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MEgúJUlt PiAC

Egy megújult piacra térhetnek be 
március 28-tól a pestszentimreiek. 
az új üzemeltető, a Városgazda XViii. 
kerület nonprofit zrt. vezérigazgatója, 
banyár lászló szerint a vásártér meg-
őrzi termelői jellegét, de profibban fog 
működni. a kezdőnapon 20 árus várja 
majd a vevőket. a sportkastély melletti 
területen összesen 62 stand felállítására 
van lehetőség.

CsAtornáZás

Július elejéig elkészül a szennyvízcsa-
tornázás eredetileg tervezett szakasza 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. a 
vezetékek átadása már tavaly elindult, 
több utcában üzembe is helyezték 
a csatornát, így számos háztartás 
megkezdhette a rákötést a korszerű 
rendszerre. a táblázatunkból látható, 
hogy az egyes vízgyűjtő területek mikor 
kerülnek sorra.

húsvétvárÓ

Különböző felekezetek elöljáróit kértük 
fel húsvét előtt, hogy osszák meg 
olvasóinkkal a gondolataikat, különös 
tekintettel a húsvéti bárányra, amely 
jelképe ennek az ünnepnek. a nyuszi, 
a csirke és a többi állat a népszo-
kásokkal és üzleti céllal került be a 
köztudatba. a barka és a tojás elfo-
gadható mint az élet újraéledésének a 
szimbóluma.

KárPátAlJáért

A nemzeti összefogás jegyében az utób-
bi hetekben kárpátalja került fókuszba. 
a técsői magyar tannyelvű református 
líceum támogatására április 26-án 
a rózsában tartanak jótékonysági 
gálaestet. a moHa egyesület pedig 
ezzel párhuzamosan gyűjtést kezdett a  
kárpátalján nehéz körülmények között 
élő honfitársaink megsegítésére. az 
akció május 30-ig tart.

sPortAKAdéMiA

A Pestszentimrei Közösségi Házban már-
cius 12-én hivatalosan is útjára indult 
a Városgazda utánpótlás akadémia. 
már működik a labdarúgó-szakosztály, 
s tavasszal elindul az úszás és a vízi-
labda. az esztendő folyamán biztosan 
megalakul a torna-, a kosárlabda-, az 
atlétika-, a jégkorong- és a szabadidős 
szakosztály is. ezekkel válik teljessé a 
kínálat.
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KeréKgyártó györgy  

Levélben köszönte meg Kékesi 
András, a XVIII. kerület rend-
őrkapitánya a március 19-i tes-
tületi ülés elején a kerületiek és 
az önkormányzat együttérzését 
és segítségét, amelyet a két ke-
rületi rendőr tragikus halála 
után nyújtottak. Demecs Gergely 
rendőr törzsőrmester és Windt 
Bálint rendőr őrmester febru-
ár 7-én hajnalban, szolgálattel-
jesítés közben vesztette életét 
az Üllői úton. A helyi lakosok, 

az önkormányzat, valamint a 
társadalmi és civil szervezetek 
képviselői még aznap gyertyás 
felvonulással rótták le kegyele-
tüket a két fiatal rendőr emléke 
előtt.

VizsgálJák a 
beJelentéseket
Egyre több gondot okoznak a 
lakosság körében az olyan üz-
leten kívüli termékbemutatók, 
amelyek célja nemritkán a tá-
jékozatlan vásárlók megtévesz-

tése, kihasználása. A február 
4-i testületi ülésen Makai Tibor 
hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a probléma a kerületi lakoso-
kat is érinti. A képviselő-tes-
tület akkor elfogadta a Jobbik 
képviselőjének előterjesztését 
arról, hogy az önkormányzat 
segítsen a rendőrség gyors tá-
jékoztatásában a gyanús ren-
dezvényekről. A március 19-i 
ülésen Hunyadkürti Szilvia, az 
önkormányzat közigazgatási 
és hatósági irodájának vezetője 
arról számolt be, hogy a határo-
zat elfogadása óta öt bejelentés 
érkezett ilyen termékbemutató 
meghirdetéséről. Az iroda mun-
katársai tájékoztatták a rendőr-
séget, és azzal együtt szálltak 
ki a helyszínre. Négy esetben 
büntetést szabtak ki, egy eset-
ben jogszerűnek találták a ren-
dezvényt.

Pénz a kamerák 
működtetésére
Megszavazta a képviselő-testü-
let a XVIII. kerületi rendőrka-
pitányság 2015. évi támogatá-
sának összegét. A csaknem 92 
millió forintos hozzájárulást 
az önkormányzat elsősorban a 
túlszolgálat finanszírozására és 
a térfigyelő kamerák üzemel-
tetésére adja. Petrovai László, 
a Párbeszéd Magyarországért 
képviselője módosító javaslatot 
tett arra, hogy az önkormányzat 
kösse ki: a támogatásért cserébe 
a valós 24 órás kamerafigye-
lést kizárólag kerületi rendőr 
végezheti, szolgálaton kívüli 
szabadidőben, óradíjért. Kékesi 
András a válaszában elmond-
ta, hogy a kamerafigyelés eddig 
is megbízási szerződés alap-
ján, óradíjban történt, de sem a 

rendőrség szolgálati rendje, sem 
az állomány létszáma nem teszi 
lehetővé, hogy azt csak kerületi 
illetőségű rendőr lássa el. A vi-
tának egyébként azért volt jelen-
tősége, mert – mint arról Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
tájékoztatott – az önkormányzat 
idén újabb kamerákat állít szol-
gálatba a kerületben. 

támogatJák 
az oktatást
A képviselő-testület intézmények 
támogatásáról is döntött. Amel-
lett, hogy megszavazta az állami 
iskolák dologi kiadásainak finan-
szírozásához szükséges keretösz-
szeget, támogatást ad a Tébláb 
Táncművészeti Alapítványnak, 
valamint az egyházi közneve-
lési intézményeknek is. Szarvas 
Attila alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat húsz éve 
járul hozzá az egyházi iskolák 
működtetéséhez, és – elismerve 
a bennük folyó magas színvonalú 
oktatást – ezt folytatni is szeret-
né. A keretösszeget a diákok lét-
száma szerint osztják fel.

Ughy Attila polgármester be-
jelentette, hogy újabb pályáza-
ton nyert az önkormányzat, ami 
lehetővé teszi, hogy megújuljon 
a Vörösmarty iskola energeti-
kai rendszere. A testület most 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség által meghirdetett KEOP-
pályázat önrészét szavazta meg.

gálával 
ünnepeltek
A rózsa Művelődési 
házban ünnepélyes 
gálaműsor keretében 
adták át a Xviii. kerületi 
önkormányzat kitünte-
téseit március 13-án. A 
díjakat Ughy Attila pol-
gármester, valamint dö-
mötör istván, galgóczy 
Zoltán és lévai istván 
Zoltán alpolgármeste-
rek nyújtották át.

a díjazottakat Ughy Attila 
köszöntötte, aki a díjátadást 
megelőző ünnepi beszédé-
ben párhuzamot vont 1848 
és napjaink példaképei 
között. mint mondta, időben 
ugyan nagy az eltérés, de 
minden kornak vannak 
példaképei, és nekünk nem-
csak az a dolgunk, hogy a 
múlt hőseire emlékezzünk, 
hanem az is, hogy megbe-
csüljük napjaink hőseit.
március 15-e alkalmából 

Tóth Judit, Budapest Fővá-
ros Kormányhivatala XViii. 
Kerületi hivatala okmány-
irodájának ügyintézője a 
magyar Bronz érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetést 
vehette át az államigazga-
tási reform sikeréhez való 
hozzájárulása, valamint 
példamutató, kivételesen 
magas színvonalú munkája 
elismeréseként Lázár János-
tól, a miniszterelnökséget 
vezető minisztertől. 
 az 1980-ban született tóth 
judit gyálon él a családjá-
val, két kislány édesanyja. 
Közigazgatási pályáját a 
XXi. kerületi önkormány-
zatnál kezdte 2000-ben, 
2012-től a BFKh XXi. 
kerületi okmányirodájának 
munkatársa volt. a XViii. ke-
rületben 2013. július 1-jétől 
dolgozik.  
– a nemzeti Közszolgálati 
egyetemen, ahol tanulok, 
dr. máthé gábor tanár úr 
azt mondta: gondolkozz és 
higgy! nos, eszerint próbá-
lok élni – vallja a díjazott. 

A március 15-ei ünnepségek-
ről és díjazottakról bővebben  

a 4–5. oldalon

sikeres pályázatok és egyre több uniós forrás 

A KözBIztonság
A legfontosABB

Az önkormányzat elsősorban a térfigyelő kamerák üzemeltetésére és a túlszolgálat finanszírozására adja a támogatást

EgyüttMűKÖdés 
hArgitA MEgyévEl 
a képviselő-testület dön-
tése alapján a kerület 
a továbbiakban szoro-
sabban működik együtt 
Hargita megye tanácsá-
val az eu-pályázatokon 
való sikeres indulás 
érdekében. erre – a 
tusnádfürdővel ápolt 
testvérvárosi kapcsolat-
nak köszönhetően – ed-
dig is volt már példa: a 
kerület és Hargita megye 
közösen vállalt szerepet 
az uniós re-seeties 
programban. a szálak 
szorosabbra fonása a 
székelyföldieknek azért 
fontos, mert nemzetközi 
repülőteret kívánnak 
létrehozni a megyében, 
és a tapasztalatszer-
zésben sokat segíthet 
a budapest airporttal 
jó kapcsolatokat ápoló 
XViii. kerületi önkor-
mányzat. Pestszenlőrinc-
Pestszentimre pedig a 
közös uniós pályázati 
lehetőségeket nyeri a 
kapcsolattal. 

�megszavazta a képviselő-testület a Vörösmarty 
iskola energetikai felújításához szükséges pályá-
zati önrészt, s támogatást kap a rendőrség és 

több oktatási-nevelési intézmény is. az uniós lehetősé-
gek további kiaknázása érdekében pedig úgy döntött 
a grémium, hogy együttműködési megállapodást köt 
Hargita megye tanácsával.
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2 Közélet Friss zöldséget, gyümölcsöt, kézműves termékeket kínálnak szombatonként

KeréKgyártó györgy 

Ne lepődjön meg az a pest-
szentimrei lakos, aki márci-
us 28-án kisbíró dobolását és 
ékes invitálását hallja a portája 
közelében. Nem mutatványo-
sok játékának lehet tanúja: az 
alkalmi szószóló a megújuló 
hétvégi piac megnyitójára in-
vitál majd mindenkit.

Profibb 
üzemeltetés 
Az imreiek nagyon régóta sze-
rettek volna egy saját piacot. 
Aki ugyanis itt, a kerületnek 
ebben a részében friss zöldség-
re, gyümölcsre, esetleg kézmű-
ves termékre vágyik, korábban 
kénytelen volt átautózni vagy 
átbuszozni a Pestszentlőrincen 

működő népszerű vásárcsar-
nokba. Komoly érdeklődés 
előzte meg tehát a termelői 
piac 2013. júliusi átadását a 
Pestszentimrei Sportkastély 
melletti területen. A nyitás cél-
ja pedig már nem egyszerűen 
azt volt, hogy legyen egy ilyen 
vásártér, hanem az is, hogy 
a kor elvárásainak megfelelő 
termékek kerüljenek a pultra: 
friss, minőségi, származásuk-
ban nyomon követhető hazai 
zöldségek, gyümölcsök, illetve 
ilyen jellegű alapanyagokból 
készült kézműves termékek.

– A piac sikert aratott a ke-
rületiek, elsősorban az imreiek 
körében. Nemcsak a termé-
keivel, hanem azzal is, hogy 
rendszeresen kedveskedtek 
akciókkal, illetve olyan, az 
adott szezonhoz köthető ren-

dezvényekkel, mint a szüreti 
mulatság, a lecsófesztivál, a 
Márton-napi libavásár – fog-
lalta össze az eddigieket Lévai 
István Zoltán alpolgármester. 
– Az üzemeltetés minősége 
azonban nem volt egyenletes. 
Hiába vásárolhattak a vevők 
közvetlenül a termelőktől, ha 
az áru a piacnapokon hamar 
elfogyott, és nem volt belőle 
utánpótlás. Egyre nőtt a lakos-
sági igény egy kiszámítható 
kínálattal rendelkező, profin 
működő piac létrehozására. 
Ezért döntött az önkormány-
zat a változtatásról.

Húsz standon 
kezdenek
A képviselő-testület február 
végén fogadta el a piac átsza-
bását javasló előterjesztést, és 
határozott úgy, hogy a fenn-
tartói feladatokkal saját cé-
gét, a piacüzemeltetésben már 
nagy tapasztalattal rendelkező 
Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-t bízza meg. 
A Városgazda március 28-ra 
tűzte ki a nyitást.

– Nem volt nehéz min-
tát találni, hiszen a Havan-
na-lakótelepen hosszú ideje 
működik sikeresen egy piac 
vállalatunk szakembereinek 
az irányításával. Ennek a lé-
nyege is az, hogy hagyomá-
nyos piaci termékeket, tehát 
friss zöldséget, gyümölcsöt és 
feldolgozott, elsősorban kéz-
műves élelmiszereket kínál 
a vásárlóknak – magyarázta 
Banyár László, a Városgazda 
Zrt. vezérigazgatója. – Az új 
imrei piacon ugyanerre lehet 
számítani. Kézműves jellegét 
megőrzi, hiszen ez nagyon 
fontos az itteni vásárlók szá-
mára, de a szervezése profi 
lesz.

Mint arról Banyár László 
tájékoztatott, húsz árus várja 
majd a vevőket a kezdőnapon 
– némelyikük ismerős lehet 
a Havanna-piacról, illetve az 
eddigi imrei piacról. A Sport-
kastély melletti területen ösz-
szesen 62 stand felállítására 
van lehetőség, és a Városgaz-
da célja az, hogy rövid időn 
belül ennyi árus kínálja majd 
a termékeit.

� egy megújult piacra térhetnek be márci-
us 28-tól a pestszentimrei vásárlók. az új 
üzemeltető, a Városgazda XViii. kerület 

nonprofit zrt. vezérigazgatója, banyár lászló 
szerint a vásártér megőrzi termelői jellegét, de 
profibban fog működni.

A 2013-ban létrehozott pestszentimrei piacon március végétől még profibb lesz a szervezés
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Március 28-án megnyílik az új imrei piac
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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
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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, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

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
Minden hónap első szerdáján  
17-18. óra között.

tÓth KálMán

fidesz–KdnP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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3KözéletAz alapberuházáson felül további szakaszok is megvalósulnak novemberig

� Július elejéig 
elkészül a szenny-
vízcsatornázás 

eredetileg tervezett sza-
kasza Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén. a 
vezetékek átadása már 
tavaly szeptemberben 
elindult, több utcában 
már üzembe is helyez-
ték a csatornát, így 
számos érintett ház-
tartás megkezdhette 
a rákötést a korszerű 
rendszerre. az alapbe-
ruházáson felül további 
szakaszok is megva-
lósulnak a budapest 
komplex integrált 
szennyvízelvezetése 
(bkisz) projekt kiegé-
szítéseként, így novem-
berig további utcákban 
is megépülhet a hiányzó 
szennyvízcsatorna.

városKéP   

Hamarosan befejeződik a 2013 
őszén indult szennyvízcsator-
názás a XVIII. kerületben: az 
eredeti beruházás keretében ter-
vezett 90 kilométernyi vezeték 
csaknem 100 százalékát lefek-
tették már a kivitelezők, a hát-
ralévő néhány kilométer pedig 
2015. július elejéig elkészül. Ez a 
határideje a csatornázást követő 
végleges útburkolat-helyreállí-
tásnak is. Kerületi hozzájárulás-
sal több útszakaszon teljes szé-
lességű aszfaltozás valósul meg 
a csatornafektetést követően, az 
eredetileg tervezett nyomvona-
las– munkagödör-szélességű– 
helyreállítás helyett.

kiegészítő 
beruHázás
A szennyvízcsatornázással kap-
csolatos munkálatok az alap-
beruházás lezárása után sem 
fejeződnek be. Novemberig 
24 olyan utcaszakaszon csa-
tornáznak, amelyek az eredeti 
tervekben nem szerepeltek. A 
XVIII. kerületi önkormányzat 
közreműködésével a beruhá-
zó Fővárosi Önkormányzat az 
alábbi szakaszok csatornázását 
valósítja meg a BKISZ projekt 
kiegészíteseként:

folytatódnak 
a rákötések!
A kivitelezéssel párhuzamosan 
folyamatosan zajlik a megépült 
utcai csatorna-gerincszakaszok 
kamerás vizsgálata és üzembe 
helyezése is. Az átadások ún. 
vízgyűjtő területenként történ-
nek meg, tehát több utcát ma-
gába foglaló szakaszokat adnak 
át egy időben (lásd a lenti táb-
lázatot). 

fontos feltétel
Folyamatosan bővül azoknak 
az utcáknak a listája, ahol már 
ráköthető az ingatlan a szenny-
vízcsatornára. A csatlakozásnak 
azonban az adott szakasz üzem-
be helyezésén kívül is van fel-
tétele: első lépésként egy meg-
felelő tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakembernek el 
kell készítenie a lakóépületet 
a telekhatáron belül egy méte-
rig kiépített bekötőcsatornával 
összekötő házi hálózat terveit, 
amelyeket jóváhagyásra be kell 
nyújtani a csatornahálózatot 
üzemeltető Fővárosi Csatorná-
zási Műveknek (FCSM). 

Eddig összesen több mint 
1400 háztartás adta be enge-
délyeztetésre a házi hálózat ki-
építésére vonatkozó terveket az 
FCSM-hez. 

A megépült szennyvízelveze-
tő hálózatra legkorábban akkor 
lehet csatlakozni, azaz a kiépí-
tett házi hálózatot akkor lehet 
használni, amikor már üzembe 
helyezték a megépült csatorna-
szakaszokat. Mindaddig az új 
rendszer nem üzemel, az enge-
dély nélkül bevezetett szenny-

víz nem folyik el, tehát egy idő 
után – a csatorna megteltével 
– akár elöntést is okozhat. A 
pangó szennyvíz nemcsak rossz 
szagú, hanem a kórokozók ter-
jedésével akár közegészségügyi 

károkat is okozhat. A még nem 
működő rendszerből a szennyvi-
zet ezért mindenképpen ki kell 
szippantani, s ennek költsége az 
érintett ingatlantulajdonosokat 
terhelheti. 

Célegyenesben 
a Csatornázás
Július elejéig elkészülnek az eredetileg tervezett szakaszok

Utca neve Szakaszhatár 

Abaújvár utca Zemplén u.–Forgó u. 

Árpád utca Attila u.–Aba u. 

Csap utca Zemplén u.–Forgó u. 

Fáy utca Egressy Gábor u.–Fáy u. 5. 

Forgó utca Abaújvár u.–Forgó u. 41. 

Háromház utca Thököly út–Háromház u. 7. 

Pósa Lajos utca Semmelweis u.–Pósa Lajos u. 6. 

Fogaras utca Fogaras u. 12–14. 

Gyalóka köz Flóra Ferenc u.–Kétújfalu u. 

 Törvény u.– /B 

 Nyíl u.– 1/A 

Nyíl utca Kisfaludy u.–  

Óhuta utca Óhuta u. 2–4. 

Szálfa utca –Szálfa u. 63/B 

Ültetvény utca 625. u.–Dózsa György u. 

Balassa utca –Balassa u. 11. 

Szarvas csárda tér Czuczor u.–Szarvas csárda tér 2. 

 – . 

 Németh József u.–  

 Regény u.–  

Fedezék –41. 

Móricz Zsigmond utca Székely György u.–Fedezék u. 

Székely György utca Tóth Árpád u.–Móricz Zsigmond u. 

Templom utca Címer u.–Ady Endre u. 

XVIII/8. 

Ajtony u., Álmos u., Árpád u.–Aba u., Árpád 
u., Bors u. u.
út, Hangár u., Huba u., Kond u., Koppány u., 

Lehel u., Megyer u., Nimród u. 

üzembe helyezve 

. 

Frangepán u., Gorkij u., Karinthy Frigyes u., 
u., Krúdy Gy. u., Martinovics tér, Móra 

Ferenc u., Nádasdy u., Nimród u., Riedl 
Frigyes u., Rím u., Tartsay Vilmos u., Toldi 

Miklós u. 

nius 

. 

Benedek E. u., Bethlen u., Csengery u., 
Egressy G. u., Ferenc u., Hunyadi L. u., József 

u., Liszt F. köz, Liszt F. u., Nágocs u., Parázs u., 
Reviczky Gyula u. 

 

XVIII/11. 
Haladás u., Jókai u., Kosztolányi D. u., 

Mikszáth K. u., Nefelejcs u., Pálma u., Ráday 
Gedeon u., Széchenyi u., Teleki u., Tompa u., 

u. 

 

XVIII/12. 

Babits M. u., Désháza u., Fedezék u., Gerely 
u., Kosztolányi D. u.–Ráday u., Kosztolányi D. 
u., Nagykanizsa u., Ráday Gedeon u., Székely 

Gy. u.–Ráday u., Székely György u., Tóth 
Árpád u. 

Üzembehelyezve 

XVIII/13. 

u., Bódva u., Csallóköz u., Cser u., 
Forgó u., Gömör u. u., Lajta 
u., Latorca u., Párkány u., Poprád u., Sajó u., 
Szemere István tér, Szepes u., Tapolcsányi u., 

Ugocsa u., Zemplén u. 

üzembe helyezve 

XVIII/14. 

Bartók Lajos u., Batthyány Lajos u., Darányi 
Ignác u., Dugonics u., Kosár u., Kossuth Lajos 

u., Madách Imre u., Margó Tivadar u., 
Reviczky Gyula u. 

 

XVIII/15. 

Bánfa u., Bököny u., Cziffra György u., Delfin 
u., Dobozi u., Dráva u., Fiume u., Földváry u., 
Garay u., Gilice tér, Gulipán u., Gulner Gyula 
u., Kiss István u., Kossuth Lajos u., Lakitelek 

u.–Flór F. u.,, Madarász u., Mályinka u., 
Margó Tivadar u., Muraköz u.

u. u., Sas u. u., Szemere 
Miklós u., Tömb u. u., Vajda 

János u., Varjú u., Városház u., Vasvári Pál u., 
Vércse u. 

Verebély u., Zsira u. 

 

XVIII/16. 

Áchim A. u., Bajcsy Zs. U., Bakonybánk u., 
Bartók Béla u., Dávid F. u., Gömbakác u., 

Hópehely u., Kuróczy u., Léva u., Lugos u., 
Máramarossziget u., Marosvásárhely u., 

Nagybánya u., Nagyszalonta u., Nagyszombat 

Rába u., Sajtolások, Sió u., Szatmárnémeti u., 
Szinyei Merse u., Szurmay tábornok u., 

 

 

XVIII/17. 

 – Mednyánszky u., Bartók Béla u., 
Benczúr Gyula u., Dankó Pista u., Feszty 

Árpád u., Fráter Lóránt u. u., 
Kupeczky u., Mányoki Ádám u., Mednyánszky 

u., Pósa Lajos u., Szinyei M. u.,  

 

XVIII/18. 

Abrudbánya u., Bálványos u., Beremend u., 
Beszterce u., Bója u., Csörszárok u., Déva u., 

Drávacsehi u., Drávafok u., Gyöngyfa u., 
Halomi út, Hét vezér tér, Kolbányi Géza u., 

u., Óhuta u., Olt u., Torda 
u., Vajdahunyad u., Várkapitány u., Vízakna 

u., Zágon u. 

 április 

Az alábbi táblázatból látható területeket mikor 
helyezik üzembe:

terület A területhez tartozó utcák Tervezett üzembe helyezés 

XVIII/1. 

Csokonai u., Damjanich u., Deák Ferenc u., 
Határ u., Ilma u., Juhász József u., Kisfaludy u., 
Lenke u., Napló u., Nemes u., Podhorszky u., 
Stefánia u., Szigeti Kálmán u., Tiszavirág u. 

 üzembe helyezve 

XVIII/2. 
Damjanich u. u., Határ út, István u., 

Juhász József u., Napló u., Szálfa u., Tiszavirág 
u., Vezér u. 

 

XVIII/3. 

Arany J. u. u., István u., Kisfaludy u., 
– nci u., Lujza u., 

Napló u., Oszkó u., Podhorszky u.–Szálfa u., 
Podhorszky u., Póth I. u., Rákóczi u., Szálfa u., 

Törvény u., Vezér u. 

 

XVIII/4. 
Ady E. u., Bocskai u., Hunyadi J. u., Kölcsey u., 

u., Szálfa u.–Kislippó u., Szálfa u.–
Névtelen u., Szálfa u., Törvény u., Vezér u. 

 

XVIII/5. 

Bányai J. u., Bercsényi M. u., Bocskai u., 
Brigád–Dózsa Gy.–Ózon u., Búzakéve u., 

Dózsa Gy. u., Eke u.–Vasút u., Felleg u., Felleg 
u.– út, Gyöngyperje u.– i 

út, Lajos u. út, Nemes u., Pázsit 
u., Táncsics u., Vasút u., Vezér u. 

 

XVIII/6. 625. u., Bogrács u., Búzakéve u., Dózsa Gy. u, 
Eke u., Felleg u., Jég u., Lajos u.   

XVIII/7. 

Ady Endre u., Ár u.–
u., Benjámin u., Címer u., Csokonai u., Csolt 

u., Dalos u., Gyöngyvirág u., Igric u., Kalász u., 
Kancsó u., Kapocs u., Kelme u., Kisfaludy u., 

Kölcsey u., Kömény u., Köztársaság útja, Lant 

Podhorszky u., Póth Irén u., Saláta u., 
Solymász u., Szigeti Kálmán u., Szövet u., 

 

 

. Reviczky u.  

. u.  

XVIII/21. Névtelen u., Szövet u.  július 

XVIII/22. 625. u.–Búzakéve u.–Eke u., Eke u.  

 

. Reviczky u.  

. u.  

XVIII/21. Névtelen u., Szövet u.  július 

XVIII/22. 625. u.–Búzakéve u.–Eke u., Eke u.  

 

. Reviczky u.  

. u.  

XVIII/21. Névtelen u., Szövet u.  július 

XVIII/22. 625. u.–Búzakéve u.–Eke u., Eke u.  

 

továBBi 
inForMáCiÓ!
A beruházásról 
bővebb információ 
és tájékoztatás az 
alábbi elérhetőségeken 
kapható.
Projekthonlap: www.
bpcsatornazas.hu 
információs e-mail cím: 
info@epulocsatorna.hu 
Zöldszám:  
06-80-205-412
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4 Közélet Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek

�már hagyomány a 
kerületben, hogy 
Pestszentlőrincen 

és Pestszentimrén is az 
önkormányzat, a társa-
dalmi és a civil szerve-
zetek képviselői az itt 
élő polgárokkal közösen 
tisztelegnek az 1848–
49-es forradalom és 
szabadságharc emléke 
előtt. az évfordulóhoz 
kapcsolódó rendez-
vények március 13-án 
délelőtt a kossuth téren 
kezdődtek.

A pestszentlőrinci megemléke-
zések keretében először a Pető-
fi-emlékműnél hajtottak fejet a 
kerületiek a 48-as hősök áldo-
zatvállalása előtt. Az ünnepsé-
gen Miklós Eponin, a Gór Nagy 
Mária Színitanoda növendéke, 
Kiss András operaénekes és a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola fú-
vószenekara lépett fel, az ünnepi 
beszédet pedig dr. Szabó József 
János történész mondta.

keresni,  
kutatni kell
A történész hangsúlyozta, hogy 
1849–49 története a magyar 
nemzeti mitológia meghatáro-
zó jelentőségű fejezetévé vált.

– Mítosz ez, hiszen tele van 
csillogó és drámai jelenetek-
kel, félelem és gáncs nélküli 
lovagokkal és hűséges szol-
gákkal. Míg a másik oldalon 
cselszövőkkel és árulókkal, 
esküszegőkkel és banditák-
kal. A pest-budai március 15-e 
kétségkívül a legmarkánsabb 
eseménye a forradalomnak, de 
nem az egyetlen. S talán nem 
is szerencsés, ha az eseménysor 
többi elemét teljesen elhomá-
lyosítja. A forradalom győzel-
me mintegy kéthetes szakasz-
ban valósult meg, március 3-a 
és 18-a között. Helyszíne pedig 

három város: Pest-Buda, Bécs 
és Pozsony. Talán nem haszon-
talan felidézni a forradalmat 

az azt közvetlenül megelőző 
történések tükrében sem. Ke-
resni, kutatni kell továbbra is 

a belső mozgatórugókat, mert 
egy nemzeti ünnep így még in-
kább személyessé, üzenetében 

érthetővé válik, és nem csak ér-
zelmileg jelent immár nagyon 
sokat ez a forradalom.

az emlékezés 
koszorúi
Az ünnepséget hagyományosan 
a koszorúk elhelyezése zárta. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata nevében Ughy 
Attila polgármester és Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester ko-
szorúzott a Petőfi-emlékműnél, 
ahol mellettük Kucsák László 
országgyűlési képviselő, vala-
mint a lengyel és a német test-
vérváros, Dąbrowa Tarnowska 
és Roding képviselője helyezett 
el koszorút. A polgármesteri 
hivatal nevében Molnár Ildi-
kó főjegyző és Takács Gusztáv 
irodavezető, a kerületi kor-
mányhivatal nevében Pilcsák 
Csaba József tisztelgett. Szin-
ten koszorúval emlékeztek a 
forradalom és szabadságharcra 
a kerületi nemzetiségi önkor-
mányzatok, a politikai pártok és 
a civil szervezetek képviselői. 

AZ EllEnZéK KülÖn 
is KosZorúZott
Az ellenzéki pártok 
képviselői is részt 
vettek az 1848–49-es 
forradalom és sza-
badságharc tisztele-
tére rendezett kerületi 
központi megemlékezé-
sen, majd az ünnepség 
végeztével újra megko-
szorúzták az emlékmű-
vet a másik, Kossuth 
lajosnak emléket állító 
oldalán. Az MsZP ne-
vében Kunhalmi ágnes 
országgyűlési képviselő 
és Fehér gábor ön-
kormányzati képviselő 
helyezett el koszorút, 
és hasonlóképp emlé-
keztek a demokratikus 
Koalíció és más balol-
dali ellenzéki pártok, 
továbbá több civil egye-
sület képviselői is.

PéldaKéPeK 
egyKor és ma
Az önkormányzat, a társadalmi és a civil szervezetek közösen tisztelegtek

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A szegény családból származó asz-
szony hazaszeretetével, tenni aka-
rásával és a férfiakét is felülmúló 
bátorságával tűnt ki a szabadság-
harcban. 

A református templom kertjében 
álló Vasvári Pál-kopjafánál Kedves 
Gyula történész ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy a márciusi ifjak 
korunk embereinek is példát mutat-
nak.

– Mi is teszi az embereket nagy-
gyá? Egy-egy olyan történelmi kor-
szak, amire nem tudnak előre ráké-
szülni, mégis azt teszik, amit kell. A 
forradalom és szabadságharc viszont 
annyiban más volt, hogy erre rá le-
hetett készülni. Egy egész generáció 
formálta ki azt a politikát, új gondol-
kodásmódot, aminek köszönhetően, 
amikor eljött az idő, ha hirtelen is, 
de cselekedni tudtak.  A fiatalság 

megragadta a lehetőséget. Talán 
ezért is olyan szép, egységes ünnep 
ez, amire minden korszakban az ün-
neplésre kevésbé fogékony emberek 
is elmentek, mert azt mondták, hogy 
tisztelegni kell a hősök emléke előtt.

A történész kiemelte, hogy az 
1849–49-es események abból a 
szempontból is különlegesek vol-
tak, hogy azok az ifjak, akik a kez-
detekkor szavakkal buzdították az 
embereket, a harcok során tettekkel 
is bizonyítottak. Fegyvert fogtak, és 
egyesek tisztként, mások közlegény-
ként küzdöttek a csatatereken.

– Emlékeznünk kell rájuk, mert a 
ma élőknek is erőt kell hogy adjanak, 
példát kell hogy mutassanak.

A templomkertben tartott meg-
emlékezésen a Szenczi Molnár Al-
bert Református Általános Iskola 
énekkara működött közre.

TETTEKKEL BIZONyíTOTTAK
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kerületi megem-
lékezései március 13-án délután Pestszentimrén, Bányai Júlia 
emléktáblájánál folytatódtak, majd a vasvári Pál-kopjafánál 
zárultak. Az emléktáblánál tartott rövid ünnepi műsorban a 
Kapocs Magyar–Angol Két tannyelvű általános iskola tanulói 
Petőfi sándor, gyulai Pál és Juhász gyula verseivel emlékez-
tek a forradalom alatt férfiruhában harcoló Bányai Júliára. 

Ünnepi 
versek 
a várban
hazafias versekkel emlékeztek az 1848–
49-es forradalom és szabadságharcra 
általános és középiskolás diákok a Xviii. 
kerületi vörösmarty Mihály ének-zenei 
nyelvi általános iskola és gimnázium ál-
tal huszadik alkalommal megrendezett 
szavalóversenyen. 

A Budai Várban lévő Magyarok Házában március 
12-én megtartott rendezvényen többek között Ba-
bits Mihály, József Attila, Petőfi Sándor, Radnó-
ti Miklós, Reményik Sándor, Vass Albert versei 
hangoztak el.

A verseny megnyitóján Ughy Attila rövid kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, hogy a hazával kap-
csolatos érzelmeket legjobban egy vers elmondá-
sával lehet kifejezni.

– Az irodalom, a költészet megítélése szubjek-
tív dolog, mégis a hazafias versek tekintetében 
erős az egyetértés a műélvezők és az Akadémia 
professzorai között – mondta a XVIII. kerület 
polgármestere.

Idén csaknem százan vettek részt a szavalóver-
senyen, a fővárosi iskolák tanulóin kívül a határon 
túlról, Rimaszombatról is érkeztek versmondók.

– A lendvaiak most nem tudtak eljönni, de 
ígérték, hogy jövőre ismét itt lesznek. Viszont 
első alkalommal vettek részt a versenyen vidékről, 
Pannonhalmáról érkező diákok – mondta Pásztor 
Józsefné, a Vörösmarty gimnázium igazgatója. 

A Hazafias költészet a magyar irodalomban el-
nevezésű szavalóversenyen három korcsoportban 
hirdettek győztest. Az 5–6–7. osztályosok között 
Góbis Réka lett a legjobb: a rimaszombati Tompa 
Mihály Református Gimnázium tanulója Gyurcsó 
István Európában című versét szavalta el. A 8–9. 
évfolyamosoknál Moksony Milla (zuglói Liszt Fe-
renc Általános Iskola) Reményik Sándor Eredj, ha 
tudsz!, című költeményével lett első, míg a 11–12. 
évfolyamosok versenyét Fehér Barbara (Baár-
Madas Református Gimnázium) nyerte Petőfi 
Sándor A nép nevében című versével.

Ê P. A.

Az ünnepi megemlékezésekre a legapróbbak is lelkesen készültek

Kucsák lászló országgyűlési képviselő a vasvári-kopjafánál 
helyezi el a koszorút

galgóczy zoltán és lévai István zoltán alpolgármesterek  
a Bányai Júlia-emléktáblát koszorúzzák meg

nEMZEti sZínű sZAlAgoK és KosZorúK
az emléktáblánál és a kopjafánál is koszorúkkal emlékeztek a 
forradalom és szabadságharc hőseire. a kerületi önkormányzat 
nevében lévai istván zoltán és galgóczy zoltán alpolgármesterek 
helyeztek el koszorút. a hősök emléke előtt tisztelgett kucsák 
lászló országgyűlési képviselő, bauer ferenc és Czellahó lászló 
(Pestszentimrei Városrészi önkormányzat), tóth kálmán és králik 
károly (fidesz), Havasi zoltán (fidelitas), kiss róbert (kdnP), 
makai tibor és mester attila (Jobbik), kassai dániel (lmP), Petrovai 
lászló (Párbeszéd magyarországért), monostori attila és szé-
kely imréné (Vasvári Pál Polgári egyesület), Peresztegi gyuláné, 
somogyiné németh éva, újvári miklósné és Csabafiné farkas 
edit (együtt Pestszentimréért egyesület), a nemzetőrök országos 
egyesülete, valamint az imrei óvodák és iskolák képviselői is.
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5KözéletÁtadták a kerület elismeréseit a nemzeti ünnepen

� a rózsa műve-
lődési Házban 
ünnepélyes 

gálaműsor kereté-
ben adták át a XViii. 
kerületi önkormányzat 
kitüntetéseit március 
13-án. a díjakat ughy 
attila polgármester, 
valamint dömötör ist-
ván, galgóczy zoltán 
és lévai istván zoltán 
alpolgármesterek nyúj-
tották át.

A díjazottakat Ughy Attila kö-
szöntötte, aki a díjátadást meg-
előző ünnepi beszédében pár-
huzamot vont 1848 és napjaink 
példaképei között. Mint mond-
ta, időben ugyan nagy az eltérés, 
de minden kornak vannak pél-
daképei, és nekünk nemcsak az 
a dolgunk, hogy a múlt hőseire 
emlékezzünk, hanem az is, hogy 
megbecsüljük napjaink hőseit.

büszkék 
leHetünk ráJuk
– Egy ilyen ünnepségre készü-
lődve az izgalom mellett egy 
különösen kedves érzés, a büsz-
keség is hatalmába kerít. Bátran 
állíthatom, hogy polgármester-
ként számomra ennél feleme-
lőbb és megindítóbb lelkiállapot 
nem létezik – fogalmazott Ughy 
Attila. – Ez a velünk egy közös-
ségben, egy kerületben élők je-
lentős tettei, cselekedetei, mun-
kája láttán érzett büszkeség. Azt 
gondolom, hogy ez ad leginkább 
erőt és késztetést a mindennap-
okban ahhoz, hogy ugyanúgy 
tegyük mi is a dolgunkat, ahogy 
a kerületünk nagyjai tették és 
teszik. 

A polgármester kiemelte, 
hogy a kitüntetésben részesülők 
munkája nélkül Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre neve is ritkáb-
ban hangzana el:

– Önök nélkül közel sem mű-
ködne olyan színvonalon az ok-
tatás, a kulturális, a közösségi és 
a sportélet a XVIII. kerületben, 
mint ahogy most működik.

gondolatok  
és tettek
Ughy Attila hangsúlyozta, hogy 
a közöttünk élő példaképek bir-

tokolják az erőt és a tudást, az 
ő tettvágyuk, kitartásuk, meg-
alkuvást nem ismerő alázatuk 
mindenki számára iránymuta-
tó.  

– Emlékezve a magyar tör-
ténelem egyik legszebb törté-
netére, ilyenkor mi magunk is 
megmutathatjuk, hogy a kerü-

letünkben is sokan élnek, akik 
magukban hordozzák ezeket a 
tulajdonságokat – mutatott rá a 
polgármester. – Ma is szükség 
van olyan példaképekre, akik ki 
mernek állni az elveikért, akik 
tudják, hogy mások segítése, 
az odafordulás nem egyenlő a 
gyengeséggel, sőt az erő leg-

magasabb foka. Tudják, hogy a 
gondolat, a tettvágy, a közjóra 
való törekvés a legfőbb fegyver, 
amivel csendes és békét segí-
tő csatákat lehet folytatni. Az 
ő segítségükkel mindannyian 
jobbá válhatunk. Ünnepeltjeink 
minden tehetségüket és tudá-
sukat szétosztották közöttünk, 

hogy azokból mi is részesüljünk. 
Tapasztalatuk, tudásuk minden 
pillanatába beavattak bennün-
ket, mi pedig rájuk bízhatjuk 
magunkat és a gyermekeinket is. 

A kitüntetések, elismerések 
átadását kísérő ünnepi prog-
ramban közreműködött többek 
között Lugosi Dávid Ali klari-

néton és Oravecz György zon-
gorán. 

A díjazottak között van la-
punk munkatársa, Fülep Erzsé-
bet is, aki írásaival évtizedek 
óta hozzájárul többek között a 
kerület kulturális életének, érté-
keinek és az itt élő alkotóknak a 
széles körű megismeréséhez.

naPjainK hőseit 
KöszöntöttéK
Ughy Attila polgármester hangsúlyozta, hogy nélkülük szegényebb lenne a kerület
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A kerület díszpolgára

V. VitÉz JózSeF 

Az 1917-ben született v. 
Vitéz József 1946-tól élt a 
kerületünkben. 1941-ben 
került a magyar királyi 
koronaőrséghez, és a front 
közeledtével részt vett a korona 
menekítésében. 1991 tavaszán 
elhatározta, hogy ismét felállítja 
a koronaőrséget, egyesület 
formájában. Elérte célját, 
hogy a Szent Korona őrzése 
visszakerüljön a honvédség 
kötelékébe: az egyesület 
fennállásának 20. évfordulóját 
követően megalakult a 
Honvéd Koronaőrség. A címet 
posztumusz kapta meg.

„Pro Urbe 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre” díj

ChoChol Károly 
A neves fotóművész január 27-
én ünnepelte 80. születésnapját. 
Eredményei alapján húszévesen 
megkapta a Nemzetközi 
Fotóművészeti Szövetség 
AFIAP- díját. 1960-tól a 
Magyar Televízió Híradójának 
fotóriportere volt; a Magyar 
Fotóművészek Szövetségében 
fotótörténeti munkát folytatott. 
1968-ban övé volt „Az év 
legjobb képe” és „Az év legjobb 
riportsorozata”.  Számos más 

díj mellett 2002-ben szakmai 
elismerésként megkapta a 
Magyar Alkotóművészeti 
Nagydíjat. Nyugállományba 
vonulásakor a Magyar 
Televízió Életmű-nívódíjjal 
tüntette ki. Több mint ötven 
könyv szerzője, társszerzője, 
szerkesztője vagy illusztrátora. 
Megalapította a MAOE 
(Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete) elismerő 
címét, amelyet minden évben 
kerületünkben osztanak ki. 
Kerületi lakosként támogatja a 
helyi művészeket és művészeti 
diákversenyeket, szakértelmével 
és anyagilag is hozzájárul 
a versenyek színvonalának 
emeléséhez.

horVáth BÉla 

A fafaragó népi iparművész, 
aki születése óta a kerületben 
él, tanítómesterének Pados 
Antalt, a Népművészet Mesterét 
vallja. Tudatos törekvése, 
hogy a tárgyak használati és 
művészeti értéke összhangban 
legyen egymással. Felhasználja 
a magyar pásztorművészet 
díszítőtechnikáit, nemes, 
időtálló anyagokat, az ónöntés, 
a fém- és csontberakás 
technikáját. A speciális, 
hajszálvékony fémintarziás 
technikát rajta kívül csupán 
egy japán fafaragó képes 
alkalmazni. 1975-ben ismerték 

el népi iparművésznek, 
1976-ban és 1983-ban az 
Id. Kapoli Antal Országos 
Faragópályázaton I. díjat nyert, 
1979-ben pedig Id. Kapoli 
Antal-emlékdíjjal tüntették 
ki. A Népművészet Mestere 
kitüntetést 1986-ban kapta meg. 
A fafaragó népi iparművész 
háromszoros Kapoli- és 
kétszeres Gránátalma-díjas. 
Munkái megtalálhatók 
többek között a Magyar 
Művelődési Intézetben, a 
kecskeméti Népi Iparművészeti 
Gyűjteményben és a Mátyás-
templomban, illetve külföldön 
Ausztriában, Németországban, 
Franciaországban, Indiában. 
Páva című alkotása a kerületi 
anyakönyvi hivatalt díszíti.

„Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
kerületért” díj 

Szilágyi olga 
Beatrix 

A pedagógus-előadóművész 
1984-től a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola tanára. 1988-tól 
a Budapesti Operettszínház 
szubrettjeként, 1994-től az 
egri Gárdonyi Géza Színház 
tagjaként primadonnasze-
repekben lépett színpadra. 
2013-ban mesterfokozatot és 
okleveles énektanár szakkép-
zettséget szerzett a Debreceni 

Egyetemen. Több növendéke 
lépett zenei pályára, s voltak, 
akik a szárnyai alól rögtön a 
Zeneakadémián folytathat-
ták tanulmányaikat. Számos 
országos és nemzetközi 
versenyen indította tanít-
ványait, és hozta el velük a 
kiemelt nívódíjakat, valamint 
a dobogós – leginkább első 
– helyezéseket. A zeneiskola 
rendezvényein növendékeivel 
közösen vagy szólistaként lép 
fel, hozzájárulva a koncertek 
sikeréhez, ezzel is hírnevet 
szerezve a kerületnek. Zene-
tanári pályája során mindig 
elfogadta és alkalmazta az új 
pedagógiai módszereket.

Művelődésért díj

ágoSton-PaPP 
MóniKa  
keramikusművész

turi andráS  
a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
pedagógusa, a Rózsa Táncház 
egyik alapítója, a Tébláb 
Táncművészeti Alapítvány 
kuratóriumának tagja

Vida BÉla  

a Kondor Béla Általános Iskola 
igazgatója

„gondoskodás  
az emberért” díj 

MadaraSSy 
Judit  
a Csibész Családvédelmi 
Központ vezetője 

olaSz anna  
a Napsugár Bölcsőde 
gondozója

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
sportérdemérem

BÉreS zoltán 
attila
a Nemes Fitness vezetője  

dudáS MiKlóS 
világbajnok kajakozó

„Mi szívügyünk” 
elismerő oklevél

CzinCzKynÉ 
FeJeS MóniKa  

a Kondor Béla Közösségi 
Ház művelődésszervezője

FüleP erzSÉBet  
a Városkép újságírója 

hild gyula  
a Havanna Heti Vásár 
szervezője és felügyelője 

Mohai tiBor 
györgy  

a Karinthy Frigyes 
Gimnázium és a Brassó 
Utcai Általános Iskola 
ének-zene tanára, elismert 
fagott-kamaraművész, a 
Sonore vegyeskar alapítója, 
a Sonore Zenei Kulturális 
Egyesület elnöke

deMeCS 
gergely  

rendőr törzsőrmester – 
posztumusz

Windt Bálint  
rendőr őrmester – 
posztunusz

Kerületünk fiatal 
tehetsége 

haCK 
BarnaBáS  

az 1908 SZAC KSE 
korfballszakosztályának 
alapítója, irányítója, 
edzője

AZ ÖNKOrMáNyZAT 2015. ÉVI DíJAZOTTJAI
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

rendeleteK
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
3 tartózkodással megalkotta az 
önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2015. (II. 
25.) önkormányzati rendeletét.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag fogadta el az alábbi 
határozati javaslatot: csapadék-
víz-elvezetés + 40 millió, csapa-
dékvíz-elvezetés 60 millió, álta-
lános tartalék 95 millió forint.
A testület 20 igen szavazat-
tal egybehangzóan fogadta 
el az alábbi határozati javas-
latot: pestszentimrei utcák 
egyirányúsításához tervtanul-
mány megrendelése, elkészítése 
+ 10 millió, általános tartalék 
120 millió forint.
p 2. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag alkotta meg 
5/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletét a képviselő-testület 
szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 42/2011. (XII. 
20.) rendelet módosításáról.
p 3. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással hozta meg a 
6/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletet a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(V. 31.) rendelet módosításáról.
p 4. A testület 14 igen szavazat-
tal, 4 ellenszavazattal és 3 tar-
tózkodással alkotta meg 7/2015. 
(II. 25.) önkormányzati rendele-
tét a pénzbeli és természetbeni 
szociális támogatásokról. 
A képviselők 11 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 4 tartózko-
dással felkérték a polgármestert 
az egészségügyi települési támo-
gatás megállapításához szüksé-
ges szakértői szerződés előké-
szítésére és az ezzel kapcsolatos 
intézkedésekre.  
p 5. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással hozta meg a 8/2015. (II. 
25.) önkormányzati rendeletet 
a helyi kitüntetésekről szóló 
30/1995. (X. 12.) rendelet módo-
sításáról.
p 6. A testület 15 igen szavazat-
tal, 4 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással alkotta meg 9/2015. (II. 
25.) önkormányzati rendeletét 
az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről, valamint a kártyater-
mek és a játékkaszinók műkö-
dési rendjéről szóló 9/2013. (IX. 
4). rendelet módosításáról. 
p 7. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta 
el 10/2015. (II. 25.) önkormány-
zati rendeletét a 2015. évi igaz-
gatási szünet elrendeléséről.

határozatoK
p 8. A testület 18 igen szavazat-
tal és 2 tartózkodással állapította 
meg az önkormányzat tárgyévi 
saját bevételeinek és a Magyar-
ország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti adós-
ságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségei-
nek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint.
p 9. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal és 1 ellenszava-
zattal úgy döntött, hogy 2015. 
április 1-jétől az önkormányzat 
illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, 
az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köz-
nevelési intézmény működtetése 
érdekében az intézményekben 
dolgozó gondnokokat a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. foglalkoztatja tovább. 
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 19 igen szavazattal és 1 
ellenszavazattal úgy határozott, 
hogy a Városgazda Zrt-vel 2012. 

október 25-én létrejött feladat-
ellátási szerződést módosítja az 
előterjesztés 1. sz. kiegészíté-
sének 1. sz. mellékletét képező 
tartalommal (5. sz. szerződés-
módosítás).
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 ellenszavazattal 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Városgazdával 2012. ok-
tóber 25-én kötött támogatási 
szerződést módosítsa a 2015. évi 
támogatás összegére vonatko-
zóan (1 100 466 182 forint) az 
előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal.
A testület 19 igen szavazattal és 
1 ellenszavazattal felhatalmazta 
a polgármestert a fentiek szerint 
módosított feladat-ellátási és tá-
mogatási szerződés aláírására.
p 10. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy a Városgazdá-
val 2011. november 15-én aláírt, 
módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt vagyonkezelési 
szerződést módosítja az előter-
jesztés 1. és 2. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal. A képviselők 
felhatalmazták a polgármestert 
az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező „Vagyonkezelési szerző-
dés 5. sz. módosítása” és 2. sz. 
mellékletét képező „Vagyonke-
zelési szerződés 5. sz. módosí-
tással egységes szerkezetben” 
megnevezésű dokumentumok 
aláírására.
p 11. A testület 13 igen szava-
zattal, 5 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással döntött arról, 
hogy a Városrehabilitáció18 
Zrt-vel 2010. június 16-án kö-
tött „rehabilitációs alapszerző-
dés” elnevezést alapszerződésre 
módosítja, és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 
alapszerződést az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja, egyúttal felhatal-
mazta a polgármestert a módo-
sított szerződés aláírására.
A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással úgy határozott, 
hogy a Városrehabilitáció18 
Zrt-vel támogatási szerződést 
köt az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, 
azzal, hogy a 2015. évi támoga-
tás összege 71 millió forint. A 
képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.
p 12. A testület 19 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással hatá-
lyon kívül helyezte a 464/2012. 
(IX. 27.) sz. határozatát.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy felülvizsgálja 
az Alacskai út (gyáli Határ út) – 
Szántás utca – Kerékvágás utca 
– Boronás utca által határolt 
72/A számú kerületi szabályo-
zási tervet. Egyúttal felkérte a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre és a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 36. §-a szerin-
ti teljes eljárás megindítására és 
lefolytatására.
p 13. A testület 14 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy határo-
zott, hogy Budapest Főváros 
Kormányhivatalának ingyenes 
használatába adja az 1184 Üllői 
út 443–445. alatti, 150816/0/A/2 
hrsz-ú helyiséget a járási (fővá-
rosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII. 13.) Korm.ren-
delet, valamint az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V. 31.) önkormányzati rendelet 
19. § (1) bekezdése alapján. A 
testület felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert a helyiség 
átadása és a korábban átadott, 
de a kormányhivatal feladatai 
ellátásához már nem szükséges 
helyiségek visszavétele érdeké-

ben a kormányhivatallal 2012. 
október 30-án és 2013. október 
24-én kötött megállapodások 
módosításának aláírására. 
p 14. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött arról, hogy az önkor-
mányzat határozatlan idejű 
szerződést köt az Esztergom-
Budapest Főegyházmegyével 
az 1181 Wlassics Gyula u. 84/A 
alatti önkormányzati tulajdo-
nú ingatlannak az előterjesztés 
2. sz. mellékletében megjelölt 
ingatlanrészei óvodai működte-
téséről az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V. 31.) rende-
let 19. § (1) bekezdése c) pontja 
alapján. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a szerződés előkészí-
tése és aláírása érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.
p 15. A testület 14 igen sza-
vazattal és 4 ellenszavazattal 
hozzájárult ahhoz, hogy a 1181 
Havanna u. 50. fszt. 227. sz. 
alatti (151159/7/A/227 hrsz-ú,), 
23 m2 alapterületű üzlethelyi-
ségre vonatkozó bérleti díjat a 
2015. március 1-jétől május 31-
ig 50 százalékkal csökkentsék, 
valamint felkérte a Projekt 18 
Kft. vezetőjét, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a he-
lyiség bérletére a Jövő Ifjúságért 
Egyesülettel 2014. július 21-én 
kötött szerződésben rögzített 
bérleti díj fenti mérték szerin-
ti mérséklésére. A képviselők 
felkérték a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket annak érdekében, hogy 
az önkormányzat és a Projekt 18 
Kft. közötti haszonbérleti szer-
ződést oly módon módosítsák, 
hogy a haszonbérleti díj a helyi-
ség bérleti díjának csökkenésé-
ből származó bevételkiesés mér-
tékével csökkenjen. A testület 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert arra, hogy tegye meg a szer-
ződés módosításához szükséges 
intézkedéseket, és felhatalmazta 
annak aláírására.
p 16. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal és 6 tartózko-
dással döntött arról, hogy az 
önkormányzat együttműködé-
si megállapodást köt a Lőrinc 
United FC Sportegyesülettel a 
1183 Thököly út mellett talál-
ható, az ingatlan-nyilvántartás-
ban 155447/21 hrsz-on szereplő 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlanon 40 x 60 m-es műfüves 
labdarúgópálya üzemeltetésére 
2029. december 22-ig terjedő 
hatállyal a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11. § (10) bekezdése, valamint a 
11. § (17) bekezdés b) pontja, to-
vábbá az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V. 31.) önkor-
mányzati rendelet 19. § (1) be-
kezdése alapján.
Az önkormányzat – figyelem-
mel a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. 
§ (10) bekezdésében foglaltak-
ra – az együttműködési meg-
állapodásban vállalja, hogy azt 
egy alkalommal legfeljebb öt 
évvel meghosszabbítja abban az 
esetben, ha a Lőrinc United FC 
Sportegyesület az együttműkö-
dési megállapodásban vállalt 
valamennyi kötelezettségét szer-
ződésszerűen, késedelem nélkül 
teljesíti.
A képviselő-testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az előterjesztés mellékleteként 
csatolt együttműködési meg-
állapodással azonos tartalmú 
megállapodás megkötésére és 
aláírására.
p 17. A testület 18 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormány-
zat és a polgármesteri hivatal 

a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-vel 2012. augusz-
tus 31-én kötött vagyonhaszná-
lati szerződés 13. pontját az elő-
terjesztés 3. számú mellékletét 
képező képviselő-testületi tagok 
és bizottsági tagok listája szerint 
módosítja. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-vel kötött vagyon-
használati szerződés módosítá-
sához szükséges intézkedésekre 
és a szerződés módosításának 
aláírására.
p 18. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal egyhangú-
lag úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat együttműködési 
megállapodást köt a Budapesti 
rendőr-főkapitányság XVIII. 
kerületi rendőrkapitánysággal 
a lakások bérletéről és elidege-
nítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 19. § 
(3) bekezdése alapján, hogy a 
tulajdonát képező lakások közül 
térítésmentesen egyszeri bérlő-
kijelölési jogot biztosítson részé-
re. A testület egyúttal felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az előterjesztés 1. sz. mellékle-
teként csatolt együttműködési 
megállapodással azonos tartal-
mú megállapodás megkötésére 
és aláírására.
A testület 13 igen szavazattal és 
4 tartózkodással úgy határozott, 
hogy az önkormányzat együtt-
működési megállapodást köt 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal a lakások bér-
letéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (V. 31.) önkormányza-
ti rendelet 19. § (3) bekezdése 
alapján, hogy a tulajdonát képe-
ző lakások közül térítésmente-
sen egyszeri bérlőkijelölési jogot 
biztosítson részére. A testület 
felkérte és felhatalmazta a pol-
gármestert az előterjesztés 2. sz. 
mellékleteként csatolt együtt-
működési megállapodással 
azonos tartalmú megállapodás 
megkötésére és aláírására.
A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
döntött arról, hogy az önkor-
mányzat együttműködési megál-
lapodást köt a Pesztszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft-vel a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(V. 31.) önkormányzati rendelet 
19. § (3) bekezdése alapján, hogy 
a tulajdonát képező lakások 
közül térítésmentesen egyszeri 
bérlőkijelölési jogot biztosítson 
részére. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert az előterjesztés 3. sz. mel-
lékleteként csatolt együttmű-
ködési megállapodással azonos 
tartalmú megállapodás megkö-
tésére és aláírására.
A testület 13 igen szavazattal és 
4 tartózkodással úgy határozott, 
hogy az önkormányzat együtt-
működési megállapodást köt a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal a lakások bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(V. 31.) önkormányzati rendelet 
19. § (3) bekezdése alapján, hogy 
a tulajdonát képező lakások kö-
zül térítésmentesen egyszeri bér-
lőkijelölési jogot biztosítson ré-
szére. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
az előterjesztés 4. sz. mellékle-
teként csatolt együttműködési 
megállapodással azonos tartal-
mú megállapodás megkötésére 
és aláírására.
p 19. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal és 1 ellensza-
vazattal döntött arról, hogy az 
önkormányzat pályázatot ír ki 
a Borostyán Szociális Szolgálat 
intézményvezetői álláshelyére 
a melléklet szerint. A testület 
felkérte Molnár Ildikó címzetes 
főjegyzőt, hogy gondoskodjon 

a pályázati felhívás megjelené-
séről.
p 20. A testület 19 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. következő taggyűlésén 
az önkormányzat meghatal-
mazott képviselőjeként vegyen 
részt.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. következő taggyűlésén 
szavazatával támogassa a járó-
beteg-szakellátásra vonatkozó 
kapacitásátcsoportosítást az 1. 
és 2. sz. mellékletekben szereplő 
tartalommal.
A testület 19 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. kö-
vetkező taggyűlésén a kapa-
citásátcsoportosításról hozott 
döntésekhez kapcsolódó doku-
mentumokat aláírja.
A képviselő-testület mint a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgálta-
tó Nonprofit Közhasznú Kft. 
többségi tulajdonosa 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
egyetértett a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. járóbeteg-szakellátásra 
vonatkozó – az 1. és 2. sz. mel-
lékletek szerinti – kapacitás-át-
csoportosítási igényével, és fel-
hatalmazta a polgármestert a 3. 
sz. melléklet aláírására.
p 21. A testület 14 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással zárt 
ülésen döntött a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális-
segély-határozatok elbírálásáról. 
p 22. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal zárt ülésen dön-
tött a Pestszentlőrinci Bóbita 
Óvoda vezetőjének nyugdíjazás 
miatti felmentéséről. 
p 23. A testület 17 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással hozott 
döntést a „Mese Presszó” Bt. 
részére engedélyezhető részlet-
fizetésről. 
p 24. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy meghívásos, 
egyszerűsített zártkörű pályá-
zatot ír ki a Budapest 151126/56 
hrsz-ú, kivett üzletház, udvar 
megnevezésű, 3000 m2 alapterü-
letű ingatlanban elhelyezkedő, 
142,33 m2 nagyságú üzlethe-
lyiség 5 év + opcionális 5 éves 
hasznosítására az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013.(V. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet 34.§ (3) 
és 35. § (4) bekezdése alapján, az 
alábbi feltételekkel:
a) A hasznosítás esetén az aján-
lattevőnek bruttó 120 ezer fo-
rint/hó minimális árat kell 
megajánlania ajánlata érvényes-
ségéhez. 
b) A pályázat beadási határideje: 
2015. március 31.
c) A pályázó a helyiséget saját 
költségén, előzetes egyeztetés 
alapján szereli fel. A berende-
zések értéke számla alapján be-
számítódik a bérleti díjba, leg-
feljebb bruttó 7 millió forintig. 
A beszámítás mértéke nem ha-
ladhatja meg a havonta esedékes 
bérleti díj 50 százalékát, összes-
ségében pedig a szerződés teljes 
időtartamára vonatkozó bérleti 
díj összegének 50 százalékát.
d) A pályázó tudomásul ve-
szi, hogy az ingatlanon végzett 
bármely felújítási, beruházási, 
átalakítási, bővítési munkálat 
nem eredményezi az ingatlan-

nyilvántartáson kívüli tulajdon-
szerzését.
e) A pályázó vállalja a nemzeti 
vagyonról szóló CXCVI. tör-
vény rendelkezéseinek megfelelő 
kötelezettségek teljesítését.
A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert az eljárás 
lebonyolítására, valamint arra, 
hogy ha az ajánlati ár eléri a 
kiíró által meghatározott mini-
mális árat, akkor felkéri a Pro-
jekt 18 Kft-t a szerződés előké-
szítésére és aláírására.
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert, 
hogy a Magyar Posta Zrt. (1138 
Dunavirág u. 2–6.) pályázó 
meghívására tegye meg a szük-
séges intézkedéseket.
p 25. A képviselő-testület zárt 
ülésen 19 igen szavazattal egy-
hangúlag hozott határozatot 
a Gyömrői út mentén fekvő 
152656/3 hrsz-ú ingatlan bérleti 
díjának módosítására vonatkozó 
kérelem elbírálásáról. 
p 26. A testület 15 igen szava-
zattal és 4 ellenszavazattal elfo-
gadta az I. fejezetben szereplő 
lejárt határidejű képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést. 
A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 4 ellenszavazattal 
elfogadta a II. fejezetben szerep-
lő határozatok végrehajtásának 
jelenlegi helyzetéről szóló tájé-
koztatót.
A testület 15 igen szavazattal és 
4 ellenszavazattal 2015. június 
30-ig meghosszabbította a III. 
fejezetben szereplő határozatok 
végrehajtásának határidejét.
A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 4 ellenszavazattal 
hatályon kívül helyezte a IV. fe-
jezetben szereplő határozatokat.
p 27. A testület 13 igen sza-
vazattal, 3 tartózkodással és 
2 ellenszavazattal elfogadta 
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
2014. évi fővárosi küldötti mun-
kájáról szóló beszámolóját.
p 28. A képviselő-testü-
let 12 igen szavazattal és 7 
tartózkodással elfogadta a 
Városrehabilitáció18 Zrt. 
2014. évi beszámolóját a 
„Pestszentimre-városközpont 
megújítása” és „A Havanna-la-
kótelep integrált szociális re-
habilitációja” c. városfejlesztési 
projektről.
p 29. A testület 13 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 
6 tartózkodással fogadta el 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. beszámolóját a 
közszolgáltatási tevékenység 
ellátásának ellentételezéseként 
2014-ben kapott kompenzáció 
felhasználásáról, és felkérte a 
polgármestert, hogy tegye meg 
az alulkompenzáció miatt szük-
séges 240 millió forint + áfa át-
utalásához szükséges intézkedé-
seket. 

SürgőSSÉgi 
határozatoK
p S1. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyetértésben 
úgy döntött, hogy 2015. április 
1-jétől az önkormányzat tulaj-
donában (résztulajdonában) 
található ingatlanvagyon elide-
genítésével kapcsolatos szerző-
dések időpontját, megnevezését 
(típusát), tárgyát, a szerződést 
kötő felek nevét, a szerződés ér-
tékét, az ingatlan természetbeni 
elhelyezkedését, helyrajzi szá-
mát, az ingatlan értékbecslését a 
szerződés létrejöttétől számított 
30 napon belül közzé kell ten-
ni az önkormányzat internetes 
portálján oly módon, hogy a 
közzétételi hely elérhető legyen 
a http://www.bp18.hu/ főol-
dalról, valamint a szerződések 
kereshetők legyenek legalább a 

TANULMáNy A PESTSZENTIMrEI 
UTCáK EGyIráNyúSíTáSáHOZ
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szerződés időpontja, tárgya, ér-
téke, az ingatlan természetbeni 
elhelyezkedése, helyrajzi száma 
és a szerződést kötő felek neve 
szerint. A közzétételről a pol-
gármester gondoskodik.
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott ar-
ról, hogy az önkormányzat 100 
százalékos tulajdonában lévő 
cégek vezetését arra utasítja, 
hogy 2015. április 1-jétől a cégek 
tulajdonában (résztulajdonában) 
található ingatlanvagyon elide-
genítésével kapcsolatos szerző-
dések időpontját, megnevezését 
(típusát), tárgyát, a szerződést 
kötő felek nevét, a szerződés ér-
tékét, az ingatlan természetbeni 
elhelyezkedését, helyrajzi szá-
mát, az ingatlan értékbecslését 
a szerződés létrejöttétől számí-
tott 30 napon belül tegye köz-
zé a saját internetes portálján 
oly módon, hogy a szerződések 
közzétételi helye elérhető legyen 
a cég saját honlapjának főolda-
láról, valamint a szerződések 
kereshetők legyenek legalább a 
szerződés időpontja, tárgya, ér-
téke, az ingatlan természetbeni 
elhelyezkedése, helyrajzi száma 
és a szerződést kötő felek neve 
szerint. A közzétételről a cég ve-
zetője gondoskodik.
S2. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyöntetűen döntött 
arról, hogy az önkormányzat 
2015. évi költségvetésének ál-
talános tartalék sorából bruttó 
kétszer 300 ezer, azaz összesen 
bruttó 600 ezer összegű támo-
gatást ad a BrFK XVIII. kerüle-
ti rendőrkapitányságának a két 
Suzuki SX4 1.6 CD AC 5 ajtós, 
benzinüzemű gépjármű üzemel-
tetési-tankolási költségéhez a 
2015. március 1-jétől május 31-ig 
terjedő időszakra.
A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a polgár-
mestert a 600 ezer forint össze-
gű adományozási szerződéssel 
kapcsolatos intézkedések megté-
telére és a szerződés aláírására.
S3. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta a „Közalapítvány a 
XVIII. kerület Közbiztonságá-
ért” közalapítvány kuratóriumi 
tagjának, Uszléber Angélának 
a lemondását, azzal, hogy a le-
mondás az új kuratóriumi tag 
bírósági nyilvántartásba történő 
bejegyzésével válik hatályossá. 
A képviselők egyben megkö-
szönték Uszléber Angéla mun-
káját.
A testület 18 igen szavazattal és 
1 tartózkodással elfogadta a köz-
alapítvány kuratóriumi tagjá-
nak, Pásztor Jánosnak a lemon-
dását, azzal, hogy a lemondás 
az új kuratóriumi tag bírósági 
nyilvántartásba történő bejegy-
zésével válik hatályossá. A kép-
viselők egyben megköszönték 
Pásztor János munkáját.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 1 tartózkodás-
sal határozott arról, hogy Szé-
kely Lászlót a „Közalapítvány a 
XVIII. kerület Közbiztonságá-
ért” közalapítvány kuratóriumi 
tagjai közé választja.
A testület 18 igen szavazattal és 
1 tartózkodással döntött arról, 
hogy Mester Attila Zsoltot a 
közalapítvány kuratóriumi tag-
jai közé választja.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy a közalapít-
vány kuratóriumi tagjai közül 
Székely Péter Csabát bízza meg 
a közalapítvány önálló, egysze-
mélyes szervezeti képviseletével.
A testület 18 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással döntött ar-
ról, hogy a „Közalapítvány a 
XVIII. kerület Közbiztonságá-
ért” közalapítvány alapító ok-
iratának 4.4.  és 9.1. pontját – a 
tagcserékkel és a közalapítvány 
önálló, egyszemélyes szervezeti 

képviseletével kapcsolatos válto-
zások miatt – módosítja, egyben 
felkérte a polgármestert, hogy 
a közalapítvány módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratát terjessze be a Fővá-
rosi Törvényszékhez átvezetés 
és bejegyzés céljából.
p S4. A testület 12 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy határo-
zott, hogy előzetes jóváhagyását 
adja ahhoz, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
elindítsa a „földgázenergia be-
szerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárást, és az érvényben lévő 
gázszolgáltatói szerződéseit ha-
táridőre felmondja. 
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással előzetes jóváha-
gyását adta ahhoz, hogy a Vá-
rosgazda Zrt. a földgázenergia 
beszerzése kapcsán megbízza a 
Sourcing Hungary Kft-t (1138 
Budapest, Meder u. 8.) a közbe-
szerzési eljárás teljes körű lebo-
nyolításával az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező szerző-
déstervezet szerint.
A testület 12 igen szavazattal, 
5 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással előzetes jóváhagyását 
adta ahhoz, hogy a Városgazda 
Zrt. a Sourcing Hungary Kft-vel 
2015. július 1-jétől 2017. október 
1-jéig tartó szerződéses időszak-
ra a szükséges szindikátusi szer-
ződést megkösse az előterjesztés 
2. sz. mellékletét képező tarta-
lommal.
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással előzetes jó-
váhagyását adta ahhoz, hogy a 
Városgazda Zrt. a sikeres föld-
gázenergia-beszerzést követően 
az energiakereskedelmi szerző-
déseket megkösse.
A testület 12 igen szavazattal, 
5 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással előzetes jóváhagyását 
adta ahhoz, hogy a XVIII. ke-
rületi Gazdasági Ellátó Szolgálat 
(GESZ) a „földgázenergia be-
szerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárást elindítsa, és az érvény-
ben lévő gázszolgáltatói szerző-
déseit határidőre felmondja.
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy előzetes jóváhagyását adja 
ahhoz, hogy a GESZ a föld-
gázenergia beszerzése kapcsán 
megbízza a Sourcing Hungary 
Kft-t (1138 Budapest, Meder u. 
8.) a közbeszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolításával az előter-
jesztés 3. sz. mellékletét képező 
szerződéstervezet szerint.
A testület 12 igen szavazattal, 
5 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással előzetes jóváhagyá-
sát adta ahhoz, hogy a GESZ a 
Sourcing Hungary Kft-vel 2015. 
július 1-jétől 2017. október 1-jéig 
tartó szerződéses időszakra a 
szükséges szindikátusi szerző-
dést megkösse az előterjesztés 
4. sz. mellékletét képező tarta-
lommal. 
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással előzetes jó-
váhagyását adta ahhoz, hogy a 
XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó 
Szolgálat a sikeres földgázener-
gia-beszerzést követően az ener-
giakereskedelmi szerződéseket 
megkösse.

A sürgősségi határozatok továb-
bi pontjait és az interpellációt 
anyagtorlódás miatt áprilisi szá-
munkban közöljük!
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PáLyáZATI 
FELHíVáS

nyári életmódtábor
szervezésére

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
136/2015. (III. 16.) számú határozatával pályá-
zatot hirdet nyári életmódtábor szervezésére.

a pályázat célja: a kerületben élő, illetve 
tanuló 5–14 éves gyermekek egészségmegőrző, 
egészségfejlesztő és betegségmegelőző aktivi-
tásának személyre szóló fejlesztése – a test és 
a szellem fejlődéséhez szükséges táplálkozás-, 
tisztálkodás-, mozgáskultúra életmódmintái-
nak bemutatása, átadása –, különös tekintettel 

a túlsúlyos, az anyagcsere-, a légúti-asztmás 
vagy egyéb betegségben szenvedő gyermekekre.

a pályázaton részt vehetnek: a XVIII. kerü-
letben működő óvodák, általános iskolák, a 

helyi iskola-egészségügyi ellátásban részt vevő 
egészségügyi szolgáltatók, a kerületben tevé-

kenykedő – a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya 
alá tartozó – civil szervezetek.

a részletes pályázati felhívás és a pályázati 
űrlap letölthető az önkormányzat honlapjáról: 
www.bp18.hu, Nyári életmód tábor. Informá-
ció kérhető a 296-1357-es telefonszámon vagy a 

derpaula@bp18.hu e-mail címen. 
a pályázat benyújtásának határideje: 

2015. április 10. (péntek) 12 óra
az elbírálás határideje: 2015. június 1.

A pályázat eredményéről, az elnyert támogatási 
összegről az érintettek írásos értesítést kapnak.

PáLyáZAT
Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányza-
tának képviselő-testülete pályázatot hirdet az 

önállóan működő 
Borostyán Szociális Szolgálat 

intézményvezetői

munkakörének betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 

a vezetői megbízás szintje: magasabb vezető 
(legfeljebb 5 év időtartamra)

a munkavégzés helye: 
1188 Budapest, Címer u. 88.

a munkakör betölthetőségének időpontja: 
2015. augusztus 1.

a pályázat benyújtásának határideje: 
2015. április 15.

A „KÖZIGáLLáS” közszolgálati állásportálon 
történő közzétételtől számított 30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további 
információt Nagy ágnes ad a 296-1393-as 

telefonszámon.
A pályázati feltételek és a benyújtandó iratok, 

igazolások részletezése megtalálható  
a www.bp18.hu honlapon.

Bölcsődei 
beiratkozás
A XVIII. kerületi Egyesített Bölcsődék intéz-
ményeibe 2015. március 30-tól április 10-ig, 
munkanapokon 9–15 óráig lehet beiratkozni a 
2015/2016-os nevelési évre.

A kiválasztott intézményben a felvételi kére-
lem kitöltéséhez szükség van a szülő, illetve a 
gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló 
dokumentumokra, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatára és TAJ-kártyájára.

KSH-adatfelvétel
A Központi Statisztikai Hivatal idén is adatfel-
vételt készít a lakosság fogyasztásáról és életkö-
rülményeiről. A felmérés március 16-án kezdő-
dött és május 15-ig tart. Az adatfelvétel során 13 
ezer háztartást vizsgálnak meg. A háztartásokat 
felkereső kérdezők hivatalos igazolvánnyal ren-
delkeznek.

A kérdésekre kétféle módon lehet válaszolni: 
interneten vagy a kérdező személyes közremű-
ködésével. A KSH az adatokat bizalmasan keze-
li, felhasználásuk összesítve, egyedi azonosítás 
nélkül történik. 

A kérdezőknek válaszoló háztartások aján-
dékot kapnak, míg a kérdőívet interneten kitöltő 
háztartások között táblagépeket sorsolnak ki.

Megértő 
diákdiplomaták 
Megismerés, megértés és elfogadás 
– erre épül a KarMUn-konferencia, 
amelyen a diákoknak egy-egy idegen 
ország érdekeit kell képviselniük. 

A Karinthy Frigyes Gimnáziumban 2004 óta 
minden évben megrendezik a háromnapos Ka-
rinthy Model United Nation (KarMUN) nem-
zetközi diákkonferenciát. Az idei találkozót 
március 5. és 7. között tartották. Csaknem 500 
diák érkezett, többek között Horvátországból, 
Németországból, Szerbiából, Szlovákiából és 
az Egyesült Államokból. Az esemény hivatalos 
megnyitóját idén is a Parlamentben tartották. 

A programsorozat célja az, hogy fórumot te-
remtsenek a diákok eszmecseréjéhez olyan ak-
tuális kérdésekről, mint például a fenntartható 
fejlődés, az éghajlatváltozás vagy az oktatás, s 
eközben elsajátítsák a diplomácia alapjait, fej-
lesszék a beszédkészségüket, kifejezésmódju-
kat, érvelésüket és vitakultúrájukat. 

A konferencia alatt a résztvevők egy-egy ha-
tározati javaslatot dolgoztak ki a megadott té-
makörökben, megoldást keresve a felvetett prob-
lémákra. E javaslatok bizottságokban történő 
megvitatása nemcsak a konkrét témák elemző 
kibontását tette lehetővé, hanem a kreativitásra 
és az innovatív gondolkodásra is ösztönözte a 
diákokat. Ez az együttgondolkodás, az értő és 
sokoldalú kommunikáció adja a Modell ENSZ-
konferenciák értékét, így a KarMUN-ét is.

Ê cs. m.

Változások 
a közlekedésben
A 200 méternél nagyobb alapterületű üzletek 
vasárnapi zárva tartása miatt március 15-től 
módosult néhány buszjárat közlekedése. A ke-
rület lakosságát érintő változás, hogy a 236-os 
busz helyett vasárnaponként a 236A busz jár, 
amely nem megy el a vecsési Market Central 
Ferihegyig. Azokon a vasárnapokon, amelyeken 
nyitva tarthatnak az üzletek, a Budapesti Köz-
lekedési Központ az áruházakkal való megálla-
podás függvényében biztosítja a szolgáltatást.

Ê BKK-közlemény

A Budapest 
Airport a legjobb
Egymás után másodszor szerezte meg 
a Budapest Airport a skytrax brit légi 
közlekedési elemzőcég felmérése 
alapján a legjobb kelet-európai repülő-
térnek járó díjat. 

Óriási sikere a hazai légi közlekedésnek, hogy 
2014 után idén is a régió legjobb repülőterének 
választották az utasok a Liszt Ferenc Nemzet-
közi repülőteret. A nemzetközi légi közleke-
dési minőségvizsgáló és tanácsadó cég, a brit 
Skytrax független utaselégedettségi felmérésé-
ben világszerte nem kevesebb, mint 550 repü-
lőtér vett részt. 

Az elismerést Huszka Péter, a Budapest 
Airport forgalmi igazgatója vette át a párizsi 
Passenger Terminal Expo 2015 nemzetközi 
szakkiállításon.

– A Kelet-Európa legjobb repülőtereként 
kapott Skytrax-díj a nemzetközi légi közleke-
désben elérhető egyik legrangosabb szakmai ki-
tüntetés. Ugyanakkor nagyon fontos visszajel-
zés cégünknek és minden repülőtéri partner és 
szolgáltató számára az, hogy a tavaly elért siker 
nem egyszeri alkalom volt. Bebizonyítottuk, 
hogy képesek vagyunk a szolgáltatásaink minő-
ségét és a kiváló teljesítményt nemcsak megtar-
tani, hanem tovább is növelni – nyilatkozta Jost 
Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója. 

Ê K. gy.

– Évente 70–100 ezer egynyári virágpalántát ül-
tetünk el a kerületben. A virágkertészetben ezen 
a mennyiségen túl még fás szárú növényeket, 
cserjéket is tudunk nevelni.  Idén fokozatosan 
vesszük birtokba a kertészet területét, az első 10 
ezer palántát, ami már kihajtott, a szétválogatás, 
dugványozás után várhatóan áprilisban ültetjük 
ki az új fóliasátorba – tájékoztatott Banyár Lász-
ló, a városüzemeltető cég vezérigazgatója a már-
cius 17-i szemlén. 

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy ezt az 
évet próbaidőszaknak tekintik, de azt szeretnék, 
ha a most még máshonnan beszerzett növények 
jelentős részét jövőre már kiváltanák a saját ter-
mesztésűek.

– A vállalkozás munkahelyeket teremt, és 
pénzt is megtakarítunk vele. Jelenleg 10 millió 
forint körüli összeget költünk egynyári és két-

nyári virágokra, illetve fás szárú növényekre. 
Saját termesztéssel ez a költség jelentősen csök-
kenthető.

Foglalkoznak azzal az elképzeléssel is, hogy 
a kertészet fűtését a kerületben összegyűlő 
faaprítékkal, illetve a lomtalanítás során össze-
gyűjtött fahulladékkal oldják meg. 

– További ötletként gondolkodunk azon, hogy 
a kertészet központi fekvéséből adódóan valami-
lyen közösségi kertet is kialakítsunk, nyilván jól 
elválasztva azt a termelőterülettől. Ezt alaposan 
megfontoljuk, mert a közösségi kertek működte-
tése nem könnyű dolog, de célzott közönséggel 
egyedülálló lehet a fővárosban. A kertészet bein-
dításában már eddig is sok segítséget kaptunk a 
Helix-Kert tulajdonosaitól, akikkel a továbbiakban 
is jó szakmai kapcsolat ápolására törekszünk.

Ê P. A. 

Próbaüzemben a virágkertészet
A tervek szerint hamarosan saját termesztésű virágokat és más növényeket hasz-
nál majd a telepítésekhez, ültetésekhez a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. A 
cég a lőrinci piac mögött üzemelő helix-Kert Kertészeti áruda által nem használt, 
ezért az önkormányzatnak visszaadott területen fogott hozzá a saját virágkerté-
szet kiépítéséhez.

Az adományokat március 11-én adta át Szarvas 
Gábor, a Budapest Airport közösségi kapcsolato-
kért felelős igazgatója az alapítványok képviselő-
inek a repülőtéren. Az igazgató elmondta, hogy a 
repülőtér a gyűjtés megszervezésével próbál segí-
teni a társadalmi szerepet vállaló szervezeteknek 
és azoknak az utasoknak, akik a hasonló nemes 
célokért hajlandók némi anyagi áldozatot hozni. 

– Úgy gondolom, jelentős összeg gyűlt ösz-
sze, és az akciót az idén is folytatjuk – mondta 
Szarvas Gábor. A WWF Magyarország nevében 
1 millió 158 ezer forintot vehetett át Sipos Ka-
talin, az alapítvány igazgatója, akitől megtudtuk, 
hogy a szervezet stabil működésének fontos része 
az adomány. 

Harrach Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat alelnöke hangsúlyozta, hogy a rászoru-
ló gyermekek segítése nagy felelősség.

– A most kapott 624 825 forintot a szolgálat 
egészségügyi tevékenységére fordítjuk, legyen 
szó kisebb műtétekről vagy akár orvosi eszközök 

beszerzéséről – tette hozzá. Az önkéntesküldő 
alapítvány 807 ezer forintot kapott. Molnár Zsolt, 
az alapítvány kommunikációs vezetője örömét 
fejezte ki, hogy a 12 éve működő civil szerve-
zetnél évről évre egyre több fiatal jelentkezik 
önkéntesnek.

– Ők szinte minden földrészen vállalnak há-
rom hónaptól egy évig terjedő szolgálatot. Az 
utóbbi időben a magyar kormány is felismerte az 
önkéntesség fontosságát, és a Földművelésügyi 
Minisztérium már a második ciklusban küld ki 
mezőgazdasági szakembereket, legutóbb Azer-
bajdzsánba, Beninbe és Indiába. Az önkéntesség 
hozadékaként a külföldön szerzett tapasztalatok 
visszakerülnek hozzánk. Március végén lesz egy 
konferenciánk, amelyre több mint 13 országból 
csaknem nyolcvanan érkeznek, és beszámolnak 
a munkájuk során szerzett tapasztalataikról. Az 
utasok adományából ezt a konferenciát tudjuk fi-
nanszírozni.

Ê P. A. 

Adomány az utasoktól
Csaknem 2,6 millió forint gyűlt össze a liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren el-
helyezett hat adománygyűjtő perselyben az elmúlt év folyamán. Az utasok három 
szervezet, a WWF Magyarország, a nemzetközi gyermekmentő szolgálat és a Ma-
gyar Önkéntesküldő Alapítvány tevékenységét támogathatták.
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9A húsvét a feltámadás örök ünnepe egyház

az oldalt összeállította: róth ferenc

�különböző felekezetek atyáit 
és lelkészeit kértük fel húsvét 
előtt, hogy osszák meg olva-

sóinkkal a gondolataikat, különös 
tekintettel a húsvéti bárányra, amely 
jelképe ennek az ünnepnek.

 
A BáránytÓl A dinÓig
– Valójában csak a báránynak van köze a húsvét-
hoz. A nyuszi, a csirke és a többi állat a népszo-
kásokkal és üzleti céllal került be a köztudatba. 
Valószínűleg lesz még húsvéti dinó is…

A barka és a tojás – bár nincs bibliai alapja – 
elfogadható, mert az élet újraéledésének a szim-
bóluma. A nyúl a köztudatban a termékenység 
szimbóluma, mert szapora, de a tojással együtt 
nem értelmezhető. Legfeljebb a természettől elsza-
kadt gyermekek világképét torzítják el velük még 
jobban. Az ünnepre megvásárolt, azután kidobott 
nyuszik egyfajta áldozattá válnak a fogyasztói tár-
sadalom oltárán.

A keresztény húsvét alapja az ószövetségi 
páskabárány, amelynek a vére árán szabadult ki 
Izrael az egyiptomi fogságból. Krisztus előtt öt év-
századdal elhangzott egy különös prófécia, mely 
az úr Szolgájáról jövendöl, aki ártatlan bárány-
ként szenved népe bűneiért. így hangzik: „Mind-
nyájan tévelyegtünk, mint a juhok, de az úr őt 
sújtotta mindnyájunk bűnéért. Mint a bárány, ha 
vágóhídra viszik, ő sem nyitotta ki száját.”

Amikor Jézus megjelenik, Keresztelő János ezt 
mondja róla: „íme, az Isten Báránya, aki hordozza 
a világ bűneit.” Jézus tudatosan vállalja az áldozat 
szerepét, de nem marad a halálban. Feltámadásá-
nak ténye hitünk alapja.

győri gábor
evangélikus esperes

A KUglÓFBárány tEKintEtE
– Nagyanyám minden húsvétra egy bárányfor-
májú kuglófot sütött, amit elhozott nekünk. Nem 
mondott semmit róla, csak a szobaablakunkba 
tette. Ott nézett egész nap és egész éjszaka, ahol 
kisgyermekként a nővéremmel aludtam. Nappal 
csak elfutottam mellette, észre sem vettem. Azon-
ban a lefekvés után a bárány a babszemeivel állan-
dóan engem figyelt az ablakból… Eleinte féltem 
tőle, mert szelíden, de mozdulatlanul és kitartóan 
nézett rám.

Akkor még nem tudtam, hogy úgy tartják, Jé-
zus Krisztus is húsvéti bárány. Ezalatt azt értik, 
hogy őt is megölték – mint a zsidók peszah ünne-
pén a bárányt. őt úgy, hogy keresztre szegezték. 
Aztán néhány nap múlva a barátai újra látták… 
Még ettek is vele… Azóta ott van mindenütt, ve-
lünk, az emberekkel… Én legalábbis így érzem.

Olyan lett ő nekem, mint gyerekkorom kug-
lófbáránya: mindig néz, szelíden, kitartóan figyel. 
Szükségem van erre a jóságos és bátorító szemre. 
Csak egy isten tud úgy nézni, hogy attól az ember 
bátorodik, erővel telik, reménykedik, és jókedvre 
derül. Tudom, sosem veszi le rólam a tekintetét, és 
azt kívánom, hogy örökké nézzen engem, minket 
ezzel a bárányos tekintettel, hogy igazán éljünk. 

Háló gyula
baptista lelkipásztor

JEllé válvA
– Az evangéliumot olvasva felfedezhetjük, hogy 
Jézus megszólalásait átjárja a tanúskodás egy új 
életről, amelyben az ember képes harmóniában 
és békében élni Istennel, önmagával és mások-
kal. Húsvét ünnepe ezt a tanúskodást teljesíti be, 
amiben a hit szemével láthatóvá válik az ember 
életének valódi értéke és távlata. Ez a fajta meg-
mutatás mentes minden harsányságtól vagy erő-
szakos befolyásolási szándéktól. Egyszerű, tiszta 
csendességben válik érzékelhetővé benne, hogy az 
életünknek van értelme és célja, ami az örökké-
valóság felé fejlődik. Húsvét ezért önmagában jel, 
amely az élet diadalát fejezi ki a halál fölött. Ferenc 
pápa az argentin Clarín című napilap vasárnapi 
mellékletében, a Vivában megjelent interjújában, 
2014 júliusában így beszélt: „Megszólíthatunk 
másokat tanúskodásunkkal, így mindkét oldalon 
fejlődhet a kommunikáció, de a legrosszabb dolog, 
amit tehetünk, az a vallási térítés, ami megbénít 

azzal, hogy azért beszélek veled, hogy meggyőzze-
lek. Mindenki a saját egyéniségét adva beszél. Az 
egyháznak vonzónak kell lennie, nem térítőnek.”

Szerintem ez nemcsak a vallásos emberekre 
vonatkozik, hanem mindenkire, aki egyszerű-
en értelmes életet akar élni, és ebben támogatni 
akarja a másikat is. Amikor az egyéniségünkkel 
a reménység hordozóivá válunk, akkor mi is jel-
lé válhatunk, ami ráirányítja a tekintetet életünk 
igazi távlataira.

neruda Károly
római katolikus plébános

Mit JElEnt nEKünK MA?
– Gyermekeimmel húsvét előtt az üzleteket járva 
mindig keressük, hogy a sok tojás és nyúl között 
van-e húsvéti bárány. Elvétve itt-ott, egyet-egyet 
lehet is találni, de nem ez a legfőbb jellemzője a 
húsvéti előkészületeknek. Míg a hentesnél gyak-

rabban hallani: húsvétra lesz bárány? A ma em-
bere számára a húsvét már nem a bárányról szól. 
Ennek egyetlen oka lehet: elfeledkeztek az igazi 
húsvéti bárányról, Jézus Krisztusról! Pedig ez az 
ünnep róla szól: Isten Bárányáról, aki elveszi a 
világ bűneit, aki értünk halt meg a kereszten. Ha 
meghalunk, vele együtt támadunk fel új életre. 
Halál nélkül nincs feltámadás – bűnbánat nélkül 
nincs megbocsátás. Bárány nélkül nincs áldozat – 
áldozat nélkül nincs engesztelés. Nagypéntek nél-
kül nincs húsvét.

Szükségünk van tehát a húsvéti bárányra – ne 
feledkezzünk meg róla! Mert, ha kimarad az ün-
nepből, akkor a húsvét öncélú evés-ivással egy-
bekötött tavaszünneppé válik. Jézus Krisztussal 
együtt viszont életünk fordulópontja lehet: lete-
hetjük azt, amit elrontottunk, s elkérhetjük Isten-
től az újat.

dr. sándor Balázs
református lelkész

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A húsvét a keresztény egyházak közös ünnepe, amely egy kicsit az ökumenéra is lehetőséget ad 

Amint arról már beszámol-
tunk, igazi húsvéti hangulat 
lesz a nagyhéten a Kossuth 
téren az ottani református 
és evangélikus gyülekezet 
aktivitásának és az önkor-
mányzat támogatásának kö-
szönhetően.

A részletekről Sándor Balázst, a 
református gyülekezet lelkészét 
kérdeztük.

– Virágvasárnaptól húsvéthétfő-
ig kilenc napot ölel föl a program-
sorozatuk, ami azt jelenti, hogy 
alaposan fel kellett készülniük erre 
a hosszú vendéglátásra.

– Örömmel tettük, mert a ka-
rácsony előtti napokban is azt 
tapasztaltuk, hogy eljönnek az 
emberek a programokra, érdekli 
őket az, hogy ne csak a „tömeg-
fogyasztás” részesei legyenek. Je-
lentem, készen állunk a nagyheti 
programjainkkal.

– Ha már mondta, milyenekkel 
várják az érdeklődőket?

– Az első napon, március 29-én, 
vagyis virágvasárnapon délután 
három órakor családi délutánt 
szervezünk, amely kötetlen beszél-
getésből és szeretetteljes együttlét-
ből áll. Hogy úgy mondjam, ez lesz 
a felvezetése a programjainknak.

– Feltételezem, hogy a progra-
mok zöme nagypéntekkel kezdő-
dik.

– Igen, és rögtön olyannal, 
amelyre mindenkit várunk, hí-
vőt, nem hívőt egyaránt. Pénteken 
délután öttől Parkpassió néven 
végigmegyünk a krisztusi kereszt-
úton, a stációkon. Zenével, egyhá-
zi énekekkel is igyekszünk olyan 
hangulatot teremteni, amely gon-
dolatokat ébreszt az emberekben, s 
felkészíti a lelküket az elkövetkező 
napokra.

– Pedig halálról is szól ez a nap, 
ezek a napok…

– Nem véletlen, hogy másnap, 
nagyszombaton négy órakor Halál 
és odaát címmel rendezünk ke-
rekasztal-beszélgetést, amelynek 
keretében Németh Pál iszlám- és 
Uherkovics László buddhizmus-
szakértő lesz a vendégünk.

– Mi lesz vasárnap és hétfőn?
– Vasárnap tíz órától istentisz-

teletet és úrvacsorát, ezt követően 
pedig keresztelőt tartunk. Másnap, 
hétfőn legátus szolgál az úrvacso-
rás istentiszteleten.

 
„Pénteken délután 
öttől Parkpassió 
néven végigmegyünk a 
krisztusi keresztúton, a 
stációkon.”

az öröK bárány
Jóságos, bátorító szempár, amely mindig velünk van

színpadon 
nyert aranyat 
a sztehlo 

 
Az ádámok és évák ünnepét a szolnoki szig-
ligeti színház indította el a Magyar teátrumi 
társaság keretében 2010-ben. Azóta több te-
átrum is csatlakozott a kezdeményezéshez, 
legutóbb a nemzeti színház. diákok ezreit 
mozgatta meg e rendezvény, közelebb hozva 
őket a színházhoz.

A mozgalom módszeresen és professzionális színházi se-
gítséggel épül. A kiírók minden évben más és más témá-
val szólítják meg az iskolák magyartanárait, színjátszóit. 
Ezekre a témákra készülnek a színpadon bemutatható 
munkák, az alkotási folyamatot pedig a színházak kon-
zultációval támogatják. Az idén a Biblia kilenc részletét 
jelölték ki témaként. Ehhez a programhoz csatlakozott a 
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium is.

– Témaként a tízparancsolatot kaptuk – mondta 
Losonczi Bernadett, a gimnázium magyartanára, aki vé-
gigdolgozta a győztesekkel az alkotás teljes folyamatát. 
– Amikor meghirdettük a lehetőséget, ötvenen jelent-
keztek, végül 24-en kezdték meg a hosszú, de örömteli 
felkészülést.  Mivel a segítőmmel, Pintér Szilviával kö-
zös hitbeli gyökerekkel rendelkezünk – mindketten a 
Pasaréti református Gyülekezetből indultunk –, nagy 
örömöt jelentett, hogy egy bibliai témát dolgozhattunk 
fel. A Nemzeti Színház teljes szabadságot adott, ezért is 
volt öröm, hogy éppen a szövegkönyv-kategóriában let-
tünk elsők. A parancsok „láttatása” után megfogalmaz-
tuk, mit is jelent számunkra a tízparancsolat. A mun-
kánkkal az evangéliumot akartuk hirdetni. reméljük, 
sikerült.

Az iskola ezúton is köszönetet mond a Nemzeti Szín-
háznak, hogy teret adott a nagyszínpadon egy olyan ün-
nepnek, amelyen az úristen igéjéről lehetett szó.

NAGyPÉNTEKI 
KrISZTUSI 
KErESZTúT
Ünnepi csúcsforgalom lesz a Kossuth téren
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www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ingatlan, telephely:  XVIII. kerület, ÜLLŐI út 773.
Utcafronti épület (iroda, üzlet):

208 m2
6 állásos önkiszolgáló autómosó:

225 m2
3 állásos műhely:

172 m2

Telek: 1728 m2 Övezeti besorolás: L4-XVIII/NT-V

Te l e f o n :  + 3 6  2 0  9  4 2 5  8 1 1

E L A D Ó  

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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Épületgépészeti anyagok
      szakkereskedése

www.idomok.hu
Nyitva: H - Szo 7.00-19.00

VASÁRNAP ZÁRVA
Telefon: 292-0081, fax 292-3022

Pestszentlőrinci  
Aprók Falva Óvoda
1185 Barcika tér 8.
április 22-én 9–11.30-ig

Pestszentlőrinci  
Bóbita Óvoda
1181 Kondor Béla sétány 2.
április 23-án 17 órakor 
tájékoztató a szülők részére.
április 24-én 15.30–17 óráig 
nyílt nap a gyermekeknek, 
szülőknek.

Pestszentlőrinci  
Csemete Óvoda
1182 Üllői út 681.
április 14-én 16 órakor 
tájékoztató a szülők részére.
április 15-én 9–11 óráig

Pestszentlőrinci 
Cseperedő Óvoda 
– Pestszentlőrincer 
Kindergarten Cseperedő
1184 Építő u. 5.
április 22-én 17 órakor 
tájékoztató a szülők részére.
április 23-án 15.30–17 óráig 
nyílt nap gyermekeknek, 
szülőknek.

Csodavilág Óvoda
1182 Üllői út 709.
április 27-én 9–11.30-ig és 
16–17.30-ig
április 28-án 9–11.30-ig és 
16–17.30-ig

Pestszentlőrinci lurkó-
liget Óvoda (dráva Óvoda)
 1182 Dráva utca 34/B 
április 23-án 9–11.30-ig

Pestszentimrei 
gyöngyszem Óvoda
1188 Vezér u. 46.

tarka-Barka tagóvoda 
1188 Podhorszki u. 51–55.

Pillangó tagóvoda 
1188 Damjanich u. 10/B
április 28-án 9–12 óráig

Pestszentlőrinci 
Eszterlánc Óvoda
1181 Kondor Béla sétány 3.
április 27-én 9–12-ig

Pestszentlőrinci 
Kerekerdő Óvoda
1183 Attila u. 9.
április 22-én 9–11 óráig

Zöldike tagóvoda
1183 Kosztolányi Dezső u. 28.
április 21-én 9–11 óráig

vadvirág tagóvoda
1183 Martinovics tér 13.
április 23-án 9–11 óráig

Pestszentlőrinci  
Mocorgó Óvoda
1181 Szélmalom u. 29–31.
április 15-én 9–12 óráig

tagóvoda
1181 Petőfi u. 5.
április 16-án 9–12 óráig

Pestszentlőrinci 
napraforgó Óvoda
1186 Tövishát u. 6.
április 20-án 17 órára várják az 
óvodásokat és szüleiket.
április 21-én 8.30–11.30-ig 

Pestszentlőrinci  
Pitypang Óvoda
1181 Kondor Béla sétány 12.
április 21-én 16–17.30-ig a 
gyermekekkel együtt várják a 
családokat az óvodába.

április 22-én 9–10.30-ig a 
szülőket várják az óvodába. 
(Arra kérik a kedves szülőket, 
hogy a csoportba való 
belépéshez váltócipőt vigyenek 
magukkal.) 

Pestszentimrei  
napsugár Óvoda
1188 Eke u. 16.
április 17-én 9.30–12 óráig

Pestszentimrei  
napvirág tagóvoda
1188 Szélső u. 54–58.
április 16-án 9.30–12 óráig

 Pestszentlőrinci  
nyitnikék Óvoda

1185 Fülek u. 4.
április 28–29-én 9–12 óráig

Pestszentlőrinci  
robogó Óvoda
1181 Kondor Béla sétány 14.
április 24-én 9–11 óráig 

Pestszentlőrinci 
szivárvány Óvoda
1184 Dolgozó u. 16.
április 22-én 9–11 óráig
április 23-án 9–11 óráig

Pestszentlőrinci  
Zenevár Óvoda
1181 reviczky u. 52–56. 
április 29-én
 8.30–12 óráig

Pestszentimrei  
Zöld liget Óvoda
1188 Ady Endre u. 127. 
A beiratkozás, előjegyzés 
hetében adnak betekintést az 
óvoda életébe, akkor várják 
az érdeklődő családokat.

Pestszentimrei vackor 
Óvoda – Kindergarten 
vackor 
1188 Csolt u. 4.
április 21-én 9–12 óráig

Pestszentimrei 
Kölyökmackó tagóvoda 
1188 Címer u. 47. 
április 22-én 
9–12 óráig

Pestszentimrei  
Kisvackor tagóvoda 
1188 Podhorszky u. 51.
április 23-án 9–12 óráig

Pestszentlőrinci  
vándor Óvoda  
– Pestszentlőrincer 
Kindergarten vándor
1181 Vándor Sándor u. 7. 
április 20-án 
16.30–17.30-ig
április 27-én 
16.30–17.30-ig

Pestszentlőrinci 
hétszínvirág Óvoda
1182 Halomi út 113/A  
április 3-án 9–11 óráig

Az óvodai beiratkozások előtti napokban az intézmé-
nyek szeretettel várják az érdeklődő szülőket és a le-
endő óvodásokat, hogy megismerkedhessenek az óvó-
nőkkel, a dadusokkal, és bepillantást nyerhessenek a 
nevelési programok megvalósításába.

ÓVODAI NyíLT NAPOK, 2015
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11hirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás

n Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb – 
nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és 
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések 
tárgyait és teljes hagyatékot! tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

n vArrógéP JAvÍtás ottHonáBAn. tel :283-7282

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 Szo:9-12  285-34-88 06-30-9-50-17-
17  www.megoldasszerviz.hu

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 ABlAKZArJAvitAs.hU ABLAKOK ÉS AJTÓK ZÁRJAVÍTÁSA, ZÁRCSERÉJE, 
LÉGSZIGETELÉSE HEVEDERZÁR SZERELÉS. TEL.: 06-20-3-444-999, 06-1-303-2447

n Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása 
reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.hu

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870

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

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. 
fizetési kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda XvIII. kerület 
nonprofit zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. tiszteljen meg 
bizalmával!

n Xviii. Ker. /Pestszentlőrinc/ Jeges utcában eladó egy 55 nm-es jó állapotú, 
alacsony rezsijű ikerházfél 266 nm-es telekkel, tárolókkal. KISEBB LAKÁST BESZÁMÍTOK!

Irányár:11.900.000.- Tel.:+36 30 620 7371

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KorrEPEtálást, VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS 
KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: A 
06-1-294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n néMEtnyElv – Német nyelvtanát tanítást, korrepetálást vállal. T.: 06-30/259-96-78

 gyÓgyítás/EgésZség
n lefogyni könnyűszerrel és tartósan. Meghívjuk Szabó Szigfrid természetgyógyász 

ingyenes előadására. A feltaláló ismerteti magyar termékét, a Reg-Enor®-t. 2015. április 9. 
(csütörtök) 18 óra Lőrinci SPORT CSARNOK.  1185. Budapest, XVIII., Thököly út 5. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. Bokros-Öko Bt.

 FEstMény

n Kiemelkedő kvalitású 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele, eladása. tel.: 06-30-949-29-00, email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu    nemes galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.

 KirándUlás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja   autóbuszos 

kirándulásokat szervez: 2015. április 12-én vasárnap Kiskunmajsára, 2015. május 10-én 
vasárnap Mezőkövesdre. Bővebb tájékoztató: Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati 
Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 JÓtéKonysági rUhAosZtás
n A Pátria Páholy Egyesület 2015. április 3-án pénteken 9 órától húsvéti jótékonysági 

ruhaosztással kívánja támogatni a kerületben élő rászorultakat. Helyszín: Lőrinci Piac, Haladás 
u-i oldalán található Pátria Páholy Egyesület faháza. Köszönettel várjuk magánszemélyek, 
vállalkozók önzetlen adományait (ruha, háztartási-,vegyi áru,stb.) 2015. március 30-án 17-19 
óráig és március 31-én 9-12 óráig a megadott helyszínen.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

KERTÉSZ

az általa üzemeltetett létesítményekben kertészeti, parkfenntartási feladatok ellátására, kertészeti kisgépek 

kezelésére.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Kertész”!

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés

Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés,

mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált 

rakodógép, henger (0,5- Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás 

-s végzettség megléte alapelvárás.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

MELEGBURKOLÓ 
Melegburkolói

javítására. Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Melegburkoló”!

Több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz munkavégzés alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: !

Jelentkezés módja:

Önéletrajzzal, e-

E-mail: allas@varosgazda18.hu

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Baross utca 7.

Nyitva:   hétfő – péntek: 7:00-18:00 , szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu
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12 Kultúra Ünnepelt Budapest harmadik leglátogatottabb könyvtára

30 éves a lőrinci 
nagykönyvtár 
Az évforduló alkalmából ingyenes beiratkozással, 
emlékkiállítással, helytörténeti társasjátékkal és 
változatos előadásokkal várták az érdeklődőket a 
könyvtárban. 

A Lőrinci Nagykönyvtár 1985. március 18-án nyitotta meg a 
kapuit az olvasók előtt, és azóta töretlen sikerrel végzi a mun-
káját. Olyannyira, hogy a közel 1000 négyzetméteren elhe-
lyezkedő intézmény ma Budapest harmadik leglátogatottabb 
könyvtára, amely számtalan különféle lehetőséget teremt a 
kulturált kikapcsolódásra.

Az évfordulót március 21-én az elmúlt időszakra vissza-
tekintő kiállítás megnyitásával és egész napos programokkal 
ünnepelték. Az eseményen Galgóczy Zoltán alpolgármester 
és Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-
ja köszöntötte a vendégeket, Juglné Vilhelm Tünde, a Lőrinci 
Nagykönyvtár igazgatója pedig így emlékezett vissza: – Har-
minc év. A tasakos kölcsönzést, a cédulakatalógust felváltotta 
a számítógépes technika, a bakelitlemezek és a diafilmek he-
lyett már cd-k és dvd-k vannak. A megváltozott igényekhez 
alkalmazkodva folyamatosan átalakult a könyvtár berendezé-
se, felszereltsége és állománya is. így az évek során sikerült 
egy olyan közösségi teret létrehoznunk és fenntartanunk, 
ahova naponta örömmel térnek be az emberek olvasni, tár-
sasozni vagy előadásokat hallgatni. Az ünnepi rendezvényt a 
sokszínűség jellemezte: délután a Turi házaspár tartott hang-
szerbemutatót és táncházat a gyermekeknek, majd író-olvasó 
találkozó keretében Hozleiter Fanny Mosolykával találkozhat-
tak az érdeklődők. 

A beiratkozók ezen a napon ingyenes válthattak negyed-
éves olvasójegyet.

Ê cs. m.

lélekhez
szóló alkotások
Zala tibor Munkácsy Mihály-díjas grafikus- és fes-
tőművész emlékkiállítása március 11-én nyílt meg a 
Pestszentimrei Közösségi házban.

Zala Tibor Pestszentlőrincen született. Itt járt elemi iskolába, a 
polgári iskolát is itt kezdte el, és itt kapta rajztanárától az első ins-
pirációt arra, hogy művész legyen. 

Az emlékkiállítás abból az alkalomból jött létre, hogy a te-
lepülésünkhöz kötődő, 2004-ben elhunyt Munkácsy-díjas mű-
vész idén lett volna 95 éves. A megnyitón Bereczky Loránd 
művészettörténész méltatta a neves művészt, akit mindenki 
csak egyszerűen Tibi bácsinak hívott, mert nagyon szerette az 
embereket, akik ezt megérezték és viszonozták. Ahogy a művé-
szettörténész elmondta, mindig nyílt lélekkel fordult az embe-
rek felé, ami visszatükröződik a munkáiban is.  Alkotásai nem-
csak szemet gyönyörködtetők, hanem a lelkünkhöz is szólnak.  
Zala Tibor a művészeti tanulmányait 1935-ben textilrajzolóként 
kezdte, az iparművészeti, majd a képzőművészeti főiskolán 1952-
ben diplomázott. 1964-től 1980-ig a Török Pál utcai Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola igazgatója volt, így a nevéhez fű-
ződik több művészgeneráció nevelése és elindítása is. 

Országszerte 39 egyéni tárlata volt, köztük kétszer a Mű-
csarnokban, továbbá Varsóban, Indiában, Zimbabwéban és az 
Egyesült államokban. Művei megtalálhatók a Magyar Nem-
zeti Galéria és több más hazai múzeum gyűjteményében. 
A március 29-ig megtekinthető kiállítás anyagát a művész lánya, 
Zala Judit bocsátotta a PIK rendelkezésére. 

Ê fülep e.

nyáron, 
Montenegróban
Az első világháború egyik magyar szempontból lénye-
ges eseménye előtt tisztelegtek annak a múlt nyáron 
Montenegróban megrendezett emlékúszásnak és vízi 
koszorúzásnak a résztvevői, amelyet tóth Kálmán, az 
esemény főszervezője elevenít fel április 24-én a Pol-
gárok házában.

Az első világháború fontos, bár kevésbé emlegetett hadszíntere 
volt az Adriai-tenger, ahol az Osztrák–Magyar Monarchia hadi-
flottája sikerek sorát érte el itt, például hetekre képes volt meg-
bénítani az olasz csapatszállításokat, amivel időt lehetett nyerni a 
szárazföldi hadszíntéren.

E sikeres flotta egyik sokat próbált hajója volt az SMS Zenta, 
amely a háború első lövését adta le, és amely aztán 1914 augusz-
tusában alulmaradt ugyan a franciák elleni küzdelemben, ám 
áldozatával megmentette a stratégiai szempontból fontos Ulan 
rombolót. 

Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület elnöke maga is 
részt vett a Zenta roncsainak felkutatására irányuló kutatásban. 
A vállalkozás sikere nyomán 2014 augusztusában, az esemény 
századik évfordulóján, az egyesület a Honvédelmi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály támoga-
tásával ünnepséget rendezett az esemény helyszínén, Montenegró 
partjainál: koszorúkat helyeztek el a vízen, a roncs fölött, majd az 
egykor a hajóról úszva menekülő tengerészekre emlékezve leúsz-
ták a partig tartó több mint ötezer méteres távot.

A nyáron történteket vetített képekkel illusztrált színes beszá-
molóval idézi fel Tóth Kálmán április 24-én 17 órától a Polgárok 
Házában. Az eseményre minden érdeklődőt nagy szeretettel vár-
nak.

Ê K. gy.

hirdEtés

2015. április 26.

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMŰSOR
a kárpátaljai magyarság megsegítésére

FŐVÉDNÖK: 
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere

A gálán fellépnek: 
Kucsák László országgyűlési képviselő – gitár
Lugosi Dániel Ali – klarinét
Kiss András operaénekes
Csernyus Kata, Olajos Eszter, Anga-Kakszi István
Tébláb Táncegyüttes

Műsorvezető: 
Rékasi Károly színművész

Időpont: 2015. április 26., 18:00 óra 
Helyszín: Rózsa Ferenc Művelődési Ház (1181 Budapest, Városház utca 1-3.)

Aki az adományt átveszi: 
Ambrus Pál, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum tiszteletbeli igazgatója
 
Jegyek 1500 forintért vásárolhatóak a Rózsa Művelődési Házban
Szervező: Üde Színfolt Kulturális Egyesület

” Mert a haza 
nem eladó”

Nyerjen jegyeket 

Szentpéteri Csilla koncertjére a
Pestszentimrei Sportkastélyba!

Ehhez nem kell mást tennie, mint az alábbi kvíz kérdések mindegyikére helyesen 
válaszolni, és ezen pályázati lapot hiánytalanul kitöltve eljuttatni személyesen, vagy 
postán a Pestszentimrei Sportkastélyba (1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c). A hiánytalanul 
kitöltött pályázati lapok közül sorsolással dől el, ki nyeri a 4×2 db belépőt a koncertre!

Kérdések:
1. Milyen hangszeren játszik Szentpéteri Csilla?
A zongora
B fuvola
C hegedű

2.  Mikor kerül megrendezésre a Szentpéteri Csilla & Band  
koncert a Pestszentimrei Sportkastélyban?

A 2015. április 17-én, 19 óra 30 perckor
B 2015. április 18-án, 19 óra 30 perckor
C 2015. április 19-én, 19 óra 30 perckor

3. Kik lesznek a Művésznő vendégei a koncerten?
A Tébláb táncegyüttes és Kasza Tibi
B Kolibri táncegyüttes és Tóth Gabi
C Botafogo táncegyüttes és Zséda

A helyes válaszok betűjelét kérjük bekarikázni, csak így lesz érvényes a pályázati lap!
Beérkezési határidő: 2015. április 09.

Név: ………………………………………………

Telefonszám: ……………………………………

E-mail cím: …………………………………………

   A játék szabályait/feltételeit elolvastam és elfogadom. 

Aláírás: 

Dátum:  ……………………………

A nyereményjáték szervezője a Városgazda XVIII. kerület Nonpro�t Zrt.
Részvételi feltételek megtekinthetőek a következő webhelyen: www.varosgazda18.hu
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13KultúraAz időben elvégzett szűrővizsgálatokkal megelőzhető a nagyobb baj!

Közlekedj 
okosan!
Milyen járművek közlekedtek régen a 
kerületben, és miket használunk még 
ma is? hogyan változik majd mindez 
100 év múlva? Ezekre a kérdésekre ke-
resték a választ kicsik és nagyok már-
cius 22-én a helytörténeti gyűjtemény 
családi napján.

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény Közlekedj okosan! címmel tartott 
családi délutánt a Múzeumsarokban. A gyere-
kek interaktív előadás keretében fedezték fel a 
gyűjtemény állandó kiállítását, megismerkedve 
a mostani és a régi járművekkel és az utazáshoz 
kapcsolódó más eszközökkel. Bejárták a kerüle-
tet földön, sínen és a levegőben. Megcsodálták 
a régi kocsilámpákat, és korabeli plakátokon, 
képeslapokon és fényképeken keresték meg a 
járműveket. 

A kora délutáni programra folyamatosan 
érkeztek a családok, amelyek közül többen 
már visszatérő vendégei a foglalkozásoknak. 
Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus elmondta, 
hogy mindig a kiállításhoz és az aktuális jeles 
napokhoz, ünnepekhez köthető foglalkozáso-
kat szerveznek. A kézműves alkotás ezúttal a 
környezetvédelemhez is kapcsolódott: a gyere-
kek újrahasznosított anyagokból, kartondobo-
zokból, kupakokból, PET-palackokból, színes 
papírokból készíthették el saját közlekedési esz-
közeiket. Kreativitásuknak semmi sem szabott 
határt, sorra készültek a vízre, földre, levegőbe 
tervezett színes, emeletes csodajárművek. A kö-
vetkező foglalkozáson a Cséry-féle szeméttelep 
történetéből kiindulva és a Föld napjához kap-
csolódva kiderül, mi minden születhet még új-
rahasznosított anyagokból.

Ê cs. m.

Szakszerű 
szűrőnapok 

                                           
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzatának támogatásával ebben 
az évben is lesznek térítésmentes la-
kossági egészségmegőrző szűrések a 
thököly úti Zsebők Zoltán szakrende-
lőben és új helyszínként a nemes utcai 
Pintér Kálmán szakrendelőben is.

Az egészségügyi szakemberek várják azokat az 
érdeklődőket, akiknek fontos az egészségük, és 
több szakterületet átfogó szűrővizsgálatokon 
kívánnak részt venni néhány óra alatt.
A kerületi szűrőnapokon igénybe vehető vizsgá-
latok az onkológiai, valamint a szív- és érrend-
szeri betegségek megelőzését és korai felismeré-
sét állítják a középpontba.
időpont: április 18.(szombat) 7–13 óráig
helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Bu-
dapest, Thököly út 3.)
Fogászat (szájüregi szűrés)
Tüdőszűrés, légzésfunkciós vizsgálat
Urológia (vese-, hólyag-, prosztatavizsgálat, va-
lamint a külső genitáliák vizsgálata)
Kardiológia (EKG, vérnyomásmérés, érszűkü-
letszűrés, tájékozódó vizsgálat)
időpont: május 23. (szombat) 7–13 óráig
helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Bu-
dapest, Thököly út 3.)
Laboratórium (vércukor- és koleszterinszint-
mérés)
Hasi ultrahangvizsgálat
Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások 
szűrése)
Szemészet
A szűrővizsgálatokon való részvétel új megbete-
gedések diagnosztizálására szolgál, nem helyet-
tesíti a már megállapított betegség gondozása 
miatt szükséges kontrollvizsgálatot!

A SZŰrőNAPOKON A rÉSZVÉTEL 
INGyENES!

Pestszentlőrinc  
irodalmi élete 
szemere Miklós az irodalomban cím-
mel hallhattunk előadást március 10-
én a lőrinci nagykönyvtárban. 

Dr. Téglás Tivadar helytörténész előadásában 
Szemere Miklóst elsősorban az irodalom fóku-
szába állította, ám ahhoz, hogy jobban megis-
merjük őt, említést tett arról is, hogy miként 
került a legendás férfiú Pusztaszentlőrincre (a 
mai Pestszentlőrincre), és írta be a nevét a helyi 
históriába. 

A 46 éves politikus, diplomata 1902 őszén 
hatalmas kártyanyereségéből vásárolta meg 
a Cséry családtól lőrinci földbirtokát. rö-
vid időn belül felépítette itt a mutatós külsejű 
Lövőházat. 

Több jeles íróval baráti viszonyban volt, és 
támogatta is őket.

– Szemere az írók közül Krúdy Gyulával tar-
totta a legszorosabb kapcsolatot. Krúdy nem-
csak az egyik jeles lövészversenyen volt a föld-
birtokos meghívott vendége, hanem megfordult 
lőrinci kastélyában is. A szíves invitálás és az 
érdekes környezet írásra is buzdította Krúdyt, 
így jelent meg műveiben a településünk múltja 
is. 

Krúdy A kékszalag hőse című regényében 
a házigazda Alvinczi Eduárd néven szerepel, 
Pestszentlőrinc pedig Kürt néven lépett be a 
szépirodalomba. 

– De nemcsak Krúdy-hősként ismer-
hetjük Szemere Miklóst, hanem íróként, 
irodalombarátként, irodalmat pártfogoló 
emberként is. Szemere a szívéhez közel álló lo-
vassport ügyét szakcikkekben is népszerűsítette.  
Szemeréről mint mecénásról a helytörténész 
elmondta, hogy Ady Endre 1904-ben Párizsba 
készült, ezért pénzre és párizsi kapcsolatokra 
volt szüksége. Közös ismerősük, Fedák Sári szí-
nésznő protezsálta be Szemere Miklóshoz, aki 
pénzzel és ajánlólevéllel támogatta a költőt. De 
Szemere segített többek között Bródy Sándor-
nak is, akinek egy öngyilkossági kísérlet után 
az orvosok utazást és pihenést javasoltak. 

Ê fülep e.

egészségnAP 
A dél-PestIBen

Ön is szenved az allergiától? Könnyezik, 
tüsszög a szénanáthától?  

Emésztési panaszai vannak, puffad a 
hasa, és nem találja az okát? 

Ha tudni szeretné, hogy valóban 
allergiától szenved- e, vagy azt, hogy 

hogyan szabadulhatna meg a panaszaitól, 
jöjjön el a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

egészségnapjára  
2015. március 28-án, szombaton!
Fókuszban a légúti allergia és az 

ételintolerancia

EGyÜTT AZ EGÉSZSÉGÉrT!

Kávéházi 
délután
A Krúdy-kör legutóbb március 19-én tartotta 
a Zila Kávéházban zenés irodalmi délutánját, 
amelynek keretében Kanizsa József, az irodal-
mi kör titkára megnyitotta Pál Zsóka és Benke 
László festők kiállítását. A műsorban Hoffmann 
Katalin költő, Király Lajos író, költő, műfordí-
tó, Lengyel Géza költő, Tárkányi Imre író, köl-
tő színikritikus, Németh Nyiba Sándor költő, 
olimpikon és Tálas Ernő, a Svéd Királyi Opera-
ház tenorja működött közre. A kiállítás április 
15-ig tekinthető meg. 

Még egy lépés az egészségért
vércukor- és koleszterinszint-mérés, hasi ultrahang, nőgyógyászati és urológiai 
vizsgálat várta a helyi lakosokat a pestszentimrei Pintér Kálmán szakrendelőben a 
kerület első tavaszi szűrőnapján. 

A Hobo Blues Band, amely nevét az alapító tag 
Földesi László legendás bluesénekes és dalszerző 
becenevéről kapta, az 1978-as évek elején hobbi-
zenekarként indult. Később többek között Póka 
Egon basszusgitáros csatlakozásával professzioná-
lisnak számító zenészek kerültek a csapatba. Ezt 
követően az együttes alig egy év leforgása alatt 
hihetetlen népszerűségre tett szert, majd több-
ször is kiérdemelte a közönségszavazásokon az év 
együttese, az év előadója, az év egyénisége, az év 
hangszeres előadója címeket. Bár a Hobo Blues 
Band 2011-ben hivatalos búcsúkoncertet adott, 
néhány új tag csatlakozásával Hobo és Bandája 
néven még ma is megörvendeztetik a közönséget 
a zenéjükkel.

A koncert alapjául szolgáló Vadászat című 
nagylemez a zenekar negyedik albuma volt, 
amely 1984 óta a magyar rocktörténelem egyik 
legjelentősebb albumává vált, és megkérdőjelez-
hetetlenné tette a blues létjogosultságát a ma-
gyar zenei palettán. Ez az egyszerű és közérthető 
szövegcentrikus stílus Hobo merész célzásaival 
és többértelmű utalásaival fűszerezve többször 
politikai ellenszenvet váltott ki. A Vadászat című 
dupla lemezt édesapja szenvedélye ihlette, ami 
Hobót az 1971-es Budapesti Vadászati Világkiál-
lítás után kezdte foglalkoztatni. A Vadászat gon-
dolatisága mára sem vesztette aktualitását, a zene 
megszólította a fiatalokat is.

Ê csernai

Az örök blues bűvöletében
telt házas koncertet adott Földesi lászló, hobo bluesénekes és zenekara márci-
us 20-án a rózsa Művelődési házban. hobo és Bandája még mindig meghatározó 
alakja a magyar könnyűzenének.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zatának támogatásával évek óta rendeznek 
térítésmentes lakossági egészségmegőrző szű-
réseket a Thököly úti Zsebők Zoltán Szak-
rendelőben, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és rendelőintézetben. Az idei első ta-
vaszi szűrőnapon, március 22-én azonban egy 
új helyszínen, a Nemes utcai Pintér Kálmán 
Szakrendelőben fogadták a pácienseket, ahol a 
laboratóriumi vizsgálat keretében vércukor- és 
koleszterinszintet mértek, valamint hasi ultra-
hangvizsgálatot végeztek. Emellett az urológi-
án felmérték a vese, a hólyag, a prosztata és a 
külső genitáliák állapotát, a nőgyógyászaton 
pedig emlő- és méhnyakrákszűrésen lehetett 
részt venni.

A szűrővizsgálatok célja az volt, hogy az ér-
deklődők néhány óra alatt több szakterületet 
átfogó kivizsgáláson vehessenek részt általános 
egészségügyi állapotuk felmérése érdekében. 

így jó lehetőség volt ez azoknak is, akiknek a 
hétköznapok során nincs idejük hosszú órákat 
a váróteremben üldögélni. A  szűrővizsgálat-
ra csaknem nyolcvanan érkeztek a rendelőbe, 
akik többsége a laborvizsgálatra és a hasi ult-
rahangra jelentkezett.

Dr. Horváth Zsolt nőgyógyász elmondta: 
örömmel tapasztalta, hogy nagy volt az érdek-
lődés a nőgyógyászati vizsgálat iránt, és kapaci-
tásuk alapján a maximális számú pácienst tud-
ták fogadni. Szakmai szemmel viszont sajnálta, 
hogy a méhnyakrák szempontjából a leginkább 
veszélyeztetett korosztályba tartozó nők közül 
kevesen éltek a lehetőséggel. Ugyanakkor azt 
reméli, hogy az érintett 40–50 éves nők a hét-
köznapok során rendszeres időközönként felke-
resik az orvosukat, hiszen a méhnyakrák már 
korai stádiumban jól felismerhető, és megfelelő 
kezeléssel akár végleges gyógyulás is elérhető. 

Ê csernai mariann
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14 Programajánló Húsvétkor találkoznak a táncosok a Rózsában

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 28. 15 óra: Számít6sz 
rám klub. A belépés díjtalan.
Március 28. 18 óra: A postás, 
aki megeszi a leveleket – a 
L’art pour l’art Társulat előadá-
sa. Belépőjegy: 2200 Ft.
Március 29. 15 óra: A szerel-
mes nagykövet – a Budapesti 
Bulvárszínház előadása. 
Belépőjegy: 2200 Ft, diák/
nyugdíjas: 1500 Ft.
Április 2. 17 óra: Lengyel Géza 
irodalmi est a Tűzedzők Ama-
tőr Művészek Asztaltársasága 
(TAMA) szervezésében.
Április 11. 18 óra: Simon 
M. Veronika Cserhát-Mun-
kácsy- és Holló László-díjas 
festőművész kiállításának 
megnyitóünnepsége. Közremű-
ködik: Enyedi Béla Krúdy-díjas 
szépíró és a TAMA művészei. 
A kiállítás május 11-ig tekint-
hető meg.
Április 12. 15 óra: Pénz áll a 
házhoz. Vígjáték a Budapesti 
Bulvárszínház előadásában. 
Belépőjegy: 2200 Ft, diák/
nyugdíjas: 1500 Ft.
Április 18. 9 óra: Babaholmik 
börzéje. Asztalok értékesítése 
március 30-tól intézményünk 
nyitvatartási idejében. Nagy 
asztal: 2000 Ft, kis asztal 
1000 Ft.
Április 18. 15 óra: Számít6sz 
rám klub – Amilyennek 
tán még nem láttad, nem 
hallottad… Meghívott vendég: 
Babos Gyula gitárművész.
Csütörtökönként 16.30-tól 
ovis torna: koncentráció- és 
figyelemfejlesztés, labdás 
és tartásjavító gyakorlatok, 
fogójátékok és rengeteg 
más vidám játék. A foglal-
kozásokat Nemes Gyula, 
a Brassó Utcai Általános 
Iskola testnevelőtanára vezeti. 
Bővebb információ Nemes 
Gyulától (+36-20-454-7223) 
és a Rózsa Művelődési Ház 
elérhetőségein kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics 
(női zsírégető torna), gerinctor-
na, amrit jóga és New Dance 
World – modern táncok isko-
lája a Rózsában. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Ringató címmel minden 
szerdán fél 11-től családi 
művészeti nevelési program. 
A részt vevő felnőttek és 
gyermekek átélhetik a közös 
játék és éneklés örömét. A 
foglalkozásokat Czapári Zsu-
zsanna vezeti. Részvételi díj: 
800 Ft/alkalom.

lŐrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 27. 18 óra: PLER-
Budapest–Komló férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 28. 12 óra: Cartoon 
Heroes–Eszterházy MEISE női 
floorball bajnoki mérkőzés
Március 28. 18 óra: Cartoon 
Heroes–Komárom férfi 
floorball bajnoki mérkőzés
Április 10. 18 óra: PLER-
Budapest–Cegléd férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
Április 12. 12 óra: Cartoon 
Heroes–Komárom női 
floorball bajnoki mérkőzés
Április 17. 18 óra: PLER-
Budapest–Gyöngyös férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
Április 18. 9 óra: Játsszunk 
együtt – döntő

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 27–29-én egész 
napos táncverseny a Magyar 
Látványtánc Szövetség szerve-

zésében.
Április 12. 9 óra: ECDS Zoltán 
Erika táncverseny
Április 18. 19.30: Szentpéteri 
Csilla és Zséda közös kon-
certje

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 26. 9 óra: Játsszunk 
együtt – internetes játékok és 
totók.
Március 26. 17 óra: 
Sonnleitner Károly előadása 
az egészséges életmódról. 
Téma: A gondolkodás hatása 
a génekre, az epigenetika 
tudománya.
Április 1. 17 óra: Társasjáték-
klub
Április 8. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub
Április 13. 13 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Április 15. 17 óra: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
március végéig a 30. szü-
letésnapját ünneplő Lőrinci 
Nagykönyvtár jubileumi 
kiállítása, áprilisban pedig 
Pannai Anna és Takács Zsóka 
tűzzománcképei és festményei 
tekinthetők meg.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Március 27. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja. Milyen a jó 
krimi?
Április 2. 10 óra: Csevegő 
csütörtök. Vegyünk-e a gyer-
meknek nyuszit?
Április 8. 16 óra: Receptcsere. 
Mi legyen a húsvéti menü?
Április 10. 16 óra: Ötletklub. 
Milyen a jó ajándék, minek 
örülünk általában?
Április 13. 17 óra: Irodalmi 
délután a költészet napja 
alkalmából. Legkedvesebb 
verseiből válogat Tósoki Anikó 
előadóművész, mentálhigié-
nikus. Vendégek: Börzsönyi 
Erika költő és Ács Erika 
énekes-gitáros.
Április 15. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Április 1. 17 óra: Molyolda – 
papírvirágok és húsvéti tojásfa 
készítése
Április 8-án: Locsolkodás 
a könyvtárban. A legszebb 
locsolóverseket jutalmazzuk!
Április 17. 17 óra: Bakó Dóra 
bábfoglalkozása

Kondor Béla Közösségi Ház
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 27. 19 óra: Presser–
Sztevanovity–Horváth: A pad-
lás. Félig mese, félig musical 
9–99 éves korig, az Otthon 
Theatrum előadásában.
Március 28. 10 óra: Ékszer- és 
gyöngykiállítás és vásár
Március 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 1. 18 óra: Szamárfül – 
az 5KOR csoport és művész-
barátaik Ajtó című kiállításának 
ünnepélyes megnyitója
Április 4. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Április 7. 18 óra: Hódolat 
a múlt bölcselőinek – Pais 
István professzor előadás-
sorozatának 13. része. A 18. 
századi francia felvilágosodás 
materialista filozófusai: La 
Mettrie, Helvétius, Diderot és 
Holbach.

Április 8. 18.45: Zumba Nikivel
Április 9. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE összejövetele
Április 11. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Április 11. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 12. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Április 12. 15 óra: Rejtő-
egyfelvonásosok (Apósom, a 
vezér; A koronatanú) a Figurák 
Színjátszó Társulat előadásá-
ban.
Április 14. 17 óra: GYIMT – a 
középiskolások fotóművészeti 
pályázatának megnyitó- és 
díjkiosztó ünnepsége
Április 15. 12 óra: Holocaust-
megemlékezés
Április 15. 18.45: Zumba 
Nikivel
Április 16. 10 óra: Szép 
Bence: Furfangos mese – a 
Cakkumpakli Meseszínház 
előadása 
Április 19. 10 óra: 
Csokikoncert
Április 19. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub

városháZA dísZtErEM

városház utca 16.
Március 27. 18 óra: Testabend 
– avagy bemutatjuk szellemi 
értékeinket és német hagyo-
mányainkat. Hagyományte-
remtő előadás a Darus Utcai 
Magyar–Német Két Tannyelvű 
Általános Iskola szervezésé-
ben.
Április 9. 16 óra: Szívdesz-
szert – vers- és prózamondó 
verseny felső tagozatos 
általános iskolások és középis-
kolások részére. Az eseményt 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
szervezi.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Március 27. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. A 
táncházat Plugor Judit vezeti. 
Belépőjegy gyermekeknek 
500, felnőtteknek 800 Ft.
Március 27. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Ka-
talin vezetésével. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon és a 
reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Március 29. 10 óra: Hús-
vétváró családi nap. Mese, 
kézműves foglalkozás, arcfes-
tés, tojásvadászat, puzzle. A 
részvétel ingyenes!
Április 1. 17.30: 
Kertbarátklub. Tervezett téma: 
Primőr növények védelme. 
Előadó: Hertelendi Péter, há-
zigazda: Karmazsin Jánosné.
Április 3. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Április 4. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Április 7. 18 óra: Tudatos élet-
mód klub. Tervezett téma: Az 
elvárások csapdája. Előadó: 
Mátrai Vanda. Részvételi díj: 
400 Ft.
Április 8. 18 óra: a 80. szü-
letésnapját ünneplő Záhorzik 
Nándor kiállításának meg-
nyitóünnepsége. Köszöntőt 
mond: Buczkó Imre. 
Április 10. 18 óra: Színházba-
rátok klubja. A vendég Vida 
Péter, a Thália Színház művé-
sze, a Fapad című tévésorozat 
szereplője.
Április 10. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszá-
mon és a reimank@t-online.

hu e-mail címen.
Április 11. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára.
Április 11. 15 óra: Filmszaka-
dás – színielőadás a költészet 
napja tiszteletére. Az előadás 
ingyenes, de előzetes bejelent-
kezést kérünk.
Április 15. 17.30: 
Kertbarátklub, kertlátogatás-
sal. A részvétel ingyenes.
Április 17. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután, ismerős dalla-
mokkal. A részvétel ingyenes.
Április 17. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Április 18. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub a Magic Duóval. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Április 19. 11 óra: Anyák 
napi koncert a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola kamarakórusával 
és énektanszakával. Közremű-
ködik a zeneiskola kis és nagy 
fúvószenekara. 

lAtInovItsrA 
emléKezneK
Az emlékezetünkben 
nemes egyszerűséggel csak 
Színészkirályként megőrzött 
Latinovits Zoltán hosszú 
éveken át küzdött a depresz-
szióval. Rendkívüli tehetsége 
mégis utat tört a sötétség-
ben, ami által nemzetünk 
egyik legnépszerűbb színé-
szévé vált, olyan művésszé, 
aki szívfájdító átéléssel 
láncolta magához a publi-
kumot filmen és színpadon 
egyaránt. A magánéletében 
mégsem találta a megnyug-
vást, így a Színészkirályt 
szép lassan felőrölte a meg 
nem értettség, a kitaszított-
ság érzése, amit egyedül 
szerelme, Ruttkai Éva volt 
képes enyhíteni. 
Kettejük szenvedélyes 
kapcsolatát dolgozza fel 
a Kardos László által írt 
Filmszakadás című egyfelvo-
násos dráma, amelyet április 
11-én (szombaton) 15 órakor 
ad elő a PIK Házban Barna 
László és Básti Andrea.
A költészet napjához kapcso-
lódó előadás ingyenes, de a 
szervezők előzetes beje-
lentkezést kérnek a PIK Ház 
elérhetőségein.

A Boldogság 
tudományA
Többször nyilatkozott már 
úgy Jászberényi József, a 
Zsigmond Király Főiskola 
vezetője, hogy a XVIII. 
kerületben megszervezett 
Nyugdíjas Akadémia messze 
a legprofibb azon szenior-
képzések között, amelyeket 
a főiskola az önkormány-
zatokkal együttműködve 
szervez az ország különböző 
pontjain. A helyi szervezők 
lelkesedésének és hozzáér-
tésének köszönhetően folya-
matosan telt házat vonzanak 
az előadások, és gyorsan 
betelnek a meghirdetett 
tanfolyamok is.
Április 11-én dr. Molnár 
Krisztina A boldogság tudo-
mánya, 18-án pedig Sulyok 
Tamás Okos világ – avagy az 
élet mely területein segíthet 
minket a digitalizáció? című 
előadását hallgathatják meg 
az érdeklődők.
A szombati napokon tartott 
előadások reggel 9 órakor 
kezdődnek a polgármesteri 
hivatal üléstermében (Üllői út 
400. I. emelet). 

Ê K.gy.

jön a húsvét, 
jön a KiKelet
Két új néptánccsoport is bekapcsolódik a Kikelet ha-
gyományőrző Egyesület szokásos húsvéthétfői locso-
lóbáljának programjába. 

– Az elmúlt években összegyűjtöttük, bemutattuk, és a húsvéthét-
fői locsolóbál részévé tettük az összes vonatkozó népszokást. Ezek 
nagyon népszerűek, de nyilvánvaló, hogy a soruk nem folytatható 
tovább, így valami mást kellett kitalálnunk, hogy újdonságot hoz-
zunk a bálba – magyarázta Vörösné Éles Csilla, a Kikelet Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke. – Sikerült két viszonylag új kerületi 
néptánccsoportot bevonni az eseménybe. Az egyik egy egyházi 
közösséghez kapcsolódik, a másik a Pestszentimrei Közösségi Ház 
néptánctanfolyamából nőtt ki.

A táncosok természetesen a húsvéthétfői locsolóbál 
zárószakaszában, az éjfélig tartó táncban kapnak főszerepet. ám 
addig is sok minden történik, ahogyan minden évben. A 18 órakor 
a rózsa Művelődési Házban kezdődő rendezvényen tojásgurítás-
ban, locsolóversmondó versenyben és egyéb vetélkedőkben tehetik 
próbára magukat azok, akik az ünnep végére megőrzik még a fris-
sességüket, és bizonyára nagy élmény lesz az a lakoma is, amelyet a 
vendégek az otthon megmaradó finomságokból állítanak össze. 

Ê K.gy.

bármi bemehet 
az ajtón

hatodik alkalommal ren-
dezi meg az 5Kor Kép-
zőművész Csoport a sza-
márfül nevű humoros, 
derűs kiállítást a Kondor 
Béla Közösségi házban. 
hogy milyen alkotások 
lesznek láthatók az április 
1-jén 18 órakor nyíló tárla-
ton, az még a kiállító mű-
vészek számára is több-
nyire meglepetés lesz.

– Az idei tárlat az Ajtó címet kapta, amivel arra is utalunk, hogy 
kíváncsian várjuk, ki milyen művel lép be az ajtón. Annyi bizonyos, 
hogy széles skálán mozognak majd az alkotások, mert a táblaképek 
mellett főleg szobrok, térplasztikák és plakettek várhatók – mondta 
Árvay Zolta, a kiállítás egyik rendezője és egyben résztvevője.

A képzőművész azt is elmondta, hogy annak idején egy játé-
kos ötlet adta az első kiállítás alapját: Huller ágoston és felesége, 
Martinás Katalin az emberi természetet, érzelmeket dolgozta fel 
ironikus humorral. 

Ez a jó ízlés határán belül mozgó, intellektuális humor hatja át 
azóta is ezeket a kiállításokat, amelyeknek egyszerű az üzenete: 
merjünk bolondozni egy kicsit a hétköznapokban is, mert az élet-
nek van humoros oldala.

A Szamárfül program Ajtó című kiállítását Feledy Balázs művé-
szeti író nyitja meg. A jó hangulatról a művek mellett a Brass On 
Brass Dixieland együttes gondoskodik. 

A kiállítást, amelyen csaknem 40 alkotó munkái láthatók majd, 
április 10-ig lehet megtekinteni, mindennap 9 és 17 óra között. 

Ê P. A.

összefogás 
KárPátaljáért
A MOHA Egyesület „Minden magyar felelős minden magya-
rért!” felhívással gyűjtést indít a  Kárpátalján nehéz körülmények 
között élő honfitársaink megsegítésére.

Amit várunk:
– dobozba rendezetten tartós élelmiszert: konzerveket, étola-

jat, lisztet, cukrot, csokoládét, kávét, zacskós leveseket, fűszereket, 
gyógyteákat.

– bontatlan csomagolásban érvényes vitaminokat: A-, B-, D-, 
E-vitamint, (lehetőleg 500 mg-os) C-vitamint, Magne B6-ot, vala-
mint magnéziumot, kalciumot, aszpirint, Neo Citrant, ACC 200-at.

– rendezetten dobozva vagy zsákba csomagolva: tiszta és ép té-
li-nyári ruhaneműt, kabátot, pufidzsekit, cipőt gyermek- és felnőtt 
méretben.

Az akció május 30-ig tart.
átvevő: árvay Zolta képzőművész
Telefonos egyeztetés: 06-20-466-0980 
Helyszín: 1181 Madách Imre u. 49., alkotóház 

Az egyesület nevében köszönettel: Árvay Zolta 
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A 15. és a 16. oldalt összeállította: róth ferenc

Hogy múltja van a kerületi futó-
versenynek, arra a legjobb példa 
az lehet, hogy ha – mondjuk – 
az első megméretésen elindult 
egy tizenkét év körüli fiúcska, 
az ma már akár büszkén tolhat-
ta a gyermekét a babakocsisok 
futamában. (Akár közösen a fe-
leségével.)

Azt nem tudni, hogy volt-e 
ilyen az indulók között, az vi-
szont egészen biztos, hogy ren-
getegen kerületi és nem kerületi 
fiatal és nem fiatal, magyar és 
külföldi, amatőr és profi  vá-
lasztotta magának az ünnep dél-
előttjén a mozgást, a sportolást.

estek, keltek, 
futottak
A szervezők, számítva a csúcs-
nevezésre, megváltoztatták a 
rajthelyet, amely szűkösnek bi-
zonyult a Sportkastély mögötti 
területen. Az új rajtot a csarnok 
melletti főúton tűzték ki, ám 
még ez a széles hely sem volt 
mindig elég, különösen nem 
az alsó korosztályoknak, a rajt 
után azon nyomban vágtára vál-
tó lelkes kicsiknek, miniknek, 
serdülőknek. Voltak is bukások 
szép számmal, mert hiába kér-
te őket a mindenre odafigyelő 

szpíker, hogy „lassan, gyerekek, 
az ilyen versenyek nem az első 
ötven-száz méteren dőlnek el”.

Szerencsére egyik bukás sem 
járt komoly következménnyel, 
olyannyira nem, hogy a földön 
(asztfalton) lévő néhány másod-
perccel később már megint ott 
tülekedett a jó pozícióért. 

Bent, a szépen kicsinosított 
Sportkastélyban a kerületi isko-
lák táblái alatt várták a jelent-
kezőket a tanárok. Köztük nem 
egy igazgató, intézményvezető 
is – dicséret illeti őket a lelkese-
désükért. úgy tűnik, az Imre–
Lőrinc-futóversenyt nemcsak a 
gyerekek veszik komolyan, ha-
nem a dirik is.

támogatók, 
aJándékok
Ott volt a tömegfutóversenyen 
a két nappal korábban még a 
kerületi sportakadémia megnyi-
tóján részt vevő Baumann Gizel-

la, a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatójá-
nak szaktanácsadója is. ő – ért-
hetően – „üzleti” szemszögből is 
nézte a versenyt.

– úgy látom, és örömömre 
csak ezt láthatom, hogy a tá-
mogatók is kezdik megtalálni 
a versenyünket. Az Apotéka 
Szépségpont, a Tengerkincs Ját-
szóház és a Decathlon Soroskár 
is itt van, s gondolom, nem üres 
kézzel jöttek.

Ugorva egy csöppet az idő-
ben, kiderült, hogy valóban 
nem, mert az eredményhirdetés 
során annyi, de annyi ajándé-
kot adtak át a felnőttek (köztük 
a kerület sportarca, az olimpiai 
bronzérmes öttusázó Marosi 
ádám, aki e sorok megjelené-
sekor már Kairóban versenyez) 
a boldog kicsiknek, hogy azok 
nem győzték a hónuk alá csapni 
az elismeréseket.

megint egy 
Valkusz…
S ha már itt tartunk: tavaly ír-
tunk egy legénykéről, Valkusz 
Márkról, a „nagy”, már 17 éves 
teniszező, Máté öccséről. Akkor 
a második helyen végzett a kor-
osztályában a kemény legényke, 
az idén pedig az első lett a mi-
nik között versenyző fiú, még-
pedig, ahogy mondani szokták, 
utcahosszal nyerve.

mi lesz JöVőre?
Hogy vele mi lesz, azt nem tud-
juk (bizonyára megint ott lesz a 
„spiccen”), de hogy mi lesz az 
Imre–Lőrinc-futással, arra akár 
már most be lehet tenni a pénzt: 
jövőre is folytatódik a sikertör-
ténet…

 
CsAKnEM 
EZErnégysZáZAn
A felnőtt férfiak 8000 
méteres számát a ke-
nyai Justus Kipchirchir 
Kiprono nyerte, míg 
a nők közül a pécsi 
Kácser Zita volt a leg-
gyorsabb. 

évről évre többen vesznek részt a nemzetközi hírű versenyen

folytAtódott 
A sIKertörténet

soK-soK Mosoly és FürgE láBAK A tAvAsZi FUtÓvErsEnyEn

� tizedik alkalommal rendezték meg március 
15-én az ünnep tiszteletére a hagyományos 
imre–lőrinc utcai futóversenyt a „futás, ami 

összeköt” mottó jegyében. Hamisítatlan tavaszi 
időben (és szélben) álltak rajthoz az indulók az óvo-
dásoktól a veteránokig, meghálálva a szép tavaszt, 
hiszen rekordnevezés érkezett az idei megméretés-
re. összesen 1390-en indultak.

85 MAGyAr 
INDULÓ

 
A Magyar speciális olimpia szövetség 2. Európai so 
tenisznap elnevezéssel rendezett teniszversenyt már-
cius 10-én a Bókay-kert fedett pályáin. A rendezvényt 
sztárok is megtisztelték a jelenlétükkel.

Azt nem tudjuk, hogy kontinensünk más országaiban milyen 
érdeklődés kísérte az Európai Tenisznapot, de az biztos, hogy 
nálunk a tavalyi lőrinci versenyhez képest nőtt az indulók szá-
ma. Ez egyrészt jelezte, hogy létjogosultsága van a speciálisok – a 
fogyatékkal élők – versenyének, másrészt előrevetítette a nyári 
nagy eseményüket.

– Tizennégy sportág 85 magyar képviselője utazik a nyáron 
Los Angelesbe, hogy megmutassa, a legjobb, legnehezebb el-
lenfelekkel szemben is helyt tud állni – mondta Szőke Viktória 
televíziós sportriporter, az SO magyar sajtófőnöke, aki azt is 
hozzátette, hogy az amerikaiak hihetetlen erővel készülnek az 
eseményre.

Az adatok valóban lenyűgözők: a rendezők 170 országból 
7000 versenyzőt várnak, s ehhez 30 ezer (!) önkéntes munkáját 
veszik igénybe.

– Számomra az a legörömtelibb, hogy a rendezőktől kapott 
tájékoztatás szerint a kilenc versenynap során 500 ezer nézőre 
számítanak, ami már önmagában jelzi: nyert a speciális olimpia 
– mondta Szőke Viktória.

Egyelőre azonban még itthon bizonyítottak a Los Angelesbe 
készülők. Köztük az a két honfitársunk, aki már megváltotta a 
jegyét a messzi városba. Begovics Éva és Kelemen Zsombor biztos 
olimpiai résztvevő. Kaptak is nagy tapsot azoktól, akik március 
10-én megtisztelték a jelenlétükkel az Európai SO Tenisznapot.

Felsorolni is hosszú azoknak az egykor ünnepelt tenisze-
ző hölgyeknek a nevét, akik ott voltak a Bókay-kertben, s ütőt 
is ragadtak, jelezve, nem csupán szavakkal állnak az „SO-ügy” 
mellé.

Eljött Szávay Ágnes, az SO tenisznagykövete, aki a magyarok 
felkészítésében vállal szerepet, s rajta kívül ott volt a sátorban 
Marosi Katalin, Gubacsi Zsófia és Kapros Anikó is. Látva és vé-
gigolvasva az „aranynévsort”, nem lehetett kérdéses, hogy az 
épek is csatlakoznak a spécikhez. 

Sebestyén Kata szakágvezető örömmel vonta meg a nap mér-
legét.

– Soha nem volt még ekkora az érdeklődés. Az idén 15 egye-
sület 53 indulója ütötte a labdát, nemcsak saját magának szerez-
ve emlékezetes napot, hanem nekünk is.

 
MEghálálJáK…
ott volt a Bókay-kertben az FtC és a futball-
válogatott egykori kiválósága, hrutka János is, 
aki az MsosZ társelnöki posztját tölti be. El-
mondta, hogy a focin keresztül került közel a 
„speciálisokhoz”. 
– tíz éve segítem a munkájukat. Őszinte szívvel, 
mert valamennyien szeretetre vágynak, s 
nekünk ebből kell minél többet adnunk nekik. 
Meghálálják…

BAJNOKOK AZ 
ISKOLAPADBÓL 
Amint arról korábban beszámoltunk, nem akármilyen 
sikert ért el a gloriett sportiskolai általános iskola iv. 
korosztályú (7. és 8. osztályos) labdarúgócsapata az 
országos diákolimpia Kiskunfélegyházán megrende-
zett döntőjében: a fiúk magabiztosan lettek bajnokok 
teremfociban is. A szép sikerről büszkén beszélt az 
igazgatónő, timotityné sibalin hajnalka.

 
– Túlzás nélkül elmondható, hogy a csapat „végigverte” a mezőnyt, 
s a döntőben is 7-1-re diadalmaskodott a Felcsút ellen.

– A szép sikert az összehangolt oktató-nevelő munkának és 
a magas színvonalú sporttevékenységnek köszönhetően érték el, 
ami nagyon fontos. A mi sportiskolánkban, a köznevelési típusú-
ban, a tanulás és a sport szerepe egyaránt hangsúlyos.

– Ezek szerint csupa-csupa kiváló tanuló kapott helyet a csa-
patban?

– így van, mert az elvárások mind a sportban, mind a tanu-
lásban magasak, s a tanulóink igyekeznek is megfelelni ezeknek. 
A sportpályán és az iskolapadban elért eredményeiket nézve azt 
mondhatom, hogy mindkét helyen tökéletesen teljesítenek a fiúk. 
A sikerekért köszönet illeti az edzőket és a pedagógusokat is.

– Kik voltak a legutóbbi Gloriett-arany kovácsai?
– Csonka András, Kerékgyártó Marcell, Kerékgyártó Zalán, 

Lutzer Bence, Molnár Tamás, Illés Bence, Komisszár Kristóf, 
Lakatos György és Vancsay Márk bizonyította, hogy miként kell 
helytállni a sportban és a tanulásban.

FElnŐtt úsZásoKtAtás
Időpontok: április 1., 5., 8., 12., 
15., 19., 22., 26., 29.
Szerdánként 19 és 20 óra között 
a Kastélydombi uszodában 
(Nemes u. 56–60.), 
vasárnaponként 9 és 10 óra 
között a Park uszodában 
(Bókay-kert, Szélmalom u. 33.).
Információ: 06-20-232-3823 
(Új belépők előzetes 
bejelentkezése szükséges.)

FUtÓPont
Időpontok: április 2., 7., 9., 12., 
14., 16., 21., 23., 28., 30.  17 
órától
Helyszín: Bókay-kert 
(Szélmalom u. 33.) Edző: 

Irsán László, 06-20-225-5462

nordiC WAlKing
Időpontok: április 2., 6., 9., 13., 
16., 19., 20.,  23., 27., 30.
Hétfőnként 17.30-tól, 
csütörtökönként 18 órától.
Helyszín: Bókay-kert 
(Szélmalom u. 33.)
Edző: Schwarz Mária, 
06-30-961-7731

ÖnvédElMi EdZésEK
Időpontok: április 5., 12., 19., 26. 
10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi 
Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                        
Oktató: Pataki Krisztián, 
06-70-941-5992

JÓgA 
Időpontok: április 5., 12., 19., 26. 
8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi 
Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                        
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 
06-70-221-8546

KondiCionálÓ tornA
Időpontok: április 6., 13., 20., 27. 
17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center, 
Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Oktató: Markovits Szilvia, 
telefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com

ZUMBA
Időpontok: 
április 3., 10., 17., 24. 17 órától
Helyszín: Park Aerobik Center, 
Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Telefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com

KEréKPáros
gyAlogos túrA
Időpont: április 12.
Információ: Ladoniczki Ferenc, 
06-30-864-5736, 
e-mail: 
ladoniczkiferenc@gmail.com

hirdEtés

a húsvéti nyuszi is lendÜletet hoz
Az ingyenes sportolási lehetőségek áprilisban is várják 
a kerületi lakosokat, s bizonyára nagy népszerűségnek 
örvendenek majd a szabadtéri lehetőségek, amelyek 
jelzik: vége a télnek, tombol (reméljük…) a tavasz.  
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16 Sportakadémia alakult a kerületbensPort

Mi tagadás, megadták a módját 
a rendezők az eseménynek, s 
bár még csak az esztendő elején 
járunk, a sportakadémia bemu-
tatkozása kapcsán rendezett tá-
jékoztató jó eséllyel pályázhat a 
PIK-ben az év sajtótájékoztatója 
címre.

Aki ott volt, láthatta, hogy 
a rendező önkormányzat és 
Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. „mindent bedo-
bott” annak érdekében, hogy 
mindenki megelégedettséggel 
mondhassa el, hogy a sportaka-
démia – ha marad a szervezők 
lendülete és hibátlan szakmaisá-
ga – betölti majd azt a szerepet, 
amiért életre hívták.

S hogy miért köszönthettük 
ezt a „sportos újszülöttet”, arra 
a meghívott illusztris vendégek, 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
vezetői adták meg a választ.

sPortos 
kerület
Megnyitóbeszédében Ughy Atti-
la polgármester kiemelte, hogy 
az akadémia létrehozásának el-
sődleges célja a kerület sportos 
jellegének erősítése, az itt élők 

egészséges életmódra nevelé-
se. Az önkormányzat és az új 
sportvállalkozás még magasabb 
színvonalon igyekszik kielégíte-
ni a kerületiek mozgásigényét, 
sportolási lehetőségeit.

Természetesen ott volt a tá-
jékoztatón az önkormányzat 
sportért felelős alpolgármeste-
re, Lévai István Zoltán is, aki 
elmondta, hogy a kerület eddig 
is az egyik legsportosabbnak 

számított a 23 között. részben 
az első osztályú férfi kézilab-
dacsapatának, a PLEr-nek kö-
szönhetően, részben azért, mert 
az egyik legsikeresebb a Magyar 
Labdarúgó-szövetség pályaépí-
tési programja keretében kiírt 
pályázatokon.

Az alpolgármester a kerület 
további sportcélú fejlesztéseinek 
a terveit is ismertette, nagy tet-
szést aratva ezzel.

Mondandóját két szóval 
lehet összegezni: ambiciózus és 
nagyszabású…

foCi, úszás, 
Póló, JégHoki
– A sportvállalkozás nevét 
adó Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. eddig is a ke-
rületi sportlétesítmények üze-
meltetőjeként működött. Az 
új tevékenységével az a célja, 

hogy élettel töltse meg a „spor-
tos felületeket”, biztosítva, hogy 
a megvalósuló létesítmények 
kihasználtsága még nagyobb 
legyen – jelentette ki Banyár 
László, a Városgazda Zrt. vezér-
igazgatója.

Igaz, a háttérben, de orosz-
lánrészt vállalt az egyesület 
megalakulása körüli szervezés-
ben a vezérigazgató szaktanács-
adója, az egykori válogatott at-
léta, Baumann Gizella, aki már 
konkrétumokat is sorolt.

– Természetesen nem a sport-
ágak teljes palettájával kezdi 
meg a működését az akadémia – 
mondta a szaktanácsadó. – Már 
működik  a labdarúgó-szakosz-
tály csaknem 100 gyermekkel, 
s még tavasszal elindul az úszás 
és a vízilabda. Persze nem feled-
kezünk meg a többi sportágról 
sem. Az év folyamán biztosan 
megalakul a torna-, a kosárlab-
da-, az atlétika-, a jégkorong- és 
a szabadidős szakosztály is. Ve-
lük válik teljessé a kínálat.

 
JÓ nEvEK…
A célok elérése érde-
kében olyan neveket 
állított maga mellé a 
sportvállalkozás, mint 
a nemzet sportolójává 
megválasztott kétsze-
res olimpiai bajnok 
tornász, Magyar Zol-
tán, a Magyar-vándor 
feltalálója, valamint 
Kiss lászló, az egykori 
33-szoros válogatott 
labdarúgó.
indulásnak nem is 
olyan rossz…

AMBiCiÓZUs és nAgystílű tErvEK AZ UtánPÓtlásért 

A focItól 
A HoKIIg

� nagy érdeklődéssel kísért sajtótájé-
koztatót, alakuló ülést rendeztek már-
cius 12-én a Pestszentimrei közösségi 

Házban. az egyetlen programpontot a kerü-
letünkben megalakuló Városgazda utánpótlás 
akadémia bemutatkozása keltette, amely a 
magyar sportéletet övező odafigyelésre méltó 
elképzelésekkel kezdi meg a működését.

Az új akadémia bemutatásakor a fiatalok képletesen felvonták az új egyesület lobogóját 

PONT EZT 
VárJUK!

 
semmi sem dőlt el a férfi kézilabda nB i alsóházi rá-
játszásának negyedik fordulójával. A lőrinci csapat a 
két legutóbbi fordulóban egy vereséget szenvedett, 
és egy döntetlent ért el.

 
Nem állítható, hogy a március 14-i súlyos, 16 gólos gyöngyösi 
vereség (37-21) után gondtalanul és jó kedvvel érkeztek a PLEr-
Budapest játékosai Balmazújvárosba a rájátszás negyedik fordu-
lójára, hiszen tudták, hogy a pontszerzéshez is bravúr kell. Nos, 
Hutvágner István edző fiai ismét bebizonyították, hogy van ben-
nük akaraterő, és az őszt is a legjobbak között akarják kezdeni.

Az alapszakaszhoz hasonlóan döntetlennel indulhatott haza 
a PLEr Balmazújvárosból a múlt szombaton. ráadásul úgy, 
hogy ötgólos hátrányból kapaszkodott fel, így mentett pontot az 
együttes. Sok mindent elárul, hogy volt egy szakasza a meccs-
nek, amikor öt góllal vezetett a házigazda. A végére ebből lett 
döntetlen, így elmondható: bravúros volt a pontszerzés.

Igen, bravúros, mert a Balmaz senki számára sem kellemes 
ellenfél, különösen, ha veszélyes helyzetben van. Márpedig ab-
ban volt, mint ahogy a PLEr is, amely ehhez mérten szedte ösz-
sze magát.

A második félidő nem kezdődött vidáman (5-0), ám a holt-
ponton Kocsi András gólja átlendítette a társaságot, majd szép 
lassan megkezdődött a felzárkózás. Élen járt ebben Henadiy 
Kucher, aki négy góllal járult hozzá a „feltámadáshoz”, s alakí-
totta döntetlenre az állást, ami már nem változott meg. így az-
tán a Gyöngyösön hagyott két pontból egyet visszaszereztünk, 
és ha a tabellán nem is állunk vitézül, a következő – Komló elle-
ni hazai – összecsapás előtt önbizalmat szerezhetett a  „brigád”, 
nem is kicsit.

Alsóházi rájátszás
3. forduló: Gyöngyös–PLEr-Budapest 37-21 (17-9)
4. forduló: Balmazújváros–PLEr-Budapest 19-19 (10-10)

Edzői szemmel – gyöngyös után 
Hutvágner István: „Nem kikapni jöttünk Gyöngyösre, s azt 
gondolom, erre a teljesítményre nincs mentség. Ekkora kü-
lönbség csak a Veszprém vagy a Szeged ellen elfogadható. 
A mai vereség azt jelenti, hogy a játék minden elemében jobb 
volt a Gyöngyös. Ha csak ennyit tudunk, nincs helyünk az 
NB I-ben. De én hiszek abban, hogy ez nem így van!”

Balmazújváros után
H. I.:  „Örülhetünk az egy pontnak, ötgólos hátrányból áll-
tunk fel. úgy vélem, hogy nálunk jobb csapatok sem bírnák, 
hogy húsz percig emberhátrányban és nyolc percig kettős 
emberhátrányban játsszanak. Ez a pontszerzés csak akkor ér 
valamit, ha a következő három hazai meccset megnyerjük.”
 
szurkoljunk együtt!
5. forduló. Március 27. 18 óra: PLEr-Budapest–Komló 
(Lőrinci Sportcsarnok)
6. forduló. április 4. 18 óra: Mezőkövesd–PLEr-Budapest
7. forduló. április 10. 18 óra: PLEr-Budapest–Cegléd (LS)
8. forduló. április 17. 18 óra: 
PLEr-Budapest–Gyöngyös (LS)

IZGALMAS
KALANDPArK

 
Bizonyára sokan emlékeznek még arra a tavalyi nap-
ra, amikor többévnyi szünet után új szolgáltatások-
kal, új helyszínen nyitotta meg a kapuit a Bókay Ka-
landpark. idén a „kalandmentes” téli hónapok után 
március 28-tól ismét várják a látogatókat a magaslati 
akadálypályák. 

Nem kis büszkeséggel mondta el Kóczán Gábor, a kalandpark 
munkatársa, vagy ahogyan saját magát nevezi, a „Kalandor”, 
hogy kétszáz méternyi új lesiklópályával is várják a vendége-
ket. Hozzátette: azt is érdemes tudniuk a kerületieknek, hogy a 
korábbi lesiklópályát a Bókay-kert környezetében élők kérésére 
áthelyezték a kert belsőbb részébe, hogy a lakókat a lehető legke-
vésbé zavarja a zaj.

Az elmúlt hetekben épített, húsznál több új játékkal immár 
száz fölött van a leküzdhető akadályok száma, s ezzel a Bókay 
Budapest egyik legnagyobb kalandparkja lett.

A szakember megnyugtatásul azt is elmondta, hogy a fej-
lesztéseket megelőzően a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem 
szakértője műszeresen bevizsgálta a faállományt, így csak az 
arra alkalmas egészséges fákra telepítettek játékokat. Figyeltek 
a környezetvédelemre is, ugyanis a park építési technológiája 
megkíméli a fákat.

Fontos új információ, hogy a Bókay Kalandpark átvette a 
trambulin üzemeltetését is, felújították és biztonságosabbá tet-
ték azt.

A tavasz folyamán – várhatóan május közepén – a szolgálta-
tások az ugrálóvárral is bővülnek, azért, hogy a legkisebbek is 
szívesen járjanak a kalandparkba.

Május közepe más izgalmakat is tartogat a látogatóknak: az 
igazán extrém kihívásokat kedvelők Magyarországon először itt 
próbálhatják ki az Óriáscsúzli fantázianevű vízszintes bungee 
jumpingot.

 
CsoPortoK ElŐnyBEn
Az előszezonban csütörtökön és pénteken 10 
és 18 óra között várják a látogatókat, de tíz fő 
feletti csoportokat – előzetes regisztrációval – 
egész héten fogadnak. 
Jelentkezés a 06-20-226-0150-es számon.

EZ igAZi volt!
 nem sokkal a Pik-ben megrendezett „akadémiai alakuló 
ülés” után, az elmúlt vasárnap már jelét adta a Városgaz-
da annak, hogy nem tétlenül telnek a napok.
Családi sportnapot rendeztek a Vilmos endre sportcent-
rumban, ahol mintegy száz lány és fiú mutatta be, hogy 
ők boldogan vállalják az úttörő szerepet, vagyis azt, 
hogy a maguk módján és területén mindent megtegye-
nek a magyar futball felemelkedéséért.
a kiválóan megszervezett sportnapon ott volt lévai ist-
ván zoltán alpolgármester, banyár lászló, a Városgazda 
zrt. vezérigazgatója és baumann gizella, a vezérigazgató 
szaktanácsadója is.
a megnyitó és banyár lászló szavai után a srácoké, a 
lányoké és elsősorban a lasztié volt a főszerep, amely 
egészen kora délutánig pattogott. egészen addig, amíg 
a vendéglátók el nem csábították a gyerekeket a kiváló 
bográcsgulyással.


