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A Palota Liget tanulmányter-
ve, útfelújítások, parkolóépítések 
a Kolozsvár utcai piacnál, ezekről 
döntött egyebek mellett a képvise-
lő-testület szeptember 8-ai ülésén.

Az ülés ünnepélyes percekkel kez-
dődött. Március helyett most adták 
át ugyanis a Rákospalota-Pestúj-
hely-Újpalota Érdemérmeket. Az 
elismerést az kaphatja meg, „aki 
kerületi lakosként vagy dolgozóként 
példamutató és szakmailag kima-
gasló tevékenységet fejtett ki a XV. 
kerület fejlődése, valamint a közjó 
előmozdítása érdekében”.

Idén dr. Sebestyén Júlia diabe-
tológus főorvos, Némethné Varga 
Viktória, az ESZI Fejlesztő Gondo-
zó Központ (FENO) vezetője, Szabó 
Lászlóné bölcsődevezető, Csörgő 
Mária, a Hartyán Általános Isko-
la igazgatója, Illyés Zsuzsanna, a 
Hubay Zeneiskola fuvolatanára, 
előadóművész, Szabóné Baranyai 
Edit, a Károly Róbert Általános 
Iskola pedagógusa, igazgatóhelyet-
tes, Kapuszta Csaba sportvezető, 
Szusza József, a pestújhelyi közös-
ségi élet egyik meghatározó alakja, 
Dr. Lampert Mónika, a XV. kerület 
volt jegyzője és Soha Péter, a GMK 
gazdasági igazgatója vehette át a 
kitüntetést.

A Rendvédelmi Szervek Elisme-
rő Oklevelet a kerületért végzett 
tevékenységükért a XV. kerületi 
Rendőrkapitányság állományának, 
valamint a Katasztrófavédelem IV. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság állományának tagjai kaphat-
ják kiemelkedő, magas színvonalú 
szakmai munkájukért. Az elismerést 
10 rendőr és 5 tűzoltó kapta meg, 
az okleveleket dr. Balogh Róbert 
kerületi rendőrkapitány és Béres 
Ferenc tűzoltóparancsnok vette át. 
Az ünnepség után hét napirendet 
tárgyaltak meg a képviselők. Az 
első napirendet zárt ülésen, ahol a 
Kerület Díszpolgára cím és az 1956. 
október 23. díj adományozásáról 
határoztak.

A helyi adókról szóló rendelet 
módosítása már nyílt ülésen történt. 
Ennek során a testület többsége úgy 
döntött, tekintettel a kormányzati 
elvonásokra és a COVID-járvány 
gazdasági hatásaira, a polgármes-
ter vizsgálja felül a jövő évi várható 
adóbevételeket. Mint elhangzott, 
erre azért van szükség, mert eddig 
lehetőség volt a reklámhordozók 
megadóztatására, erre azonban 
2020. július 15-től már nincs mód-
ja az önkormányzatoknak. Ez évi 

30 millió forintos bevételkiesést 
okoz a kerületnek 2021-ben.

A legnagyobb vita a Palota Liget 
telepítési tanulmányterv napirend-
nél alakult ki, bár a végén egyhan-
gúlag elfogadtak minden határozati 
javaslatot. Az előterjesztésből kide-
rült, 824 lakásos lakópark épülhet 
a Szilas-pataktól északkeletre, a 
Külső-Fóti út, Régi-Fóti út földútja 
és a Mogyoród útja által határolt 
területen, az úgynevezett Palota 
Újfalu területének északkeleti felén. 
Az előterjesztés ennek érdekében az 
úgynevezett telepítési tanulmány-
terv elfogadására vonatkozott.

Ehhez kapcsolódott Deschelák 
Károly képviselő kiegészítő javas-
lata, miszerint a Palota Liget terü-
letére vonatkozó településrendezési 
szerződés megkötése előtt végeztes-
sen el a kerület a Külső Fóti út belső 
szakaszán csúcsidőszaki forgalom-
számlálást. A Palota Liget területén 
az első 250 lakás használatbavételi 
engedély kiadását követően pedig 
készíttessen ismételt csúcsidőszaki 
forgalomszámlálást a Külső Fóti út 
és a Belső Fóti út belső szakasza-
in. A területre beköltöző népesség 
adatai alapján tekintse át a környék 
humáninfrastruktúra-kapacitásait, 
és ezek ismeretében tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket.

A vita során a Fidesz–KDNP-frak-
ció tagjai arra voltak kíváncsiak, 
hogy milyen haszna származik a 
kerületnek a lakópark-beruházásból, 
hogyan bírja el a kerület infrastruk-
túrája a több száz új lakás meg-
épültét és az úthálózat képes lesz-e 
fogadni a megnövekedett forgalmat. 
Tóth Imre alpolgármester szerint 
a beruházás pozitív hatása az lesz, 
hogy nő a kerületi lakosságszám, és 
mivel várhatóan fi atalok költöznek 
majd a lakóparkba, a kerület lakos-
ságának átlagéletkora csökken. Az 
esetleges negatív hatásokat szerinte 

akkor lehet felmérni, ha az első né-
hány száz lakás elkészült.

Dr. Matlák Gábor alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy a csatornázás 
alapvető érdeke a kerületnek, az 
infrastruktúra elengedhetetlen a fej-
lesztésekhez. A projekt több előnnyel 
jár, mint hátránnyal. Pálmai Attila 
képviselő arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy érdemes lenne kötöttpályás 
közlekedésfejlesztést is megvalósítani 
a területen. Szerinte a legcélszerűbb 

a 12-es villamos meghosszabbítása 
lenne, illetve az Erdőmenti út északi 
irányú meghosszabbítása is jótékony 
hatással lehetne a közlekedésre.

Ezt követően útfelújításokról, 
valamint parkolóépítésről is döntött 
a testület: az Eötvös utca, Dugonics 
utca és Wysocki utca közötti 360 mé-
teres szakaszának megújításához 
nettó 81 millió forintos, a Bocskai 
utca Illyés Gyula utca és Dobó utca 
közötti 190 méteres szakaszának 
felújításához pedig nettó 30 millió 
forintos pluszforrást biztosítanak a 
2020-as költségvetésben. Ugyancsak 
megszavazta a grémium a Kolozsvár 
utcai piac melletti új parkolóhelyek 
kialakítását.

A Kemény István utca, Árokhát és 
Székely Elek utca közötti szakaszának 
felújítását a 2021-es költségvetésben 
biztosítja a testület. A következő tes-
tületi ülés október 6-án 11 órakor 
kezdődik majd.              Jónás Ágnes

(A testületi ülések élőben és felvételről 
is teljes terjedelmükben megtekinthetők 
az onkormanyzatitv.hu és a bpxv.hu 
honlapokon.)

MÁSOKNAK
SEGÍT,
ÖNT MEGVÉDI!
Viseljen maszkot,
ha elindul otthonról!

segitunk.bpxv.hu
  +36 80 203 804

MI SEGÍTÜNK.
MI VIGYÁZUNK A TIZENÖTÖDIK KERÜLETRE.

MI MINDENKIRE VIGYÁZUNK!

Kiadó: Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Útfelújítások, parkolóépítések
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„Sajnos, mindannyian látjuk: megér-
kezett a koronavírus-járvány máso-
dik hulláma. A hivatalos statisztikai 
adatokból az is látszik, hogy a ví-
rus most nagyobb lendülettel fertőz, 
mint elsőre. A tizenötödik kerületiek 
védelme érdekében ezért most újra 
kérek mindenkit, fokozottan ügyel-
jünk az egészségügyi előírásokra, 
tartsuk be a sokszor kellemetlen, de 
mégis szükséges közös szabályain-
kat!” – hívta fel a fi gyelmet Face-
book-bejegyzésében Cserdiné Né-
meth Angéla polgármester.

Kitért arra is, hogy a legfontosabb, 
mindenki viseljen maszkot, aki kö-
zösségbe megy! „Viseljenek maszkot a 
buszokon, vonatokon, a hivatalokban, 
boltokban, üzletekben, zárt terekben! 
Példát fogunk mutatni a felelős ma-
gatartásból, éppen ezért szeptember 
7. hétfőtől a hivatalunk minden dol-
gozójának még a folyosókon is köte-
lező lesz a maszkviselés. Sőt minden 
bizottsági, képviselő-testületi ülésen, 
értekezleten, munkamegbeszélésen 

minden jelenlévő részére kötelező a 
maszk viselése. A polgármesternek 
és a képviselőknek ugyanúgy, mint a 
dolgozóknak, vendégeknek.”
Továbbá hangsúlyozta:

• mindenki rendszeresen és alapo-
san mosson kezet. Használják az 
intézményeinkben megtalálható 
fertőtlenítőállásokat!

• 1,5 m – Kerülje mindenki a tömeg-
rendezvényeket és a zsúfolt helye-
ket, tartsuk egymástól a másfél 
méteres távolságot!

• Szellőztessenek minél gyakrabban!
• Amennyire csak lehet, korlátozzuk 

a családi és a baráti rendezvénye-
ket, összejöveteleket!

• Aki betegnek érzi magát , netán lá-
zas, köhög, fáj a torka, az ne induljon 
útnak, keresse először telefonon a 
háziorvosát!
Ahogy az év elején, úgy most is 

mindent el fogunk követni a XV. ke-
rület védelmében. Intézményeinket 
ellátjuk megfelelő védőfelszereléssel, 
maszkokkal és fertőtlenítőszerrel. A hi-

vatalban, intézményeinkben és a saját 
tulajdonú gazdasági társaságainknál 
fokozottan ügyelünk a higiéniára. A 
nagyobb kulturális és közösségi ren-
dezvényeinket elhalasztjuk, és fokoza-
tosan korlátozzuk is majd ezek megtar-
tását, ha szükségessé válik. Szociális 
ellátórendszerünk már felkészült arra, 
hogy újra segíteni tudjunk mindenki-
nek, aki bajba kerül, aki segítségre szo-
rul. Kiemelten óvjuk a veszélyeztetett 
korosztályt, így biztosan számíthatnak 
szigorú korlátozásokra a nyugdíjas-
klubjaink tagjai, a nyugdíjasházunk és 
a gondozóházunk lakói.

Egyszer már megmutattuk: kö-
zösen, felelős magatartással sikerrel 
meg tudunk birkózni a járvánnyal. 
Most ugyanerre, a Rákospalotán, 
Pestújhelyen és Újpalotán élők fegyel-
mezettségére és megértő türelmére 
van szükség. Hiszek Önökben, hiszek 
a XV. kerületben.

Arra kérek mindenkit, vigyáz-
zunk most is egymásra és magunkra! 
Együtt újra és újra győzni fogunk!” – 
írja posztjában a polgármester.        ÉK

Megérkezett a második hullám

Szeptember 2-án átadták a Rákosi úti szakren-
delőben az új CT-t. A beruházás az elmúlt húsz év 
egyik legfontosabb fejlesztése kerületünkben.

– A CT nagyon fontos a kerület lakossága számá-
ra – mondta dr. Buzna Andrea főigazgató a szűk 
körben megtartott átadóünnepségen –, mert nincs 
kórházunk, így nem mindegy, mennyire tudjuk fel-
gyorsítani a kivizsgálásokat. Az új eszköz jelentős 
mértékben megkönnyítheti majd a betegek kiszű-
rését és gyógyítását.

A Mindenki a Tizenötödikért frakció a válasz-
tási programjában megígérte a CT-t. Az eszköz 
beszerzése, beszerelése és működtetése már tavaly 
megvalósulhatott volna, azonban költségvetés hi-
ányában akkor még nem tudott lépéseket tenni a 
kerület ez ügyben.

– Nagy nap ez a mai – mondta Cserdiné Németh 
Angéla polgármester –, hisz egy fontos választási 
ígéretünket teljesíthetjük. Nem túlzás kijelenteni, 
ez a CT az elmúlt 15–20 év legfontosabb kerületi 
beruházása. Számtalan felmérés bizonyította, hogy 
a lakosok az egészségügyi reformokat várják a leg-
jobban, emellett az is tény, hogy városrészünkben ki-
emelten magas a daganatos megbetegedések aránya.

A polgármester elmondta, többször kérték már a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt  (NEAK-ot), 
hogy a kerületi egészségügy számára a CT működ-
tetésére többletkapacitást és többletfi nanszírozást 
biztosítson, ám ez eddig nem történt meg.

– A visszautasítások ellenére egyre inkább elkö-
telezettjei lettünk a CT beszerzésének – nyomatéko-
sította a polgármester.

Maga az eszköz sem volt olcsó – 114 millió fo-
rintba került –, a komplex beruházás azonban tar-
talmazta a helyiség kialakítását (43 millió forint), a 
földszinti vizsgáló és kiszolgálóhelyiségek berende-
zését (1,2 millió forint), illetve az orvosi eszköz mű-
ködtetését (évi 187 millió forint), ami már tetemes 
összeg a kerületi önkormányzat számára.

– Évente nyolcezer esettel számolunk, ez akár 
12-13 ezer beavatkozást is jelenthet, ami a Népjóléti 
Bizottság jóváhagyásával a kerületi lakosok számá-
ra évente egyszer ingyenes, a kerületben dolgozók 
számára meg kedvezményes lesz.

A CT üzembe helyezésével azonban nem feje-
ződnek be a fejlesztések a kerületi egészségügyben. 
Az önkormányzat ugyanis a Hősök úti rendelő fel-
újítását is kiemelten kezeli. Ez a 630 millió forintos 
beruházás is előrehaladott állapotban van, a közbe-
szerzést már kiírták, amint meglesz a kivitelező, a 
felújítás is megkezdődik.

– Minden egészségügyi fejlesztés azt a célt szol-
gálja, hogy időben felfedezzük és gyógyítani tudjuk 
a betegségeket, így, ha okkal is kerül valaki CT-vizs-
gálatra, bízunk benne, hogy ez majd az egészségére 
fog válni – fűzte hozzá a polgármester.        (riersch)

 Egészségünkre váljék!

Képalkotó diagnosztika | Jelentős mértékben megkönnyítheti majd a betegek diagnosztizálását
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Az újpalotai vásárcsarnokkal 
szemben, a Páskomliget utca 2–4. 
szám előtt befejeződött a terület 
megújítása. A beruházást a Nyi-
tott Ajtók iroda előtti részhez ha-
sonlóan, annak folytatásaként 
valósították meg a Répszolg mun-
katársai a közterület-felújítás má-
sodik ütemeként. 

Az idei fejlesztés során – amely 
mintegy 10 millió forintból va-
lósult meg – a régi aszfaltot új 
térkőburkolatra cserélték, a régi 
beton magaságyásokat elbontották, 
helyükön modern, a mai kornak job-
ban megfelelő ágyásokat alakítottak 

ki, amelyekbe várostűrő cserjéket, 
egynyári virágokat ültettek, amik 
szépen megszínesítik a teret. 

Korábban sokaknak bosszúságot 
okozott, hogy a piacra vagy a kör-
nyező üzletekbe érkezők egyszerűen 
parkolónak használták a terecskét. A 
járdán gyakran sorjáztak az autók, 
megnehezítve a gyalogosok dolgát. 
A szabálytalan parkolás megaka-
dályozására most parkolásgátlókat 
helyeztek ki. 

A második ütemmel befejeződött 
a Páskomliget utcai térfejlesztés, 
amire összességében 20 millió forin-
tot fordított az önkormányzat. Most 
már „csak” vigyázni kell rá!         (já)

Négy kerületi helyszínen javítanak 
a parkolási lehetőségeken az elkö-
vetkező hetekben. A Testvériség tér 
16/A szám előtt 6, az Erdőkerülő 
utca 1–7. számnál 30, a Nádastópark 
27. előtt 7, míg a Kőrakás park–Áren-
dás köz szervizútja mellett 19 darab 
új parkolóállást alakít ki a Répszolg. 
A parkolóépítésekre 15 millió forin-
tot kapott a cég az önkormányzattól.

Mint dr. Jankura Tamás ügyvezetőtől 
megtudtuk, egyik helyszínen sem a 
zöldfelületből vesznek el, hanem a 

meglévő burkolt felületeket – amit ed-
dig is jobbára parkolásra használtak a 
környék lakói – alakítják át szabályos 
parkolóállásokká.

A szeptember 8-i képviselő-tes-
tületi ülésen határoztak arról, hogy 
a Kolozsvár utcai piacnál új parko-
lóhelyeket építenek ki. A Kolozsvár 
utca és a Rákospalotai körvasút sor 
kereszteződésében lámpás forgalom-
szabályozást alakítottak ki. A lámpás 
csomópont miatt a Kolozsvár utca 
villamospálya és járda közötti forgal-
mi sávjában a kis piac mentén tilos 

a megállás, azaz a korábbi parkolási 
lehetőség megszűnt. 

Annak érdekében, hogy a piacra 
járóknak újból biztosítani lehessen a 
piac menti közvetlen parkolási lehe-
tőséget, az út menti járdasáv döntött 
szegélyű átépítésével, a forgalmi sáv-
val párhuzamosan nyolc parkolóhely 
kiépítését végzi el a Répszolg.

A gyalogosforgalom terelése a piac 
belseje felé, a meglévő sétány irányába 
történik felfestés és forgalomirányító 
tábla kihelyezésével.

Ez a beruházás nettó 2,5 millió 
forintba kerül, és a CSAPI-15 ered-
ménytartaléka terhére valósul meg. A 
munka befejezésének várható időpont-
ja szeptember 23.                      (jónás)

Mostantól vége az áldatlan állapo-
toknak, a reggeli száguldozásnak 
a rákospalotai iskola közvetlen kö-
zelében.

„Képviselői tevékenységem immár 
kilenc éve alatt nem találkoztam 
még olyan üggyel, amelyben ennyi-
re egyértelmű lett volna a lakossági 
igény” – jelentette ki Szilvágyi László 
(Mindenki a Tizenötödikért), a 2-es vá-
lasztókörzet képviselője a Kossuth La-
jos Általános Iskolánál. Az ügy pedig 
az iskolához vezető szűk szervizúton 
eddig tapasztalható áldatlan állapotok 
megszüntetése volt.

Mostantól ugyanis az útszakaszra 
nem tudnak ráhajtani az autósok – 
szeptembertől egy elektromos poller 
állja útjukat. A földbe süllyeszthető 
„póznát” egy távirányítóval lehet mű-
ködtetni. Ilyen eszközt csak a Kossuth 
iskola és a közeli katolikus templom 
kapott az önkormányzattól.

„Áldatlan állapotok uralkodtak itt, 
lépnünk kellett. Reggelente a gyer-
mekeiket az iskolába fuvarozó szülők 
között volt olyan, aki 50-nel száguldott 
ezen az úton, ez nem maradhatott 
így. Több megoldás közül is választ-
hattunk, az itt élőkkel e technológia 
mellett döntöttünk.”

Az iskola vezetősége öt távirá-
nyítót kapott annak érdekében, hogy 
az autóval munkába járó kollégák 
meg tudják közelíteni a parkolókat. 
Az iskolába autóval érkezőknek azt 
ajánlják, hogy a Kossuth utcához eső 
útszakaszt, hurkot használják.

Az útszakasz – ami valójában nem 
egy utca, hanem egy az iskolához veze-
tő szervizút – lezárása része a környék 
közlekedési és parkolási átszervezésé-
nek része. Szilvágyi László elmondta, 
elképzelhető, a lezárással a környék 
parkolóiban nőni fog a tumultus – ha 
ez megtörténne, az önkormányzat kész 
újabb parkolók kialakítására.         Cs. B.

Új parkolókat alakítanak ki a kerületben

Virágos térfejlesztés

Lámpás forgalomirányítás | Egyszerűbb lesz az átkelés
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Kocsimegállók a sporttelepnél
A Szántóföld utcai sporttelep i ú sportolóinak biztonsága érdekében az 
önkormányzat megrendelte egy kivilágított gyalogos átkelőhely-járdasziget 
kiépítését, a GMK pedig kialakított egy 40 férőhelyes parkolót a szülők, láto-
gatók részére. Így elkerülhető, hogy a gyerekeknek a forgalmas úttesten kelljen 
ki-beszállni az autókból, az őket hozó-vivő hozzátartozók pedig nyugodtan 
tudnak várakozni. 
A parkoló az edzésekhez-mérkőzésekhez igazítva hétköznap 16:00–20:00, 
hétvégeken 10:00–20:00 óra között vehető igénybe.
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Poller a biztonságért
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Páskomliget utcai tér megújítása | Megszínesítik a környezetet
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Megkezdődött a Bernecebarátiban 
levő önkormányzati gyerektábor 
felújításának első szakasza, mely-
nek során a kazáncserét, valamint 
a fűtési és melegvíz-ellátási rend-
szer felújítását végzik el. 

A bernecebaráti tábor főépülete föld-
szintes kialakítású, alápincézetlen, 
magastetős, téglafalazatos, múlt 
század eleji épületrészekkel is ren-
delkezik, és melyet azóta többször 
bővítettek és felújítottak, közvetlen 
kapcsolata van a mellette található 
erdővel. A tábor területén nyolc darab 
37 négyzetméteres fűtött faház van. 
Mindezek fűtése és melegvíz-ellá-
tása elengedhetetlen a biztonságos, 
komfortos táboroztatáshoz.

„A tábor épületének fűtési háló-
zatát önálló, földgázüzemű fűtési 
hőtermelő közbeiktatásával alakí-

tották ki. A tervezői műszaki leírás, 
a gáz- és fűtéstervek alapján készül 
a tábor átfogó fűtés-korszerűsítése. 

Ennek keretében elvégzik a fűtési 
rendszer hidraulikai szabályozható-
ságát biztosító korszerű hőtermelő 

és hőleadó berendezéseket integráló 
fűtési hálózatnak, illetve a meglévő 
használati melegvíz-termelő és -tá-
roló kiváltásával a 8 faház haszná-
lati melegvíz-ellátásának korszerű 
energiaellátású, folyamatos rendel-
kezésre állást biztosító hálózatának 
kiépítését. Ezenfelül a kapcsolódó 
elektromosenergia-betáplálás és 
elektromos erőátviteli kapcsolások 
kialakítása is a jelenlegi munkafo-
lyamat része. A fűtési és használati 
hideg- és melegvíz-hálózat nyomvo-
nalvezetése a szükséges térfelszíni 
bontások kialakításával és helyre-
állításával, az eredeti térfelszíni 
takarás visszaállításával történik” 
– tájékoztatta lapunkat a GMK mű-
ködtetési igazgatója, Mona Péter. 

A kivitelezés ezen fázisainak 
költsége nettó 31 millió forint.

Jónás Á.

A kerületi gyermekin-
tézményekbe törté-
nő biztonságos ételki-
szállítás érdekében új 
kisteherautót vásárolt 
a GMK. Az ételszállí-
tó fl otta megújítását 
több év alatt tervezi 
a GMK.

A GMK egyik legfelelős-
ség teljesebb feladata a 
kerületi óvodák, bölcsődék 
közétkeztetésének bizto-
sítása. Az étel időben és 
hőfokban megfelelő hely-
színre érkeztetése érdeké-
ben három területre osztva 
járják a gépkocsivezetők az 
intézményeket.

„ M iut á n  a z  au t ók a t 
használatuk során sűrűn 
leá l l ít já k és el ind ít já k , 
így kiemelten megbízható 
eszközökre van szükség. 
Ennek érdekében javas-
latot tettünk a fenntartó 
önkormányzat felé éven-
ként i 1-1 új ételszállító 
jármű beszerzésére olyan 
átgondolt formában, ami 
»dominóelvként« évente a 
leselejtezendő műhely/ker-
tész autók pótlását is meg-
oldja” – mondta lapunknak 

Mona Péter működtetési 
igazgató.

Az önkormányzat jó -
váhagyta és beépítette a 
költségvetésbe a jármű-
beszerzést, sajátos módon 
a 2019-ben és a 2020-ban 
megrendelt autók is idén 
érkeztek meg. Külön fi-
gyelmet érdemel, hogy a 
szigorú HACCP-feltételek 
teljesítése érdekében a Ford 
Transit V363-ak rakterét 
ételszállításra alkalmassá 
tették, hosszú távra bizto-
sítva ezzel a kulturált és 
biztonságos élelemszállí-
tást. A praktikus rakodás 

e lő seg ít ése  é rde kébe n 
emelt belterű , nagy toló-
ajtós, tolatóradaros, zárt 
dobozos, lökhárítóba in-
tegrált fellépős teherautót 
szereztek be. 

Mint megtudtuk, a mi-
nif lotta-kiépítés előnye, 
hogy a forgalmazó 2020-
ban is tavalyi áron értékesí-
tette a járműveket – üzem-
be helyezéssel együtt nettó 
7 797 385 forintért. 

A modern autók üzemel-
tetési költsége jelentősen 
csökkenti a GMK üzem-
anyag- és karbantartási for-
rásigényét.                          JÁg

Új autóval 
az ételszállításért

Fűtés-korszerűsítés a táborban

Bernecebaráti | Komfortosabb szállások
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Időben érkező meleg étel | Folyamatos fejlesztési terv

A védett építészeti értékek 
megőrzése érdekében éves 
rendszerességgel ír ki támo-
gatói pályázatot az önkor-
mányzat. A segítség 2020-
ban is elérhető.

A pályázat keretén belül vissza 
nem térítendő, előfinanszí-
rozott pénzügyi támogatást 
lehet igénybe venni. Hosszabb 
lett a határidő.

A pályázat keretén belül 
vissza nem térítendő, előfi-
nanszírozott pénzügyi támo-
gatást lehet igénybe venni. 
A támogatandó célok között 
vannak az értékvédelmi szem-
pontból egyedi védett épüle-
tek, illetve azok tartozékainak 
korhű felújítása, rekonstruk-
ciója, továbbá a MÁV-telep 
településrész építészeti érté-
keinek megmentése.

Cserdiné Németh Angéla 
polgármester augusztus 
3-ával kiírta a XV. Kerületi Ér-
tékvédelmi Támogatás 2020 
pályázatot. A kiírás a bpxv.hu 
oldalon érhető el.

A pályázat keretében a 
kiírás mellékletében szereplő 
egyedi védett épületek tulaj-
donosai, illetve a társasházak, 
lakásszövetkezetek képviselő-
ik útján pályázhatnak.

A támogatás legfeljebb 
bruttó 2 000 000 forint ér-
tékben kérhető, a tervezett 
beruházás összköltségének 
legfeljebb 50 százalékát érheti 
el. A támogatásra rendelke-
zésre álló keretösszeg: bruttó 
7 000 000 forint.

Fontos változás: a pályá-
zati anyagokat 2020. szep-
tember 30. 16 órától 2020. 
október 31. 16 óráig lehet a 
Főépítészi Irodára személye-
sen benyújtani.

A pályázathoz előzetesen 
az iroda munkatársai szemé-
lyesen vagy a foepitesz@bpxv.
hu e- mail-címen segítséget 
nyújtanak. A benyújtott pá-
lyázati anyagokról szakmai 
szempontok alapján a polgár-
mester dönt, s ezután a nyertes 
pályázókkal támogatói szer-
ződést kötnek.                   Cs. B.
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Védett értékeink

Pályázati támogatás | Hosszabb határidő
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Bajba került a XV. kerület „tüdeje”. 
A Nevesincs-tavat körülvevő termé-
szetvédelmi besorolású erdős terü-
leten ugyanis a tulajdonosok tar-
vágást kívánnak végrehajtani. Erre 
pedig jogerős erdőhatósági engedé-
lyük van, köszönhetően annak, hogy 
a jelenlegi természetvédelmi jog-
szabályok lehetőséget biztosítanak 
a tarvágásra a védett erdőkben is. 

– Megközelítőleg 20 hektárnyi erdő 
került veszélybe – tudtuk meg dr. Mat-
lák Gábor alpolgármestertől –, ami a 
kerület zöldfelületének több mint 20 
százaléka.

Palocsai Béla önkormányzati kép-
viselő egy Facebook-bejegyzésben 
pedig a környezetrombolásra hívta fel 
a fi gyelmet. Ebben kifejtette, hogy „a 
természetvédelmi terület jelenleg ma-
gánkézben van, számos védett állat- és 
növényfajnak ad otthont. A legfőbb 
probléma a tarvágásos fakitermeléssel 
az, hogy az élővilág jó eséllyel hely-
rehozhatatlanul sérül, nem fog tudni 
regenerálódni.”

A Nevenincs-tavat 2019-ben 
nyilvánította védetté a Fővárosi 
Közgyűlés. A tavacska olyan növény-
ritkaságoknak az otthona, mint a 
nőszőfű, 30 féle orchidea, és olyan 
ritka halfajoknak, mint a réti csík és a 
széles kárász, a tavat körbevevő erdő 
ragadozómadár-populációjáról már 
nem is beszélve. „Hosszú távon min-
den nagyobb város ilyen erdősávokat 
próbál kialakítani, mert ezek védősáv-
ként veszik körbe a lakott területeket. 
Megkötik a talajvizet, felfogják a külső 

területekről érkező port, mérséklik a 
területek klímáját. A kerületünk abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy ren-
delkezik ezzel, így véleményem szerint 
a Nevesincs-tó körüli erdősáv védel-
mének egyik elsődleges feladatunknak 
kell lennie” – folytatta Palocsai Béla a 
bejegyzésében. És szerencsére nem-
csak ő, hanem mások is így gondolkoz-
nak a jelenlegi önkormányzatnál. Dr. 
Matlák Gábor alpolgármester ugyanis 

tárgyalni kezdett a tulajdonosok – több 
mint 140-en vannak – érdekképvisele-
tével, és ennek eredményeképpen sike-
rült az augusztusra tervezett tarvágást 
elhalasztatniuk.

– Konkrétummal még nem szol-
gálhatok, de azt elmondhatom, tár-
gyalunk a tulajdonosokkal arról, hogy 
milyen jogi konstrukciót tudnánk 
kialakítani annak érdekében, hogy a 
kerület is jól járjon és a tulajdonosok se 

károsuljanak. Egészen pontosan, ők a 
tarvágásból származó hasznukat sze-
retnék, mi pedig a természetvédelmi 
területünkhöz ragaszkodunk. Bízom 
abban, ha találunk valami közös ne-
vezőt, akkor az erdőnk biztonságban 
lesz. Az erdőgazdálkodás ugyanis a 
tervezett tarvágásról a szálalásra áll-
hatna át, ami csak az öreg fák cseréjét 
jelentené, az erdő létét már nem ve-
szélyezteti.                    Riersch Tamás

Néhány napon belül, szep-
tember 30-án lezárul 
a műanyag komposztáló ke-
ret, valamint a csapadék-
víz-gyűjtő edény elnyerésé-
re kiírt pályázat. 

A pályázatokra azok a ma-
gánszemélyek, társasházak, 
lakásszövetkezetek, nonprofi t 
szervezetek, intézmények és 
gazdasági társaságok jelent-
kezhettek, akik rendelkeznek 
a XV. kerületben kertes in-
gatlannal vagy kerttel, te-
lekkel, melyen zöldhulladék 
keletkezik.

Az idei pályázati kiírás 
szerint csekély, 2000 forin-
tos önrész megfizetésével 
lehetett igényelni a hasznos, 
környezettudatos eszközöket.

A pályázatokat a képvi-
selő-testület Kerületfejlesz-

tési Bizottsága bírálja el. A 
nyertes pályázó – az önerő 
befizetését és az oktatáson 
történt részvételt követően 
a kom posz táló-keretet és az 
esővízgyűjtőt a Répszolg Kst . 
telephelyén veheti át – jelezte 
az önkormányzat. 

Mint megtudtuk, az esz-
közöket október 1-jétől kezdi 
el kiosztani a Répszolg a XV. 

kerület, Hunyadi utca 3. szám 
alatti telephelyen hétfői és 
keddi napokon reggel 7-től 
délután 4 óráig. 

Azoknak a nyertes pályá-
zóknak, akik a hivatalban 
jelezték, hogy nem tudják sze-
mélyesen átvenni a komposz-
tálót, illetve az esővízgyűjtőt, 
a Répszolg egy pénteki napon 
azt házhoz szállítja.           -já-

Agrárcenzus 2020
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország vala-
mennyi településére kiterjedő, általános mezőgazdasági 
összeírást hajt végre, Agrárcenzus 2020 elnevezéssel. 

A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság 
szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és 
hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az 
EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók 
részvételükkel és pontos adatszolgáltatással nagyban hoz-
zájárulnak. A válaszadás minden, az adatfelvételre kijelölt 
gazdálkodó szervezet vagy személy számára kötelező.
Az online önkitöltési lehetőséget biztosító első szakasz le-
zárultával összeíróink fogják személyesen felkeresni – az 
internetes válaszadással nem élt – címeket szeptember 19. 
és november 22. között. 
Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal 
ellátott szakemberek végzik. Az összeírói igazolvány személyi 
igazolvánnyal együtt érvényes, amit az adatfelvétel meg-
kezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. Munkatársaik a 
KSH logójával ellátott táskával, a felvétel logóját tartalmazó 
nyakba akasztóval is fognak rendelkezni. A felvétel elektroni-
kusan, a KSH által biztosított tableten történik. Az összeírók 
konkrét, címlista szerinti címeket keresnek fel.
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeira-
sok oldal nyújt további tájékoztatást.                               ÉK

Fenntartható háztartás

Komposztáló és esővízgyűjtő | Októbertől átvehetők
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Ragaszkodunk a fáinkhoz!
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...ha nem ezt a 2020-as évet írjuk, ha-
nem azt, amelyikbe nem tör ránk ez a 
fránya vírus. Ebben az évben is meg-
rendeztük volna az először 1991-ben 
szervezett „újkori” Szüreti Mulatságot. 
Az ünnepség szervezők azóta is ragasz-
kodnak a dédszülőktől és nagyszülőktől 
kapott örökséghez, és követik a hagyo-
mányos szüreti felvonulások rendjét. Az 
ünnepséghez tartozott, hogy a fi atalok 
csikóspárként, valamint betyárnak öl-
tözve, illetve főcsikóspárt és bírói párt 
választva vettek részt a mulatságon, 
majd lovakon és lovas kocsikon vonultak 
végig a falun, ezután az este összegyűl-
tek táncolni.

Idén a főcsikóspár szerepét Ress 
Ildikó és Sikter András töltötte volna 
be. „Számomra is egyfajta örökség a 
népművészet szeretete, a rákospalotai 
hagyományok követése, és ezzel a Szü-
reti Mulatságokon való részvétel. Nagy-
szüleim maguk is részt vettek ezeken a 
mulatságokon, 1963-ban pedig ők töl-
tötték be a bírói pár szerepét. Én először 
2007-ben öltöztem be csikóslánynak, 

azóta hatszor vettem részt beöltözve 
a felvonuláson.” – mondta Ress Ildikó

A rendezvény a vírusra és a ren-

dezvényeken részt vevők létszámának 
korlátozása miatt elmarad!

Bízunk benne, hogy a fi atalok lel-

kesedése jövőre is kitart, és lesz még 
szüreti felvonulás Rákospalotán!
Rákospalotai Örökségünk Egyesület

Két éve alaposan átalakult a Pol-
gármesteri Kabinet, amely új ösz-
szetételben, többek között azzal 
a korábbi gyakorlattal is szakí-
tott, hogy ajándék címen külön-
böző borkereskedésekből, ad hoc 
módon szerezte be a minőségi bo-
rokat. Ez ugyanis meglepően sok 
pénzt emésztett fel. 

– Felülvizsgáltuk a korábbi gyakor-
latot – mondta Beke Károly, a Polgár-
mesteri Kabinet Stratégiai és Tájé-
koztatási Csoportjának vezetője –, és 
úgy ítéltük meg, hogy felesleges az 
ilyen mértékű pénzköltés, ráadásul 
az így adott ajándékok is személyte-
lenek, semmi kapcsolatuk sincsen a 
kerülettel. Ehelyett azt a koncepciót 
tűztük ki, hogy megpróbálunk egy-
egy olyan fi atal, innovatív borászt 
keresni az országban, aki biztosítaná 
a kerület borát. Ezt az elképzelést 
Cserdiné Németh Angéla polgár-
mester is támogatta.

Az ötlet nem újszerű, más tele-
püléseken is előfordul, hogy cím-
kézett borokat adnak ajándékba. 
Debrecenben például komoly szak-
mai versenyt rendeznek  az ország 
borászainak, melynek győztese a 
presztízsen kívül a város bora címet 
is viselheti. A XV. kerület környékén 
nem találhatók szőlőhegyek, ezért 
a kabinet munkatársainak mesz-

szebbre kellett utazniuk, hogy jó 
bort találjanak.

– Magyarország 22 történelmi 
borvidékből áll, ezek mindegyi-
kén található olyan borász, akivel 
szívesen kapcsolatba kerülnénk. 
Ezért az alapkoncepciónk az, hogy 

az évek során körbejárjuk ezeket a 
régiókat, mindenhol megkeressük a 
számunkra szimpatikus borászatot, 
így nagyjából egy-két évente meg 
tudjuk majd újítani a reprezentációs 
kínálatunkat.

A kabinet első útja 2018-ban 

Mátraaljára, a Mátrai borvidékre 
vezetett, ahol rövid keresgélés után 
Gyöngyössolymoson rá is bukkan-
tak a Nyilas Pincészetre. Ez egy há-
romgenerációs családi vállalkozás, 
melyben a nőknek meglepően nagy 
szerepük van.

– Magáért beszél, hogy a pincé-
szetnek korábban még Szász Endre 
is készített címkéket, illetve, hogy 
az egyik legelismertebb fi atal, Ba-
biczki László a főborászuk – mondta 
Beke Károly. 

Így történt, hogy az első XV. 
kerületi borokat – egy fehér Irsai 
Olivért, egy Cabernet Sauvignon 
rozét és egy vörös Cabernet Sauvig-
nont – a Nyilas Pincészet készítette 
el. Egészen pontosan 800 palackot, 
amelyeket a kerület új, modern és 
lendületes logójával is elláttak. Ez 
a 800 palack, köszönhetően annak, 
hogy közvetlenül a termelőtől vá-
sárolták, mindössze a töredékébe 
került annak az összegnek, amelyet 
az önkormányzat korábban hason-
ló célokra elköltött. A 800 palack 
nagyjából két évig tart még, így 
szép lassan az a feladat vár a kabi-
net munkatársaira, hogy egy újabb 
borvidéken egy újabb pincét talál-
janak, amely hasonlóképpen telita-
lálat lehet majd, mint amilyen „pon-
tos célzás” volt a Nyilas Pincészet 
kiválasztása.           Riersch Tamás

Zamatos telitalálat

Szüret 2020: Mi lett volna, ha...

A tizenötödik kerület bora | Közvetlenül a termelőktől
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A jövő demokratikus nemzedéke
A világjárvány jócskán át-
szabta a mindennapokat, 
a fi atalok bár gyorsabban 
reagálnak a kihívásokra és 
a virtuális térben is ottho-
nosan mozognak, azért a kö-
zösségi programokat nem 
pótolja semmi sem. A XV. ke-
rületi Gyermek- és I úsági 
Önkormányzat (GYIÖK) min-
den eszközt megragadott, 
hogy a karantén alatt össze-
tartsa a csapatot. Nyáron 
új helyre költöztek, és végre 
a személyes találkozásokra 
is nyílt lehetőség.

– Augusztusban tréninggel 
avattuk fel az Eötvös utcában 
az új ifi házat. Az önkormány-
zat támogatásának köszönhe-
tően már belaktuk az épületet, 
bár az egészségügyi előírá-
sokat szigorúan be kell tarta-
nunk, így is lelkesen jönnek 
a fi atalok, hiszen a karantén 
után felértékelődött a közös 
időtöltés. A nyár szerencsére 
már bővelkedett csapatépí-
tésből, a kerületen kívül, 
Agárdon is sikerült pár napot 
eltöltenünk – mondta Kormos 
Adrienn i úsági referens. Ki-
tért arra is, hogy sok a tervük, 

de a jelenlegi vírushelyzetben 
mindig az aktuális állapotra 
kell reagálniuk.

A GYIÖK fontosságáról 
hozzátette: a fi ataloknak nem 
arra van szükségük, hogy 
mások oldják meg helyettük 
a problémáikat, sokkal inkább 
arra, hogy lehetőséget kapja-
nak érdekeik képviseletére. 
Többek között ezért hívták 
életre 2003-ban a XV. kerü-
leti GYIÖK-öt. A szervezet az 
ifjúságot érintő törekvések 
és esélyek mellett különböző 
programokkal is ösztönzi a fi -
atalabb generációt társadalmi 
szerepvállalásra. „A cél, hogy 
a részvételével olyan partneri 
viszony alakuljon ki a fi atalok 
és a felnőttek társadalma kö-
zött, mely a kölcsönös előnyök 
alapján a másik felet erőfor-
rásként és nem problémaként 
kezeli” – hangsúlyozta Kor-
mos Adrienn.

Kezdetektől 
napjainkig
A z első  mag yarország i 
gyermekönkormányzatok 
francia minta alapján 1992-
ben alakultak. Ekkor utazott 

Elzászba és Normandiába 
egy aktív felnőttcsapat, akik 
megalakították a Települési 
Gyermekönkormányzatokat 
Segítők Egyesületét. Még 
abban az évben megkezdték 
a munkát, és életre hívták a 
segítő szervezetek első or-
szágos találkozóját, ami azó-
ta rendszeres fórummá vált. 
1996-ban kezdeményezték 
az országos együttműködé-
süket szervező társadalmi 
szervezetük megalapítását, 
ami végül Gyermek- és I ú-

sági Önkormányzati Társa-
ság néven nyert bejegyzést. 
A kezdeményezéshez pár év 
múlva városrészünk is lelke-
sen csatlakozott.

Helyi érdekvédelem 
szerteágazóan
A kerületi ifjúsági önkor-
mányzat többéves törekvése, 
hogy a diákok már fiatal-
korukban elsajátítsák a tele-
pülés ügyeivel való felelős 
fellépést, és megtanulják a 
csoportos érdekérvényesítés 
megfelelő formáit, valamint 
sikeres eljárásmódjait. 

Névrokonságon kívül 
szervezetileg azonban nem 
kötődik a kerületi önkor-
mányzathoz, bár hatékony 
és szoros együttműködés 
van közöttük. A helyhatóság 
pénzbeli és infrastrukturális 
támogatásban részesíti, ezen-
felül a helyi képviselő-testü-
let számos tanácskozási és 
véleményezési módot nyújt a 
GYIÖK számára olyan kérdé-
sekben, amelyek a diákokat 
érintik. A demokratikus ön-
szerveződés az önkormányza-
tiság mintájára létrejött szer-
vezet, és a magyar választási 
eljáráshoz hasonlóan, de egy-
szerűbben jelöli ki tagjait. 

A diákpolgármester posz-
tot tavaly Gábor Balázs nyerte 
el. A feladatokat a XV. kerületi 
önkormányzat i úságért fe-
lelős szakemberei is segítik, 
akik a fi atalok mentorai, és 

együttműködnek a diák- és 
felnőtt-önkormányzattal, va-
lamint a civil szervezetekkel.

Fiatalok társadalmi 
szerepvállalása
Kormos Adrienn azt is hoz-
zátette: a politikai pártoktól 
független és a vallási elköte-
lezettségektől mentes i úsági 
szervezetek működtetését a 
helyi önkormányzat támogat-
ja. A kerületi I úsági Straté-
gia Cselekvési Terve konkrét 
feladatokat fogalmaz meg, 
mely rövid távú célokat jelöl 
ki kétéves időintervallumban. 
A dokumentum tartalmazza 
egyebek mellett a kerületi ne-
velési-oktatási intézmények-
ben működő diákfórumok 
szakmai segítését, továbbá a 
XV. kerületi GYIÖK támogatá-
sát is részletesen tagolja. 

Együttműködő 
partnerek
Balog Fruzsina GYIÖK-segítő 
szerint a kerületi diákság be-
vonása a közélet vérkeringésé-
be kulcsfontosságú a lokálpat-
riotizmus megalapozásában. 
Bár az idei év rendhagyó a 
működésükben, de számos 
kulturális, sport- és jótékony-
sági programot, vetélkedőt, 
bemutatót, tréninget és tábort 
szerveznek. Kiemelt rendez-
vényük a kerületi ifjúsági 
fesztivál, mely ebben az évben 
a járványhelyzet miatt elma-
radt, azonban reménykednek, 
jövő tavasszal bepótolhatják. 
Mindenesetre szeptember 12–
13-a között a Budai II. Stadion 
a GYIÖK-től volt zajos, ahol az 
edukációs előadások mellett 
a jókedv is napirendre került!

Gábor Balázs diákpolgár-
mester kiemelte: a fiatalok 
szívesebben fogadják a saját 
korosztályuk által szervezett 
programokat, prevenciókat. 
Örülnek az ifjúsági háznak, 
hiszen egy olyan közösségi 
teret tudtak létrehozni, ahol 
információs és tanácsadó szol-
gáltatások mellett a szabadidő 
hasznos eltöltésére is lehető-
ség nyílik számukra.          B. I.

Önszerveződés | Már fi atalon elsajátítják a település ügyeivel való felelős fellépést
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Kormos Adrienn és Balog Fruzsina | Lelkes segítők

Ha szeretnél kapcsolatba lépni a helyi diákönkormányzattal, 
keresd őket közösségi oldalukon: www.facebook.com/xvgyiok
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A szeptember 1-jei becsöngetés 
az Észak-Pesti Tankerületi Köz-
pont fenntartásában működő 
XV. kerületi nevelési-oktatási in-
tézményekben 5223 diákot érin-
tett. Közülük 613 tanuló az ál-
talános iskola első évfolyamát, 
521 fő pedig az általános isko-
la utolsó évfolyamát kezdte meg. 
A tanév végén pedig várhatóan 
212 tanuló búcsúzik majd a kö-
zépiskolától.

A bevezetőt most egy színes riportnak 
kellene követnie arról, hogy a hosz-
szúra nyúlt „szünet” után, mennyire 
várta az idei becsöngetést. Ám, ahogy 
haladtunk az őszbe, úgy változott 
rossz irányba a hazai vírushelyzet. 
Így a tanévkezdet előtti utolsó hetek 
ugyanazzal az izgalommal teltek, 
mint márciusban a digitális oktatásra 
történő átálláskor.

– Augusztusban még megrendez-
tük Velencén a gólyatáborunkat, így 
a 9. évfolyamosaink számára normál 
menetrend szerint kezdődött a kö-
zépiskolai időszak – tudtuk meg Vass 
Bélától, a Kontyfa Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatójától. – Közben 
az egész intézményt fertőtlenítettük 
a tankerülettel, majd a kollégákkal a 
legapróbb részletekig egyeztettük a 
kötelező protokollokat, illetve meg-

próbáltunk minden lehetséges forga-
tókönyvre felkészülni.

– Évnyitót csak a legkisebbeknek, 
az első osztályos diákoknak rendez-
tünk, de úgy, hogy meg legyen a 
kellő távolság a gyerekek között. Az 
eseményre gyerekenként egy szülő 
jöhetett be, de őket is elkülönítettük 
a diákoktól. A többi tanulónknak az 
iskolarádión keresztül tartottunk egy 
rövid ünnepélyes tanévnyitót. Ezt a 
„szigort” pedig első naptól kezdve 
alkalmazzuk. A szülők csak az iskola 
kapujáig kísérhetik a diákokat. Min-
den tanulónak az intézmény területére 
belépve kötelező a kézfertőtlenítés. Az 
intézményt minden reggel és délután 

fertőtlenítik, a tisztaságra most még 
nagyobb hangsúlyt fektetünk. A felső-
sök és a gimnazisták sem vándorolnak 
óráról órára. Néhány szakóra kivételt 
képez, ilyenkor a diákok azonnal be-
mennek a terembe, és nem a folyosón 
várakoznak, kijövetel után egy gyors 
takarítás következik. Az ebédlőben is 
másfél méteres távolságban étkeznek 
a gyerekek, akik közvetlenül a konyhá-
soktól, tálcán veszik el az ételüket, így 
az érintkezéseket minimalizáltuk. A 
maszk viselete nem kötelező, de aján-
lott, az idősebb kollégák élnek is vele. 
A csengetéssel nem kellett variálnunk, 
mert nagy az iskolaudvarunk, így 
szünetekben jól el tudjuk különíteni 

egymástól a különböző korosztályo-
kat. Ha minden elővigyázatosságunk 
ellenére gyanús esettel találkoznánk, 
akkor egy, erre a célra kijelölt helyiség-
ben elkülönítjük az érintett diákot, és 
értesítjük az iskolaorvost, aki kapcso-
latban áll a hatóságokkal.

Vass Béla elmondta, technikai-
lag felkészültek az esetleges online 
oktatásra, megvannak a tanításhoz 
szükséges platformok, a tanárok pedig 
tavasszal kellő rutint szereztek. Esz-
közben azonban sok családban hiányo-
sak a feltételek a digitális oktatáshoz.

– A gyerekek és a szülők is nagyon 
várták már az iskola kezdését – ezt 
már Bátor Katalin, a László Gyula 
Gimnázium és Általános Iskola szülői 
munkaközösségének vezetője mond-
ta. – A közös fórumainkon tavasszal 
folyamatosan olvashattuk azokat a 
szülői panaszokat, amelyek az otthon 
tanulás hátrányait ecsetelték. A tava-
szi online oktatás a szülőkre is nagy, 
néha erőn felüli feladatot rótt, ezért 
is szeretnénk, ha az oktatás a normál 
iskolai mederben folyna. 

– Nekem nyolcadikos gim nazista 
a lányom, akit most egyszer sem kell 
motiválnom reggelente, hogy elindul-
jon az iskolába. Elmondom neki, annak 
érdekében, hogy ez a helyzet ne változ-
zon, a diákoknak is be kell tartani az 
előírásokat. Szerintem a szülőtársak is 
így gondolkodnak. Elsősorban a taná-
rokat féltjük, ők ne kapják el a vírust, 
ami a fi atalabbakra nézve kevesebb 
veszélyt rejt. Jómagam bent voltam 
az iskolában a tanévnyitó napján, az 
igazgatónővel körbejártuk a létesít-
ményt, megmutatta a raktárt is, így 
elégedetten tapasztalhattam, hogy az 
intézményben minden óvintézkedést 
megtettek annak érdekében, hogy a 
jelenlegi helyzet ne változzon. Az első 
hét tapasztalataival is elégedettek va-
gyunk, egyelőre úgy tűnik, működik 
a rendszer, jó lenne, ha így is maradna 
majd.                             Riersch Tamás

Lábujjhegyen kezdtük a tanévet

Szeptemberben az oktatás kezdetekor és délután a köz-
lekedési szempontból kiemelt iskolák környékén rendőrök 
és rendészek segítik a gyermekek közlekedését, hogy biz-
tonságosan jussanak el az iskolába és haza. A rendőrség 
egyben a gépjárművezetők fi gyelmét is felhívja a fokozott 
óvatosságra, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági 
rendszerek használatára, valamint a közlekedési szabályok 
betartására.
A tervek szerint szeptember 30-ig minden reggel 7.30–
8.00 és minden délután 15.30–16.30 között rendőr felügyel 
a biztonságra a Károlyi Sándor és a Pestújhelyi Általános 
Iskola környékén. Két másik közlekedésileg frekventált 
helyen levő iskolánál, a Kolozsvár és a Czabán Általános 
Iskolák előtt pedig önkormányzati rendészek vigyáznak a 
rendre – tudtuk meg Tóth Balázs rendőr alezredestől, a 
kerületi kapitányság Rendészeti Osztályának vezetőjétől. 
A többi kerületi iskola az előzetes felmérések alapján köny-
nyen és biztonságosan megközelíthető, így ott nem fontos 
a rendőri jelenlét. 
Mindössze négy iskolában, a Pestújhelyiben, a Kossuthban, 
a Hartyánban és a Kontyfában kérték, hogy az „iskolarend-
őr” is vegyen részt a tanévnyitón. Nekünk azonban az a 
célunk, hogy az egészségügyi szabályok maximális betar-
tásával minden tavalyi programunkat megrendezzük, így 
remélhetőleg a kollégáim idén is tudnak majd rendhagyó 
osztályfőnöki órákat tartani a biztonságos közlekedés-
ről és a bűnmegelőzésről, és reméljük, hogy a népszerű 
 DADA-programot is folytatni tudjuk majd.

Az iskolarendőrök nevét és elérhetőségét minden oktatási 
intézményben plakáton tüntették fel. Idén azonban egy új 
fogalommal, az iskolaőrével is meg kell majd barátkoznunk. 
Az iskolaőr ugyanis nem rendőr, hanem egy fegyverhasz-
nálati joggal nem rendelkező, közfeladatot ellátó személy, 
aki a rendőrséggel áll munkaviszonyban. 
Az iskolaőrnek kell majd a tanév során biztosítania, hogy a 
kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, illetve a 
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai 
zavartalanul elláthassák feladataikat. Nekik kell majd a 
tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő 
vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozniuk, 
valamint a jogellenes tevékenységet megelőzniük. Iskolaőrt 
csak abban az iskolában alkalmaznak, ahol erre a korábbi 
tapasztalatok alapján szükség és igény mutatkozott. In-
formációnk alapján a kerületünkben szeptember 1-jétől 
mindössze egy intézményben alkalmaztak iskolaőrt.

Biztosított sulinapok

Kötelező a kézfertőtlenítés | Felkészültek az esetleges online oktatásra is

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, V

AR
GO

SZ

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, V

AR
GO

SZ

92020. szeptember 17.www.bpxv.hu oktatáskép



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
 Fogadóóra telefonos  
egyeztetés alapján. 
+36 1 305 3260  
nemeth.angela@bpxv.hu

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

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

 
Dr. Matlák Gábor
társadalmi megbízatású 
 alpolgármester. Fogadóóra 
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
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 70 371 7978    
lukacs.gergely@bp15.hu

11. sz. vk. Bihal Dávid  
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 164 4472   
bihal.david@bp15.hu

2. sz. vk. Szilvágyi László 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 768 0993    
szilvagyi.laszlo@bp15.hu

 12. sz. vk. Makai Ferenc 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 991 4405 
makai.ferenc@bp15.hu

3. sz. vk. Bodó Miklós  
(Mindenki a Tizenötödikért)
 +36 70 382 6160     
bodo.miklos@bp15.hu

 13. sz. vk. Palocsai Béla 
(Mindenki a Tizenötödikért)
 +36 70 673 8199 
palocsai.bela@bp15.hu

4. sz. vk. Deschelák Károly 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 571 4121
deschelak.karoly@bp15.hu

 14. sz. vk. Tóth Imre 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 984 3118   
toth.imre@bp15.hu

5. sz. vk. Farkas Edit 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 20 440 8855 
farkas.edit@bp15.hu

 Bakos Mária Magdolna 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 409 1574 
bakos.maria@bp15.hu

 6. sz. vk. Legárd Krisztián
(Mindenki a Tizenötödikért)
 +36 30 540 6393    
legard.krisztian@bp15.hu 

 Csonka László 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 219 1232   
csonka.laszlo@bp15.hu

 7. sz. vk. Király Csaba 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 962 8755    
kiraly.csaba@bp15.hu

 Lehoczki Ádám 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 436 1224   
lehoczki.adam@bp15.hu

 8. sz. vk. Gyurkó Dániel 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 296 6139 
gyurko.daniel@bp15.hu

 Mihály Zoltánné 
(Fidesz–KDNP)
+36 20 669 3807
mihaly.zoltanne@bp15.hu

 9. sz. vk. Vékás Sándor 
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 964 2452   
vekas.sandor@bp15.hu

 Pálmai Attila 
Független 
+36 20 777 6837 
palmai.attila@bp15.hu

 10. sz. vk. Tóth Veronika
(Mindenki a Tizenötödikért) 
 +36 30 585 4493   
toth.veronika@bp15.hu

 Dr. Szalay Kornél Géza
(Fidesz–KDNP)
+36 70 778 8544
szalay.kornel@bp15.hu

Sportos pályázatok
A kerületi önkormányzat Kulturális Bizottsága 
pályázati felhívást tett közzé a Kerület Kiváló 
Sportolója díj, valamint az Élen a tanulásban, 
élen a sportban díj elnyerésére. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. 
október 5. (hétfő) 17.00 óra. A részletes pályá-
zati felhívás, a pályázati adatlap, az adatvédel-
mi tájékoztató és nyilatkozat a bpxv.hu oldalon 
tölthető le.

Mondja el 
véleményét!
Az Életképek szerkesztőségében azon szorgoskodunk, 
hogy mindig hiteles információval lássuk el a város-
részben élőket. 
A közeljövőben szeretnénk lapunk arculatát korszerűsí-
teni és tartalmát gazdagítani. Egy olyan helyi újságot 
törekszünk kialakítani, mely a kerületi lakók identitás-
tudatát erősíti, és minden generáció számára hasznos, 
illetve érdekes témákkal is szolgál. 
Olvasói kérdőívvel fordulunk a lakossághoz, hogy vé-
leményükkel segítsék a XV. kerületi újság megújítását!
Kérjük, töltse ki a kérdőívet online a https://xvmedia.
hu/tervezzunk-kozosen-2020/ webcímen szeptember 
30-ig, hogy minél színvonalasabban tudjuk kiszol-
gálni az Ön olvasói igényét! A kitöltés pár percet 
vesz igénybe. 
A kitöltők között tíz palack „A XV. kerület borá”-t 
sorsolunk ki. 

2020. szeptember 17.10 www.bpxv.hubelkép



szeptember 17. csütörtök 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 XV-Mozaik

szeptember 18. péntek 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok 
20:20 Állatbarát magazin

szeptember 19. szombat 
19:00 FLÓRA FILM 

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

szeptember 21. hétfő
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

szeptember 22. kedd
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán 
20:10 Vitalitás

szeptember 23. szerda
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Cseperedő 
19:20 Sportmagazin
19:40 Alkotó kéz
20:00 Vitalitás

szeptember 24. csütörtök 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Tükörben
19:20 Heti recept
19:30 Öttusa magazin
19:50 Visszatekintő

szeptember 25. péntek 
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Megkérdezzük a polgármestert
19:10 Hírtükör
20:10 Parlamenti pillanatok
20:20 Állatbarát magazin

szeptember 26. szombat 
19:00 FLÓRA FILM

szeptember 27. vasárnap 
19:00 Ne legyen áldozat!
19:30 Telefonos ambulancia 
20:00 Visszatekintő

szeptember 28. hétfő
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 60+
19:20 Kultakt
19:40 Kertbarátok
20:00 Sportmagazin

szeptember 29. kedd
10:30 Mese
15:30 Mese (ism.)
19:00 Hírtükör
19:45 Elsősegély
19:55 Hollywood Palotán
20:10 Vitalitás

szeptember 30. 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.

Segítséget oktattak

Augusztus 28. és szeptember 13. 
között „Youtuber Suli Show-t” hir-
detett a Pólus Center. Ennek kereté-
ben fi atal és népszerű infl uenszerek 
oktatták a fi atalságot a  YouTube 
használatára. A cél, hogy a „tanuló-
i úság” elsajátítsa a videókészítés 
fortélyait, s hogy ez alapján megal-
kossa saját fi lmjeit. 

A videókat szeptember 13-án a Pólus 
Moziban vetítették le, ahol a pro-
dukciókat értékelték és díjazták is. 
A Pólus Center emellett a Rászoruló-
kat Támogató Egyesülettel közösen 
húsz, hátrányos helyzetű rákospa-
lotai család tanévkezdését is segíti 
tanszercsomagokkal. Az akcióhoz 
szeptember 13-ig lehetett csatlakoz-
ni, füzetet, ceruzát, zsírkrétát vagy 
egyéb, az oktatáshoz szükséges tár-
gyakat adhattak le a vásárlók a Pólus 
Center jégpályája melletti standon.

Augusztus 28-án és 31-én a kerü-
leti Polgármesteri Hivatal Népjóléti 
és Intézményfenntartói Főosztálya 
is kitelepült a bevásárlóközpontba, 
ahol szóban és szórólapokon tájé-
koztatták az érdeklődőket az önkor-
mányzat iskolakezdést támogató 
programjairól.

– Az önkormányzat is patronálja 
a Pólus kezdeményezését, amit ezek-
kel a kitelepülésekkel is erősíteni kí-
vántunk – mondta Reiszné Naszádi 
Magdolna főosztályvezető.

A hivatal munkatársai minden 
érdeklődőnek elmondták, hogy a ke-
rületi lakcímmel rendelkező általá-
nos és középiskolás korú diákoknak 
maximum 50 ezer forintig támogat-
ják a tablet- vagy laptopvásárlását. 
Továbbra is biztosítják a rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatást, 
amelyet az érintett családok évente 
négy alkalommal, maximum 10 ezer 
forint értékben kaphatnak meg, és 
amelyet akár az iskolakezdéshez 
szükséges tanszerek megvásárlásá-
ra is fordíthatnak. 

Ezenkívül a legrászorulóbb csa-
ládok rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben is részesülhetnek, 
ami többek között az ingyenes ét-
kezés igénybevételére is jogosít. 
Aki ilyen támogatásban részesül, 
annak a bérletét is 50 százalékban az 
önkormányzat fi nanszírozza. Illetve 
a rászoruló elsősök az ingyenes tan-
könyvek mellé – jövedelemtől függő-
en – 20 ezer forintos iskolakezdési 
támogatást is kaphatnak az önkor-
mányzattól.

Ha még valakinek ezen túl is 
szüksége lenne segítségre, mert van 
olyan iskolakezdést érintő probléma, 
amit önerőből nem tud megoldani, 
az nyugodtan forduljon a Népjóléti 
Bizottsághoz, ahol minden kérelmet 
megvizsgálnak, és minden rászoru-
lónak megpróbálnak segíteni. 

Riersch Tamás

FO
TÓ

: X
V 

M
ÉD

IA
, N

AG
Y 

BO
TO

N
D

Célzott vásárlási támogatás | Az önkormányzat is kitelepült

Ruhaosztás
A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete ingyenes ruhaosztást tart a 
lakosság részére szeptember 19-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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K U LT U R Á L I S  P R O G R A M A J Á N L Ó

Csokonai Művelődési Ház

1153 Eötvös u. 64–66. T.: 307 7285

Function 2020
Digitális művészeti találkozó, a régi és új számítógépek, valamint 
az elektromos zene szerelmeseinek – regisztrációhoz kötött!
szeptember 18. 16:00 – szeptember 20. 08:00
Belépő: 4000 Ft/3 nap

Trianon 100 emlékkiállítás 
megnyitó és könyvbemutató
szeptember 22., kedd 17:30
Belépés ingyenes.

Társasjáték Fieszta
szeptember 26., szombat 08–20 óra 
Regisztrációhoz kötött!
Belépő: 500 Ft

Dokumentumtár és Információs Központ

1153 Bocskai u. 74–78. T.: 605 1596
Programokra regisztráció: regisztracio@dokuinfo.hu

Hajsamponkészítés Zoltáni Máriával
szeptember 24., csütörtök 17:30–19:45 
Belépő 3500 Ft

Kikötő – I úsági Közösségi Sziget

1156 Száraznád u. 5. T.: 06 30 868 6087

Kikötő Nyílt Nap
Ingyenes, minőségi gyermek, i úsági, családi programok. Ut-
cazene, színház, kézművezés, iciri-piciri Mesefáni játszóház, 
kutyás foglalkozás és a Kikötő állandó/most szerveződő cso-
portjainak bemutatkozása. 
szeptember 26., szombat 14–17 óra
Regisztráció szükséges: kikoto@csokonaikk.hu
Ingyenes program.

Várkonyi Csibészek koncert a Kikötőben
A koncertet az NKA Hangfoglaló Program támogatja.
szeptember 26., szombat 18–19 óra
Regisztráció szükséges: kikoto@csokonaikk.hu
Belépő: 600 Ft 

HAJÓNAPLÓ – online újság 
fi atalokkal, fi ataloknak
szerkesztőségi együttgondolkodás, ötletelés
szeptember 29., kedd 17:30–18:00

Tai Chi edzés
14 éves kortól várják a jelentkezőket heti 2 alkalommal: hétfőn 
és csütörtökön 16.00–17.00
október 1., csütörtök 16 óra
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó

Hip Hop tánckurzus 10–16 éveseknek
Gyere, próbáld ki a hip hopot az old school stílusoktól a new 
styleon át a tiktok táncokig! Fiatal, elkötelezett oktató, fellépési 
lehetőségek!
Heti 2 alkalommal: kedd 17.00–18.00 és péntek 16.00–17.00
október 2., péntek 16 óra
Részvételi díj: 8000 Ft/hó

Csodálatos kísérletek szakkör kiskamaszoknak
kéthetente szombat: 15.00–17.00
október 3., szombat 15 óra
Részvételi díj: 4500 Ft/hó
Kikötő Anime Klub fi ataloknak
Kéthetente szombatonként 16.00–17.00
október 17., szombat 16 óra
Ingyenes program.

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

Új foglalkozások a Kozák téri Közösségi Házban
Szeptember 22-től Preventív gerinctréning kedden, csütör-
tökön és pénteken 18:15–19:15 – 1000 Ft/alkalom
Szeptember 22-től újra Kerekítő foglalkozás kedden 
10:30–11:00 – 1200 Ft/alkalom

Szeptember 22-től új foglalkozás indul – Tell Me Ma – ölbeli 
játékok, mondókák, dalok angolul keddenként 11:30–
12:00 – 1500 Ft/alkalom
Szeptember 23-tól újra Kisbabás jóga szerda délelőttönként 
10:00–11:00, Nagybabás jóga – 11:15–12:15 – 1200 Ft/alkalom
Szeptember 23-tól újra Kismama jóga szerdánként 17:00–
18:30 – 1500 Ft/alkalom

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

Fekete Jenő és barátai koncert a PeKH kertjében
szeptember 24., csütörtök 19 óra
Belépő: 1500 Ft

Rákospalota Újvárosi Református Templom
1152 Arany J. u. 49.  T.: 06 30 601 6979

Sándy Gyula építész munkássága 
– Előadás és templomséta
szeptember 19., szombat 14–16 óra

14:00–15:00 Sándy Gyula építész munkásságáról előadást 
tart Bodó Péter művészettörténész, a Magyar Nemzeti Ga-
léria munkatársa
15:00–16:00 Templomnéző séta, a gyülekezetet bemutatja 
Szabó András,n a Pestújhelyi-Újpalotai Evangélikus Egyház-
község lelkésze

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

Történelem mindenkinek – Regényes történelem
Kanász Viktor történész előadása. 
szeptember 22., kedd 18–19 óra
A belépés ingyenes.

Öko nap
október 3., szombat 10–13 óra
10.00–13.00: ökovásár. A belépés ingyenes!
10.00–11.00: Mimó és Csipek az erdőben – bábelőadás
11.00–13.00: ökojátszóház pecsétgyűjtő játékokkal és kézmű-
ves foglalkozással
Belépő: gyermek 700 Ft, felnőtt 900 Ft

Újpalota Quiz
Játékmester: Várhegyi Gábor. 
október 13., kedd 18–19 óra
A belépés ingyenes.

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

Varró workshop 
Vezeti: Bergendi Zsuzsanna. 
szeptember 23., szerda 16–18 óra: kezdőknek
szeptember 23., szerda 18–20 óra: haladóknak 
Információ, jelentkezés: Nagy-Simon Patrícia 06 70 621 1506
Részvételi díj: 2500 Ft/alkalom, 6 alkalmas bérlet 13 000 Ft

Öko kanga – nemezelt szappan készítés
szeptember 29., kedd 10–12 óra
Anyagköltség-térítést kérnek. 

Bababarát kovászos kifl i készítő workshop
Előzetes jelentkezés szükséges: Nagy-Simon Patrícia 
06 70 621 1506
október 14., szerda 17–20 óra
Belépő: 5000 Ft 
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Sok-sok fórumon olvas-
hatunk az iskolakez-
dési mizér iáról ,  az 
intézményeknek aján-

lott és/vagy kötelezően be-
tartandó intézkedésekről, a 
szülők aggodalmairól. Amik, 
valljuk be, teljesen jogosak.

A sztori nálunk (egy má-
sik kerületben) onnan indult, 
hogy augusztus 25-én az 
osztályfőnök jelezte , igen, 
az iskola megkapta a fertőt-
lenítő folyadékot, összesen 
5 liternyit, de ezt a rettentő 
mennyiséget egész évre. Mi 
legyen? – tette fel a kérdést. 
Persze az lett, hogy aki tudott, 

bevásárolt. Jómagam 4 ezer 
forint értékben szereztem be 
felületfertőtlenítőt, kézmosót 
és papírtörlőt.

Augusztus 31-én estére az 
is kiderült, hogy a gyerekek 
lázmérés után mehetnek be az 
épületbe, a folyosón maszkban 
kell lenniük, a termeket két 
óra között, ha új osztály jön, 
fertőtlenítik. Szuper.

Gyermek iskolájának sze-
rencsére 4 bejárata van, 2-2 
évfolyam használ egyet, így a 
bejutás viszonylag gyors. Ez 
is szuper.

Ami odabent történik, ar-
ról csak sarjam elmondásából 

értesülök, hiszen szülő bizony 
be nem teheti a lábát a suliba. 
Az elmondások pedig igen vic-
cesek, mármint azok lennének, 
ha az ember nem érezné a hely-
zetekből fakadó veszélyeket, és 
ezáltal az összes óvintézkedés 
feleslegességét.

A maszkok ide-oda há-
nyód nak napközben, de nem 
baj, valahonnan összeszedik, 
felveszik és mennek . Igen, 
az ebédlőbe is, ahol leveszik, 
esznek, majd ismét felveszik. 
Minek is?

A kedvencem azonban a 
tesióra. Amit az ajánlásoknak 
megfelelően ugyan a szabad-
ban tartanak, ellenben tegnap 
is összeeresztettek két osz-
tályt, hogy focizzanak. Mert 
az pont olyan sport, ahol a 
másfél méteres távolságot 
tartani illik…

Egyébként szavam sem 
l e he t ,  h i sz e n  Gye r me k e t 
ugyanúgy viszem a fociedzés-
re, ahogy eddig, és ahol heti 
négyszer másfél órát együtt 
van tizennégy másikkal, akik 
a saját iskolájukban való-
színűleg hasonló élményekkel 
gazdagodnak…

-y -a

kultkép

GRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURAGRAFIKA: VARGA TÍMEA LAURA

A Nap, a Hold meg a Szél együtt üldögéltek egy fa 
alatt. Egy öregember megy arra, és köszön: Jó napot, 

adjon Isten!

Azt mondja a Nap a többinek:

Látjátok, 
mindenki 
engem 

köszönt!

De még 
jobban 

a Szelet 
köszöntöm!

Azt mondja a Hold az öregembernek:

Megállj! Mért 
mondod ezt? 
Várj csak, 
a télen 

megfagyasztlak!

Csak 
a Szél 

ne fújjon!

Odaszól a Nap is:

Megállj, 
megsütlek 
a nyáron!

Arra meg azt mondja az öregember: 
-

 Csak 
a Szél 
fújjon!

A Szél erre odafordul a többihez:

Ugye, 
mégiscsak 

bennem van 
a bizodalma 
mindenkinek!

Védekezés, okosan?A 
‚
86-os válogatott 

története

Harmincöt éve már, 
hogy a magyar 
labdarúgó-váloga-
tott mindezidáig 

utoljára kiharcolta a világbaj-
noki szereplés jogát. 

A Mezey György 
által dirigált nemzeti 
tizenegy a selejtezők 
során maga mögé 
utasította a hollan-
dokat  az osztráko-
kat, és felkészülési 
mé r kő z é s e ke n 
legyőzte egyebek 
mellett az NSZK-t 
és Brazíliát is. 

Az eredményesen, látvá-
nyosan és szellemesen, játszó 
csapat Európából elsőként 
jutott ki az 1986-os mexikói 
világbajnokságra. 1985 végén 
sokan a kontinens legjobbja-
ként tartották számon őket.

A folytatást mindenki 
ismeri: a Mundialon leját-
szott és 6–0-ás vereséggel 
zárult, szovjetek ellen talál-
kozó egyike a magyar futball 

leggyakrabban emlegetett 
mérkőzéseinek. A nem várt 
kudarc egy egész nemzedék 
fájó emléke és egyben rejtély, 
amelyet már sokan, sokféle-

képpen próbáltak 
magyarázni.

Benedek 
Szabolcs új 
könyvében ko-
rabeli források 
és az egykori 
szereplők kel 
való személyes 
beszélgetések 
nyomán nemcsak 

annak járt utána, 
hogyan zuhant le ez a csapat 
szédítő sebességgel a csúcs-
ról, hanem annak is, hogyan 
emelkedett föl ekkora ma-
gasságokba. A kötet lapjain a 
magyar futball utolsó dicső-
séges fejezetének krónikáján 
túl bepillanthatunk annak 
ellentmondásos társadalmi 
és politikai hátterébe, a kései 
Kádár-kor zavaros világába is.

K. N.
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Kádár kor zavaros világába is.
K. N.
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Hírek a főgyűjtőépítésről
Az Észak-pesti főgyűjtőcsatorna építése a ter-
veknek megfelelően halad, azonban a beruhá-
zás új elemmel bővült a Közvágóhíd utcában. A 
Szilas-menti főgyűjtőcsatorna kivitelezése az 
ütemtervnek megfelelően halad: a Károlyi Sándor 
út alatt, a Közvágóhíd utcában a Károlyi Sándor 
út – Horváth Mihály utca, valamint a Régi Fóti út 
alatt, illetve a Lidl áruház és Erdőmenti út között 
330 méter hosszon elkészült. Jelenleg a Mogyoród 
útján a Csobogós utca – Régi Fóti út közötti szaka-
szon és Mogyoród útján a Régi Fóti út – Erdőmenti 
út között (Lidl áruház mellett) folyik – tájékoztatta 
az önkormányzati portált a városgazdálkodási 
főosztály.
A Károlyi Sándor út és a Töltés tér úttest- és 
járda felújítása a csomópontban folyamatban 
van, a szegélyépítés és az aszfaltozás elkészült, 
a járdaépítés szeptember 20. után kezdődik és 
várhatóan október első hetére befejeződik. A be-
ruházással kapcsolatban módosításra is szükség 
volt: a képviselő-testület augusztus 25-én a projekt 
bővítéséről döntött. Erre azért volt szükség, mert a 
Fővárosi Csatornázási Művek előírásának megfe-
lelően a Közvágóhíd utcában a Szlacsányi Ferenc 
utca – Pentelényi János utca közötti szakaszon új 
csapadékcsatornát kell építeni.
A csapadékcsatorna építése a kivitelezési munkák 
határidejét 2 hónappal kitolja, így az 2021. június 

9-re módosult. A kivitelező a Közvágóhíd utcában 
és a Mogyoród útján az útépítést a szennyvízcsa-
torna és a csapadékcsatorna kivitelezésének befe-
jezése után tudja kezdeni – írja a bpxv.hu.
A határidő módosítása az érintett útvonalakon a 
buszterelés idejét is befolyásolja. A jelenleg hasz-
nált Csobogós utca – Esthajnal utca – Bogáncs 
utca – Károlyi Sándor út terelőúton a buszok vár-
hatóan 2020. október végéig közlekednek. Ezután 
az Esthajnal utcai kereszteződés lezárása miatt 
újabb terelőútvonal lép életbe. A városgazdálko-
dási főosztály erről külön részletes tájékoztatást 
ad majd. 2020 végétől az összes buszjárat az 
eredeti menetrend szerinti útvonalon közlekedik 
majd ideiglenesen – az útépítés utolsó fázisának 
megkezdéséig, amely 2021 tavaszán esedékes. A 
végleges autóbusz-közlekedés 2021. április végén 
állhat vissza az eredeti állapotába. 

Szigorúan 
maszkban!
A Fővárosi Operatív Törzs 
ülése után szigorító intéz-
kedéseket hozott a fővárosi 
önkormányzat a koronaví-
rus-járvány megfékezése ér-
dekében. A szociális intézmé-
nyekben elrendelt látogatási 
és kijárási tilalom mellett a 
kulturális intézmények vé-
delmét is megerősítették, a 
közösségi közlekedés járatain 
pedig mostantól pénzbün-
tetéssel szankcionálható, ha 
valaki nem vagy szabályta-
lanul viseli a maszkot. A BKK 
járatain a maszkot nem vagy 
szabálytalanul viselő utasok 
az utazásból történő kizárás 
mellett 8–15 ezer forint pénz-
büntetéssel sújthatók. 

Állatvédelmi megbízott
Állatvédelemért felelős főpolgármesteri megbízottnak nevez-
te ki Szabó Rebeka zuglói alpolgármestert Karácsony Gergely 
főpolgármester – tájékoztatott a Főpolgármesteri Hivatal. 
Szabó Rebeka társadalmi munkában látja el a feladatot. A Fő-
polgármesteri Hivatalban több hónapos előkészítő munka folyt 
az állatvédelemmel kapcsolatban, ez most új lendületet kap, 
elkezdődik a kampányban beharangozott állatvédelmi charta 
pontjainak megvalósítása – olvasható a hivatal közleményében. 
A városvezetés számára kiemelten fontos téma az állatvédelem, 
ezért a charta első pontja egy felelős főpolgármesteri megbízott, 
„ombudsman” kinevezése volt, amely most teljesült.
Már folynak az egyeztetések egy kedvezményes ivartalanítási 
program indításáról, valamint ősszel összehívják az állatvédelmi 
civil kerekasztalt is – írták. 

Elismerés a Hubay 
Zeneiskola vezetőjének

Az oktatás érdekében hosszabb időn át tanúsított kiemelkedő 
munkájának elismeréseként Trefort Ágoston-díjban részesült Bokor 
György, a Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője. A díjat Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere és Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár pedagó-
gusnap alkalmából adta át a Pesti Vigadóban szeptember 10-én. 

Bringával a közösségi 
közlekedési járatokon

Három hónapos tesztidőszak során, szeptembertől december 
elejéig hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani 
minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési vonalon, azaz 
a kerékpárosoknak csak saját utazásukhoz szükséges jeggyel, 
bérlettel kell rendelkezniük – közölte a Budapesti Közlekedési 
Központ és MÁV-HÉV Zrt.
Díjmentesen lehet kerékpárt szállítani szombaton és vasárnap a 
H5-ös, a H6-os, a H8-as, a H9-es HÉV vonalán, a fogaskerekűn, 
minden Tátra típusú villamoson a budai fonódó 17-es, 41-es, 56A, 
az 59-es és a 61-es vonalán, a 65-165-ös és a 212-es buszon, 
a 77-es trolibuszon, továbbá a D14-es, Csepelt Soroksárral ösz-
szekötő átkelőhajón. 

Kutak engedélyeztetése
Az engedély nélkül fúrt kerti 
kutak után bírságot kell fi zeni 
– ez azonban elkerülhető, ha 
a tulajdonosok megindítják az 
engedélyeztetést.
Mint ismert, évek óta napi-
renden van az engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően lé-
tesített és üzemeltetett kutak 
engedélyeztetése. Többszöri határidő-módosítás után a jelenlegi 
jogszabályok értelmében a 2020. július 1. előtt létesített kutak ese-
tében „vízjogi fennmaradási engedélyt” kell kérni legkésőbb 2023. 
december 31-ig. A vízjogi hatósági jogkörben a település jegyzője 
jár el, a jegyző adja ki a fennmaradási engedélyt.
Engedély szükséges:
• olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez, amely legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel 
kizárólag a talajvizet vagy a parti szűrésű vízkészletet hasznosítja, 
épülettel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek ivóvíz- és 
háztartási igényeit elégíti ki;

• a magánszemélyek kútjaihoz tartozó víztisztító létesítményekhez;
• valamint az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó háztartási 

szennyvíztisztító, illetve szennyvízelszikkasztó berendezésekhez.
Minden egyéb esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
hatóság, azaz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el.
Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a XV. kerületben élők 
elfogadták a szabályozást, és próbálnak mielőbb eleget tenni a ta-
lajvízkutak kapcsán előírt bejelentési kötelezettségüknek. 2018-ban 
60 kérelem érkezett be a Városgazdálkodási Főosztályra, 2019-ben 
36, míg 2020 első félévében 21 kérelmet nyújtottak be.
Az engedélyezési eljárás az alábbi linken elérhető kérelem benyújtá-
sával kezdeményezhető; illetve a szükséges nyomtatvány az ügyfél-
szolgálaton is kérhető. A kérelmet személyesen Budapest Főváros 
XV. Kerület Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. XV. kerület, 
Bocskai utca 1–3.) vagy postai úton lehet benyújtani.
További információért, kérjük, forduljanak a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Főosztályához a varosgazdalkodas@bpxv.hu 
e-mail-címen vagy a 06 1 305 3193 telefonszámon. 
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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
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Szűrőprogram
Augusztus utolsó hétvégéjén ittas vezetők kiszűrésére szerveztek 
akciót a kerületi rendőrök. Az éjjeli órákban többek között a Dunakeszi 
úton is  ellenőrző pontokat alakítottak ki, és öt főt állítottak elő alko-
holos befolyásoltság alatti vezetés gyanújával. A kerületi rendőrök a 
jövőben többször terveznek még hasonló akciókat. 

Hazavitték őket
Több fi atalra fi gyelt fel az egyik járőr a Régi Fóti úton. A rendőrök 
rutinszerűen igazoltatták a csoportosulás tagjait, és így derült ki, 
hogy ketten közülük egy budai gyermekotthonból szöktek meg. 
A rendőrök mindkettőjüket visszavitték. 

Helyi zöldségre vágytak

A Kolozsvár utcában betörtek egy zöldségesüzletbe. Az esetet a 
közeli térfi gyelő kamera is rögzítette. A felvételen jól látható, hogy a 
bűncselekményt egy nő és egy férfi  követte el. A nő az utcán bizto-
sított, míg a férfi  bement az üzlethelyiségbe. A képen az is látszott, 
hogy a nőnek be volt gipszelve az egyik keze. A rendőröknek sikerült 
őket más kerület kamerafelvételei alapján azonosítaniuk. Így derült ki, 
hogy a páros előszeretettel tartózkodik a belvárosi Blaha Lujza téren. 
A kerületi rendőrök végül mindkettőjüket a VIII. kerületi csomóponton 
fogták el. A gyanúsítottak a kihallgatásuk során beismerték a XV.  ke-
rületben elkövetett bűncselekményt, és eljárás indult ellenük. 

176 nap közel 200 mese  
A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei, rendvédelmi mun-
katársai, társszervek, megyei főkapitányságok és az Országos 
Rendőr-főkapitányság a veszélyhelyzet idején a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében mesét olvastak a gyerekeknek a 
Youtubecsatornán. A rendőrök szabadidejükben olvasták a 
mesét, amelyet a hat hónap alatt több mint 3 millióan láttak. A 
legnépszerűbbre 180 ezren kattintottak. Dr. Terdik Tamás ren-
dőr dandártábornok, Budapest főkapitánya szeptember 11-én 
ünnepélyes keretek között köszönte meg a meseolvasók mun-
káját, majd másnap a leglelkesebb kis nézőket látták vendégül 
a rendőrök a budapesti Rendőrpalotában. 

Úgy tűnik, tipikus magyar 
vezetői mentalitás, hogy 
a megadott sebességhatárt 
átlépve közlekedünk. Ahol 
50 kilométer/órával lehet 
menni, ott 65-tel megyünk, 
ahol 90-nel, ott 105-tel, 
mondván, úgyis csak attól 
büntetnek. Ez azonban csak 
részben igaz.

Onnan kell kiindulni, hogy 
a KRESZ szerint a megadott 
sebességhatárokat nem lehet 
túllépni. Lakott területen be-
lül ez általában 50 kilométer/
órát, azon kívül 90-et, autópá-
lyán 130-at jelent. Kivéve, ha 
adott útszakaszokon jelzőtáb-
la nem szabályozza az ezek-
nél lassabb vagy gyorsabb 
közlekedést.

Kormányrendelet értel-
mében pedig a büntetési 
tételek valóban úgy vannak 
meghatározva, hogy a bírság 
csak annak jár, aki legalább 
15 kilométer/órával átlépi 
a megengedett sebességet. 
Sőt, 100 felett már csak akkor 
jön a csekk, ha a gyorshajtót 

legalább 120-szal fotózták 
le. Ilyen esetekben 30 ezer 
forintos csekkre számítha-
tunk a postaládánkba. Ennél 
nagyobb sebességtúllépésnél 
sávosan változik a büntetési 
tétel. A plafon a 300 ezres bír-
ság, amit akkor sikerül kiérde-
melnünk, ha 30 helyett 75-tel, 
50 helyett 105-tel, illetve 130 
helyett 240-nel megyünk.

Ezek a határok és a hozzá-
juk tartozó díjtételek azonban 
csak azokra a helyzetekre 
vonatkoznak, ahol automa-
ta sebességmérő működik, 
hangsúlyozza a Kreszprofesz-
szorként ismert Pető Attila.

Azaz, ha egy úton 50-nel 

lehet menni, és az út szélén a 
rendőr 51 kilométer/órát mér 
be, máris kapjuk a 30 ezer fo-
rintos csekket.

De nem csak a bírság miatt 
aggódhatunk gyorshajtáskor. 
Ilyen esetekben ugyanis bün-
tetőpontokra is számítanunk 
kell, enyhébb esetben 4, de 
nagyobb sebességtúllépés 
után 6, illetve 8 pont is jár-
hat a jogsiba. Ezzel pedig 
vigyázni kell, mert ha a sofőr 
pontjainak száma eléri a 18-
at, a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala megkezdi 
a jogosítvány bevonásának 
folyamatát.                       -y -a

A FŐKERT munkatársai buk-
kantak rá arra a hatvan tö-
ves vadkender- (marihuána) 
ültetvényre, ami a XV. kerü-
let határában, a természet-
védelmi területnek számító 
Turjánosban lapult. 

A kertészek tereprendezés mi-
att érkeztek a Szilas-patakhoz 
közeli területre, és nagyon 
meglepődtek, amikor az egyik 
bozótosban egy gondosan 
kialakított tisztásra, azon 
pedig a már említett hatvan 
tő marihuánára bukkantak. A 
parkgondozók azonnal értesí-
tették a mezőőröket, melynek 
munkatársai a rendőrséget is 
a helyszínre hívták. Az illeté-
kes szervek már a helyszíne-
lést végezték, amikor az egyik 
terület felé tartó mezőőr egy 
kerékpáros férfi ra fi gyelt fel. 
Az lett neki gyanús, hogy a 
férfi  a rendőröket meglátva, 
rálépett a pedálra, és gyorsan 
továbbhajtott. 

A mezőőr megállítot-

ta, hívta a rendőröket, akik 
igazoltatták a férfit. Mikor 
átvizsgálták a csomagját, 
metszőollót, öt palack vizet és 
kötözőzsineget találtak nála. 
A férfi t azonnal előállították 
a kerületi kapitányságra, 
ahol gyorstesztet alkalmaz-
tak nála, ez pedig pozitív 
eredményt mutatott. A férfi 
elismerte, hogy marihuánát 
fogyasztott, ám azt tagadta, 
hogy köze lenne az ültetvény-
hez. Állítása szerint a nála levő 

metszőollót bicikliszerelésre, 
a palackozott vizeket pedig 
kerékpáros edzéshez, súlyként 
használta. A kötözőmadzagra 
azt mondta, csak véletlenül 
keveredett a holmijai közé. 

A rendőrök természetesen 
nem fogadták el a magyará-
zatát, hanem gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd őrizetbe 
vették, a bíróság pedig elren-
delte a férfi  bűnügyi felügye-
letét. A marihuánaültetvényt 
is felszámolták.                  R. T.

Mennyi az annyi?

Turjánosi vadkender
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sportkép

Zajlik az élet a Dalnoki Jenő Lab-
darúgó Akadémián. Amióta az új-
palotai egyesület a Csakacsel SE 
szakmai programja alapján műkö-
dik, megpezsdült az élet a Bánkút 
utcában. 

Ugyan még nem ennek a számlá-
jára írható, ám fontos hír, hogy au-
gusztus 14-én három, volt dalnokis 
tehetség is pályára lépett felnőtt 
NB I.-es mérkőzésen. A bajnokság 
első fordulójában az MTK a Ferenc-
várost fogadta, s bár a XV. kerületi 
labdarúgó-akadémia közismerten 
zöld-fehér kötődésű, volt egy kor-
osztály, amely a Dalnokiból kinőve 
az MTK-ban folytatta pályafutását. 
Ennek a korosztálynak képviselői, 
Kata Mihály, Palincsár Martin és 
Bíró Bence Balázs pedig csereként 
pályára léphetett az örökrangadón. 

A XV. Dalnoki Jenő Emléktornát 
azonban már teljes egészében a 
csakacseles szakmai program és a 
 SOCCA jellemezte. Amióta Simon 
Péter személyében a Csakacsel SE 
alapítója lett a Dalnoki Jenő Lab-
darúgó Akadémia U8-U14-es kor-
osztályok szakmai vezetője, ez a 
játékstílus is otthonra lelt a Bánkút 
utcai sporttelepen. A SOCCA gya-
korlatilag átmenet a kispályás és a 
nagypályás futball között. Ugyan-
úgy 20×40-es kézilabdapályán játsz-
szák, mint a futsalt vagy a kispályás 
focit, de nem kézilabdakapura, ha-
nem annál nagyobb, 4×2-es kapura, 

és a pályán egy csapatból 5+1 játékos 
tartózkodhat egyszerre. SOCCA-s 
szabály az is, hogy döntetlen esetén 
a játékosok nem büntetőt rúgnak, 
hanem félpályáról vezetik a kapusra 
a labdát, amely sokkal érdekesebbé 
teszi az ilyen párbajokat.

– A XV. Dalnoki Emléktornát a 
szomszédos XVI. kerületben, az Ika-
rus BSE Bátony utcai sporttelepén 
rendeztük – mesélte Simon Péter –, 
így sok pesti csapatot fogadhattunk, 
ráadásul a gyerekek mérkőzéseit a 
szülők is élőben élvezhették. 

A két korosztályban, U10-ben és 
U12-ben meghirdetett tornán ösz-
szesen 17 csapat és 170 gyerek vett 
részt. Ez még úgy is nagy szám, 

hogy a vírushelyzet miatt akadt 
néhány lemondás. A kisebbeknél 
nagyon erős mezőny gyűlt össze, és 
a profi  akadémiák vetélkedéséből a 
Vasas Kubala László Akadémia csa-
pata került ki győztesen. 

A Dalnoki számára ebben a 
korosztályban jelenleg még csak a 
tisztes helytállás volt a cél, amely-
nek eleget is tettek, a nagyobbaknál 
azonban majdnem összejött a győ-
zelem is a kerületi csapat számára. 
A körmérkőzéses tornán végül gól-
aránnyal szorultak a győztes Lep-
sény mögé. A tornán a győzteseknek 
és a helyezetteknek a névadó Fra-
di-legenda két gyermeke, Dalnoki 
Ildikó és i abb Dalnoki Jenő adták 

át az elismeréseket. Többek között 
a dalnokis Pachmann Olivérnek is, 
akit a torna legjobb játékosának vá-
lasztottak meg.

Az újpalotai egyesület szep-
tembertől újra beindította ovis 
programját. A Bánkút utcai pályán 
várják a focizni vágyó ovisokat. 
Ugyancsak szeptembertől indult 
volna U9-es és U13-as korosztályban 
a  SOCCA-bajnokság is, ám ennek 
kezdetét a vírushelyzet miatt elha-
lasztották. Amennyiben ez a lebo-
nyolításforma idén meghiúsulna, a 
klub szakmai vezetői megpróbálják 
majd az elmaradt játéklehetőséget 
hétvégi villámtornákkal pótolni.

Riersch Tamás

Nemrég arról tudósítottunk, hogy 
a Rákospalotán élő és ott nevel-
kedő Földházi Zsófi a ezüstérmet 
szerzett az első I úsági Olimpián. 
Most pedig élete újabb mérföldkő-
höz érkezett.

A 2010-es szingapúri játékok óta 
pontosan tíz év telt el, ezalatt Zsófi  
kislányból felnőtt nővé csepere-
dett, tehetséges öttusázóból pedig 
világklasszissá vált. Nyert három 
felnőtt-világbajnokságot, két Euró-
pa-bajnoki címet, emellett számtalan 
érme van már világversenyekről, és 
Rióban, az ötkarikás játékokon is 
képviselte a magyar (és a kerületi) 
színeket. Ezúttal azonban nem egy 
újabb sportsiker miatt írunk róla 
(sokáig sérült volt, többek között 
a tavalyi olimpiai kvalifi kációs vi-
lágbajnokságon sem tudott rajthoz 

állni), hanem mert Zsófi  élete újabb, 
fontos mérföldkőhöz érkezett. 

Szeptember első hétvégéjén 
ugyanis exkluzív körülmények 
között, az NKM Szeged Vízisport 

Egyesület vízitelepén fogadott 
egymásnak örök hűséget Zsófi és 
a korábban ausztrál színekben ver-
senyző, de szegedi kötődésű kenus, 
Szekszárdi Ferenc. 

A két sportoló egyaránt résztve-
vője volt a 2016-os riói olimpiának, 
ám akkor még nem találkoztak 
egymással. Az élet azonban idén 
egymás mellé sodorta őket, a sze-
relmüket pedig a szegedi vízitelepen 
szentesítették. 

A két klasszis sportoló élete leg-
fontosabb pillanatában sem tudott 
„kibújni a bőréből”, azaz mindket-
ten hozták sportos formájukat, és 
a riói formaruhájukban álltak az 
anyakönyvvezető elé. A friss há za-
sok hé tfő tő l má r a tokió i ö tkariká s 
já té kokra koncentrá lnak, Fö ldhá zi 
Zsó fia versenyző ké nt, Szekszá rdi 
Ferenc pedig edző ké nt szeretne ki-
jutni a 2021-re halasztott olimpiá ra. 
Zsófi  egy ideje már nem a kerületben 
lakik, de rákospalotai kötelékei to-
vábbra is erősek, a családja ugyanis 
a mai napig itt él.                           R. T.

Ezüstérem az emléktornán

Esküvő olimpiai formaruhában
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Foci minden pályán | Megpezsdült az élet a Bánkút utcában
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sportkép

A karantén idején az általános isko-
lás gyerekek többet aludtak és et-
tek, sokkal kevesebbet mozogtak, 
valamint a szülőket is megterhelte 
a gyerekekkel való összezártság – 
derül ki a Magyar Dietetikusok Szö-
vetsége (MDOSZ) felméréséből. 

A mintegy 400 család körében ké-
szített vizsgálat eredménye szerint a 
gyerekek 60 százaléka többet aludt 
mint szokott, a legaggasztóbb adat pe-
dig talán az, hogy 64 százalékuk jóval 
kevesebbet mozgott, mint korábban. A 
megkérdezettek csupán 14 százaléka 
fi gyelt oda, hogy a bezártság alatt is 
aktívan éljen, sőt egy kicsit még többet 
is mozogjon.

A mozgás hiányával összefüggés-
ben megnőtt a képernyő előtt töltött 
idő. Az online tanulás miatt általában 
15-20 százalékkal több időt töltöttek a 

gyerekek a számítógépnél vagy a tele-
fonjukkal. Ráadásul nemcsak a tanulás 
növelte meg a képernyőhasználatot, 
hanem a szabadidős tevékenységek 
is, ezért elmondható, hogy a legtöbben 

4-6 órával (!) többet ültek a gép előtt, 
mint korábban.

A mozgásszegény életmód mellett 
a másik fő problémát az jelentette, 
hogy 40 százalékuk többet evett mint 

szokott, ennek, valamint a nasso-
lásnak köszönhetően a gyerekek 44 
százaléka hízott ebben az időszakban.

A felmérésnek azért pozitív ered-
ménye is lett; a gyerekek 42 százalé-
kának egészségesebbé vált a táplálko-
zása. Több zöldség és gyümölcs kapott 
helyet az étrendjükben, kevesebbszer 
maradt ki a reggeli, több cukormentes 
folyadékot és vizet ittak. A karantén 
legfőbb hozadéka, hogy majdnem 
minden harmadik gyerek a szokásos-
nál többször evett főtt ételt.

A családok 60 százalékában sike-
rült az új helyzetnek megfelelő napi-
rendet kialakítani, a többi helyen ez 
nem valósult meg. Valószínűleg ez és 
a mozgáshiány is hozzájárult ahhoz, 
hogy a gyerekek 41 százaléka rosszul 
élte meg a bezártságot, csak 20 száza-
lékuk élvezte az otthonlétet.

-y -a

A bajnokság egyik leggyengébb együttesével, 
a Csep-gól FC-vel játszotta első hazai mérkőzését 
a REAC együttese a Budapest-bajnokság I. osztá-
lyának 2020–2021-es kiírásában. 

Dinka Balázs együttese annak rendje és módja sze-
rint nekiugrott ellenfelének, és sorra alakította ki a 
helyzeteket. Az első félidőben még csak tesztelget-
ték a csepeli kapust, ám a második játékrészben már 
komoly tűzijátékot rendeztek Szántovszki Somáék. 
Ám ezek a helyzetek sorra kimaradtak, vagy a kapufa 
mentette meg a csepelieket, vagy a kapusuk védett 
bravúrral, legtöbbször azonban a hazai csatárok 
pontatlan célzása miatt maradt érintetlen az ellenfél 
hálója. És, ahogy az ilyen meccseken lenni szokott, 
egy kósza ellentámadás, egy pillanatnyi rövidzárlat, 
és a Csep-gól az első támadásából vezetést szerzett. 
A REAC a második félidő 60. percében kapott gól 

után mindent egy lapra feltéve támadott, és bár 
viszonylag rövid időn belül sikerült egyenlítenie, 
a mindent eldöntő második gólt már nem tudták 
berúgni, így nagy meglepetésre a csepeli kiscsapat 
elvitt egy pontot a Budai II. László stadionból. 

Az augusztus végi bajnoki mérkőzésen sokat 
bosszankodott az a nagyjából 300 néző, aki a le-
látón ült, ám a sok  idegeskedés közepette néhány 
perc erejéig örülni is tudtak a szurkolók. A mérkőzés 
szünetében ugyanis az elmúlt bajnokságban kima-
gaslóan teljesítő sportiskolás fi atalokat köszöntötték.

– A sportiskola történetében még sosem fordult 
elő, hogy három korosztályos csapatunk is aranyér-
mes tudott lenni a saját bajnokságában, illetve egy 
negyedik csapatunk is felállhatott a dobogóra. A 
tavalyi szezonban azonban kimagaslóan szerepel-
tek a fi ataljaink, akikre nagyon büszkék vagyunk 
– mondta Sági Ferenc, a sportiskola elnöke, aki 

Forgács Tamás, a REAC Sport Kst . ügyvezető igaz-
gatójával, Kiss Tamással, a sportiskola alelnökével 
és Illés Károly szakmai vezetővel közösen átadta a 
tavalyi bajnokság érmes sportiskolásainak a megér-
demelt jutalmukat.

S hogy kik voltak azok, akik sporttörténelmet ír-
tak? Az U19-es csapat Stefanek Arnold irányításával 
lett első, az U18-as csapat Balogh Béla vezetésével 
nyerte a bajnokságot, míg az U17-es csapat Käff er 
Zsombor vezérletével tudott triplázni. Nem sokkal 
maradt le az aranyéremről az U15-ös korosztály, 
amely csapat Illés Károly szakmai vezető irányí-
tásával harmadik helyen végzett. Az MLSZ NB 
III.-as bajnokságban vitézkedő csapatokat vastaps 
köszöntötte a szünetben. A lelátón pedig egyöntetű 
volt a vélemény, „idén mind a négy korosztályban 
aranyérmet kellene nyerni!”. 

Riersch Tamás

Tripla bajnokavatás

A mozgáshiány ártalmai
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Megváltozott napirend | A legtöbben 4-6 órával (!) többet ültek a gép előtt
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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”! 
Három helyes megfejtőnk kétszemé-
lyes mozijegyet kap a Pólus mozi jó-
voltából, egy helyes megfejtőnk Malac 
Karcsika és a kislibák című könyvet 
kapja. Beküldési ha tár idő: 2020. szeptem-
ber 22. 
Az előző rejtvényünk helyes megfejtése: 
Beindult a KOMA Labor.
Mozijegyet nyertek:
Csukárdi Irén, XV. kerület,
Lombos Viktor, XIV. kerület,
Zsigmond Lászlóné, XV. kerület.
A nyeremények át nem ruházhatók, a nye-
remények változtatási jogát fenntartja a 
kiadó. 
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Lapzárta: 2020. szeptember 24. 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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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, ERKÉLY, 

KIRAKAT üvegezése. Hőszigetelő üve-

gek, zu hany kabinok beépítése. Régi ke-

retek átalakítása hőszigetelő üveg be-

fogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! 

Biztosításra is! Nagy Miklós, telefon: 

+36 70 940 1011

FOGTECHNIKA

HÁZHOZ MEGYEK! FOGSOR KÉSZÍ

TÉSÉT, javítását vállalom garanciával. Hív-

jon bizalommal! Telefon: +36 20 980 3957

TALPBETÉT

EGYÉNRE SZABOTT ORTOPÉDI

AI TALPBETÉTKÉSZÍTÉS. Ortopéd, 

sport-, kényelmi, gyerekbetéteket készí-

tek. Szandálba és papucsba is. Vizsgálat 

és készítés azonnal Újpest központban. 

Bejelentkezés Tel.: +36 70 227 5192

KÉMÉNY

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉ

SE, BELSŐ MARÁSA teljes körű ügy-

intézéssel. Szabó Balázs +36 20 264 7752

KÖNYVELÉS

Egyéni vállalkozók könyvelését vállalom. 

Telefon: 417 5301

RÉGISÉG

PAPÍR ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, 

 KÉPESLAPOT, papírrégiséget, régisé-

geket vásárolunk és árverésre átveszünk. 

VI., Andrássy út 16. Tel.: +36 1 266 4154. 

Nyitva: H–Sz: 10–17, Cs: 10–19.

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTO

ROKAT, festményeket, dísztárgya-

kat, porcelánokat, írógépet, varrógépet, 

szőrmebundát, ruhaneműt, könyveket, 

hangszereket, csipkét, bizsukat, tel-

jes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 

06 20 544 0027

ÜZ LETI   APRÓ

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.  

INGATLAN
Eladó: Dunakeszin kiváló közleke-
désű lakóparkban, 28,65 nm-es, francia-
erkélyes, udvarra néző, szép állapotú te-
hermentes garzonlakás. A lakáshoz 4 nm 
saját tároló tartozik. Irányár: 22,9 mil-
lió Ft. Ingatlanosok ne hívjanak. Tel.: 
06 70 386 5898

Eladó: Budapesttől 11 km-re, a fóti 
határban rendezett hétvégi telek, 32 
nm-es téglaépítésű, tetőteres házzal + 
melléképülettel. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 
06 30 408 4469

Kiadó: szeptembertől 1+2 1/2 szo-
bás, felújított lakás a Csobogós utcá-
ban. Tel.: 06 70 381 4447

Pestújhelyen kertes házban, 46 nm-
es lakásom készpénzért vagy életjára-
dékért eladnám. Tel.: 06 70 510 8824

Elcserélném XV. ker.-i, 35 nm-es 
öröklakásomat gödi-kerepesi csalá-
di házra, csak csere érdekel. Telefon: 
06 30 408 4469

Sürgősen eladó: Hévízgyörkön, 
40 km-re Budapesttől egy családi ház, 
120 nm, kert 930 nm, 40 nm pince. Tel.: 
06 70 224 9963 egész nap, hétvégén 
reggel 08–17 óráig. 

Eladom vagy elcserélem budapestire 
Eger egészséges környezetében, Felső-
tárkányban 75 nm-es, korszerűsített csa-
ládi házam. Több kocsibeálló, kút, vete-
ményes, gyümölcsfák. Festve, mázolva, 
csak költözni kell. Tel.: 06 70 944 2300 
vagy 06 30 924 6440

Elcserélném 78 nm-es, felújított, 
3,5 szobás önkormányzati lakásom. Ér-
dekel: kertes, 40 nm-es, 2 szobás lakás 
(régi bérű). Tel.: 06 70 421 6337

Eladó: Pestújhelyen 54 nm-es, fel-
újítandó (panelprogramos) földszinti la-
kás. Tel.: 06 30 482 2854

LAKHATÁS
Negyvennyolc éves, becsületes 
hölgy sürgősséggel lakótársat keresne 
Újpalotán. Ápolónő végzettségű, szor-
galmas ember vagyok. Akár segítség-
nyújtás fejében. Tel.: 06 70 392 5858

Keresek 3 szobás lakást hosszú 
távra. Szélhámosok kíméljenek. Tel.: 
06 30 245 2759 

Jelenleg albérletben lakó nő idős 
személy eltartását (gondozás, főzés, 
takarítás, ügyintézés stb.) vállalná la-
kásért. Tel.: 06 20 967 8196

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 a Nyírpalota 
úton, nemdohányzó hölgynek. Telefon: 
06 20 510 2591

Olcsó albérletet keresek a XV. ke-
rületben 2 főre, a lányommal költöz-
nék. Tel.: 06 30 245 2759

ADOKVESZEK
Eladó: új női kerékpár és egy ffi  .-ke-
rékpár. 20 E Ft/db. Tel.: 06 20 582 1961 

Eladó: használt (Delonghi) Siesta 
gázkályha + palack. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: 06 70 312 7917

Eladó: 2 m3-es, 2 mm vastag le-
mezből készült tartály, 6 db 11,5 kg-
os gázpalack, alumíniumajtó kerettel 
együtt 90×200 cm. Tel.: 06 30 381 8618

Eladó reális áron: erős, masszív, 
alig használt kiságy pelenkázórésszel. 
Nagyon szép, hosszúkás, újszerű állapo-
tú dohányzóasztal. Tel.: 06 30 947 3022

Eladó: jó minőségű, nagyméretű 
(52) öltönyök, ingek kedvező áron. 
Tel.: 06 70 278 7399

Eladó: régi nagy képernyős Gold 
Star tv, 73 cm-es, kép a képben 5 E Ft, 
ajándékba adok egy Philips 53 cm-es 
tv-t. Új Navon okostelefon 5 E Ft. Tel.: 
06 20 470 0007 

Eladó: jó állapotú, bontott, bubo-
réküveges fa bejárati ajtó, kétrészes 
termoüveges ablak, keveset használt 
jó gázkonvektor és gáztűzhely. Telefon: 
06 70 771 5371 

Eladó: 2 db festőlétra, 10-es és 
6-os. 2 db polc, PB gördíthető infra hő-
sugárzó reduktorral, kizárólag PB-gáz-
zal működtethető, gázpalack van hoz-
zá. Tel.: 06 20 417 8686

Eladó: biztonsági vasszekrény, 
3 polcos, irat- és értéktárolásra, 150 ma-
gas, 70 cm széles, 40 cm mély. Brillon 
sarokszekrény, 2 m magas, 40×40 szé-
les. Tel.: 06 70 771 5371 

Eladó: nagyméretű laprugós után-
futó 160×280 cm rakfelület, 250 kg ön-
súly, 1250 kg raksúly. Irányár: 220 E Ft. 
Tel.: 06 70 510 8824

Eladó: régi hanglemezek (komoly-
zene, táncdalok, cigányzene), régi rádió, 
kazetták, rádiós magnó Rákospalotán. 
Tel.: 06 70 273 1886

Eladó: mini Stepper plus lá-
bizom-, fenékerősítő taposó, elektro-
mos talpmasszírozó, kisméretű úti va-
saló (gőzölős), sarokíróasztal. Telefon: 
06 70 771 5371 

Eladó: DUNLOP gumicsizmák, 
5 E Ft/pár. Fáradt olaj jelképes ösz-
szegért átadó. Kazánban elégethető. 
Tel.: 06 70 537 88 80, 06 30 291 5113 

Eladó: négyszemélyes sátor, ffi  .-ke-
rékpár, 10 kg-os gázpalack, 2 kg-os 
kempinggázpalack, nagy lábas, infraszá-
las talpmasszírozó. Tel.: 06 20 479 4101

Eladó: kaktuszok, cserepes növé-
nyek olcsón. Tel.: 06 1 306 6740 

Eladnám faszenes, jó állapotban 
lévő grillkészüléket, hátizsákot hálóz-
sákkal (alig használt), valamint Heller 
termosztátos, 2000 W–1200 W hor-
dozható olajradiátort. Ár megegyezés 
alapján. Tel.: 06 20 348 4407

Eladó: építkezésből visszamaradt 
új, rózsaszín járólap 20×10-es, 60 db. 
Tel.: 06 20 497 3086 

Eladó: 4 db nyári autógumi HANKOOK 
215×60×R16, 90%-os állapotban. Irány-
ár: 50 E Ft. Tel.: 06 30 557 9247

Eladó: varrodámban megmaradt 
méteráru (pamut, selyemszövet), köny-
vek és sok más, pl. Akai hifi . Telefon: 
06 20 592 0813

Eladó: használt, jó állapotú ke-
rekesszék 10 E Ft, NIKE új hátizsák 
5 E Ft, szép söröspoharak 100 Ft/db. 
Telefon: 06 20 470 0007

Eladó: ** 240 literes Lehel hű-
tőszekrény, benne 16 literes fa-
gyasztórekesszel, valamint egy Hajdu 
Energolux automata mosógép, mind-
kettő megkímélt állapotban. Telefon: 
06 70 426 1953 

Eladó: használt, de jó állapotú ke-
rekesszék, dönthető háttámla, fejtá-
masz, állítható lábtartó, zselés ülőpárna. 
Irányár: 15 E Ft. Tel.: 06 20 239 5320 

Eladó: népművészeti ruha, gyerek-
méret, serdülőkori és felnőttméretek, 
valamint szegedi papucsok, 1 db kere-
kesszék. Tel.: 06 20 497 3086 

TÁRSKERESÉS

Átlagos, becsületes, 48 éves hölgy 
komoly kapcsolatot keresne. Telefon: 
06 70 392 5858

Komoly kapcsolatot keresek a XV. 
kerületben, komolytalan emberek ne 
hívjanak. Tel.: 06 30 245 2759 tabori.
ancsi@gmail.com 

A XV. ker.-ben lakó, független, 
176/75, 54 éves férfi  keresi párját ko-
moly kapcsolatra. Tel.: 06 70 356 2236

Sürgősen keresek főzni jól tudó 
nőt albérletbe, fi zetség megállapodás 
szerint. Tel.: 06 1 418 4573

ÁLLÁS

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

Középkorú, megbízható, leinformál-
ható hölgy gondozást, gondoskodást, 
törődést vállal eltartási szerződéssel 
vagy életjáradékkal. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06 70 368 2952

Friss nyugdíjas, német anyanyelvű 
nő mellékmunkát keres, irodai háttér-
munka, idős otthoni kisegítő, csomago-
lás vagy hasonló. Számítógép- ismeret 
nincs. Tel.: 06 70 214 0955

INGYEN

Elektronikát tanuló, 15 éves fi ú le-
cserélt, megunt, selejtezésre szánt szá-
mítógépet esetleg tartozékokkal, kö-
szönettel elfogadna, érte menne. Tel.. 
06 31 785 8864

ÜDÜLÉS

Eladnám: hévízi egyszobás (három 
személyes 2×2 hetes apartman) örökös 
üdülőhasználati jogomat 250 E Ft-ért. 
Telefon: esti órákban: 06 70 282 3327 

Kiadó: Balatonalmádiban 50 nm-
es, fertőtlenített nyaraló, nagy terasz-
szal, gépkocsibeállóval 4 főre egy hétre 
85 E Ft-ért. Elő- és utószezon 50 E Ft. 
Tel.: 06 30 727 2727
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Valós
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