
kocsi beállóval 4 főre 1 hétre 100.000 
Ft-ért.  Elő- és utószezon olcsóbb. 
Tel.: +36 30 727 2727

Kiadó Újpalotán nem dohányzó hölgy-
nek külön bejáratú kis szoba olcsón kis 
segítség beszámítva. 
Tel.: +36 20 510 2591 du 14 órától 20-ig

Kiadó középkorú párnak + egy felnőtt 
hozzátartozónak 2 szobás lakás bútoroz-
va. Internet, TV, hűtő, mosógép van. 
Tel.: +36 30 936 3522

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

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

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

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

ADOK–VESZEK
Eladó varrodámból megmaradt méte-
ráru. Pamut, selyem, szövet, fekete, fe-
hér csipke méterben, cipzár 18 cm, 120 
cm többféle színben, könyvek, HIFI. 
Tel.: +36 20 592 0813

Eladó siesta gázpalackkal működő hő-
sugárzó 12 E Ft., tonett szerű közepes 
méretű karosszék 4 db 12 E Ft., pol-
cos TV állvány 10 E Ft., gömbölyű asztal 
négy székkel (teraszra való) 40 E Ft., pi-
ros turista palack 5 és 10 kg-s  5 E Ft., 
napernyő (barna-óarany szín), 2 db he-
verő, csak a kárpitozott része. 
Tel.: +36 20 443 6661

Eladó 2 db gyerek roller, 1 db villany-
bojler 50 l-es, 2 db olajradiátor, 1 db 
előszobafal tükrös, akasztós, cipőtartós, 
1 db új tükör 2 m x 160 cm.  
Tel.: +36 20 282 9580

Eladó  régi mákdaráló, húsdaráló, cér-
nametélt vágó, régi Belker vasmázsa, 
Rejtő-könyvek, foci témájú könyvek, ke-
resztrejtvény lexikonok. 
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, 
Csepel 30-as lábbal hajtós varrógép 20 
E Ft régi Singer varrógép 10 E Ft, erdélyi 
népművészeti  padlóváza 6 E Ft.
Tel.: +36 20 953 8209    

Eladó egy kifogástalan állapotú Leno-
vo ideapad S145 151IGM típusú laptop 
jótállással 80 E Ft. 
Tel.: +36 20 295 2197

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

Eladó kistermetű kerti és szobai növé-
nyek olcsón. Tel.: + 36 1 306 6740

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

INGYEN ELVIHETŐ
Gyűjtőknek, vagy akit érdekel, fel-
ajánlom a Szép Lak összes számát 
2004. évtől. Tel.: +36 30 563 6536

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

Eltartási szereződéssel családi há-
zamban házrészt előkerttel biztosítok. 
Hívjon bizalommal. 
Tel.: +36 1 306 6102

Életjáradéki szerződést kötnék idős 
emberrel, nagy összegű kifizetést és havi 
járandóságot ajánlanék az ingatlanért 
cserébe. Egy gyermekes anyuka. 
Tel.: +36 70 633 1486 

Eltartási szerződést kötnék idős, 
gyermektelen, örökös nélküli személlyel 
vagy házaspárral. XV.ker-ben lakom al-
bérletben, gondozást, háztartási munkát, 
ügyintézést stb. vállalok. Minden megol-
dás érdekel. Tel.: + 36 20 967 8196

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

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

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

ÜZLETI APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS 

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes ki-
szállással, készpénzért vásárol köny-
veket, teljes könyvtárakat, térképeket, 
metszeteket, kéziratokat, képeslapokat, 
festményeket, porcelánokat, teljes ha-
gyatékot. 
Tel: 06(1)312-62-94; 
+36 30 941-2484

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
WC-k, tartályok, csapok javítása, cseréje. 
Vízszerelés. Tel.: 0620-491-5089

+36 30 232 8383



HIRDETÉS

Szombatonként  kedvezmény

A FŐ ÚT-i 
„GYÓGYSZERTÁR A MEGVÁLTÓHOZ” 

PatikaSzombat! 

A Posta és az OTP mellett!
FŐ ÚT 62.

T.: 06 1 307 6317

 

Valós

 PATIKÁBAN 

 
Más akcióval össze nem vonható. 

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre. A részletekről érdeklődjön a gyógyszertárban. Az akció 2020. december 31-ig érvényes.

xvmedia.hu
hírek, aktualitások a XV. kerületről

	 Friss	hírek	a	XV.	kerületről,	Budapestről,	
Magyarországról és a nagyvilágról a hét 
minden	napján,	naponta	többször	is
	 Videók	–	tudósítások,	interjúk	és	
közéleti-információs	műsorok
	 Az	XV	TV	műsorai	élőben	és	visszanézhető	módon
	 Kerületi	programajánló
	 Áttekinthetőbb,	egységes	arculat
	 PODCAST:	hogy	a	kocsiban	is	meghallgathassa

Megújult telefonos  
XV Media app! 

	 Friss	hírek	–	értesítésekkel

	 Videók

	 Podcast

	 Aktuális	ÉLETképek	magazin

	 Androidra	és	iPhone-ra
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