
drogFogás

A kerületi rendőrkapitányság járőrei 
január 22-én egy közúti ellenőrzés 
során jelentős mennyiségű kábítószerre 
bukkantak. a részletekről Potyondi 
istván rendőr alezredes adott tájé-
koztatást. a drogot fogyasztók száma 
riasztóan emelkedik, egyre több a fiatal 
kábítószer-használó. a drogpiacon 
szinte naponta jelennek meg ismeret-
len hatóanyagú új szerek. 

KorsZErŰBB isKolA

A jelentős energetikai korszerűsítésen 
átesett csontváry iskolát január 27-én 
hivatalosan is átadta Kucsák lászló, 
a kerület országgyűlési képviselője. 
a korszerűsítés révén csökken az 
intézmény épületeinek hővesztesége, 
hosszú távon biztosítható azok ener-
getikailag hatékonyabb üzemeltetése, 
így mérséklődnek a fenntartási és a 
működési költségek.

tilos A rút!

Nézők, barátok és színészkollégák egy-
aránt fontosnak tartották boldog szüle-
tésnapot kívánni a lőrinci színpadnak. 
az 1995 óta a rózsa Művelődési 
házban működő színházi műhely az 
elmúlt húsz év alatt nemcsak a kerület 
életének, hanem a hazai színháztörté-
netnek is szerves része lett. alapelvük, 
amelyet már az etruszkok is törvénybe 
foglaltak: tilos a rút!

MEsEhŐsÖK hArCA

Kicsik és nagyobbak egyaránt mas-
karát öltöttek január 31-én a Kondor 
béla Közösségi házban, ahol tíz éve 
szerveznek farsangi jelmezversenyt 
gyermekeknek. a jelmezekre mindig 
nagy hatással vannak az aktuális filmek 
és mesék hősei, bár a klasszikus 
maskarák sem mennek ki a divatból. a 
mulatságon a külcsínt, a kreativitást és 
a kiállást értékelte a zsűri.

Mindig FoCi    

A rövid idő alatt elismertté lett város-
gazda utánpótlás akadémia már meg-
lévő szakosztályaihoz tavaly júniusban 
csatlakozott az, amelyikben egy feltö-
rekvő és egyre népszerűbb sportág, a 
teremlabdarúgás utánpótlását nevelik 
a kerületben. a gyorsan növekvő 
szakosztályról, annak eredményeiről, 
terveiről a 36 éves szabó lászló szak-
osztályvezetővel beszélgettünk.
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Biztonságosabb

utak
Elcsépeltnek tűnhet az 
a közlekedésbiztonsági 
szlogen, miszerint „Min-
denkit hazavárnak!”, 
ám a figyelmeztetés 
örök érvényű, hiszen az 
emberi figyelmetlenség 
miatt következik be a 
legtöbb baleset. A kerü-
leti fejlesztések célja az, 
hogy minél nyugodtab-
ban közlekedhessünk.  

nézzük, melyek 
Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre veszélyes útjai, út-
szakaszai, amelyeken az 
átlagosnál jóval több baleset 
következett be, ezért taná-
csos az átlagosnál is körülte-
kintőbben közlekedni. 
a Ferihegyi gyorsforgalmi út 
attila és csévéző utca közötti 
szakasza, a ráday gede-
on, a haladás és a Petőfi 
utca, az Üllői út a kispesti 
sorompótól a polgármesteri 
hivatalig, illetve a vág utcától 
a „kis Mol-kútig”, a baross 
utca Üllői út és Margó Tiva-
dar utca közti szakasza, a 
barta lajos utca lakótelepen 
áthaladó szakasza, a lőrinci 
út–Kettős-Körös utca erdőn 
átvezető kanyargós része, 
továbbá Pestszentimrén a 
nagykőrösi út és a nemes 
utca.
a bókaytelepen sikerült 
megszüntetni két régi forga-
lomtechnikai problémát, két 
újabbra pedig már keresik 
a megoldást. Tóth Kálmán, 
a kerületrész önkormányzati 
képviselője szerint csak a 
teljes közlekedési rendszer 
működésének figyelembe-
vételével szabad változtatni: 
úgy, hogy mindenki jól járjon.
a gilice téri forgalmi rend 
észszerűsítése évtizedes 
probléma volt. nagyon jó, 
hogy végre sikerült elérni a 
változást, mert a tapaszta-
latok szerint kevesebb lett a 
baleset. 
ugyancsak veszélyes 
pontnak számított a baross 
utca és a Margó Tivadar 
utca kereszteződése, ahol 
az elmúlt év végén körforgal-
mat alakítottak ki. ezt 2015 
végén adták át, és azóta a 
balesetek gyakorlatilag meg-
szűntek. Különösen fontos 
eredmény, hogy a gyalo-
gosok áthaladása is sokkal 
biztonságosabbá vált.

Bővebben az 5. oldalon
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� az Xviii. KerÜleTeT áTszelő és a Környező 
KerÜleTeKKel összeKöTTeTésT TereMTő 
KeréKPárúT léTesíTéséT szorgalMazza 

PesTszenTlőrinc-PesTszenTiMre önKorMány-
zaTa. a TerveK szerinT az úT MegéPíTésével 
soroKsáron áT egészen csePelig leheTne 
eljuTni, illeTve a Xvii. KerÜleT irányába halaDva 
a ráKos-PaTaK MenTi KeréKPáros úThálózaThoz 
leheTne csaTlaKozni.

PusKás AttIlA       

A németországi Passautól indul az Eurovelo elnevezésű Duna menti 
nemzetközi kerékpárút, amelynek Magyarországon a soroksári Du-
na-ágnál van már elkészült szakasza. 

– A célunk az, hogy a XVIII. kerületből Soroksáron át elérhető 
legyen ez a nemzetközi út, illetve Soroksár és Pesterzsébet határán 
egy gyalogos és kerékpáros hídon át lehessen jutni Csepelre is – vá-
zolta fel a tervek egy részét Ughy Attila polgármester, aki, ha ideje 
engedi, maga is szívesen kirándul két keréken. – A kerékpárutat a 
XVII. kerület irányába kiépítve szeretnénk csatlakozni a már közel 
nyolc éve folyamatosan fejlődő Rákos-patak menti hálózathoz is. 

naPi használaTra
A kerületen átvezető bicikliúton munkába is sokan járhatnak majd, 
akár több kerületbe is, de a tervezett szakasz turisztikai szempont-
ból is előrelépést jelentene.

– A kerékpárúton biztonságosan közlekedhetnénk, és családo-
san, gyerekekkel is kényelmesen el lehetne jutni akár Gödöllőig is. 
A XVIII. kerületi szakasz a Kettős-Körös és a Szálfa utca vona-
lán, egy erdős részen, kellemes környezetben haladna – tette hozzá 
Ughy Attila.

összeKöTő KaPocs
Az előkészítési stádiumban lévő kerékpárút-projekt – a nyomvonal 
kijelölése, engedélyeztetése folyik – elindításához a fővárosnak kell 
kimondania a végső szót.

– Mivel ez egy több kerületet érintő kérdés, úgy gondolom, 
hogy minden esélyünk megvan arra, hogy az építéshez szükséges 
anyagi forrásokhoz hozzájussunk – mondta a polgármester. – Az 
új bicikliút összesen mintegy 40 kilométeren át vezetne az európai 
kerékpárút-csatlakozástól a rákosmenti hálózatig, és ebből a XVIII. 
kerületet mintegy 7 kilométeres szakasz érintené.
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Készülnek a kerületet átszelő kerékpárút tervei

Pestszentlőrincről 
Passauba  
két keréken

soKAn várJáK AZ úJ KEréKPárUtAt
a lakosság körében nagy igény mutatkozik a kerékpárútra. sokan használják hétköznapi 
közlekedésre is a biciklit, de a jó idő beköszöntével még többen pattannak nyeregbe, 
és vállalkoznak rövidebb vagy hosszabb kirándulásra. a kerület vezetése elkötelezett a 
kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása mellett. Tavaly ősszel éppen e célból készült 
átfogó felmérés az itt élők kerékpáros szokásairól. a brassó utcai általános iskolába járó 
gyerekek pedig 2014-ben éppen egy, a kerületet átszelő, a budapesti és az országos 
hálózattal összeköttetést teremtő kerékpárút megépítéséért gyűjtöttek aláírásokat. 

ughy Attila 
polgármester és Kőszegi 

János önkormányzati 
képviselő is gyakran 

pattan biciklire



Városkép p 2016. február 10. XXV. évfolyam 2. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

2 Közélet Tettek, tanácsok, feladatok

Gönczöl András  

– Járőreink ellenőrizték a 
gépkocsivezető személyi ok-
mányait és a gépkocsi iratait. 
Az igazoltatás során a férfi za-
vartan, idegesen viselkedett, a 
feltett kérdésekre nyeglén vá-
laszolt – mondja Potyondi Ist-
ván. – Az intézkedő rendőrök 
a gépjármű átvizsgálása során 
az ülés melletti ajtó rekeszében 
egy teleszkópos botot, ismer-
tebb nevén viperát találtak. Az 
autó tüzetesebb átvizsgálása 
egyéb meglepetésekkel is szol-
gált. A hátsó ülésektől részben 
takarva egy laptoptáskából 
240 darab zöld színű, lóhe-
re formájú kábítószergyanús 
tabletta, egy nagyméretű mű-
anyag tasakból pedig szintén 
zöld színű, jellegzetes szagú 
növényi törmelék került elő.

A táskában digitális mérle-
get, kábítószer szétadagolására 
alkalmas kisebb nejlonzacskó-
kat, több mint félmillió forint 
készpénzt és egy mobiltelefont 
találtak, illetve foglaltak le a 
helyszínre érkező nyomozók.

TalálaT 
a házban is 
– Cs. Tamás 32 éves budapesti 
lakost a helyszínen elfogták, 

előállították, majd gyanúsí-
tottként kihallgatták. A férfi 
lakhelyén tartott házkutatás 
során nyomozóink injekciós 
tűket, fecskendőket, kábító-
szergyanús növényi szárma-
zékokat, illetve bőrtokban tar-
tott kézifegyvert foglaltak le. 
Munkájukat egy kábítószer-
keresésre kiképzett BRFK-s 
rendőrkutya is segítette – tette 
hozzá az alezredes.

A Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság XVIII. kerületi 
Rendőrkapitánysága büntető-

eljárást indított Cs. Tamással 
szemben kábítószer-kereske-
delem bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt. 
A rendőrkapitányság az eljá-
rást a gyanúsított előzetes le-
tartóztatása mellett folytatja. 
A nyomozati és az ezzel pár-
huzamos szakértői munka je-
lenleg is tart.

– Az olvasókban kérdések 
fogalmazódhatnak meg egy-
egy bűnügyi hír hallatán. Né-
hány hozzám is eljutott ezek 
közül, s itt egy olyan témával 
kapcsolatban válaszolnék, mely 
a járőrszolgálatot végző mun-
katársaim intézkedési rendjét 
érinti. A kérdés valahogy úgy 
hangzott, hogy tananyag-e a 
gyanús viselkedés felismerése 
a rendvédelmi iskolákban. A 
kollégák a társadalmi ismere-
tek tananyagon belül az intéz-
kedés alá vont személy felmé-

rését segítő képzést kapnak, de 
az évek során szerzett szakmai 
rutin nagyban javítja az intéz-
kedések hatékonyságát – fejez-
te be a tájékoztatóját Potyondi 
István.   

Prevenció, 
Prevenció 
és Prevenció!
A drogot fogyasztók száma 
riasztóan emelkedik. A drog-
piacon szinte naponta jelennek 
meg ismeretlen hatóanyagú új 
szerek. Nehezíti a helyzetet az 
a tény, hogy egyre több a (na-
gyon) fiatal rendszeres vagy 
eseti droghasználó. Erdősi 
Béla nyugállományú pénzügy-
őr alezredes, drogprevenciós 
szakreferens szerint talán 
soha nem volt olyan fontos, 
mint napjainkban, a minden 
korosztály számára érthető 
nyelven megtartott rendszeres 
prevenciós előadás. 

– Nem véletlen, hogy kizá-
rólag a megelőző, felvilágosító 
munkára koncentrálok, bőven 
akad feladat ebben a téma-
körben is. Előadásaim során 
gyakran a humor fegyverét is 
bevetem, így talán könnyebben 
emészthető egy ilyen komoly 
téma is. Rendre tapasztalom, 
hogy számos hallgató az elő-
adásom közben szembesül a 
szomorú valósággal, azaz már 
maga is megtette az első lépé-
seket a drogfüggőség felé veze-
tő úton. Van egy jó tanácsom 
a drogfüggőség megelőzésére: 
könnyebb a gyufát zsebben 
hagyni, mint a tűzvészt felszá-
molni. 

� a Xviii. kerületi rendőrkapitányság járőr-
szolgálata január 22-én az Üllői úton közúti 
ellenőrzés során leállított egy ezüstszínű 

személygépkocsit, és igazoltatta az abban ülő 
férfit. az intézkedés részleteiről Potyondi istván 
rendőr alezredes, a rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályának vezetője adott tájékoztatást.

A rendőrök egy hétköznapinak induló közúti ellenőrzés során találtak nagy mennyiségű kábítószert
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Drogügyekben 
nincs parDon!
Jelentős kábítószerfogás a kerületben

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

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

BAUEr FErEnC

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

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

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

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

horváth ZsÓFiA

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

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

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

KŐrÖs PétEr

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

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

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

dr. ZAChEr gáBor toxiKolÓgUs 
A drogoKKAl KAPCsolAtBAn gyAKortA 
hAngsúlyoZZA: 
„a rendszerváltást megelőzően a hazai drogpiacon az 
ecstasy, majd később a Mefedron használata volt a 
legelterjedtebb. Majd jöttek az úgymond boldog béke-
idők, amikor a heroin, az amfetamin, az lsD és hasonló 
szerek terjedtek el az országban. a rendszerváltással 
minden megváltozott, könnyebben lehetett hozzáférni a 
különböző szerekhez hazánkban is.
Manapság már több száz új szer jelenik meg a piacon, 
és a számuk folyamatosan növekszik. Megváltozott 
a világ, új szerekkel és az ezekkel járó új hatásokkal 
szembesülünk, arról már nem is szólva, hogy ezek a 
szerek már akár a neten is megrendelhetők.
egy átlagos hétvégén sok százezer ember használ 
valamilyen tudatmódosító szert, és a drogfogyasztók 
többsége fiatal.” 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

InGyEnEs
JoGI tAnácsAdás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PEstszEntlőrInc-
PEstszEntIMrE 

PolGárMEstErI HIvAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. HunyAdKürtI szIlvIA

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

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

XvIII. KErülEtI 
KorMányHIvAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 296-1400/2280 mellék

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

és 13-16, P.: 8-12
 

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

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

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

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

oKMányIrodAI 
KIrEndEltséG 

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

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

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

KözJEGyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zsEbőK zoltán  
szAKrEndElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PIntér KálMán  
szAKrEndElő
Nemes u. 18

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

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

rEndőrKAPItánysáG
Üllői út 438.  

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

tűzoltó-PArAncsnoKsáG
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözbIztonsáGI cEntruM
Kondor B. sétány. 1.

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

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

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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valóság lett. Büszke vagyok arra, 
hogy a Csontváry iskola a sikeres 
kormányzati együttműködésnek 
és uniós támogatásnak hála több 
mint 171 millió forintból újult 
meg. A felújítás az Új Széche-
nyi Terv Környezet és 
Energia Operatív 
P r o g r a m j a 
k e r e t é n 

Ilyenkor minden emberben csu-
pán egy gondolat fogalmazódik 
meg: megérte! Megérte az az 
áldozatos munka, melynek so-
rán nemcsak az épület kapott új 
köntöst, hanem az iskolába járó 
gyerekek és pedagógusok élete is 
megváltozott a felújításnak kö-
szönhetően, mostantól egy telje-
sen új környezetben tölthetik el 
mindennapjaikat.
Az ünnepség kezdete előtt a fe-
gyelmezetten, ám de izgatottan 
váró diákok elmondták, hogy 
nagyon várták már azt a napot, 
amikor teljesen elkészül az is-
kolájuk, hogy büszkén tud-
ják mesélni más iskolába 
járó diáktársaiknak, hogy 
mégiscsak az ő iskolájuk 
a legszínesebb és egyben 
a legszebb. Az épület 
nemcsak kívülről, de 
belülről is melegséget 
áraszt magából, amit 
nemcsak a diákok és az 
ott dolgozók, hanem a 
szülők is éreznek, mi-
kor behozzák gyerme-
keiket az iskolába. 
Az ünnepséget Kucsák 
László, Pestszentlőrinc 
– Pestszentimre országy-
gyűlési képviselője nyi-
totta meg és köszöntötte a 
megjelenteket. Beszédében 
nemcsak az iskola fejlesz-
tési munkálatait ismertette, 
de kiemelte az iskolában 
folyó nevelőmunka fon-
tosságát, amelyet a pe-
dagógusok szakmai 
felkészültsége és az 
intézmény csa-
ládias, szerető 
légköre együtt 
kell, hogy 
meghatá-
rozzon. 

  

„Az
eredményes 
munkának kö-
szönhetően a tervekből 
ezen a napon szemmel látható  

belül elnyert támogatásból va-
lósult meg, melynek részeként 
eddig már több mint kétmilli-
árd forintnyi beruházás fejező-

dött be ke-
rületünk oktatási 

intézményeiben. A kiemel-
kedő összegű támogatásból 

elkészült a homlokzat hőszige-
telése, a fűtési rendszer, a vilá-
gítás és a teljes villamos hálózat 
korszerűsítése, energiatakarékos 
gépészeti berendezések kerültek 
beépítésre, valamint napelemek 
elhelyezése és napkollektoros 
rendszerrel biztosított használati 
melegvíz-ellátás is kiépítésre ke-
rült. A kormányzattal együttmű-
ködve a jövőben is célom, hogy 
a felnövekvő generáció jól érezze 
magát és napjaik továbbra is biz-

tonságban és kényelemben telje-
nek. Az elmúlt év sikereit alapul 
véve meggyőződésem, hogy az 
idei is hasonlóan eredményes 
lesz!” – mondta Kucsák László, 

kerületünk országgyűlési  
képviselője az isko-

lában rendezett  
átadó ünnep 

ségen.
 

A Havan-
na-lakótelep 

szívében lévő is-
kola rekonstrukciója 

a kerületben egyedülálló és 
különleges, már messziről szem-
betűnő az épület külső falain a 
sok geometriai alakzatból álló 
gra�ka. A beruházás során az 
intézmény 780 négyzetméte-
res külső homlokzata is megú-
jult, amin a tervezők Csontváry  
Baalbek című festményének új-
ragondolt változatát valósították 
meg, mindenki nagy örömére.
Az ünnepség után megkerestük 
az iskola igazgató asszonyát, 
Miklósné Bankó Ilonát, aki la-
punknak boldogan számolt be 
az iskola megújulásáról.  „Sze-
rencsénk volt, hiszen korán kez-
dődtek a munkálatok és a mun-
ka nagy része nyáron zajlott.  

„HATALMAS KÖSZÖNET 
ISKOLÁNK FELÚJÍTÁSÁÉRT!”
Több mint 171 millió forintból újult meg a Csontváry iskola

� 2016. január  
27-én hivatalo-
san is átadta  

Kucsák László,  
Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre  
országgyűlési  
képviselője a jelentős 
energetikai korszerű-
sítésen átesett  
iskolát. A megvalósult  
beruházás révén 
csökken az intézmény 
épületeinek hőveszte-
sége és így a fűtéshez 
szükséges energia 
mennyisége is.  
A korszerűsítéssel 
hosszútávon  
biztosítható az  
épületek energetikai-
lag hatékonyabb üze-
meltetése, ami együtt 
jár a fenntartási és 
működési költségek 
csökkenésével. 

VÁROSKÉP        

Környezet  
és Energia  
Operatív  
Program (KEOP)

A Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) 
az Európai Unió operatív 
programjának egyike.  
A KEOP alapvető célja 
Magyarország  
fenntartható fejlődésének 
elősegítése.

A KEOP fejlesztései  
megalapozzák és elő-
segítik Magyarország 
gazdasági versenyké-
pességének erősödését 
és társadalmi jólétének 
növekedését. 

A fejlesztések célja, hogy 
mérsékelje hazánk kör-
nyezeti problémáit, ezzel 
javítva a társadalom  
életminőségét és a 
gazdaság környezeti 
folyamatokhoz történő 
alkalmazkodását.

A XVIII. kerületben KEOP 
pályázatok keretén belül 
elnyert támogatások  
összege meghaladja  
a 2 milliárd forintot.„„A FEJLESZTÉSNEK 

KÖSZÖNHETŐEN 
TÖBB SZÁZ GYERMEK 
TANULHAT SZEBB 
KÖRNYEZETBEN.

A TÁMOGATÁS  

összege: 
171 271 320 Ft

2682 m2

158 db

3224 m2

HOMLOKZATI hőszigetelés (8 CM)

LAPOSTETŐ hő-  
és vízszigetelés(10 cm)

Lapostető-attika  
FALMAGASÍTÁS 284 m2

417db
KÜLSŐ nyílászárók cseréje 

RADIÁTOR  
és termosztatikus 

szelep cseréje   

RENDSZER  
felújítása

Villámvédelmi 

Akinek gyermeke van, 
tudja, mennyire fon-
tos a mindennapi 
környezet hatása, az 

iskola szerepe, hiszen gyermeke-
ink ott töltik idejük nagy részét, 
így nagyon meghatározza életü-
ket, jóérzésüket, a hétköznapok-
hoz fűződő viszonyukat. 
Akinek még nincs gyermeke, az 
is tudja, mennyire alapvető él-
ménye életének az iskolában el-
töltött idő, hiszen mindenki volt 
egyszer diák s az iskolában szer-
zett tapasztalatainkat egy életen 
át hordozzuk magunkkal. Ezért 
nem mindegy, milyen a környe-
zet, ahol tanulunk, játszunk, ahol 
tanáraink felkészítenek minket 
az életre, a továbbtanulásunkra. 
Nagy nap volt a Csontváry ta-
nulóinak, pedagógusainak és 
dolgozóinak egyaránt a január 
27-e. A nap, amikor hivatalosan 
is birtokba vehették az elkészült 
iskolájukat. Az iskola kapuján 
belépve, öröm volt látni az iz-
gő-mozgó gyermekeket, akik 
egy igazán rangos ünnepi mű-
sorral kedveskedtek a megje-
lenteknek az átadó alkalmából. 

A tanulók nagyon örültek, mivel 
ők is érezték a beruházás szük-
ségességét az épület állapotában.  
A gyerekek számára a legna-
gyobb öröm az volt, amikor  
a homlokzat festése is megtör-
tént. Iskolánk történetében ilyen 
nagymértékű átalakulás még 
nem történt. Voltak nehéz napja-
ink, de minden percért megérte!  
A munkálatokra már mindenki 
fel volt készülve, azonban ami 
a felújítás után várt bennünket, 
arra nem találtunk szavakat.  
Az iskola átalakulása meglepe-
tésként ért mindenkit. Az addig 

komor folyosók és fehér falak 
hamar teltek meg élettel és 
színekkel. Hatalmas köszönet 
az iskolánk felújításáért, egé-
szen más lett minden: imád-
juk a Csontváry gyönyörű 
színeit, hiszen így az épület 
nemcsak sokkal szebb, de 
barátságosabb is lett.” 

csontvary_1-2.indd   1 2016.02.09.   13:59
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A város és a 
vidék sorsa közös
nemcsak a vidék problémájának tartja, 
hanem az egész nemzetet érintő fenye-
getésnek tekinti ángyán József a je-
lenlegi kormányzat földügyi politikáját. 
A 2010 és 2012 között a vidékfejlesz-
tési Minisztérium parlamenti ügyekért 
felelős államtitkáraként tevékenykedő 
agrármérnök, egyetemi tanár a Job-
bik xviii. kerületi szervezete nemzeti 
estek programsorozata keretében be-
szélt február 5-én a magyar mezőgaz-
daság helyzetéről.

– Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, ami 
ma Magyarországon földügyekben történik. 
Az állami földek eladásával a dél-amerikai útra 
léptünk, ahol bőven látni példát arra, hogy mi 
történik, ha a tőkeérdekek átgázolnak az emberi 
értékeken – mutatott rá Ángyán József. 

Az egykori államtitkár példákkal illusztrál-
ta, hogy miként kerül ma a magyar termőföld 
egyes érdekcsoportokhoz, hogyan szerezhetnek 
mezőgazdasággal nem foglalkozó magánszemé-
lyek hatalmas földbirtokokat.

– A nyugat-európai földáraknak a tizedéért 
lehet földhöz jutni, de a gazdálkodó családok-
nak még ez az ár is magas. Akiknek van pénzük, 
azok viszont az agrártámogatás révén akkor is 
megélhetnek a földből, ha nem művelik azt meg 
– tette hozzá a szakember, aki úgy véli, hogy a 
város és a vidék közös sorson osztozik. – A vi-
dék gerince a mezőgazdaság. Minden közösség, 
amely a történelem során működőképes volt, és 
életben akart maradni, belülről kifelé szervezte 
az életét. Először önmagának, majd a közeli vá-
rosnak termelt, és a fennmaradó fölösleget vit-
ték külföldre. Ma mindez fordítva történik, ami 
értelmetlen annak ismeretében, hogy ma egy 
város 40 kilométeres körzetében az alapélelmi-
szerek 80 százaléka előállítható. 

A földeladások kapcsán Ángyán József azt is 
elmondta, hogy ha a gazdálkodók bajba kerülnek, 
akkor a mezőgazdaság is veszélybe sodródik.

– Ha Magyarország mező- és erdőgazdálko-
dás által érintett földjeit nem tudjuk megőrizni, 
akkor élelmiszert sem tudunk majd megfelelő 
módon előállítani. Egy nemzet biztonsága az 
élelmiszer- és élelmezésbiztonságtól is függ. 
Meg kell akadályozni, hogy a még meglévő ál-
lami földeket eladják. Ezeket aztán tartós bér-
letbe lehetne adni azoknak, akik termelnek. El 
kell indítani a demográfiai és a szociális föld-
programot. Fiatal pároknak adni a földet, akik 
vállalják, hogy letelepednek, gazdálkodnak és 
két-három gyermeket fel is nevelnek – kínált  
megoldásokat is az agrárszakember.

Ê P. A.

Tragédia
Az egész országot megrázó tragédia 
történt február 2-án Pestszentlőrincen. 
Egy olyan tragédia, amely bárhol más-
hol is megtörténhetett volna, de amely 
szerencsére még a mai kemény világ-
ban is ritkán fordul elő.

A XVIII. kerületi rendőrkapitányság állomá-
nyába tartozott az a rendőrnő, aki szolgálaton 
kívül a lakóhelyén maroklőfegyverrel végzett 
a kisfiával, majd magával is. Meg nem erősített 
hírek szerint az asszony depresszióval küzdött, 
ezért korábban betegszabadságra írta őt ki a 
pszichológus. A tett elkövetésének reggelén en-
nek ellenére felvette a szolgálati lőfegyverét.

Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőkapitánya 
tényfeltáró vizsgálatot indított az eset körülmé-
nyeinek tisztázására. A vizsgálat folyamatban 
van.

A maroklőfegyver szolgálaton kívüli birtok-
lása külön indoklással kérelmezhető az állo-
mányilletékes parancsnoknál. A rendőröknek 
kétévente kell átesniük úgynevezett pszichikai 
vizsgálaton. Ha egy rendőr alkalmatlan vagy 
ideiglenesen alkalmatlan minősítést kap, azon-
nal pszichológiai gondozás alá vonják, és mind-
két esetben meg kell ismételni a vizsgálatot. Az 
ismételt alkalmassági vizsgálaton ideiglenesen 
alkalmatlan minősítés nem hozható, vagyis a 
rendőr nem folytathatja a pályáját.

Nyerjen 
szén-monoxid
-érzékelőt!
Az országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság (oKF) február 1-jén játékot 
indított a hivatalos Facebook-profilján 
(facebook.com/bmokf.hivatalos). A já-
tékban összesen 200 darab, egyenként 
10 ezer forint értékű szén-monoxid-ér-
zékelőt lehetett, illetve lehet nyerni. 

Sajnos nem telik el nap anélkül, hogy a médiá-
ban ne hallanánk, ne olvasnánk arról, hogy va-
laki szén-monoxid-mérgezést szenvedett. Csak  
januárban hetven alkalommal riasztották a tűz-
oltókat a mérgező gáz miatt, csaknem ötvenen 
szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, öt 
emberen pedig már nem lehetett segíteni. 

Az OKF Országos Tűzmegelőzési Bizott-
sága az egyik legfontosabb feladatának tekinti 
a szén-monoxid-mérgezéses esetek számának 
visszaszorítását és az emberek széles körű tájé-
koztatását ezek megelőzésére. A hatékony tájé-
koztatás érdekében a katasztrófavédelem hiva-
talos Facebook-profilján indított játékban két 
héten keresztül összesen 200 szén-monoxid-ér-
zékelőt nyerhettek, illetve nyerhetnek még pár 
napig a különböző feladatokat legjobban telje-
sítők. A hónap elejétől 14 napon keresztül napi 
14 érzékelő talált, illetve talál gazdára. A játék 
utolsó napján 18 érzékelőt lehet megnyerni.

Érdemes tehát figyelni a katasztrófavédelem 
hivatalos Facebook-profilját:

facebook.com/bmokf.hivatalos.
A szén-monoxid-érzékelőket a Honeywell 

Szabályozástechnikai Kft. bocsátotta az orszá-
gos tűzmegelőzési bizottság rendelkezésére.

Február 15-ig 
kérhető a NAV 
közreműködése 
A nAv szja-bevallási ajánlatot készít, 
amennyiben az adózó erre február 15-
ig nyilatkozatban kéri a hivatalt. tehát 
azoknak nem kell időt fordítaniuk az 
űrlap kitöltésére, akik megfelelnek az 
egyszerűsített bevallás feltételeinek. 
Ezt a megoldást február 15-ig lehet 
kérni a 1553ny jelű nyomtatványon. 

Elsősorban az kérheti az egyszerűsített beval-
lást, akinek 2015-ben olyan adóköteles jövedel-
me volt, amelyből munkáltató, kifizető adót, 
adóelőleget vont le. Ha valaki családi kedvez-
ményt érvényesített, ingatlan-adásvételből ju-
tott jövedelemhez, illetve egyszerűsített foglal-
koztatásból szerzett bevételt, szintén élhet ezzel 
a lehetőséggel. Sőt azok az egyéni vállalkozók is 
választhatják az egyszerűsített bevallást, akik a 
tevékenységüket egész évben szüneteltették.

Nem választhatják viszont ezt a bevallási 
módot például az őstermelők (akiknek a tevé-
kenységükből adóköteles bevételük származott, 
és nem tesznek nemleges nyilatkozatot), az 
egyéni vállalkozók, a külföldiek, valamint azok 
sem, akik árfolyamnyereségből vagy tartós be-
fektetésből szereztek jövedelmet. Az önkéntes 
kölcsönös biztosítópénztári támogatói adomány 
is kizáró ok.

A 1553NY-es nyilatkozat 2016. február 15-ig 
küldhető el postán vagy az ügyfélkapun keresz-
tül, avagy leadható személyesen is a NAV ügy-
félszolgálatain. 

A NAV a rendelkezésére álló adatok alapján 
elkészíti az egyszerűsített bevallást (1553E), és 
legkésőbb április 30-ig elküldi a megadott pos-
tacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Ha az 
adózó elfogadja az elkészített bevallást, semmit 
nem kell tennie, az május 20-án az adózó által 
benyújtott bevallásnak minősül.

Amennyiben a bevallás javításra, kiegészí-
tésre szorul, az aláírt – a javított adatokkal ki-
egészített  – példányt május 20-ig kell visszajut-
tatni a hivatalhoz. 

Az Almáskertben 
is megvalósulhat a csatornázás
A Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése (BKisZ) program keretében ta-
valy ért véget a csatornázás a xviii. kerületben. Ennek során 90 kilométer csator-
na épült ki Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. A projektből kimaradó néhány terület 
fejlesztése a későbbi BKisZ ii égisze alatt valósulhat meg. Ezek közé tartozik az 
Almáskert is. 

Az elmúlt négy-öt évben a XVIII. kerületi önkor-
mányzatnak sikerült rendeznie az Almáskert né-
ven ismert városrészben lévő építési telkek ügyét. 
A szabályozás során megszűnt a változtatási 
tilalom, és a telektulajdonosoknak lehetőségük 
nyílt az építkezésre.

Amint azt Dámsa József önkormányzati kép-
viselő elmondta, az érintett utcák abban az eset-
ben vehetnek majd részt a csatornázásban, ha az 
ingatlantulajdonosok nyilatkoznak a csatornázás 
igényéről és arról, hogy a víz be van vezetve hoz-
zájuk.

– Eljuttattam az érintettekhez a nyilatkozato-
kat, és azok 80-90 százaléka már vissza is érke-
zett. Minél többen írják alá a nyilatkozatot, an-
nál nagyobb az esélye annak, hogy bekerülünk a 
szintén az egész fővárost érintő leendő BKISZ II 
projektbe – hangsúlyozta a képviselő.

A csatornázásra váró utcák – az Alacskai út 
egyes szakaszai, a Szántás, a Boronás, az Aratás 

és a Kerékvágás utca, illetve a Kerékkötő, a Ter-
mény, és a Somlókert utca bizonyos részei – te-
lektulajdonosai háromféle módon juttathatják el 
a válaszaikat Dámsa Józsefnek. A képviselő tele-
fonos egyeztetés után (06-20-412-2850) személye-
sen is átveszi a nyilatkozatokat, vagy leadhatók 
azok a nevére a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) főportáján, illetve e-mailben is elküldhetők 
a jozsef.damsa@gmail.com címre.

– Mivel több telken senki nem lakik még, il-
letve ahol már igen, ott sincs mindenhol postalá-
da, kérem azokat, akik ismernek tulajdonosokat 
a fenti utcák mentén, hogy adják meg nekik a te-
lefonszámomat – mondta Dámsa József.

Az Almáskert rendezését az önkormányzat ki-
emelt fontosságúnak tartja. A cél az, hogy a kör-
nyező lakóövezettel harmonizálva az üres telke-
ken is családias, kertvárosi hangulatú ingatlanok 
épüljenek.

Ê Puskás A.

– A vége felé jár a tervezési folyamat, megkez-
dődött az engedélyeztetés, így belátható időn 
belül eltűnnek a légkábelek, és valamennyi kis 
üzlet a jövőben föld alatti kábelen kapja az ára-
mot. Ezenkívül a villamos vezetékek oszlopai is 
esztétikusabbak lesznek – tájékoztatott Kőszegi 
János önkormányzati képviselő, aki az önkor-
mányzat illetékes munkatársaival és a kivitele-
zőkkel együtt január 25-én találkozott a helyi 
bolttulajdonosokkal. – Ismertettük a terveket, 
és pozitív visszajelzéseket kaptunk. Lesz ugyan, 
ahol a vezeték besüllyesztéséhez meg kell bontani 
a homlokzatot, de a tervek szerint nagyobb kelle-
metlenséggel nem járnak a munkálatok.

A képviselő hozzátette, hogy az üzletek a fel-
újítás alatt is üzemelni fognak.  A vásárlók, az 

ügyfelek ideiglenesen a BKV Zrt. és a kerületi ön-
kormányzat közös tulajdonú telkén, a régi remíz 
területén parkolhatnak majd. Ha ezt kedvezően 
fogadják az autósok, akkor elképzelhető, hogy a 
2017-re tervezett felújítás után P+R rendszerben 
tovább működik a parkoló.

A Béke tér rendezéséhez tartozik számos par-
kolóhely felújítása és kialakítása is a szakrendelő 
és a gyógyszertár irányában.

– Ezzel kapcsolatban örömmel mondhatom, 
hogy sikerült elérni a BKK-nál és a közlekedési 
hatóságnál, hogy a parkolóhelyeket a tervezett 60 
fok helyett az Üllői útra derékszögben alakítsák 
ki. Ennek köszönhetően jóval több autó tud majd 
megállni – tette hozzá Kőszegi János.

Ê P. A.

Eltűnik a póznarengeteg  
a Béke térről
A Béke tér felújításának fontos eleme az ott található villanypóznaerdő felszámo-
lása. A kis üzlethelyiségek jelenleg légvezetéken kapják az áramot, ami több tu-
cat tetőre szerelt minivillanypóznát jelent. várhatóan jövőre megszabadul ettől a 
dzsungeltől ez a forgalmas közlekedési és kereskedelmi csomópont.
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5KözleKedésMelyek a kerület legveszélyesebb útjai?

� az éjszakai, haj-
nali ritka forga-
lom békességet, 

nyugalmat sugároz 
az utakon. egy-egy 
jármű hangtalanul 
suhan tovább. ám jön 
a reggel, az ember 
volán mögé ül, és 
máris oda a békes-
ség, a nyugalom.

Gönczöl András   

A nagyobb forgalmú és ettől 
veszélyesebbé váló utakon, út-
szakaszokon kisebb számban 
jelennek meg a nyugodt, meg-
fontolt úrvezetők, gyakoribb a 
már korán stresszelő, az utakon 
élet-halál harcukat vívó gladiá-
tor sofőrök. 

Tény, hogy a balesetek nagy 
részét felelőtlenség, figyelmet-
lenség okozza. A veszélyes utak 
rangsorolása és a rangsorban 
elfoglalt helyük összefügg az 
adott úton történt, jó esetben 
könnyebb, rossz esetben súlyos 
sérüléssel vagy olykor halállal 
végződő közúti balesetek szá-
mával.   

A statisztikai adatokban 
kevesen hisznek, de vannak 
esetek, amikor a publikált szá-
mok érthetőbbé teszik – mint 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
vonatkozásában is –, hogy mely 
utak és miért kerültek a veszé-
lyes utak listájára. A cikkben a 
Vezess.hu magazinban a 2011-es 
évre vonatkozóan 2012 augusz-
tusában megjelent összesített 
adatokkal gazdálkodunk. Gyor-
san tisztázzuk: Budapesten nem 
az Üllői út kerületi szakasza a 
leginkább balesetveszélyes. A 
lista élén a Váci út szerepel, a 
„mi” Üllői utunk a hatodik he-
lyen található.   

A listán szereplő 13 út adata-
iból kiderül, hogy a legtöbb bal-
esetet a személyautók okozták 
(161), utánuk a gyalogosok (27), 
majd a segédmotorosok (11) 
következtek, aztán a bringások 
(10), a tehergépkocsik sofőrjei 
(9), a motorosok (5) és végül a 
buszsofőrök (2).

Kerületünk vonatkozásában 
is ezek a fővárosi statisztikai 
adatok a jellemzők. Az elmúlt 

évben, 2015-ben több halálos és 
számos súlyos sérüléses közúti 
baleset történt. 

Nézzük, melyek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
veszélyes útjai, útszakaszai, 
amelyeken az átlagosnál jóval 
több baleset következett be, ép-

pen ezért érdemes az átlagosnál 
is körültekintőbben közlekedni. 

A Ferihegyi gyorsforgalmi út 
Attila és Csévéző utca közötti 
szakasza, a Ráday Gedeon, a Ha-
ladás és a Petőfi utca, az Üllői út a 
kispesti sorompótól a polgármes-
teri hivatalig, illetve a Vág utcától 

a „kis Mol-kútig”, a Baross utca 
Üllői út és Margó Tivadar utca 
közti szakasza,  a Barta Lajos 
utca lakótelepen áthaladó szaka-
sza, a Lőrinci út–Kettős-Körös 
utca erdőn átvezető kanyargós 
része, továbbá Pestszentimrén a 
Nagykőrösi út és a Nemes utca. 

Kerületünkben is a személy-
autók okozzák a legtöbb balese-
tet. Az utak helyenként rossz 
állapota – például a Nagykőrösi 
út pestszentimrei szakaszán – 
sokak számára zavaró, idegesí-
tő valóság, de fontos leszögezni, 
hogy az itteni balesetek nem a 

rossz minőségű burkolat szám-
lájára írhatók elsősorban. 

Csokorba szedtük környék-
beli lakosok, üzlettulajdonosok, 
kutyasétáltatók közlekedő em-
berről alkotott véleményét: 

„Aki a közlekedésben bármi-
lyen járművel részt vesz, auto-
matikusan egy veszélyes üzem 
részesévé válik.”

„Az autó olyan, mint a kézi-
fegyver, önmagában ártalmat-
lan. A gazdája dönti el, mikor 
száguldozik részegen, veszélyez-
tetve mások életét, vagy húzza 
meg a ravaszt.”

 „Egy ismerősöm vezetés 
közben teljesen megváltozik. 
Csendes, nyugodt, szerethető 
emberből káromkodó, vadul 
mutogató, gyakran már őrjöngő 
ősember lesz. A szomorú ebben 
a történetben az, hogy az autó-
ból kiszállva már semmire sem 
emlékszik.” 

„Velem esett meg. Álló jár-
művek, hosszú, mozdulatlan 
sor. Fogalmam sincs, miért ál-
lunk. Fontos ügy miatt időre 
kell mennem. Tizenöt perce egy 
métert sem haladtunk. Dön-
töttem, záróvonal átlépve, pad-
lógáz. Szemközt kifordul egy 
kocsi, istenem, most halok meg! 
Csodával határos módon meg-
úsztam baleset nélkül. Ott és 
akkor újjászülettem, azóta nem 
próbálkozom hasonlóval.” 

„Az autó olyan, mint a 
kézifegyver, önmagában 
ártalmatlan. A gaz-
dája dönti el, mikor 
száguldozik részegen, 
veszélyeztetve mások 
életét, vagy húzza meg 
a ravaszt.”

a vezetés 
veszélyes üzem
Rajtunk múlik, hogy kevesebb legyen a baleset

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Észszerű És biztonságos 
Tóth Kálmán önkormányzati képviselő az eredményekről és a tervekről

– A Gilice téri forgalmi rend 
észszerűsítése évtizedes problé-
ma volt. Végre sikerült elérnünk 
a változást – mondta Tóth Kál-
mán, a Bókaytelep önkormány-
zati képviselője.

A múltban a kör alakú Gilice 
tér forgalmi rendjét a területet 
nem ismerő autósok sokszor au-
tomatikusan körforgalomnak te-
kintették, ezért súlyos balesetek 

történtek. A BKK 2015 nyarán 
kísérleti jelleggel alakította ki a 
csomópont mai jellegét, amely 
hasonlít a körforgalomhoz.

– Bevált. Sokkal kevesebb 
a baleset, a Cziffra György és a 
Petőfi utcában megszűnt a tor-
lódás. Az itt élő emberek és a 
kerületben lakók egyaránt elé-
gedettek, ezért a forgalmi rend 
véglegesítése mellett lobbizunk 

– magyarázta a képviselő. – A 
tér Dráva–Cziffra György–Pető-
fi utcai cikkelyében nincs gyalo-
gos járda, pedig itt szolgáltatók 
és üzletek vannak. Fontosnak 
tartom, hogy járda épüljön itt.

Az önkormányzat tervei kö-
zött az is szerepel, hogy terep-
rendezéssel tegyék szebbé a két 
utca közötti részt.

Ugyancsak régi gond volt a 
Baross utca és a Margó Tivadar 
utca kereszteződése, amely a 
jellegéből adódóan egy nehezen 
átlátható nagy forgalmú cso-
mópont volt, ahol igen gyakran 
történt baleset. A körforgalmat 
2015 év végén átadták. 

– A balesetek azóta gyakor-
latilag megszűntek. Számomra 
különösen fontos eredmény, 
hogy a gyalogosok áthaladása 
sokkal biztonságosabbá vált.

A környezet ugyancsak ren-
dezésre szorult. Az önkormány-
zat megbízásából a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
munkatársai elkezdték a parko-
sítást. 

– A csomópont ezzel szebb 
is lesz tavaszra – tette hozzá a 
képviselő.

Sokszor az egyik probléma 
megoldása egy másikat vet fel. 
Így történt ez a Gilice tér forgal-

mi rendjének átalakításával is.
– Mint említettem, itt a for-

galom egyirányúsításával ke-
vesebb lett a baleset, a Cziffra 
György és a Petőfi utcában meg-
szűntek a torlódások. Ugyanak-
kor a Petőfi utca a csatornázás 
után új burkolatot kapott, ami 
felgyorsította a forgalmat, és ez 
a gyalogosoknak, az utcán át-
kelőknek okoz nehézséget. Elfo-
gadhatatlanul sok baleset történt 

az utóbbi időben, köztük súlyos 
kimenetelűek is. Erre a helyzetre 
keressük a megoldást – avatott 
be a képviselő.

Hasonló gond állt elő a Kos-
suth Lajos utcában, de ott más 
okból. Az Üllői úttal párhuza-
mos utcát az autósok a reggeli 
csúcsban menekülő útvonalnak 
használják, így annak forgalom-
terhelése annyira megnőtt, hogy 
az bizonyos szakaszokon nehe-
zen elviselhető az ott élőknek.

– Minderre megoldást kell 
találnunk. A szakhatóságok 
már vizsgálják a kérdést. Arra 
azonban ügyelni kell, hogy min-
den ilyen problémát átfogóan, 
a rendszeren belül szemléljünk, 
nehogy az egyik megoldással 

máshol okozzunk bajt. Úgy kell 
döntenünk, hogy mindenki szá-
mára megfelelő megoldást talál-
junk. Ezen dolgozunk – fejtette 
ki Tóth Kálmán.

évtizedes probléma 
oldódott meg a gilice 
téren, és végre meg-
kapta a körforgalmat 
a Baross és a Margó 
tivadar utca keresz-
teződése. A következő 
feladat a felgyorsult for-
galmú Petőfi utcában és 
a menekülő útvonalként 
használt Kossuth lajos 
utcában a gyalogosan 
közlekedők védelmének 
megoldása.

budapesten az üllői út kerületi szakasza az egyik legveszélyesebb út

A körforgalom kialakításával biztonságosabb lett a baross és a 
Margó tivadar utca kereszteződése

A Bókaytelepen sikerült megszüntetni két régi forgalomtechnikai problémát, két 
újabbra pedig már keresik a megoldást. tóth Kálmán, a kerületrész önkormányzati 
képviselője szerint csak a teljes közlekedési rendszer működésének figyelembevé-
telével szabad változtatni: úgy, hogy mindenki jól járjon.

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE 
a február 18-i 

SZÁMBAN!

www.válasz.hu

143x91_pest-budai.indd   1 2016.01.28.   11:45
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6 Szervezetünk sejtjei folyamatosan osztódnak, hogy állandóan megújuljanakegészségügy

�szervezetünk 
sejtjei folyama-
tosan osztód-

nak, hogy állandóan 
megújuljanak a 
szerveink, a vérünk, 
a bőrünk. a sok 
másolásban elkerül-
hetetlen, hogy hiba 
csússzon a gépe-
zetbe, egyre több 
kóros mutáció (az 
örökítőanyag meg-
változása) jöhet létre, 
ahogy öregszünk, 
egyre több rák-
kockázatot növelő 
anyag halmozódhat 
fel. az emberi szer-
vezet legfőbb védője 
a betegségekkel 
szemben az immun-
rendszer.

Magyarországon évente 32–33 
ezren halnak meg rákbetegség 
következtében, ugyanakkor 70–
80 ezer új betegséget regisztrál-
nak. Az Európai Unióban mind 
a férfiak, mind a nők tekinteté-
ben vezető helyen állunk az elő-
fordulásban és a halálozásban. 

egyre Több 
a gyógyulás
Az idejében felfedezett rákbe-
tegség a hatékony diagnózisok 
és a korszerű kezelések révén 
nem számít halálos kórnak, 
egyre több a gyógyulás vagy 
a hosszú ideig és jó életminő-
ségben való együttélés a beteg-
séggel. A halálozásban a férfi-
aknál a tüdőrák vezet, majd a 
vastag- és végbélrák, az ajak-és 
szájüregi rák, a prosztatarák, a 
gyomorrák a sorrend. A nők-
nél a halálozásban a tüdőrák az 
első, utána a vastag- és végbél-
rák, a mellrák, a gyomorrák, a 
nyirokrendszeri és vérrák kö-

vetkezik, de még mindig magas 
a nőgyógyászati – méhnyak-
méhtest-petefészek – rákok szá-
ma is. A megbetegedési szám a 
férfiaknál hasonló, míg a nők-
nél a mellrák áll az élen (sajná-
latos módon, mint kerületi on-
kológus vezető, a mindennapi 
gyakorlatban magam is tapasz-
talom a mellrákok előretörését, 

de ezek mögött csak kevéssel 
marad le az emésztőszerv-rend-
szeri rákok előfordulása). 

KocKázaTi 
TényezőK 
Az okok: a korán, fiatalon el-
kezdett dohányzás, alkoholfo-
gyasztás, drogfogyasztás; az el-

hízás, illetve a fizikai aktivitás 
és testedzés, mozgás hiánya; 
a nem megfelelő táplálkozás 
(kevés gyümölcs és zöldség fo-
gyasztása, rostszegény étrend); 
a nagyfokú környezet-, főleg le-
vegőszennyezés; a nem bizton-
ságos szex (az egyre gyakoribb 
vírusfertőzés); a sok stressz és 
az önpusztító életmód; az ár-

talmas napozás (a szolárium 
is!) és így tovább.

Mint a legtöbb betegség, 
a rákbetegség is megelőzhe-
tő, idejében felfedezve ma 
már egyre inkább gyógyítha-
tó! Elsődleges megelőzés: az 
egészséges életmódra nevelés; 
az egészséges táplálkozás és 
a testmozgás propagandája; a 
dohányzás, valamint az alko-
hol- és a drogfogyasztás vissza-
szorítása; a környezetszennye-
zés mérséklése; a biztonságos 
szexre való törekvés; a napár-
talom elleni védelem stb.

Másodlagos megelőzés: a 
szűrővizsgálatokon való rész-
vétel, mert a rákmegelőző ál-
lapotok, a daganatok korai 
stádiumban való felfedezése 
gyógyuláshoz vezethet.

A jelenlegi körülmények 
között a legnagyobb haté-
konysággal az emlőrák, a 
méhnyakrák és a vastagbél-, 
illetve végbélrák szűrhető. Jól 
szűrhető a bőrrák, a prosztata-
rák, az ajak- és szájüregi rák, a 
here-, a petefészek-, a méhtest, 
a szeméremtestrák, a pajzsmi-
rigyrák és a nyirokcsomórák. 
Fontos a tüdőszűrésen való 
részvétel, főleg a veszélyeztetett 
40. életév feletti dohányzók kö-
rében!

Magyarországon az ÁNTSZ 
és a szűrőközpontok által szer-
vezett szűrővizsgálatokon a 
nők részvétele 40 százalék alatt 

van (az EU-ban 80 százalék!), a 
férfiaké 7 százalék!

véDőolTás 
és szűrés
A méhnyakrák megelőzésé-
re a kerületi lakosok számára 
védőoltás áll rendelkezésre, a 
13 éves korú leányok orszá-
gosan ingyenesen olthatók (a 
kerületi önkormányzat segít-
ségével nálunk már a fiúk is!). 
A védőoltás részlegesen véd az 
ajak- és szájüregi, a vastag- és 
végbélrák, a nemi szervi rákok 
és gyulladások ellen is.

A XVIII. kerületi önkor-
mányzat támogatásával a szűrő-
vizsgálati lehetőségek minden 
kerületi lakos számára elérhetők 
a szakrendeléseken (onkológia, 
sebészet, nőgyógyászat, bőr-
gyógyászat, gasztroenterológia, 
proktológia, tüdőgondozó, 
fül-orr-gégészet, szájsebészet, 
urológia) munkanapokon, 
rendelési időben, előzetes beje-
lentkezés után.

Az önkormányzat – előze-
tesen meghirdetett időpont-
okban és szakrendeléseken 
– rendszeresen szervez az itt 
élők számára hétvégi ingyenes 
szűrőnapokat is a szakrende-
lőkben.

Ê dr. Mikecz tibor 
vezető főorvos

onkológiai szakrendelés és 
gondozó

iDőzített bomba
lehet a testünkben
Az idejében felfedezett rákbetegség nem számít halálos kórnak
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Világhírű
professzorok 
műtöttek 
hetedik alkalommal rendezték meg a Jahn Ferenc 
dél-pesti Kórházban azt az urológiai konferenciát és 
műtétsorozatot, amelynek keretében a hazai orvosok 
külföldi szaktekintélyek segítségével ismerhetik meg a 
legkorszerűbb beavatkozási technikákat. 

A Minimálinvazív el-
járások az urológiában 
elnevezésű háromna-
pos szakmai találkozón 
csúcstechnológiát kép-
viselő háromdimen-
ziós laparoszkópos 
sebészeti beavatkozást 
végeztek el több bete-
gen. 

A január 28. és 30. 
között megrendezett 
or voskon fe r e nc iá n 
kilenc ország veze-
tő urológiai sebészei 
tartottak előadást, és 
operáltak magyar kol-
légáikkal együtt. A 

háromdimenziós laparoszkópos torony – és két hasonló eszköz – 
segítségével egy időben három műtőben végrehajtott operációkat 
nyolc monitoron lehetett követni élő adásban, audiokommentárral.

Az előadás-sorozaton nyolc külföldi szakember adta át a tudását 
a magyar urológusoknak. Szó volt többek között a daganatos beteg-
ségek újfajta terápiás kezeléséről, a hólyagrák új típusú kezeléséről. 
A műtétek között több prosztataeltávolítás is szerepelt. 

Az első hasonló tudományos ülést 2009-ben rendezte a kórház 
urológiai osztálya, dr. Tenke Péter professzor vezetésével. Az uro-
lógiai műtéti technológiák gyors ütemű fejlődésének köszönhető-
en a konferencia minden évben számos újdonsággal szolgál, és a 
meghívott professzorok egyre komolyabb operációkat tudnak nagy 
biztonsággal bemutatni.

Február 1-jén a Dél-pesti kórház adott otthont egy másik jelentős 
eseménynek is. Az országos sebészeti továbbképzésen részt vevők 
csúcstechnológiát képviselő, nagy felbontású élő műtői közvetítés 
segítségével ismerkedhettek meg az új laparoszkópos lágyéksérv-
sebészeti beavatkozásokkal, amelyeket neves magyar szakorvosok 
végeztek.

Ê P. A. 

A legmodernebb digitális technológiával 
működő röntgengép, átvilágítóberendezés 
és mammográfiás készülék február 3-i 
hivatalos átadóján dr. Ralovich Zsolt, a 
Dél-pesti kórház főigazgatója elmondta, 
hogy a mintegy 420 millió forintos fejlesz-

tés révén közel 400 ezer ember megfelelő 
röntgendiagnosztikai ellátásáról tudnak 
gondoskodni. 

A főigazgató hangsúlyozta, hogy az 
eddig használt, idén már 12, 14, illetve 21 
éves, manuális technológiával működő gé-
pek lecserélésével éves szinten több tízezer 
vizsgálat válhat biztonságosabbá, ponto-
sabbá. 

– Tavaly a röntgengépen 57 ezer, az át-
világítóban 6000, a mammográfiás készü-
léken pedig 27 ezer felett volt az elvégzett 
vizsgálatok száma – ismertette az adatokat 
Ralovich Zsolt. 

Az átadón elhangzott, hogy az új be-
rendezések beüzemelésével 21 százalékos 
energiamegtakarítás érhető el, gyorsabbá 
válik a vizsgálat, ezért rövidebb idő alatt 
lehet a diagnózist felállítani. A modern gé-
pekkel nemcsak megbízhatóbbak lesznek a 
vizsgálatok, hanem a korábbinál jóval ki-
sebb sugárzás éri a pácienseket.

A röntgenberendezések átadásán részt 
vett többek között Kucsák László, a XVIII. 
kerület országgyűlési képviselője is.

– Az évente elvégzett mintegy 90 ezer 
különféle röntgenvizsgálat mutatja, hogy 
valós volt az igény az elöregedett berende-
zések cseréjére. Nem mindegy, hogy egy 
beteg mekkora sugárzásnak van kitéve, 
illetve az is fontos szempont, hogy a jövő-
ben csökkenni fog az egy-egy vizsgálatra 
való várakozás ideje – fogalmazott Kucsák 
László, hozzátéve, hogy képviselőtársaival 
együtt a jövőben is arra törekszik, hogy 

a régió az egészségügy területén is minél 
több uniós vagy hazai pályázati forráshoz 
jusson.

Ê Puskás Attila

soKFélE viZsgálAt
A hivatalosan most átadott, 
de a Jahn Ferenc kórházban 
már az év eleje óta működő 
három berendezés sokfé-
le vizsgálatra használható. A 
teljes testfelület vizsgálatára 
alkalmas röntgenfelvételi gépen 
többek között gerinc- és mell-
kasröntgen, valamint kopo-
nyavizsgálat végezhető. Az 
átvilágítóberendezés egyebek 
mellett nyelés-, gyomor- és kü-
lönböző nőgyógyászati vizsgála-
tokra vagy éppen endoszkópos 
gasztroenterológiai vizsgálatra 
is alkalmas. A mammográfi-
ás készüléknek köszönhetően 
pedig előrelépés várható az em-
lőrák diagnosztizálásában. Mivel 
a lőrinci Zsebők Zoltán szakren-
delőben is működik egy hasonló 
modern készülék, ez tehermen-
tesíti a dél-pesti kórházat.
nem mindegy, hogy adott eset-
ben csak egy-két hetet vagy 
hónapokat kell rá várni – mondta 
a készülék bemutatása során dr. 
Bohák ágnes, a kórház radioló-
giai osztályának vezetője.

PONTOSABB LEHET 
A DIAGNóZIS
Modern röntgengépek segítik a Dél-pesti kórház orvosainak munkáját

A rendszeres szűrővizsgálatok elősegítik a kór minél hamarabbi felismerését

A csepeli Weiss Manfréd Kórház és a xx. kerületi szakrendelő energe-
tikai korszerűsítése mellett egy harmadik pályázaton is nyert 2015-ben 
a Jahn Ferenc dél-pesti Kórház. Az Európai Unió és a magyar kormány 
társfinanszírozásával, a Környezet és Energia operatív Program támo-
gatásával sikerült lecserélni három elavult röntgeneszközt.
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�számos ne-
velési-oktatási 
intézmény újult 

meg az elmúlt évben 
a Xviii. kerületben. 
galgóczy zoltán, a 
köznevelést és köz-
művelődést felügye-
lő alpolgármester 
szerint az ezeken 
a területeken elért 
eredmények valódi 
csapatmunkának 
köszönhetők.

PusKás AttIlA   

Csaknem másfél milliárd fo-
rint értékű fejlesztést tudott 
elvégezni tavaly az önkormány-
zat iskolákban és óvodákban a 
KEOP-pályázatok révén. Ebből 
az összegből hat óvoda, hat ál-
talános iskola és két bölcsőde 
energetikai korszerűsítése való-
sult meg.

– Az épületfelújítások a hom-
lokzati szigeteléstől kezdve a 
fűtés és a világítás megújításán 
át a tetőszigetelésig terjedtek. 
A fejlesztések révén az energia-
számlákon több tízmillió forin-
tot spórolhatunk meg ebben az 
évben. Komoly csapatmunka 
eredménye mindez, amihez a 
pályázatírók ugyanúgy hoz-
zátették a magukét, mint a ki-
vitelezést végző szakemberek, 
valamint Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, akinek 
a lobbitevékenysége nagyban 
hozzájárult az anyagi források 
előteremtéséhez – mutatott rá 
Galgóczy Zoltán.

Az alpolgármester arról is be-
számolt, hogy bővült a közneve-
lés-támogatási keret. Az önkor-
mányzat többek között autóbusz 
biztosításával segítette az iskolai 

kirándulásokat, és hozzájárult a 
pedagógusok továbbképzéséhez. 

– Elősegítettük az oktatást 
segítő eszközök vásárlását, és 
örömmel mondhatom, hogy 
bővíteni tudtuk a keretössze-
get. Tavaly öt intézményben, 
a felnőttek gimnáziumában, 

a Gloriett, a Gulner, a Kapocs 
utcai általános iskolában és a 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában valósult meg az in-
formatikai korszerűsítés. Egy 
költségvetési átcsoportosításnak 
köszönhetően 45 millió forin-
tot, gyerekenként 5000 forintot 

fordíthattak az iskolák oktatást 
segítő eszközök, irodaszerek, 
infokommunikációs eszközök 
beszerzésére. Ezt a programot 
idén is szeretnénk folytatni.
Galgóczy Zoltán kiemelte, hogy 
az önkormányzat 2016-ban is 
tervezi az intézmények felújítá-

sát. Ennek egyik új eleme a vi-
zesblokkprogram.

– Nagyon rossz állapotban 
vannak az iskolák, óvodák mos-
dói, mellékhelységei. A többéves 
felújítási terv keretében idén 
30-40 millió forintot szánunk 
erre a célra. A végső szót ter-

mészetesen a képviselő-testület 
mondja ki a február 25-i ülésén, 
de bízom benne, hogy a költség-
vetésben majd ezzel az összeggel 
is számolhatunk.

Az iskolák, óvodák korsze-
rűsítésén felül tavaly megkez-
dődött a Bókay-kertben lévő 
Herrich–Kiss-villa felújításának 
előkészítése, és tavasszal elindul 
a kivitelezés.  

FEsZtivál 
és ForrAdAlMi 
MEgEMléKEZés
nagy sikerrel zajlott le 
tavaly az első sörfesz-
tivál a Kossuth téren. 
A megújult közpark 
idén még impozánsabb 
keretet ad a legújabb 
kerületi rendezvény-
hez.
– A szeptemberi kósto-
ló már nem csak helyi-
leg ismert és elismert 
program, és remélem, 
hogy hamarosan a sör-
fesztivál is hasonlóan 
népszerű lesz – mond-
ta galgóczy Zoltán. 
– Megrendezzük a 
kerületben is a magyar 
nyelv napját november 
13-án, és készülünk 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. 
évfordulójának méltó 
megünneplésére. Az e 
célból megalakult em-
lékbizottságot sántha 
gábor, az 1956-os 
Magyar szabadsághar-
cosok világszövetség-
ének elnöke vezeti, s 
a tervek között tanul-
mányi verseny, rajz-
pályázat, kiállítás és 
emléktábla-avatás is 
szerepel.

közös ügy az oktatás 
és a kultúra 
Számos intézmény újult meg az elmúlt évben a kerületben 
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Nézők, barátok és színészkollégák egyaránt fon-
tosnak tartották boldog születésnapot kívánni a 
Lőrinci Színpadnak a társulat Facebook-oldalán. 
Az 1995 óta a Rózsa Művelődési Házban működő 

színházi műhely az elmúlt húsz év alatt nemcsak 
a kerület életének, hanem a hazai színháztörténet-
nek is szerves része lett. 

– Mintha egy pillanat lett volna, olyan gyor-

san elszállt. Ha belegondolok, alig merem elhinni, 
hogy máris eltelt húsz év – mondta Tunyogi István 
színész-rendező, színházcsináló, a Lőrinci Színpad 
alapítója és vezetője.

Tunyogi István Pestszentlőrincen született.
– Szó szerint a szülői házban. A testvéreim 

kórházban jöttek világra, de én, 1945 zavaros éve 
lévén, otthon, Lakatos bábaasszony segédletével – 
mesélte.

A gyökerek vezették vissza a XVIII. kerületbe, 
amikor úgy döntött, elsősorban gyerekeknek szóló 
színházat hoz létre.

– Budapest egyetlen gyermekszínháza éppen 
akkor szűnt meg. Kiknek csinálhattam volna én 
színházat, ha nem éppen azoknak a srácoknak, 
akik közül én is egy vagyok? – emlékezett vissza 
mosolyogva a kezdetekre a színházcsináló.

A társulat kezdetben pályázatokból tartotta fenn 
magát, így sikerült – ahogy a vezető fogalmazott – 
a rendes színészgázsik közelében beállítani a fellép-
ti díjakat. A világ azóta sokat változott, ma már a 
színészek több társulatban dolgoznak egyszerre a 
megélhetésért. 

– Tíz évvel ezelőtt derogált televíziós reklám-
ban fellépni. Ma ünnepnap, amikor a színész ilyen 
felkérést kap – mondta, gyorsan hozzátéve: – Ezért 
nagyszerű, hogy itt, a kerületben az önkormányzat 
magáénak tekinti a Lőrinci Színpadot, és főtámo-
gatóként segíti a működését. Enélkül gyakorlatilag 
lehetetlen volna.

Az elmúlt két évtizedre visszatekintve Tunyogi 
István azt mondta, nem emelne ki semmit, mint 
a legkedvesebbet, hiszen az olyan volna, mintha 
megkérdeznék, melyik gyerekét szereti a legjobban. 
A munkába vetett hitről azonban szívesen beszélt:

– A kezdet kezdetén a mese mellett tettük le a 
voksunkat. Meséket viszünk színre. Ez persze tág 
fogalom, hiszen mese Tolsztoj, Zola vagy a Biblia 
is bizonyos értelemben. A mese, a mítosz az alap-
vető emberi értékekről, az emberi élet jelenségei-
ről szól tömören, általánosan, mindenki számára 
érthetően. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt jól, 
szépen mutassuk meg, hogy szépet közvetítsünk. 
Nagyon fontos küldetés ez. Már az etruszkoknak 
is volt egy törvényük, amely szerint tilos a rút! Ha 
lehetek valamire büszke az elmúlt húsz évből, az 
az, hogy ezt a küldetést eddig teljesíteni tudtuk: 
szépséget közvetítettünk. És erre fogunk töreked-
ni a jövőben is.

Tunyogi István kifejtette, hogy hosszabb távú 
tervekről nehéz beszélni, hiszen egy társulat a 
nyári időszakban tudja letisztázni, mit szeretne, és 
mit tud létrehozni a következő évadban. Az azon-
ban biztos, hogy ennek az évadnak a második fe-
lében még lesz egy bemutató.

– A Lúdas Matyit visszük színre. Reméljük, 
hogy olyan erős előadást sikerül létrehoznunk, 
mint amilyenek az eddigiek voltak. Szeretettel vá-
runk mindenkit – tette hozzá.

A Lőrinci Színpad előadásait – mint húsz éve 
folyamatosan – a Rózsa Művelődési Házban tart-
ják. 

Ê Kerékgyártó György

 „Budapest egyetlen 
gyermekszínháza éppen akkor szűnt 
meg. Kiknek csinálhattam volna én 
színházat, ha nem éppen azoknak 
a srácoknak, akik közül én is egy 
vagyok?”

MÁR AZ ETRUSZKOK IS TUDTÁK: TILOS A RÚT!
Tunyogi István alapító-vezető a Lőrinci Színpad húsz esztendejéről 

A felújított csontváry iskola átadóján a korszerűsítések fontosságát hangsúlyozta Galgóczy zoltán alpolgármester 

Előszeretettel játszanak klasszikus magyar műveket, mint amilyen a János vitéz

Anyagilag ma egy kicsit nehezebb, az önkormányzati támogatás nélkül talán nem is 
menne, de így megy! A kerületi családok ragaszkodnak a 21. évadjában járó lőrinci 
színpadhoz.
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csErnAI MArIAnn       

A farsangi vigasság vízkeresztkor kezdődik, és hamvazószerdáig 
tart, csúcspontja a farsang farka, vagyis a farsangvasárnaptól hús-
hagyó keddig terjedő utolsó három nap, amikor világszerte híres 
karneválokkal és jelmezes mulatságokkal búcsúztatják a telet. A 
középkorban úgy vélték, hogy ebben az időszakban életre kelnek a 
gonosz szellemek, melyeket ijesztő és színes jelmezes felvonulással 
űztek el. Magyarországon ebből a busójárás hagyománya maradt 
fenn, azonban napjainkban a közintézményektől kezdve a szórako-
zóhelyekig mindenhol rendeznek ebben az időszakban színpompás 
jelmezes mulatságokat.

az iDei DivaT
Kerületünkben a Kondor Béla Közösségi Ház közel tíz éve szervez 
farsangi jelmezversenyt gyermekeknek. Erre az alkalomra a jelme-
zek készülhettek házilag, vagy lehettek boltban vásároltak, a lényeg 
az volt, hogy a kreativitás és a szépség mellett a kisgyermekek élvez-
zék a rájuk szabott szerepet, hiszen hosszabb időt kellett eltölteniük 
a választott öltözékben. A versenyre három kategóriában lehetett 
nevezni, és a legjobb jelmezek viselői apróbb édességeket, tortát és 
ingyenes családi belépőjegyeket nyertek a közösségi ház programja-
ira. A mulatozás közben Farkas Katalin óvónő interaktív játékokba 
vonta be a gyermekeket.

A jelmezekre mindig nagy hatással vannak az aktuális filmek és 

mesék hősei, bár olyan is van, amelyik hosszú évek során sem megy 
ki a divatból. Ezek előnye az, hogy szinte bármelyik játékboltban 
vagy nagyobb ruházati üzletben beszerezhetők. A szülők elmond-
ták: szeretik ezeket a kompletten megvásárolható darabokat, de pár 
ezer forintnál nem szívesen költenek többet rájuk. Jellemzően nem 
hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást. 

Van olyan gyerek, aki már a hétköznapokba is belecsempészi a 
kedvencét.

– Mióta megnéztük otthon a Jégvarázst, a lányomnak oviba me-
net előtt minden reggel fel kell tennem a kérdést, hogy ma Anna 
vagy Elza szeretne-e lenni, ugyanis eszerint kell elkészítenem a ha-
ját. Míg Anna kétoldalt viseli fonott copfját, addig Elzáé egyben om-
lik a vállára – mesélte egy anyuka.

csináljuK házilag!
Tény és való tehát, hogy az aktuális hősök mindig befolyásolják az 
adott évi farsangi mulatság forgatagát, de a házilag, egyedi ötletek 
alapján készült jelmezek sosem mennek ki a divatból. A szerve-
zők elmondták, náluk évek óta egy kis sünimaskara viszi a prímet.  
– A jelmez nagyon egyszerű, mégis látványos volt. Lényege egy bar-
na póló volt, aminek a hátulját csipeszek fogták össze a tüskéket jel-
képezve. A kisgyermek tündérien nézett ki, egyből elnyerte a zsűri 
különdíját.

A házilag készített jelmezeknek pedig éppen az a lényege, hogy 
egyszerűek, költséghatékonyak, és általában minimális varrástu-

dás kell hozzájuk. Vagy még az sem. Az egyik legolcsóbb alapanyag 
ugyanis a kartondoboz, ami rengetegféleképpen variálható. Egy kis 
ragasztó, némi festék, és máris bármi létrehozható belőle. Robot, 
tejesdoboz vagy dínó – a lehetőségeknek csak a fantázia szab határt. 
A ragasztó a filcanyagoknál is jó szolgálatot tehet, sokszor helyette-
síthető vele a varrás. Így egy kis képzelőerővel a piros kapucnis pul-
csiban Piroska ölt testet, míg ugyanaz a pulcsi egy-két fekete pöty-
tyel azonnal katicabogárrá változik. A legjobb darabok talán mégis 
akkor születnek, ha a készítésbe bevonjuk a gyermekeket is, hiszen 
azon túl, hogy kellemesen lehet együtt tölteni az időt, így igazán sa-
játjuknak érezhetik a jelmezt.

 A JElMEZvErsEny gyŐZtEsEi
 Bölcsődés korcsoport
1. horváth Eszter orsolya – szivárvány
2. Jámpa Magdaléna – törpilla
3. havasi hanna – napsugár és simon Kiara 
 – hófehérke
 Óvodás korcsoport
1. györgy Anna ibolya – olaf (Jégvarázs)
2. horváth levente Zsolt – pingvin
3. leskó laura – pattogatott kukorica, lovas Petra 

Zoé – Belle hercegnő és Frank Martin – kalóz
 Kisiskolás korcsoport
1. sipos ricsi – repülő
2. Zelenák Mira – Elza (Jégvarázs)
3. Kovács Eszter – darth vader 2. felesége

elő a legjobb jelmezekkel!
 Hódítanak az aktuális mesehősök

  

Kicsik és nagyobbak egyaránt maskarát öltöttek január 31-én a Kondor Béla Közösségi házban. Az elmaradha-
tatlan farsangi mulatságon a külcsínt, a kreativitást és a kiállást értékelte a zsűri. 
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Mosolycsalogató 
dallamok
Kezdődhet a mulatság címmel adott 
koncertet halász Judit január 30-án a 
rózsa Művelődési házban. Az örök fi-
atal énekesnő még ma is a gyermekek 
kedvence.

Halász Judit színésznő, énekesnő csaknem öt 
évtizede szórakoztatja a fiatalabb és az idősebb 
korosztályt. Generációk nőttek fel a dalain, 
szülők és gyermekek vele együtt énekelték a 
magyar költők verseinek megzenésített sora-
it, és szinte megszámlálhatatlan színdarabban, 
tévéjátékban és filmben élvezhettük a játékát. 
Véleménye szerint sikerének titka csupán annyi, 
hogy odafigyel az emberek, főként a gyermekek 
viselkedésére, reakcióira, megfigyeli, hogy mi 
érdekli a hallgatókat, vagy mivel lehet felkelteni 
az érdeklődésüket. A valódi odafordulás mellett 
pedig játékosság, humor, fantázia és sok-sok 
szeretet jellemzi őt és a dalait. Ennek is kö-
szönhető, hogy koncertjei után még most is sok 
gyermek vár rá, hogy elmeséljen nekik egy-egy 
történetet vagy megossza velük a „titkát”. 

A Kezdődhet a mulatság című produkcióban 
Halász Judit a családi ünnepekről énekelt, töb-
bek között az anyák napjáról, a nagyi neve nap-
járól és egy esküvőről. A színvonalas koncerten 
olyan különleges hangszereket is megszólaltat-
tak, mint a magyar duda, a tangóharmonika 
vagy a bendzsó. Az új dalok mellett azért nem 
maradtak el a régi kedvenc slágerek sem, ame-
lyeket minden gyerek kívülről tud már. Műfaj-
teremtő előadásával Halász Judit kétségkívül 
most is rengeteg gyermek arcára csalt mosolyt.

Ê csernai

Vidám 
télbúcsúztató 
A farsangra készülődve alkotóműhely-
foglalkozás keretében álarcokat készí-
tettek a Borostyán szociális szolgálat 
nyugdíjasai. 

Ha már itt a farsang ideje, miért ne viselhetné-
nek álarcot a móka kedvéért? E gondolat jegyé-
ben szervezett kézműves foglalkozást a nyug-
díjasoknak a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Idősekért-Fiatalokért Közala-
pítvány.

– A farsang jegyében olyan programokat 
szerveztünk a nyugdíjasoknak, ahol elsajátít-
hatták az álarc- és maszkkészítés fortélyait, leg-
újabb technikáit – mondta Diráné Huszár Gert-
rúd, a közalapítvány kuratóriumának titkára. 

A kézműves kellékek választéka folyamato-
san bővül, mindig újabb anyagok jelennek meg, 
amelyekkel könnyebb dolgozni, tartósabbak, 
korszerűbbbek. 

Azok, akik a rohanó hétköznapokban hobbi-
tevékenységet is folytatnak, általában kiegyen-
súlyozottabbak, boldogabbak. 

– A pozitív visszajelzések megerősítenek 
bennünket abban, hogy kellenek a közös tevé-
kenységek, a hagyományőrző rendezvények, a 
kulturális programok – hangsúlyozta Dámsa 
József önkormányzati képviselő, a közalapít-
vány elnöke.

Németh Istvánné kerületi nyugdíjas elmond-
ta, hogy nagyon szép, dekoratív velencei masz-
kokat készíthettek a foglalkozáson.

– A fémesen csillogóra festett alapokat szára-
dás után csillámos dekorlapból kivágott szalag-
csíkokkal és különféle formákkal díszítettük. 

– Amikor csak tehetem, részt veszek az ala-
pítvány által szervezett programokon, és a kéz-
műves foglalkozás vezetőjeként segítem a ren-
dezvények lebonyolítását – vette át a szót Balog 
Kata.  – Tapasztalataim szerint népszerűek ezek 
a programok, nagy létszámban vesznek részt 
rajtuk a nyugdíjasok.

Ê F. E.

A közösségért 
szívvel-lélekkel 
A nyugdíjasok segítséget kapnak a 
fiataloktól, ők pedig közösségi szol-
gálatot teljesítenek a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat idő-
sekért-Fiatalokért Közalapítványon 
keresztül.  

Az idén már az érettségi vizsga előfeltétele, 
hogy minden diák ötven óra közösségi szolgála-
tot vállaljon a középiskolai tanulmányai alatt.  

– Az alapítványunknál sokféle tevékenységre 
van mód, amivel nemcsak az előírt órákat telje-
síthetik, hanem sokat tanulhatnak is a diákok 
– mondta Diráné Huszár Gertrúd, a közalapít-
vány kuratóriumának titkára. – Szeretnek ná-
lunk dolgozni, mert olyan feladatokkal bízzuk 
meg őket, amelyeket szívvel-lélekkel végezhet-
nek. Több olyan fiatal is van, aki az előírt ötven 
óra teljesítése után is visszajár hozzánk. 

Az alapítvány elnöke, Dámsa József önkor-
mányzati képviselő úgy véli:

– Az iskola sok mindenre megtanítja a gyer-
mekeket, de a legjobb tanulópad a „nagybetűs 
élet”. Ezért fontos, hogy elsajátíthassanak olyan 
kompetenciákat, amelyek biztos alapot adnak 
nekik a nagykorúság küszöbén. 

Szilágyi Zsombor 12. évfolyamos tanuló, a 
kispesti Kossuth Lajos Gimnázium diákja na-
gyon szívesen dolgozott, bármilyen tevékeny-
séggel bízták meg. 

– Örültem, hogy olyan idős emberekkel is-
merkedhettem meg, akik nagyon hálásak vol-
tak, hogy felástam a konyhakertet, és egyéb 
kerti munkákban is segítettem – magyarázta. – 
Arra biztatom a diáktársaimat, hogy jó szívvel 
fogjanak hozzá a közösségi szolgálathoz, mert 
azzal, hogy idős embereknek segítenek,  nagy-
szerű tettet hajtanak végre. Már teljesítettem 
az 50 órát, sőt még rá is erősítettem 12 órával.  
– Nagy segítséget jelentett, amikor a gimna-
zisták felásták a kertemet, összegereblyézték 
a lombhulladékot, levágták a száraz gallyakat 
a fákról – mesélte meghatottan Szabó Mária 
nyugdíjas. – A gyerekek még az ablaktisztítás-
ban is segítettek. 

Diráné Huszár Gertrúd elmondta, hogy már 
most készülnek a „tavaszi szezonra”, felmérik 
az igényeket, kinek miben tudnának segíteni. 

– A gyerekek töretlen lelkesedéssel vesznek 
részt az alapítvány munkájában – tette hozzá.

Ê F. E.

Nyílt nap 
és beiratkozás 
a bölcsődékben

A kerületi bölcsődék nyílt napot szerveznek 
a leendő bölcsődések és szüleik számára 2016. 
március 5-én (szombaton). A pontos kezdési 
időpontról a www.bolcsi18.hu honlapon, a kivá-
lasztott bölcsődénél lehet tájékozódni. 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Egyesített Bölcsődék intézményeibe a 2016/17-
es nevelési évre a beiratkozás április 4-től 15-ig 
(hétfőtől péntekig) tart, munkanapokon 9–15 
óráig. 

A kiválasztott intézményben a felvételi ké-
relem kitöltéséhez szükség van a szülő, illetve a 
gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló 
dokumentumokra, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatára és TAJ-kártyájára. Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Nem lehetett téblábolni 
vizsgaelőadáson adnak számot a tánctudásukról félévente a tébláb Művészeti is-
kola táncosai. A bemutatók a magyar néptánc és népi kultúra sokszínűségét il-
lusztrálják.

A néptáncoktatás lehetőséget nyújt a gyermekek 
zenei és mozgáskultúrájának sokirányú gaz-
dagítására, fizikai állóképességük, ügyességük, 
hallásuk, tér- és ritmusérzékük fejlesztésére. 
Magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyi-
tottságra neveli őket, és kibontakoztatja a krea-
tivitásukat, az improvizációs képességüket. 

Ehhez az oktatói munkához járul hozzá a 
Tébláb Művészeti Iskola, amely immár 25 éve 
osztja meg a kerületiekkel a néptánc és a ha-
gyományok szeretetét. Táncosai a tudásukról 
félévente Kőbányán és a kerületben egy vizsga-
előadás keretében adnak számot. Míg a kőbá-
nyaiak már túl vannak a mostani vizsgán, addig 
a lőrinci csoportok február 13-án tartanak be-
mutatót, amelynek helyszínéül második alka-
lommal szolgál a Lőrinci Sportcsarnok, vagyis 
új nevén a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum.  

– Az elmúlt években gyorsan kinőttük a Ró-
zsa Művelődési Ház falait, hiszen első osztá-
lyosoktól a szülőkig több száz táncos mutatja 
be ilyenkor a tudását. Bár a vizsgaelőadáson a 
gyermekeket nem jegyekkel értékeljük, még-
is fontos állomása ez az elmúlt félévi munká-
nak, hiszen ilyenkor mi és a szülők is képet 
kaphatunk arról, hogy mennyit fejlődött a 
gyerekek mozgása, tánc- és énektudása az el-
múlt időszakban – mondta Gorácz József, a 
művészeti iskola igazgatója a kőbányai vizs-
ga után, ahol közel 100 gyermek lépett fel. 
Eközben a szülők úgy nyilatkoztak: jó látni, 
hogy a gyermekek milyen örömmel, odafigye-
léssel és lelkesedéssel táncolnak olyan pedagó-
gusok irányításával, akik maguk is bemutatják 
a tehetségüket a közönségnek.

Ê csernai Mariann

A társadalom görbe tükre
Csőbe húzva címmel nyílt meg nádasdi Mihály szobrászművész születésnapi kiál-
lítása január 21-én a Fehéren Feketén galériában. Bár az alkotó kérte, ne filozofál-
junk, mégis rávilágított: minden csőbe van húzva, kódolva, dekódolva. 

A Fehéren Feketén Galériába lépve a minden-
ség kútjától indulunk. Lepillantunk a mélybe, és 
meglátjuk önmagunkat. Így kezdődik mindany-
nyiunk élete, amely a 69. életévét betöltő Nádasdi 
Mihály szerint már a kezdetektől kódolva van. 
Utunkat pedig egy kacskaringós cső mutatja, 
amely több mindent szimbolizál. Azt, hogy az 
ember nem léphet ki önmagából, hogy bizonyos 
adottságokkal születünk, és hogy életünk mindig 
egy mederben halad. Néha mégis felülkerekedik 
egy ösztön, megpróbálunk kilépni, de az élet aka-
dályokat gördít elénk. Csomókat, amiket se ki-

bogozni, se elvágni nem lehet. Ugyanakkor van, 
hogy meg-megállunk egy pillanatra, belenézünk 
a tükörbe, és megszemléljük önmagunkat. Kö-
zelről nézve minden rendben. De távolabbról? A 
társadalom ferde keretet ad. 

Az alkotó szerint ez az út ott ér véget, ahol 
megjelenik a másik fél. Nem az, aki vele együtt 
létezik, hanem az, akiért képes meghalni. Ezen 
az elgondolkodtató csapáson haladhatnak végig 
mindazok, aki – előzetes bejelentkezés után – áp-
rilis elejéig ellátogatnak a galériába.

Ê cs. M.
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10 Helytörténet Egy csendes utca pillanatai az elmúlt évszázad viharaiban

�Ma a vasút 
utca 48. a 
Xviii. kerület-

ben egy közismert 
cím, hiszen itt áll 
a Pestszentimrei 
Közösségi ház. 
száz évvel ezelőtt, 
1915-ben azon-
ban a pestszent-
lőrinci vasút utca 
48. is képeslapok 
szereplője volt, 
ugyanis itt nyílt meg 
Medveczky antalné 
fűszerüzlete.

Pestszentlőrincnek ez az egyik 
elsőként kiépített utcája viselte 
a kerületben a legtöbb nevet az 
idők folyamán. Eredetileg Vas-
út utca volt, minthogy az Üllői 
úttól a vasútállomásig vezetett. 
1907-ben Kossuth Lajos fiáról, 
az akkor éppen kereskedelmi 
miniszter Kossuth Ferencről 
nevezték el. Ezt követően tra-
gikus sorsú politikusok nevét 
viselte az utca. 1916-tól az első 
világháborúban szövetséges Né-
met Birodalom uralkodója után 
Vilmos császár útnak hívták, 
s egyidejűleg át is számozták. 
1929-ben a meggyilkolt minisz-
terelnökről kapta a nevét, Gr. 
Tisza István út lett (egészen ed-
dig azonban gyakrabban hasz-
nálták a megszokott Vasút utca 
megnevezést, mint az aktuáli-
san hivatalosat). 1930-ban ismét 
átszámozták, ugyanis az utca 
alsó részét is felparcellázták. 
1945-ben az első világháború 
tragikus sorsú miniszterelnök-
ének nevét felcserélték a máso-
dik világháború tragikus sorsú 
miniszterelnökének nevével: Te-
leki Pál utca lett. 1950-től 1992-
ig a Teleki halálát követő évben 
kivégzett kommunista újságíró, 
Schönherz Zoltán nevét viselte 
az utca. Végül ismét Teleki lett 
a neve, immár Pál nélkül, a csa-
ládra emlékezve.

Medveczky Antal MÁV-al-
tiszt, a pestszentlőrinci Vasút 
utca 48. tulajdonosa 1911. no-
vember 19-én vette feleségül 
Pable Mária fűszerkereskedőt. 
Ugyanebben az évben nyitot-
ta meg Medveczkyék házával 
szemben, a Nefelejcs utca sarkán 
botgyárát Rényi Oszkár. 

1914-ben már működött 
Medveczky Antalné fűszerke-
reskedése. Üzleti érzékét mi sem 
mutatja jobban, mint hogy saját 
kiadású képeslapokon reklá-
mozta Pestszentlőrincet, a kör-
nyező Villatelep épületeit és saját 
üzletét. Az utca átszámozásakor 
Medveczkyék háza a Vilmos 
császár út 44-es számot kapta. 
Medveczkyné 1920. augusztus 
26-án, férje október 13-án halt 
meg. Novemberben a fűszerbol-
tot már Rózsa Dezső vezette. 
1928-ban az üzlet mellett üze-
melt Végh Gábor vendéglője is.

Ma az egykori fűszerkereske-
dés épületét hiába is keresnénk. 
Helyét több mint 50 éve egy 
emeletes kockaház, a Teleki utca 
68. foglalta el, de a Medveczkyné 
által önreklámként kiadott ké-
peslapon a háttérben felfedez-
hetjük a ma is álló Teleki utca 
76-ot.

Ê Pápai tamás lászló
történész

meDveczkyné  
és a vasút utca
100 éves képeslapok nyomában

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Elmondhatjuk, hogy otthonunk irodalmi jelenléte 200 évre tekint 
vissza.  Egy olasz utazó, Domenico Sestini 1815-ben Firenzében 
megjelent útikönyvében ezt írta: „Délután négy órakor megérkez-
tem Pestre. Előtte elmentem a Szarvas fogadóhoz.” Maga az utazás 

1780-ban történt. Akkor már utasokat fogadott a történelmi emlékű 
csárdánk. Pető Mária, a Budapesti Történeti Múzeum kutatója a ke-
rületi helytörténészekkel egyeztetve állította, hogy az olasz utazó a 
lőrinci Szarvas csárdát jelölte meg.

hírességeK iroDalMunKban
Az itteni földbirtokosok közül a Sina család tagjaival Az arany em-
ber című Jókai-regény fejezeteiben találkozhatunk. Településünk 
múltjának meghatározó személyisége, Szemere Miklós Krúdy tollán 
vált Alvinczi Eduárdként ismert regényhőssé. A gróf lövöldéjének, 
kastélyának leírását is Krúdynak, Szemere barátjának köszönhet-
jük. Móricz kedves képet rajzolt egy kis lőrinci tanítónőről és isko-
lájáról a Szentlőrinci emlék című novellában. Ady a Boncza-kúriát 
idézte meg, Petőfi versekkel vallott szerelmet Kappel Emíliának, aki 
később Lónyay Menyhért feleségeként villatulajdonos és földbirto-
kos lett Szent Lőrinc-pusztán. 

Kibomlott a helyi folklór és mesevilág is. Mesélgettek Mátyás ki-
rály, Rózsa Sándor, Karády Katalin helyi megjelenéséről, noha való-
ságalappal a történetek nem rendelkeztek.

rangos elisMeréseK helyi íróKnaK
Irodalmunk múltjából Kossuth-díjasok – Benjámin László, a költő-
nek is klasszikus Kondor Béla – és József Attila-díjasok – Oravecz 
Paula, Szécsi Margit, Mátyás Ferenc – köszöntik az itt élőket. Szere-
tettel írtak a lakhelyükről. Benjámin László a Lőrincen „fecskeként 
otthont építő” munkáscsaládoknak állított emléket Kezesség című 
versében, Oravecz Paula a Ganzkertváros világát, csendes hangula-
tát idézte meg. Szécsi Margit az egykori játékokról írt a még sok be-
építetlen, szabad területen. Mátyás Ferenc könyvet szentelt egykori 
szeretett otthonának. 

Élő irodalmunkról szólva említhetem a Pestszentimrén született 
Döbrentei Kornélt, rangos irodalmi díjak tulajdonosát. Jó tollú helyi 
kötődésű író Benke László, aki többször írt a regényeiben Lőrinc-
ről. Elég, ha a Sértők és sérültek címűre utalok. A legtöbbet Győrffy 
László írta Lőrincről immár lezárult életművében.

helyÜnK a TuDoMányos 
iroDaloMban
A tudományos irodalomban is rangja van az itt élt vagy élő, vagy 
innen induló alkotóknak. A régebbi időkből Eötvös Loránd, Puskás 
Tivadar, Margó Tivadar munkásságára utalhatok. A Lónyaytelepen 
lengett a híres Eötvös-inga, amivel beléptünk a fizika történetébe.

Napjainkban nemzetközi elismertség övezi a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktorát, a New York-i Tudományos Akadémia tag-
ját, a kerület díszpolgárát, dr. Nemcsics Antalt. 

Egyre szélesebb körben kaptak elismerést a középiskolai tanul-
mányait kerületi gimnáziumban folytató  Kubassek János földrajzi 
tárgyú könyvei. Vasy Gézától – a Magyar Írószövetség egykori el-
nökétől – irodalomtörténeti könyvek sora jelent meg. Közülük az 
egyik az irodalomba Lőrincről induló Sánta Ferenc munkásságát 
vizsgálta.

helyTörTéneTi MunKáK
Aligha kell szégyenkezni, ha helytörténeti irodalmunkról beszé-
lünk. Kerületi, fővárosi és országos lapokban legalább 120-130 
színvonalas helytörténeti írás jelent meg, és 20-25 önálló könyv is 
született. Hogy ebben a sorban melyek a legrangosabbak, nehéz el-
dönteni. Említsük meg a következőket: Pestszentlőrinc krónikája, 
Olvasókönyv Pestszentlőrinc-Pestszentimre iskolái számára, Em-
lékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról három kötetben, 
Kenyér és tank, A lőrinci zsidóság története, Bókay-emlékkönyv, 
Keresd a nőt! 

Pestszentimréről is tartalmas, szép kiállítású könyvek jelentek 
meg. Elkötelezett lokálpatrióták írták-írják a helytörténetünket, 
akik azt vallják, hogy múltunk feltárása a jelen és a jövő szempont-
jából is fontos lehet. 

Amit megírtam, csepp a tengerből, de a cseppben is ott csillog-
hat az egész óceán.

Ê téglás tivadar
helytörténész

PILLANATKÉP A KERÜLET 
IRODALMI ÉLETÉRőL

Medveczky 
Antalné 
fűszerüzletét 
ábrázoló 
képeslap és 
Medveczky 
Antal aláírása

rényi oszkár 
botgyára, 

Medveczkyné 
kiadásában

Az egykori lövőház ma kulturális eseményeknek is helyet ad

József Attila-díjas írónk, Mátyás Ferenc egyik írásában 
lőrinc irodalmi életének elmaradottságán kesergett. 
A valóság azonban nem olyan keserű. Az eddigi mun-
káknak is értékük van.



Városkép p 2016. február 10. XXV. évfolyam 2. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

11

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ismét tele voltak a széksorok, ismét sok-sok fiatal várta Pál Ferencet egyHáz

Medveczky 
Antalné 
fűszerüzletét 
ábrázoló 
képeslap és 
Medveczky 
Antal aláírása

�november 
után ismét 
az az előadó 

vendégeskedett 
a Pestszentimrei 
Közösségi házban, 
akinek a szavaira az 
összes belépőjegy 
pillanatok alatt elkel. 
akik végighallgatták 
január 30-án Pál 
Ferenc katolikus 
pap előadását, 
élménnyel, gondo-
latokkal gazdagod-
va távozhattak az 
értékes másfél óra 
után.

Már a közösségi ház melletti 
parkolóban sejteni lehetett, hogy 
nagy érdeklődéssel várt prog-
ramra hívják ezen a délutánon 
a PIK-be a közönséget. Színhá-
zi hasonlattal élve, Pál Ferencet 
„visszatapsolták a nézők” a no-
vemberi előadása után.

Az egyházi ember, a katoli-
kus pap a mondandóját távol-
ról sem elvontan adta át an-
nak a közel 200 résztvevőnek, 
aki időben kapcsolva juthatott 
hozzá a belépőhöz. Az előadás 
napján már csak azzal szembe-
sülhetett a bejutni szándékozó, 
hogy valamennyi jegy elfogyott. 
– Nem is tudjuk, miben bíz-
tunk, miért hittük, hogy még 
most is kapunk jegyet. Megvár-
juk az előadás kezdetét, hátha 
szerencsénk lesz, és nem jön el 
mindenki – jegyezte meg egy 
csalódott pár, amelynek aztán 
szomorúan kellett tudomásul 
vennie, hogy talán majd  legkö-
zelebb…

egyre Több  
a FiaTal
Igen, az idén 50 éves Pálferi 
atyának – ahogy sokan ismerik 
–, az angyalföldi Szent Mihály-
templom helyettes plébánosá-
nak a szavaira, gondolataira 
sokan, egyre többen kíváncsiak. 
Ráadásul, örömteli módon, egy-
re több fiatalt érintenek meg az 
egyszerűen, közérthetően, hét-
köznapian elmondott igazságai, 
amelyeket ezúttal is mindvégig 
hallhattunk a PIK színházter-
mében.

Fiatalokat említettem az 

imént, mert nem lehetett nem 
észrevenni, hogy elsősorban a 
húszas–harmincas éveikben já-
rók töltötték meg a széksorokat. 
Fiatalos lendületű, gondolkodá-
sú atya beszélt fiatalokhoz.

Hogy mekkora volt az érdek-
lődés, azt jól érzékeltetik a PIK 
programszervezőjének, Fejér Ju-
liannának a szavai:

– Egyre jobban érzékelhető, 
hogy Pál Ferenc jelenség lesz, ez 
is az oka annak, hogy már de-
cemberben érdeklődtek, mikor 
jön el újra. Amikor kiderült a 
dátum, pillanatok alatt elfogyott 

valamennyi belépő, és már ma 
is kérdezték tőlem, hogy mikor 
jön megint. Nekik azt tudom 
üzenni, hogy azonnal, amikor 
helyet tudunk biztosítani szá-
mára a színpadon.

neveTés  
és csenD
A párjával érkező Lukács Ber-
nadett most először hallgathatta 
meg élőben az atyát.

– Az internetről ismerem a 
szavait, de élőben biztosan más 
lesz. Már a téma kiválasztása is 

izgalmas. A magánytól az ösz-
szetartozásig címet viseli, s nem 
hiszem, hogy akár egyetlen is 
akad közöttünk, aki nem élte 
még át ezt, akit nem érdekel a 
téma.

A programszervező meg-
nyitószavai után a színpadra 
kerültek azok a díszletek (konk-
rétan két szék), amelyeken ülve, 
amelyeket ide-oda téve az atya 
„Brünhildán” és „Dezsőn” ke-
resztül mutatta be, miként lehet 
eljutni a magánytól az összetar-
tozásig, s miként az összetarto-
zástól a magányig…

Ne várjon senki „tudósítást” 
a szavairól, a gondolatairól, mert 
azokat hallani kell és tovább-
gondolva eltenni magunkba.

Ami azonban leírható, és 
amit katartikus volt átélni: a 
PIK közönsége úgy hallgatta 
az atya szavait, hogy az egyik 
pillanatban dőlt a nevetéstől, a 
másikban viszont megfogható 
csend szállt a teremre.

összeTarTozás
Mivel jószerével csak fiatalok 
népesítették be a széksorokat, 

érthetően a nekik szóló, netán 
az életüket befolyásoló szavak 
hatása alatt álltak.

– Lehet esküdözni, lehet hol-
tomiglan-holtodiglan hűséget 
ígérni egymásnak, de két em-
ber kapcsolata, összetartozása 
olyan, mint egy nagy víz partja: 
állandó a hullámzás, soha nincs 
tökéletes nyugalom – mond-
ta egy, a harmincas évei elején 
járó fiatalember, akinek jó „hul-
lámzása” lehet, mert a párja oly 
boldogan karolta át őt, hogy az 
nem is szólhatott másról, mint 
az összetartozásról. 

a pálferi-jelenség
A PIK színpadán más értelmet nyert a magány és az összetartozás

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Újra oszt 
a karitász
Csendben, de annál megbízhatóbban teszi a dolgát a 
Pestszentimrei Katolikus Karitász. Ahogy az egy jóté-
konysági szervezethez illik. 

Az immár csaknem húszfős csapat vezetője, Kovács István elmond-
ta, hogy tavaly a karácsonyi ünnepek előtt, december 20-án látták 
utoljára vendégül az éhes embereket, ebben az évben pedig január 
23-án népesült be először a Szent Imre-templom kertje.

– Ezen a napon kezdtük meg az idei ételosztást, s bizony jó, 
hogy így tettünk, mert mínuszokkal kellett megküzdenie a hajlék-
talanoknak, ami sok energiát vett ki belőlük. Boldogok is voltak, 
hogy jöttünk, s adtunk nekik meleg ételt és egy kis melegséget a 
lelküknek. Legközelebb február 20-án, szombaton lesz ételosztás a 
templom kertjében. Laktatós ebéddel várjuk a vendégeinket, mert 
egy kolbászos babgulyás mindenkinek elegendő kalóriát adhat, és 
reméljük, hogy egy kis örömöt is… Lesz friss kenyér, többfajta sü-
temény, és mint mindig, forró tea is. Legutóbb 150-nél több embert 
láttunk vendégül, de összességében körülbelül 200 adag étel fogyott, 
vagyis sokan vittek el magukkal, jutott belőle másnapra is – mondta 
a karitász vezetője.

Egy erdélyi kirándulás mindig felejthe-
tetlen élmény. Nemcsak a táj miatt, nem 
csupán a szívből jövő vendéglátás miatt, 
hanem – ezúttal – azért is, mert jó embe-
rek utaztak és találkoztak jó emberekkel. 
„Először 2014-ben jártak itt az egyházak 
vezetői, 2015-től pedig már azok a civilek 
is, akik a legtöbbet tették a közösségü-
kért Pestszentlőrincen és Pestszentimrén. 
Ajándék ez számukra egyfelől a költségek 
nagyobbik részét viselő önkormányzattól, 
másfelől az adott felekezettől. Olyan talál-
kozó, amelyikre örömmel jönnek el a kerü-
letiek, mert a közös gondolatokon túl olyan 

szeretettel teli fogadtatásban részesülnek, 
amilyenre ritkán van példa” – mondta 
Szarvas Attila, az egyházi ügyekért is fe-
lelős alpolgármester, akit telefonon értünk 
utol múlt kedden este, Tusnádfürdőre ér-
kezésük után. 

Az alpolgármester elmondta, 
hogy a már megismert és megszere-
tett helyen töltenek el néhány napot. 
„A Kristóf panzió csapatának a vendéglá-
tása korábban is tökéletes volt, egészen biz-
tos, hogy így lesz ez az idén is. Varga At-
tila olyan szeretettel fogadott bennünket, 
mintha napi törzsvendégei lennénk.”

A program, túl a lelki töltődésen, való-
ban csábító. A helyiek disznóvágást szer-
veznek a vendégeknek, akik – ha az időjárás 
is úgy akarja – lovas szánon is bejárhatják 
majd a környéket. Aki úgy gondolja, az el-
látogathat a felújított, a vendégeket a létező 
összes kényeztető szolgáltatással fogadó 
fürdőbe. Parajdi kirándulás is szerepelt a 
programban, és megadatott az az élmény 
is, hogy láthatták a Szent Anna-tavat.

„Természetesen nemcsak arról szól-
nak ezek a napok, hogy megismerjük a 
környéket, hanem arról is, hogy közelebb 
kerüljünk egymáshoz, még jobban megis-
merjék egymást a kerületi egyházak atyái, 
lelkészei és azok, akik hetente hallgatják 
otthon a szentmiséket, az istentisztelete-
ket. Közelebb tudunk kerülni egymáshoz, 
végre senki nem siet, és meg tudunk be-
szélni olyan kérdéseket, amelyek felvetőd-
nek a mindennapok során. Ez az egyházak 
képviselőire ugyanúgy vonatkozik, mint a 
kerületi templomok leghűségesebb látoga-
tóira.”

Az autóbuszban utazó mintegy 45, szin-
te valamennyi kerületi felekezetet képvi-
selő hívő utazási és részvételi költségeinek 
nagyobbik részét az önkormányzat fedezte, 
hogy ezzel is erősítse az „átjárhatóságot” a 
felekezetek között.

EZt látni KEll
szarvas Attila, aki „civilben” a 
szent lőrinc Katolikus általános 
iskola igazgatóhelyettese, 
elmondta: Erdély, az erdélyi táj 
és emberek nagy barátja és 
tisztelője. igaz, az elfoglaltsága 
miatt jelenleg nincs osztálya, 
de tervezi és szervezi, hogy 
elmenjen oda a diákokkal, mert 
ahogy fogalmazott, „ezt minden 
magyar embernek látnia kell”.

TUSNÁDFÜRDőN 
AZ „EGYHÁZFIAK”

Az egyik pillanatban dőltek a nevetéstől, a másikban viszont megfogható csend szállt a teremre 

Erdélyben, tusnádfürdőn jártak január végén a kerületi egyházi feleke-
zetek képviselői és hívei. A szeretettel látott vendégek különféle prog-
ramokon vehettek részt.
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Négyszáznál több tagot számlál a XVIII. 
kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egye-
sület, közismert nevén a NYÉVE. Igen 
aktív szervezetről van szó, amely érdek-
védelmi tevékenysége mellett rendezvé-
nyek tucatjaival igyekszik élő közösséggé 
szervezni ezt a jelentős tagságot. 

Kucsák László egy jótékonysági kon-
cert bevételével kíván hozzájárulni a 
NYÉVE költségvetéséhez. Az ország-
gyűlési képviselőről ma már mindenki 
tudja a kerületben, hogy kiválóan gi-
tározik, és jól énekel. Barátaival – el-
sősorban a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
művésztanáraival és az iskola néhány 
növendékével már többször szerveztek 
ilyen rendezvényt, melynek bevételét 
mindig más-más célra ajánlották fel.

– Három éve kezdtük el szervezni 
az első jótékonysági koncertet, mert hi-
szem, hogy aki a politikával foglalkozik, 
nem csupán politikus. Számomra ép-
pen olyan a zene, mint az oxigén: éltet, 
nyugtat, felüdít. Nagyon megtisztelő, 
hogy évről évre egyre több érdeklődőt 
vonz a koncert és remek érzés, hogy a 
befolyt összegnek köszönhetően segíteni 
tudunk - nyilatkozta kerületünk ország-
gyűlési képviselője. 

Az események mindegyike telt házas 
volt, ami egyszerre köszönhető a felcsen-
dülő jól ismert daloknak, balladáknak 
és annak, hogy a pestszentlőrinciek és 
a pestszentimreiek szívesen támogatnak 
ilyen módon bármilyen nemes célt.

Ê K. Gy.

SZÉPKORÚAKÉRT
SZóL A GITÁR
Jótékonysági koncertet ad Kucsák László országgyűlési képviselő

FÉrFilÉlekkel  
női testben
Charlie Sorell világéletében nagy nőcsábász volt. 
Utolsó hódítása azonban szörnyű tragédiába 
torkollott: a megcsalt férj lelőtte. Ám a sors úgy 
határozott, hogy visszaküldi őt a Földre – de nő-
ként. Barátja, George alig hiszi el, hogy ez meg-
történhet. A kialakult helyzettel Charlie gyorsan 
megbarátkozik, és fondorlatos módon kezd új 
életet.

A Good bye Charlie című vígjátékot a Gergely 
Theater előadásában láthatjuk. Szereplők: Szabó 
Máté, Fábián Anita, Gergely Róbert, R. Kárpáti 
Péter, Némedi-Varga Tímea, Pelsőczy László és 
Házi Anita.

Időpont és helyszín: február 28. (vasárnap) 15 
óra, Rózsa Művelődési Ház (Városház utca 1–3.). 
Belépőjegy: 2400 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 
1700 Ft.

se veled,  
se nÉlküled
Adva van egy nő és egy férfi. Egyikük modell, 
másikuk szépreményű író. Két eltérő karakter, 
két eltérő intellektus, két eltérő temperamen-
tum. Vajon mi történik, ha ez a két ember ösz-
szekerül egy San Franciscó-i bérház aprócska 
lakásában?

Kiderül a Se veled, se nélküled című elő-
adásból, amely nem egy szokványos szerelmi 
történet. A sok humorral fűszerezett fergeteges 
színdarabból azt is megtudhatjuk, milyen az, 
amikor a nap az arcunkba köpi a reggelt.

Időpont és helyszín: február 27. (szombat) 19 
óra, Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8.). Belépőjegy: 1500 Ft.

A legnagyobb kerületi nyugdíjas szervezet javára ad jótékonysági koncertet Kucsák 
lászló országgyűlési képviselő. A február 13-i előadásra mindenkit várnak a rózsa Mű-
velődési házba, aki szereti a jó zenét, és emellett szeretné támogatni a nyévE tagjait.

CR-V-138x205.indd   1 2016. 01. 26.   15:30



Városkép p 2016. február 10. XXV. évfolyam 2. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

13Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

Telefonszám: +36 20/3882-083

Szennyvíz-CSatorna
kiépítéS éS rákötéS

tervezéSSel, 
engedélyeztetéSSel

garanCiával
Díjmentes helyszíni  

felmérés
kedvezményes 

csatornaszakaszok
3200 Ft/Méter-től

tel: 06/30 995 6217
06/70 566 8809

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

Hosszú távú 
feladatainak 

megvalósításához

BEtANÍtott 
MUNKásoKAt

KErEs
változAtos

gépkezelői munka
•

tiszta, kulturált 
környezet
2 műszak

•

Érdeklődni lehet:
1181. Budapest,

Reviczky Gyula út 9-11.

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
GyAKorlAttAl 
rENdElKEző

GÉPszErElőKEt 
KErEs

erősáramú és
gépkarbantartói

gyakorlattal

Jelentkezni lehet:
hétköznap: 

1181 Budapest
Reviczky Gyula út 9-11.
Tel.:06 30 497 0039

E-mail:info@wdental.hu

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás

n AblAKJAvÍtás! WWW.AJtoAblAKdoKtor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH áKos tel.: 06-70-550-0269

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

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

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

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

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás technika. 
T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

 06-1-284-92-13

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

n lakástakarítást, mosást, vasalást vállalok keddi napokon. Referenciával sok éves 
tapasztalattal rendelkező nem dohányzó nő vagyok. Elérhetőségem: 0630-369-1404

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

 06-1-317-0797, 06-20-922-1629

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

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

n MIndEnnEMű réGIséGEt vásároloK, dIJtAlAn KIszállássAl 
KészPénzért! butort, FEstMényt, csIllárt, PorcElánt, 
KEráMIát, szönyEGEt, óráKAt, HIrAdástEcHnIKát, cd-dvd, bAKElIt 
HAnGlEMEzt, Ezüst-bronz-réz tárGyAKAt, bIzsuKAt, borostyánt, 
KönyvEKEt, KItüntEtést, JElvényt, Háborus-KAtonAI tárGyAKAt. 
PIntér nIKolEttA, 06-30-973-4949, 466-83-21

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

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

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

 oKtAtás
n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KorrEPEtálást, SZINTEN TARTÁST 

VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n német nyelvtanár tanítást, korrepetálást vállal. 06-30/259-96-78

 lŐrinCi PiAC

n toMcsI bácsI KIncsEI! sAvAnyÚsáGoK nóGrádból! nóGrádI 
KézMűvEs sAvAnyÚsáGbolt nyÍlt A PIAc udvArán A GéPKocsI 
bEJárAt MEllEtt! EGyEdI ÍzEK! állAndó AKcIóK!

 állás/MUnKA/vállAlKoZás
n Budapest Főv. xviii. ker. gyöngyvirág Szociális Szolgálat az értelmi fogyatékosok 

nappali intézményében 4 órás munkaidőben takarító munkakörben munkatársat keres. Az állás 
betöltésére a 292 53 03 telefonszámon Sarlós Zsuzsanna szakmai vezetőnél lehet jelentkezni.

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

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

n raktári, festékes pozícióra keresünk munkatársat. Munkavégzés helyszíne: 18. kerület 
Jelentkezéseket a tkbp18@gmail.com e-mail címre várjuk. Előnyben festék és raktárkezelési 
gyakorlattal rendelkezők!

n 18. kerületi otthon CEntrUM irodáinkba ingatlan tanácsadó munkatársakat 
keresünk. Jelentkezés: Czibulyás Lóránd irodavezetőnél, 0670/454-1836

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n Kiadó bútorozott, gépesített 1+1 szoba, étkezős Havanna u.-i lakás. Videón  előre 

megnézhető.  Jöhet egy fő, vagy egy pár, más nem. Szerződés közjegyzőnél. 70 ezer/hó. 
 T.:06-20-241-0000

n leinformálható, fizetőképes, gyermekes bérlőknek keresünk egy lakást a kerületben és 
egy családi házat Dél-Pesten.  Bérbeadás stresszmentesen? Igen, hívjon! T.:06-20-241-0000

 MEgEMléKEZés
n tájak Korok Múzeumok Egyesület Bp. XVIII. kerület nyugdíjas klubjának gyászjelentése. 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett Ilonánk Pápay Lajosné 2016.01.24.én hosszú 
betegség után elhunyt. A csoport tagjai emlékét megőrzik!

Hirdetésfelvétel 
telefonon: 

+36 30/954 2025
E-mail: 

varoskephirdetes@
varosgazda18.hu

A városgAZdA xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n géPKEZElŐ-gondnoK: Gépkezelő-gondnok pozícióba, a következő 
géptípusokra keresünk munkatársakat: - gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, 
Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger 
(0,5-től 3,5 tonnáig). Megbízhatóság, csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás 
jogosítvány, valamint az új típusú nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte 
alapelvárás.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában 
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, 
magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, jó 
fizikai erőnlét, pontos munkavégzés.

n KŐMŰvEs: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, 
valamint csapadékelvezetéssel összefüggő munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de 
nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

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

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

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

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

n MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, 
szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, 
szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag 
felületre történő rögzítése, a lerakott burkolat szükség szerinti felületkezelése (csiszolás, 
bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje, 
anyagszükségletek felmérése, összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív 
feladatok elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: B 
kategóriás vezetői engedély.

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

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

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda XvIII. kerület nonprofit zrt. 1181 budapest, baross utca 7.
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14 Hungarikumokkal ízesítik a főváros nevezetességeitProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 13. 15 óra: Számít6sz rám 
klub – Fogas kérdés. 
Február 14. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 14. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 21. 11 óra: Szóló szőlő, 
mosolygó alma, csengő barack – az 
Álomzug Társulat bábelőadása gyer-
mekeknek. Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Február 28. 15 óra: Good bye 
Charlie – vígjáték a Gergely Theater 
előadásában. Belépőjegy: 2400 
Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 
1700 Ft.
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), valamint a 
New Dance World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is lehet 
jelentkezni. A részletekről az elérhe-
tőségeinken lehet érdeklődni.
Szerdánként baba-mama jóga, csü-
törtökönként Etka-jóga. A részvételi 
díj mindkét foglalkozáson 700 Ft. A 
részletekről érdeklődni, illetve jelent-
kezni az elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Február 12. 18 óra: PLER-
Budapest–Komló férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Február 13. 17 óra: a Tébláb Művé-
szeti Iskola félévi vizsgája
Február 20. 9 óra: Budapest Reds – 
baseballtorna
Február 21. 9 óra: Kispályás lab-
darúgótorna a Fővárosi Közterület-
Fenntartó Zrt. szervezésében
Február 25. 18 óra: PLER-
Budapest–Balmazújvárosi KK férfi 
NB I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Február 27. 9 óra: Lónyay-kupa – 
kispályás labdarúgótorna

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 13-án: Grappling-bajnokság
Február 14-én: Kispályás labdarúgó-
torna a Kastélydombi SE szervezé-
sében

4sEAsons sÍ- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. A csopor-
tokat életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szakképzett 
oktatók, különleges minőségű mes-
terséges burkolat, két sífelvonó, egy 
mozgójárda-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 15. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Február 17. 16.30: Társasjátékklub
Február 24. 16.30: KézműveSzerda 
– farsang 
Február 25. 17 óra: A mesék hatása 
– négy alkalmas előadás-sorozat 
a mesékről és a meseterápiáról 
felnőtteknek. Téma: Mit meséljek, 
hogyan meséljek? Előadó: Náfrádi 
Anikó.
A Galéria 18 kiállítóteremben febru-
árban Fata Norbert festő kiállítása 
látható.

Kezdő internethasználói foglalkozás 
indul 16 órában. Időpontok: február 
24., március 2., 9., 16. 9-től 13 
óráig. Jelentkezni személyesen, a 
tanfolyami díj egyidejű befizetésével 
lehet. A részvételi díj a beiratkozott 
olvasóknak 120 Ft/óra, a regisztrál-
taknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Február 26. 17.30: Tavaszváró 
bábozás Bakó Dórával

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Február 17. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás nem csak gyermekeknek 
– farsangi emléktárgyak készítése
Február 26. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja – mit szeretünk a krimikben?
A könyvtár nyitvatartási idejében 
Pestszentlőrinc művészzsenijé-
nek, Kondor Bélának az életét és 
munkásságát bemutató kiállítás 
tekinthető meg a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjte-
mény rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 11. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE farsangi összejövetele
Február 12. 19 óra: A padlás – félig 
mese, félig musical 9–99 éves 
korig, az Otthon Theatrum előadá-
sában. Belépőjegy: 1500 Ft.
Február 13. 19 óra: Hyppolit, a 
lakáj – zenés vígjáték két részben 
az Art’z Más Társulat és a Figurák 
Színjátszó Társulat közös előadásá-
ban. Belépőjegy: 1500 Ft. 
Február 14. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub – Juliannák, Zsuzsannák 
köszöntése
Február 16. 18 óra: a TV18 élő 
műsorfelvétele sztárvendégekkel
Február 17. 17 óra: A Mester és 
tanítványa – Kondor Béla és id. 
Koffán Károly kiállítása. A kiállítás 
anyagát id. Koffán Károly anyagából 
ifj. Koffán Károly válogatta össze. A 
tárlat március 6-ig tekinthető meg.
Február 20. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE farsangi összejövetele
Február 20. 15 óra: Így mulat egy 
magyar legény – a Fráter Lóránd 
Nótakör műsora. Művészeti vezető: 
Fényes György.
Február 21. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szerve-
zésében
Február 21. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub – farsangi bál
Február 23. 18 óra: Az a csodálatos 
antik világ – Pais István filozófia-
történész, ny. egyetemi docens 
előadás-sorozata. Mottó: A nagy 
gyönyörűségek a szép művek 
szemléletéből származnak.
Február 24. 18.45: Zumba Nikivel
Február 26. 16 óra: Csere-bere civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
Február 27. 8 óra: Sakkbajnokság – 
Farsangi kupa. Gyermeksakktorna a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szervezé-
sében.
Február 27. 18 óra: Se veled, se 
nélküled – színielőadás a Figurák 
Színjátszó Társulat és az Art’z Más 
Társulat szervezésében.
Február 28. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szerve-
zésében
Február 28. 10 óra: Csokikoncert
Február 28. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 

06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Mesék, mackók, mesterek – a 
hétköznapi tárgyak mesés világa 
címmel kiállítás a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, 253-as helyiség). Kéthe-
tente szombatonként 10 és 18 óra 
között ingyenes gyermekprogramok-
kal várjuk az érdeklődő családokat. 
A kiállítás február 27-ig tekinthető 
meg, keddtől szombatig 10 és 18 
óra között.
A kerületet bemutató ismeret-
terjesztő tablósorozat és a hozzá 
kapcsolódó online térképes felület 
révén a kerület története mellett 
megismerhető annak 22 részegy-
sége, valamennyi köztéri és beltéri 
emlékműve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc teljes – a 
korábbi elnevezéseket is tartal-
mazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/
kossuth.html).
A Jubiláló önkormányzat című ván-
dorkiállítás januárban a Városháza 
Galériában tekinthető meg.
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth tér 
és a Thököly út sarkán) a Sztehlo 
gimnázium füvészkertjét bemutató 
kiállítás látható, hétfőtől péntekig 10 
és 17 óra között.
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, több-
nyelvű tárlatvezetés, múzeumpeda-
gógiai programok minden korosz-
tálynak (a kínálatról a honlapunkon 
lehet tájékozódni), vándorkiállítások 
kölcsönzése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, helytörténeti 
kiadványok árusítása.

MúZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

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

hAvAnnA KiállÍtÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 12. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail címen 
kapható.
Február 17. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: tél végi teendők a kertben. 
Előadó: Hertelendi Péter. A belépés 
ingyenes.
Február 20. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Február 21. 10 óra: Nemzetek napja 
– bemutatkozik Japán. 
Február 23. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: access bar. 
Előadó: Ivánka Éva. Belépő: 400 Ft.
Február 25. 14.30: Könnyűzenei 
ismeretterjesztő rendezvény Putz At-
tila vezetésével. A belépés díjtalan.
Február 26. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ: a +36-
30-350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail címen 
kapható.
Február 28. 15 óra: Macskalépcső – 
komédia egy felvonásban. Szereplők: 
Wessely-Simonyi Réka, Csizmadia 
Ildikó. Belépőjegy: 800 Ft.

Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
jelentkezni, az időpontjukról érdek-
lődni az elérhetőségeinken lehet.

BAl 18

üllői út 337. 
Február 18. 17 óra: Közéleti kávézó. 
Meghívott vendég: Kovács László 
volt külügyminiszter. Házigazda: 
Kunhalmi Ágnes országgyűlési kép-
viselő. Beszélgetőpartner: Gyuricza 
Péter újságíró. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

dEMoKrAtiKUs KoAlÍCiÓ

üllői út 493. 
Február 24. 17.30. A Demokrati-
kus Kávézó vendége: Varjú László 
országgyűlési képviselő házigazda: 
Ferencz István önkormányzati 
képviselő.
Téma: Kongresszus után

PolgároK háZA

üllői út 517.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.
Február 14. 16 óra: Madách-film-
klub. Margó királyné. Francia ro-
mantikus dráma, 1994. (140 perc).

zárul A nAGy 

sIKErű KIállÍtás
A Mesék, mackók, mesterek című 
kiállítás 2015 májusának végén 
nyílt meg a KÖKI Terminálban. A 
különleges tárlat iránti érdeklődés 
minden várakozást felülmúlt. A 
tervezetthez képest többször is 
meghosszabbított kiállítást több mint 
7000 látogató, valamint több tucat 
óvodai és iskolai csoport kereste 
fel. A 450 játék mackó mellett 400 
néprajzi és népművészeti alkotás, 
gyermekjáték, horgolt mesefigura, 
továbbá óriás társasjáték, szókere-
ső, kifestők és komplex élményalapú 
programok várták, illetve várják 
még az érdeklődőket az ingyene-
sen megtekinthető tárlaton, amely 
február 27-én végleg bezár.
Az itt szerzett élmények immár 
kézzelfoghatóan is hazavihetők, 
ugyanis megjelent a tárlat anyagát 
bemutató füzet, amely minden 
lényeges tudnivalót tartalmaz a nagy 
sikerű kiállításról.
Helyszín: KÖKI Terminál (II. emelet, 
253-as helyiség). Nyitvatartás: 
keddtől szombatig 10 és 18 óra 
között.

JAPán KözElEbbről
Idén először ismét Nemzetek 
napja rendezvény lesz a PIK 
Házban. A vendég ezúttal a 
felkelő nap országa, azaz Japán. 
Az egész napos program során 
sokszínű kiállítás, előadások, 
workshopok, gasztronómiai, 
harcművészeti, népművésze-
ti bemutatók, foglalkozások 
(többek között kalligráfia, 
ikebana, origami, teaszertartás, 
kimonóbemutató és beöltözési 
lehetőség, Kimmidoll és Kokesi 
babák) hozzák közelebb a távol-
keleti ország kultúráját, szokásait. 
A program a taikodobosok zenei 
műsorával zárul.
Időpont és helyszín: február 21. 
(vasárnap) 10 óra, Pestszentimrei 
Közösségi Ház (Vasút utca 48.). 
A belépés ingyenes.

télI tÚráK
Februárban két túrán is részt ve-
hetnek a kirándulást kedvelők a 
Téry Ödön Túraklub szervezésé-
ben. Az első túra február 21-én 
(vasárnap) lesz. Úti cél: Budai-
hegység, Pilisszentiván–Solymár. 
Vezeti: Dobosné Ildikó. Találkozó 
8.15-kor az Árpád-hídi autó-
busz-állomáson. Február 28-án 
(vasárnap) az Alcsúti Arborétum 
lesz az úti cél. Találkozó 8 
órakor a Déli pályaudvaron. 
Vezeti: Borsát Éva. A túrákkal 
kapcsolatban további informá-
ció Versegi Károlyné Mártától 
kapható
(06-20-475-4987
vagy 06-70-566-4887).

történelmi 
barangoló
A Budapesti Kereskedelmi és iparkamara és annak 
idegenvezetői továbbképző Központja immár 15. al-
kalommal szervezi meg a fővárosban az idegenvezetői 
világnapot. A február 25–28. között tartott esemény ke-
retében a budapesti idegenvezetők bemutatják az ér-
deklődőknek a főváros nevezetességeit és történelmi 
értékeit. 

Az idegenvezetők jóvoltából ismét számtalan tematikus sétával, kon-
certtel, múzeumi tárlatvezetéssel és vasárnap buszos, hajós, villa-
mosos városnézéssel várják a szakma képviselőit, a városlakókat, a 
fővároson kívül élőket és a külföldieket egyaránt. Az akadálymente-
sített buszos túrák mellett idén először a hajós programokon is részt 
tudnak venni a mozgáskorlátozottak. A központi helyszínen, a Bálna 
bevásárlóközpontban február 28-án kézműves vásárral, kiállítással, 
programokkal, a turisztikai desztináció menedzsmentek bemutat-
kozójával, valamint hungarikum-élelmiszerekkel készülnek.

Budapest kerületei önálló vezetett sétákkal várják az érdeklődő-
ket. 

Az Idegenvezetői világnaphoz kapcsolódó szakmai megnyitót és 
konferenciát február 26-án (pénteken) tartják. A rendezvény fővéd-
nöke Tarlós István főpolgármester. 

A rendezvény programjait, amelyek nagy többsége térítésmen-
tes, folyamatosan töltik fel a honlapra (www.bkik.hu) és a kamara 
Facebook-oldalára. Az egyéni érdeklődők a www.bkik.hu oldalon 
regisztrálhatnak az egyes programokra. 

Csoportok jelentkezését a városnéző buszokra és hajókra a 
vilagnap@bkik.hu e-mail címre várják.

tavaszi mozizás
látványos, szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató 
filmek kerültek a 2016-os tavaszi szezonban is a Ma-
dách Filmklub programjába. Ez a fajta témaválasztás 
kezdettől célkitűzése a Polgárok házában több mint 15 
esztendeje működő ingyenes filmklubnak.

Február 14-én a 16. századi franciaországi vallásháborúk idején ját-
szódó Margó királyné című francia romantikus művet vetítik, fő-
szerepben a forgatás idején pályája csúcsán lévő Isabelle Adjanival.  
Március 13-án egy olasz műremek, a bibliai témájú Péter, a kőszikla 
című alkotást láthatják az érdeklődők, a címszerepben a tavaly el-
hunyt Omar Shariffal. A filmvetítés előtt a „Torinói lepel” történeti 
hátteréről tart előadást Sváb Feri bácsi, villamosmérnök. Április 17-
én Catherine Deneuve és Vincent Pérez főszereplésével az Indokína 
című eposz, míg május 22-én egy amerikai–olasz romantikus víg-
játék, a Napsütötte Toszkána lesz látható az e filmmel kiugró Diane 
Lane főszereplésével. 

A vetítések mindig vasárnap 16 órakor kezdődnek a Polgárok 
Házában, és továbbra is ingyenesek.

A Madách Filmklub néhány évvel ezelőtt kísérleti jelleggel a nyá-
ri időszakra kiköltözött a Bókay-kertbe. A kezdeményezés siker lett, 
azóta minden esztendőben tartanak vetítéssorozatot a Bókay kert-
moziban. A szervező, Kardos Gábor jelezte, hogy előreláthatólag 
idén is négy film pereg majd szabadtéren. Ezekről a Városkép elő-
zetesen hírt ad.
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15Ahol jobb kondícióra van szükség, mint a nagypályás futballban sPort

Az oldalt összeállította: róth FerencAz oldalt összeállította: róth Ferenc

– Nem vitatható, hogy világszerte 
szép jövő áll a nagypályás labda-
rúgás „testvére”, a futsal, vagyis 
a teremlabdarúgás előtt.

– Ha visszaemlékszik rá, 
már a hőskorban, a hetvenes-
nyolcvanas években is kedvel-
tek voltak a téli teremtornák. A 
miskolci volt a legnépszerűbb, 
de Győr is élen járt a rendezés-
ben. Az akkori NB I legjobbjai 
játszottak.

– Büszkék lehetünk arra, hogy 
a Városgazda felnőttcsapata győ-
zelemmel kezdte a szereplését. 
Az első mérkőzésén megverte a 
Máltai Szeretetszolgálatot.

– Igen, ez már örökre így ke-
rül be az aranykönyvbe.

beolvaDTaK 
a „gazDába”
– Mint az egyesület neve is mu-
tatja, az utánpótlás-nevelés a fő 
cél. Gondolom, önök is feléjük 
fordulnak elsősorban.

– Ez természetes, s a lét-
számok is ezt húzzák alá. Az 
U11-es korcsoporttól az U19-
esekig mintegy száz igazolt srác 
játszik a zöld-kék mezben, a 
felnőttcsapatunknak pedig 22 
igazoltja van. A játékosok akkor 
lettek a Városgazda sportolói, 
amikor az megalakult. Átjöttek 
a lőrinci Focisuliból, magyarán 
az iskola beleolvadt a gazdába. 
Tudni kell, hogy vannak egykori 
Gloriett- és Honvéd-játékosok is 
közöttük.

– Ennyi gyerekhez és ilyen 
felelősségteljes munkához nem 
elég, ha a „mester” bedobja közé-
jük a labdát, és nézi őket…

– Ez még ahhoz is kevés len-
ne, hogy jól tudjanak kifutni 
a pályára… Az edzők feladata 
rendkívül fontos. A szakmáért 
az az Ughy Márk felel, aki 120-
szoros strandlabdarúgó-váloga-
tott volt. Az ő munkáját teszik 
„kerekké” a segítői, Balogh 
Zsolt, Ács Gábor és jómagam.

a szÜlőK 
csaPaTa
– Minden sportágban, amelyben 
az utánpótlás érintett, ott van 
a házi, a családi „utánpótlás”.  
A könnyes szemű anyukák és a 
mindent tudó apukák. Nyilván 
így van ez a Városgazda holdud-
varában is.

– Nem csupán ott vannak, 
hanem az igazi munkában is 
segítenek. Nem a szakmára 
gondolok, arra ott vannak az 
edzők, hanem minden másra. 
Azt szoktam mondani, a játéko-
sokon túl a szülőknek is van egy 
saját csapata. Kell a jelenlétük, 
nem is kicsit.

– A szakosztály teljes nevében 
szerepel a strandlabdarúgó szó is, 
így nyáron is pattoghat a laszti.

– Pattog is, pontosabban fo-
galmazva pattogni fog. A futsal 
és a strand azt jelzi a nevünk-
ben, hogy sosincs szünet. Négy 
évszakos szakosztályt akarunk, 
s az is lesz.

Más sPorTágaK
– Mondja, melyik a nehezebb?

– A futsalhoz képest feltét-
lenül a strandlabdarúgás. Gon-
doljon bele: mély homokban, 
mezítláb kell rúgni a bőrt, s az, 
ha rosszul találják el „visszarúg”. 
A sportág ugyanaz, mégis más. 

Jobb erőnlétet, más mozgást, 
több futást követel meg. A nagy-
pályás játéknál pedig mindkettő 
nehezebb.

– Megharagszanak magára a 
nagypályások… 

– Nem hiszem, mert tudják 
ők ezt. Már csak azért is, mert 
nem egy közülük a futsalból 
vagy a strandlabdarúgásból jött. 
Nem kritika ez, csupán jelzés, 
hogy valójában nem egy sport-
ágról van szó.

– Ha már szóba jöttek a 
nagypályások: hol játszanak, 
hogy állnak?

– Az NB II-ben, a középcso-
portban, annak is a közepén. A 
14 csapat mezőnyében a 7. he-
lyen állnak.

MinDenre 
oDaFigyelni
– A hallottak alapján a szakosztály 
szép terveket tűzhet ki maga elé.

–  Az akadémia idei fő célja 
az, hogy bővítse az utánpótlást, 
s ennek részeként a szakosztá-
lyunk elérje a 150-es igazolt lét-
számot. Lényegesnek tartjuk az 
is, hogy növeljük az edzők szá-
mát, mert az ő szakértelmükre 
nagy szükség van a célok eléré-
séhez. Az örömtelien emelkedő 
létszám megköveteli tőlünk, 
hogy mindenre odafigyeljünk. 

A felnőtt teremfoci csapat az nb II-ben is megállja a helyét

Fejlődik a városgazda futsal- és strandlabdarúgó-szakosztálya

� a rövid idő alatt elismertté lett városgazda 
utánpótlás akadémia már meglévő szakosz-
tályaihoz tavaly júniusban csatlakozott az, 

amelyikben egy feltörekvő, s egyre népszerűbb 
sportág, a futsal utánpótlását nevelik a kerületben. 
a szakosztályról, annak terveiről a 36 éves szabó 
lászló szakosztályvezetővel beszélgettünk.

ÚJRA ITTHON
Január utolsó napján érkezett haza Melbourne-ből, az 
Austral open teniszversenyről valkusz Máté, aki a ju-
nior ranglistás helyezésével és a múlt évi eredményei-
vel érte el, hogy pályára léphessen a távoli földrészen. 
A juniorok mezőnyében három mérkőzést játszott, ru-
tint és tapasztalatot szerezve. 

Távolról sem mondható el, hogy 
Valkusz Máté számára szerencsésen 
indult az esztendő. Nem, mert végigkí-
sérte az ausztrál versenyen az a vállsé-
rülése, amelyet még most is érez.

– Azt hittem, elég, ha pihentetem 
egy kicsit, s mire elkezdődik a mel-
bourne-i verseny, már el is múlik. Té-
vedtem, mert most is éppen a sportkór-
házból jöttem… Érzem, nincs rendben 

a vállam, valószínűleg idegbecsípődésem van.
Most azért lesz egy kis nyugalom a 18 éves sportember életé-

ben, mert odébb van még a következő viadal.
– Bő egy hónapig itthon leszek, aminek örülök, mert a ta-

valyi sok-sok utazás után jólesik egy kicsit nyugalmasabb idő-
szak. Legközelebb Kínában játszom, de egyelőre még nem 
az jár a fejemben. Iskolát váltottam, illik ott jól bemutatkoz-
nom, s persze naponta edzem, mert leállás nincs, nem lehet. 
Máté elmondta, hogy bár tavaly januárban is ott volt az Austral 
Openen, most is lenyűgözte őt az, ami a Grand Slam-versenyt 
körülveszi.

– Mindenből a legjobbal várják a teniszezőket. Az ellátástól 
kezdve a szállodai elhelyezésen keresztül egészen a vonalbírókig 
minden és mindenki a lehető legjobb. Valóban öröm ilyen körül-
mények között versenyezni, bár el kell mondanom, hogy egyik 
meccsemen sem éreztem magam jó formában, sőt… Mentálisan 
nem voltam egyben, remélem, csak átmeneti problémáról van szó. 
Máté három összecsapást vívott a forró ausztrál nyárban, ami 
azért nem volt egyszerű az itthoni mínuszok után.

– Az első körben egy olasz srác volt az ellenfelem, két játsz-
mában nyertem ellene, ez nem volt különösebben nehéz. Ezután 
egy üzbég fiúval játszottam, itt már keményen meg kellett dol-
gozni a továbbjutásért. A harmadik játszmát 7:5-re nyertem. Egy 
ausztrál srác, a juniorok versenyének a győztese jelentette a vég-
állomást. Két játszmában kaptam ki tőle, nem véletlenül játszott 
és nyert döntőt. 

Az idei tervei között nem említett különösebben meglepőt 
Máté, mert tudnivaló, hogy a komoly teniszezők versenyidényét 
a Grand Slam-versenyeken való szereplés keretezi be. Nincs ez 
másként vele sem.

– A következő Grand Slam májusban lesz, Párizsban, a Ro-
land Garros. Sok versenyen játszom addig, több hazai nemzet-
közin is, de valamennyi a párizsi célt szolgálja, mert továbbra is 
szeretném megőrizni az első helyezésemet a juniorok világrang-
listáján.

ÜNNEPELT  
AZ AKADÉMIA  
Zöld-kékbe öltözött január 30-án a deák Ferenc 
„Bamba” sportcentrum, amely a városgazda Után-
pótlás Akadémia báljának adott otthont. 

A csarnokban ezúttal nem sportemberek mutatták be a tudásu-
kat, hanem azokról az akadémistákról szólt a hajnalig tartó mu-
latság, akiknek a sikereit évek múlva ünnepelhetjük majd.

A sportcentrum szépen terített asztalainál Kucsák László or-
szággyűlési képviselő és Lévai István Zoltán alpolgármester tar-
tott megnyitóbeszédet, és jelen volt az eseményen Galgóczy Zol-
tán alpolgármester is. 

A bált rendező Városgazda XVIII. kerület Nonporfit Zrt. ve-
zérigazgatója, Banyár László a beszédében felelevenítette az aka-
démia rövid, de sikeres múltját, és szólt az ez évi tervekről is. 

A vendégek között ott volt a montreali olimpia lólengésbajnoka, 
a tornaszövetség elnöke, Magyar Zoltán, akárcsak a szöuli já-
tékok aranyérmese, az öttusázó Martinek János. A vízilabdát 
Steinmetz Ádám olimpiai bajnok, a labdarúgást az ugyancsak 
olimpiai első Dunai II Antal képviselte. 

EGYGóLOS 
PLER-VERESÉG
Balszerencsésen kezdte, pontosabban folytatta az 
alapszakaszt a PlEr-Budapest kézilabdacsapata. 

A lőrinciek vasárnap Egerben léptek pályára, s nem sok hiányzott 
ahhoz, hogy pontot rabolva utazzanak haza. Az első 30 percben 
Hutvágner István együttese kitűnően helytállt, és meglepetésre 
egygólos előnnyel (16-15) mehetett pihenőre. A második játék-
részre magához tért a hazai gárda, s rendkívüli izgalmak után 
(megszokhattuk már ezt a PLER-meccseken) végül egyetlen gól-
lal, 30-29-re bizonyult jobbnak a csapatunknál. 

Elkeseredésre azonban nincsen oka, sem ideje a gárdának, 
mert pénteken már újabb ellenfél, a Komló következik. A Deák 
Ferenc „Bamba” Sportcentrumban (a volt Lőrinci Sportcsarnok) 
18 órakor kezdődik a találkozó. Hutvágner István: – Nem sok 
hiányzott ahhoz, hogy meglepetést szerezzünk az idei első mér-
kőzésünkön. A vereség ellenére is elégedett vagyok a látottakkal, 
s remélem, hogy a Komló ellen a mi javunkra dőlnek majd el 
azok a „kis dolgok”, amelyek most a vereségünket okozták. Saj-
nálatos, hogy Kocsi súlyos sérülést szenvedett, rá hosszabb ideig 
nem számíthatok.

Eger–PLER-Budapest 30-29 (15-16)

MIndEn 
évszAKbAn FocI    
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� immár két évti-
zede tart hetente 
két alkalommal 

ingyenes női tornát 
dr. somogyi Márta 
belgyógyász-kardioló-
gus főorvos a brassó 
iskolában.

FülEP ErzsébEt   

Amikor először találkoztam a 
kedves, mosolygós doktornő-
vel a női tornán, látva rend-
kívül harmonikus mozgását, 
arra tippeltem, hogy korábban 
bizonyára tornász volt. Nem 
tévedtem, mert gyermek-
korától életeleme a mozgás. 
– Nyolcévesen kezdtem el rend-
szeresen tornázni, először a 
Lőrinci Sportiskolában, majd a 
Honvédban, később a Steinmetz, 
a mai Sztehlo gimnázium diák-
jaként az iskola tornacsapatában 
folytattam a versenysportot – 
emlékezett vissza Somogyi Már-
ta. – Amikor elérkezett a pálya-
választás ideje, azt javasolták, 
hogy „kacsingassak” a Testneve-
lési Főiskola felé, de én az orvosi 
egyetemet választottam, mert 
már gyermekkoromban úgy 
éreztem, hogy orvos szeretnék 
lenni. A sport szeretete megma-
radt, az egyetemi klubban talaj- 
és szertornáztam tovább. 

a versenyzés 
végeT ér
Harmadéves egyetemistaként 
férjhez ment gimnáziumi osz-
tálytársához, majd egy év múlva 
megszületett első gyermekük. A 
versenysportot befejezte, azon-
ban a torna továbbra is fontos 
szerepet kapott az életében, 
csak kicsit másként, mint ko-
rábban. Felkereste volt gimná-
ziumi tanárát és edzőjét, Kocsis 
Mihálynét (Ica néni), aki hetente 
egy alkalommal tartott, illetve 
tart ma is tornát.

Csaknem 40 éve jár már Ica 
nénihez mozogni. 

Somogyi Márta a Szent Ist-
ván Kórházban dolgozott kardi-
ológus-belgyógyászként, amikor 
tudomására jutott, hogy a Kis-
pesti Egészségügyi Intézetben 
kardiológiai szakrendelés indul. 
Megpályázta az állást, és amint 
a rendelőben kezdett dolgozni, 
beindította az ingyenes női tor-
nát a Brassó iskolában. Ennek 
éppen húsz esztendeje.

Torna  
és csaPaT
A főorvosnő meleg szavakkal 
beszélt „szenior-lánycsapatáról”: 

– Csodálatos dolog, hogy 
mennyire kitartóan járnak a 
testedzésre. Már nem csupán 
a tornára járó hölgyekről van 
szó, hanem egy jó kis összetar-
tó csapatról, baráti, lelki kö-
zösségről is. Nagyon szeretem 
őket, ragaszkodom hozzájuk, 
hihetetlenül sok energiát kapok 
tőlük. Néhány éve zenére tor-
názunk, amivel a mozgás har-

monikusabb és könnyebb. Az 
első néhány óra után mindenki 
megszokta, hogy a zene ütemére 
energikusabban kell mozogni, a 
zene önmagában is feltöltődést 
ad. Itt mindenki kikapcsolódik, 
és hazaviszi „puttonyában” a jó-
kedvet.

Kisugárzás, 
jóKeDv
A doktornő mindenkit kedve-
sen, mosolyogva fogad, amikor 
megérkezik a tornára. Azt vallja, 
hogy sosem szabad a rossz dol-

gokra gondolni, hanem minden 
helyzetben a jóra kell koncent-
rálni, illetve a megoldást kell 
keresni. 

Hogy vegyük észre az apró jó 
dolgokat, mert minden nagyobb 
jó sok kicsiből tevődik össze… 
Ha ezt meg tudjuk látni, akkor 
nyert ügyünk van – véli. 

Somogyi Márta igyekszik 
megtartani az egyensúlyt a 
család és a hivatás között. A 
harmóniához nagymértékben 
hozzájárul a családi háttere. 
Mindennap hálát ad Istennek, 
hogy neki mindez megadatott.

TősgyöKeres 
lőrinci 
Somogyi Márta erősen kötődik 
Pestszentlőrinchez. Nem tud-
ja elképzelni az életét máshol, 
mert ide született, és a szülei 
is pestszentlőrinciek voltak. A 
hitvese szintén lőrinci. Három 
lányuk és négy unokájuk van. 
Mindig nagy család vette őt kö-
rül. Amikor még éltek a szülei, 
ők is velük laktak. Most férje, 
92 éves édesanyja, a legfiatalabb 
lányuk és a párja él velük, de 
sokszor vannak ott az unokák, 

a nagyobbak gyakran náluk is 
alszanak. Hetente három alka-
lommal szakít időt a tornára, 
amiből kettőt ő tart. S honnan 
jön ez a nagy energia? Erre a 
kérdésre mosolyogva válaszolta: 

Csak úgy jön…

Mozgás 
„recePTre”
Sok olyan betege van, aki már 
több mint egy évtizede jár a 
szakrendelésére. 

– Ez már több, mint orvos-
beteg kapcsolat, sokkal bensősé-
gesebb annál – mondta a doktor-
nő. – Nemcsak mint betegeket 
kérdezem meg a hozzám járó-
kat, hogy mi van velük. Ez nem 
„felvett” dolog, valóban érdekel. 

A pácienseinek gyakran java-
solja azt, hogy mozogjanak töb-
bet. Vannak, akik csatlakoznak 
is a brassós tornacsapathoz. 

– Ha valaki átérzi, hogy mek-
kora fontossága van annak, hogy 
mozogjon, karbantartsa a testét, 
akkor ez a későbbiekben életfor-
májává válik, aminek mérhető 
hatása van – tette hozzá. 

Somogyi doktornő sajnálja, 
hogy nem készültek fényképek, 
amikor valaki elkezdte a rend-
szeres testmozgást, hogy visz-
szanézhesse, hogy „ilyen volt” és 
„ilyen lett”.

– Meglepődnének, hogy mi-
lyen nagy utat tettek meg az-
óta… Nagyon sokat köszönhe-
tünk a Brassó iskolának, amely 
befogadott bennünket – tette 
hozzá. – Párját ritkítja az intéz-
mény hozzáállása, mert komo-
lyan veszik azt, hogy az idősebb 
korosztálynak is szüksége van 
a rendszeres testmozgásra. Az 
első pillanattól támogatást kap-
tunk Kurdi Gyulától és Tasnádi 
Andrástól, a volt és a jelenlegi 
igazgatótól, a testnevelő taná-
roktól. Ezért tudunk az iskolá-
ban immár húsz éve rendszere-
sen tornázni.

tABlÓ  
A húsZ évrŐl 
A húszéves jubileum 
alkalmából a női torna 
minden résztvevőjét 
lefényképezte somogyi 
Márta doktornő. A 
fotókból tabló készült, 
amellyel mindenkit 
megajándékozott, azzal 
az őszinte reménnyel, 
hogy a csapat még 
sokáig együtt marad. 

életeleme 
a mozgás
A belgyógyász „szenior-lánycsapata”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Már gyermekkoromban is írtam verseket, de 
azok a többszöri költözés alatt elvesztek – mondja 
Börzsönyi Erika, akinek a névjegyén ez állhatna: 
költő, író, könyvtáros. – A legkorábbi, amelyet si-
került megőriznem, húszéves koromból való. 

Gyerekkorában is jó fantáziája volt, s a taná-
raitól visszajelzést kapott arról, hogy a szókincse 
sokkal fejlettebb a kortársaiénál. 

– Úgy vélem, ezt a nagymamámnak és az édes-
apámnak köszönhettem. A nagymamám, Róza 
gyönyörű meséket mondott nekem, amelyeket 
soha nem írt le, és nem is jegyezte le senki. Az ő 
neve ihlette, hogy Róza világa címmel nyissak egy 
szerzői oldalt az egyik közösségi oldalon. 

A költőnő édesapja nagyon szeretett olvas-
ni, és ő is írt, de csak a saját kedvtelésére. Erika 
könyvtárszeretete egészen kisgyerekkorára nyúlik 
vissza. Ma is élénken emlékszik rá, amikor édes-
apja először vitte őt el a jobbágyi könyvtárba. Ak-
kor még csak „kísérő” volt, de ahogy telt-múlt az 
idő, ezek a látogatások alkalmat adtak arra, hogy 
megismerkedjen a könyvek világával. Ötéves volt, 
amikor megtanult olvasni, ettől kezdve mindent 
elolvasott, ami csak a kezébe került. 

Erika szívbetegséggel született, és abban az 
időben az orvosok azt tanácsolták, hogy minél 
kevesebbet mozogjon, sőt tornából felmentést is 
kapott.  Mivel a könyvek között érezte magát a 

legjobban, ez nem okozott gondot neki… Ahogy 
ő fogalmaz: 

– Így aztán könyvmoly lettem. 
Amikor pályát kellett választani, mi sem volt 

természetesebb annál, hogy könyvtáros legyen. 
Immár negyven éve dolgozik a könyvek birodal-
mában. Korábban a Nagykőrösi úti könyvtár, a 
Lőrinci Nagykönyvtár, majd 2004-től a Táncsics 
iskola könyvtára lett a második otthona. 

1977-ben férjhez ment, akkor költözött Jobbá-
gyi községből a kerületbe. 

Pestszentimrén lakott 15 évig, jelenleg a Ha-
vanna-lakótelepen él. 1990-től 1994-ig önkor-
mányzati képviselő is volt. 

A könyvek szeretete mellett egy másik „csoma-
got” is kapott az élettől, mégpedig az írás szere-
tetét. Különösen életének 2000-től 2004-ig tartó 
nehéz időszakában jött jól ez az adomány. Két 
szívműtéte volt, és az első ihlette a Tükörcsere-
pek című kötetet, amely a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár gondozásában jelent meg, és amelyben 
gyógyulásának történetét írta le. 

– Nekem az írás terápia volt, mert krízishelyze-
tek sorozatától mentett meg – emlékszik vissza. – 
Ki tudtam írni magamból azt, amit éreztem, ami 
foglalkoztatott. Ez az időszak nemcsak egészségi 
szempontból volt nagyon nehéz, hanem anyagilag 
és érzelmileg is. Az első szívműtétem nem oldotta 

meg a problémámat, de 2006-ban, egy újabb mű-
téttel már rendeződött az állapotom.  

Börzsönyi Erika időnként író-olvasó találkozó, 
irodalmi beszélgetés meghívott vendége szűkebb 
pátriájában. Ilyenkor nemcsak ad, hanem kap is, 
mert feltöltődik a közönség sugárzó szeretetétől. 

Újabban két barátnőjével, Tósoki Anikó elő-
adóművésszel és Ács Enikő gitárművésszel együtt 
vesz részt kulturális programokon. Így volt ez a 
legutóbbi alkalommal is a Lőrinci Nagykönyvtár-
ban, ahol Jelet hagyni címmel tartottak író-olvasó 
találkozót. A jelek a költőnő életében nagy jelen-
tőségűek.  

– Erősek a megérzéseim, sokszor előfordul, 
hogy nem konkrét információkból csipegetem 
össze a jelen és a jövő összefüggéseit, a verseim 
alapját, hanem sugallatként, megérzésként kapom 
azokat – avat be a „titkaiba”. – Sok versem szü-
letett úgymond láthatatlan tartományban, éjszaka 
keletkeztek úgy, hogy reggel, amikor felébredtem, 
ott voltak készen a fejemben, csak le kellett írnom 
őket, változtatás nélkül. Ezt is jelnek fogom fel.

Ê Fülep Erzsébet

nEM CsAK tErvEK
Börzsönyi Erikának több kézirata van 
még fiókban, mert hiányzik a pénz, 
illetve a szponzor a kiadásukhoz. 
Addig is, amíg összejön, internetes 
lapokba és a közösségi oldalra ír. 

dr. somogyi Márta kardiológusként tisztában van vele, milyen fontos a mozgás szervezetünknek

ERIKA TÜKÖRCSEREPEI
Versek a láthatatlan tartományból

Nem tudná elképzelni az életét máshol, csak PestszentlőrincenPortré

Jelet hagyni címmel tartottak író-olvasó találkozót a lőrinci nagykönyvtárban 
január 28-án. A vendég Börzsönyi Erika kerületi költő volt. 


