
Városkép
P e s t s z e n t l ő r i n c – P e s t s z e n t i m r e  K ö z é l e t i  l a P j a

almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p erdőskert p erzsébettelep p Ferihegy p ganzkertváros p ganztelep p gloriett-telep p  Halmierdő p Havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska géza-telep p lakatostelep p liptáktelep p lónyaytelep p miklóstelep p rendessytelep p szemeretelep p szent imre-kertváros p szent lőrinc-lakótelep p újpéteritelep

2016. április 6. — XXV. évfolyam 6. szám

A társAsháZAKért

Mintegy ötven társasház megközelí-
tőleg 700 albetétjének átfogó képvi-
seletét látja el a kerületi lakótelepeken 
és kertes házas övezetekben a tH18 
létesítménygazdálkodási Kft.  a 
társaságot a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. alapította 2008 októbe-
rében. a cég a kerületben számos ház 
képviseletét látja el a társasházi törvény 
előírásai szerint.

FElÚJÍtásoK

Egy újabb fontos épületenergetikai 
fejlesztés valósult meg a kerületünk-
ben. a KEoP keretében hivatalosan 
is átadták a brassó Utcai általános 
Iskolát. az önkormányzat több mint 
81 millió forintot fordított az iskola hom-
lokzati hőszigetelésére, nyílászáróinak 
cseréjére, fűtési rendszerének korsze-
rűsítésére. az összegből 69 millió forint 
uniós forrás volt.

KErtésZKEdJünK! 

Rendhagyó veteményezéssel indította 
a kerti szezont március 25-én Fazekas 
sándor földművelésügyi miniszter a ke-
rületi közösségi kertben. bejelentette, 
hogy 2016 hazánkban a Kertészkedés 
Éve, amelynek célja a kertészkedésre 
való ösztönzés és az ehhez szükséges 
tudás átadása. a kertművelés több 
tízezer család megélhetését biztosítja, 
s ez a szám még növelhető. 

sZEnvEdélyEs KonCErt

Az újat, a kihívást kereste egész eddigi 
művészi pályafutása során Horgas 
Eszter fuvolaművész. nagyszabású 
tematikus koncertjei ezért képesek 
mind a mai napig meglepni a mindenre 
odafigyelő rajongókat is. a fuvolamű-
vész április 22-én 19.30-kor a szenve-
dély hangjai című show-t mutatja be 
meghívott vendégeivel a Pestszentimrei 
sportkastély színpadán.

ÚJ dÍsZPolgár

Díszpolgári címmel ismerte el az ön-
kormányzat dr. maitz lászlónak, a ke-
rületi egészségügyi szolgáltató cég 
2015 végén leköszönő igazgatójának 
a három és fél évtizedes eredményes 
munkáját. a tanácsadóként tovább 
dolgozó szakember arra a legbüsz-
kébb, hogy ennyi év alatt sikerült 
együtt tartani szakértelmet, pénzt, 
irányítást.

3. oldal 5. oldal 9. oldal 16. oldal2. oldal

A tűz 
mesterei 
Öt kerület, köztük 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre és a liszt 
Ferenc repülőtér fel-
ügyeletét látja el a dél-
pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, amely a 
létszámát tekintve a 
legnagyobbnak számít 
az országban. Összeál-
lításunkban igyekszünk 
bepillantást nyújtani a 
veszélyes, de szép szak-
ma hétköznapjaiba. 

a legtöbb gyermek, amikor a 
felnőttek fölteszik a szokásos 
„mi leszel, ha nagy leszel?” 
kérdést, azonnal rávágja: tűz-
oltó. a valóságban azonban 
felnőttként a szükségesnél 
kevesebben választják ezt a 
hivatást.
Habár 330 fővel a Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség a legnagyobb, itt is több 
lánglovagnak tudnának még 
munkát ajánlani.
a katasztrófavédelem mun-
katársai 24 órás szolgálatot 
teljesítenek, ezt 48 órás 
pihenőidő követi. a sok-
rétű feladatokhoz jó fizikai 
állapotban kell lenni, ezért a 
tűzoltók nemcsak a szabad 
idejükben sportolnak, hanem 
a szolgálat alatt, két riasztás 
között is lehetőségük van 
testmozgásra.
tavaly a XVIII. kerületben és 
Kispesten 1800 alkalommal 
kellett kivonulnia a katasztró-
favédelemnek. a riasztások 
60-65 százaléka műszaki 
mentésre vonatkozott, a töb-
bi tűzesetre. a múlt évben a 
legtöbb gondot az esőzések 
okozták. a viharkárok felszá-
molása során a tűzoltóknak 
kidőlt fákat kellett kivágniuk, 
számos helyen pedig a víz 
kiszivattyúzása volt a feladat.

Bővebben a 8. oldalon
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� EzERFős nÉzőtERű, moDERn 
csaRnoKot álmoDIK az 
önKoRmányzat És a PlER-

bUDaPEst a DEáK FEREnc „bamba” 
sPoRtcEntRUm RÉszÉt KÉPEző 
lőRIncI sPoRtcsaRnoK HElyÉRE. 
az álom ValóRa Válását sEgítHEtI 
a magyaR KÉzIlabDa szöVEtsÉg 
Pályázata. a RÉszVÉtElt máRcIUs 
29-I REnDKíVülI ülÉsÉn támogatta 
a KÉPVIsElő-tEstülEt.

kErékgyártó györgy    

– Büszkék lehetünk arra, amit a PLER elért – fo-
galmazott Lévai István Zoltán alpolgármester a 
képviselő-testület március 29-i rendkívüli ülésén. 
– Az NB I. legfiatalabb és legkisebb költségvetés-
sel működő kézilabdacsapatáról van szó, amely 
saját hátrányait leküzdve képes évről évre benn-
maradni az első osztályban. Ráadásul küzdelmé-
ben a közönség is támogatja azzal, hogy a hazai 
mérkőzések csaknem telt ház előtt zajlanak. 

Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott véle-
ményével Petrovai László képviselő (PM) is:

– A főváros egyetlen NB I-es férfi kézilab-
dacsapatáról van szó, nagy a felelősségünk – 
mondta.

Abban, hogy a PLER megérdemli a támoga-
tást, mindenki egyetértett. Az alpolgármester 
által benyújtott előterjesztés mégis kisebb vitát 
gerjesztett. Az előterjesztés lényege az, hogy a 
PLER az önkormányzat támogatásával pályá-
zik a Lőrinci Sportcsarnok felújítására a Magyar 
Kézilabda Szövetség kiírásának megfelelően. Ha 
a pályázat sikeres, egy 4000 négyzetméteres új 
komplexum jöhet létre, edzőtermekkel, új foga-
dótérrel, jegypénztárakkal, korszerű küzdőtérrel 
és technikai háttérrel. A felújítás éppen időszerű, 
hiszen az 1979-ben épült csarnok elavult – még 
ha a hangulata a régi is –, nem felel meg a mai 
követelményeknek. 

A hozzászóló képviselők örömüket fejezték 
ki azért, hogy egy olyan fejlesztés került teríték-
re, amelyik nem a kiemelten támogatott futballt 
érinti, hanem a második legnépszerűbb hazai lab-
dasportot, a kézilabdát. Többen kételkedtek azon-
ban a fejlesztés tervezett mértékét illetően. Fehér 
Gábor (MSZP) például úgy érvelt, hogy amennyi-
ben a PLER mégsem képes az első osztályban ma-
radni, a mostani 400 fős csarnok telt házas látvá-
nya után elkeserítő lesz a kongó ezerfős nézőtérre 
pillantani.

Végül mindenkit meggyőzött az, hogy az új 
csarnok nem csupán a PLER-nek készül, hanem 
a teljes kerületi sportéletet szolgálja majd, és ren-
dezvények lebonyolítására is lehetőséget nyújt. A 
testület tehát támogatta a részvételt a pályázaton.

sPoRt 
az óVoDában
A sportfejlesztések sorát 
folytatva döntött a kép-
viselő-testület úgy, hogy 
az önkormányzat segítse 
négy kerületi óvoda be-
kapcsolódását a Magyar 
Labdarúgó Szövetség után-
pótlás-nevelésébe illeszke-
dő ovi-Foci programba. A 
pályázat feltétele az, hogy a 
csatlakozó intézményekben 
futballpálya épüljön. A tes-
tület döntése alapján tehát a 
pestszentlőrinci Bóbita, Cse-
mete és Napraforgó, valamint 
a pestszentimrei Gyöngyszem 
és Napsugár óvoda részvételét 
támogatják. 

Még mindig óvoda és sport, de 
már nem pályázat: az önkormány-
zat saját költségvetéséből támogatja 
a Kerekerdő óvoda Vadvirág tagóvo-
dájának emeletráépítéses fejlesztését. 
Az új épületrészben tornaszobát ala-
kítanak ki.

bEmUtatKozott 
a KaPItány
A március 29-i ülés fontos része volt, hogy 
Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőkapitánya 
napirend előtt bemutatta Minyóczki Árpád 
alezredest, a kerületi kapitányság új vezetőjét. 
A főkapitány úgy fogalmazott, biztos benne, 
hogy Minyóczky árpád személyében olyan 
tapasztalt és felkészült kapitány került a 
helyi rendőrség élére, aki a bűnügyi és 
a rendészeti területen egyaránt képes 
dinamikusan alkalmazkodni a kihí-
vásokhoz és megfelelni 
az elvárásoknak. Ughy 
Attila polgármester 
arról tájékoztatott, 
hogy a következő 
rendes ülésen a tes-
tületnek alkalma lesz 
részletesebb bemutat-
kozást kérni az új kapi-
tánytól.

Jó csApAtNAk 
Jó csArNokot!

A Lőrinci sportcsarnok felújítására pályázik az önkormányzat és a pLEr

Az 1979-ben  
épült csarnok  

már elavult, 
a csapat és 

a szurkolótábor 
jobbat érdemel

a lőrinci sportcsarnok he-
lyén épülő új létesítmény 2500 
négyzetméterrel lesz nagyobb, 
tehát összesen 4000 négyzet-
méterre bővül. Ebből 400–500 
négyzetméter lesz az új öltözői 
blokk, lesznek multifunkciós 
termek, egy 50 fős előadóterem, 
edzőtermek és konditermek is. 
az 1000 fős lelátóhoz lift, köz-
vetítői állások és sajtóhelyiségek 
épülnek. 
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2 Közélet Egyre népszerűbb a Városgazda társasházkezelő cége

Városkép   

A cég a társasházi törvény elő-
írásai szerint a kerületben szá-
mos – részben önkormányzati 
tulajdonban lévő lakás, rész-
ben vegyes tulajdonú – ház 
képviseletét látja el a Város-
gazda18 cégcsoport leányvál-
lalataként.

Előnyös 
támogatás

A TH18 
ügyvezető 
igazgatója, 
S z a b ó n é 
P r i b e k 
E r z s é b e t 
a társas-
házkezelői 
feladatok 
e l l á t á s á-

ban szerzett tapasztalatokról 
szólva elmondta, hogy a tár-
saság előnye a többi hasonló 
céggel szemben, hogy a tu-
lajdonos Városgazda Zrt. tá-
mogatása rendkívül erős in-
tézményi és infrastrukturális 
hátteret jelent.

– A jelentős önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás 

szükségessé teszi az átlátható, 
tervszerű és ellenőrizhető te-
vékenységet, legyen szó akár 
fejlesztésről, akár állagmeg-
óvásról vagy karbantartás-
ról.  A megfelelő tulajdonosi 
képviselet biztosítása, a tár-
sasház-képviseleti feladatok 
felelősségteljes végrehajtása 
folyamatos odafigyelést igé-
nyel. Társaságunk az elmúlt 
időszakban több olyan válto-
záson ment keresztül, amely-
nek elsődleges célja az általa 

képviselt társasházak műkö-
désének jobbá tétele, optima-
lizálása volt. 

Az ügyvezető igazgató hoz-
zátette, hogy 2014-ben rend-
kívül ütőképes csapatot, agi-
lis, rutinos és az előírt magas 
képzettségnek megfelelő szak-
embereket sikerült bevonni a 
munkába. Az új szemlélet és 
gyakorlat megvalósításával ál-
landósult a közös képviselők 
személye.

– Pozitív változás volt iro-
dánk áthelyezése is. Az új 
helyszínen, a kerület központi 
részén található Baross utca 
7. szám alatt a kor követelmé-
nyeinek megfelelő, korszerűen 
felszerelt épületben várja ügy-
feleit a TH18. Azon túl, hogy 
a társaság képviseletét ellátó 
ügyintézőinkkel személyesen 

találkozhatnak a lakók, ezen 
a helyszínen egy kisebb lakó-
közösség akár egy társasházi 
közgyűlést is meg tud tartani, 
amivel jelentős költséget lehet 
megtakarítani – fogalmazott 
Szabóné Pribek Erzsébet.

számos 
új mEgbízó
A kedvező változások követ-
keztében szívesen hívják meg 
a lakóközösségek a TH18 Léte-
sítménygazdálkodási Kft-t. 

– Komoly esélyekkel indu-
lunk a társasházi érdekkép-
viseletet végző cégek verse-
nyében, és számos esetben új 
házakat tudunk megnyerni. A 
precíz, pontos munkavégzés-
ből, a körültekintő költség-
gazdálkodásból eredő gyakor-
lat és a házakon észrevehető 
látványos eredmények tovább 
erősítették társasházkezelő 
cégünk jó hírét, sikereit és 
pozícióit. Példaként említ-
hetjük a Ganzkertvárosban, 
a Szent Lőrinc-lakótelepen és 
az Akadály utcában lévő tár-
sasházakat, ahol a TH18-at 
választották meg a közös kép-
viseleti feladatok ellátására. 
Örülünk a bizalomnak, an-
nak, hogy egyre jobb a TH18 
megítélése, ami többek között 
annak köszönhető, hogy a 
több mint 30 részből álló ve-
gyes tulajdonú lakóközösség 
legnagyobb megelégedésére 
vezényeltük le Kormányab-
lak-épület felújítását az Üllői 
út 443–445. szám alatt, a volt 
DM-üzletház helyén.
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Szakértő 
SegítSég
Hazai pályán mozog a TH18

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330.

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313.

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán
alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

Fidesz–kDNp, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt
Fidesz–kDNp 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

Fidesz–kDNp
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

MsZp, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői 
út 493.)

hAvAsi Zoltán
Fidesz–kDNp, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth ZsÓFiA

párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl
LMp, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
Fidesz–kDNp
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

MsZp, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János
Fidesz–kDNp, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ
párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-kDNp 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–kDNp 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

sZélEs KÖrű sZolgáltAtásoK A th18-nál
a tH18 létesítménygazdálkodási Kft. (1181 baross utca 
7., telefon: 296-0117) vállalja a XVIII. kerületben további 
társasházak közös képviseletét, üzemeltetését. 
a komplex szolgáltatás tartalma: 
– könyvelési, pénzügyi és számviteli, kezelési, műszaki 
ügyviteli feladatok; 
– a nem fizetőkkel szembeni eljárás, jogi segítségnyújtás 
a háznak;
– karbantartási, felújítási, pályázati feladatok.
a társaság vállalja továbbá a társasházak megbízá-
sa alapján fizetési meghagyási eljárások indítását, a 
végrehajtási eljárások beadását, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat elkészítését alacsony díjazással.
személyes/telefonos ügyfélszolgálat: 
– hétfőn 8–18 óráig
– keddtől csütörtökig 8–16 óráig
– pénteken 8–13 óráig

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyENEs
JogI tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

pEstsZENtLőrINc-
pEstsZENtIMrE 

poLgárMEstErI HIVAtAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
Dr. HuNyADkürtI sZILVIA

aljegyző, irodavezető
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

XVIII. kErüLEtI 
korMáNyHIVAtAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4352

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 

korMáNyAbLAk 
Üllői út 445. 
Tel.:896-4098
Nyitva tartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 
időpontfoglalásra a www.

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

okMáNyIroDAI 
kIrENDELtség 

ady endre u. 100. 
Időpontfoglalás
Tel.: 297-5733,

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

 ...............................................................................

ZsEbők ZoLtáN  
sZAkrENDELő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

pINtér káLMáN  
sZAkrENDELő
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210

 ...............................................................................

rENDőrkApItáNyság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűZoLtó-pArANcsNokság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

 ...............................................................................

köZbIZtoNságI cENtruM
Kondor B. sétány. 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................

IMrE-HáZ
1188 Budapest, Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda 

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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KIVÁLÓ KÉPESSÉGŰ 
GYEREKEK MEGÚJULT, 
SZÉP ISKOLÁBAN 
Kucsák László: Idén is folytatódnak a fejlesztések a kerületben

� Egy újabb fontos 
épületenerge-
tikai fejlesztés 

valósult meg a kerüle-
tünkben.  A Környezet 
és Energia Operatív 
Program (KEOP) 
keretében hivatalosan 
is átadták a Brassó 
Utcai Általános Isko-
lát. Az önkormányzat 
több mint 81 millió 
forintot fordított az 
iskola homlokzati 
hőszigetelésére,  
nyílászáróinak  
cseréjére, fűtési  
rendszerének  
korszerűsítésére.  
Az összegből  
69 millió forint  
uniós forrás volt.

VÁROSKÉP        

A sikeres fejlesztések a gyerekek jövőjét 
életre szólóan meghatározzák

TUDTAD-E?! 
 A beruházás eredménye-
ként az iskola üvegházha-
tású gázkibocsátása éves 
szinten várhatóan  
52,66 tonnával, energiafel-
használása 803 GJ-lal fog 
csökkenni. Ez a korábbi 
állapothoz képest 60%-os 
megtakarítást jelent.

� Hatalmas érdek-
lődés közepette 
tartották a Brassó 
Utcai Általános 

Iskolában azt az átadóünnep-
séget, amellyel hivatalosan is 
lezárult egy időszak az intéz-
mény életében, hiszen mos-
tantól egy minden igénynek 
megfelelő, korszerű oktatási 
komplexumként üzemelhet to-
vább az iskola.
A kerületben több felújítás 
és beruházás történt az el-
múlt időszakban. Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre kiemelt 
helyzetben van, hiszen többek 
között a XVIII. kerület ország–
gyűlési képviselőjének köszön-
hetően hatalmas összegeket tu-
dott európai uniós forrásokból, 
kormányzati támogatással és 
saját erőből felújításokra for-
dítani az utóbbi időszakban. 
A hosszas és folyamatos mun-
ka eredményeként nagyarányú 
fejlődés indult meg, azonban 
egy pillanatra sem áll meg a 
munka, a kerületben mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy ebben az évben is meg-
valósuljon több komoly beru-
házás.
Az iskolában nagy volt a készü-
lődés, a pedagógusok és a diá-
kok is nagy lelkesedéssel, izga-
tottan várták, hogy hivatalosan 
is birtokba vehessék szeretett 
iskolájukat. Az átadóünnepsé-
gen jelen volt Kucsák László,  
kerületünk országgyűlési kép- 

viselője, Galgóczy Zoltán  
alpolgármester és Tasnádi 
András, az iskola igazgatója is.
Az ünnepséget Kucsák László 
nyitotta meg, köszöntve a meg-
jelent tanárokat, vendégeket 
és diákokat. „Nagy öröm szá-
momra, hogy immár többszö-
ri alkalommal üdvözölhetem 
az egybegyűlteket. Amint a 
falakon lévő képekre nézünk, 
láthatjuk, hogy milyen volt és 
milyenné vált az iskola épüle-
te. Mindig nagy öröm, amikor 
egy elképzelés, egy elgondolás, 
egy ötlet a megszületésétől el-
juthat egészen a megvalósításá-
ig. Nagyon fontosnak tartom, 

tartjuk, hogy azok a körülmé-
nyek, amelyek a gyerekeket, 
�atalokat, az intézményekben, 
iskolákban, óvodákban tanu-
lókat, dolgozókat körülveszik, 
a legmesszemenőbben szol-
gálják azokat a célokat, ame-
lyekért ezek az intézmények 
létrejöttek, és jó érzés legyen a 
falaik között tölteni a minden-
napokat, tenni az embernek a 
dolgát, kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. Az energetikai 
korszerűsítés, azon túl, hogy 
kényelmesebb, komfortosabb 
és szebb környezetet teremt, 
alacsonyabb energiaköltsé-
get jelent az iskola számára.   

Megszépült a Brassó iskola, 
és azt kívánom mindenkinek, 
hogy ilyen körülmények között 
a legtöbbet és a legjobbat tudja 
kihozni magából” – fogalma-
zott az országgyűlési képviselő.
Rendkívül fontos, hogy korsze-
rű körülmények között tanul-
hassanak a gyerekek. Kucsák 
László lapunknak nyilatkozva 
kiemelte: mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a ke-
rületi gyermekek korszerű és 
szép intézményekben, rendezett 
körülmények között tölthessék 
a mindennapjaikat, és a lehető 
legjobb környezetben tanulhas-
sanak. Nem lehet elégszer hang-

súlyozni, mennyire fontos az, 
hogy a jövő generációja meg-
kapjon minden olyan lehetősé-
get, amely segíti a tanulásban.
Az ünnepségen Galgóczy  
Zoltán is elmondta, hogy na-
gyon örül a felújításnak, hiszen 
ez a nagy hírű iskola már több 
mint hat évtizedes múltra te-
kint vissza, így ráfért az épület-
re a felújítás. „Köszönet a peda-
gógusoknak, köszönet nektek, 
kedves gyerekek, hogy min-
denki elviselte, hogy napköz-
ben fúrtak-faragtak, ablakokat, 
ajtókat emeltek ki a mesterek,  
miközben zajlott a tanítás. Kö-
szönetet mondok az önkor-

mányzat menedzsmentjének 
és műszaki szakembereinek, a 
kiváló pályázatíróknak, mert 
ők is kellettek ehhez a nagysze-
rű sikerhez, hogy elérkezzen a 
célhoz ez a beruházás. Továbbá 
szeretnék köszönetet mondani 
a kerület országgyűlési képvise-
lőjének, Kucsák Lászlónak, hi-
szen ő lobbizta ki a kormánynál 
azt, hogy minél több beruházás 
legyen Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrén. Közel másfél mil-
liárd összegű beruházás jött 
2015-ben a kerületbe, s én úgy 
gondolom, hogy erre méltán 
lehetünk büszkék” – zárta a be-
szédét az alpolgármester.
Végezetül az iskola igazgató-
ja, Tasnádi András köszönte 
meg az eredményes felújítást. 
Elmondta, hogy ez mérföldkő 
az intézmény életében, mert a 
teljes körű felújítással egy régi 
álom valósult meg, ugyanis az 
elvégzett hőszigeteléssel sokkal 
több rezsiköltséget tudnak meg-
takarítani.
Az biztos, hogy az épület felújí-
tása segíti az intézményben ok-
tató tanárok munkáját is. A kor-
szerűsítésnek nagy jelentősége 
van az iskola további életében, 
a megújulással és a tartalmas 
szakmai munkával együtt hatal-
mas lépést tudnak tenni előre.  
Az ünnepség végén a gyere-
kek színvonalas produkciókat 
mutattak be: volt ének, tánc, 
Chopin-zongoradarab. A diá-
kok lenyűgöző játéka, tehetsége 
valóban megkoronázta az ün-
nepet.

Homlokzati hőszigetelés (8 cm): 891 m²
Lapostető hő- és vízszigetelése (15 cm): 231 m²
Padlásfödém hőszigetelése (20 cm):  850 m²
Pincefödém hőszigetelése (8 cm):  730 m²
Külső nyílászárók cseréje:  49 m²
Villámvédelmi rendszer felújítása

Brassó Utcai Általános Iskola 
Támogatás összege: 69 119 365 Ft

„ „
         A FEJLESZTÉS HOZZÁJÁRUL  
         AHHOZ, HOGY AZ ISKOLA  
TOVÁBBRA IS MEGHATÁROZÓ  
SZEREPET TÖLTSÖN  
BE A KERÜLETBEN.

keop.indd   1 2016.03.31.   10:23
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4 Színvonalasabb képzés segíti a légi irányítókat Közélet

ughy Attila polgármester és Fazekas sándor földművelésügyi miniszter indította el a kertészkedés éve programsorozatot

Követni kell 
a módosításokat
Az önkormányzatok adóhatósági fel-
adataival kapcsolatos jogértelmezés 
és joggyakorlat, valamint a helyi jöve-
déki adóval összefüggő adóigazgatási 
feladatok összefoglalása volt a témá-
ja a Xviii. kerületi önkormányzat által 
március 22-re szervezett második helyi 
adókonferenciának. 

A rendezvény védnöke, Molnár Ildikó címze-
tes főjegyző és Kovács Attila, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium szakmai tanácsadója az I. 
fokú önkormányzati adóhatósági feladatokkal 
kapcsolatos jogértelmezésről és joggyakorlás-
ról, míg a NAV részéről Buza Sándor őrnagy, 
főosztályvezető és Mihalik István alezredes, fő-
osztályvezető-helyettes a helyi jövedéki adóval 
kapcsolatos adóigazgatási feladatokról tartott 
előadást.

– A helyi adókról szóló törvény az önkor-
mányzatoknak lehetőséget nyújt arra, hogy a 
gazdálkodásukat megalapozó helyi adópolitika 
kialakításával színvonalasan teljesítsék a köte-
lező és az önként vállalt feladataikat. Az adó-
jogszabályok minden évben módosulnak, és a 
változásokat át kell ültetni a gyakorlatba. Az 
adókról szóló rendeletek az ügyfelek egyik leg-
érzékenyebb pontját, a pénzt érintik, függetlenül 
attól, hogy magánszemélyről vagy vállalkozás-
ról van szó – érzékeltette a konferencia fon-
tosságát Hunyadkürti Szilvia, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Közigazgatási és 
Hatósági Irodájának vezetője.

A fórum résztvevői, többek között a buda-
pesti kerületek jegyzői és adóhatósági szakem-
berek, a nap folyamán átbeszélték a jogszabályi 
változásokat.

– Ennek célja az, hogy egységes legyen a 
jogszabályok alkalmazása. A változással érin-
tett területek egyébként a helyi adók, azaz az 
építmény-, telek- és gépjárműadók. Módosult a 
helyi jövedéki adóval kapcsolatos jogszabály is, 
ami kifejezetten a párlat előállítására vonatko-
zik, amelynek nyilvántartása is immár az első-
fokú önkormányzati adóhatóságra tartozik. A 
XVIII. kerületi önkormányzatnál is arra törek-
szünk, hogy az ügyfelekkel jó kapcsolatot ala-
kítsunk ki, tájékoztassuk, segítsük őket, pozitív 
irányban befolyásolva az adóhatóságról alkotott 
véleményüket és az adómorált – tette hozzá 
Hunyadkürti Szilvia.

A helyi adóztatás törvényi szabályozása a ha-
tálybalépés óta több ízben módosult. Az egyik 
legjelentősebb változás az, hogy hazánk Euró-
pai Unióhoz történő csatlakozásával korlátoz-
ták a vállalkozásoknak biztosítható kedvezmé-
nyek, mentességek körét, amivel megszűntek az 
úgynevezett adóparadicsom-települések. 

Ê p. A.

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlő-
rinc-Pestszentimre Önkormányzata a képvi-
selő-testület 24/2016. (II. 25.) sz. határozata 
alapján nyilvános pályázatot hirdet a XVIII. 
kerületi Havanna-lakótelepen található, ingat-
lan-nyilvántartási bejegyzés alatt álló, majdan 
151126/58 hrsz-on nyilvántartásba kerülő, ide-
gen tulajdonos által beépített földrészlet értéke-
sítésére
A földrészlet adatai:
Hrsz. 151126/58, területnagyság: 2299 m2, ke-
retövezeti besorolás: L7-XVIII/LTP-2, induló-
ár: 47.420.000  Ft.

Pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 28. 9.00 óra
Pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal (1184 Ül-
lői út 400.), III. emelet, 303. szoba
Pályázatok benyújtásának módja:
Magyar nyelven, 1 eredeti és 4 másolati pél-
dányban, zárt borítékban „Havanna” jeligével 
kell személyesen benyújtani. A lezárt, sértetlen 
borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem 
szerepelhet.
A kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem 
vesz át, és minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 
Pályázatok bontása:
2016. április 28-án 9.15 órakor a polgármesteri 
hivatal III. emeletén a 303. szobában. 
A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt boríté-
kokat a kiíró által felkért bizottság nyitja fel. Az 
ajánlatok felbontásán a bizottság tagjain kívül 
az ajánlattevők, illetve a meghatalmazottjaik le-
hetnek jelen. 

Pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a képviselő-testület a soron kö-
vetkező ülésén bírálja el, a nyertes írásos értesí-
tést kap. A részletes pályázati anyag átvehető a 
polgármesteri hivatal III. emelet 305-ös szobá-
jában április 7-től ügyfélfogadási időben.

Bűnmegelőzés 
nyugdíjasoknak 
A BrFK Xviii. kerületi rendőrkapi-
tányság szakemberei a kerület könyv-
táraiban tartanak előadásokat április–
májusban. A fő téma természetesen a 
bűnmegelőzés, azon belül leginkább 
az idősek védelme.

E korosztály bizalmát és jóhiszeműségét kihasz-
nálva érzelmekre ható trükkökkel ejtik csap-
dába a nyugdíjasokat a csalók. A kerületben 
dolgozó rendőrök ezért személyes találkozókon 
tájékoztatják őket a veszélyhelyzetekre, ezeknek 
a bűncselekményeknek a megelőzésére kisfilme-
ket vetítve és ismertetve a lehetséges csapdákat 
és módszereket. 

„Bajba jutott az unokája, és pénz kell neki!” 
– mondja a trükkös lopásra készülő csaló a te-
lefonba. Róluk és az „adománygyűjtőkről”, a 
házaló árusokról, a magukat hivatalos személy-
nek kiadó bűnözőkről beszélnek a rendőrök az 
előadásokon, praktikus technikákat bemutatva 
a tervezett bűncselekmények elkerülésére. 

Éberséggel, a rendőrség tanácsainak meg-
fogadásával nagyban megelőzhető az áldozattá 
válás. 

A tervezett bűnmegelőzési programok idő-
pontja és helye: 

– április 7. 17 óra, Lőrinci Nagykönyvtár 
(Thököly út 5.) 

– április 18. 14 óra, Havanna-lakótelepi 
Könyvtár (Csontváry utca 32.)

– május 5. 11 óra, Pestszentimrei Könyvtár 
(Nagykőrösi út 56.)

A bűnmegelőzési program részeként – az 
idősebb korosztályt állítva a középpontba – a 
kapitányság munkatársai rendszeresen bűn-
megelőzési előadást tartanak a helyi egyházkö-
zösségekben, nyugdíjas- és gondozóközpontok-
ban, klubokban is.

Ê Városkép

Játszóterek 
szabványosítása
A kerületben 55 közterületi és 55 in-
tézményi játszóteret, 11 úgyneve-
zett dühöngőt – elkerített közterületi 
sportpályát –, valamint 35 ivókutat 
üzemeltet a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. 

A városüzemeltető cég játszótéri karbantartó 
osztályának munkatársai tavaly 843 tonna ho-
mokot és gyöngykavicsot cseréltek ki, illetve 
pótoltak 64 játszótéri homokozóban.  Közterü-
leten és az intézményekben 447 parktartozékot, 
padot, szemetest újítottak fel.

Vada Gábor osztályvezető elmondta, hogy a 
Városgazda számára évről évre komoly feladat 
és anyagi ráfordítás a játszóterek és a játszóesz-
közök szabványok szerinti, balesetmentes álla-
potban tartása.  

– Társaságunk a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium rendelete alapján 2013-ban fogott 
hozzá a kerület játszóeszközeinek átvizsgálásá-
hoz. Az új szabványelőírásoknak megfelelően a 
fej-, nyak-, láb- és ujjbeszorulási helyeket szá-
moljuk fel, illetve a játszóeszközök alatti esési 
tereket alakítjuk a megfelelő méretűre és vas-
tagságúra. A rendelet szerint 2016 végére kell 
ezt a feladatot teljesítenünk.

A határidő betartásához új programot dol-
gozott ki a Városgazda. Első körben tavaly a 
közel 400 közterületi játszóeszközt szabványo-
sították. Ezt az intézményi játszóterek 660 ját-
szóeszköze követte – a munkálatok jelenleg is 
zajlanak. 

– Terveink szerint az év végéig sikeresen 
lezárul a játszóterek biztonságos használatát 
eredményező szabványosítás. Újdonság, hogy 
az önkormányzattal történő egyeztetések alap-
ján március végéig két új köztéri fitneszhelyszínt 
alakítunk ki. Mindkét helyen, Pestszentimrén 
a Hősök terén, illetve Pestszentlőrincen a 
Nefelejcs utca mentén, a Görögdombon egy-
egy 62 négyzetméteres területen lesznek 
fitneszeszközök, köztük nyújtó- és húzógép, 
láberősítő gép, evező- és lépegetőgép – tette 
hozzá Vada Gábor. 

Az eszközök szabályos használatára vonat-
kozó információkat az érdeklődők egy táblán 
olvashatják majd. Az önkormányzat célja a 
szabadtéri fitneszlehetőségek biztosításával az, 
hogy a gyerekek mellett a felnőttek is kedvet 
kapjanak a mozgáshoz.

Ê p. A.

Háromdimenziós toronyszimulátor 
A polgári és a katonai repülésirányítás képzésének modernizálását, az eddiginél is 
magasabb színvonalra emelését teszi lehetővé az nemzeti Közszolgálati Egyete-
men üzembe helyezett háromdimenziós toronyszimulátor. 

A berendezés jelentősen megkönnyíti a Magyar 
Honvédség kiképzési tevékenységét és az egyete-
mi oktatást.

– A honvédség alapfeladata Magyarország vé-
delme, a magyar emberek biztonságának garan-
tálása földön, vízen, levegőben. Szükség van arra, 
hogy a polgári légi irányítással együttműködve a 
légi biztonságot a legmagasabb szinten szolgáljuk, 
és arra is, hogy fiatal emberek képezzék magukat, 
és lehetőséget kapjanak a legmodernebb technika 
elsajátítására – mondta az átadón Simicskó István 
honvédelmi miniszter.

Naponta több mint 90 ezer utasszállító repü-
lőgép indul útnak világszerte, és percenként át-
lagosan 10 ezer tartózkodik egyidejűleg a levegő-
ben. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
ezekkel az adatokkal is érzékeltette, hogy mekko-
ra felelősség hárul a légi irányítókra.

– A Liszt Ferenc repülőtér a tavalyi 10 milliós 
utasforgalmával minden eddigi rekordot meg-
döntött, és a debreceni repülőtérre is büszkék 

lehetünk, amely hamarosan több mint évi egy-
millió utas fogadására alkalmas légikikötővé vá-
lik – mondta. – A navigációs technika fejlődése 
rendkívül gyors, ezért még nagyobb büszkeség, 
hogy a hazai szakembergárda lépést tud tartani 
ezzel a tempóval. Magyarország szerepe egyre 
fajsúlyosabb a polgári és a katonai repülésirányí-
tásban. Számos nemzetközi együttműködésben 
veszünk részt, például a Koszovó feletti magas 
légtérben közlekedő repülőgépek irányításában, 
ami Budapestről történik.

A toronyszimulátor hivatalos átadását kö-
vetően Simicskó István és Szepessy Kornél, a 
HungaroControl Zrt. vezérigazgatója aláírta azt 
a megállapodást, amelynek értelmében modern 
alapokra helyezik a katonai és a polgári légi irá-
nyítást, azok rendszereit és a szakszemélyzet kép-
zését. A szerződés alapján a magyar állam és a 
HungaroControl anyagilag is segíti a magyar légi 
irányítás fennmaradását.

Ê puskás Attila

Az újabb padokat március 31-én vette át az önkor-
mányzat nevében Dömötör István alpolgármester. 

– A tó és az azt körülvevő park rendbetétele 
a közösség számára egyértelműen támogatandó 
feladat. Biztos vagyok abban, hogy ha teljesen el-
készül, akkor nemcsak a kerületben élők, hanem 
más fővárosiak is a csodájára fognak járni, hiszen 
ki gondolná, hogy egy lakótelep szomszédságában 
ilyen érték van. Egy pihenőpark, amelyen egyelőre 
talán még nem teljesen látszik, hogy milyen lehe-
tőségek vannak benne. Az pedig külön öröm, hogy 
a kerületünkben vannak olyan cégek, amelyek haj-
landók a társadalmi felelősségvállalásra, és anya-
gi áldozatot is hoznak azért, hogy szebb legyen a 
lakó- és a pihenőkörnyezetünk – mondta a padok 
március 31-i hivatalos átadóján Dömötör István. 

Az alpolgármester a Kispesti Hőerőmű 
munkatársaival, valamint Torma Beáta és Ká-
dár Tibor körzeti önkormányzati képviselőkkel 
közösen egy kis sétát is tett a tónál. Valameny-
nyien egyetértettek abban, hogy a szabad idő 
hasznos eltöltéséhez megfelelő feltételeket kell 
biztosítani. A lehetőségeket mérlegelve a tó 
köré tűzrakó helyet, esőbeállókat és szabadtéri 
fitneszeszközöket is szeretnének telepíteni a jö-
vőben.

Jung Ferenc, az erőmű igazgatója a padok át-
adásakor úgy fogalmazott, hogy a cég továbbra 
is elkötelezetten támogatja a tó rendbehozatalát, 
hiszen nem mindegy, hogy milyen az erőmű 
környezete.

Ê puskás

Újabb nyolc pad az Erőmű-tónál
Egy évvel ezelőtt ajándékozott először pihenőpadokat a Kispesti hőerőmű a Xviii. 
kerületnek, segítséget nyújtva az Erőmű-tó környezetének rendbetételéhez. idén 
március végén a cég segítségével további nyolc padot helyeztek el a kitisztított 
tófelület mellett húzódó sétaút mentén.

olvasóink figyelmébe!
Következő lapszámunk 

április 27-én jelenik meg.
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Az oldalt összeállította: csernai Mariann

KörnyezetvédelemLegyen zöldség és gyümölcs minden magyar kertben!

� Rendhagyó 
veteményezéssel 
indította a kerti 

szezont március 25-én 
Fazekas sándor földmű-
velésügyi miniszter a ke-
rületi közösségi kertben. 
bejelentette, hogy 2016 
hazánkban a Kertész-
kedés Éve, amelynek 
célja a kertészkedésre 
való ösztönzés és az 
ehhez szükséges tudás 
átadása.

A kertészet erőteljes, stabil ága 
a magyar mezőgazdaságnak, a 
foglalkoztatást tekintve pedig 
a legnagyobb lehetőséget rejtő 
ágazat, amely több tízezer csa-
lád megélhetését biztosítja. Erre 
való tekintettel a Földművelés-
ügyi Minisztérium úgy döntött, 
hogy 2016 a kertészkedés éve 
lesz, amivel nemcsak a kertész-
kedés hasznosságára szeretnék 
felhívni a figyelmet, hanem 
az egészséges életmódra és az 
egészséges élelmiszerek terme-
lésére is. 

– A kertészeti ágazatok ösz-
szes kibocsátása 2015-ben mint-
egy 377 milliárd forint volt, 
ami a teljes mezőgazdasági ki-
bocsátás 15,4 százalékát tette 
ki. Ezen alapul a magyar zöld-
ség- és gyümölcsfogyasztás is, 
amely tavalyelőtt átlagosan csak 
mintegy 75 kilogramm zöldsé-
get és mintegy 39 kilogramm 
gyümölcsöt jelentett. Emiatt a 
programsorozat célkitűzése az 
is, hogy a magyar emberek mi-
nél több zöldséget és gyümöl-
csöt termeljenek, vásároljanak 
és fogyasszanak. A szaktárca a 
zöldségfogyasztást évi 85 kilo-
grammra, a gyümölcsfogyasz-
tást 45 kilogrammra kívánja 
emelni – mondta Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján a XVIII. kerületi Szi-

várvány óvoda mellett kialakí-
tott közösségi kertben tartott 
sajtótájékoztatón.

– Fontos tudatosítani azt 
is, hogy mindenki képes arra, 
hogy kertészkedjen – mondta 
a miniszter. – Ez a budapes-
ti közösségi kert jó példa arra, 
hogy szemléltesse, a fővárosban 
is olyan lehetőségek vannak a 
kertészkedésre, amilyenekre 
sokszor nem is gondolnánk. De 

ültethetünk dézsába az erkélyen 
vagy cserépbe az ablakpárká-
nyon, megéri időt fordítani a nö-
vényekre és közös családi prog-
ramként kezelni a gondozásukat. 
Ugyanis a kertészkedéshez értés 
Magyarországon egy generáció-
kon át öröklődő tudás, amit nem 
szabad hagynunk, hogy feledés-
be merüljön.

KözössÉgEt 
tEREmtEttünK!
Kerületünkben az önkor-
mányzat kiemelt ügyének 
tekinti a környezettudatos 
szemléletmód kialakítását és 
fenntartását mind a közintéz-
ményekben, mind egyénileg, 
az emberek mindennapjaiban. 
– Számunkra a mindennapok 
része a zöld gondolkodás, ná-
lunk természetes az, ami más-
hol példaértékű kezdeményezés. 
2014 nyarán a Lakatos-lakóte-
lepen az Agora Lokálpatrióta 
Egyesület üzemeltetésével sike-
rült létrehozni a kerület első kö-
zösségi kertjét, a Lőrinci Ker-
telőt. Ez egy olyan közösségi 
kert, amelyik azt az összefogást 
igyekszik bizonyítani, azt, hogy 
a konyhakertek, a zöld szigetek 
nem érnek véget a kertes öve-
zetek határainál. Ugyanakkor 
fontos kiemelni azt, hogy ebben 
a kertben a Szivárvány óvodá-
nak saját parcellája van, ahol 
szívet melengető látvány nézni, 
ahogy a gyermekek odahajolva 
gondoskodnak a növénypalántá-
ikról – mondta Ughy Attila pol-
gármester.

A sajtótájékoztatón részt vett 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, valamint Dömötör 
István, Galgóczy Zoltán és Lé-
vai István Zoltán alpolgármester 
is. A Földművelésügyi Minisz-
térium együttműködő partnere 
„A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyha-
kertjei program. 

a kertéSzkedéS éve
 Rendhagyó veteményezéssel indult a kerti szezon

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Manapság egyre inkább elő-
térbe kerül az egészség- és 
környezettudatos életmód, ami 
már a növények termesztése so-
rán is nagy súlyt kap. A vegy-
szermentes vagy biotermesztés 
lényege az, hogy természetes 
szerekkel vagy egyes kártevők 
természetes ellenségeivel,  il-
letve növénytársítással védeke-
zünk a betegségek és a kárte-
vők ellen. Nagy előnye ennek a 
kertészkedési formának, hogy 
a vegyszeres módszerektől el-
térően itt nem kell egészség-
ügyi várakozási időt tartani, 
és a növényekbe nem jut káros 
anyag, így az nem halmozódik 
fel az emberi szervezetben. A 

biokertészkedés témakörében 
bőséges szakirodalom áll ren-
delkezésre, de fontos figyelem-
be venni a népi hagyományokat 
is, mert hasznos információk-
kal gazdagodhatunk, és sokszor 
azokra épül a mai tudásunk is.

Ha sikeresek szeretnénk len-
ni a biotermesztésben, célszerű 
szem előtt tartani a következő 
alapszabályokat. Bár a boltban 
kapható permetszereknél kö-
rülményesebb, de különböző 
növényekből házilag is készít-
hetünk permetlevet. Példának 
okáért a csalánlevélből vagy 
kamillából készült főzetet le-
véltetvek, a fokhagymalevet 
meztelen csigák, a varádicsból 

készült levet pedig többek kö-
zött a paradicsom baktériumos 
betegségei ellen vethetjük be. 

Fontos emellett a növény-
társítás, hiszen a jól össze-
válogatott növények egymás 
számára ideális környezetet 
teremtenek, jobbá válik a táp-
anyag-felhasználásuk, és elűzik 
a kártevőket. A liliomok és a 
rózsatövek mellé fokhagymát 
ültetve megvédhetjük azokat a 
szürkepenésztől, míg a menta 
és a körömvirág a bogarakat 
tartja távol, a levendula pedig a 
molyok és a tetvek nagy ellen-
sége. A kapor bármivel társítva 
előnyös hatású, hiszen serkenti 
a csírázást, és elősegíti a növé-
nyek fejlődését. A fákat a han-
gyák ellen is érdemes védeni: 
ültessük körbe csalánnal a fa 
tövét, és messze elkerülik azt.

Arra is érdemes figyelmet 
fordítani, hogy kertünk vonzza 
a hasznos élőlényeket. A mada-
rak kiváló védelmezői a gyü-
mölcsfáinknak, cserébe viszont 
a hideg idő beálltával gondos-
kodni kell az etetésükről. A 
levéltetű természetes ellenségei 
a zengőlegyek és a katicabo-
garak, amiket hajnalka vagy 
cickafark ültetésével lehet a 
kertbe csalogatni. A komposzt 
nemcsak újrahasznosítás és 
trágyázás szempontjából hasz-
nos, de sok állatnak, például a 
csigákat, hernyókat és egereket 
fogyasztó sünöknek is menedé-
ket ad.

Összességében a sima ker-
tészkedésről áttérni a bióra 
nem egyszerű feladat, mivel a 
dolog nem csupán a vegyszerek 
elhagyását, hanem sok tényező 
figyelembevételével egy bio-
lógián alapuló egyensúlyrend-
szer, egy életmód kialakítását 
is jelenti. Azonban mindenkép-
pen megéri a ráfordítást, hiszen 
hosszú távon termékenyebb, 
egészségesebb és költséghaté-
konyabb földet kapunk. 

ZÖld vAsárnAPoK 
A PiK házban két 
programmal is felhív-
ják a figyelmet a Föld 
napjára. április 17-én 
10 órától Bogárháton 
címmel ingyenes csa-
ládi napot szerveznek, 
amelynek keretében 
interaktív tavaszi 
bogaras játékkal és 
bemutatóval, kézmű-
ves foglalkozással, 
arcfestéssel várják a 
kicsiket és a nagyokat. 
Egy héttel később, 
április 24-én 10 órától 
állatbörzét tartanak, 
ahol a kisállatoktól a 
különleges, egzotikus 
állatokig az élővilág 
számos csodájára 
lehet majd testközel-
ből is rácsodálkozni. 
Belépő: 500 Ft/fő. 

Ê k. A.

VEGySZERMENTES KERTEK
Kertünk legszebb növényeit hamarosan megtámadják 
a tetvek és más kártevők, de a vegyszeres védekezés 
sokszor többet árt, mint használ.  A természetközeli 
kertészkedés alapjai a régmúlt hagyományaira épülnek.

FELHÍVÁS
ZÖLd BÖLcsőde, ZÖLd óVodA, ZÖLd IskoLA PáLyáZAT 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata műszaki, építés-
hatósági és környezetvédelmi irodájának környezetvédelmi cso-
portja meghirdeti a Zöld bölcsőde, Zöld óvoda, Zöld iskola pá-
lyázatot a kerület bölcsődéi, óvodái és általános iskolái számára.

A pályázat célja az, hogy a gyermekek közelebb kerüljenek a ter-
mészet értékeihez, és elsajátítsák a környezetre figyelő életvitelt.
A pályázat tárgya: a bírálati szempontok alapján a Zöld bölcső-
de, Zöld óvoda, illetve Zöld iskola díj elnyerése.
Bírálati szempontok:
– tiszta, rendezett külső-belső környezet
– környezetvédelmi nevelés: a pályázó nevelőmunkáját olyan  
kiemelkedő, eredményes feladatvállalásnak és tevékenységnek 
kell jellemeznie, amely a környezeti nevelés céljainak megvaló-
sítását szolgálja
– környezetvédelmi jeles napok megrendezése
– részvétel a környezetvédelmi pályázatokon
– intézményen belüli környezetvédelmi témájú vetélkedők, prog-
ramok rendezése
– intézményi komposztálás
Pályázni lehet:
– szoba- és kerti növényekre 
– komposztálóedényre
– intézményudvar kialakítására
– környezetvédelmi témájú könyvekre
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
Egy rövid (2-3 oldalas) ismertetést arról, hogy mit tesz az 
intézmény a környezeti nevelés érdekében, valamint az in-
tézményi környezetvédelmi program részletes leírását 
és a pályázati cél megvalósításának módját és költségeit. 
A pályázatot egy példányban kell benyújtani a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálati irodáiban (1184 Üllői út 400., 1188 Ady 
Endre u. 100.).
Beadási határidő: 2016. június 3. 12.00 óra
A megvalósítás elszámolása legkésőbb: 
2017. szeptember 30. 12.00 óra

dömötör István
alpolgármester

KErtBŐl KErülJÖn AZ AsZtAlrA!
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 2012-
ben Karcagon, Kovács szilvia helyi alpolgármester kezdeményezésére indult útjára. 
– Jártamban-keltemben azt tapasztaltam, hogy a legtöbb kert gazos, elhanyagolt, 
vagy a kertgondozás kimerül a díszkertek, virágoskertek gondozásában, a zöldsé-
gek és a gyümölcsök pedig egyre inkább eltűnőben vannak. Úgy gondoltam, változ-
tatni kell ezen, ezért hívtam életre ezt a programot, hogy megőrizzük és népszerű-
sítsük a kertművelés hagyományait – mondta a programigazgató.
A Kertészkedés éve programsorozathoz határon innen és határon túlról bármelyik 
önkormányzat, intézmény, civil szervezet, közösség vagy magánszemély csatlakoz-
hat április 30-ig a www.alegszebbkonyhakertek.hu honlapon.

ughy Attila polgármester és Fazekas sándor földművelésügyi miniszter indította el a kertészkedés éve programsorozatot
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ÁrveréSI 
FeLHívÁS

BUDAPEST FőVáRoS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLőRINC-
PESTSZENTIMRE ÖNKoRMáNyZATA

NyíLT áRVERÉSSEL 
ÉRTÉKESíTI 

A TULAJDoNáBAN LÉVő ALáBBI INGATLANoKAT, 
MEGTEKINTETT áLLAPoTBAN:

XXI., Bánya u. 5. I. em. 4. sz. alatti, 201031/43/A/72 hrsz-on nyilvántartott, 34 m2 

alapterületű 1 szobás társasházi öröklakás; kikiáltási ár: 6.970.000 Ft
X., Harmat u. 10–12. VI. lh. fszt. 41/A alatti, 39185/0/A/106 hrsz-on nyilvántartott, 
52 m2 alapterületű 1 + ½ szobás társasházi öröklakás; kikiáltási ár: 7.280.000 Ft
XV., Mézeskalács tér 1. III. em. 5. sz. alatti, 80790/10/A/41 hrsz-on nyilvántartott, 
45 m2 alapterületű 1 + ½ szobás társasházi öröklakás; kikiáltási ár: 8.190.000 Ft
XVIII., Napló u. 1/A alatti, 140069/1 hrsz-on nyilvántartott 3438/6867-od tulajdoni 
hányad a hozzá tartozó 342 m2 nagyságú telekrészen lévő lakóépületrésszel; 
kikiáltási ár: 7.182.000 Ft
IV., Rózsa u. 33. 1. em. 10 sz. alatti, 71182/3/A/265 hrsz-on nyilvántartott, 54 m2 
alapterületű 2 szobás szövetkezeti öröklakás; kikiáltási ár: 9.180.000 Ft
XVIII., Üllői út 573. sz. alatti, 149563 hrsz-on nyilvántartott, 42 m2 alapterületű, 
szanálásra ítélt épület a hozzá tartozó 485 m2-es telekkel; kikiáltási ár: 13.580.000 Ft
XIV., Várna u. 22. II. em. 2. sz. alatti, 32089/4/A/14 hrsz-on nyilvántartott, 39 m2 
alapterületű 1 szobás társasházi öröklakás; kikiáltási ár: 8.580.000 Ft
X., Szállás u. 32–34. I. em. 5. sz. alatti, 38428/4/A/20 hrsz-on nyilvántartott, 26 m2 

alapterületű 1 szobás társasházi öröklakás; kikiáltási ár: 3.120.000 Ft

árverés időpontja: 2016. április 28-án
(csütörtök) 10.00 órától a felhívás sorrendjében

árverés helye: XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1184 Üllői út 400. II. emeleti 
ügyfélváró)

árverési dokumentáció: az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az 
árverésen történő részvétel feltételeként – átvehető a Polgármesteri Hivatal 

III. emelet 305-ös szobájában április 7-től ügyfélfogadási időben. 

Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

FeLHívÁS
 AZ ESÉLyTEREMTő  MűHELy 2016-BAN TIZENEGyEDIK  

ALKALoMMAL  RENDEZI MEG A
„PÓDo–HíD” RoMA–MAGyAR DIáK KULTURáLIS FESZTIVáLT.

A cél: olyan rendezvény szervezése, ahol a cigány és nem cigány tanulók közösen 
mutatják be a roma kultúra értékeit.
Hisszük, hogy egy ilyen lehetőség elősegítheti a másság tiszteletét, megbecsülését, 
miközben erősíti a cigány gyerekek identitását. Egymás értékeinek felfedezése 
közelebb hozza egymáshoz a diákokat, valóságos tolerancia alakulhat ki.

A résztvevők köre: budapesti általános iskolák, Endrefalva általános iskolája, Kalyi 
Jag Művészeti Középiskola. Minden kategóriában két korcsoportban, alsó és felső 
tagozatosoktól fogadjuk el a nevezéseket. Az idén másodszor középiskolai korcsoport 
is szerepel.

kategóriák:

Vers- és prózamondás (cigány költők versei, népmesék) 
Az előadás időtartama 5–8 perc lehet.  

Tánc-ének-zene (cigány népzene és tánc interpretálása)
A versenyre olyan egyéni és csoportos jelentkezőket várunk, akik hangszeres és/vagy 
vokális népzenét adnak elő. Vokális műfajban népdalcsokor előadását várjuk. Igény 

esetén ebben a témakörben is tudunk forrásanyagot adni (kotta + szöveg). 
Az előadás időtartama 5–8 perc lehet. 

Tánc szabályai: egyénileg hozott zenei anyag vagy élő zene.
Kérjük, a jelentkezési lapon jelezd, hogy melyik előadásmódot választottad.

Az előadás időtartama 5–8 perc lehet (egyéni vagy csoportos)

Jelentkezési határidő: 2016. április 10.

Fesztivál időpontja és helyszíne: 
2016. április 28. 10 óra

Kondor Béla Közösségi Ház
(1181 Kondor Béla sétány 8.)

Az összegyűjtött jelentkezési lapok leadási helye: 
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda (1181 Reviczky Gyula u. 52–56.) 

A jelentkezési lapok elektronikuson is elküldhetők a határidő betartásával: 
podofesztival@gmail.com     

                      
Szervező: Lőke Maya, 06-30-463-6859

A „PÓDo–HíD” Roma–Magyar Diák Kulturális Fesztivál fővédnöke Szarvas 
Attila alpolgármester, védnöke Lakatos László, a XVIII. Kerületi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke.

A Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által életre hívott 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 

programhoz csatlakozva

UgHy ATTILA PoLgármesTer és dÖmÖTÖr IsTVán 
ALPoLgármesTer megHIrdeTI 

„A LegsZeBB 
konyHAkerTek” 

BUdAPesT XVIII. kerüLeT ProgrAmoT

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2016. április 30.

Jelentkezési lap kérhető és leadható: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodájának Környezetvédelmi 

csoportja (1184 Budapest, Üllői út 400.)

    nevezési kategóriák:
 – Balkon: erkélyen kialakított
 – Mini: 10–50 m²
 – Normál: 50 m² fölött
 – Zártkert 1.: zöldség
 – Zártkert 2.: gyümölcsös
 – Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs)
 – Közösségi: csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A kerteket 2 alkalommal tekintjük meg, időpont-egyeztetést követően.

eredményhirdetés: 2016. szeptember 1.

 Ughy Attila dömötör István
 polgármester alpolgármester
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7Az önkormányzat képviselő-testületének február 25-i ülésén született határozatok, interpellációk Közélet

(Folytatás az előző számból)

p 25. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal, 3 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodással any-
nyiban módosította a 265/2015. 
(V. 19.) határozatát, hogy a Ma-
lév SC részére az MKoSZ TAo-
program 2015/16 című pályá-
zati felhívására a Vilmos Endre 
Sportcentrum sportcsarnokában 
parkettafelújítás, pályavonala-
zás céljából beadott pályázatban 
szükséges önrészhez az önkor-
mányzati támogatás mértéke 
1.394.260 forint, amelyet az ön-
kormányzat a 2016. évi költség-
vetés terhére biztosít. 
A testület 15 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással annyiban módosította 
a 266/2015. (V. 19.) határoza-
tát, hogy a Malév SC részére az 
MKSZ TAo-program 2015/16 
című pályázati felhívására a Vil-
mos Endre Sportcentrum sport-
csarnokában nyílászárócsere 
céljából beadott pályázatban 
szükséges önrészhez az önkor-
mányzati támogatás mértéke 
2.033.233 forint, amelyet az ön-
kormányzat a 2016. évi költség-
vetés terhére biztosít. 
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással annyiban módo-
sította a 267/2015. (V. 19.) hatá-
rozatát, hogy a Sportprojekt18 
Nonprofit Kft. részére az MLSZ 
TAo-program 2015/16 című 
pályázati felhívására az Eötvös 
Loránd általános Iskola testne-
velés-öltözői felújítása céljából 
beadott pályázatban szükséges 
önrészhez az önkormányzati 
támogatás mértéke 2.375.706 fo-
rint, amelyet az önkormányzat 
a 2016. évi költségvetés terhére 
biztosít. 
A testület 15 igen szavazattal, 
3 ellenszavazat és 1 tartózko-
dással annyiban módosította a 
268/2015. (V. 19.) határozatát, 
hogy a Sportprojekt18 Nonprofit 
Kft. részére az MLSZ TAo-
program 2015/16 című pályázati 
felhívására a Kondor Béla álta-
lános Iskola testnevelés-öltözői 
felújítása céljából beadott pályá-
zatban szükséges önrészhez az 
önkormányzati támogatás mér-
téke 2.114.804 forint, amelyet az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetés terhére biztosít. 
A testület felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert arra, hogy a 
támogatási összegeket terveztes-
se be a 2016. évi költségvetésbe, 
és hogy a támogatási és együtt-
működési szerződéseket a módo-
sult összegnek megfelelően írja 
alá a sportszervezetekkel.
p 26. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyetértett azzal, 
hogy a Pestszentlőrinci Szivár-
vány Óvoda az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kara óvodapedagó-
gus-hallgatóit gyakorlati oktatás 
céljából fogadja. A képviselők 
felkérték a polgármestert az 1. sz. 
melléklet szerinti együttműkö-
dési megállapodás aláírására, va-
lamint a további intézkedésekre. 
p 27. A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan jóváhagyta 
– az Aprók Falva Óvoda módosí-
tó okiratát az 1. sz. és egységes szer-
kezetű módosított alapító okira-
tát a 2. sz. melléklet szerint. 
– a Bóbita Óvoda módosító ok-
iratát a 3. sz. és egységes szerkezetű 
módosított okiratát a 4. sz. melléklet 
szerint. 
– a Csemete Óvoda módosító 
okiratát az 5. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 6. sz. 
melléklet szerint. 
– a Cseperedő Óvoda 
(Kindergarten Cseperedő) mó-
dosító okiratát a 7. sz. és egységes 
szerkezetű módosított okiratát a 8. 
sz. melléklet szerint. 
– a Lurkó-liget Óvoda módosító 
okiratát a 9. sz. és egységes szerke-
zetű módosított okiratát a 10. sz. 
melléklet szerint. 
– az Eszterlánc Óvoda módosító 
okiratát a 11. sz. és egységes szerke-
zetű módosított okiratát a 12. sz. 
melléklet szerint. 
– a Gyöngyszem Óvoda módosí-
tó okiratát a 13. sz. és egységes szer-

kezetű módosított okiratát a 14. sz. 
melléklet szerint. 
– a Hétszínvirág Óvoda módosí-
tó okiratát a 15. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 16. sz. 
melléklet szerint. 
– a Kerekerdő Óvoda módosító 
okiratát a 17. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 18. sz. 
melléklet szerint. 
– a Mocorgó Óvoda módosító 
okiratát a 19. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 20. sz. 
melléklet szerint. 
– a Napraforgó Óvoda módosító 
okiratát a 21. sz. és
egységes szerkezetű módosított 
okiratát a 22. sz. melléklet szerint. 
– a Napsugár módosító okiratát a 
23. sz. és egységes szerkezetű mó-
dosított okiratát a 24. sz. melléklet 
szerint. 
– a Nyitnikék Óvoda módosító 
okiratát a 25. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 26. sz. 
melléklet szerint. 
– a Pitypang Óvoda módosító 
okiratát a 27. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 28. sz. 
melléklet szerint. 
– a Robogó Óvoda módosító ok-
iratát a 29. sz. és egységes szerke-
zetű módosított okiratát a 30. sz. 
melléklet szerint. 
– a Szivárvány Óvoda módosító 
okiratát a 31. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 32. sz. 
melléklet szerint. 
– a Vackor Óvoda (Kindergarten 
Vackor) módosító okiratát a 33. sz. 
és egységes szerkezetű módosított 
okiratát a 34 sz. melléklet szerint. 
– a Vándor Óvoda (Kindergarten 
Vándor) módosító okiratát a 35. sz. 
és egységes szerkezetű módosított 
okiratát a 36. sz. melléklet szerint. 
– a Zenevár Óvoda módosító 
okiratát a 37. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 38. sz. 
melléklet szerint. 
– a Zöld Liget Óvoda módosító 
okiratát a 39. sz. és egységes szer-
kezetű módosított okiratát a 40. sz. 
melléklet szerint. 
A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre.  
28. A testület 18 igen szavazat-
tal egyhangúlag úgy határozott, 
hogy a Dohnányi Ernő Zeneis-
kola Alapítványa a Tehetséges 
Muzsikusokért szervezetnek a 
működési költségek finanszíro-
zására 500 ezer forint támoga-
tást ad. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert a 
támogatási szerződés előkészíté-
sére és aláírására.
p 29. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal és 3 tartózko-
dással úgy döntött, hogy a Bu-
dapest XVIII. kerület Gazdasági 
Ellátó Szolgálattal (GESZ) mint 
támogatottal és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) Fővárosi Tankerületével 
mint kedvezményezettel támo-
gatási keretmegállapodást köt. 
A képviselők felhatalmazták 
a polgármestert a támogatási 
keretmegállapodás elkészítésére 
és aláírására, valamint felkérték 
őt a szükséges intézkedésekre. 
p 30. A testület 18 igen szavazat-
tal, 1 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy a 
Gazdasági Ellátó Szolgálat 2016. 
évi költségvetésének dologi ki-
adásai terhére az iskolák szakmai 
feladatellátásának támogatására 
biztosítja az 1. sz. mellékletben 
foglalt összegeket.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a GESZ 
mindenkori költségvetése dologi 
kiadásának terhére terveztesse 
be a KLIK által fenntartott kerü-
leti köznevelési intézmények ne-
velőmunkát segítő eszközeinek 
beszerzésére szánt támogatási 
összegeket.
A testület 18 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással felkérte a polgármestert 
a fent részletezett feladatok vég-
rehajtásához szükséges egyedi 
működtetési szerződés előkészí-
tésére, valamint felhatalmazta 
őt a határozatlan idejű szerződés 
megkötésére a KLIK Fővárosi 
Tankerületével.

A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással felkérte a polgár-
mestert a fent részletezett felada-
tok végrehajtásához szükséges 
egyedi működtetési szerződés 
előkészítésére, valamint felha-
talmazta őt a határozatlan idejű 
szerződés megkötésére a KLIK 
Budapest XVIII. Tankerületével. 
A testület 18 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással úgy határozott, hogy az 
önkormányzat 2016. évi költség-
vetéséről szóló önkormányzati 
rendelet 4. sz. mellékletében a 
Humán céltartalékok –Közne-
velési intézmények részére in-
gyenes buszhasználat biztosítása 
soron szereplő pénzösszeget az 
önkormányzat oly módon nyújt-
ja a köznevelési intézményeknek 
2016-ban, hogy a jogszabályok, 
valamint az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal beszerzési 
szabályzata előírásainak megfe-
lelően előzetes ajánlatkérési kö-
telezettséggel járó pályáztatási 
eljárást folytat le.
A testület egyúttal úgy döntött, 
hogy 2016. február 25-vel ha-
tályon kívül helyezi 646/2012. 
(XII. 13.) határozatát.
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
tegye meg az intézkedéseket az 
előzetes ajánlatkérési kötelezett-
séggel járó pályáztatási eljárás 
lefolytatására, és ezt követően 
gondoskodjon a szerződés meg-
kötéséről és aláírásáról.
p 31. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
az alábbiak szerint módosította 
644/2015. (XII. 15.) határozatá-
nak a támogatás mértékére és 
határidejére vonatkozó részét:
– A támogatás mértéke 2016-ban 
6 millió forint, a sportági szak-
osztályok működtetéséhez, ver-
senyeztetéséhez, valamint 2016-
ban a költségvetésben külön 
soron meghatározott összegben 
a sportlétesítmények használatá-
ért. Az ezt követő években a tá-
mogatás a mindenkori éves költ-
ségvetési rendeletben elfogadott 
keretösszeg erejéig terjedhet. A 
határozat egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal marad-
nak hatályban.
p 32. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag engedélyezte 
a Gyöngyvirág Szociális Szolgá-
lat nappali szolgálatának zárva 
tartását 2016. július 11. és 22. 
között. 
p 33. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött pályázat kiírásá-
ról a Borostyán Szociális Szolgá-
lat intézményvezetői állására. 
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan jóváhagyta a So-
mogyi László Szociális Szolgálat 
szakmai programját, valamint 
módosított szervezeti és műkö-
dési szabályzatát és házirendjét 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint. 
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyetértésben jóváhagy-
ta a Borostyán Szociális Szolgálat 
szakmai programját, valamint 
módosított szervezeti és műkö-
dési szabályzatát és házirendjét 
az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint. 
A testület 19 igen szavazat-
tal egyöntetűen jóváhagyta a 
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 
szakmai programját, valamint 
módosított szervezeti és műkö-
dési szabályzatát és házirendjét 
az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerint. 
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag jóváhagy-
ta az Életfa Szociális Szolgálat 
szakmai programját, valamint 
módosított szervezeti és műkö-
dési szabályzatát és házirendjét 
az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerint. 
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan jóváhagyta a 
Csibész Családvédelmi Központ 
szakmai programját, valamint 
módosított szervezeti és műkö-
dési szabályzatát és házirendjét 
az előterjesztés 5. sz. melléklete 
szerint. 
A képviselők felkérték a polgár-

mestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
p 35. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag jó-
váhagyta
– a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Egyesített Böl-
csődék módosító okiratát az 1. 
sz. és egységes szerkezetű mó-
dosított alapító okiratát a 2. sz. 
melléklet szerint. 
– az Életfa Szociális Szolgá-
lat módosító okiratát a 3. sz. és 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 4. sz. melléklet 
szerint. 
– a Borostyán Szociális Szolgá-
lat módosító okiratát az 5. sz. és 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 6. sz. melléklet 
szerint. 
– a Gyöngyvirág Szociális Szol-
gálat módosító okiratát a 7. sz. és 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 8. sz. melléklet 
szerint. 
– a Somogyi László Szociális 
Szolgálat módosító okiratát a 9. 
sz. és egységes szerkezetű mó-
dosított alapító okiratát a 10. sz. 
melléklet szerint. 
– a Csibész Család- és Gyermek-
jóléti Központ módosító okiratát 
a 11. sz. és egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát a 12. 
sz. melléklet szerint. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
p 36. A képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, 11 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással nem fogadta 
el a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) fenntartói 
szerepének megszüntetése című 
határozati javaslatot. 
p 37. A testület 14 igen szava-
zattal és 1 ellenszavazattal Ma-
gyarország alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés j) pontja alapján az 
alábbiak szerint határozott:
1. Csatlakozik a magyar kor-
mány azon törekvéséhez, amely 
az ország jövőjét meghatározó, 
az Európai Unió által kezde-
ményezett kötelező betelepítési 
kvóta megvalósítását kívánja 
megakadályozni. Elutasítja, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre és 
Magyarország egész területére 
akaratunkkal ellentétesen a világ 
bármely részéről betelepítéseket 
hajtsanak végre.
2. A testület elfogadta a határozat 
mellékletét képező állásfoglalást.
3. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a 2. pont-
ban meghatározott állásfoglalás 
aláírására és annak megküldésé-
re a kormánynak.
p 38. A testület zárt ülésen ho-
zott tulajdonosi döntéseket a 
PLER Kézilabda Kft-vel kapcso-
latos kérdésekben. 
p 39. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 5 ellenszavazattal 
úgy döntött, hogy a Városinfó 
18 Nonprofit Kft-vel 2015. július 
15-én kötött szolgáltatási szer-
ződést a 2. sz. melléklet szerint 
módosítja.  
A képviselők felkérték Galgóczy 
Zoltán alpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a megfelelő tar-
talmú szerződésmódosítás elké-
szítéséről, és felhatalmazták őt 
annak aláírására.
A testület mint a Városinfó 18 
Nonprofit Kft. alapítója 13 igen 
szavazattal és 5 ellenszavazat-
tal határozott arról, hogy a kft. 
törzstőkéjét 49 millió forintról 
71 millió forintra emeli fel.
A tőkeemelést – pénzbeli hoz-
zájárulással – a tag az általános 
tartaléka terhére valósítja meg 
akként, hogy az alapító a pénz-
forgalmi számlára történő tel-
jesítéssel 2016. március 26-ig a 
társaság rendelkezésére bocsátja 
a tőkeemeléshez szükséges 22 
millió forintot.  
A fentiek alapján a tag törzsbeté-
te az alábbiak szerint alakul:
– Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata: 71 millió forint 
készpénz. 
– A tőkeemelés mindösszesen 
tehát 22 millió forint összegben 
valósul meg, az alapítói általános 
tartalék terhére, a befizetés kész-
pénz (pénzbeli szolgáltatás).

– A szolgáltatás határideje: 2016. 
március 26. (pénzforgalmi szám-
lára történő teljesítés).
– A társaság felemelt törzstőkéje 
a fentiek alapján 71 millió forint-
ra emelkedik, amely kizárólag 
készpénz.
A testület felhatalmazta Galgóczy 
Zoltán alpolgármestert, hogy az 
előterjesztés 2. sz. mellékletével 
egyező tartalmú változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratot és a változásbejegy-
zéshez szükséges egyéb doku-
mentumokat az önkormányzat 
nevében és képviseletében alá-
írja, és felkérte őt a cégbírósági 
változásbejelentéssel kapcsolatos 
intézkedések megtételére.
p 40. A képviselő-testület zárt 
ülésen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális se-
gélyhatározatokat. 
p 41. A testület zárt ülésen bírál-
ta el a jogorvoslattal megtáma-
dott szociális alapszolgáltatással 
kapcsolatos döntéseket. 
p 42. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta az I. fokú adóhatóság 
2015. évi munkájáról készített 
beszámolót.

sürgősségI 
HATároZATok
p s1. A testület „Az állami fenn-
tartásban működő közoktatás-
ban kialakult válság” című elő-
terjesztést nem vette napirendre.  
s2.  A képviselő-testület „A 
XVIII. kerület oktatási helyzeté-
nek javítása” című előterjesztést 
nem vette naprendre. 
s3. A testület 15 igen szavazattal 
és 5 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság részére az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetésében április 1-jétől júni-
us 30-ig időarányosan 30.551.037 
forintot biztosít.
A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással 
felkérte a polgármestert a Buda-
pesti Rendőr-főkapitánysággal a 
BRFK XVIII. kerületi Rendőr-
kapitányság támogatásáról szóló 
megállapodás aláírására.

InTerPeLLácIók 
Ferencz István önkormányzati 
képviselő (DK) „Megalázó hely-
zetbe kerülhet az önkormányzat 
a kötelező menekültkvótákat il-
letően” címmel Ughy Attila pol-
gármesterhez nyújtott be inter-
pellációt. A képviselő az alábbi 
kérdéseket tette fel a polgármes-
ternek: 
– Egyetért-e azzal az orbán Vik-
tor miniszterelnök által elfoga-
dott uniós állásponttal, amely 
szerint haladéktalanul végre kell 
hajtani a migránsok Európai 
Unión belüli át- és elhelyezésé-
re vonatkozó szabályozást úgy, 
hogy a migránsok nem határoz-
hatják meg, hogy hol telepítik le 
őket?
– Egyetért-e azzal, hogy 
gondoskodni kell a 
befogadóállomásokról, amelyek 
alkalmasak a migránsok ember-
hez méltó körülmények közötti 
elhelyezésére  arra az időre, amig 
a helyzetüket tisztázzák?
– Egyetért-e azzal, hogy bizto-
sítani kell a menekültek belép-
tetésekor a százszázalékos sze-
mélyazonosság-megállapítást és 
regisztrációt?
– Tudomásul veszi-e a polgár-
mester azt a magyar kormány 
által tavaly ősszel rögzített tényt, 
hogy a kormány több ízben tu-
datosan utaztatott keresztül 
Magyarországon menekülteket 
regisztráció nélkül?
– Elfogadja-e, hogy az orbán-
kormány megsértette az unió 
hosszú idő óta élő, korábban 
általa is vállalt szabályait a me-
nekültek személyazonosságának 
megállapításával és regisztráció-
jával kapcsolatban? 
– Elismeri-e, hogy a képviselő-
testület kormánypárti többsége 
által elfogadott határozatban 
foglaltak és az Európai Tanács 

orbán Viktor által is támogatott 
február 18–19-i döntésének tar-
talma nem összeegyeztethető?
– Amennyiben igen, a képviselő-
testület vagy az Európai Tanács 
februári döntésével ért-e egyet? 
– Nem gondolja-e, hogy a képvi-
selő-testületnek a kerületi lako-
sok érdekeit kell képviselnie, és 
tartózkodnia kell a diktatúrákra 
jellemző, „pártunk és kormá-
nyunk” hamis tényeken alapuló 
intézkedései mellett kiálló ha-
tározatoktól, mert ezek ártanak 
a kerületi polgároknak, nevet-
ségessé teszik a választott kép-
viselőket, bátorítják a nemzeti 
érdekekkel és szövetségesi érté-
keinkkel ellentétes kormányzati 
politikát?
Ughy Attila polgármester az 
alábbiakat válaszolta Ferencz 
István kérdéseire: „Ha Ön gúnyt 
és tréfát űz a képviselő-testület 
működéséből, akkor ezen lehet 
nevetni, de azt az interpellációt, 
amit a képviselő úr benyújtott, 
ha elolvasta volna az önkor-
mányzat szervezeti és működési 
szabályzatát, nem adja be. Igyek-
szem minden olyan kérdésre 
kimerítő választ adni, amelyek 
a polgármesteri tevékenységgel 
összefüggésben jelennek meg. Ez 
az interpelláció köszönőviszony-
ban sincs ezzel. Ha ön egyébként 
az alábbi kérdésekben a magán-
véleményemre kíváncsi, akkor az 
egy másik kérdéskör, de annak 
megvitatásának helyszíne nem a 
képviselő-testület ülésterme.” 
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 3 ellenszavazattal és 4 
tartózkodással egyetértett Ughy 
Attila polgármester Ferencz Ist-
ván önkormányzati képviselő 
interpellációjára adott válaszá-
val.
Fehér Gábor és Kőrös Péter ön-
kormányzati képviselő (MSZP) a 
Városinfó 18 Nonprofit Kft. mű-
ködésével kapcsolatban nyújtott 
be interpellációt Galgóczy Zol-
tánhoz. A Városinfó által készí-
tett tartalmakért a kerületi adó-
fizetők havonta nettó 12,6 millió 
forintot fizetnek, ami évente 
több mint 180 millió forint. 
A képviselők az alábbi kérdése-
ket tették fel az alpolgármester-
nek: 
– Mekkora a havi díjazása a 
Városinfó igazgatójának? 
– Hány alkalommal ülésezett a 
Városinfó felügyelőbizottsága?
– Havi bontásban mekko-
ra a Városinfó által kiállított, 
Galgóczy Zoltán által igazolt 
számlák összege?
– Hol érhető el a Városinfó szer-
ződésében szereplő rádióműsor-
folyam?
– Havonta mekkora összeg áll 
rendelkezésre a Városinfó szer-
ződésében lévő rádióműsor-fo-
lyam gyártására?  
– A Városinfó szerződésében 
mekkora összeg van a honlap el-
készítésére?  
– A mobilalkalmazások fejlesz-
tésére mekkora összeg szerepel a 
Városinfó szerződésében? 
Galgóczy Zoltán válaszában el-
hangzott, hogy a Városinfó ügy-
vezető igazgatója bruttó 390 ezer 
forintért látja el a feladatkörét. A 
felügyelőbizottság a törvényi elő-
írásoknak megfelelően ülésezett. 
A többi kérdésre a szolgáltatói 
szerződés egyértelműen választ 
ad, a Városinfó Nonprofit Kft. 
egy számlát állít ki az önkor-
mányzatnak, amelynek alapján 
az önkormányzat átalánydíjat fi-
zet. Az összes szolgáltatás ellen-
értéke eddig 12,6 millió forint 
+ áfa volt, március 26-tól pedig 
15,6 millió forint + áfa.  A rá-
diófolyam a honlapon érhető el.  
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással egyetértett 
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
Fehér Gábor és Kőrös Péter kép-
viselők interpellációjára adott 
válaszával.
kérdések
A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határozatot.
Tájékoztatók, bejelentések
A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határozatot.

AZ ELTE GyAKoRLÓHELyE LESZ A SZIVáRVáNy ÓVoDA 
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8 Éjjel-nappal a lakosság szolgálatában a katasztrófavédelemKözélet

puskás AttILA   

Szinte nincs olyan férfi, aki gye-
rekkorában legalább egyszer ne 
válaszolta volna a „Mi leszel, ha 
nagy leszel?” kérdésre azt, hogy 
tűzoltó. A valóságban azonban 
a szükségesnél kevesebben vá-
lasztják felnőttként ezt a hiva-
tást.

VáRjáK az 
újoncoKat
Habár 330 fővel a Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség a 
legnagyobb, itt is több lánglo-
vagnak tudnának még munkát 
ajánlani.

– Lenne helyünk a fiatalok 
számára, a jelenlegi létszámhi-
ányunk 16 ember. Szerencsére 
azért a szolgálatot így is el tud-

juk látni, hiszen az egymáshoz 
közeli kirendeltségek között ki-
tűnő a kapcsolat, így ha baj van, 
kisegítjük egymást. Aki úgy 
érzi, hogy szívesen csatlakozna 
hozzánk, és legalább érettségivel 
rendelkezik, az egyéves modulá-
ris képzésen vehet részt. A min-
dennapos szakmai fortélyokat, 
a valódi tudást pedig szolgálat-
ban, folyamatos tanulással szer-
zik meg az újoncok – mondta el 
Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, 
a kirendeltség vezetője.

A katasztrófavédelem mun-
katársai 24 órás szolgálatot tel-
jesítenek, ezt 48 órás pihenőidő 
követi. A sokrétű feladatokhoz 
jó fizikai állapotban kell len-
ni, ezért a tűzoltók nemcsak a 
szabad idejükben sportolnak, 
hanem a szolgálat alatt, két ri-
asztás között is lehetőségük van 
testmozgásra.

– Egy jól felszerelt konditerem 
áll a kollégák rendelkezésére. 
Szolgálaton kívül pedig igénybe 
vehetik a rendőrség uszodáját 
vagy a IX. kerületben a Vágóhíd 
utcai sporttelep kínálta lehető-
ségeket. Ezenkívül az országos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság révén az ország több 
pontján, így a Balatonnál üdül-
hetünk kulturált körülmények 
között és elérhető áron – tette 
hozzá Jambrik Rudolf. 

EXtRÉm 
HElyzEtEK
Azt mindenki tudja, hogy ha 
tűz van, akkor hívni kell a tűz-
oltókat. De vajon milyen egyéb 
esetekben kell tárcsázni a 112-es 
számot? 

– Minden olyan esetben te-
lefonálni kell, amikor az illető 
első ránézésre látja, hogy egye-
dül nem képes megoldani az 
adott helyzetet. A lakástüzek 
közül sok kezdődik olyan egy-
szerűnek tűnő dologgal, mint a 
serpenyőben lángra kapó olaj. 
Ha nem tudják szakszerűen 
eloltani, akkor nagy bajt okoz-
hat – figyelmeztetett a dél-pesti 

kirendeltség vezetője. – Ezen 
túlmenően ott vannak az olyan 
közlekedési balesetek, amikor 
nem tudják kinyitni a gépkocsi 
ajtaját. Beszorult, mozgásképte-
len embert menteni egyébként is 
nagy felelősség. A filmekben saj-
nos gyakran rossz példákat lá-
tunk, mert a hatás kedvéért ezek 
az autók legtöbbször felrob-
bannak. Emiatt a valóságban is 
hajlamosak az emberek minden 
balesetnél robbanástól tartani, 
és szeretnék minél gyorsabban 
kirángatni az autóban lévő-
ket. Márpedig ezzel sokkal na-
gyobb bajt okozhatnak, hiszen 
nem tudhatják, hogy a balesetet 
szenvedőnek nincs-e például ge-
rincsérülése, ami szakszerűtlen 
mentés esetén akár bénuláshoz 
is vezethet. A segélyhívás és a 
segítség megérkezése között 
persze sokszor tudnak segíteni 
az állampolgárok is, és nagyon 
örülünk annak, hogy amit lehet, 
megtesznek. Természetesen van-
nak extrém helyzetek is, mert ha 
valakinek a gyermeke bent van 
a füstölgő épületben, autóban, 
akkor menteni fogja. Ezekből az 
emberekből lesznek a hősök, de 
ne a hősködés legyen az alap.

HőSködnI nem keLL
A tűzzel és a vízzel is megbirkóznak

A vihArKároK oKoZtáK 
A lEgtÖBB ProBléMát
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a dél-pesti 
kirendeltséghez tartózó XiX. kerületi hivatásos 
tűzoltóparancsnokság munkatársai látják el a 
szolgálatot. tavaly a Xviii. kerületben és Kispesten 
1800 alkalommal kellett kivonulnia a katasztrófa-
védelemnek.
– a riasztások 60-65 százaléka műszaki mentésre vo-
natkozott, a többi tűzesetre. tízből kilenc esetben egyes 
riasztási fokozatról volt szó, ami azt jelenti, hogy a fecs-
kendőhöz tartozó két járművel és egy létrás autóval meg 
tudtuk oldani a helyzetet, megfékeztük a tüzet – mondta 
tordai lászló őrnagy, a XIX. kerületi parancsnokság 
vezetője. 
a múlt évben a legtöbb gondot az esőzések okozták. a 
viharkárok felszámolása során a tűzoltóknak kidőlt fákat 
kellett kivágniuk, számos helyen pedig a víz kiszivattyú-
zása volt a feladat.
– a károk felszámolásához, ha szükséges, az önkén-
tes tűzoltóktól és a mentőktől is kapunk segítséget. 
Ugyanakkor sokat teszünk az időjárás okozta problémák 
megelőzéséért. a lefolyóárkok, vízelvezetők ellenőrzése 
azért is fontos, mert tavasszal számolni kell az olvadások 
során a hegyekből érkező vízmennyiséggel. ahhoz, hogy 
ez a nagyobb mennyiségű víz el tudjon folyni, egész év-
ben folyamatosan végezzük az árkok tisztítását, a bedőlt 
fák eltávolítását.

�öt kerület, köztük Pestszentlőrinc-
Pestszentimre és a liszt Ferenc re-
pülőtér felügyeletét látja el a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, amely a 
létszámát tekintve a legnagyobbnak szá-
mít az országban. 
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Visszajáró vendégek a Sportkastély-
ban a hazai rock and roll-versenyzők, 
hiszen minden évben több bajnoksá-
got rendeznek az épületben. olyany-
nyira, hogy március 6-án az év első 
hazai területi versenyét is itt tartot-
ták. Nem sokkal később igazi mara-
toni hétvégével folytatódott a szezon, 
ugyanis március 19-én a veszprémi 
országos bajnokságon, 20-án pedig 
újra kerületi színpadon mérték össze 
a tudásukat a táncosok.

Az idény második területi verse-
nyét a Holiday Sporttánc Egyesület 
rendezte. Az eseményre 14 táncegye-
sület közel 600 táncosa érkezett az 
ország különféle pontjairól, Buda-
pesten kívül egyebek mellett Százha-
lombattáról és Szigetszentmiklósról. 
A pontszerző bajnokságon több kor-
osztály több kategóriában – children, 
serdülő, junior kis- és nagyformáció, 
felnőtt kisformáció, valamint fel-
nőtt nemzeti kis- és nagyformáció 
– mérette meg magát a színpadon. 

A fergeteges show elemekkel és ak-
robatikával tarkított koreográfiák a 
közönséget és a zsűrit egyaránt ma-
gukkal ragadták, és vidám hangu-
latot varázsoltak a helyszínre. És a 
lendület szinte egy percre sem hagy 
alább, hiszen a következő kick dance 
versenyt április 10-én rendezik meg a 
Sportkastélyban.

A Holiday SE 1992-ben elsőként 
alakult meg a budapesti klubok közül, 
amivel Magyarország egyik legrégeb-
bi és legnagyobb akrobatikus rock 
and roll sportegyesülete. oktatói úgy 
vélik, hogy a dinamikus tánc elsajátí-
tása során a gyerekeknek nemcsak a 
mozgása, a mozgáskultúrája fejlődik, 
hanem lelkileg is erősödnek, hiszen a 
fellépések segítenek leküzdeni a gát-
lásaikat, és növelik az önbizalmukat. 
A táncosok napról napra magabiz-
tosabbak, a mozgásuk egyre szebbé 
és pontosabbá válik, ami a gyermek 
és az oktató sikerét egyaránt jelenti. 
A rengeteg munka és kemény edzés 
meghozza a gyümölcsét, az egyesület 
táncosai – minden kategóriában – ál-
landó sikeres résztvevői az országos 
és a nemzetközi versenyeknek.

Ê csernai M.

Elsöprő 
lEndülEtbEn
Maratoni rock and roll hétvége
lezajlott az idei második kick dance táncverseny március 20-
án a Pestszentimrei sportkastélyban. Az előző napi veszprémi 
országos bajnokság izgalmaiban kissé megfáradt versenyzők 
szédületes lendülettel álltak helyt a területi megmérettetésen.

HúSVéti VigaSSÁg  
a KiKELEttEL
Minden a régi volt a Kikelet hagyományőrző Egyesület locsoló-
bálján, kivéve, hogy a táncokat betanító vörös árpád táncművész-
koreográfus március 15. alkalmából „Pro Urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre” díjat vehetett át Ughy Attila polgármestertől. 

Ahogy Vörösné Éles Csilla, az egyesület elnöke fogalmazott: 
– Változás nincs, hagyományt őrzünk.
Sok évvel ezelőtt határozta el a néptánchoz és a népi kultúra más elemei-

hez vonzódó egyesületi tagság, hogy a húsvéthétfőket ezután nem az ünnep 
„kiheverésével” töltik, hanem tesznek még egy lapáttal a tűzre, és a jó barátok 
este összejönnek egy kiadós bálra. A gyerekek ilyenkor húsvéti népi játékokat 
játszhatnak, a családok pedig együtt táncolhatnak Turi András és bandája mu-
zsikájára, hogy a szünetekben meg-megpihenve az otthoni ünnepi asztalokról 
összehordott falatokat és italmaradékokat fogyasszák. A kezdeményezés sikert 
aratott, így ma már nemcsak a tagok és az ő családi, baráti körük vesz részt 
az eseményen, hanem be-betérnek új érdeklődők is. Kollégánk fotóját nézve 
biztosan sokan sajnálják, ha kihagyták az idei locsolóbált a Rózsa Művelődési 
Házban.

Ê k. gy.

�az újat, a kihívást kereste egész eddigi 
művészi pályafutása során Horgas 
Eszter fuvolaművész. nagyszabású 

tematikus koncertjei ezért képesek a mai 
napig meglepni a mindenre odafigyelő 
rajongókat is. a fuvolaművész április 22-én 
a szenvedély hangjai című show-t mutatja 
be meghívott vendégeivel a Pestszentimrei 
sportkastély színpadán.

– Emlékszem, lenézően veregették a vállam a szakmabeliek, 
amikor 2003-ban azzal az ötlettel álltam elő, hogy a Carmen 
című produkciómba szeretném Al Di Meola gitárművészt is 
meghívni – mesélte Horgas Eszter a Városképnek, amikor 
zenei útkereséséről és korábbi sikereiről kérdeztük. – Senki 
nem hitte el, hogy egy ilyen világhírű művészt érdekelhet egy 
magyar lány álma. Al Di Meola azonban érdekesnek találta 
az ötletet, és minden művészi tudásával segített abban, hogy 
a produkció létrejöjjön.

A Carmen című show fordulópontot jelentett Horgas Esz-
ter pályafutásában: átgondolt tematikus produkciók sorát 
nyitotta meg, amely a mai napig tart.

lonDonból HazatÉRVE
A történet azonban egy kicsit korábban kezdődött: az előző 
évezred végén.

– A Zeneakadémián adtam első nagy koncertemet 1999-
ben – emlékezett vissza Horgas Eszter. – Nagy siker volt, a 
végén én mégis elszomorodtam. Akkor döbbentem rá, hogy 
a klasszikus zenében a szóló fuvolairodalom rendkívül szűk, 
ezen a koncerten gyakorlatilag mindent eljátszottam, ami 
egy szólistának kihívás lehet. Akkor mit fogok csinálni a kö-
vetkező évtizedekben, tettem fel magamnak a kérdést.

Szerencsére nem kellett sokat várnia a válaszra. Egy lon-
doni utazás új inspirációkat adott, és egy műfaj, pontosabban 
egy műfajok közötti műfaj megismerését: a crossoverét. 

– Hallottam erről már korábban Vukán Györgytől, de 
Londonban értettem meg, mi a tartalma ennek a kifejezésnek 
– magyarázta a művésznő. – Hazatérve felkerestem Vukán 
Györgyöt, aki szakmai tudásával segített ebbe az irányba elin-
dulnom. Óriási felszabadulást jelentett ez számomra. Régeb-
ben az úgynevezett komolyzenében sem volt szokás kottából 
mereven lejátszani a műveket, a zenészek a megadott témákra 
közösen improvizáltak, a rendszer csak a 20. században vált 
merevvé. A crossover visszaadta az improvizáció lehetőségét 
és azt, hogy a műfajok hatással legyenek egymásra.

A mindig újat kereső szerző-előadó Horgas Eszter számára 

azonban hamarosan ez a „műfaj” is kevés lett. – Nagyon sok 
lehetőséget tudtam kipróbálni ebben a műfajban – mondta –, 
de aztán valami mást kezdtem keresni, és rátaláltam a tema-
tikus koncertek nyújtotta lehetőségekre. A mai napig ezzel 
kísérletezem, nagyon élvezem, és az a tapasztalatom, hogy a 
közönség is érdeklődéssel fogadja.

ősbEmUtatóK
A szenvedély hangjai tehát egy ilyen tematikus produkció, 
amely számos újdonsággal lepi meg a közönséget. Például 
két szerzemény is itt hangzik majd el először.

– Wolf Katit kértem fel, hogy énekelje el egy új dalomat, 
és ő lesz az énekes szólista egy Bernstein-átiratban is, amit 
így eddig még nem játszottam – árulta el Horgas Eszter.

Az est vendége lesz egy kerületi illetőségű, nemzetközi 
hírű csapat is: a Botafogo Táncegyüttes. A koncert 19.30-
kor kezdődik április 22-én a Pestszentimrei Sportkastély-
ban.

KoMolyAt 
ModErnül
Egy évvel ezelőtt 
szentpéteri Csilla 
zongoraművész 
adott nagy sikerű 
hangversenyt 
meghívott vendé-
geivel a sportkas-
télyban. Ez volt 
az első alkalom, 
hogy komolyze-
ne szórakoztató, 
mégis színvonalas 

felfogásban és előadásmódban szólalt meg 
ebben a közegben.  
– horgas Eszter meghívásával ezt a megkez-
dett sorozatot szeretnénk folytatni – mondta 
Csempesz iván főszervező, a városgazda Zrt. 
sport-, rendezvény- és médiadivíziójának ve-
zetője. – Meggyőződésem, hogy a klasszikus 
zene ma is népszerűvé tehető, mert a közönség 
manapság is igényli a mélyebb zenei gondola-
tokat, de a korszerű előadásmód is szükséges 
az érdeklődés felkeltéséhez. A tavalyi koncert 
bebizonyította, hogy van igénye erre a Xviii. 
kerület közönségének, ezért kollégáimmal 
együtt nagy várakozással tekintünk horgas 
Eszter fellépése elé.

a SzenvedéLy 
HangjaI
Horgas Eszter és barátai adnak koncertet
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huszonnyolc képzőművészt hívtak meg a Kondor Béla 
Közösségi ház április 1-jei szamárfül programjára. Az 
árvay Zolta és huller ágoston által rendezett hetedik 
kiállítás címe, illetve témája: Fragile/törékeny. 
A száz négyzetméterre jutó díjazott művészek száma 
gyaníthatóan a rekordok könyvébe kívánkozik. 

A mondás szerint április 1-je a bolondok napja. A kiállított al-
kotások nagy része is bolondos humorral alkalmazkodott e naphoz. 
Kucsák László országgyűlési képviselő a köszöntőjében közismert 
emberek gondolataiból idézett. Szépen megfért egymás mellett 
Honthy Hanna, Woody Alan, John Lennon és Ronald Reagan egy-
egy humorral bélelt örök érvényű mondása. A kiállítást megnyitó 

Feledy Balázs művészeti író iránytűt adva vezetett be az alkotások 
intim szférájába, külön kiemelve a sokféle alkalmazott technika 
ideális harmóniáját. 

Huller Ágoston ezzel az útravalóval szolgált a megnyitó előtt: 
„Érzékelhető a kiállított alkotásoknál a humor dominanciája, de ez 
a humor képes komolyabb gondolatok ébresztésére is. Arról nem is 
szólva, hogy mindezt igen magas művészi színvonalon teszi.” 

Árvay Zolta úgy vélte: „Van valami, ami ellentmond a mai, egyéb-
ként tíz napon át tartó kiállítás vezér- és címszavának, azaz a fragile 
(törékeny) kifejezésnek. Az alkotó művészek barátsága erős, tartós, 
no de hogy törékeny? – na, az már nem. Örömmel gondolok vissza 
a kezdetekre, amikor is öten egy baráti összejövetelen megálmod-
tuk, majd ezt követően megvalósítottuk a Szamárfül programot.”

Sós László grafikus a maga 94 évével, számtalan kitüntetéssel, 
többek között egyetlen magyarként Unesco-díjjal a háta mögött 
humorból is jelesre vizsgázott. Amikor csoportképfotózáshoz invi-
tálták a kiállító művészeket, segítő kezek tucatja támogatta volna 
a tetthelyhez az idős mestert, aki ezekkel a szavakkal hárította el 
a segítséget: „Hét évtizedes művészeti munkám során sok csúcsra 
feljutottam, csak elballagok most a lépcsőig.”

árvay Zolta, Huller ágoston és Sós Zoltán mellett a követke-
ző művészek képeit láthatjuk április 10-ig a Kondorban: Antal 
László, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Braxátor Marianna, Cakó Fe-
renc, Chochol Károly, Czimbal Gyula, Gerber Pál, Gudovics Vera, 
Homolya Gábor, Horváth László Xavér, Martinás Katalin, Kádár 
János Miklós, Külüs László, Lőrincz Zsuzsa (Prága), Magyar József, 
Mátrai István, olajos György, Siklós Péter, Soltész Melinda, Sós 
László (So-Ky), Teliska Gyöngyi, Tettamanti Béla, Tóth (Füles) Jó-
zsef, Vankó István, Varga Sinai Gizella (Irán), Veszely Ferenc.

A kiállításmegnyitó kellemes hangulatához Kovács Anikó he-
gedűművész és Orgován Fruzsina zongoraművész Mozart C-dúr 
rondójának előadásával, Császár Bíró Lilla intézményvezető pedig 
mindenre odafigyelő mosolygó házigazdaként járult hozzá.   

Ê gönczöl András

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

 művéSzI SzamÁrFüL 
Játékos tavaszköszöntőt tartottak a Kondorban

HORGAS ESZTER
és barátai koncert

PESTSZENTIMREI

SPORTKASTÉLY
2016. április 22. péntek, 19:30

Vendégek: 
Botafogo táncegyüttes 

és Wolf Kati

Jegyek kaphatók: 

Pestszentimrei Sportkastély: 
1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c, 
Dohnányi Zeneiskola, 

jegy.hu

 szenvedély hangjai
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 sZolgáltAtás

n AbLAkJAVÍtás! WWW.AJtoAbLAkDoktor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorVátH ákos tel.: 06-70-550-0269

n készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

n ingatlan felújítás! Ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 
burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső 
u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 
06-1-317-0797, 06-20-922-1629

n sZŐnyEgtisZtÍtás, KárPÍttÍsZtÍtás a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

n Kaiser viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és 
tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a 
kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n ABlAK, AJtÓ, rEdŐny, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n hŐsZigEtElés! KülsŐ hŐsZigEtElés (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, 
a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n AsZtAlos JAvÍtást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-
92-13

n Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

n Megoldás délpesti gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17,   285-34-88,   06-30-9-50-17-17  
www.megoldasszerviz.hu

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes galéria: 1024. szilágyi Erzsébet fasor 3.

n MINDENNEMű régIségEt VásároLok, DIJtALAN kIsZáLLássAL 
késZpéNZért! butort, FEstMéNyt, csILLárt, porcELáNt, 
kEráMIát, sZöNyEgEt, órákAt, HIrADástEcHNIkát, cD-DVD, bAkELIt 
HANgLEMEZt, EZüst-broNZ-réZ tárgyAkAt, bIZsukAt, borostyáNt, 
köNyVEkEt, kItüNtEtést, JELVéNyt, Háborus-kAtoNAI tárgyAkAt. 
pINtér NIkoLEttA, 06-30-973-4949, 466-83-21

 lŐrinCi PiAC

n toMcsI bácsI kINcsEI! sAVANyÚságok NógráDbóL! NógráDI 
kéZMűVEs sAVANyÚságboLt NyÍLt A pIAc uDVAráN A gépkocsI 
bEJárAt MELLEtt! EgyEDI ÍZEk! áLLANDó AkcIók!

 állás/MUnKA/vállAlKoZás
n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, 
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n 18. kerületi otthon CEntrUM irodáinkba ingatlan tanácsadó munkatársakat 
keresünk. Jelentkezés: Bojtos Nándor irodavezetőnél, 0670/454-1833 

n élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, édesipari termékgyártó 
munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), elsősorban női munkaerőt keres. 
Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 
4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.

n Budapest Főváros Xviii. kerület Önkormányzat Borostyán Szociális Szolgálata 
( 1188 Budapest, Címer u. 88.) napi 8 órában munkatársat keres adminisztrátori munkakör 
betöltésére. A munkakör betöltésénél előnyt jelent a munkaügyekben (közalkalmazotti 
jogviszonyban) való jártasság. Számítógép – Word, Excel, KIRA –halhasználó színtő 
ismerete szükséges. Munkakörrel kapcsolatosan érdeklődni lehet: Timárné Penczi Ildikó 
intézményvezetőnél 06 20 571 20 62 telefonszámon munkanapokon 8-16 óra között

 ÓvodAi JElEntKEZés

n A Liliomkert katolikus óvoda szeretettel várja azon családok 
jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés 
mellett, a kisgyermekek hitre nevelését. érdeklődni lehet a következő 
elérhetőségeken: 06-1-291-21-62,  06-1-297-49-91

Hirdetésfelvétel telefonon: 
+36 30/954 2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Telefonszám: +36 20/3882-083

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:
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n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n EMElŐgéP-KEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az 
emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet felmérése, 
az előírt biztonsági feladatok elvégzése, munkavédelmi előírások betartása és 
betartatása, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), 
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, 
valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése. Elvárások: hatályos uszodamesteri végzettség, orvosi alkalmasság, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés.

n dÍsZnÖvény KErtésZ: Társaságunk teljes munkaidős kertész munkatársakat 
keres. Feladatok: elsősorban dísznövények szaporításával, gondozásával összefüggő 
tevékenységek elvégzése, palántázás, rendszeres locsolás, kártevő-mentesítés. 
Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
megbízható, felelősségteljes munkavégzés.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: 
munkaruha készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, 
kapcsolattartás az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns 
tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk 
munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, a 
rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány 
átadása - átvétele, a rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, 
az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői 
engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. 
Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) 
OKJ-s végzettség (Kcr).

n ÚtEllEnŐr: Társaságunk útellenőr pozícióba keres új munkatársat. Feladatok:  
- az éves ellenőrzési ütemterv szerint a kerület bejárása, - a közúti jelzések 
láthatóságának ellenőrzése, - hibák dokumentálása, – üzemzavar elhárítással 
kapcsolatos, illetve a munkakezdési hozzájárulások alapján végzett burkolatbontási 
munkák ellenőrzése, nyilvántartása, - a megadott határidőre felmérések készítése a 
kivitelező osztályok részére. Elvárások: mélyépítési technikus végzettség, közútkezelői 
tapasztalat, szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, önállóság, kiváló tárgyalási, 
kommunikációs és jó problémamegoldó képesség, határozott fellépés és szabálykövető 
magatartás, precizitás.

n JEgyPénZtáros: Jegypénztáros pozícióba keresünk új munkatársat. 
Feladatok: pénztárgép kezelése, látogatók kiszolgálása és informálása, értékmegőrzés. 
Elvárások: középfokú végzettség, kommunikációs képesség, együttműködési készség, 
terhelhetőség, precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Ügyviteli 
software, Microsoft Office). Előny: kereskedelemben szerzett tapasztalat.

n Bér- és tB ügyintéZŐ: Bér- és TB ügyintéző kollégát keresünk. Elvárások: 
középfokú szakirányú végzettség (felsőfokú előnyt jelent), minimum 5 éves hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, nexONBÉR program ismerete, önállóság, jó 
problémamegoldó képesség, precizitás, kiváló kommunikációs és tárgyalási képesség, 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, 
Outlook).

n JUnior rEndEZvénysZErvEZŐ: Társaságunk junior rendezvényszervező 
munkatársat keres. Feladatok: -kulturális, szabadidős rendezvények tervezése, 
szervezése és lebonyolítása, - esemény naptárak, szórólapok, plakátok és egyéb 
kiadványok tervezése és összeállítása, - a létesítmény programjai iránt érdeklődők 
fogadása, információ szolgáltatás biztosítása, - rendezvényszervező(k) munkájának 
segítése, - szükséges adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: megkezdett 
vagy befejezett felsőfokú tanulmányok (előny: szakirányú végzettség), jó szervező, 
kommunikációs és együttműködési készség, megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, 
Internet Explorer, Outlook).

n rEndEZvény-ElŐKésZÍtŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát 
keres. Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, 
kordonozása, feliratok kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, 
tisztántartása, raktározása, - rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények 
után a terület eredeti állapotának visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: 
alapfokú végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság.

n shoP ElAdÓ: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégákat. Feladatok: - 
sportruházat, sporteszközök és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és 
megrendelések kezelése; - pénztárgép kezelése, számlakibocsátás, leltározási 
feladatok; - adminisztrációs feladatok ellátása; - rendezvényeken való aktív részvétel. 
Elvárások: középfokú végzettség, kiváló kommunikációs képesség, együttműködési 
készség, terhelhetőség, precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek 
(Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Előny: szakirányú végzettség, 
kereskedelemben és sporteszközök értékesítésében szerzett tapasztalat.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu postacím: 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

VÁLASZD A SPORTOSZTÁLYT!

LABDARÚGÁS
Eötvös Loránd

Általános Iskola

ÚSZÁS
Táncsics Általános és 
Német Nemzetiségi Iskola

A Városgazda Utánpótlás Akadémia jóvoltából már az iskoláddal 
együtt megkezdheted egészséges jövődet, sportpályafutásodat.
Már két iskolában az 1-4 évfolyamon két kiemelt sportágunk közül választhatsz!

Célunk az élethosszig tartó rendszeres testmozgás, sportolás, a mindennapos testedzés 
igényeinek kialakítása. Kiemelt célunk a kerületi utánpótlás nevelés bázisának 
megteremtése. Az iskola pedagógiai programjának megváltoztatása nélkül az első 
években a délutáni szakköri foglalkozások keretén belül történik az oktatás. Az edzések 
az 1-2. évfolyamon heti két alkalommal, míg a 3-4. évfolyamon heti 4 alkalommal 
valósulnak majd meg. A hangsúly az alapozáson, az adott sportág megismerésén van.

Az osztályba beiratkozni sikeres sport alkalmassági mérés után, orvosi igazolással lehet.

További infó: Táncsics: igazgato@tmihaly.hu | Eötvös: titkarsag@eotvosbp18.hu  | Akadémia: info@akademia18.hu

Várunk Mindenkit szeretettel!

A PESTSZENTIMREI ANTIKVÁRIUM 
(1188 Bp., Nemes u.3.)

könyvet vásárol bármilyen nagy 
mennyiségben, díjtalan kiszállással, 

szállítással. Tel: 30-546-2232
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A kortalan 
bábművészet
néhány évvel ezelőtt Meseerdőből 
érkezett közénk tündüs Manó, hogy 
megossza velünk tanulságos történe-
teit. vadnay tünde népszerű bábelő-
adásai a mai gyermekek mindennap-
jaiban előforduló konfliktushelyzeteket 
dolgozzák fel játékos formában.

Vadnay Tünde bábművész, mesemondó közel 
húsz évig dolgozott az állami Bábszínházban, 
majd második gyermeke születése után sza-
badúszó lett. Életre hívta Mesemondó Tündüs 
Manó bábszínházát, így járva az óvodákat, is-
kolákat és művelődési intézményeket, hogy mi-
nél több gyermekkel ossza meg történeteit és az 
interaktív mesélés örömét. 

– A szüleim azt mondták, hogy négyéves 
koromban megkérdezték tőlem, mi szeretnék 
lenni, én meg azt feleltem, hogy színésznő vagy 
apáca. Akkor ezzel a kijelentésemmel élénk 
derültséget keltettem a társaságban, de az élet 
végül is tényleg így hozta, hiszen bábművész és 
hittantanár lettem – mondta Vadnay Tünde. 

A bábszínház vagy bábjáték a színjátszás 
egyik legősibb formája, de sokan úgy vélik, ma-
napság már nincsen rá kereslet, hiszen a gyere-
kek a televízióból készen kapják a képi világot. 
– Bennem is néha felmerül a kérdés, hogy ér-
dekli-e még az embereket a bábszínház, de a 
tapasztalat szerencsére rácáfol az aggodalmak-
ra – mutatott rá a kerületünkben élő művész, 
aki csaknem egy évvel ezelőtt az önkormány-
zat támogatásával felkerekedett, és elkezdte 
bejárni műsorával a helyi óvodákat. – A közös 
mesélés minden formája fantasztikus élmény, 
amivel játszva bővül a gyermekek szókincse és 
fantáziája. Ugyanakkor a bábszínház egyfajta 
előszínház is, ahol a gyerekek megtanulhatják, 
hogyan kell közönségként viselkedni. Teszik 
mindezt csillogó szemekkel, gyermeki izgalom-
mal és elfojtott kuncogások közepette, aminél 
nekünk nem kell jobb visszajelzés.

Ê cs. M.

Jól beszélni 
csuda jó!
A Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat 
Xviii. kerületi logopédusai a logopé-
dia Európai napjának keretében tartot-
tak rendezvényt március 8-án a lőrinci 
nagykönyvtárban. A program főként a 
fejlesztés játékos oldalát mutatta be.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ) a 
nevelési tanácsadástól kezdve a korai fejlesz-
tésen át a gyógytestnevelésig számos feladatot 
ellát. Tagintézményei, azokon belül a munka-
közösségei nagyfokú önállósággal bírnak, a 
szakemberek egymás munkáját kiegészítve és 
egymás szakértelmére építve foglalkoznak a 
gyermekekkel. Bár a logopédiai munkaközösség 
csak rövid ideje tartozik a szakszolgálathoz, rég-
óta eredményesen tevékenykedik a kerületben.  
– A Logopédia Európai Napjához kapcsolódóan 
a helyi logopédusok hosszú évek óta szervez-
nek programokat – mondta Herneczki Márton, 
az FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézményének 
igazgatója. – Idén a munkaközösség egy olyan 
előadásokkal, bemutatókkal és beszédszűréssel 
tarkított programmal készült, amelyik a játék 
fontosságára épít, a játékos oktatás lehetőségeit 
mutatja meg.

A rendezvényen a vendégeket Galgóczy Zol-
tán alpolgármester köszöntötte. Utána Szabóné 
Vékony Andrea gyógypedagógus szakmai elő-
adása következett, amely azt mutatta meg, hogy 
milyen lehetőségek vannak a számítógép logo-
pédiai fejlesztőeszközként való bevetésére. Ké-
sőbb az érdeklődők a logopédusok által készí-
tett logopédiai játékokat próbálhattak ki. Túriné 
Jámbor Rita logopédus, népzenész elmondta: a 
játékok nemcsak anyagi megfontolásból készül-
nek saját kezűleg, hanem azért is, mert kevés a 
felhasználható eszközök száma, valamint így 
adott beszédproblémákra fókuszálhatnak. 

Ez a rendezvény jó alkalom volt a szakembe-
reknek az ötletbörzére és a tapasztalatcserére. A 
játék alatt a szülők és a gyermekek tanácsadá-
son és beszédszűrésen vehettek részt.

Ê csernai M.

Lengyel húsvét 
A Xviii. kerületi lengyel nemzetiségi 
Önkormányzat húsvéti találkozót szer-
vezett március 22-én a senator ren-
dezvényteremben. 

Hagyományos húsvéti ételszentelésre, vala-
mint a közelgő húsvét ünneplésére és kötetlen 
beszélgetésre gyűltek össze a kerületben, il-
letve a fővárosban élő lengyel nemzetiségűek.  
Mielőtt megkezdődött az ünnepség, a vendé-
gek apraja-nagyja a terem egyik sarkában ki-
próbálhatta a kézügyességét, például lengyel 
népi motívumokkal tojást, fakanalat, vágó-
deszkát díszíthettek. 

Az ünnepség résztvevőit Balogh Katarzyna 
Miroslawa, a helyi lengyel önkormány-
zat elnöke köszöntötte, majd Krzysztof 
Grzelak, a Mindenkor Segítő Szűz Má-
ria Lengyel Perszonális Plébánia plébá-
nosa a húsvéti népszokásokról beszélt.  
Lengyelországban a nagyszombat az ételek 
megszentelésének napja. Az emberek legalább 
hétféle ételből tesznek egy keveset a kosaruk-
ba, amiből nem hiányozhat a tojás, a sonka, a 
kenyér, a só, a torma, a sajt és a sütemény. A 
finomságokkal teli kosarat kézzel hímzett fe-
hér kendővel takarják le, úgy viszik áldásra a 
templomba. 

A húsvétvasárnap meghitt családi körben te-
lik. A reggeli étkezés a megszentelt tojások egy-
mással való megosztásával kezdődik. A hagyo-
mányos ünnepi menü része a zurek (savanyú 
krumplileves) és a mazurek nevű sütemény is. 
Húsvéthétfőn aztán felkerekednek a legények, 
hogy a környék legszebb lányait meglocsolják, 
de nem kölnivel, hanem vízzel, a lábukat pedig 
fűzfavesszővel veregetik meg. így aztán a lá-
nyok lába aztán elárulja, hogy kinek nem volt 
locsolója…  

Az atya a húsvéti népszokásokról szóló be-
számolóját követően megszentelte az asztalon 
sorakozó ünnepi ételeket, majd áldást osztott 
a vendégekre. 

Az ételszentelés után mindenki kedvére vá-
logathatott a finomságokból. Aki pedig már 
az otthoni ünnepi fogásoka készült, az lengyel 
sonkát, felvágottat, kolbászt vásárolhatott.

Ê Fülep E.

Családias 
könyvtár 
A havanna-lakótelepi Könyvtár sokféle 
színes programmal várja a gyerekeket 
és a felnőtteket.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Havanna-
lakótelepi Könyvtára eléggé eldugott helyen 
található. Sajnos nem jelzi útbaigazító tábla, és 
az épület bejárata is nehezen fedezhető fel. Ezt 
azonban bőven ellensúlyozta az, hogy a könyv-
tárban kellemes élmény várt rám. 

Az előtérbe belépve két kiállítás is látható: 
az egyik Shakespeare, a másik Kondor Béla 
életének legfontosabb állomásait mutatja be. 

Hargitai Judit, a könyvtár megbízott veze-
tője kedvesen fogadott, és nagy szeretettel be-
szélt a „birodalmáról”. 

– Nagy kincs ez a családias könyvtár – 
mondta –, a lakótelepiek nagyon szeretik ezt a 
helyet. Itt minden korosztály megfordul, de fő-
ként a középkorúak és az idősebbek. Már isme-
rem a könyvtárlátogatókat, tudom, ki milyen 
könyvet szeret, és aszerint ajánlok olvasnivalót.  
A könyvtárnak mintegy 800 tagja van, akik 14 
ezer kötet közül válogathatnak. 

– Kéthetente kapunk új könyveket, és 
igyekszem olyan programokat is szervezni, 
hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének 
megfelelőt. 

Nagy sikere volt többek között a Szele-
burdi Meseszínház produkciójának, ezért az 
idén is meghívjuk a társulatot. A terveink-
ben szerepel író-olvasó találkozó is, amely-
re Nemere Istvánt szeretnénk meghívni. 
Óvodás- és iskoláscsoportok is ellátogat-
nak a könyvek birodalmába, hogy ismer-
kedjenek annak különleges atmoszférájával. 
Ennek jegyében április 21-én délelőtt a Darus 
iskola egyik osztályának tart itt előadást Tósoki 
Anikó előadóművész. 

– A gyerekek nagyon szeretik a kézmű-
ves foglalkozásokat is. A munkáikat ter-
mészetesen hazavihetik, de a legjobban 
sikerült alkotásokat egy ideig a látogatók 
is megtekinthetik a könyvtár vitrinjében.  
A programban évek óta szerepel a minden 
hónap első hetében megszervezett Csevegő 
csütörtök, amelynek érdekessége, hogy a té-
máját mindig a résztvevők határozzák meg. 
Az önkormányzat évről évre jelentős összeg-
gel támogatja a könyvtárat, ami nagyban hoz-
zájárul ahhoz, hogy színvonalas programokat 
tudjunk szervezni valamint újabb könyveket 
szerezhessünk be – tette hozzá Hargitai Ju-
dit. 

Ê Fülep

Az egészségért és a biztonságért
A tavasz beköszöntével fogadalmakat teszünk, hogy holnaptól többet mozgunk, 
vitamindúsabban étkezünk, egészségesebben élünk. A fogadalmak persze csak 
annyit érnek, amennyit ezekből be is tartunk. Ösztönzőkre van szükség. A gloriett 
sportiskolai általános iskola március 22-én nyolcadik alkalommal rendezett ennek 
jegyében egészség-, sport- és közlekedésbiztonsági napot. 

– A Gloriettben fontosnak tartjuk az egészség- és 
környezettudatos nevelést –kezdte a köszöntőjét 
Timotityné Sibalin Hajnalka, a sportiskola igaz-
gatónője. – Már kisiskoláskortól a sport szerete-
tére neveljük a gyerekeket. Ezen a rendezvényen 
játékos bemutatókkal, testre szabott tanácsokkal 
segítjük a sportágválasztást, az egészségmegőr-
zést. A mai nap másik célja az, hogy a diákok 
megismerjék a rendőrség, a tűzoltóság és a ka-
tasztrófavédelem munkáját. Iskolánk pedagógu-
sai, edzői és a „védőnéni” színes programokkal, 
a szülők pedig vitaminban gazdag finomságokkal 
biztosítják rendezvényünk sikerét.

Lévai István Zoltán alpolgármester (képün-
kön) a megnyitóbeszédében kiemelte: 

– Az egészség, a sport összefüggő fogalmak. A 
sorrend is sokat sejtet. Sokszor elhangzik a „csak 
egészség legyen” mondás. Az egészség meglétének 
a mozgás az egyik előfeltétele. A rendszeres spor-
tolás karbantartja az egészségünket. A Gloriett 
iskola mindkét elvárásnak tökéletesen megfelel. 

A közbiztonsági bemutató sikerét pedig előre 
borítékolom. A mai rendezvény kiváló alkalom 
arra, hogy megismerkedjetek a rendőrség, a tűz-
oltóság és a katasztrófavédelem titokzatos világá-
val. Mindehhez kívánok nektek jó szórakozást. 

Zsibongás, nevetés, jókedv jellemezte a három 
helyszínen megtartott programkavalkádot. Száz 
és száz kérdésre válaszoltak a közbiztonság avatott 
szakértői. Szólt a sziréna, villogtak a kék és piros 
fények, tűzoltófecskendős, rendőrautós, motoros, 
sőt rendőrlovas fotók százai készültek. Sebők Ág-
nes, a rendezvény főkoordinátora a helyszínek 
közötti rohangálását meg-megszakítva köszön-
te meg a szervezők lelkiismeretes munkáját és a 
résztvevők lelkes közreműködését. Az eseményen 
megjelent Minyóczki Árpád, a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság megbízott vezetője és Tordai 
László, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén 
is illetékes XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság 
vezetője.

Ê g. A.

A zuglói Varga Márton Kertészeti és Földmérési 
Szakképző Iskola diákjai jótékony céllal végez-
ték a szakmai gyakorlatukat a Lakatos-lakótele-
pen lévő bölcsődében. 

– A fiatalok érettségi utáni elsőéves oKJ-s 
parképítő technikusok – mutatta be a diákjait 
Kovács Andrea, az iskola gyakorlati szaktanára. 
– Mindig úgy választjuk meg a szakmai gya-
korlat helyszínét, hogy a munka hatékony és a 
gyerekeknek is hasznos legyen. Figyeljük többek 
között a pályázatokat, így jutottunk el a zöld ci-
vil szervezetek gerillakertészeti felhívásához. A 
helyszín kiválasztásában segítségünkre volt a 
helyismeretünk, lévén hogy korábban is dolgoz-
tunk már a kerületben, többek között a reformá-
tus templom kertjében.

Az elültetendő növényeket a Csibekas böl-

csőde szülői közössége vásárolta meg.  – Mivel 
bölcsődéről van szó, különös gonddal kellett 
kiválogatni, hogy mit ültethetünk az udvarra, 
hiszen a növényzet nem lehet szúrós, allergén, 
illetve mérgező termésű – mondta Kovács And-
rea. – A játszóudvaron az utcáról érkező por- és 
zajszennyeződést kívántuk csökkenteni. Ehhez 
a fagyalsövény tűnt a legalkalmasabbnak, ami 
sűrű növésű, és könnyen fenntartható, gondoz-
ható.

A Csibekas bölcsődével kapcsolatos hír az is, 
hogy az asztalosmunkában járatos apukák segít-
ségével ízléses fakeret készült a veteményeskert-
ben az ágyásokhoz, így a bölcsődések a közeli 
közösségi kerthez hasonló körülmények között 
termeszthetnek itt zöldségféléket.

Ê p. A.

Megszépült a Csibekas udvara
Fiatal kertépítők lepték el március 22-én a Csibekas bölcsőde udvarát, és szorgos 
munkával frissítették fel a közelmúltban megújult épület körüli zöld területet. 
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 8. 17 óra: Tavaszköszöntő 
– a Baranecz Katalin olajfestmé-
nyeiből nyíló kiállítás ünnepélyes 
megnyitója. A tárlat május 5-ig 
látható.
Április 10. 15 óra: Maude és 
Harold – a Körúti Színház előadása. 
Belépőjegy: 2400 Ft, diák/nyugdí-
jas: 1700 Ft.
Április 16. 15 óra: Számít6sz rám 
klub
Április 17. 17 óra: A föltámadás 
szomorúsága – Hobo Ady-estje. 
Belépőjegy: 1000 Ft.
Április 23. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Április 23. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Április 24. 11 óra: A három kisma-
lac és a farkasok – a Hepp Trupp 
Bábszínház előadása. Belépőjegy: 
990 Ft/fő.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövete-
lekre előzetes egyeztetés alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 9. 8 óra: Royal Futár – 
kispályás labdarúgótorna
Április 11. 14 óra: Játsszunk 
együtt! III. forduló
Április 15. 21 óra: Városgazda 
Utánpótlás Akadémia–Romhány SE 
NB II-es bajnoki futsalmérkőzés
Április 17. 10 óra: PLER-Budapest–
Heves férfi NB II-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Április 23. 9.30: Játsszunk együtt! 
Szuperdöntő
Április 23. 18 óra: PLER-
Budapest–Mezőkövesd férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 24. 9 óra: Korfball bajnoki 
forduló az 1908 SZAC KSE szer-
vezésében
Április 29. 18 óra: PLER-
Budapest–Eger Eszterházy férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 29. 21 óra: Városgazda 
Utánpótlás Akadémia–Dunakeszi 
NB II-es bajnoki futsalmérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 8–9. 19 óra: a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola filmzenei koncertje
Április 10. 9 óra: Rock and roll-
verseny
Április 22. 19.30: Horgas Eszter és 
barátai – koncert
Április 24. 10 óra: ECDS-
táncverseny
Április 30-án: I. Városgazda 
FittAkadémia a Decathlon támo-
gatásával 

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 7. 17 óra: Bűnmegelőzési 
előadás nyugdíjasoknak. Téma: 
Hogyan ne váljunk áldozattá? 
Meghívott előadók: Keviczky Csilla 
rendőr hadnagy és Fábián Mónika 
rendőr főtörzsőrmester
Április 11. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja
Április 13. 16.30: Társasjátékklub
Április 20. 16.30: KézműveSzerda
Április 21. 17 óra: Mit meséljek, 
hogyan meséljek? Az alkotó-fejlesz-
tő meseterápiás módszer bemuta-
tása. Előadó: Náfrádi Anikó.
Április 23. 9 óra: Családi szombat 
színes programokkal
Április 27. 16.30: Társasjátékklub
Április 28. 17 óra: Nyolc orvos 
gyógyeljárásai – Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása az 
egészséges életmód jegyében
A Galéria 18 kiállítóteremben ápri-
lisban László Melinda művésztanár 

tárlata tekinthető meg. 
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Április 22. 17.30: Dóri néni meselá-
dikája – bábozás gyermekeknek. A 
belépés ingyenes.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Április 7. 10 óra: Csevegő csütörtök
Április 13. 16 óra: Receptcsere
Április 18. Bűnmegelőzési előadás 
nyugdíjasoknak. Téma: Hogyan 
ne váljunk áldozattá? Meghívott 
előadók: a XVIII. kerületi Rendőrka-
pitányság munkatársai.
Április 20. 16 óra: Kézműves foglal-
kozás – tavaszi virágok készítése
Április 29. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
A könyvtár nyitvatartási idejében 
Pestszentlőrinc művészzsenijé-
nek, Kondor Bélának az életét és 
munkásságát bemutató kiállítás 
tekinthető meg a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjte-
mény rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 8. 14 óra: Szívdesszert – vi-
dám versmondó verseny diákoknak 
a költészet napja alkalmából. A 
jelentkezéseket a 291-6564-es 
telefonszámon várjuk. A verseny 
helyszíne: Városháza-díszterem, 
Városház utca 16.
Április 9. 10 óra: Interaktív 
állatsarok. Vezeti: Maros Mónika, 
részvételi díj: 800 Ft.
Április 9. 18 óra: A Hunyadiak 
kora a görög kapcsolatrendszer 
függvényében. Dr. Diószegi György 
Antal művelődéskutató előadása a 
XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében.
Április 9. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Április 10. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szerve-
zésében
Április 10. 10 óra: Csokikoncert
Április 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 11. 18 óra: Apák és fiúk – 
Nyerges Attila (Ismerős Arcok)
Április 11-től nyolc napon keresztül 
ingyenes dohányzásleszoktató 
kurzus. Kezdési időpont: 18 óra.
Április 12. 17 óra: GYIMT – a kö-
zépiskolások részére meghirdetett 
fotópályázat ünnepélyes eredmény-
hirdetése és a kiállítás megnyitója
Április 13. 18.45: Zumba Nikivel
Április 14. 13.30: V. Költészetnapi 
Nyugdíjas Versjáték Fesztivál. Köz-
reműködnek a kerületi nyugdíjasok. 
Műsorvezető: Tósoki Anikó vers-
mondó-előadóművész. Jelentkezni 
lehet: tosokianiko@citromail.hu. 
Április 16. 19 óra: Hyppolit, a lakáj. 
Eisemann Mihály, Zágon István és 
Nóti Károly kétrészes zenés vígjá-
téka a Figurák Színjátszó Társulat 
és az Art’z Más Társulat közös 
előadásában. Belépőjegy: 1500 Ft.
Április 17. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 18. 10.30: Színielőadás 
gyermekeknek a Portéka Színpad 
előadásában
Április 19. 18 óra: Az a csodálatos 
antik világ – Pais István filozófia-
történész, ny. egyetemi docens 
előadássorozata. Mottó: Az igazság 
nem tűr meg álnokságot. 
Április 20. 18.45: Zumba Nikivel
Április 21. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele
Április 22. 19 óra: A vörös malom 
– musical az Otthon Theatrum 
előadásában
Április 23. 15 óra: Terefereklub
Április 23. 15 óra: Születésed nap-
ján – magyarnóta-műsor. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.

Április 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 26. 18 óra: a TV18 élő 
műsorfelvétele sztárvendégekkel
Április 27. 18.45: Zumba Nikivel
Április 30. 8 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinc Sakk-kör szerve-
zésében
Szombatonként 9 órától kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely. 
Vasárnaponként 8.30-kor ingyenes 
jóga, 10 órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, több-
nyelvű tárlatvezetés, múzeumpeda-
gógiai programok minden korosz-
tálynak (a kínálatról a honlapunkon 
lehet tájékozódni), vándorkiállítások 
kölcsönzése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, helytörténeti 
kiadványok árusítása.

MÚZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 
14 és 18 óra között tart nyitva.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 8. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Április 8. 10 és 15 óra: A szépség 
és a szörnyeteg – színielőadás 
gyermekeknek a Nektár Színház 
előadásában. Belépőjegy: 980 Ft.
Április 8. 15 óra: Verset hoztam – 
verses program a költészet napja 
alkalmából. 

Április 9. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
Április 10. 15 óra: Dandin György, 
avagy a megcsúfolt férj – a Szalag 
Színház előadása. Belépőjegy 
elővételben: 2000 Ft, az előadás 
napján: 2200 Ft.
Április 11. 15 óra: Nappal hold kél 
bennem – Turek Miklós versszín-
házi előadása József Attila utolsó 
éjszakájáról. Belépőjegy: 800 Ft, 
csoportoknak 500 Ft. (Csoportoktól 
előzetes bejelentkezést kérünk!)
Április 11. 16 óra: Versfaállítás. 
Hozza el kedvenc versét, s legyen 
a versfa egyik gyümölcse a lélek 
jóllakatása érdekében.
Április 15. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves klub felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára.
Április 16. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub – zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Április 17. 10 óra: Családi nap a 
Föld napja alkalmából.
Április 17. 11 óra: Utcazenebona – 
fúvósok koncertje a Nemzeti Kultu-
rális Alap (NKA) támogatásával.
Április 19. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett téma: theta healing. 
Meghívott előadó: Nagy Szilvia, 
belépőjegy: 400 Ft.
Április 20. 17.30: Kertbarátklub. 
Tervezett téma: Az élelmiszer-biz-
tonság kérdései és a lehetséges 
válaszok. Előadó: Gergely László. A 
belépés díjtalan.
Április 22. Erdő-mező barangoló. 

Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Útvonalterv a 
kirándulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-3266-
os telefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen kapható.
Április 22. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház a tavasz köszön-
tése jegyében. Vezeti: Plugor Judit. 
Belépőjegy gyermekeknek 500 Ft, 
felnőtteknek 800 Ft. A rendezvényt 
az NKA támogatja.
Április 23. 10 óra: Ikertalálkozó a 
védőnői szolgálat szervezésében
Április 23. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára.
Április 23. 18 óra: Pestszentimrei 
Zenebona – a Grassalkovich Kvar-
tett koncertje. Belépőjegy: 800 Ft. 
A rendezvényt az NKA támogatja.
Április 24. 10 óra: Egzotikus- és 
kisállatbörze a Föld napja alkal-
mából
Április 27. 18 óra: Hagyományos és 
letisztult formák – Zsolnay Mihály 
fafaragó művész kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond Feledy 
Balázs művészettörténész.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
jelentkezni, az időpontjukról érdek-
lődni az elérhetőségeinken lehet.

BAl 18
üllői út 337. 

(MSZP-székház)
Április 13. 17 óra: Közéleti kávézó. 
Meghívott vendég: Gőgös Zoltán, az 
MSZP elnökhelyettese, országgyű-
lési képviselő. Házigazda: Kunhalmi 
Ágnes országgyűlési képviselő. 
Beszélgetőpartner: Gyuricza Péter 
újságíró.

PolgároK háZA

üllői út 517.
Április 17. 16 óra: Madách-filmklub.
„Indokína” – francia romantikus 
dráma (160 perc)

MIéNk Itt A tér!

A Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény áprilisban 
felfedezősétákat szervez a 2015-
ben a Tér-Köz pályázat nyomán 
megújult Kossuth térre. A sétákon 
megismerkedünk a park, a tér, 
valamint az épületek történetével, 
közösen felfedezzük az építészeti 
jellegzetességeket, a szobrokat, a 
növényzetet és a tér díszítőelemeit. A 
45 perces programra minimum 8 fős 
önszerveződő csoportok és iskolai 
osztályok jelentkezhetnek. Az iskolák 
jelentkezését április 30-ig várjuk 
a sétákra, amelyek alkalmával az 
egyes korosztályok életkori sajátos-
ságaihoz igazított tevékenységekkel, 
játékokkal, feladatokkal, megfigye-
léssel vesszük birtokba a teret.
Jelentkezni Rozgonyi Saroltánál 
lehet: muzeum18ker@gmail.com, 
sarolta.rozgonyi@gmail.com, 06-20-
921-4414.

AZ A csoDáLAtos 
őrVIDék!

A történelmi Magyarország egyik 
csodálatos régiójába, az Őrvidékre 
szervez kirándulást július 13–18. 
között az Üde Színfolt Egyesület. 
A civil szervezet hat évvel ezelőtt 
határozta el, hogy saját szervezésű 
rendezvényekkel és kirándulásokkal 
aktív kapcsolatot teremt a kerület 
és a Trianonban elvesztett magyar 
területek lakosai között. Az elmúlt 
években az összes történelmi régi-
óból hívtak művészeket, civil közös-
ségeket, és ők maguk is ellátogat-
tak e területekre. A most tervezett 
hatnapos kirándulás programjában 
gyakorlatilag minden szerepel, amit 
az Őrvidéken érdemes megnézni: 
a kismartoni kastély, Fraknó vára, 
Szentmargitbánya, Liszt doborjáni 
szülőháza, Velem, Kőszeg és még 
sok-sok érdekesség. A kirándulás-
sal kapcsolatban Somlai Zsuzsa 
elnöknél lehet érdeklődni (somlai.
zsuzsa@freemail.hu, illetve 06-30-
601-2035.

Újra Színpadon 
a Legjobb 
FILmzenék
harmadik alkalommal kínál felejthetetlen zenei élményt a 
filmrajongóknak a dohnányi Ernő Zeneiskola.  Az elmúlt 
évek legsikeresebb filmzenéivel és betétdalaival idén két 
egymást követő este örvendeztetik meg a közönséget.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola 2012-ben rendezte meg első filmzenei 
koncertjét, amivel egy rendhagyó műfajt honosított meg a kerület-
ben. A tánccal és látványelemekkel tarkított, közel kétórás második 
előadás sikere már akkora volt, hogy idén az érdeklődők már két es-
tén, április 8-án és 9-én hallgathatják a nagyvilág filmzenéit a zene-
iskola növendékeinek előadásában. A 19 órakor kezdődő koncerten 
felcsendülnek többek között a Star Wars és a Trónok harca filmek 
zenéi, akárcsak olyan „klasszikusok”, mint a Csinibaba, a Profi vagy 
Az utolsó mohikán. Az est házigazdája Szulák Andrea énekesnő, 
színművésznő lesz, a műsort Molnár Ferenc, a Madách Színház ko-
reográfusa rendezi. A koncerten közreműködnek a Dance City Cen-
ter Musical- és Tánciskola diákjai, a Sonore Vegyeskar, a Vörösmar-
ty Gyermekkar és a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet Férfikara.

A jegyek már elővételben elkeltek mindkét koncertre.
Ê cs. M.

jótékonySÁgI 
kerékpÁroS 
FeLvonuLÁS
A semmelweis Egyetem i. sz. gyermekklinikája (Bókay 
gyermekklinika) 2014-ben ünnepelte fennállásának 175. 
évfordulóját. Ez a jubileum egyben a hazai gyermek-
gyógyászaté is volt, hiszen a klinika hazánkban az első, 
Európában a 4. ilyen intézmény volt.

A klinika két éve a „sport – egészség – hagyomány” jegyében jó-
tékonysági célú kerékpáros családi nappal ünnepelte az évfordulót, 
összekötve a Bókay dinasztia két ágát képviselő intézményt és a 
XVIII. kerületi Bókay-kertet.

2016-ban „Tour de Bókay 175 + 2” elnevezéssel április 24-én 10 
órától ismét megtartják a menetet, amelynek elsődleges célja a kli-
nika alapítványának, a betegellátásnak a támogatása.

Előnevezés határideje: április 15., a támogatási összeg átutalá-
sával a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány számlájára (10100792-
04119200-01003009, http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu)

Helyszíni nevezés: április 24-én 9 órától 
Helyszíni nevezés díja: (alapítványi támogatás): 1200 Ft/fő vagy 

3000 Ft/ család
A menet a klinikától indul (VIII., Bókay János u. 53.), és a  

Bókay-kertbe érkezik (XVIII., Szélmalom u. 33.).
Útvonal: mintegy 10 km hosszan az Üllői úton a XVIII. kerületi 

Baross utcáig, onnan a Wlassics Gyula és a Vasvári Pál utcán át a 
Bókay-kertig (összesen kb. 1 órás út)

A Bókay-kertben rövid megemlékezést tartanak a kerület képvi-
selői a Bókay családról, a hozzájuk köthető helytörténeti érdekes-
ségekről. A rendezvényen csak a közúti közlekedés szabályainak 
megfelelő kerékpárral lehet részt venni, és védőfelszerelés haszná-
lata ajánlott. Célba érkezéskor frissítő, családi programok és a Du-
maszínház sztárjai várják a kerékpárosokat.

További információ: dr. Tóth-Heyn Péter (totheyn@gyer1.sote.
hu, 06-20-825-8269)

a megcSÚFoLt 
Férj eSete
Mi határozza meg egy ember értékét a világban? Rang, pénz, szár-
mazás, esetleg a teljesítmény? Vagy az is minősíthet, hogy valaki 
mi mindenre képes – mennyire válik sebezhetővé vagy éppenséggel 
nevetségessé – határtalan szerelmében? Molière örökbecsű vígjátéka 
ma is aktuális. Dandin György, a gazdag paraszt feleségül veszi a 
teljesen elszegényedett Lükeházy nemesi család lányát, Angyalkát. 
De kinek jó ez? Angyalka fiatal, élni és hódítani akar, Dandin pedig 
hűséges feleségre vágyik. Mindebből mi sülhet ki? Tragédia, komé-
dia vagy tragikomédia…?

A Szalag Színház előadására a belépőjegy elővételben 2000 Ft, az 
előadás napján 2200 Ft.

Időpont és helyszín: április 10. (vasárnap), 15 óra, PIK Ház (Vas-
út utca 48.).
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Aki részt szeretne venni a FittAkadémián, az vigyen magával váltóruhát

– Első alkalommal rendezik meg a 
FittAkadémia elnevezésű eseményt. Hogyan 
készülnek?

 – Nagy lelkesedéssel vágtunk neki a kihí-
vásnak, elsősorban azért, mert több helyről 
is megerősítést kaptunk, mondván, szükség 
van egy ilyen jellegű sportos rendezvényre. 
Már az előkészületeket is fontosnak tartjuk, 
így a fitnesz iránt érdeklődők igényeinek 
maximálisan megfelelő szakmai programot 
állítunk, állítottunk össze. Ugyanakkor fon-
tos, hogy megőrizzük a rendezvény családi-
as jellegét.

 Hozzál VáltóRUHát!
– Mivel várják az érdeklődőket a Sportkas-
télyba?

– Lényeges, hogy a család minden tagja 
megtalálja a számára megfelelő, neki tetsző 
elfoglaltságot. A színpadi műsort is ennek a 
szellemében állítjuk össze. Úgy, hogy a ki-
csiktől a nagyokig, a férfiaktól a nőkig min-
denkit megmozgassunk. Aki részt szeretne 
venni a FittAkadémián, az hozzon magával 
váltóruhát, mert interaktív bemutatókat és 
edzéseket tartanak majd az edzők. Aki csu-
pán nézelődni akar, de mozogni egyelőre 
nem, azt is várjuk, mert számukra is izgal-
mas programokkal készülünk.

– A tervek szerint sztárvendégek is érkez-
nek, akik „elcsábíthatják” az érdeklődőket 
ebbe a különös, izgalmas világba. 

 – Több híresség is eljön a Sportkastély-
ba, s nem csupán edzéseket tartanak, hanem 
életmódtanácsokat is adnak. A vendégünk 

lesz Miló Viktória  tizenegyszeres all-style 
karate és kétszeres kung-fu világbajnok, két-
szeres kick-box karate Európa-bajnok, több-
szörös Európa-kupa- és világkupagyőztes, 
aki 2003-ban profi ökölvívó-világbajnoki cí-
met szerzett légsúlyban, ezt követően pedig 
négy címvédése is volt. Viki kung-fu aerobik 
oktató, személyi edző és életmód-tanácsadó. 
A FittAkadémián warrior-tréninget tart 
majd 11 órától.

sztáRoK soRa
– Már csak őmiatta is érdemes fittnek lenni 
ezen a napon…

– Igen, de a sornak ezzel még nincs 
vége… Béres Alexandra 15 órától lép szín-
padra. Bizonyára sokan ismerik a két-
szeres fitnesz magyar és Európa-bajnok, 
fitneszvilágbajnok Alexandrát. A Gilda 
Max hálózat szakmai igazgatója ő, a Súly-
kontroll-program vezetője, és aerobik-step 
mesteredző is. Szentgyörgyi Rómeót, a Pécsi 
Sasok aerobikformáció egykori kiválóságát 
is sokan ismerhetik. ő a magyar válogatott 
tagjaként triókategóriában hatszoros világ-, 
kétszeres Európa-bajnok, valamint a négy-
évente megrendezett világjátékok győztese. 
Életvezetési tanácsadó, TRX, kettlebell és 
aerobik személyi edző. Rómeó 10 órától tart 
Jó reggelt! aerobikot.

– Mi lesz, ha valaki annyira felébred, hogy 
ebéd után sem akar sziesztát tartani?

– Semmi baj, mert jön Katus Attila, aki 
szintén a Pécsi Sasok aerobikformáció egy-
kori tagja, s Szentgyörgyi Rómeóval és a 

testvérével, Katus Tamással ért el sikereket. 
Attila személyi edző, aerobikoktató, élet-
módszakértő, indoor cycling- és jógaoktató. 
A Katusfood, Katusbody brand megalkotó-
ja. ő 14 órától tart edzést.

lEsz FIttbüFÉ Is
– A bemutatókon kívül milyen programok 
lesznek?

– A színpadi műsorok mellett játszósa-
rok várja a legkisebbeket, a hölgyek a szép-
ségsarokban tölthetik el a szabad perceiket, 
és férfias programokkal is készülünk: mivel 
aznap minden az egészségről szól, állapot-
felmérésen és szűréseken is részt vehetnek 
az urak. Lesz FittBüfé is, biztosan nagy for-
galommal, mert ki ne éhezne meg a sporto-
lástól.

– A szabadidősport-szakosztályban hány 
sportágban folyik a munka, és hány szakem-
ber irányításával?

– Jelenleg hat edző dolgozik, mindenki 
más mozgásformát képvisel. A sportolásra, 
fittségre vágyók megismerkedhetnek a jó-
gával, azon belül tartunk női jógát, hatha-
jógát és dinamikus jógát. Akinek ez sem 
elég, van Wu Shuang Dao yin kínai ge-
rinctorna, amelynek a megelőzésben és az 
utókezelésben is fontos szerepe van. A di-
namikus edzéseket kedvelők részt vehetnek 
alakformáló órán, funkcionális tréningen 
vagy zumbán. A legkisebbek körében pedig 
egyre népszerűbb a gyermektánc.

KözössÉgFoRmálás
– Mi lehet a FittAkadémia hozadéka?

 – Az, hogy minél többen kezdjenek 
el mozogni, mert a sport fél egészség, s 
nemcsak testileg, de lelkileg is feltölt. A 
FittAkadémián azok is részt vehetnek, akik 
eddig csak kacérkodtak a gondolattal, hogy 
elkezdenek sportolni, de még nem vágtak 
bele. Megéri, mert egy napijegy áráért kü-
lönféle mozgásformákat próbálhatnak ki. 
Nem beszélve arról, hogy a csoportos edzé-
seknek közösségformáló szerepük is van, 
ami nem elhanyagolható a mai világban.

Ahol MindEn PErC AZ EgésZségrŐl sZÓl

� „Fitnesztörténelmi” esemény helyszíne lesz április utolsó szom-
batján a Pestszentimrei sportkastély. a Városgazda Utánpótlás 
akadémia által rendezett Fittakadémia sokaknak nyújthat kellemes 

kikapcsolódást. az akadémia szabadidősport-szakosztályának vezető-
jét, blocosz adriennt kérdeztük.

csábulj el!

A 14–15. oldalt összeállította: róth Ferenc

„A csoportos edzéseknek közösségformáló szerepük is van, ami nem 
elhanyagolható a mai világban.”

MISKoLCI 
ÉREMESő
Március 19–20-án rendezték meg Miskolcon az úszó 
diákolimpia országos döntőit, amelyeken kitűnően 
szerepeltek a kerületi gyerekek. A versenyről tenczer 
szabolcs edző, az Aqua 18 szabadidős Úszó és sport-
egyesület elnöke számolt be.

– Mint minden évben, az idén is felejthetetlen élmény volt a két-
napos viadal. Már csak azért is, mert az ország összes megyéjé-
ből ezernél is több gyerek ugrott a medencébe, hogy diákolimpi-
ai bajnoki címet szerezzen – mondta Tenczer Szabolcs. – Ami a 
korosztályokat illeti, a kerületi iskolások a 2. és a 4. korcsoport-
ban szerepeltek kiválóan, négy aranyat nyertek. Nagyon jó idő-
eredmények születtek, ami jelzi a versenyek magas színvonalát. 
Nem egy korcsoportban az első három helyezett időeredménye 
az úszószövetség évjáratos ranglistájának az első 10–15 helyére is 
felfért. Ez pedig garancia arra, hogy a színvonal évről évre maga-
sabb lesz. Ahogy az a magyar úszósporthoz illik. 

A szakember hozzátette, hogy már önmagában az csodának 
nevezhető, hogy a miskolciak két nap alatt képesek voltak lebo-
nyolítani a diákolimpiát.

A kerületi iskolákba járó tanulók legjobb eredményei:
2. korcsoport 
50 m mell: 1. Sámóczi Milán (Kandó iskola).
50 m gyors: 2. Wielkewicz Lara (Piros iskola). 
4 x 50 m gyorsváltó: 1. Kandó Téri általános Iskola (Cseh Ba-

lázs, Schidlik ádám, Tompos Tamás, Sámóczi Milán).
4. korcsoport.
100 m mell: 1. Lajos Bálint (Piros iskola). 
100 m mell: 1. Fekete Zsófia (Kapocs iskola).
 
igaz, hogy az 5. és a 6. korcsoportban kiválóan 
szereplő diákok nem kerületi iskola tanulói, 
de mint helyi lakosok és itteni egyesületben 
versenyzők megérdemlik, hogy leírjuk a nevüket.
A 100 m-es gyorsúszásban leidal tibor és leidal 
nóra a 2. helyen végzett.
A 100 m-es hátúszásban Kaminszky Bence 
aranyat szerzett, akárcsak a 4 x 50 m-es 
gyorsváltóban leidal tibor, leidal dániel és 
Kaminszky Bence. (A váltó negyedik tagja nem 
kerületi lakos.) 

SZTáRoK 
AZ ISKoLáBAN
nem mindennap fogadhatnak olyan illusztris vendé-
geket a gloriett sportiskolai általános iskola diákjai, 
tanárai, mint nemrégiben, amikor egy csapásra két 
olimpiai bajnokot is „ütöttek”. A olimpiai aranyérmes 
vízipólózó, Kárpáti györgy és az európai ezüstcipős 
labdarúgó, dunai ii. Antal volt az intézmény vendége.

 
Amint az igazgató, Timotityné 
Sibalin Hajnalka elmondta, fe-
lejthetetlen délutánt tölthettek 
el Kárpáti György vízilabdázó 
és Dunai II. Antal labdarúgó 
társaságában március elején. 
A két bajnok a Halhatatlan 
Magyar Sportolók Egyesüle-
tének közvetítésével látogatta 
meg az iskolát. A legendák, 
akik egyébként is ismertek a 
jó poénjaikról, vidám hangu-
latot teremtettek. A gazdag 
pályafutásukat és életük leg-
szebb emlékeit bemutató rö-
vidfilmek megtekintése után 
őszintén válaszoltak még a 
„legrafináltabb” kérdésekre is. 
A találkozón Vizy András mű-
sorvezető működött közre. 

– A vendégeink példát ál-
lítottak a kedves és jókedvű 
történeteikkel, s ami nem el-
hanyagolható: a sport kiemelt 

fontossága mellett a tanulás nélkülözhetetlenségét is hangsú-
lyozták, amiben örömünkre a diákok egyetértettek velük – tette 
hozzá az igazgatónő.

Megtudtuk az igazgatónőtől azt is, hogy a Gloriettben a foci 
kiemelt figyelmet kap. A jövő sikereire utalt a 31-szeres váloga-
tott, európai ezüstcipős Dunai II., amikor leendő sztárokat vélt 
felfedezni a gyerekek között. Mi meg halkan csak annyit mon-
dunk: legyen igaza… 
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15Már most borítékolható: nagy csaták lesznek a bennmaradásért sPort

Jól kezdődött a rájátszás március 19-
én, hiszen Komlóról hozta el a két 
pontot a PLER, de erről a sikerről 
már beszámoltunk előző számunk-
ban.

A folytatásban azonban ráijesz-
tett szurkolóira a csapat, mert már-
cius 26-án olyan mérkőzést veszí-
tett el hazai pályán, amelynek a két 
pontját illett volna itthon tartani. El 
kell azonban ismerni, hogy a Bal-
mazújváros jobb volt, szinte végig 
vezetve nyert négy góllal, ami bizo-
nyára jelentett néhány ősz hajszálat 
Hutvágner István vezetőedzőnek, 
aki joggal kritizált.

– Ha bennmaradásról álmodunk, 
akkor a hazai meccseket hozni kell, 
arról nem beszélve, hogy idegenbe-
li bravúrra is szükség lesz. Enélkül 
nem megy, mert a rájátszás lebonyo-
lítása sem a mi malmunkra hajtja a 
vizet – mondta a szakember a 29-
25-re elveszített találkozó után.

KaPUsbRaVúRoK
Csak egyszer, az első félidő legelején 
vezetett az együttes. Ekkor 2-1 volt, 
utána végig a vendégeknél volt az 
előny, nemegyszer háromgólnyi is 
volt a különbség.

Ha hozzászámoljuk, hogy a leg-
jobb a kapus, Tóth Norman volt, 
akkor még jól is jöttünk ki az első 
harminc percből…

A második játékrészben felpör-
gött a csapat, de kiderült, hogy a 
másik oldalon is „legény” áll a háló 
előtt. Pajkó kapus szinte minden 
labdát hárított, így aztán csak eről-

ködtek a lőrinciek, közelebb kerülni 
nem tudtak.

nagyon KEllEtt…
A lefújás után azt a terhet is magával 
kellett vinnie a PLER-nek az öltö-
zőbe, hogy a következő meccset, a 
Gyöngyös elleni március 30-i hazait 
meg kell nyerni. 

Össze is szedte magát az együttes, 
és szép, nagyon kellő sikert ért el a 
Heves megyei csapat ellen, amely-
lyel oly sokszor vívott igen szoros 
meccset az elmúlt években. Ha úgy 
nézzük, most is, bár a kétgólos, 22-
20-as siker biztosabb volt, mint azt a 
számok mutatják.

Hutvágner kettős véleményt fo-
galmazott meg:

Van még mit és min javítani. Hu-
szonkét gólt dobtunk, ami nagyon 
kevés. Ma elég volt, mert a Gyön-
gyös még ennyire sem volt képes. 
Most többet tettünk a győzelemért, 
meg is lett, csak az a 22 gól…

30 PERc, 15 gól
Meghallotta a csapat az edzői pa-
naszt, mert vasárnap este oroshá-
zán 28-ig jutott, ami pontosan elég 
volt a 28-27-es győzelemhez. Pedig 
nem volt könnyű, mert a félidőben 
négy góllal vezetett a házigazda, s 
nehéznek tűnt akkor akár az egy 
pont megszerzése is. A második 
félidőben azonban ellenállhatatlan 
volt a lőrinci csapat, 15 gólt dobott, 
és csak tízet kapott. Ez a kiváló 30 
perc elég volt a bravúrkategóriába 
sorolható győzelemhez. A sikerrel 

kimászott a kiesőzónából a PLER, 
igaz az 5. helyre ugorva mindössze 
1 ponttal előzi meg az utolsó, 8. he-
lyen álló Gyöngyöst. 

A vezetőedző érthetően elégedett 
volt.

– Nyertünk, ráadásul a második 
félidőben négygólos hátrányból for-
dítottunk úgy, hogy 15 gólt lőttek 
a srácok. Kellett a sikerhez az egész 
csapat, benne a kiváló kapustelje-
sítmény. Nagy csaták lesznek még a 
bennmaradásért.

 
nB I, rájátszás

PLER-Budapest–Balmazújváros 
25-29 (14-16)

PLER-Budapest–Gyöngyös 
22-20 (13-12)

orosháza–PLER-Budapest 
27-28 (17-13)

 
EdZŐi BossZÚság
nem igazán elégedett 
sem a rájátszás 
tényével, sem annak 
lebonyolításával 
hutvágner istván. szerinte 
az alapszakaszban 
elért helyezés utáni 
bónuszpontok nem 
jogosak, mert „egy 
dolog az alapszakasz, és 
más dolog a rájátszás, 
fölösleges belenyúlni a 
bajnokságba, dőljön el 
minden a pályán”.
Az alapszakaszt követően 
a PlEr csak egyetlen 
bónuszpontot kapott, 
ezzel szemben valamennyi 
alsóházi ellenfele többet.
A vezetőedző 
elmondta: felvetődött a 
szövetségben, hogy 16 
csapatra emeli az nB i 
létszámát, és nem lesz 
rájátszás.
A következő mérkőzést 
április 20-án Cegléden 
játssza a  PlEr.

A gyöngyös és az orosháza elleni győzelemmel a pLEr elkerült a kiesőzónából

három győzelemmel, egy vereséggel kezdte a rájátszást a PlEr

� Erőltetett menetben játszotta a mérkőzéseit március 19. 
óta a lőrinci kézilabdacsapat, ugyanis az alapszakasz 
után megkezdődött a bajnokság legizgalmasabb és tán 

legkegyetlenebb szakasza. az alsóházi rájátszás, amelynek 
a végén két csapat búcsúzhat az első osztálytól, míg a többi 
boldog lesz, hogy az ősztől is a legjobbak között szerepelhet. 
az első négy fordulót három sikerrel, egy vereséggel vívta 
meg a PlER-budapest. 

LáNyoK 
A SZőNyEGEN

 
tizenharmadik alkalommal rendezte meg az id. növényi norbert-emlék-
versenyt a Pestszentimrei Birkózó sE március 12–13-án a sportkastély-
ban. A rendezvénnyel a magyar női birkózósport egyik megalapítója előtt 
is fejet hajtottak.

 Kapitány István, az imrei birkózók edzője, főnöke, mindenese elmondta, hogy minden 
várakozásukat felülmúlta az indulók létszáma. A meghívásos női nemzetközi válogató 
viadalon 110-nél többen léptek szőnyegre, s vívtak egymással kitűnő csatákat.

– Úgy tűnik, az emancipáció ebben a sportágban is teljessé vált…
– Teljessé, mert már az olimpiai játékokon is helyet kaptak, kapnak a hölgyek. Aki 

látott már női versenyt, az tudja, hogy nem csupán „lökdösik” egymást a lányok, hanem 
nagyon is tudatos birkózást mutatnak be, sok esetben szebbnél szebb akciókkal.

– Bizonyára így volt ez a mostani emlékversenyen is.
– A lelkes közönség nemegyszer vastapssal jutalmazta a lányok akciódús mérkőzéseit. 

Versenyről versenyre jobban látható, hogy a nők tényleg megtanulták ezt a sportágat, 
harcosak, tudják, mit akarnak elérni.

– Akárcsak az életben… Kérem, mondjon néhány szót az emlékverseny névadójáról, 
idősebb Növényi Norbertről.

– Kiváló sportember volt. 1953-ban, 54-ben és 55-ben nehézsúlyú magyar bajnokságot 
nyert szabadfogásban. Az 1953-as nápolyi világbajnokságon negyedik lett. A pályafutása 
után az Újpesti Dózsa, illetve az UTE birkózóit tanította a sportág titkaira. Egyedülálló 
érdemeket szerzett a női birkózás magyarországi meghonosításában is. 

Id. Növényi Norbert a kerületünkben is sokat tett azért, hogy helyet kapjanak a 
hölgyek a szőnyegen. 1995-től ő honosította meg a női birkózást itt. Halálának első 
évfordulójától, 2004-től a Pestszentimrei Birkózó SE rendezi meg azt a leányversenyt, 
amely immár nemzetközi viadallá nőtte ki magát. Az első emlékversenyen mindössze 
harmincnyolcan indultak, a legutóbbin viszont már száztíznél is többen.

Nem véletlen, hogy előbb a Pestszentimrei Közösségi Házat, aztán az Ady iskola tor-
natermét is kinőtték, s ma már a Sportkastély ad otthont a határainkon túl is egyre nép-
szerűbb és ismertebb viadalnak.

 
AZ AlMA és A FáJA
norbert bácsi büszke lehetett a fiára, hiszen a 90 kilós sportember, 
aki ugyancsak a norbert keresztnévre hallgat, 1980-ban Moszkvában 
olimpiai aranyat nyert, de van a vitrinében világ- és Európa-bajnoki 
ezüst- és bronzérem is. 

VALKUSZ 
ACHILLESE
nem úgy kezdődött az év – s egyelőre nem is úgy folytatódik – a kiváló te-
niszező, a junior világranglista éllovasa, valkusz Máté számára, ahogyan 
azt ő elképzelte.

 Ahelyett hogy csomagolna, ahelyett hogy készülne a kínai Masters-versenyre, orvos-
hoz jár, kezelést kezelés követ…

Röviden így lehet összefoglalni a lőrinci fiatalember kálváriáját, amely már csaknem 
két hónapja tart.

– Mintha valami átok ülne Máté évkezdetein. Tavaly és az idén is, az Austral open 
után érte el őt minden betegség, sérülés – mondta a menedzser édesanya, Valkusz Valéria. 
– Már több mint egy hónapja nem tud edzeni, annyira súlyos Achilles-ín-gyulladáson 
van túl. Remélem, hogy tényleg át is esett rajta. Azt hiszem, többet volt orvosnál, több 
kezelésen járt eddig az idén, mint teniszpályán. Előbb azt hittük, hogy kisebb a baj, de 
amikor heteken át nem gyógyult, tudtuk, ehhez a gyógyuláshoz sok türelem kell azért, 
hogy csak teljesen egészségesen lépjen újra pályára.

Az édesanya azt is elmondta, hogy egyelőre csak a kínai Masters-versenyt kell ki-
hagynia Máténak, a fontos tavaszi viadalokra várhatóan rendben lesz.

Máté egyelőre súlyzózik, erősítő gyakorlatokat végez, hogy lehetőség szerint minél 
kevesebbet veszítsen a tavalyi kondijából.
 

RIÓRA FIGyELNEK
 

Az öttusázó Marosi ádám és az ökölvívó Káté gyula is bízik abban, hogy 
ott lesz az augusztusban kezdődő nyári olimpiai játékokon. 

A londoni olimpia bronzérmese, Marosi Ádám mindent megtesz azért, hogy a soron kö-
vetkező versenyeken jól teljesítsen. Azok pedig már nincsenek messze.

– április közepén, 14. és 18. között Kecskeméten lesz világkupa-forduló, azon kell 
jól szerepelnem, aztán meg a májusi vk-döntőben, az Egyesült államokban – mondta a 
kerületben élő olimpikon.

Azonban ezzel sem lesz vége a menetelésének, mert a moszkvai világbajnokság is kva-
lifikál még az olimpiára. ádám tehát csak ott és akkor mondhatja el véglegesen azt, hogy 
célba ért, hogy utazhat Brazíliába.

– Egyelőre nem foglalkozom az olimpiával, de hogy ott leszek, az biztos – mondta a 
kerület sportarca.

Ugyancsak a kerületet erősíti Káté Gyula ökölvívó, aki, ha eljut Brazíliába, már a 
negyedik olimpiáján vehet részt, utolérve hírneves elődjét, az olimpiai bajnok Gedó 
Györgyöt.

A 69 kilós Káté elmondta: a május elején rendezendő kvalifikációs versenyen dől el, 
hogy ringbe szállhat-e élete negyedik olimpiáján.

brAVÚr 
orosHáZáN



Városkép p 2016. április 6. XXV. évfolyam 6. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

16

�Díszpolgári cím-
mel ismerte el az 
önkormányzat 

dr. maitz lászlónak, 
a kerületi egészség-
ügyi szolgáltató cég 
2015 végén leköszö-
nő igazgatójának a 
három és fél évtize-
des munkáját. a ta-
nácsadóként tovább 
dolgozó szakember 
arra a legbüszkébb, 
hogy ennyi év alatt 
sikerült együtt tartani 
szakértelmet, pénzt, 
irányítást.

kErékgyártó györgy  

Jogász családból indult az orvosi 
pálya felé az 1960-as évek elején 
dr. Maitz László. Azért orvos is 
akadt a nagybácsik, nagynénik 
között, ők adták az inspirációt 
ahhoz, hogy a lelkes fiatalember 
a SoTE mellett döntsön a jogi 
kar helyett. Egyházi gimnázi-
umból érkezve nem volt könnyű 
dolga, de állta a sarat, és hama-
rosan már azt is tudta, hogy az 
általános orvosi praxis helyett a 
fogászat érdekli.

maRaDtaK a jó 
KaPcsolatoK
– Szombathelyen kezdtem a 
pályámat – mesélte a kerüle-
ti járóbeteg-szakellátás fölött 
diszponáló Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft. december végén 
leköszönt igazgatója –, majd 
tíz éven át más településeken 
szolgáltam. Például mintegy 
kilenc évig Hartán, később 

Dunaszentbenedeken. Ezután 
érkeztem a XVIII. kerületbe.

A dél-pesti, szorosabban a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei 
egészségügyi ellátás utóbbi 
három és fél évtizede összefo-
nódik a nevével. A nyolcvanas 
évek elején osztályvezető kerü-
leti főorvos volt, de dolgozott 
a Dél-pesti kórház igazgatóhe-
lyetteseként is, ahol a XVIII. 
mellett a XX. kerület járóbeteg-
ellátása is hozzá tartozott. In-
nen a jó kapcsolat a térség ösz-
szes szakemberével. Nem csoda 
hát, ha néhány évvel ezelőtt, 
amikor felmerült, hogy a kerü-
leti járóbetegeket másik kórház 
lássa el, ő kiállt a Dél-pestivel 
való kapcsolat mellett.

– Semmiképpen sem sze-
rettük volna elveszíteni a régi 
jó kapcsolatokat és a bejáratott 
betegútvonalakat – fogalma-
zott Maitz László. – Ráadásul a 
Jahn Ferenc kórházzal kialakult 
kapcsolatnak volt még egy ho-
zadéka, amiről érdemes tudni. 
Több olyan kiváló osztályvezető 
és osztályvezető-helyettes orvos 
került át hozzánk, aki az 55. éve 
fölött már nem szívesen vál-

lalt feladatot a kórházi ügyeleti 
munkában. Itt, a szakrendelőben 
viszont a tudása legjavát tudta 
adni. Ezzel mindenki jól járt. 
A leköszönő igazgató kiemelte, 
hogy a szakemberek áthívásával 
kapcsolatos döntés a mai napig 
hat:

– Itt soha nem volt jelentős 
fluktuáció, és a vezető beosz-
tásban lévő orvosok közül egy 
sem ment el Nyugat-Európába 
dolgozni.

Maitz László már az egész-
ségügyi szolgáltató igazgatója-
ként állt ki amellett, hogy a ke-
rületi ellátás az önkormányzat 
hatáskörében maradjon.

– Hosszú ideig tartott az 
egészségügy integrációja, közben 
felmerült az is, hogy a GyEMSZI 
alá kerüljünk – magyarázta. – 
Mi így nem láttunk garanciát a 
további biztos működésre. Az 
önkormányzat igen nagy mér-
tékben járul hozzá a költségveté-
sünkhöz, például eszközbeszer-
zésre évi 20 milliót ad. Az állami 
irányítás alatt ezt elveszíthettük 
volna. Nem akartuk. Büszke va-
gyok arra, hogy mindig nullával 
zártuk a pénzügyi évet, amihez 

erre a segítségre is szükség volt, 
szükség van.

táVozott, 
DE mÉgsEm
Mandátuma lejártával Maitz 
László családi okokra hivat-
kozva nem pályázott újra az 
igazgatói tisztre az elmúlt év vé-
gén. Utódja dr. Szebényi Attila 
orvosigazgató lett. Mint Maitz 
doktor elmondta, ezzel drámai 
változás nem következett be.

– Egyfelől tanácsadóként 
maradtam. Amiben tudom, se-
gítem a mostani vezetést. Más-
felől Szebényi Attilával mi leg-
alább 25 éve dolgozunk együtt 
egyetértésben. Tehát legfeljebb 
annyi lehet az újdonság, hogy a 
felelősség most már az övé.

„itt soha nem volt 
jelentős fluktuáció, 
és a vezető 
beosztásban lévő 
orvosok közül egy 
sem ment el nyugat-
Európába dolgozni” 
– hangsúlyozta          
dr. Maitz lászló.

vonzóvÁ tette 
a kerüLetet
A kollégáira és az észszerű gazdálkodásra a legbüszkébb dr. Maitz László

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Dr. Balogh György 1904-ben Kispesten született. 
1937-től gyakorló ügyvéd, 1939-től párton kívü-
liként tagja volt Pestszentlőrinc képviselő-tes-
tületének. Miután 1944. március 19. – a német 
megszállás – után eltávolították dr. Balogh Géza 
polgármestert és Kökény Béla főjegyzőt, egy időre 
ő is visszavonult a politikától. 

KIsgazDa-támogatással
1945 elején köztiszteletben álló polgárként tagja 
lett a város életét újraindító Pestszentlőrinci Nem-
zeti Bizottságnak. Az 1945. októberi helyhatósági 
választásokon a Független Kisgazda Párt második 
embere volt, a kerületi párt ügyésze. A képviselő-
testület két bizottságába is beválasztották: a jog-
ügyibe, valamint a gazdasági és pénzügyibe. A 
novemberi országgyűlési választásokon szintén a 
kisgazdapárt színeiben indult, és pótképviselővé 
választották. A párt 1947–48-as szétverése után 
független képviselő lett, majd 1949 után vissza-
vonult a politikai élettől. Ügyvédként dolgozott, 
1952-től a 19. számú ügyvédi munkaközösség tag-
jaként.

1950-ben Pestszentlőrincből és Pestszentimréből 
megalakult Budapest XVIII. kerülete. Szovjet 
mintára létrejött a tanácsrendszer. Az 1956. ok-
tóber 2-i tanácsülést a jegyzőkönyv szerint ko-
moly viták vagy inkább veszekedések jellemezték. 
Ma már nem lehet eldönteni, hogy mennyi volt a 
személyes sértettség és mennyi a politika ebben. 

Tény, hogy a kerület vezetése megosztott volt. Víg 
László, a végrehajtó bizottság (vb) elnöke, érezve 
a vele szembeni bizalmatlanságot, október 25-én 
elhagyta a tanácsházát arra a hírre, hogy megtá-
madták a kerületi pártházat, és csak november 
10-én tért vissza. 

a FoRRaDalom IDEjÉn
1956. október 28-án került ismét a helyi politika 
élvonalába Balogh György. Megkereste őt Szabó 
Gábor, a Fővárosi Tanács dolgozója és Kővári Sán-
dor százados, a kerületi légóparancsnok. Közöl-
ték, hogy a kerület vezetősége elhagyta a helyét, 
össze kell hívni az 1945–49-ben működő nemzeti 
bizottságot. Velük együtt ment a tanácsházára, 
ahol már ott volt Lakatos Gyula a kommunisták 
részéről és Sokoray Károly, a nagy tiszteletnek 
örvendő lelkész. Balogh György kifejtette, csak 
abban az esetben hajlandó a bizottságban dolgoz-
ni, ha az politikától mentesen kizárólag a kerület 
nyugalmát és közellátását fogja szolgálni. A 20-22 
jelenlevő ezt helyesléssel fogadta, majd Lakatost 
megválasztották elnöknek. 

Balogh október 30-án, amikor elindult a ter-
vezett ülésre, beleütközött a Kossuth Lajos téren 
gyülekező 5000-6000 főnyi tömegbe. Hangosbe-
mondók tudatták az egybegyűltekkel, hogy ideig-
lenes forradalmi nemzeti bizottságot választanak, 
és azt szeretnék, ha annak elnöke Balogh György 
lenne. ő azonban az egykori főjegyzőt, Kökény 
Bélát ajánlotta. Kökény viszont határozottan ki-
jelentette, hogy semmilyen funkciót nem vállal. 
A Hősök terén aztán felolvasták a listát, Balogh 
Györgyöt mint elnököt említve. Az összegyűlt 
emberek elfogadták ezt. 

A helyi üzemek tagokat küldtek a nemzeti bi-
zottságba, így képviseltetve magukat. Papp Sán-
dor, a rendőrség vezetője 20 üzemi dolgozót kért 
a közbiztonság fenntartására. 

A tanács volt dolgozóit felszólították, hogy 
azonnal foglalják el a munkahelyüket, állapítsák 
meg, milyen mennyiségben milyen élelmiszer-
készletek, illetve takarmány áll rendelkezésre. ál-
lapítsák meg, hogy a harcok következtében hány 
lakás vált lakhatatlanná. A pártok részére üzlet-
helyiségeket jelöltek ki. A munkástanácsokhoz 

felhívást intéztek, hogy ne hagyják őrizetlenül az 
üzemeket, az esetleg ott levő fegyvereket kutassák 
fel, és szolgáltassák be a XVIII. kerületi Rendőr-
kapitányságra. A bizottság arról is határozott, 
hogy a város költségén az összes hősi halott dísz-
sírhelyet kapjon. 

A karhatalmi alakulatnak azt az utasítást ad-
ták, hogy nem engedhető meg, hogy bárki is túl-
kapással, antiszemita megnyilatkozással, egyéni 
megtorlással bemocskolja a szabadságért folyta-
tott harcot. 

November 4-én hajnalban a szovjet csapatok 
ismét támadást indítottak Budapest ellen. Kádár 
János, elárulva Nagy Imre miniszterelnököt, el-
lenkormányt hozott létre. November 8-án Balogh 
György átadta a kerületi tanács vezetését a tanács-
házán megjelenő Fejes Gábor vb-titkárnak. Né-
hány nap múlva előkerült Víg László is, aki levelet 
intézett Baloghoz. Arra kérte őt, hogy jelentkez-
zen, mert szeretnék bevonni az akkor alakuló vö-
röskeresztes akcióbizottságba a kerületbe érkező 
segélycsomagok igazságos elosztására.

Balogh vállalta a feladatot. olyannyira sikeres 
volt, hogy decemberben 2000 forintos tiszteletdí-
jat ítélt meg neki a vb. Vöröskeresztes munkájáról 
1957 januárjában mondott le.

mEgHURcolása
Tevékenységének megítélése néhány hét alatt vett 
gyökeres fordulatot. Az újjászervezett kommunista 
párt (az MSZMP) június 27–29-i országos értekez-
letén elérkezettnek látták az időt a leszámolásra. 

Balogh Üllői út 207. alatti lakásán a jegyző-
könyv tanúsága szerint július 17-én 22 óra 20 perc-
kor jelentek meg a nyomozók. A házkutatás során 
lefoglalt „bűnjelek” között volt az ideiglenes forra-
dalmi nemzeti bizottság alakuló üléséről készült 
jegyzőkönyv, a tagok névsora, utasítás a karhata-
lom számára, néhány személyes levél. 

Először Kistarcsára vitték, utána a gyűjtőfog-
házba, a Markó utcába. A börtönhónapok min-
dennapi megpróbáltatásairól keveset tudunk. 
Felesége helyi szinten is próbálkozott férje kisza-
badításával, illetve orvosszakértői vizsgálatot kért. 
Egyetlen politikus sem állt ki a letartóztatott mel-
lett. Nyilvánvalóan féltek. Ekkor már Papp rendőr 
alezredes, a kapitányság vezetője is, mint ellenfor-
radalmár szerepelt az iratokban. 

A november 22-i orvosi vizsgálat részletes le-
írást adott a letartóztatott állapotáról. Magas vér-
nyomásban, következményes szívtúltengésben és 

szívelváltozásban szenvedett. Ennek alapján a fe-
leség abban bízott, hogy szabadlábra helyezik. Ez 
azonban nem történt meg.

Az akkori viszonyokhoz képest is hihetetlen 
gyenge lábakon álltak a vádak. 

Nézzük, mit tudtak összeszedni dr. Balogh 
György ellen…

államrendszer megdöntésére irányuló szer-
vezkedés vezetője. A XVIII. ker. Ideiglenes For-
radalmi Nemzeti Bizottság vezetőjeként szellemi 
irányítója volt a kerületben lezajlott események-
nek. A vezetése alatt a nemzeti bizottság hatá-
rozatot hozott a tanács kommunista vezetőinek 
leváltásáról. (Ez nem volt igaz, mert már elme-
nekültek.) Részt vett a Nagy-budapesti Nemzeti 
Bizottság értekezletén, ahonnan visszatérve be-
számolt az ott elhangzottakról. Beszédében ki-
fejtette, hogy minden üzem alakítsa meg a mun-
kástanácsot, és azok szervezzék meg a sztrájkot. 
(Ezt már nélküle megtették.) Mindaddig, míg a 
szovjet csapatok kivonulnak Magyarország terü-
letéről, sztrájkolni kell. (Ez sem az ő egyéni véle-
ménye volt.) Kifejtette, hogy a munkástanácsok 
harcoljanak az ellen, hogy az üzemeken belül 
kommunista párthelyiség legyen. (A cél az volt, 
az üzemekben semmilyen párthelyiség ne legyen.) 
Felvetette, hogy többpártrendszert kell létrehoz-
ni. A kerületi nemzeti bizottság elnökeként he-
lyiséget utalt ki a kisgazda és a szociáldemokrata 
pártnak. Utasítására a bizottság november 3-i 
értekezletén egy 17 nevet tartalmazó lista alapján 
megtárgyalták a kommunista vezetők leváltásá-
nak kérdését. (Az utóbbi sem volt igaz, éppen ő 
intette le a többieket.)

A zárt bírósági tárgyalás 1958. február 6-án 
9-től 17 óráig tartott. Bíró felesége a folyosón vá-
rakozott. A bíró, egészségi állapotára tekintettel, 
szabadlábra helyezte a vádlottat. 

Dr. Balogh Györgyné súlyos feladat előtt állt. 
Miközben férje börtönben volt, annak édesany-
ja meghalt. Addig nem közölte a szörnyű hírt, a 
vacsoránál is mindenféle kifogást keresett, hogy 
miért nincs jelen az idős anya. Ezután nyugovóra 
tértek. Balogh György kiszabadulásának az éj-
szakáján rosszul lett, és február 7-én hajnali fél 
ötkor meghalt. A boncolás megállapította, hogy 
„halála természetes okból, szívkoszorúér-elégte-
lenség miatt” következett be. 54 éves volt. 

1958. február 15-én a Lőrinci temetőben a 
református egyház szertartása szerint helyezték 
örök nyugalomra.

FoRRADALMáR DíSZPoLGáR
Dr. Balogh György posztumusz címe

Díszpolgári címet kapott az egészségügyi szolgáltató leköszönő igazgatójaPortré

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából díszpolgári címet kapott dr. Balogh 
györgy, a Xviii. kerületi ideiglenes Forradalmi nemzeti Bizottság elnöke is, akit 
grünvald Mária tanulmányából készített cikkel szeretnénk bemutatni.


