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Barátságos védekezés

A járványügyi védekezésben a kínai–magyar ösz-
szefogás előtt tisztelgett a városrész. Duan 
 Jielong, a Kínai Népköztársaság magyarországi 
nagykövete június 18-án ez alkalomból látogatott 
a XV. kerületbe.

A járvány megfékezése sok erőfeszítéssel járt, 
számos kihívás elé állította az önkormányzatot, a 
kerület valamennyi lakosát és azokat, akik elszánt 
küzdelmet folytattak nap mint nap munkájukkal. A 
kerületben élő kínai közösségek és testvérvárosok 
egyaránt kivették a részüket a közös védekezésből. 
Ennek az összetartásnak a tiszteletére szervezett 
ünnepi találkozót az önkormányzat.  

Cserdiné Németh Angéla polgármester meg-
hívására a nagykövet kíséretében érkezett Liu 

Zhenhua, a nagykövetség titkára, valamint Qin 
Han attasé. A rendezvényre a kerületiek számára 
már jól ismert urak: Weng Ruiming, Wei JinQiu 
és Wang Yuxiang is meghívást kaptak, akik ma-
gánszemélyként járultak hozzá nagy mennyiségű 
védőfelszerelés-felajánlásával a XV. kerület járvány 
elleni védekezéséhez.

„Nagyon sokat segítettek a kerületben élő kínai 
barátaink, akik kérés nélkül az elsők között nyújtot-
tak segítő kezet, valamint összekötöttek minket a 
testvérvárosainkkal. Mindez nyilván nem jöhetett 
volna létre a nagykövetség közreműködése nélkül. 
Köszönetünket fejezzük ki, hogy a nagykövet előse-
gítette a védőfelszerelések beérkezését az országba 
és kerületünkbe” – fogalmazott a polgármester.

A Kínai Népköztársaság és a XV. kerület kap-

csolata hosszú múltra tekint vissza. Jelenleg két 
kínai településsel van testvérvárosi megállapodás, 
2007 óta Sanminggel, 2012 óta pedig Linyivel – ők 
maguk kezdeményezték a kapcsolatfelvételt. Ebből 
a két városból érkeztek meg elsőként a városrész 
védekezését elősegítő eszközök (orvosi maszkok, 
védőruházat, védőszemüvegek, gumikesztyűk). A 
polgármester köszönetét fejezte ki a segítségért Tai-
cang városának is, amely a kerületi testvérvárosok 
sorát gazdagíthatja a jövőben, továbbá Gyöngyös 
testvérvárosának, Luohének, ahonnan szintén ér-
keztek adományok.

Duan Jielong nagykövet beszédében kiemelte, 
hogy a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatokat a 
barátság és az együttműködés jellemezte az elmúlt 
esztendőkben. Háláját fejezte ki, hogy a XV. kerület 
mindent megtesz azért, hogy a kínai kultúra és a 
kínai cégek  otthon érezhessék magukat Magyar-
országon. Hangsúlyozta továbbá, hogy amikor Kína 
szembesült a járvány nehézségeivel, Magyarország 
az elsők között jelezte segítségét az országnak. Mé-
lyen megérintette a kínai emberek szívét, és szív-
vel-lélekkel viszonozták ezt. A nagykövet ígéretet 
tett, hogy a testvérvárosoknak is beszámol az ese-
ményről, és átadja az elhangzott elismerő szavakat, 
jókívánságokat.

A jeles alkalomból polgármesteri dicséreteket, 
magyar, angol és kínai nyelvű köszönetnyilvánító 
emlékplaketteket vehettek át a delegáció tagjai és 
a meghívottak. A találkozón a XV. kerület alpol-
gármesterei, jegyzője, aljegyzője, kabinetvezetője 
is jelen voltak, továbbá a koronavírus-járvány 
elleni védekezés megszervezésében kiemelke-
dő jelentőségű munkát végző Reiszné Naszádi 
Magdolna, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti 
Főosztály főosztályvezetője, dr. Buzna Andrea, a 
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigaz-
gatója és Hudák Tamás fővárosi ügyekért felelős 
polgármesteri referens.                                               D. I.

Támogatás a kerületből és külföldről | Cserdiné Németh Angéla oklevéllel köszönte meg a segítséget
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Bizakodás a kereskedelemben
A XV. kerület mozgalmas pont-
ja a 25 éve működő Pólus Center, 
melynek életére szintén rányom-
ta a bélyegét a járványhelyzet. A ta-
pasztalatokról, az újrakezdésről a 
bevásárlóközpont irányítói beszéltek. 

– Március végén mindenki azt gondol-
ta, hogy teljes gazdasági összeomlás 
jöhet, mivel semmilyen vásárlói szo-
kás nem lesz a régi. „Az első hetekben 
az egészségvédelmet helyeztük elő-
térbe – jelentette ki Tomcsányi Erzsé-
bet, a tulajdonos CPI Property Group 
Pólusért felelős vezetője. – Ez volt az 
a szituáció, amelyre még jogilag sem 
tudtunk felkészülni. Gyorsan alakult 
ki ez az új helyzet és gyorsan kellett 
reagálni, végül elégedettek lehetünk 
azzal, amit kihoztunk belőle.”

Ahogyan megjelent a vírus Euró-
pában, a bevásárlóközpontban már 

számítottak rá, hogy előbb-utóbb 
Magyarországra is begyűrűzik a fer-
tőzés, ezért hamar fokozott fi gyelmet 
fordítottak a gyakoribb takarításra, 
fertőtlenítésre. – Végig arra töreked-
tünk, hogy a vásárlók és itt dolgozók 
egyaránt biztonságban legyenek – 
hangsúlyozta Tomcsányi Erzsébet. Az 
üzemeltetést végző amerikai tulajdonú 
cég komoly utasításokat, rendszabá-

lyokat alakított ki a munkavégzésre, a 
home offi  ce-ra és a távolságtartásra – 
erről Magyar Judit, a bevásárlóközpont 
igazgatója beszélt. Nagy segítséget 
jelentett az is, hogy a kerületi, illetve 
a fővárosi önkormányzat közreműkö-
désével juthattak hozzá egészségügyi 
óvintézkedésekre felhívó matricákhoz. 
A járványhelyzetet pedig a fejlesztések 
terén próbáltuk kihasználni.

Tomcsányi Erzsébet szerint pozi-
tív lendületet adott a kereskedőknek, 
amikor világossá vált, hogy a járvány 
magyarországi lefolyása nem fogja 
a nyugat-európai forgatókönyvet 
kö vetni. Senki sem látja már olyan 
borúsan a helyzetet, kiderült, hogy a 
két hónapos időszak rövid volt ahhoz, 
hogy a vásárlási szokások érdemben 
megváltozzanak. Az online értékesí-
téssel sokan tudták ellensúlyozni a 
forgalomkimaradást. Az első ijedtség 
után már együttműködően állnak a 
folytatáshoz a kereskedők. 

Május végén fokozatosan újrain-
dult az élet. „Gyere be, hogy mozdulj ki” 
szlogennel indítottak kampányt. Cza-
kó Viktória, a bevásárlóközpont mar-
ketingmenedzsere elmondta: gyorsan 
tértek vissza a látogatók, azonban az 
óvatosságot még mindenkinek érde-
mes betartani.                                      É. K.

Gyorsan visszatérnek a látogatók | Nem változtak a vásárlási szokások
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Üzembe helyezés falon keresztül 
Megérkezett a várva várt CT-be-
rendezés a Rákos úti szakrendelő-
be. A Dr. Vass László Egészségügyi 
Intézményben már hónapok óta zaj-
lott az eszköz helyének kialakítása. 

A földszinten található anyaggaz-
dálkodási és műszaki részleget át-
költöztették az Őrjárat utca 4. szám 
alá, az így felszabadult helyiséget 
pedig átalakították CT-vizsgálóvá. A 
berendezést azonban a mérete miatt 
nem tudták volna az ajtón keresztül a 
helyére vinni, ezért ki kellett bontani 

a Rákos úti rendelő falát. Ezen a nyí-
láson emelték június 16-án a helyére 
az új eszközt, melynek azonnal meg-
kezdődött a beszerelése. 

– Várhatóan július 15-én helyezzük 
majd üzembe az új eszközt – tudtuk 
meg dr. Buzna Andrea főigazgatótól. 
– Még meg kell várnunk a szüksé-
ges ÁNTSZ-engedélyeket, illetve 
már megkezdtük a dolgozók – három 
operátor és két adminisztrátor – fel-
vételét. A vizsgálatok után a leleteket 
nem nálunk, hanem egy központban 
készítik majd el.

A kerületi lakosoknak az ingyenes 
CT-vizsgálat  beutalóköteles lesz, il-
letve a vizsgálatok előtt időpontot kell 
majd foglalni. A vizsgálatokra az első 
hónapokban munkanapokon 8–14 óra 
között lesz lehetőség, később azonban 
szeretnék ezt az időpontot 19 óráig 
kibővíteni. Az új eszköz beszerzését 
száz százalékban az önkormányzat 
fi nanszírozta. Cserdiné Németh An-
géla polgármester és a Mindenki a 
Tizenötödikért frakció már a kampány 
során ígéretet tett arra, hogy megvá-
lasztása esetén a helyi egészségügyi 

szolgáltatásokat CT-vizsgálattal is 
bővíti. A több mint 130 millió forintba 
került berendezés üzembe helyezését 
egy évvel korábbra tervezték, ám a 
tavalyi költségvetés elfogadásának tíz 
hónapos késleltetése miatt a beszerzés 
és a beszerelés is az idei évre maradt. A 
modern berendezésnek köszönhetően 
a várólisták is rövidülhetnek, illetve a 
diagnózisok felállításánál fontos sze-
repet játszik majd, hiszen egyes beteg-
ségek korai felismerésével a kezelések 
is időben megkezdhetőek lesznek.

Riersch Tamás

Koronainfó
A veszélyhelyzet megszűnésével jú-
nius 19-én tartotta utolsó sajtótájé-
koztatóját a koronavírussal kapcso-
latban dr. Buzna Andrea főigazgató. 
Megköszönte a lakosság fegyelme-
zettségét és türelmét, mint mondta, 
a szakrendelés most már visszaáll 
a normál menetrendre. Előjegyzés 
azonban továbbra is szükséges, 
amit a recepciósok végeznek, tele-
fonon elérhetőek, és mindent meg 
tesznek, hogy ne legyen torlódás és 
mihamarabb bekerüljön mindenki a 
vizsgálatokra. A belépéskor továbbra 
is szükséges a kérdőív kitöltése, és 
bár nem kedvelt marad. A kesztyű 
és a maszk az orvosoknak továbbra 
is kötelező, míg a betegek számára 
csak a maszk ajánlott. 

A Rákos úti szakrendelő orvosi 
gépállománya egy korszerű labor-
géppel is gazdagodott, a labora-
tóriumi munkát egy új immun-
kémiai automata segíti június 
11-től. 

Az intézmény a gép beszerzésével 
egy korszerűbb, gyorsabb automatát 
vásárolt, melynek üzemeltetése nem 
jelent többletkiadást. Ezzel a beren-
dezéssel mérik a betegek hormon-, 
tumormarker- és egyéb speciális 
vizsgálati anyagait – tudtuk meg 
dr. Lisovszky Erika laborszakrende-
lést vezető főorvostól. 

A hamarosan „munkába álló” 
modern eszköznek köszönhetően az 
intézményen belül végezhető vizs-

gálatok által rövidülhetnek a váró-
listák. A diagnózisok felállításánál 
is fontos szerepet játszik, hiszen 

egyes betegségek korai felismeré-
sével időben megkezdhetők a keze-
lések.                                        D. I.

Laborkorszerűsítés 

Rövidebb várólisták | Új immunkémiai automata segíti a munkát
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Jelentősebb útfelújítás 
kezdődött a rákospalotai 
 Batthyány utcában. A Fő-
városi Csatornázási Mű-
vek először elvégzi a csa-
torna korszerűsítését, majd 
a Répszolg kezd útfelújítás-
ba. A munkálatok júniustól 
szeptemberig tartanak.

A Fővárosi Csatornázási Mű-
vek a gerinccsatorna cseréjét 
végzi a Batthyány utcában, 
ezért június elejétől augusz-
tus közepéig lezárták a Rá-
kóczi utca és Fő út közötti 
szakaszát.

A csatornarekonstrukci-
ót követően, augusztustól a 

Répszolg veszi át a terepet, 
mert elvégzi az útburkolat 
cseréjét, helyreállítását a 
Bartók Béla utca és a Fő út 
közötti szakaszon. A munká-
latok alatt új burkolatot kap 
az utca, emellett a víznyelőket 
igazítják szintbe; ahol szüksé-
ges, ott a vízelvezetést is javít-
ják, illetve a szegélyeket és a 
járdát is felújítják. A Répszolg 
ügyvezetőjétől azt is megtud-
tuk, hogy a forgalomcsillapító 
küszöböket is visszaépítik 
majd a mintegy másfél hóna-
pig tartó korszerűsítés alatt.

Az útfelújítási munkála-
tok mintegy nettó 80 millió 
forintba kerülnek.             J. Á.

Június elején mintegy háromszáz kátyú fel-
számolása kezdődött meg az önkormányzat 
kezelésébe és fenntartásába tartozó uta-
kon, utcákban. Körülbelül két hónap alatt 
végzik el ezek kijavítását.

Az aszfaltkeverő telepek télen nem működtek, 
így sokáig csak hidegaszfalttal javították a bal-
esetveszélyes úthibákat, ez azonban csak ide-
iglenes megoldás, hiszen megfelelő kötőanyag 
híján ezek rövid idő alatt kiverődnek a jármű-
forgalom miatt. A szakszerű javításokat csak 
a keverőtelepek újranyitását követően lehetett 
megkezdeni, azonban idén a koronavírus-jár-
vány miatt az úthibák javítása is kitolódott.

A javítások mielőbbi elvégzése érdekében a 

Répszolg munkatársain kívül alvállalkozót is 
bevonnak a kátyúzásba – mondta dr. Jankura 
Tamás ügyvezető. Kiemelte: a tömegközleke-
dési útvonalak kezelését, karbantartását nem 
a kerületi önkormányzat végzi, hanem a Buda-
pest Közút. Az ott keletkező kátyúk kijavítása 
fővárosi feladat.                                              JóGi

Felújítják és ezzel együtt átalakít-
ják a Bosnyák téren a zuglói vil-
lamoskocsiszín előtti villamosvá-
gány-hálózatot. Az építkezés ideje 
alatt, várhatóan augusztus köze-
péig a 3-as és a 62-es villamos az 
Örs vezér tere felől csak a Szug-
ló utcáig közlekedik majd, a 69-es 
villamos pedig nem jár. A 3-as és 
a 62-es villamos helyett a Szug-
ló utcától a Mexikói út, illetve Rá-
kospalota felé, a 69-es villamos 
helyett pedig a teljes vonalon pót-
lóbuszok közlekednek. A Bosnyák 
téren és környékén a közúti forga-
lomban továbbra is korlátozások-
ra kell számítani – közölte a BKK.

A BKV Zrt. zuglói villamoskocsiszín-
je előtti vágányhálózat felújításra, 
átalakításra szorul, mert jelenleg a 
villamosok ki-, illetve beállásakor 
jelentősen akadályozzák a Bosnyák 
tér közúti kapacitását. A fejlesztés 
megvalósításával a környék útfor-
galma jelentősen javulni fog, hiszen 

a kocsiszínbe egyszerűbben tudnak 
majd beállni a villamosok, így nem 
kap hosszabb ideig tartó piros jelzést 
egyszerre több csomóponti közúti és 
gyalogos irány is – jelezte a közleke-
dési társaság.

Június 15-től augusztus közepéig 
az alábbiak szerint változik a villa-
mosközlekedés:

A 3-as villamos rövidített útvo-
nalon, a Gubacsi út / Határ út és a 
Szugló utca / Nagy Lajos király útja 
között közlekedik. A Mexikói út és a 
Szugló utca / Nagy Lajos király útja 
között 3-as jelzéssel pótlóbusz jár. A 
pótlóbuszra a Mexikói útnál a busz-
végállomáson, a Szugló utca / Nagy 
Lajos király útjánál a 82-es troli 

megállójában, a Nagy Lajos király 
útján és az Erzsébet királyné útján 
pedig a villamosmegállók közelében 
található pótlóbuszmegállókban le-
het felszállni.

A 62-es és a 62A villamos rövidí-
tett útvonalon, a Blaha Lujza tér és a 
Szugló utca – Nagy Lajos király útja 
(62-es), illetve Kőbánya alsó vasútál-
lomás (Mázsa tér) és a Szugló utca 
– Nagy Lajos király útja (62A) között 
közlekedik. Rákospalota, MÁV-telep 
és a Szugló utca – Nagy Lajos király 
útja között pótlóbusz jár 62-es jel-
zéssel. A pótlóbuszra Rákospalota, 
MÁV-telepnél, a Kolozsvár utcában 
a villamos-végállomás mellett, a 
Szugló utca – Nagy Lajos király út-
jánál a 82-es troli megállójában, két 
végállomása között pedig a 62-es 
villamos, illetve a 32-es busz meg-
állóiban lehet felszállni.

A 69-es villamos nem jár, he-
lyette a teljes vonalon pótlóbusz 
közlekedik a Mexikói út és Újpalota, 
Erdőkerülő utca között.               -já-

Felújítják a Rädda Barnen utcához közeli 
Tavasz utcai gyalogosfelüljárót.

A MÁV tájékoztatása szerint a 70-es vasút-
vonal felett Újpestre vezető hidat karbantar-

tási munkálatok miatt június 22-én délután 
5 órától augusztus 31-éig lezárják. Felújítják 
a két lépcsőkart, a beton lépcsőfokokat acélra 
cserélik és csúszásmentes bevonattal látják 
el. Kicserélik az elrozsdált elemeket és lefes-
tik az acélfelületeket. 

A kerékpárosok számára jó hír, hogy 
rámpa is készül majd, ami megkönnyíti az 
átkelést. A felújítás 35 millió forintba kerül.  

A munkálatok idején a Szerencs utcánál, 
illetve az Árpád úti felüljárón lehet majd 
gyalogosan átkelni.                                      K. I.

Villamospótlás nyár végéig

Csak busz visz a belvárosba | A 69-es sem közlekedik
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Szakszerű javításokCsatornázástól 
az új burkolatig 

Két keréken a felüljárón

Tengelytörő | Háromszáz kátyút tömnek be
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Többrétű felújítás | Munkálatok a Batthyány utcában
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Szektorfelelősök lendületben

Jószomszédi viszony

Rákospalotán, Pestújhelyen és Új-
palotán is szektorfelelősök ellen-
őrzik köztereink állapotát, felmé-
rik, dokumentálják az esetlegesen 
felmerülő hibákat, koordinálják 
azok elhárítását. 

Kerületünk mindhárom városrészé-
nek van egy felelőse a Répszolgnál. 
A szektorfelelősök feladata, hogy a 
körzetüket bejárva feltérképezzék 
a problémákat, legyen szó akár 
kátyúkról, megrongált padokról, 
illegálisan lerakott szemétről, el-
burjánzott gazról, leszakadt faág-
ról vagy szemetes homokozóról. A 
bejárás során észlelt anomáliákat 
aztán egy adatbázisban rögzítik, 
ahol egyébként a lakossági panaszok 
és a városházáról jelzett problémák 
is megtalálhatók. Így biztosítható, 

hogy a köztéri gondokra mielőbb 
hatékony megoldás születhessen – 
tudtuk meg dr. Jankura Tamástól, a 
Répszolg ügyvezetőjétől.

A rendszer arra is lehetőséget 
nyújt, hogy a kerület önkormányza-
ti képviselői a szektorfelelősökkel 
együtt bejárják saját körzetüket. 

Minden héten más-más egyéni 
körzet képviselői csatlakozhatnak a 
Répszolg szakembereihez, ily módon 
ellenőrizhetik a körzetük állapotát. 
Ezeken a bejárásokon a képviselők 
közvetlenül jelezhetik a Répszolg felé 
észrevételeiket, kérhetnek segítséget 
egy-egy probléma megoldásához.

A szektorfelelősi struktúra jó pél-
dája a hivatal, a képviselő-testület 
és a Répszolg együttműködésének. 
Segítség lehet abban, hogy az ön-
kormányzat jó gazdája legyen a ke-
rületnek. A rendszer felállítását Tóth 
Imre alpolgármester szorgalmazta, 
a városgazdálkodási főosztály veze-
tője, Benedekné Bagyinszki Márta 
pedig minden támogatást megad 
a hivatal részéről a megfelelő mű-
ködéséhez – tette hozzá dr. Jankura 
Tamás.                                              JÁg

Hatékony kárfelmérés | Minden városrésznek saját köztéri gondnoka van

Újabb állomásához érkezett a ke-
rületi játszótér-felújítási program. 
Ezúttal az Ozmán utcai létesít-
mény gazdagodott néhány újdon-
sággal. 

– Nagy igény volt erre a játszótér-
re, amit az elmúlt hat év igazolt 
is – mondta Legárd Krisztián, a 
körzet önkormányzati képviselője. 
– A játszóteret 2014-ben adtuk át a 
nagyközönségnek, és azóta is nagy 
népszerűségnek örvend.

Köszönhetően annak, hogy a park 
jó helyen van és kiváló adottságok-
kal rendelkezik. Az uniós forrásból 
épített játszótér ugyanis kiemelke-
dik a kerület hasonló közösségi terei 
közül. Az Ozmán utcai az egyetlen, 
amelyik strandröplabdapályával 
rendelkezik.  Ezenkívül 2014-ben itt 
létesült először szabadtéri fi tnessz-
park, amit az idősebb korosztály is 

használhatott. A modern játszótéren 
van mosdó, gondnoki iroda, ivókút, 
napelemes világítás és a homokozó, 

fölött egy napvitorla biztosítja az 
árnyékot.

– Az idő múlásával, illetve a 
nagy igénybevétel következtében 
volt, ami már leamortizálódott. Így 
például a nagy viharok miatt meg-
tépázódott napvitorlát kicseréltük. 
A nyári nagy melegekre tekintettel 
egy párakaput is felszereltünk a té-
ren, illetve a kisebbekre gondolva az 
egyik sarokban egy trambulint is ki-
alakítottunk – mondta Legárd Krisz-
tián képviselő. Hozzátette, legalább 
annyira büszke a szomszédos kutya-
futtatóra is, mivel hatékony közössé-
get kovácsolt össze a MÁV-telepen. 
A lokálpatrióta csapat pedig egy or-
szágos pályázaton elsöprő fölénnyel 
3 millió forintot nyert a kutyás te-
rület felszerelésére. Ezt az összeget 

az önkormányzat 2 millió forinttal 
kiegészítette, ennek köszönhetően 
ma már egy minden igényt kielégítő 
park áll a kutyások rendelkezésére 
is – jegyezte meg. 

Az önkormányzati képviselő a 
június 11-i területbejáráson arra is 
kitért, miszerint a kutyafuttatóban 
is terveznek további fejlesztéseket. 
Lesz majd medence és itató is a kis 
kedvencek számára, illetve nemrégi-
ben a kutyás rész is olyan napelemes 
világítást kapott, mint amilyet a 
szomszédos játszótér.

A két felújított létesítmény azt 
is bebizonyította, hogy rendezett 
körülmények között a kutyások és a 
gyermekes családok egymás mellett 
is békésen megférnek.

Riersch Tamás 

Napvitorla, párakapu | Gondoltak a nyári melegre
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Felemelő érzés | Megférnek egymás mellett a gyermekesek és a kutyások
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A városrész valamennyi társashá-
zában elkezdődött azoknak az új, 
kerületi tábláknak a kihelyezése, 
melyek közérdekű információkkal 
segítik az ott élők mindennapjait. 
A plasztik táblákon a polgármes-
ter és a helyi képviselők elérhetősé-
gei mellett többek között a mentők, 
a tűzoltók, a rendőrség telefonszá-
mai is megtalálhatóak.

Makai Ferenc, a 12. számú választó-
körzet egyéni képviselője elmondta: a 
választási kampányban rengeteg ház-
ba ellátogattak, és meglepődve tapasz-
talták, hogy sok lakos azt sem tudja, ki 
az önkormányzati képviselője, milyen 
ügyekben fordulhatnak hozzá, illetve 
mikor kereshetik fel a polgármesteri 
hivatal munkatársait. Így született 
meg az ötlet, hogy készüljön egy in-
formációs tábla, ami minden hasznos 
tudnivalót tartalmaz. – Szerencsére 
a frakciótársaim is osztják a vélemé-
nyem, miszerint a képviselői munkánk 
legfontosabb alappillére, hogy aktív, 
napi kapcsolatban legyünk a lakosok-
kal, és első kézből értesüljünk az őket 

érintő problémákról. Ehhez elenged-
hetetlen a hatékony információátadás, 
ami úgy a legeredményesebb, hogy 
a fontos telefonszámokat, helyható-
sági elérhetőségeket egy felületen 
összefoglaljuk, és jól látható helyen 
elérhetővé tesszük – jegyezte meg a 
képviselő.

„Bízom abban, hogy ezzel az 
eszközzel még szorosabb lehet az 
állampolgárok és az önkormányzati 

vezetés közötti közvetlen kapcsolat” 
– mondta el Cserdiné Németh Angéla 
Facebook-oldalán.

Tóth Imre alpolgármester, a 14. 
számú választókerület egyéni képvi-
selője szintén örömét fejezte ki az el-
készült táblákkal kapcsolatosan. Úgy 
fogalmazott: régóta várt információs 
csatornát nyitnak meg ezzel a lépés-
sel, hiszen a lakossági fórumokon és 
a mindennapi ügyintézéskor többször 

kiderült, hogy célszerű lenne a legfon-
tosabb önkormányzati ismertetőket 
összegyűjteni. A tábla azt az infor-
mációhiányt hivatott betölteni, ami 
a helyi közéletben segít eligazodni. 
A rendőrségtől kezdve a polgármes-
teri hivatalon át az egészségügyi 
intézményekig tartalmaz olyan tele-
fonszámokat, elérhetőségeket, amik 
praktikusak az élhetőbb mindennapok 
segítésében. – A társas- és szövet-
kezeti házak gondnokai, házkezelői 
segédkeztek abban, hogy a lépcsőhá-
zakban hová érdemes kihelyezni, ahol 
mindenki észreveszi. A családi házas 
övezetben szintén találtunk olyan 
pontokat, ahol feltűnő helyre ki tudjuk 
rakni a plasztiktáblákat – fűzte hozzá 
az alpolgármester.

Tóth Veronika alpolgármester, a 
10. számú választókerület egyéni kép-
viselője pedig célszerűnek tartja, hogy 
Cserdiné Németh Angéla polgármes-
ter és az adott terület képviselőjének 
fényképe is felkerült a táblára, mert 
így remélhetőleg a lakosok bátrabban 
fordulnak hozzájuk segítségért.

B. I.

Közérdekű információk táblákon 

Visszaállított nyitvatartás
Június 22-től a járványhelyzet előtti megszokott rendben fogadja 
a lakosságot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata.

A belépést megelőző hőmérsékletmérés megszűnik, de fontos az egészség-
biztonsági intézkedések betartása, így a maszk viselete továbbra is kötelező 
lesz az ügyfélszolgálaton. A polgármesteri hivatal ügyfélfogadása viszont to-
vábbra is szünetel, ügyfél továbbra is csak előzetesen egyeztetett időpontban 
tud belépni, kivétel ez alól az anyakönyvvezetői ügyek intézése (teljes hatályú 
apai nyilatkozat és házasságkötés bejelentése). Az ügyfélszolgálat ügyfélfoga-
dási rendje a következően alakul: hétfő: 8–18, kedd: 8–16.30, szerda: 8–16.30, 
csütörtök: 8–16.30, péntek: 8–12.30.  

Köztisztviselők ünnepe
Július 1. szerda a Közszolgálati Tisztviselők Napja, emiatt zárva 
lesz a polgármesteri hivatal – közölte Dr. Filipsz Andrea jegyző.

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napját minden év július 1-jén tartják. 
1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény, ennek emlékére négy évvel később, 1996-ban a Magyar 
Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy 
Magyarország területén tartsanak ünnepnapot. 1997-ben tartották meg első 
alkalommal, majd 2001-ben munkaszüneti nappá nyilvánították. 2011. június 
20-án az Országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-je a kormánytisztviselők 
napja is legyen, így ekkortól kezdve a neve Közszolgálati Tisztviselők Napja lett.

Tóth Veronika, Makai Ferenc és Tóth Imre
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Városházi esték újragondolva

Újraindul a Városházi esték prog-
ramsorozat, június 30-án a közéleti 
műhelybeszélgetésen ezúttal Farkas 
Franciska színésznőt, drámapeda-
gógust köszönthetjük a vendégek 
sorában.

A Rákospalotán, Pestújhelyen, Újpalo-
tán ritkaságnak számító rendezvény-
sorozatot a XV. kerületi önkormányzat 
azzal a céllal indította másfél évvel 
ezelőtt, hogy ösztönözze a lakosok és 
az önkormányzat közötti konstruktív 
együtt gondolkodást. 

Beke Károly, a helyi Polgármesteri 
Kabinet Tájékoztatási és Stratégiai 

Csoport vezetője elmondta: az utób-
bi hónapokban újraértékelődött a 
közösségi rendezvények és a kultúra 
szerepe. A veszélyhelyzet véget ért, és 
szeretnék folytatni azokat a kezdemé-
nyezéseket, amelyek felpezsdítik az itt 
élők mindennapjait. 

– A Városházi esték repertoárjának 
remélhetőleg új lendületet ad majd a 
modernizált, letisztult házasságkötő 
terem, ami különleges színfoltja az 
eseménynek. Technikailag is innova-
tív megoldásra törekedtünk, az érdek-
lődők már nemcsak a helyszínen tud-
ják követni a beszélgetéseket, hanem 
a polgármester Facebook-oldalán, 

élőben is. Az előzőekhez ké-
pest a programstruktúrán 
is változtattunk. Szep-
tembertől minden hó-
napban egy rendezvényt 
szeretnénk tartani váltakozva 
olyan, országosan elismert közéleti 
személyiségekkel és kerületi polgá-
rokkal, akiknek a véleménye iránytű 
lehet a lakosság számára. A házigazda 
Cserdiné Németh Angéla polgármes-
ter, a moderálást azonban jómagam 
vállaltam el, így külsős szakembere-
ket nem vonunk be – tájékoztatott a 
csoportvezető. 

Június 30-án, kedden este 6 óra-

kor, az egészségügyi szabályokat 
betartva, a helyszínen személyesen, 
az interneten keresztül pedig ottho-
naikban is követhetik az eseményt az 
érdek lődők. Ősztől remélhetőleg már 
szélesebb publikum előtt tarthatják 

az eszmecserét az éle-
tünket meg-

határozó, közéle-
ti és politikai témákról. Beke Károly 
úgy fogalmazott: „Farkas Franciska 
izgalmas beszélgetőpartnernek 
ígérkezik, hiszen szerteágazó társa-
dalmi munkát végez, a járványidő-
szak újabb kihívások elé állította, 
azonban a hátrányból újfent előnyt 
 kovácsolt”.                                     C. S.

Beke Károly | Eszmecsere közéleti témákról Farkas Franciska | Izgalmas beszélgetőpartner
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AZ ESTE HÁZIGAZDÁJA:

CSERDINÉ NÉMETH ANGÉLA, polgármester

KULTÚRA. JÁRVÁNY. ÚJRAKEZDÉS

A XV. KERÜLET
KÖZÉLETI RENDEZVÉNYSOROZATA

Hamarosan már a megújult környezetben 
mondhatják ki a jegyesek a boldogító igent. 
A polgármesteri hivatalban ugyanis 8 hét alatt 
teljesen átalakult a házasságkötő terem.

A több mint 30 millió forintból megújult helyiség 
modern kialakítást kapott, illeszkedve az épület 
meglévő arculatához. A teremben kék, bronz és 
az arany színek együttese elegáns hatást köl-

csönöz. Ezek a színek a falon, a bútorokon és a 
függönyökön is visszaköszönnek a teremben és 
az előtérben is. 

Az esztétikai látványon túl azonban az elekt-
romos és gépészeti berendezések korszerűsíté-
se is megvalósult. Új vezetékek, a mai kornak 
megfelelő világítás, új hangosító rendszer, több 
informatikai végpont és a klímaberendezések, il-
letve a szellőztetőrendszer biztosítja a komfortos 

használatot. Megújult a hangosító helyiség is, 
melynek méretéhez igazodó új bútorok, új pro-
jektor és korszerű technikai felszerelések segítik 
a technikusokat.

A felújított házasságkötő terem befogadóké-
pessége 60 fő, amely a mobil fal segítségével, a 
terem előtérrel való egybenyitásával növelhető. A 
lakosság a hivatalos átadást követően veheti ha-
marosan használatba a megújult  termet.             B. I. 

Elegánsan modern megoldások
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Pestújhelyen szeretettel

A XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Központnak kü-
lönleges vendégei voltak június 9-én, amely a jár-
ványügyi helyzet miatt zárva tartott. Ezen a na-
pon azonban megnyitotta kapuit az intézmény, 
így az önkormányzat néhány tagja, Tóth Veroni-
ka és Tóth Imre alpolgármesterek, Makai Ferenc 
önkormányzati képviselő és Mihály Gergő, a Nép-
jóléti Bizottság külsős bizottsági tagja személye-
sen tudták átadni Némethné Varga Viktória egy-
ségvezetőnek az adományukat.

– A halmozottan fogyatékossággal élők családjai na-
gyon nehéz helyzetben vannak, hisz már három hó-
napja nem hozhatják gyermeküket a megszokott kör-
nyezetbe – mondta Tóth Veronika alpolgármester. 

A vendégek közül Mihály Gergő a teljes, míg 
Tóth Veronika, Tóth Imre és Makai Ferenc a tiszte-
letdíjának egy részét ajánlotta fel a nehéz helyzetbe 
került kerületi családok, intézmények támogatására.

– Jelképes ez az ajándék, de mégis jól jöhet. Ezút-
tal közel 300 ezer forintból 37 családnak vásároltunk 
be élelmiszereket, illetve tisztítószereket – tette 
hozzá Tóth Imre alpolgármester.

A jótékonysági akciónak két ötletgazdája volt. 
Mihály Gergő már megbízatása kezdete óta jóté-
kony célra fordítja teljes tiszteletdíját. Korábban tá-
mogatta a nappali melegedőt, az ÉNO-t, a FENO-t, 
illetve a járvány első szakaszában nagy mennyiségű 
arcmaszkot vásárolt az Egyesített Szociális Intéz-
mények dolgozói számára is. Tervei szerint a nyári 

hónapokban a Gergő utcai gyermekotthonban a 
leamortizálódott székeket cseréli majd le, illetve 
gyümölccsel támogatja a napközis tábort is.

A másik ötletgazda az ÖTHÉT Egyesület elnöke, 
Makai Ferenc volt, aki szintén személyes elhatáro-
zásból a tiszteletdíjának egy részét a járvány ideje 
alatt karitatív célokra fordítja. Ő volt az, aki a jóté-
konykodókat összefogta, és aki a június 9-i FENO-s 
látogatást is megszervezte.

– Nagyon köszönjük ezt az önzetlen segítséget 
– mondta Némethné Varga Viktória egységvezető. 
– Ez a három hónap minden családot nagyon meg-
viselt. Reméljük, a fokozatos nyitás első lépése lehet, 
hogy ezt a 37 csomagot kiosztjuk a családoknak.

R. T.

Az elmúlt másfél évben nagy volt 
a mozgás a pestújhelyi Sztárai Mi-
hály téren, ahol szemmel látható-
an napról napra szépült a korábban 
textilraktárként, azelőtt szolgálta-
tóházként funkcionáló épület. 

Az ingatlan hasznosításáról kevesebb 
szó esett, egy alkalommal azonban 
– nagyjából egy éve a Pestújhelyi Mű-
velődési Házban – Ghyczy Gellért, a 
Baptista Integrációs Központ vezetője 
beszámolt az érdeklődőknek a terve-
ikről. A felújított épületet végül június 
11-én mutatták be a nagyközönségnek.

– A Baptista Szeretetszolgálat rég-
óta keresett már egy megfelelő helyet 
és egy ingatlant, ahová a családok 
átmeneti otthonát tervezte – mondta 
Ghyczy Gellért. – Így találtunk rá a XV. 
kerületre, hiszen a városrész vezetése 
mindig híres volt az empátiájáról és a 
szociális érzékenységéről. A Sztárai 
Mihály téren levő ingatlant megfele-
lőnek találtuk.

A Baptista Integrációs Központ 

több intézményt tart fenn. Négy 
hajléktalanszállóval, egy átmeneti – 
úgynevezett kiléptető – szállóval, utcai 
szolgálattal és zuglói lakásokkal több 
száz embernek segítettek már.

– A családokra is odafigyeltünk, 
három évig egy XIII. kerületi bérle-
ményben üzemeltettünk egy átmeneti 
otthont a számukra. Ezt az ingatlant 

azonban el kellett hagynunk, illetve 
szerettünk volna egy saját tulajdonban 
levő intézményt működtetni – jegyezte 
meg a központ vezetője. 

A június 11-i megnyitóünnepségen 
részt vett Cserdiné Németh Angéla 
polgármester is, aki reményét fejezte 
ki, hogy a központ be fog majd illesz-
kedni a kerület életébe.

– A családok átmeneti otthona gya-
korlatilag két intézmény, így a jogsza-
bályoknak eleget téve kétszer negyven 
embernek tudunk majd átmeneti ott-
hont biztosítani. Tavaly októberben 
kezdtük fogadni a jelentkezéseket, és 
a létesítmény iránti igényt jelzi, hogy 
rövid időn belül kilencven család adta 
be kérelmét hozzánk.

Az első családok június végén 
érkezhetnek a Sztárai Mihály térre, 
Ghyczhy Gellért szerint a telt házat az 
év vége felé érhetik majd el.

A június 11-én átadott ingatlan 
már a kor igényeinek megfelelő, a 
bútorok kényelmesek és strapabírók, 
a kiszolgálóhelyiségek pedig jól fel-
szereltek. A szobák kialakításánál 
szempont volt az átmeneti jelleg, az 
otthont ugyanis a rászoruló családok 
maximum másfél évig használhatják 
(ez az intervallum egyedül a gyerekek 
tanulmányai miatt hosszabbítható 
meg fél évvel), utána meg kell próbál-
niuk saját lábukra állni.         

-sch -s

Jól jött 
a segítség

Baptista Integrációs Központ | Júniusban már költözhetnek a családok
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A koronavírus elleni védekezés ha-
tékony elemeként talált rá a he-
lyi Gazdasági Működtetési Központ 
(GMK) arra az ózonos berendezés-
re, mellyel vegyszerek nélkül tud-
ja fertőtleníteni az intézmények he-
lyiségeit. 

Az eszköz a későbbiekben is jó szol-
gálatot tehet, főként a nevelési, illetve 
az egészségügyi intézmények sterili-
zálásánál.

A Super ActivO egy mozgatható 
generátor, amely kettős dielektromos 
védőgátló technológiával rendelkezik, 
óránként 12 000 milligramm ózont 
bocsát ki a levegőbe. Fertőzés esetén 
az ózon a vírus fehérjeburkát kezdi 
megbontani, és hatol be a ribonuk-

leinsavakhoz, „oxidálva” azt. A hasz-
nálatánál csupán annyi a korlátozás, 
hogy a kezelés alatt élő szervezet, 
illetve szerves festékkel kezelt tárgy, 

festmény nem lehet az érintett he-
lyiségben.

A készülék alkalmas tűz után a 
füstszag megszüntetésére, vízkár 

után a gombák, a penész és a szagok 
eltávolítására, baktériumok, vírusok 
elleni védekezésre helyiségek fer-
tőtlenítésével, járművek tisztítására, 
fertőtlenítésére.

„Az önkormányzat támogatta a 
mintegy 3 millió forint értékű beren-
dezés beszerzését. A tesztüzem, illetve 
a biztonságot növelő ózonmérő és a vé-
dőfelszerelések vásárlását követően a 
GMK megkezdheti azon intézmények 
helyiségeinek fertőtlenítését, ahol ez 
idáig a dolgozók hagyományos tisztí-
tószerekkel végezték mindezt. Remé-
nyeink szerint széles körben és nagy 
biztonsággal tudjuk használni az esz-
közt a kerületi gyermekek, dolgozók 
védelme érdekében” – emelte ki Mona 
Péter műszaki  igazgató.                (jónás)

A járványügyi veszélyhelyzet ideje 
alatt megújult a Bújócska tagóvoda 
tálalókonyhája. A munkálatok rész-
leteiről Mona Péter, a GMK műsza-
ki igazgatója tájékoztatta lapunkat.

„Az óvodai felújítások prioritási sor-
rendjében a fűtéskorszerűsítések 
és az udvari játékok mellett előkelő 
helyen szerepel a kerületi főzőkony-
hák, illetve intézményi tálalókony-
hák modernizálása is. A 2020-as 
évre jóváhagyott költségvetésben a 
Bújócska tagóvoda tálalókonyhájá-
nak átépítése is szerepel, melyet a 
nyári szünetre terveztek, azonban a 
koronavírus-járvány következtében 
kialakult helyzethez alkalmazkodva a 
GMK intézkedett a kivitelezés korábbi 
megkezdéséről” – mondta Mona Péter.

A 2020-as költségvetés elfogadása 
után a GMK a K6 Stúdió tervei alapján 
március 18-án beszerzési pályázatot 
hirdetett a tálalókonyha felújítására, 
majd a pályázat nyertesével (Konstart 
Kst .) kötött szerződést követően ápri-
lis 24-én a munkaterület átadásával 
megkezdődhetett a kivitelezés bruttó 
17 millió 623 ezer forint értékben.

A tálalókonyha egy 13 négyzet-
méteres és egy 27 négyzetméteres 
helyiségből állt, a kisebben történt 
az ételek tálalása és a fehérmoso-
gatás. A nagyobban, ahol régebben 
főzőkonyha üzemelt, viszont több 
olyan funkció keveredett (feketemo-
sogató, dolgozói étkező, bútorokkal 
lekerített raktár), ami nem felelt meg 
az előírásoknak. A helyiségekben a 
fali csempeburkolatok helyenként 
repedtek, hiányosak, foltosak, az 

ajtók kopottak voltak, a küszöbök 
elkorhadtak. A beépített bútorzat és 
a szaniterek elhasználódtak. A vil-
lanykapcsolók és aljzatok, valamint 
az elektromos, illetve gépészeti alap-
vezetékek igencsak korszerűtlenek 
voltak – tudtuk meg.

A felújításnak köszönhetően a 
meglévő tálalókonyha és mosogató 
elrendezése megváltozott. A nagyobb 
alapterületű , vegyes használatú 
helyiség területéből egy fogyasztói 

edénymosogató teret kerítettek le, a 
fennmaradó részen a tálalókonyha 
üzemel. A régi tálaló és mosogató 
területén pedig a dolgozói étkező 
kapott helyet – közölte a műszaki 
igazgató.

„A szerződésben foglalt teljesítési 
határidő 2020. június 3., ekkor a ki-
vitelező készre jelentette a munkát, 
a szükséges egyeztetések, korrek-
ciók, pótmunkák után június 10-én 
megkezdődött a műszaki átadás. 

Takarítás és fertőtlenítés elvégzését 
követően az óvoda június 15-én újra 
fogadhatta a kerületi gyermekeket. 
Kihasználva az óvodai zárvatartást, 
a vállalkozóval egyeztetve a GMK 
munkatársai a kivitelezés 40 napja 
alatt olyan karbantartási, főleg festési 
munkálatokat is elvégeztek, melyek 
nem tartoztak a tálalókonyhai átépí-
téshez: aulát, folyosót, beltéri nyílás-
zárókat újítottak fel” – tette hozzá 
Mona  Péter.                                             JÁg

Tálalókonyha korszerűsítve

Vegyszermentes fertőtlenítés

Jobb helykihasználás | A járvány miatt előrébb hozták a felújítást

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, V

AR
GO

SZ

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, V

AR
GO

SZ

Óránként 12 000 milligramm ózon | Lebontja a vírus fehérjeburkát
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Június végén várható a kerület épí-
tészeti megjelenését is befolyásoló 
településképi rendelet módosítása. 
Március elejétől ugyanis valameny-
nyi építési hatósági eljárás a Kor-
mányhivatalhoz került a helyhatósá-
goktól. Az önkormányzat szándéka, 
hogy segítsen a kerületben építe-
ni, bővíteni szándékozóknak, töb-
bek között erről is beszélgettünk 
a XV. kerület főépítészével, Sipos 
Gáborral.

– Különleges, túlnyomórészt kert-
városias beépítésű kerület a miénk, 
amely több, építészetileg is érdekes 
résszel rendelkezik. Itt van a kerüle-
tünk magját adó Rákospalota, amely 
több évszázadon keresztül önálló, 
közel száz éve városi rangot is kivívó 
település volt. Ebből több mint száz 
éve kivált Pestújhely, amely megint 
csak egy sajátságos világot mutat a 
Pestújhelyi úttal, a volt Észak-pesti 
kórházzal. A nagy változást azonban 
mindenképpen Budapest létrehozása, 
majd az újpalotai lakótelep építése 
okozta a kerület fejlődésében – mondta 
a főépítész.

Sipos Gábor szerint remek köz-
lekedési adottságokkal rendelkezik 
a kerület. Az autóutak – akár az M3 
bevezetője, akár az M0 körgyűrű –, 
a kerület határain haladó vasútvona-
lak, a villamos- és buszjáratok mind 
erősítik a belvárossal való kapcsolatot.

– Ebben több lehetőség is van. 
Egyrészt olyanokat vonzhat a kerü-
letbe, akik szeretnének kijjebb kerülni 
a nyüzsgő belvárosból, de az agg-
lomerációt már túlságosan messzi nek 
találják, másrészt számtalan gazda-
sági lehetőség is rejlik benne. Elég 
csak a hasonló közlekedési pozícióval 

rendelkező budaörsi vagy a Váci úti 
példát említeni, amely hatalmas lökést 
adott a településeknek. Nos, ebben 
van némi lemaradásunk, de reméljük, 
egyre több beruházó szeretne majd az 
M3 melletti gazdasági területeinken 
befektetni – jegyezte meg a főépítész.

Bízunk abban, hogy ezen területek 
beépítéseinek nagy lökést adhat az 
északi főgyűjtő csatorna megépítése. 
Ez utóbbi pedig nemcsak a gazda-
ságra, hanem a lakásfejlesztésekre is 
hatással lehet.

– A közeljövőben három nagy 
területen indulhat meg a fejlesztés.  
Az egyik a volt Növényolajgyár revi-
talizációja, ingatlanfejlesztése lehet, 
melyhez nemcsak lakó-, hanem zöld-
terület-fejlesztés, kerékpárút-építés is 
kapcsolódik. Ez várhatóan még ebben 
az önkormányzati ciklusban elkez-
dődhet. A másik a Palota-liget projekt, 
amely a Külső Fóti út mentén valósul 
majd meg, és több száz, nagyobb csalá-
dok számára alkalmas lakások építését 
tartalmazza. A harmadik, régóta húzó-
dó fejlesztés pedig a Palota Parkváros 

lenne, amely az Újpalota és a XVI. 
kerület közötti jelenleg beépítetlen 
területet hasznosítaná nemcsak lakó-
ingatlani, hanem intézményi, munka-
helyi, kereskedelmi, szolgáltató, sport- 
és rekreációs célokra is – tájékoztatott 
Sipos Gábor.

A főépítész szerint nagyon fontos 
a kerület építészeti minőségének a 
megőrzése. Amit csak nehezít, hogy 
a jogszabályváltozások 2016 óta a 
300 négyzetméter alatti ingatlanok 
esetében lehetővé teszik az egyszerű 
bejelentést. 

Nemcsak az építési szabályok be-
tartására van szükség, de esztétikai 
szűrőre is, hogy ne lehessen környe-
zetéből kilógó, ahhoz nem illeszkedő 
épületeket megvalósítani. A Kormány-
hivatalnál folyó eljárás sajátossága, 
hogy a tervezői felelősségre alapoz, 
érdemi szakmai ellenőrzés nem törté-
nik. Az önkormányzat csak az épület 
elkészülte után szembesülhet azzal, 
ha az építtető vagy a tervező nem vett 
fi gyelembe valamilyen helyi előírást. 
Márpedig egy kész épület esetében 

átépítési kötelezést előírni senkinek 
sem jó. Ennek elkerülése érdekében 
célszerűbb előbb kérdezni, tisztázni 
a lehetőségeket, terveztetni, illetve 
szakmailag a főépítészi irodán egyez-
tetni, és csak utána építeni. 

A településképi rendelet nemcsak 
követelményeket, hanem ösztönző, 
támogató elemeket is tartalmaz. 
Eddig csak az egyedi védettséggel 
rendelkező épületeink számára volt 
pályázati lehetőség, mely a tervezett 
módosítással kibővülhet: a műemléki 
területi és fővárosi épületegyüttes 
védettséget élvező MÁV-telep lakói 
is részt vehetnek az önkormányzat 
Értékvédelmi Pályázatán.

– A kerületben jelenleg 134 védett 
épület található, melynek tulajdonosai 
minden évben pályázhatnak annak 
érdekében, hogy ezek a helyi védett-
séget élvező épületek megőrizzék az 
értékeiket. A MÁV-telep épületei hiába 
rendelkeznek műemléki és fővárosi 
védettséggel is, az ott lakóknak eddig 
még nem sikerült felújítási támoga-
tást szerezniük sem központi, sem 
pedig fővárosi pályázatokból.  Ezen 
szeretnénk változtatni azzal, hogy 
ide is kiterjesztjük a helyi pályázati 
lehetőséget, annak érdekében, hogy 
a Wekerle-teleppel közel egy időben 
megvalósult épületegyüttes építészeti 
értékei ne tűnjenek el – nyomatékosí-
totta a főépítész.  

Sipos Gábor harminc éve foglal-
kozik a főváros építészeti értékeivel. 
Húsz éven keresztül Óbudán dolgo-
zott, ebből hét évig főépítészként, 
2011 óta pedig a XV. kerület főépíté-
szeként a minőségi épített környezet 
elérése érdekében igyekszik eredmé-
nyeket elérni.

Riersch Tamás  

Értékmentő törekvések

Sipos Gábor | A közeljövőben három nagy területen indulhat meg a fejlesztés  
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A felhívások, közlemények, rendeletek teljes 
terjedelmükben, egységes szerkezetben, 

a mellékletekkel együtt letölthetőek 
a bpxv.hu honlapról. 

Az azokban feltüntetett adatokért és információkért 
a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

A lakosság és az ügyfelek számára  ingyenesen 
hívható önkormányzati „zöldszám”:  

+36 80 203 804
A közterületekkel kapcsolatos bejelentéseket 

megtehetik a Répszolg által üzemeltetett, 
ingyenesen hívható „zöldszámon” is: 

+36 80 205 062.

 
Cserdiné 
Németh Angéla 
polgármester
 Telefonos egyeztetés 
alapján. 
+36 1 305 3260  
nemeth.angela@bpxv.hu

 
Tóth Imre 
alpolgármester
 Telefonos egyeztetés 
alapján. 
+36 1 305 3244  
toth.imre@bpxv.hu

 
Tóth Veronika 
alpolgármester
 Telefonos egyeztetés 
alapján. 
+36 1 305 3284  
toth.veronika@bpxv.hu

 
Dr. Matlák Gábor
társadalmi megbízatású 
alpolgármester
 Telefonos egyeztetés 
alapján. +36 1 305 3106 
matlak.gabor@bpxv.hu  
csernak.janos@bpxv.hu

 
Dr. Filipsz Andrea jegyző
Félfogadás: 
előzetes telefonegyeztetés 
a +36 1 305 3268-as telefonszámon. 
jegyzo@bpxv.hu

 
Hajdu László országgyűlési képviselő 
+36 20 288 7721, 419 9099, 
hajdu15laszlo@gmail.com. Előzetes 
egyeztetés vagy időpont megbeszélése a 
+36 30 899 2663-as telefonszámon.

POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
ELÉRHETŐSÉGEI ÉS FOGADÓÓRÁI

JEGYZŐ ELÉRHETŐSÉGEI 
ÉS FOGADÓÓRÁI

 
1. sz. vk. Lukács Gergely
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 70 371 7978    
lukacs.gergely@bp15.hu

 
2. sz. vk. Szilvágyi László 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 768 0993    
szilvagyi.laszlo@bp15.hu

 
3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa)
 +36 70 382 6160     
bodo.miklos@bp15.hu

 
4. sz. vk. Deschelák Károly 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 571 4121 
deschelak.karoly@bp15.hu

 
5. sz. vk. Farkas Edit 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 20 440 8855 
farkas.edit@bp15.hu

 
6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa)
 +36 30 540 6393    
legard.krisztian@bp15.hu 

 
7. sz. vk. Király Csaba 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 962 8755    
kiraly.csaba@bp15.hu

 
8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 296 6139 
gyurko.daniel@bp15.hu

 
9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 964 2452   
vekas.sandor@bp15.hu

 
10. sz. vk. Tóth Veronika
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 585 4493   
toth.veronika@bp15.hu

 
11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 164 4472   
bihal.david@bp15.hu

 
12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +36 30 991 4405 
makai.ferenc@bp15.hu

 
13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik)
 +36 70 673 8199 
palocsai.bela@bp15.hu

 
14. sz. vk. Tóth Imre 
(Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
RÁTE–Szolidaritás–Mindenki 
Magyarországa–Jobbik) 
 +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
mihaly.zoltanne@bp15.hu

 
Pálmai Attila 
(Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 
+36 20 777 6837 
palmai.attila@bp15.hu

 
Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)
+36 70 778 8544
szalaykg@gmail.com

Felhívás javaslattételre
a Budapest XV. kerületi 
1956. október 23. díjra
A Budapest Főváros XV. Ker. Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati 
rendelete szabályozza a Budapest XV. kerületi 1956. 
október 23. díj adományozását.

A „Budapest XV. kerületi 1956. október 23.” díj azon XV. kerü-
lethez köthető személynek adományozható 

• aki az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeisé-
gének ébrentartásában, erősítésében, helyi történetek 
kutatásában, publikálásában közreműködik, vagy

• aki a kerületi i úság körében az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eszmeiségének ébrentartásában és erősí-
tésében tevékenyen és hitelesen részt vállal.

A díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható, melyből az 
egyik posztumusz lehet.

A díjra ajánlást tehet:
• a kerület országgyűlési képviselője,
• helyi önkormányzati képviselő,
• a képviselő-testület bizottsága,
• a helyi nemzetiségi önkormányzat,
• a kerület lakosa,
• a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület,
• politikai párt kerületi szervezete.

A díj nem adományozható annak a személynek, aki az adomá-
nyozás időpontjában a képviselő-testületnek vagy a képvise-
lő-testület bizottságának a tagja. Saját maga, továbbá a Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását 
senki nem indítványozhatja.

Az ajánlásban meg kell jelölni:
• az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhe-

tőségét,
• a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érde-

meket,
• az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását,
• a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, 

címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő saját kezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot – in-
doklással együtt – 2020. augusztus 3-ig a XV. kerületi önkor-
mányzat polgármesterének címezve a Budapest Főváros XV. 
Ker. Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához (1153 
Budapest, Bocskai u. 1–3.) lehet eljuttatni. A javaslathoz szük-
séges formanyomtatvány a hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) 
a hirdetőtábla menüpontból letölthető.

Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester

112020. június 25.www.bpxv.hu belkép



június 25. csütörtök 
10:30 Mese
15:30 (ism.)
19:00 Tükörben – Egyházi műsor
19:20 Heti recept – Hárspataki Gábor (ism.)
19:30 Öttusa magazin (májusi adás)
19:50 XV-Mozaik

június 26. péntek 
10:30 Mese
15:30 Mese
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok 
20:20 Állatbarát magazin

június 27. szombat 
19:00 FLÓRA FILM: Mindennapi szemetünk

június 28. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20:00 Visszatekintő

június 29. hétfő
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

június 30. kedd
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

július 1. szerda
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

július 2. csütörtök 
10:30 Mese
15:30 Mese
19:00 Tükörben – Egyházi műsor
19:20 Heti recept 
19:30 Öttusa magazin
19:50 XV-Mozaik

július 3. péntek 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

július 4. szombat 
19:00 FLÓRA FILM

július 5. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20:00 Visszatekintő

július 6. hétfő
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

július 7. kedd
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

július 8. szerda
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Cseperedő
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

A Z  X V  T V  MŰ S O R A

A hétfői adás ismétlései
Hétfő 21:30
Kedd 6:00
Kedd 8:30 
Kedd 11:00
Kedd 13:30
Kedd 16:00
Szombat 6:00
Vasárnap 16:00

A keddi adás ismétlései
Kedd 21:30
Szerda 6:00
Szerda 8:30
Szerda 11:00
Szerda 13:30
Szerda 16:00
Szombat 8:30
Vasárnap 13:30

A szerdai adás ismétlései
Szerda 21:30
Csütörtök 6:00
Csütörtök 8:30
Csütörtök 11:00
Csütörtök 13:30
Csütörtök 16:00
Szombat 11:00
Vasárnap 11:00

A csütörtöki adás ismétlései
Csütörtök 21:30
Péntek 6:00
Péntek 8:30
Péntek 11:00
Péntek 13:30
Péntek 16:00
Szombat 13:30
Vasárnap 8:30

A pénteki adás ismétlései
Péntek 21:30
Szombat 16:00
Vasárnap 6:00
Hétfő 6:00
Hétfő 8:30
Hétfő 11:00
Hétfő 13:30
Hétfő 16:00

A kerületi televízió részletes mű-
sorstruktúrája az XV TV képújsá-
gon és az xvmedia.hu/tevemu-
sor oldalon, hir de tési ajánlata és 
az Életképek médiaajánlata az 
xvmedia.hu/hirdetes oldalon ol-
vasható. A közösségi televízió on-
line adást is sugároz, amely szin-
tén a honlapon tekinthető meg. 

Keddenként a Hírtükör című műsor ismétlését 
a siket és nagyothalló nézőink felirattal nézhetik meg.

A Budapest Főváros XV. Ker. 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 24/2012. (VI. 6.) ön-
kormányzati rendelete szabá-
lyozza a Budapest XV. kerület 
Díszpolgára Cím adományo-
zását.

A Budapest XV. kerület Díszpolgára 
Cím annak a kerülethez köthető sze-
mélynek adományozható:

• aki kiemelkedően jelentős mun-
kájával maradandó értéket alko-
tott, vagy

• aki életművével a kerületben vagy 
országosan elismerést szerzett , 
vagy

• aki jelentős módon hozzájárult a 
kerület jó hírnevének öregbítésé-
hez, közösségének, hagyománya-
inak gazdagításához, vagy

• aki példamutató emberi maga-
tartása miatt köztiszteletben áll.

A Cím évente legfeljebb 2 fő részére 
adományozható, melyből az egyik cím 
lehet posztumusz.

A Cím adományozására ajánlást 
tehet:

• a kerület országgyű lési képvi-
selője,

• helyi önkormányzati képviselő,
• a képviselő-testület bizottsága,
• a helyi nemzetiségi önkormány-

zat,
• a kerület lakosai,
• a kerületben működő társadalmi 

szervezet, egyesület, egyház,

• politikai párt kerületi szervezete,
• önkormányzati intézmény, vala-

mint a kerületben működő egyéb 
intézmény.

A Cím nem adományozható annak 
a személynek, aki az adományozás 
időpontjában a képviselő-testületnek 
vagy a képviselő-testület bizottsá-
gának a tagja. Saját maga, továbbá 
a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója 
részére elismerés adományozását 
senki nem indítványozhatja.

Az ajánlásban meg kell jelölni:
• az elismerésre javasolt személy 

nevét, lakcímét, elérhetőségét,
• a javaslat indokait, az elismerés 

alapjául szolgáló érdemeket,
• az elismerésre javasolt személy 

életútjának bemutatását,
• a javaslatot tevő személy vagy 

szervezet megnevezését, címét, 
elérhetőségét, a javaslatot tevő 
saját kezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfele-
lően a javaslatot – indoklással együtt 
– 2020. augusztus 3-ig a XV. kerületi 
önkormányzat polgármesterének 
címezve a Budapest Főváros XV. Ker. 
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai 
Osztályához (1153 Budapest, Bocskai 
utca 1–3.) lehet eljuttatni. A javaslat-
hoz szükséges formanyomtatvány a 
hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) a 
hirdetőtábla menüpontból letölthető.

Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester

Felhívás javaslattételre
a Budapest XV. kerület 
Díszpolgára címre

Ingyenes ruhaosztás
A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete ingyenes ruhaosztást tart a lakosság 
részére július 4-én, szombaton 9–12 óra között az Árendás köz 2–4. szám 
alatt. Bejárat a Szobabérlők Háza mögött. Mindenkit szeretettel várnak! 
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C S O K O N A I  K U LT U R Á L I S  K Ö Z P O N T  N YÁ R I  TÁ B O R A I
Csokonai Művelődési Ház
1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Tábor neve: Számítógépes tábor
Tábor dátuma: 2020. 07. 20–24.
Részvételi díj: 19 000 Ft/hét

Tábor neve: Tánctábor
Tábor dátuma: 2020. 07. 27–31., 2020. 08.03–07. 
Részvételi díj: 19 000 Ft

Tábor neve: Társasjáték tábor
Tábor dátuma: 2020. 07. 27–31., 2020. 08.03–07., 
2020. 08.24–28.
Részvételi díj: 19 000 Ft
Tábor neve: Kézműves tábor
Tábor dátuma: 2020. 08.03–07., 2020. 08.24–28.
Részvételi díj: 19 000 Ft/hét

Kikötő – I úsági Közösségi Sziget
1156 Száraznád u. 5. T.: 06 30 868 6087

Tábor neve: Music Bay – dalszerzőtábor 
nem csak kottafejeknek
Tábor dátuma: 2020. 07. 13–17.
Részvételi díj: 23 000 Ft

Tábor neve: Menőmatika 
tábor – kockáknak és kevésbé 
kockáknak egyaránt
Tábor dátuma: 2020. 07. 20–24.
Részvételi díj: 23 000 Ft

Tábor neve: Capoeira Espirito 
Livre tábor Oláh Krisztiánnal
Tábor dátuma: 2020. 07. 27–31.
Részvételi díj: 25 000 Ft

Tábor neve: Csodálatos kísérletek – 
varázslat természettudományokkal
Tábor dátuma: 2020. 08.03–07.
Részvételi díj: 25 000 Ft

Tábor neve: Önvédelmi Minitábor
Tábor dátuma: 2020. 08.26–28.
Részvételi díj: 16 000 Ft

Kozák téri Közösségi Ház
1154 Gábor Áron utca 58. T.: 410 5636

Tábor neve: 3 in 1 Mandala tábor
Tábor dátuma: 2020. 07. 13–17.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Pszt, a mester 
alkot! (Művésztábor)
Tábor dátuma: 2020. 07. 27–31.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Varázslatos mesetábor
Tábor dátuma: 2020. 08.03–07.
Részvételi díj: 24 000 Ft
Tábor neve: Ötvös tábor
Tábor dátuma: 2020. 07.20–24.
Részvételi díj: 22. 000 Ft
Tábor neve: Öt elem tábor
Tábor dátuma: 2020. 08.24–28.
Részvételi díj: 20 000 Ft

Pestújhelyi Közösségi Ház
1158 Szűcs I. u. 45. T.: 419 2006

Tábor neve: Nálatok, laknak–e állatok?
Tábor dátuma: 2020. 07. 13–17.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Mókatábor I.
Tábor dátuma: 2020. 07. 13–17.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Történelmi Játéktábor
Tábor dátuma: 2020. 07. 13–17.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Balett tábor I.
Tábor dátuma: 2020. 07. 20–24.
Részvételi díj: 25 000 Ft
Tábor neve: Mókatábor II.
Tábor dátuma: 2020. 07. 20–24.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Szobrocskáim 
– átváltozós tábor!
Tábor dátuma: 2020. 07. 27–31.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Mozgolódó tábor
Tábor dátuma: 2020. 08.03–07.
Részvételi díj: 25 000 Ft
Tábor neve: Balett tábor II.
Tábor dátuma: 2020. 08.03–07.
Részvételi díj: 25 000 Ft
Tábor neve: Móka tábor III.
Tábor dátuma: 2020. 08.03–07.
Részvételi díj: 24 000 Ft
Tábor neve: Tűzzománc tábor, gyerek
Tábor dátuma: 2020. 08.03–07.
Részvételi díj: 25 000 Ft

Tábor neve: Varázslatos alkotótábor
Tábor dátuma: 2020. 08.24–28.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Tánc és alkotótábor
Tábor dátuma: 2020. 08.24–28.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Tábor neve: Időutazó új kalandokkal
Tábor dátuma: 2020. 08.24–28.
Részvételi díj: 24 000 Ft

Rákospalota Pestújhely és Újpalota 
Helytörténeti Gyűjteménye
1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.  T.: 419 8216

Tábor neve: Kincskereső Napközis 
Tábor, RP Múzeum
Tábor dátuma: 2020. 07. 20–24.
Részvételi díj: 15 000 Ft

Újpalotai Közösségi Ház
1158 Zsókavár u. 15. T.: 410 0836

Tábor neve: Ritmikus gimnasztika tábor I.
Tábor dátuma: 2020. 07. 13–17.
Részvételi díj: 19 000 Ft
Tábor neve: Mesterségünk címere
Tábor dátuma: 2020. 07. 13–17.
Részvételi díj: 18 000 Ft

Tábor neve: Bűvész tábor
Tábor dátuma: 2020. 07. 20–24.
Részvételi díj: 18 000 Ft

Tábor neve: Dráma tábor I.
Tábor dátuma: 2020. 07. 27–31.
Részvételi díj: 18 000 Ft

Tábor neve: Dráma tábor II.
Tábor dátuma: 2020. 08.10–14.
Részvételi díj: 18 000 Ft

Tábor neve: Ritmikus gimnasztika tábor II.
Tábor dátuma: 2020. 08.24–28.
Részvételi díj: 19 000 Ft

Zöld Klub
1157 Hartyán köz 3. T.: 410 0836

Tábor neve: Kanga tábor
Tábor dátuma: 2020. 08.03–28.
Részvételi díj: napijegy: 800 Ft, havi bérlet: 
2700 Ft

A táborokról további információ a honlapunkon található, 
illetve jelentkezni csak online lehetséges június 24-től, szerdától a www.csokonaikk.hu oldalon keresztül.
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GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Végre. Eljött. A nap. A 
hétfő, amikor Gyer-
mekkel több hónap 
– egészen pontosan 

91 nap – után reggel fél 8-kor 
úgy hagytuk el a lakást, hogy 
sok-sok órán keresztül ne is 
térjen haza.

Amikor 8-kor visszaér-
tem (mert nekem még mindig 
kényszerű home office van), 
határozottan elgondolkod-
tam a pezsgőbontáson, és ezt 
csak az előttem tornyosuló 
feladatokat végiggondolván 
vetettem el, de a lakásban való 
örömtánc azért nem maradt el.

Hiába volt rengeteg – az 
ideálisnál úgy 88 nappal több 
– ez az idő, mégis, némi lelki-
ismeret-furdalással vezettem 
reggel a focitábor bázisához, 
azért milyen szülő az olyan, 
aki az ügyeleti idő kezdete 
után 15 perccel már leadja 
csemetéjét. Amikor azonban 
láttam, hogy a három tucat 
gyerek fele már ott van, picit 
megnyugodtam.

Tudnom kellett volna, hogy 
a délutánnal sem lesz gond, 
de azért akkor, amikor érte 
indultam – a hivatalos zárás 

előtt nem sokkal –, szintén 
volt némi gyomorgörcsöm. 
Lélekben felkészültem, hogy 
Gyermek egész úton hazafelé 
szidalmazni fog, hogy miért 
ő volt az utolsó, és hogy te-
hettem vele ilyet, milyen anya 
is vagyok.

Hát, boldogan jelentem, 
olyan, mint a többi! Amikor 
megérkeztem, úgy húsz gye-
rek rohangált még ide-oda 
különböző pályákon, komoly 
meccseket vívva egymás ellen.

Már négy napja tart a tá-
bor. Mit kaptunk tőle? Én kisi-

mult idegrendszert, egy boldog 
Gyermeket, aki egész nap a 
szabad levegőn van, akinek 
eszébe sem jut napközben a te-
lefon, az xbox. Ő személyes ta-
lálkozásokat, sok-sok élményt, 
új barátokat, és azt, hogy min-
denféle külön kín nélkül lejött 
a „szerről”. A virtuális világát 
ismét felváltotta a való világ, 
az egyébként szürke hétköz-
napok pedig, ennyi sok nap 
nélkülözés után, mindkettőnk 
számára a szivárvány összes 
színében pompáznak.

Sz. A.

GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

Felszabadulás

Egyszer a róka séta közben a tópartra ért. 
A tóban kácsák úszkáltak.

Amint meglátta a róka a kácsákat, 
mindjárt kacsapecsenyére fájt a foga.

Gondolkozott, hogy foghatna meg csak 
egyet is. 

Tudta, hogy a kácsák nagyon kíváncsiak, bekiáltott 
nekik:

Gyertek csak 
közelebb, 
majd szép 

mesét 
mondok! 

Halljuk mi innen 
is, csak mondjad!

De messze 
vagytok ám, nem 
tudok akkorát 

kiáltani. 

Jöjjön ki közületek 
egy, annak majd 
a fülébe súgom, 

az azután 
elmondja 

a többinek.

De okos jöjjön 
ám ki, mert 
a szamár 
elfelejti!

A kácsák mind kijöttek a partra, 
mert mind okosnak tartotta magát, 
a róka azután, amelyik legközelebb 
volt hozzá, megfogta, a többi 
pedig szétrebbent.
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ürgen Klopp a világ 
egyik legjobb futballt-
rénere. Ő az az edző, 
aki képes kihozni játé-
kosaiból azt a 

pluszt, amely csak a 
bajnokokra jellemző. 
Erre korábban bizo-
nyíték volt a tabella 
középén tanyázó 
német Borussia 
Dortmund: Klopp 
mindössze két év 
alatt Európa egyik 
legkorszerűbb fociját játszó 
csapatává formálta a sárga-fe-
ketéket, akiket Európa-szerte 
elismertek.  

Angliába érkezésekor 
hatalmas volt az elvárás 
vele szemben, és – a 2019-es 
Bajnokok Ligája-győzelem 
is ezt bizonyítja – Kloppnak 
kétségtelenül sikerült ötvöz-
nie az oldalvonal melletti 
szenvedélyességét a Liverpool 
izgalmas futballjával, amely-
nek köszönhetően a klub mos-
tanra visszatért az európai 
labdarúgás vérkeringésébe. 

A KLOPP – Hadd szóljon! 
című kötet története a Feke-
te-erdőből indul, ahol a „terü-
leti ligás technikai tudással, 

de első osztályú fejjel” rendel-
kező Klopp véletlenül került
a csapatának élére, majd a 
Mainznál és a Dortmundnál 

aratott hangos sike-
rei a világ egyik 
leg népszerűbb 
klubjának, az an-
gol Liverpoolnak 
kispadjára repítik. 
Az exkluzív élet-
rajzból az is kiderül, 
hogy miként alakult 
ki a Klopp-mánia Ma-

inzban és Dortmund-
ban, miben hasonlít a német 
tréner José Mourinhóhoz, és 
hogyan sikerült 0–3-ról kiüt-
niük az FC Barcelonát a 2019-
es Bajnokok Ligája-győzelem 
felé vezető úton.

A kötet szerző je Ra-
phael Honigstein népszerű 
futballszakíró, az angol és 
a német labdarúgás kiemel-
kedő ismerője. Családta-
gokkal, barátokkal, játéko-
sokkal és edzőkollégákkal 
beszélgetett Jürgen Klopp 
hihetetlen karrierjéről, sike-
reiről és kudarcairól. A kötet 
G-ADAM Kiadó gondozásá-
ban jelent meg, kapható a na-
gyobb üzletláncoknál.      K. N.

Hadd szóljon!
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Várja leendő növendékeit a zeneiskola

Háromütemes olvasás
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
olvasói a koronavírus-járvány mi-
att az utóbbi hónapokban nélkü-
lözni kényszerültek a kölcsönzés, 
a helyben használat, vagy éppen 
a könyvtári rendezvényeken, foglal-
kozásokon való részvétel lehetősé-
gét.  könyvtár ebben az időszakban 
továbbfejlesztett távszolgáltatáso-
kat kínált használóinak. Otthonról 
elérhető adatbázisokkal támogat-
ta a digitális oktatásban részt vevő 
diákokat és tanárokat; online me-
seolvasással, kézműves foglalkozá-
sokkal és játékokkal segítette a szü-
lőket és a gyerekeket a szabadidő 
hasznos eltöltésében. 

A XV. kerületben is jelentős a 
rendszeres könyvtárlátogatók 
száma. Számukra jó hír, hogy a 
tagkönyvtárak három ütemben 
nyitnak újra.

Az újranyitást követően jelentős 
forgalom várható a FSZEK összes 
tagkönyvtárában, hiszen 63 688 olva-
sótól 231 457 dokumen tumot várnak 
vissza. Emiatt is szükséges az üteme-
zett nyitás.

A könyvtárakban a zárvatartás 
alatt is folyamatos volt az új könyvek 
beszerzése, így a nyitáskor valameny-

nyi tagkönyvtár a legfrissebb újdon-
ságokkal várja az olvasókat. A nyár 
folyamán az újranyitott könyvtárak-
ban nem terveznek szünetet.

A kedden és pénteken 10-től 12 
óráig tartó idősávot elsősorban a 65 
év felettieknek ajánlják, de valameny-
nyi korosztály a teljes nyitvatartási 
időben felkeresheti a könyvtárakat. 
A távolságtartás szabályainak betar-

tását és maszk használatát kérik a 
látogatóktól.  

Az olvasók elégedettségét szem 
előtt tartva a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár ingyenesen hosszabbítja 
meg a fizetős könyvtári tagságok 
lejáratát, mindenkinek annyi nappal, 
amennyi neki a zárvatartás miatt ki-
esett. A könyvtárakba ismét be lehet 
iratkozni, illetve a lejárt tagságokat is 
meg lehet hosszabbítani.

Fontos információ, hogy a nyitás 
után 30 napon belül késedelmi díj fi -
zetése nélkül lehet visszavinni a zárás 
előtt kölcsönzött műveket. 

A könyvtár átmenetileg ingyenes-
sé tette az előjegyzési szolgáltatását 
is, mivel kölcsönözni egyelőre csak az 

előre megrendelt könyveket, fi lmeket 
és hangzó anyagokat lehet. Az igény-
lésre a könyvtár a honlapján elérhető 
katalógusból, e-mailben és személye-
sen is lehetőséget biztosít.

Az újranyitást követően átmeneti-
leg nem lesz mód a helyben haszná-
latra, a polcokról történő válogatásra. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 
járványhelyzet alakulása és a tapasz-
talatok alapján dönt arról, hogy mikor 
és milyen mértékben tudja majd to-
vább bővíteni az elérhető szolgálta-
tások körét. 

Az újranyitásról naprakész infor-
mációkat a http://www.fszek.hu/ címen 
találnak az érdeklődők.

C. S.

Kevesebb, de annál elhivatottabb 
növendék jelentkezett idén a Hu-
bay Jenő Zeneiskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskolába. A későn 
eszmélőknek az esély továbbra is 
adott, az iskola honlapján még van 
lehetőség az online jelentkezésre.

A járványos időszak megváltozott 
körülményei új helyzetet terem-
tettek a zeneiskolai jelentkezésnél 
is. Ahogy Bokor György igazgató 
fogalmazott, más volt a lehetőség 
és más volt a bátorság a jelentkezők 
részéről. Ugyanis a korábbi évekhez 
képest idén lényegesen kevesebben 
jelentkeztek a zeneiskolába. Az el-
múlt 3-4 évben évente mintegy 250 
hallgató jelentkezett a különböző 
szakokra, most körülbelül százan 

éltek az online jelentkezés adta le-
hetőséggel.

„Azért szerveztünk két alka-

lommal is Hubay Szerenád címmel 
fl ashmobot az elmúlt napokban a ke-
rületben, hogy felhívjuk a gyerekek 

és szülők fi gyelmét az iskola nyúj-
totta lehetőségekre. A honlapunkon 
egyébként továbbra is biztosítjuk az 
online jelentkezést. A jelentkezőket 
a fennmaradó lehetőségekről tudjuk 
tájékoztatni. Ha pedig helyünk és 
lehetőségünk marad, akkor augusz-
tus legvégén tartunk még egy pót-
felvételit is. Erre a baletttagozaton 
is biztosan így lesz. A részletekről a 
honlapunkon, illetve a Facebook-ol-
dalunkon lehet majd tájékozódni” – 
mondta Bokor György.

Mint megtudtuk, az eddigi je-
lentkezőkkel a személyes találkozás 
– a kellő óvintézkedések betartása 
mellett – már június második fe-
lében megvalósul. Erről a leendő 
növendékek külön értesítést kaptak.

-s-ági
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Hubay Jenő Zeneiskola | Még van lehetőség online jelentkezésre

Zsókavár utcai Könyvtár 
• (Zsókavár u. 28.) július 1-től: H, Sze, Cs: 12–18 óra, K, P: 10–16 óra

Eötvös Könyvtár 
• (Eötvös u. 8.) augusztus 12-től H, Sze, Cs: 14–18 óra, K, P: 10–14 óra

Szűcs István utcai Könyvtár 
• (Szűcs István u. 45.) augusztus 12-től H, Sze, Cs: 14–18 óra, K, P: 10–14 óra
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A Zsókavár az elsők között | Jelentős forgalom várható az újranyitás után 

152020. június 25.www.bpxv.hu



Harkálymentés a kerületben

Állati segítség
A koronavírus-járvány következ-
tében kialakult vészhelyzet sajnos 
az állatvédőket sem kímélte. A ci-
vil szervezetek társadalmi mun-
káját megnehezítette, hogy az el-
múlt időszakban a rendezvények, 
az adománygyűjtések és az örök-
befogadások is karanténba kény-
szerültek. 

Bár a korlátozások fokozatosan fel-
oldódnak, még rögös az út a teljes 
visszakapaszkodásig. A kerületi 
Állatmentő Angyalok Alapítvány 
bántalmazott és gazdátlan állatok 
örökbefogadásával foglalkozik . 
Most minden bizonnyal új értelmet 
nyer a „menteni, ami menthető” 
szállóige, elnökük többek között 
erről is beszélt. 

Bangha Viktor életútja tökéletes 
példa arra, hogyan lehet városi em-
berből megszállott állatbarát. Sőt 
mi több, a metropolisz forgatagában, 
hogyan lehet természetközeli min-
dennapokat kialakítani úgy, hogy a 
középpontba házi kedvenceink ke-
rüljenek. Viktor elárulta, nagy titok 
nincs: lokálpatrióta újpalotaiként 
ugyanis már gyermekkorában az ál-
latok szeretete, védelme éltette. S bár 

felnőttkorában néha-néha átvette az 
irányítást más jellegű munka, egy 
idő után rádöbbent, számára egyet-
len út létezik, mégpedig az állatmen-
tés. 2017-ben hozta létre saját alapít-
ványát Állatmentő Angyalok néven. 

„Tevékenységünket elsősorban a 
bántalmazott, a megkínzott állatok 
mentése, rehabilitálása, átmene-

ti elhelyezése, majd azt követően 
az örökbeadása jellemzi, melyet 
csapatommal végzünk, azonban 
sokszor besegítenek lelkes civilek, 
barátok is. Mindemellett prevenci-
óval is foglalkozunk. Iskolákban, 
táborokban terápiás kutyákkal be-
teg és egészséges gyermekeknek 
tartunk elő adásokat. A XV. kerületi 

önkormányzattal és a hatóságokkal 
szorosan együttműködünk, azon-
ban a városrész vonzáskörében is 
dolgozunk, hiszen célunk az egész 
magyarországi állatvédelem hely-
zetének javítása” – mondta Viktor. 
Majd arra is kitért, hogy a kisállatok 
mellett már sikerült két lovat is meg-
menteniük, azonban a járványidő-
szak komoly próbatétel elé állította 
őket is, hiszen az elmúlt három hó-
napban csekély adomány folyt be az 
alapítványhoz, pedig ettől nagyban 
függ az önellátásuk. 

Mindenestre a Zsókavár utcában 
létrehoztak egy újfajta kezdemé-
nyezést, ahogy fogalmaz „állatok az 
állatokért, avagy az első kutyakoz-
metikát, ahol az állatok gyűjtenek 
állatoknak”. Mikor rákérdeztem, 
mégis hogyan segít ez az örökbefo-
gadásra váró állatokon? szerényen 
így válaszolt: „a dolgozók önkéntes 
munkát végeznek, így a teljes bevé-
tel az alapítványhoz kerül, hogy az 
épp pártfogásban lévő kutyus vagy 
egyéb kisállat szépen, ápoltan talál-
hasson új otthonára”. 

Az alapítvány munkájáról továb-
bi részleteket a közösségi oldalukon 
találhatnak.                                 B. I.

Egy letört faág miatt riasztot-
ták június 7-én az önkormányza-
ti rendészeket. A bejelentés szerint 
a Mézeskalács tér 4. szám előtt az 
egyik fán egy letört faág egy ma-
dárfészket is betemetett.

– Mikor kiértünk, egyből láttuk, hogy 
egy harkályfészekről van szó – mond-
ta Szoldán Róbert közterület-felügye-
lő. – Létrát, fűrészt hoztunk, és meg-
próbáltuk kiszabadítani a fi ókákat, 
amiknek a csipogását jól lehetett 
hallani. Közben az egyik kollégám, 
Sallai Tamás segédfelügyelő értesí-
tette a Kutyások a XV. Kerületért Ál-
latvédő Egyesületet – néhány tagja a 
Fióka- és madármentés egyesületnek 
is segít –, akik szintén a helyszínre 
érkeztek.

A közterület-felügyelők megpró-
bálták kimenteni a védett madarakat, 
ám létráról, kézifűrésszel nehéz lett 
volna a letört ágat biztonságosan 
eltávolítani.

– Emiatt felhívtam a 112-t, és 
segítséget kértem. Tíz percen belül a 
helyszínen voltak a zuglói tűzoltók, 
akik létrával és motoros fűrésszel 

szakszerűen eltávolították a faágat. 
Majd kipiszkálták a fészekből az élet-
ben maradt fi ókákat, amiket egy kö-
zelben lakó nénitől kapott bélelt pa-

pírdobozba tettünk. A madarakat 
aztán az állatvédők ideiglenesen 
magukhoz vették, információink 
szerint jól vannak, ha felépülnek és 

megerősödnek – ami néhány hetet 
vesz csak igénybe –, szabadon enge-
dik majd őket – jegyezte meg a közte-
rület-felügyelő.                           R. T.

A fi ókákra állatvédők vigyáznakSzakszerű segítség
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Bangha Viktor | Artúr bántalmazottból terápiás kutya lett
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Reményi Pál – a feleségével együtt – 
lassan ötven éve foglalkozik termé-
szetjárással. Még az Északi Járműja-
vító dolgozójaként lett a tagja, majd 
vezetője a Törekvés SE Természetjá-
ró Szakosztályának, melyet 23 éven 
keresztül irányított. A rendszervál-
tás azonban alapjaiban változtat-
ta meg a hazai sportéletet. A gyári 
egyesületek vagy megszűntek, vagy 
átalakult a repertoárjuk. A Törek-
vésen belül is felszámolták a termé-
szetjáró szakosztályt, amit aztán a 
Reményi házaspár szűkebb lakóhe-
lyére, a XV. kerületbe „mentett át”. 

– 1998-ban hoztuk létre az Északi Fény 
Természetjáró Egyesületet – mesélte 
Reményi Pál –, a névadással utalva a 
múltunkra, az Északi Járműjavítóra. 
A Törekvésből többen is átjöttek hoz-
zánk, de az egyesület elsősorban a XV. 
kerület természetszerető lakóinak az 
igényeit szolgálja. 

Az Északi Fény a mai napig heti 
rendszerességgel kínál túrázási, moz-
gási lehetőséget az idősebbeknek és a 
fi ataloknak. Az előbbi korosztály főleg 
hétköznapokon szokott a városközeli 
hegyekben túrázni, az utóbbiak pedig 
a hétvégi kirándulásokon vesznek 
részt nagyobb létszámban.

– Tagjai vagyunk a Vasutas Ter-

mészetjárók Szövetségének, a Magyar 
Természetjáró Szövetségnek és a Bu-
dapesti Természetbarát Sportszövet-
ségnek is, e szervezetek szintén szok-
tak programokat szervezni, melyekre 
mi is meghívást kapunk. A tavaszi 
egészségügyi helyzet következtében 
azonban ezek a túrák mind elmaradtak 
– jegyezte meg Reményi Pál.

A XV. kerületi egyesület a „karan-

tén adta lehetőségek” fi gyelembevéte-
lével azonban több kirándulást és túrát 
is szervezett az elmúlt hónapokban, 
melyen sokan megmozgathatták be-
zártság miatt fásult izmaikat.

– A járvány végeztével szerencsére 
lehetőség nyílt a nyári táborunk meg-
tartására, amit idén a bakonyi Pén-
zesgyőrbe szervezünk július 11–19. 
között. Remélhetőleg sokan jönnek 

majd, hisz a Bakonyban kiváló túrázási 
lehetőségek kínálkoznak – fűzte hozzá 
Reményi Pál.

A helyi természetjáró egyesület-
nek immár hosszú évek óta az önkor-
mányzat a legfőbb szponzora. Az így 
biztosított működési támogatásnak 
köszönhetően ma már hetven-száz fő 
közé tehető a rendszeres túrázók szá-
ma a kerületben.                     (riersch)
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A Fővárosi Közterület-fenntar-
tó (FKF) Zrt. újraindítja a lakossági 
lomtalanítást Budapesten. A jelen-
legi állás szerint azonban a korona-
vírus-járvány miatt hét kerületben 
elmarad idén a lomok begyűjtése, 
a kimaradt kerületek lakói részé-
re külön kompenzációs szolgáltatási 
csomagot állított össze az FKF. Lap-
zártánk idején még a XV. kerület is 
a kimaradó városrészek között sze-
repel, ezért az önkormányzat tár-
gyalásokat kezdett a szolgáltatóval.

Az FKF a járvány enyhülésére tekin-
tettel július 6-án újraindítja a lakos-
sági lomtalanítást Budapesten. Annak 
érdekében, hogy a szolgáltatás a leg-
hamarabb folytatódhasson, a program 
a kerületi önkormányzatokkal koráb-
ban egyeztetett menetrend szerint 
indul újra – adta hírül az FKF Zrt.

„A három hónapos rendkívüli jár-
ványhelyzet miatt összesen 61 nap, 
így 61 körzet lomtalanítása maradt 
el, amit a szoros éves lomtalanítási 
programba már nem lehet változtatás 
nélkül beilleszteni. Az év során fenn-
maradó használható napok száma 
függ az időjárási korlátoktól, az év végi 
ünnepek időszaki korlátozó tényezői-

től és az FKF dolgozóinak törvényes 
munkaidőkereteitől. További súlyosan 
nehezítő körülmény, hogy a fővárosiak 
befi zetései az állami NHKV-től nem 
jutnak el tovább maradéktalanul az 
FKF-hez, így jelentős fi nanszírozási 
hiány is kialakult a fővárosi köztisz-
tasági cégnél” – írta közleményében 
a társaság.

Mint közölték, az FKF a program 
újraindításával párhuzamosan ke-
resi a lehetőségét, hogy a kimaradt 
kerületek lakossága se szenvedjen 
hátrányt. Azokban a kerületekben, 

ahol a járványhelyzet miatt elmaradt 
a lomtalanítás, belátható időn belül 
pótolja a szolgáltatást. „Ennek érdeké-
ben a közeljövőben egyeztetni fogunk 
valamennyi érintett, a lomtalanítási 
programból a járványhelyzet miatt 
kimaradt kerület vezetésével” – jelezte 
a társaság.

A fentiektől függetlenül az érintett 
hét városrész, közöttük a XV. kerület 
lakói részére – átmeneti – kompenzá-
ciós szolgáltatási csomagot állítottak 
össze, amely július 6-tól érhető el té-
rítésmentesen az év végéig.

A kompenzációs csomag keretében 
az FKF az érintett lakosok részére – 
telefonon történő előzetes időpont-
egyeztetést követően – 150 kg helyett 
az év végéig 400 kg/fő lom díjmentes 
beszállítására biztosít lehetőséget a 
XV. kerület, Károlyi Sándor utca 166. 
és XXII. kerület, Nagytétényi út 335. 
címen található hulladékudvaraiban. 
Az érintett kerületek lakosainak 
emellett a Pusztazámori Regionális 
Hulladékkezelő Központban további 
400 kg lom díjmentes leadására is 
lehetőségük van – írta a szolgáltató.

A kedvezmény csak személyesen, 
a jogosultság igazolásával – lakcím-
kártya, személyigazolvány, illetve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatá-
si díj befi zetését igazoló szelvény be-
mutatásával – vehető igénybe. További 
információk a csomag részleteiről 
elérhetőek a www.fkf.hu oldalon.

Minden környezettudatos buda-
pesti lakosnak lehetősége van ezen-
felül, hogy a feleslegessé vált, de más 
számára még használható tárgyaikat, 
bútoraikat nyitvatartási időben ingye-
nesen leadják az FKF két Szemléletfor-
máló és Újrahasználati Központjában 
(XV., Károlyi Sándor utca 166.).                           

Jónás Ágnes

Környezettudatos lomtalanítás
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mozaikkép

Tábor és szünidei gyermekétkeztetés

A z önkormányzat idén is 
megszervezi a nyári napközis 
táborát, valamint biztosítja a 
táborban részt nem vevő isko-
lás gyerekek számára a napi 
egyszeri meleg ebédet elviteles 
formában.
A napközis táborban a kerü-
letben bejelentett lakóhellyel 
rendelkező gyerekek, illetve 
a kerületben működő iskolák 
első–hatodik osztályos tanulói 
vehetnek részt, akik a 12. élet-
évüket a tábor utolsó napjáig 
(augusztus 19.) nem töltik be. 
Egyedi kérelmezéssel – a tá-
borvezető javaslata alapján a 
polgármester jóváhagyásával 
– vehet részt a nyári napközi-
ben olyan gyermek, aki a tábor 
utolsó napjáig 14. életévét még 
nem tölti be, illetve az, akinek 
nincs a kerületben bejelentett 
lakóhelye és nem is kerületi 
iskola tanulója.
A napközis táborban részt nem 
vevő, a XV. kerületben bejelen-
tett lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező és életvi-
telszerűen is a XV. kerületben 

lakó iskolás, kiskorú gyerekek 
számára lehetséges a szünidei 
gyermekétkeztetés elviteles 
formában.
A nyári napközis tábor és a 
szünidei gyermekétkeztetés 
elvitelének helyszínei:
Czabán Általános Iskola (Szé-
chenyi tér 13.)
Hartyán Általános Iskola (Har-
tyán köz 2–4.)
Szent Korona Általános Iskola 
(Szent Korona útja 5.)
Időtartam:
A nyári napközis tábor június 
29-től augusztus 19-ig, munka-
napokon 6.30–17.00 óra között 
működik.
A szünidei gyermekétkeztetés 
június 29-től augusztus 31-ig 
munkanapokon vehető igénybe. 
A meleg ebédet 11:30–14:00 
óra között lehet átvenni, kizáró-
lag saját tárolóedényben.
Jelentkezés:
A napközis táborba jelentkezni 
a jelentkezési lap kitöltésével 
és személyes benyújtásával, 
valamint az étkezés megren-
delésével lehet. A jelentkezési 

lapot az étkezés befi zetésekor 
vagy ingyenesen étkező gyerek 
esetében az étkezés megrende-
lésekor a helyszínen kell leadni. 
A táborban a gyerekek számára 
napi háromszori étkezést biz-
tosítanak.
A szünidei gyermekétkeztetés 
esetében személyesen kell 
megrendelni az étkezést.
Fontos tudnivaló:
A Palota szünidei gyermekét-
keztetési kedvezmény alapján 
a kerületben lakó- vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező és 
életvitelszerűen is itt lakó gye-
rekek a nyári napközis táborban 
ugyanazt az étkezési díjkedvez-
ményt vehetik igénybe, amelyre 
a tanév során jogosultak voltak. 
A Palota szünidei gyermekét-
keztetési kedvezmény iránti 
kérelmet a nyári napközis tábor 
kezdetét megelőző 5. napig le-
het benyújtani – mely határidő 
elmulasztása jogvesztő – az 
önkormányzat ügyfélszolgá-
lati irodáján (XV., Bocskai utca 
1–3., ügyfélszolgálati idő: hétfő: 
8.00–18.00 óráig, kedd, szerda, 
csütörtök 8.00–16.30 óráig, 
pénteken 8.00–12.30 óráig).
Ehhez benyújtandó dokumen-
tumok:
Palota szünidei gyermekét-
keztetési kedvezményről szóló 
határozat,
diétás étrend igénylése esetén a 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
alapján kiállított szakorvosi iga-
zolás. 

Hatszáz nagycsoportos búcsúzik az óvodától ezen a nyáron a 
XV. kerületben. A leendő kisiskolásokat Cserdiné Németh Angéla 
polgármesteri emléklapja, jókívánságai mellett, idén is ajándé-
kokkal búcsúztatják.
Az önkormányzat támogatásával az ÖTHÉT Egyesület által 
kiadott, „Pingvin Pityu és barátai” zenei CD-t és fejlesztő mun-
kafüzetet kap minden ballagó óvodás. Az önkormányzat ezen-
felül Mosó Masa mosodája – helyesírást fejlesztő – könyvvel is 
kedveskedik a gyerekeknek – írta az önkormányzati honlap. 

Vége a veszélyhelyzetnek
Elfogadta az országgyűlés a koronavírus-járvány miatti veszélyhely-
zet megszüntetéséről szóló törvényt, így 98 nap után, június 18-ától 
véget ért a veszélyhelyzet Magyarországon. 
Ugyanakkor az országos tisztifőorvos javaslatára a kormány jár-
ványügyi készültséget hirdetett hat hónapra, amit háromhavonta 
vizsgálnak felül. Ennek idején a betegek ellátása az egészségügyi 
válsághelyzeti ellátás szerint történik.
Június 18-ától eltörölték a vásárlási idősávokat, a maszkhasználat 
szabályai viszont maradtak, tehát üzletekben és a tömegközleke-
dési járműveken kötelező viselni a szájat és orrot eltakaró maszkot. 
Az új törvény megerősíti a veszélyhelyzet alatt bevezetett fi zetési mo-
ratóriumot a hitelre, a kölcsönökre és a lízingszerződésekre december 
31-ig. Tartalmaz rendelkezéseket az iskolákban, a szakképzésben a 
tanév befejezéséről is, egyes vállalati adónemek bevallásának elha-
lasztásáról, az egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvez-
ményekről, a Széchenyi Pihenő Kártyára adható béren kívüli juttatás 
emeléséről és mentesítéséről a szociális hozzájárulási adó alól, vagy 
a lejáró szociális és családügyi ellátások meghosszabbításáról.
Év végéig még 15 ezer forintig lehet PIN-kód nélkül érintéssel fi zetni, 
és július 1-jéig marad az ingyenes parkolás is, szeptemberig pedig 
nem kell közterület-használati díjat fi zetnie a vendéglátóhelyeknek.
Különleges szabályokat fogadott el az országgyűlés a járvány miatt 
meghiúsult, utazási iroda által szervezett utakra. Ez a többi között 
azt tartalmazza, hogy ha az ügyfél ezt elfogadja, az iroda utalványt 
is adhat pénzvisszafi zetés helyett. Rögzítették azt is, hogy a rendez-
vények helyszínén való tartózkodásra a kormány továbbra is különös 
szabályokat állapíthat meg.
A veszélyhelyzet idején lejárt okmányok pótlására lesz idő, mert 
azok a veszélyhelyzet megszűnését követően 180 napig érvényesek.
Enyhültek egyes járványügyi intézkedések a postákon is: a maszk vise-
lését továbbra is kérik, de már nem kell az ajtón kívül várakozni, mivel 
június 19-től visszaállt a korábban megszokott ügyfélvárakozási rend, 
és hét végén is újra nyitva lesznek a nagyvárosi postahivatalok. 

Elbúcsúznak 
a nagycsoportosok

Újra kultúra!
A veszélyhelyzet megszüntetésével újranyitnak a Csokonai Kultu-
rális Központ telephelyei és a Sződliget Ház is. Elsősorban a nyári 
napközis táborok kapnak helyet a programok között, ezek mellett 
művészeti csoportok próbái, és néhány klub, közösség találkozói 
indulhatnak újra. Részletek: www.csokonaiksk.hu 

Pünkösd után negyedik vasárnap emlékezik a 
magyar–örmény, örmény közösség legtisztel-
tebb szentjére, apostolára, Világosító Szent 
Gergelyre. 
Nuridsány Zoltánné, a kerületi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke ez alkalomból 
történeti írásokból, legendákból, mondákból és 
megélt élményekből állított össze ismertetőt az 
örmény kereszténységről, melyet az xvmedia.hu 
honlapunkon olvashatnak. 
Nuridsány Zoltánné kitért arra, hogy Erdélyben 
Szamosújváron, Armenopolisban, a volt örmény 
fővárosban szerveződik minden évben a leg-
nagyobb, legünnepélyesebb Világosító Szent 
Gergely-ünnep, búcsú keretében. A XV. kerületi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a zuglóival 
összefogva közösen szervezi e hagyományos 
nagy ünnepet, sokrétű szakrális és világi kultu-
rális programokkal. Minden alkalommal benső-
séges együttléttel és fi nom erdélyi örmény és 
örmény ízek kóstolójával zárul a nagy érdeklő-
désre számot tartó rendezvény. „Sajnáljuk, hogy 
ez évben sem Budapesten, sem Szamosújváron 

nem tartható meg hagyományosan a Világosító 
Szent Gergely-ünnep, de lélekben felidézzük az 
eddigi szép programokat” – tette hozzá Nurid-
sány Zoltánné. 

Örmények apostola
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Az önkormányzati közterület-felügyelet (rendészek) 
az 1 305 3230 (ügyfélfogadási időben), 1 305 3147 

(ügyfélfogadási időn kívül) telefonszámokon várja a bejelentést.

A rendőrségi hírekben szereplő információkat 
a XV. kerületi rendőrkapitányság szolgáltatta.

rendkép

Összeállította: Riersch Tamás

R E N DŐR S É G I  H Í R E K

GRAFIKA: VARG
A TÍM

EA LAU
RA

Június 15-től megszűnt 
a fővárosi autóbuszok és 
trolik első részének lekor-
donozása, ezáltal is na-
gyobb távolságot tarthat-
nak egymástól az utasok. 

A vezető védelme érdekében 
kérik az utasokat, lehetőség 
szerint ne a vezetőfülke kö-
zelében foglaljanak helyet. 
Továbbra is kötelező a maszk 
vagy más, orrot és szájat 
eltakaró eszköz használata. 

Ahol ez a járvány előtt 
kötelező  volt ,  ot t ismét 
életbe lép az első ajtós fel-

szállási rend is. A járműve-
zetőktől továbbra sem lehet 
vonaljegyet venni. Inkáb az 
online elérhető Közlekedési 

mobiljegy alkalmazást és a 
jegyautomaták használatát 
javasolják.                      

  K. I.

Felszállás elöl is

A biztonságos járműveze-
tés egyik alappillére, hogy 
a KRESZ-t nem elég ismerni, 
annak szabályait be is kell 
tartani. Ha  rossz stílusban, 
a szabályokat időnként vagy 
rendszeresen megszegve 
vezetünk, vagy ha nem va-
gyunk tekintettel a többi 
közlekedőre, magunkat és 
másokat is veszélyeztetünk. 

A stat iszt ikák szerint a 
legtöbb balesetet nem a 
veszélyes, tőlünk független 
helyzetek okozzák, hanem az 
emberi mulasztás, a fi gyel-
metlenség, a rossz vezetési 
stílus és az agresszió.

Az egyik leggyakoribb 
hiba a követési távolság be 
nem tartása. – Nem szabad 
elfelejteni, hogy az egyes au-
tók fékútja között nagy elté-
rések lehetnek, mint ahogy 
a vezetők reakcióideje vagy 
vezetési rutinja sem egy-

forma, ezért mindenképpen 
ügyeljünk a megfelelő tá-
volság megtartására – hívja 
fel a fi gyelmet Csebe Sándor 
közlekedésbiztonsági tréner.

Nemcsak a sebesség-
határok átlépése, hanem 
a megengedettnél sokkal 
lassabb haladás vagy a ha-
tározatlan vezetés is számos 
veszély forrása lehet . Ez 
utóbbi esetekben ugyanis a 
mögöttünk lévőket hirtelen 
fékezésre vagy irányváltás-
ra kényszeríthetjük. Persze 
legyünk türelmesek a tanu-
lóvezetőkkel és T betűt vise-
lő autósokkal, de fi gyeljünk 
arra, hogy mi a lehetőség 
szerint optimális tempóban 
közlekedjünk.

Manapság a médiában is 
többször lehetett hallani, ol-
vasni a ráfékezésről, amivel 
a türelmetlen és agresszív 
vezetők „büntetik” a szerin-
tük nem megfelelő tempó-

ban haladókat. Ilyet sose te-
gyünk, mint ahogy tegyünk 
meg mindent, hogy az ilyen 
helyzeteket elkerüljük.

Felnőtteknél is gyakori 
probléma a jobb és a bal 
irány tévesztése. Pedig ezt 
fejlesztéssel lehet javítani, 
attól pedig, aki jogosítványt 
szerez, elvárható, hogy meg 
tudja különböztetni az irá-
nyokat. A jobbkéz-szabály 
be nem tartásából számos 
– szerencsés esetben csak 
koccanásos – baleset adódik.

Végül még egy fontos 
dolog: az index nem csupán 
gépjárművünk tartozéka, 
hanem tulajdonképpen az 
autósok közötti – szinte 
egyetlen – kommunikációs 
eszköz, amivel előre jelezzük 
irányváltási szándékunkat, 
hogy ezáltal a többi közleke-
dő időben felkészülhessen a 
manőverünkre.

-y -a

Körözték, mégis kiabált
A járőrök egy magából kikelve ordító férfi ra lettek fi gyelmesek a Ko-
lozsvár utcában. Odamentek hozzá, és igazoltatták, melynek során 
kiderült, hogy a férfi t a szomszédos Zugló rendőrkapitánysága ga-
rázdaság bűntette miatt körözte. A járőrök előállították, majd átadták 
a XIV. kerületi rendőröknek, akik a további eljárást lefolytatják. 

Italtól imbolygó autó
Egy furcsán közlekedő autóra fi gyeltek fel a rendőrök az Erdő-
kerülő utcában, mely járművet a Zsókavár utcában sikerült is 
megállítaniuk. A rendőrök kiszállították a sofőrt, akinél azonnal 
megérezték az alkoholszagot. A feltételezésüket a helyszínen 
alkalmazott szonda is igazolta, így a férfi  ellen ittas járművezetés 
bűncselekményében indult eljárás. 

A rendőr civilben is rendőr

Az Erdőkerülő utcai buszvégállomáson az egyik utast szörnyen 
felháborította, hogy a busz a menetrend szerint akart csak el-
indulni. Emiatt pocskondiázni kezdte a sofőrt, majd a járműről 
leszállva az ablakon keresztül tovább szidalmazta és köpködte a 
buszvezetőt. Egy másik buszvezető megpróbálta a férfi t lecsilla-
pítani, ám az felkapott néhány követ, és azokkal kezdte hajigálni 
a járművet. Ezt meghallva, egy közelben tartózkodó, szolgálaton 
kívüli rendőr közbelépett, megfogta a férfi t, akit a kollégák kiér-
kezéséig sikeresen visszatartott. A férfi  ellen garázdaság miatt 
indult eljárás. 

Hazamenekülő verekedők
Verekedésről érkezett bejelentés a kerületi rendőrkapitányságra. 
A bejelentő szerint egy négyfős társaság ütlegelt egy férfi t a Pás-
komliget utcában. A helyszínre kiérkező rendőrök meg is találták 
a sértettet, aki elmondta, a támadói az egyik közeli házba mene-
kültek. A rendőrök végigjárták az épület lakásait, és az egyikben 
rá is akadtak a feltételezett elkövetőkre. A négy gyanúsítottat 
előállították, és garázdaság miatt eljárást indítottak ellenük. 

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

N
D

FO
RR

ÁS
: B

KK
.H

U

Vezetők védelme | A járművön nem lehet jegyet venni

Csak a KRESZ kevés!

192020. június 25.www.bpxv.hu



sportkép

Tele a spájz, mit tegyek?

Születésnap a szomszédban

Az élelmiszer-pazarlás napjaink igen fontos 
kérdése. Különösen aktuális lehet ez most, hi-
szen a karantén alatt sokan nagyobb készlete-
ket halmoztak fel. De mit tehetünk a túlzásba 
vitt tartalékkal, illetve hogyan kerülhetjük el a 
felesleges vásárlást? 

A pazarlás csökkentésének az első lépése a tu-
datos vásárlás. – Tervezzünk legalább pár napra 
előre, írjunk listát. Lehetőleg ne menjünk éhesen 
vásárolni, mert valószínűleg több olyan dolog ke-
rül majd a kosarunkba, amire nincs szükségünk, 
ráadásul ilyenkor hajlamosabbak vagyunk maga-
sabb kalóriatartalmú ételek vásárlására – ajánlja 
Szabó Krisztina dietetikus.

A második lépés a tárolás és a felhasználás. 
Kivel nem fordult még elő, hogy a spájzban, 
szekrényben történő nagytakarítás során olyan 
élelmiszert talált, aminek évekkel ezelőtt lejárt 
a szavatossága?

Ennek elkerülésére érdemes rendszert kialakí-

tani a tárolásban. Fontos, hogy hátulra kerüljenek 
az újonnan megvásárolt termékek, melyek tovább 
megőrzik a szavatos-
ságukat, előre pedig 
azok, amik hamaro-
san lejárnak.

Vá s á r l á s  e lő t t 
mérjük fel, hogy mi 
van otthon, ezzel elke-
rülhetjük az élelmiszerek 
felhalmozódását. 

Ha pedig azzal szem-
besülünk, hogy túl sok 
minden van a spájzban, 
törekedjünk az ott ta-
lá l ható  a lapa nya gok 
felhasználására, amikor főzést ter-
vezünk.

A felhalmozott készletek esetén fontos szólni 
az élelmiszer-biztonságról is. – Sokan nem tud-
ják, de a „minőségét megőrzi” jelölés nem azonos 

a „fogyasztható” jelöléssel – hívja fel a fi gyelmet 
a szakember.

A minőségmegőrzési idő olyan élelmiszereken 
kerül feltüntetésre, amelyek a jelzett dátum után 
minőségükből, élvezeti értékükből veszíthetnek 

(például konzervek, kekszek vagy fűszerek), 
illetve a gyártó addig garantálja, 

hogy az adott élelmiszer ál-
lagában, minőségében 
és megjelenésében a 
legjobb.

A fogyaszthatósági 
idő a legfontosabb dátum, 

melyet étel- és élelmiszer-biz-
tonsági okokból szem előtt kell 

tartani. Ezt a jelölést a gyorsan 
romló élelmiszereknél (például 

húsáru, tejtermék, tojás) használják, és 
azt jelenti, hogy fogyasztásuk a megadott dátum 
után már nem garantáltan biztonságos.

-y -a

Megalakulásának 135. évforduló-
ját június 16-án ünnepelte az ország 
egyik legpatinásabb sportegyesü-
lete, az Újpesti Torna Egylet (UTE). 
Az 1885-ben alapított klub korábbi 
és jelenlegi tagjai egyaránt megem-
lékeztek a rangos évfordulóról. 

A Megyeri úti székháznál tartott 
ünnepségen, az UTE Labdarúgó 
Akadémia által alkotott sorfal között 
elhaladva Őze István klubigazgató és 
Zsigmond Barna Pál országgyűlési 
képviselő megkoszorúzta Aschner 
Lipótnak, az UTE első elnökének 
és legnagyobb mecénásának, 
valamint Técsőy Tichy 
Henriknek, az úszó- és 
vízilabda-szakosztály 
egyik alapítójának az 
emléktábláját. Szusza 
Ferenc legendás labda-
rúgó szobránál Sontra 
Tamás, az akadémia igaz-
gatója és Balajcza Szabolcs, 
az újpesti labdarúgócsapat 
korábbi kapusa, az UTE egyik 
jelenlegi edzője helyezett el egy 
lila-fehér koszorút. 

Az ünnepség harmadik állomása-
ként az olimpiai bajnok, Bene Ferenc 
mellszobrát két UTE-legenda, a szintén 
olimpiai bajnok tornász, Berki Kriszti-
án és a korábbi jégkorongozó, Ancsin 
János koszorúzta meg. A megemléke-
zés ezzel még nem ért véget, az ün-
nepségen részt vevők ugyanis a Szent 
István tér 19-es számú épületének 
falán levő emléktáblát is megkoszo-

rúzták. 
Ez utób-

bit ugyanis 
annak emlékére 

állították, hogy 135 évvel ezelőtt né-
hány sportszerető fi atal megalapította 
az Újpesti Torna Egyletet. 

A IV. kerületi sportegyesület az 
egyik legrégebbi magyar klub, amely 
az elmúlt 135 évben folyamatosan fej-
lődött, és rendre a legeredményesebb 
magyar egyesületek között szerepelt. 
A lila-fehér sikerekből pedig számos 
olyan sportoló is kivette a részét, 

aki ezer szállal kötődött, kötődik a 
kerületünkhöz. A fent említett nevek 
közül a megkoszorúzott Szusza Fe-
renc családja például Pestújhelyen él. 
A klubelnök, Őze Tibor is kerületünk 
lakója, mint ahogyan az ünnepség 
egyik „sztárvendége”, Ancsin János 
is Pestújhelyről jár át az újpesti ho-
kiedzésekre. Rajtuk kívül pedig még 
olyan legendákat említhetnénk, mint 
a Rákospalotán élő olimpiai bajnok 
Csongrádi László kardvívót, a szintén 
palotai kötődésű világ- és Európa-baj-
nok öttusázót, Földházi Zsófi át, vagy 

az ugyancsak olimpiai bajnok birkózó 
Szilvásy Miklóst, akinek a családja 
Szilvánusz néven a mai napig sörözőt 
üzemeltet Újpalotán.

A XV. kerületnek mindig is szoros 
volt a kötődése a IV.-hez, amely nem-
csak a sportban, hanem a közélet egyéb 
területein – többek között az egészség-
ügyben – is megnyilvánult, így ezúttal 
is illik köszönteni a születésnapost: 
„Isten éltesse a 135 éves UTE-t! Isten 
éltesse az újpesti, a XV. kerületi és a 
magyar sport legendákat!”                 

      -sch -s
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sportkép

Kihívásból lehetőség 

Élsport az Ozmán utcában
2014-ben még nem gondolhatott 
arra az önkormányzat, hogy az Oz-
mán utcai játszótér megépítésé-
vel a kerületi élsportot is támogat-
ni fogja. A színvonalas park ugyanis 
elsősorban a nagyközönség számá-
ra épült. Ám az élet úgy hozta, hogy 
a nagyközönség mellett a 2020-as 
pandémia miatt terem nélkül ma-
radt kerületi röplabdázók is otthon-
ra leltek ebben a különleges köz-
parkban. 

– Nagyon nehéz időszakon vagyunk 
túl – mondta Balogh Beatrix klub-
elnök. – Terem nélkül ugyanis rendkí-
vül komplikált röplabdázni. Alkalmaz-
kodtunk az egészségügyi helyzethez, 
és online videós edzéseket tartottunk. 
Büszke vagyok a kollégáimra, mert a 
munkából mindenki kreatívan vette 
ki a részét.

Nagy segítséget jelentett a röplab-
dásoknak, hogy május közepén oldot-
ták a korlátozásokat, és lehetővé vált 
szabad téren, közös edzéseket is tarta-
ni. Így jutott az Ozmán térre a palotai 
egyesület, ahol 2014-ben a kivitelezők 
„előrelátóan” egy strandröplabdapá-
lyát és egy mosdót is kialakítottak. 

– Minden korosztályunknak tar-
tottunk kint edzéseket, melyekre még 
legfőbb mentorunk, dr. Kotsis Attilá-

né Kincsessy Gabi néni (a klubalapító 
Szalayné Sebők Éva válogatott edzője) 
is többször kilátogatott. A több hóna-
pos kényszerpihenők után felüdülés 
volt újra együtt lenni és közösen 
röplabdázni. Az edzések tanév végéig 
tartottak, utána pihenőt kaptak a játé-
kosok – fűzte hozzá a klubelnök.

A járványidőszakban nemcsak a 
virtuális térben, hanem a zöldasztal-

nál is komoly munka folyt. Mivel a 
járvány miatt előrehozták a jövő évi 
nevezések határidejét, a klub vezetői-
nek a felnőttcsapat sorsáról is döntenie 
kellett. 

– Az elmúlt évben idegenben, az 
újpesti Tungsram-csarnokban kellett 
játszanunk a hazai mérkőzéseinket – a 
Sződliget utcai csarnok nézőtér hiánya 
miatt alkalmatlan a felső osztályra –, 

ami nagy megterhelést jelentett a 
klubnak. Ennek ellenére – és Valassik 
Marietta edzőnknek is köszönhető-
en – a csapat a hatodik helyen állt a 
nyolc csapatos NB I.-ben. Azaz szó sem 
volt kiesésről, és ha folytatódott volna 
a bajnokság, remélhetőleg ezt a pályán 
is igazolni tudtuk volna. Ebben a ne-
héz helyzetben azonban lehetetlen volt 
támogatót találni a folytatáshoz. Ezért 
hosszas vívódást követően úgy döntöt-
tünk, visszalépünk az első osztályból, 
és jövőre az NB II.-ben próbálunk 
helytállni. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy emiatt néhány játékos itthagy 
bennünket, ám eltökélt szándékunk az 
utánpótlás-nevelés, így megpróbáljuk 
a távozókat saját nevelésű játékosaink-
kal pótolni – jegyezte meg a klubelnök.

A Palota RSC július első heté-
ben napközis rendszerű edzőtábort 
szervez, melynek helyszíne vagy a 
Sződliget utcai csarnok vagy, ha más 
lehetőség nincs, akkor a már „bejára-
tott” Ozmán utcai strandröplabdapá-
lya lesz. Ezenkívül augusztusban egy 
külsős helyszínen ottalvós tábort is 
terveznek. A következő szezonra való 
felkészülés augusztus 20-tól kezdőd-
ne. Ennek fontos állomása lenne a 
szeptemberi Szalay Sebők Éva Em-
léktorna, melyről a jelen helyzetben 
sem szeretnének lemondani.        R. T.

A COVID-19 vírus miatt bevezetett karantén fo-
kozatos feloldása több „elfeledett” kapcsolatot is 
felszínre hozott. Így például arra is lehetőségünk 
nyílt, hogy a Pestújhelyen élő olimpiai és világ-
bajnoki bronzérmes kézilabdakapust, Berzsenyi 
Máriát felkeressük.

– Köszönöm, elvagyok, és jól elvoltam az elmúlt hó-
napokban is. Családi házban élek, így lehetőségem 
volt szabadon, levegőn, a kertemben dolgozgatni.  
A közösség azonban már nagyon hiányzott. A régi 
sporttársaimmal és a tanítványaimmal telefonon 
tudtunk beszélgetni, ám a két civil szervezetem-
mel, a Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesülettel 
és a Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesületével már 
nehezebben ment a kapcsolattartás. Bízom abban, 
hogy előbb-utóbb velük is fel tudjuk majd venni a 
ritmust – mondta az egykori sportoló.

Berzsenyi Mária a hazai női kézilabdázás nagy 
alakja. Nemcsak azért, mert aktív játékosként tagja 
volt az 1975-ös és ’78-as világbajnoki, valamint az 
1976-os olimpiai bronzérmes női kézilabda-váloga-
tottnak, és a ’70-es években annak a Ferencvárosnak 
a kapuját védhette, amely rendre dobogón végzett 
a magyar bajnokságban. Hanem azért is, mert 
edzőként és nevelőként is kivette a részét a sportág 
felemelkedéséből.

– A Ferencvárosnál főleg fi atalokkal foglalkoz-
tam, majd egészen 2006-ig több felnőttcsapatot is 
irányíthattam. A legbüszkébb arra vagyok, hogy 
a régi tanítványaim, Farkas Andrea, Szarka Éva, 
Fiedler Adrienn és Fiedler Erika, Kántor Anikó, 
illetve Pádár Ildikó (és még sokan mások) mindig 
szeretettel hívnak telefonon, vagy ha rendezvényen 
találkozunk, odajönnek hozzám, megölelgetnek – 
jegyezte meg.

A több mint ötven éve Pestújhelyen élő Berzsenyi 
Mária is leginkább edzőinek tulajdonítja azt, hogy 
sikeres pályafutása volt. Elsőként Lengyel Gábor-
nak, aki fi atal korában az atléták közül kiemelte, és 
kézilabdakapust nevelt belőle. Majd idősebb Elek 
Gábornak, aki a Fradinál töltött időszakában legfőbb 
mentora volt. Végül pedig Bogyi bácsinak, Török 
Bódognak, aki vezetésével a magyar női kézilab-
da-válogatott a ’70-es években a világ egyik legjobb 
együttese lehetett. Berzsenyi Mária mindmáig erős 
kapcsolatot ápol a kézilabdával, ám a karantén idején 
nem sok lehetősége akadt kedvenc sportágát fi gye-
lemmel kísérni. 

– A régi közvetítéseket nem szívesen néztem, 
újak meg nem voltak. Arról nem is beszélve, hogy a 
sydney-i olimpián elveszített döntőt én is nehezen 
éltem meg. Persze, ma már az az ezüstérem is más-
ként értékelhető. Akkor úgy éreztük, elveszítettük az 
aranyat, most azonban már úgy, hogy megnyertük 
az ezüstöt – fűzte hozzá Berzsenyi Mária.

Szerinte az elmúlt hónapok történéseit is így kel-
lene felfogni. Úgy fogalmazott: kétségtelenül nehéz 
elfogadni, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk 
a járványokkal szemben, ám ahogy az emberek, a 
közösségek ezt a problémát kezelték, mindenképpen 
eredményként könyvelhető el.  

Riersch Tamás     
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Berzsenyi Mária | A kézilabdázás nagy alakja

Strandröplabda a játszótéren | Gabi néni is kilátogatott
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Az előző rejtvényünk helyes megfejtése: 

Hang erő hetek: Liszt fülhallgatóval. 

*
Fejtse meg a rejtvényt és az üzenetet! 
Vágja ki az újságból a teljesen kitöltött rejt-

vényt, és küldje el zárt borítékban levelezési 

címünkre (XV Média Kst ., 1615 Bp., Pf. 155) 

vagy adja le a szerkesztőség részére a Bocs-

kai utca 1–3. szám alatt! A borítékra írja rá: 

„ÉLETképek REJTVÉNY”! Egy helyes meg-
fejtőnk Helena von Zweigbergk: Ma-
rie Frederiksson – Listen to my heart 
hallgass a szívemre című könyvét nye-

ri az MKÉSZ jóvoltából. Beküldési ha tár idő: 

2020. július 9. 
A nyeremények át nem ruházhatók, a nye-
remények változtatási jogát fenntartja a ki-
adó. 
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Az ÉLETképek és az XVMedia legfrissebb hírei, tudósításai az interneten:
www.xvmedia.hu  www.facebook.com/xvmedia/

Az ÉLETképek következő megjelenése: 2020 július 16. csütörtök

Lapzárta: 2020. július 9. 12.00

A lapzárta után érkezett anyago kat a szerkesztőség 

csak a következő lapszámban tudja közölni.

Az újságban megjelenő hirdetések és közlemények 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget! IPHONEANDROID

TÖLTSE LE 
AZ XVMEDIA APPOT!

 

XV. KERÜLET 
KÖZÉLETI 
LAPJA

RÁKOSPALOTA /  PESTÚJHELY /  ÚJPALOTA

TERMELŐI MÉZEKTERMELŐI MÉZEK
akácméz, vegyesméz, 

selyemfűméz, hársméz, 
lépesméz, propoliszos méz

3 kg felett3 kg felett
ingyenes ingyenes 

házhoz szállítás!házhoz szállítás!
Árpádföldi Méhészet
Tel.: 06 30 424-9329
www.arpadfoldi.hu
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INGATLAN
Eladó: XV. ker., Drégelyvár u.-ban 
61 nm-es, 2,5 szobás, beépített  loggiás, 
nagyrészben felújított lakás. Telefon: 
06 30 258 3109

Eladom Romhányi vagy cserélem 
bp.-i lakásra 53 nm, külön bejáratú, két-
szobás, tégla társasházi lakásom, kom-
fortos, erkélyes, pincerésszel, jó környék, 
közeli strandfürdő, autós garázshellyel. 
Tel.: 06 70 300 9295 

Eladó vagy csere: panellakásra XV. 
ker.-i központi, saját kertrésszel, egy szo-
ba, előszoba, hall – konyha fürdőszoba, 
négylakásos – rendes szomszédok. Tel.: 
06 70 771 5371 

Eladó: XV. ker., Deák u. 48 nm-es, 
belső udvarra néző, csendes, erkélyes, 
kétszobás, kifogástalan állapotú, I. eme-
leti lakás autóbeállóval. Irányár: 33,9 mil-
lió Ft. Tel.: 06 20 377 7904

Idős hölgy befektetés céljából el-
adná 47 nm-es összkomfortos lakását. 
Tel.: 06 1 417 5301

LAKHATÁS
Kiadó: Rákos úton 14 nm-es, galéri-
ás, aranyos minigarzon hosszú távra. Tel.: 
06 20 258 7837, 17 óra után.

Albérlet kiadó: a XV. kerületben egy 
fő nemdohányzó férfi nak vagy nőnek, 
akár rövid távra is. Tel.: 06 20 510 2591

Idős asszony lakhatást adna egye-
dülálló hölgynek, aki ezért szerény ház-
tartásában és életvitelében segítené, 
lehet nyugdíjas is. Tel.: 06 30 861 0037

Kiadó: egy kis szoba Nyírpalota 
úton, nemdohányzó hölgynek. Telefon: 
06 20 510 2591

Olcsó albérletet keresek 2 fő részé-
re. Tel.: 06 30 245 2759 vagy tabori.an-
csi@gmail.com 

ADOKVESZEK
Eladó: gömbfából készült, 3 állásos 
hintaállvány. Újszerű női kerékpár. 2 db 
összecsukható roller 12 éves korig. Tel.: 
06 1 306 8856

Eladó: kisipari pingpongasztal, egy-
személyes, ágyneműtartós plüssheverő, 
kéthengeres, kéttartályos mobil komp-
resszor, kisipari kalaptartós előszoba-
fal, kovácsoltvas fabetétes kombináció, 
lámpagyári magyar légpuska. Tel.: 06 
30 735 6705 

Eladó: nagy képernyős tv kis hibá-
val, 108/50 cm 20 E Ft, új kalocsai Rys-
seliő-pruszlik 18 E Ft, új Wizard fültisz-
tító 3 E Ft, Fiskars ollók 1 E Ft. Telefon: 
06 70 708 2233 

Eladó: 4 égős Elektrolux gáztűzhely 
egyéves garanciával, költözés miatt. Tel.: 
06 30 455 7912 

Eladó: hungarocelldobozok + tető 
80×40×20, tárolásra kiválóan alkalmas 
6 E Ft/db. Tel.: 06 70 537 8880

Eladó: táskavarrógép (orosz), fran-
ciaágy + éjjeliszekrény (keményfa), új tor-
nacipő 36-os, férfi ingek originál, 6 db-os 
evőeszköz tulaezüst, kakukkos óra, kris-
tálypoharak, vázák, hímzett, horgolt te-
rítők. Tel.: 06 1 418 1486

Eladó: 10 kg-os gázpalack, infra-
szálas talpmasszírozó, 47×47-es rozs-
damentes mosogatótálca, 4 személyes 
kempingsátor, 2 kg-os kempinggázpalack. 
Tel.: 06 20 479 4101 vagy 06 20 254 1156

Eladó: új, Wizard fültisztító 3 E Ft, 
új kalocsai pruszlik 15 E Ft, nagy kép-
ernyős tv LG 108 cm, 53” kis hibával 
20 E Ft, praktikeres Salgó polc 2500 Ft. 
Tel.: 06 70 708 2233

Eladók szép kalcitkristályok több-
féle színárnyalatban, dekástól kilósig. 
Akváriumba, szobanövények közé, dísz-
kertbe. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06 
70 273 1886

Eladó: Singer motoros ipari varró-
gép, kompresszor 10 atm., 28-as férfi -
kerékpár. Tel.: 06 20 957 4391

Eladó: hintaszék és radiátor, vil-
lanymelegítő háromfokozatos. Telefon: 
06 30 557 9247

Eladó: új kávéskészlet 4 E Ft, koloniál 
állólámpa világos ernyővel 3 E Ft, Pana-
sonic üzenetrögzítős-faxos-fénymásolós 
4 E Ft, + külön 1 telefon 1 E Ft, 3 db-os 
fürdőszobaszettek (piros-zöld) 2 E Ft, 
4 db-os zöld 4 E Ft, 4 db német türkiz, 
fehér mintás 5 E Ft. Tel.: 06 20 227 9272

Eladó: 4 db nyári autógumi, HAN-
KOOK 215×60 R 16, 90 %-os állapotban. 
Irányár: 50 E Ft. Tel.: 06 30 557 9247

INGYEN
Hetvenéves hölgy ajándékba szeretne 
kapni jó, használható számítógépet, tar-
tozékokkal és – ha lehet – nyomtatóval. 
Tel.: 06 70 260 0863

TÁRSKERESÉS
Keresem komoly páromat a XV. kerü-
letben. Van egy nagy lányom. Ennek tu-
datában várom a jelentkezést. Telefon: 
06 30 245 2759, tabori.ancsi@gmail.com 

Keresem társamat hosszú távú kap-
csolatra, 41 éves vagyok, többet telefo-
non. Tel.: 06 30 245 2759

Középkorú hölgy ismerkedne komoly 
kapcsolat céljából. Csakis olyan urak hív-
janak, akik komoly szándékúak. Telefon: 
06 70 542 0251, 19 órától. 

Hetvenéves, 168 magas, karcsú, 
jó megjelenésű, diplomás hölgy nemdo-
hányzó, rendezetten élő, értelmes, jelle-
mes, baloldali úr barátságát keresi. Tel.: 
06 30 940 0979

Hatvanhárom éves, szép arcú, dip-
lomás hölgy megismerkedne rendes, 
megbízható, diplomás, független, sok 
szabadidővel rendelkező úrral. krixakra-
xa@gmail.com

Nyugdíjas tanár vagyok, XV. ker.-ben 
lakom. Párom keresem komoly kapcso-
latra 75 éves korig. Tel.: 06 20 428 2735

Negyvennyolc éves, elvált, ápolt, 
házias, becsületes hölgy párját keresi 
megbízható, független, anyagi bizton-
ságban lévő férfi  személyében. Jelige: 
megértés. Tel.: 06 70 392 5858, e-mail: 
csorbakatalin72@gmail.com 

SZOLGÁLTATÁS, MUNKA
Bádogos-tetőfedő mellé segítőt ke-
resek. Alkohol kizárva. Fizetés naponta 
v. hetente. Márkás gumicsizmák eladók. 
Tel.: 06 70 537 8880 

Keresek a kerületben 4-6 órás mun-
kát (vagy Újpesten), érdekelne pl.: taka-
rítás, mosogatás, bevásárlás. Telefon: 
06 70 313 4386

Középkorú, megbízható, leinformál-
ható hölgy gondozást, gondoskodást, tö-
rődést vállal eltartási szerződéssel vagy 
életjáradékkal. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06 70 368 2952

ÜDÜLÉS
Kiadó: Balatonalmádiban 50 nm-es, 
fertőtlenített nyaraló nagy terasszal, gép-
kocsibeállóval 4 főre 1 hétre 85 000 Ft-
ért. Elő- és utószezon 50 000 Ft. Tele-
fon: 06 30 727 2727

L A K O S S Á G I   A P R Ó H I R D E T É S

ÜVEGEZÉS

ÜVEGES! ABLAK, AJTÓ, ER

KÉLY, KIRAKAT üvegezése. Hőszi-

getelő üvegek, zu hany kabinok be-

építése. Régi keretek átalakítása 

hőszigetelő üveg befogadására. 

Gyorsan, tisztán, pontosan! Biz-

tosításra is! Nagy Miklós, telefon: 

+36 70 940 1011

KÉMÉNY

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍ

TÉSE, BELSŐ MARÁSA teljes 

körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 

+36  20 264 7752

 RÉGISÉG

PAPÍR ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYE

GET,  KÉPESLAPOT, papírrégisé-

get, régiségeket vásárolunk és ár-

verésre átveszünk. VI., Andrássy út 

16. Tel.: 266 4154. Nyitva: H–Sz: 

10–17, Cs: 10–19.

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚ

TOROKAT, FESTMÉNYEKET, 

dísztárgyakat, porcelánokat, író-

gépet , varrógépet , szőrmebun-

dát, ruhaneműt, könyveket, hang-

szereket, csipkét, bizsukat, teljes 

hagyatékot, díjtalan kiszállással. 

+36 20 544 0027

ÜZ LETI   APRÓ

1152 Budapest XV., Rákos út 173.
Telefon/fax: 308-0052, 306-9338 

E-mail: malaky@t-online.hu, malakykft@gmail.com
Nyitvatartás: H–P: 7–17, Sz: 7–12

www.malaky.hu

Építő- és tüzelőanyag,
az acryl tömítőtől... 
...a zsalukőig,
A-tól Zs-ig 
a multiknál olcsóbban

Építőanyag és

tüzelőanyag
A kerületi lakosok számára – 

szolgáltatások kivételével – 

legfeljebb 20 szóig ingyenes 

megjelenést biztosítunk. A hir-

detéseket az adott terjedelmi 

lehetőségek fi gyelembevételé-

vel, a beérkezés sorrendjében 

közöljük. A hirdetések tartalmá-

ért a szerkesztőség nem vállal 

felelősséget.  

Teljes köru½ ügyintézés 
 telefonon és online is
+36 30 232 8383

Irodánk: 
1156 Bp., Kontyfa utca 8/b 

közvetlenül az Újpalotai Vásárcsarnok 
melletti sétálóutcában

H–P: 8:00–15:00
www.menefrisztemetkezes.hu
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Szombatonként  kedvezmény

„GYÓGYSZERTÁR A MEGVÁLTÓHOZ” 

PatikaSzombat! 

A Posta és az OTP mellett!
F  ÚT 62.

T.: 06 1 307 6317

 

Valós

 
Más akcióval össze nem vonható. 

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

gy

2020. június 25.24 hirdetés www.xvmedia.hu


