
úJABB FEJlEsZtés

A Környezet és Energia operatív 
Program (KeoP) keretében egy újabb 
felújított kerületi intézményt adhatott 
át Kucsák lászló, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre országgyűlési képvi-
selője. a kormányzattal való sikeres 
együttműködésnek és az európai uniós 
finanszírozásnak köszönhetően a tán-
csics iskola épületenergetikai fejleszté-
se valósult meg.

úJ hAtáridŐ

Eredetileg tavaly március 1-jéig 
fizethettek kedvezményes díjat azok, 
akik nem a vízfogyasztáson alapuló el-
számolást választották. ezt a határidőt 
Ughy attila javaslatára idén március 
1-jére módosították, ám a polgármes-
ter már kezdeményezte, hogy ha a 
csatornarákötések határideje decem-
ber 31-ig kitolódik, addig maradjon a 
mostani vízdíjelszámolás is.

húsvétrA KésZülvE 

Húsvét előtti számunkban Kiss lászló 
református és győri gábor evangélikus 
lelkészt kértük fel, hogy ossza meg 
a gondolatait az olvasókkal. elmélke-
déseik segíthetnek abban, hogy az 
ünnepi előkészületek során lélekben 
is átéljük a jelentőségét, a nagysze-
rűségét ezeknek a napoknak, amikor 
a megdöbbentő haláltól a feltámadás 
reményteljes öröméig juthatunk el. 

rAngos ElisMErés

Civil kezdeményezésre magas állami ki-
tüntetéssel ismerték el galgóczy zoltán 
alpolgármester munkásságát március 
15. alkalmából: a Magyar Köztársasági 
arany érdemkereszttel. sántha gábor, 
az 1956-os Magyar szabadsághar-
cosok világszövetségének elnöke a 
történelmi hagyományok ápolásának 
elismeréseként kezdeményezte az 
alpolgármester kitüntetését.

AZ AKAdéMiA ünnEPE

Egy esztendővel ezelőtt született meg 
a városgazda Utánpótlás akadémia. 
Március 20-án már el is fújhatták az 
első gyertyát a tortán. emlékezetes 
bulival ünnepelt az akadémia a vilmos 
endre sportcentrumban. jelenleg már 
több mint 500 fiatal hat szakosztályban 
kezdheti meg sportpályafutását az 
egyesületben, amelynek munkáját kö-
zel harmincfős szakembergárda segíti.
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KosZorúKKAl EMléKEZtEK – a Kossuth téri emlékműnél Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata nevében 
Ughy attila polgármester, lévai istván zoltán alpolgármester és Molnár ildikó főjegyző asszony helyezett el koszorút. 
Hasonlóképp rótta le kegyeletét a szabadságharc hősei előtt Kucsák lászló országgyűlési képviselő, a lengyel 
testvérváros, dąbrowa tarnowska képviseletében tadeusz Kwiatkowski polgármester, Marek bator tűzoltóparancsnok 
és andrej Kukjec rendőrparancsnok. az örmény testvérváros, artasat küldöttsége nevében argam abrahamjan 
polgármester és gagik Pogoszjan alpolgármester koszorúzott. a Xviii. kerületi kormányhivatal részéről Hodruszky csaba 
és Pilcsák csaba, az 1956-os Magyar szabadságharcosok világszövetsége nevében lomnici zoltán és szentiványi 
györgy tisztelgett a forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt.
Koszorúval emlékezett a fidesz kerületi szervezete képviseletében dömötör istván alpolgármester és baranyai lászló, 
a KdnP nevében szarvas attila alpolgármester és székely Péter, az MszP részéről Kunhalmi ágnes és fehér gábor, a 
PM képviseletében Petrovai lászló, a jobbik részéről Makai tibor és Hartaházi Miklós, az együtt nevében Mérő Péter, 
az lMP részéről Pócsi tamás is. a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. koszorúját banyár lászló vezérigazgató és 
Hunyadi istván helyezte el az emlékműnél. az emlékműnél lerótták tiszteletüket a kerületi sport-, civil és társadalmi szer-
vezetek, egyesületek és tanintézetek képviselői is.

A forradalom hátterében kiemelkedő szerepet játszottak a nők

A szabadságharc 

múzsái
� a HagyoMányoKHoz Híven Közösen tisz-

telegteK az 1848–49-es forradaloM és 
szabadságHarc HőseineK eMléKe előtt 

Pestszentlőrincen és PestszentiMrén az 
önKorMányzat, a társadalMi és a civil szer-
vezeteK KéPviselői. a MárciUs 11-én rendezett 
ünnePségsorozat a KossUtH téren Kezdődött.

puskás AttILA      

A megemlékezést a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékeinek Te-
kints reánk, tekints, szabadság! című műsora vezette be, majd Pelyach 
István történész a beszédében elsősorban a nőknek a forradalomban 
betöltött szerepéről, néhányuk sorsának alakulásáról beszélt.

– Hogyan is befolyásolták az 1848. március 15-i események annak 
a négy hölgynek a sorsát, akik a forradalom szellemi atyjainak, Petőfi 
Sándornak, Jókai Mórnak, Vasvári Pálnak és barátjuknak, az ügyvéd, 
hírlapíró Bulyovszky Gyulának jelentettek sokat? – tette fel a kérdést 
megemlékezésében Pelyach István. 

A történész kiemelte, hogy Jókai Mór későbbi feleségének, Labor-
falvi Rózának, a kor ünnepelt színésznőjének és a szintén színésznő 
Bulyovszky Lillának a szabadságharcot túlélő szerelmet, azt követően 
a valóban boldog házasságot hozta meg a forradalmi események so-
rán kötött ismeretség. 

– Szendrey Júlia élete nem alakult ennyire szerencsésen, hiszen 
Petőfi Sándor elesett a szabadságharcban, de Zoltán fiuk december 
15-én született, így könnyű kiszámolni, hogy vélhetően ezekben a 
forradalmi napokban fogant – mondta a történész. 

Vasvári Pált soha be nem teljesült vonzalom kötötte össze Teleki 
Blanka grófnővel, akinek a leánynevelő intézetében tanított. A for-
radalom leverését követő években Teleki Blanka részt vett a forradal-
márok rejtegetésében, amiért 1853-ban végül tízévi várfogságra ítél-
ték, ahonnan 1857-ben szabadult amnesztiával.

Pelyach István kiemelte, hogy a nők szerepe a reformkorban Ma-
gyarországon is felértékelődött.

– Ők voltak azok, akik gyógyították a betegeket, ápolták a sebe-
sülteket, és buzdították a férfiakat, hogy ne csüggedjenek, hanem 
harcoljanak a szabadságért. Szendrey Júlia maga is felhívta a nők 
figyelmét arra, hogy ha férjük, barátjuk rest lenne, akkor a szeretet 
megvonásának eszközét is alkalmazhatják – utalt egy évszázados női 
fegyverre a történész, aki azzal zárta megemlékezését, hogy a nem-
zeti ünnepen a nőkre is fordítsunk figyelmet, mert nélkülük nem lett 
volna forradalom.

Az ünnepségen részt vett a XVIII. kerület lengyel testvérváro-
sának, Dąbrowa Tarnowskának a küldöttsége is. Tadeusz Kwiatkowski 
polgármester a koszorúzást követően úgy nyilatkozott, hogy a lengyel 
nép emlékeiben is mélyen él a forradalom és szabadságharc, hiszen 
sok honfitársuk is részt vett az 1848–49-es harcokban. 

– Legismertebb közös hősünk Bem József tábornok, a népszerű 
Bem apó, aki azért is fontos számunkra, mert a városunkhoz közeli 
Tarnówból származik – emelte ki a polgármester.

Folytatás a 4–5. oldalon

A kossuth téri 
megemléke-
zést követően 
ughy Attila 
polgármester 
az ünnep 
alkalmából 
a rózsa 
Művelődési 
Házban adta 
át a kerületi 
elismeréseket
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2 Közélet Mit jelent az európai és a nemzeti szuverenitás?

Városkép    

A fenti kérdésekre a XVIII. 
kerület hagyományosan ak-
tív európai városfejlesztési 
kezdeményezésekkel, kutatási 
és fejlesztési mintaprojektek 
kialakításával és végrehajtásá-
val válaszol. 

Európai mozgásterünk 
felmérése és kihasználása, az 
önkormányzatiság, a partner-
ségre építő közösségi város-
irányítás olyan tanulási folya-
mat, amelyhez rendelkezésére 
állnak az európai források, a 
hazai és az európai szakem-
berek, akárcsak a polgárok 
nyitottsága.

A kerület kiemelkedő nyi-
tottságát, évtizedes kezdemé-
nyezőkészségét és elismertsé-
gét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy az egyik legran-
gosabb európai városfejlesz-
tési program, az URBACT 
III egyik legsikeresebb hazai 
szereplője önkormányzatunk, 
amely 10 európai város kö-
zös projektjét kezdeményezte 
2016–18 között. A XVIII. ke-

rületi önkormányzat ennek 
érdekében 2015-ben sikeres 
előpályázatot nyújtott be 
(mintegy 80 európai pályázót 
megelőzve). A korábbi évek 
eredményes munkája nyomán 
az URBACT III programban 
Magyarország önkormányza-
tai közül egyedül vezető eu-
rópai partner lehet az Urban 
Green Labs  („városi zöld la-
borok”) elnevezésű projekt-
ben, amennyiben 2016 má-
jusában a végleges pályázati 
anyag is nyer. 

A végső pályázati sikerhez 
vezető program-előkészítés 
első fázisa most zárult le, több 
mérföldkövet érintve. Min-
denekelőtt: fontos előkészítő 
látogatások történtek, meg-
alakult a helyi projekttámo-
gató csoport, és a szlovéniai 
Mariborban lezajlott az előké-
szítő fázis zárókonferenciája.  

Az európai városfejlesz-
tési hálózat sikerének garan-
ciája az előzetes helyszíni 
helyzetfelmérés és a közös 
fejlesztési célok és eszközök 
áttekintése. Ennek érdekében 

önkormányzatunk projektve-
zetői és programtanácsadói a 
program vezető partnereként 
szakmai tanulmányutat tettek 
a 9 partnerváros mindegyi-
kében. Ezek között hasonló 
arányban vannak úgyneve-
zett felzárkózó európai város-
ok, többek között a közösségi 
költségvetéssel kísérletező 
Rzeszów (Lengyelország), az 
ipari övezeteket rehabilitáló 
Galaţi (Románia), a közössé-
gi kerteket építő Eszék (Hor-
vátország), illetve a hasonló 
terveket ápoló, kiemelten fej-
lett régiókat képviselő Salford 
(Nagy-Britannia), Heerlen 
(Hollandia) vagy Santiago de 
Compostela (Spanyolország).

A látogatások alapján cél-
egyenesben van a projektet 
előkészítő akcióterv kidolgo-
zása.

Közösségi 
várostervezés 
Helyi városfejlesztési szak-
emberek és civil szervezetek 
bevonásával megalakult a pro-
jekt részvételi alapú végrehaj-
tásához és a kerület polgárai-
hoz utat nyitó helyi támogató 
csoport, amely február máso-
dik felében egyeztette a várha-
tó munkamódszereket. Ezek 
közül kiemelkedik a legendás 
Walt Disney által kidolgo-
zott tervezési eljárás, amely 
a kreatív és kritikus, ugyan-
akkor reálisan végrehajtható 
tervezés garanciája lehet. A 
résztvevők üdvözölték, hogy 

kerületünkben a közösségi, 
decentralizált városfejlesztés, 
valamint a fenntartható, ak-
tív városi zöldterület-fejlesztés 
új módszertani és gyakorlati 
terepe lehet az URBACT III 
program. Kiemelten fontos 
az iskolák, a civil szervezetek 
aktív részvétele, a dinamikus 
szemléletformálás és a helyi 
polgárok valódi képviseleté-
nek garanciája.

Maribori 
összegzés
Az előkészítő fázis lezárásaként 
február végén Mariborban si-
keres zárókonferenciát tartot-
tak, amelyen a 10 partnervá-
ros mintegy 30 küldötte vett 
részt. A kerület megbízásából 
Szarvas Attila alpolgármesteri 
minőségben, Hunyadi István 
projektvezetőként tartott elő-
adást, és összegezte a sikeres 
URBACT II projekt eredmé-
nyeit. Böhönyey Ágnes veze-
tő URBACT-szakértőként a 
március közepén benyújtandó 
végleges pályázati anyag elő-
készítéséről, az egyes városok 
kiemelt témajavaslatairól tar-
tott tájékoztatót.

A sikeres előkészítő tevé-
kenység jó esélyt teremt arra, 
hogy az URBACT III prog-
ram egyetlen magyar veze-
tő partnere újabb két évre 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata és polgárai 
lehessenek, s valóra válthas-
sák az ígéretet: Európa – ér-
tünk.

� 1989 óta nem uralta az európai polgárok 
gondolkodását, az európai döntéshozók, 
az önkormányzati képviselők és a csalá-

dok napi eszmecseréit az a kérdéskör, hogy mit 
jelent az európai és a nemzeti szuverenitás, mi 
az egyenlege az elmúlt évtized európai integrá-
ciójának, s várhatunk-e az eddiginél több forrást, 
nagyobb mozgásteret saját szűkebb pátriánk 
számára. 

A maribori zárókonferencián 10 partnerváros mintegy 30 küldötte vett részt
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Európa 
–értünk?
Úton a közösségi városfejlesztés európai modelljéhez

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.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyENEs
JogI tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

pEstsZENtLőrINc-
pEstsZENtIMrE 

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

és Hatósági Iroda:
Dr. HuNyADkürtI sZILVIA

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

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

XVIII. kErüLEtI 
korMáNyHIVAtAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4352

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

és 13-16, P.: 8-12
 

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

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

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

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

okMáNyIroDAI 
kIrENDELtség 

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

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

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

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

pINtér káLMáN  
sZAkrENDELő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkApItáNyság
Üllői út 438.  

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

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

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

köZbIZtoNságI cENtruM
Kondor B. sétány. 1.

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

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

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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kiemelte továbbá a fejlesztések 
fontosságát: „Annak, ami az is-
kolában történik, a gyermekek 
boldogságát, adottságaik kibon-
takoztatását, a siker örömét,  
a tudás megszerzését, az alkotást, 
a közösséghez tartozás élményét 
kell szolgálnia.”
Az elnyert pályázatok sikeres-
ségét jól mutatja, hogy ott, ahol 
már korábban befejeződtek a fel-
újítások, sokkal hatékonyabban 
működnek az intézmények, és 
nem utolsósorban sokkal alacso-
nyabbak a rezsiköltségeik.  
„Nagy összefogást említettem, 

hiszen sok szereplője 
van egy ilyen történet-
nek. Végtelen öröm 
számomra, hogy sok 
egyeztetést és tárgya-
lást követően rendel-
kezésre állnak ilyen 
források. Ezekre min-
denhol nagy igény mu-
tatkozik, de a kerületről 
elmondhatjuk, hogy 
egy eredményes soro-
zatban vagyunk, hiszen 
a másfél milliárdnyi 
forintot közelíti az  

szen az utolsó simítások van-
nak hátra, és utána valóban 
elmondható lesz, hogy a nagy 
összefogás és az európai uniós 
támogatás eredményeképpen 
– amihez a jelenlegi önkor-
mányzat biztosított egy plusz-
keretet – megvalósulhatott egy 
nagyon komoly épületenergeti-
kai korszerűsítés az iskolában. 
A felújítás összege a 170 millió  
forintot is meghaladja, ha 
mindent �gyelembe veszünk. 
Ennek keretében az épület kí-
vül-belül megújulhatott, meg-
szépülhetett, de a látványnál 
is fontosabb az előremutatót 
technika, az, hogy a nyílászá-
rókban, a napelemekben, nap-
kollektorokban, a homlokzat- 
és a tetőszigetelésben sikerült 
a kornak megfelelő technikát 
alkalmazni. Ennek köszönhe-
tően kevesebb energiát kell fel-
használni, ami nyilvánvalóan ki-
sebb költséggel jár, s ami nagyon 
lényeges: a korszerű technika 
révén számottevően csökken  
a károsanyag-kibocsátás, ami  
a �atalok, a jövő nemzedéke  
számára még nagyobb jelentő-
ségű. Bár a mi szempontunkból 
is, hiszen nekünk sem mindegy, 
hogy egy ilyen nagy zöldfelüle-
tekkel rendelkező kerületben mi-
lyen mértékű a károsanyag-kibo-
csátás, a levegő szennyezettsége” 
– mondta Kucsák László.
Az országgyűlési képviselő  

az összeg, amit ilyen – hangsú-
lyosan óvodákban, bölcsődékben  
és iskolákban végrehajtott – 
energetikai korszerűsítésre tud-
tunk fordítani. Többes számban 
beszéltem, mert amikor a kor-
mány tevékenysége által ren-
delkezésre állt a forrás, akkor 
nyilván kellett az önkormány-
zat is, hiszen pluszszerepet vál-
lalt összeggel, munkatársakkal,  
koordinációval, és az is rendkí-
vül fontos volt, hogy az elején 
egy jól megírt pályázat 
álljon rendelkezésre.  
Mindenkinek örö-
mére szolgál ez  
a fejlesztés, az, hogy 
még kellemesebb él-
mény a diákoknak, 
a pedagógusoknak 
belépni az iskolába. 
Bízom abban, hogy  
a kicsik és a nagyobbak,  
a �atalok egyaránt 
örülnek, és hogy ez-
által is hozzá tudtunk 
tenni valamit ahhoz 
a munkához, ami  
a pestszentimrei Táncsics isko-
lában folyik” – zárta a beszédét  
Kucsák László.

A technológiai fejlesztéseknek 
köszönhetően jobb lett az épü-
letszerkezetek hőszigetelése, 
ami a jóval költségkímélőbb 
üzemeltetés mellett komfor-
tosabbá tette a környezetet is.  
Az iskolákban a teljes körű be-
ruházás „hosszú évekre biztosít-
ja a költséghatékony működést 
és a megfelelő környezetet” a di-
ákok számára. A korszerű nyí-
lászárók, a felújított homlokza-
tok hozzájárulnak ahhoz, hogy 

mind a dolgozók, mind a gyer-
mekek kellemesebb és bizton-
ságosabb környezetben tegyék  
a dolgukat, hogy hatékonyab-
ban lehessen ellátni az oktatá-
si-nevelési feladatokat.
Az ünnepségen tartott be-
szédében Lévai István Zoltán 
is köszöntötte a megjelente-
ket: „Szeretném megköszönni  
Kucsák László képviselő úr 
közbenjárását, tevékenysé-
gét az iskola tekintetében,  
hiszen közbenjárására sike-
rült megvalósítani a fejlesztést.  
Úgy gondolom, hogy az iskolára 

� A Környezet  
és Energia  
Operatív  

Program (KEOP) 
keretében egy újabb 
felújított kerületi 
intézményt adhatott 
át Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre ország- 
gyűlési képviselője. 
A kormányzattal való 
sikeres együttműkö-
désnek és az európai 
uniós finanszírozás-
nak köszönhetően a 
Táncsics Általános és 
Német Nemzetiségi 
Iskola épületenergeti-
kai fejlesztése valósult 
meg. A KEOP-támo-
gatás összege  
168 010 693 Ft volt.  

VÁROSKÉP        

Az átadási ünnepsé-
get Kucsák László 
mellett Lévai István  
Zoltán alpolgármes-

ter és az intézmény vezetője,  
Svélecz Edit igazgató asszony 
nyitotta meg. Az országgyűlési 
képviselő az iskola tanulói és ta-
nárai előtt mondott beszédében 
kiemelte azt a rengeteg munkát, 
amelynek jóvoltából 
a kerület egy újabb 
intézménye újulha-
tott meg. 
„Nagy öröm szá-
momra, hogy ezen a 
napsütéses délelőttön 
itt lehetünk a Tán-
csics iskolában, mert 
egy nagyszerű munka  
a végéhez közeledik. 
Az intézményvezető  
asszony említette, 
hogy látja a fényt 
az alagút végén, hi-

REMÉNYTELI JÖVŐ  
GYERMEKEINKNEK 
Kucsák László: 2015-ben másfél milliárd forintból újultak meg a kerület oktatási intézményei

„
„HOSSZÚ ÉVEKRE  

BIZTOSÍTJA  
A KÖLTSÉGHATÉKONY  
MŰKÖDÉST  
ÉS A MEGFELELŐ  
KÖRNYEZETET „

nagyon ráfért a felújítás. Szívből 
kívánom az ide járóknak, hogy 
élvezzék és vigyázzanak rá.”
A hivatalos átadóünnepséget az 
igazgató asszony beszéde zárta. 
Svélecz Edit, miután üdvözölte  
a megjelenteket, köszönetet 
mondott azoknak, akik a mun-
kájukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy komoly változás valósul-
jon meg az iskola életében. El-
mondta, milyen jó az, hogy szép 
iskolába térhetnek be minden 

reggel tanulók és ta-
nárok, és hogy ezu-
tán az óvodások sem 
egy kissé lerobbant 
iskolaépületet látnak, 
ha kinéznek az abla-
kon, hanem egy meg-
szépült környezetet. 
Reményét fejezte 
ki, hogy az ovisok 
számára vonzó lesz  
a gondolat, hogy  
a későbbiekben eb-
ben az iskolában foly-
tassák a tanulmányai-
kat. Külön kitért arra, 

hogy a napelem és a napkollek- 
tor használata – ökoiskolaként  
– a gyerekek szemléletét még 
inkább formálhatja, és a he-
lyes irányba terelheti. A nem-
zeti színű szalag átvágása után 
a gyermekek ünnepi műsorral 
kedveskedtek a vendégeknek. 
Remélhetőleg egész életükben 
elkíséri majd őket az az élmény, 
hogy egy gyönyörű, megújult 
iskolában tanulhattak. S talán 
egy napon majd a gyermekei-
ket is abba az iskolába vezetik 
kézen fogva, ahol ők tanultak  
egykoron. 

Homlokzati hőszigetelés (12 cm) 2429 m2

Lapostető hő- és vízszigetelése (20 cm) 1357 m2 
Külső nyílászárók cseréje 88 db 

Gépészeti korszerűsítés:
■ 3 db 60 kW-os kondenzációs fali kazán
■ 7 db napkollektorból álló HMV előállító  
   rendszer 1000 l-es tárolóval
■ termosztatikus szelepek cseréje 133 db

Elektromos korszerűsítés:
■ beltéri lámpatestek energiatakarékosra  
   történő cseréje 480 db
■ 50,5 kW teljesítményű naperőmű telepítése  
   napelemek száma 203 db
■ villámvédelmi rendszer felújítása

Támogatás összege: 168 010 693 Ft

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola
Támogatás összege: 168 010 693 Ft

A felújítás a jó  
együttműködés 
példája

Az intézmény  
összes nyílászáróját  
kicserélték

„A FELÚJÍTÁS  
CÉLJA: AZ OKTATÁS  
JÓ FIZIKAI  
KÖRNYEZETÉNEK  
A BIZTOSÍTÁSA

tancsics_1-2.indd   1 2016.03.21.   12:00
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�a március 15-i 
nemzeti ünnep 
alkalmából 

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre ön-
kormányzata a ha-
gyományokhoz híven 
kitüntetéseket ado-
mányozott. a rózsa 
Művelődési Házban 
Ughy attila polgár-
mester köszöntötte 
a díjazottakat, akiket 
példaképként az 
1848–49-es forra-
dalom és szabad-
ságharc hőseihez 
hasonlított. 

puskás AttILA

Ughy Attila a beszédében ki-
emelte, hogy Magyarországot 
a történelme során számos 
igazságtalanság érte. Háborúk 
sújtották, gyilkosok tizedelték 
a nemzetet, de mindig voltak 
olyanok, akikben a megrázkód-
tatások felébresztették a haza-
szeretetet, a szabadságvágyat és 
a hitet.

Kedves 
Kötelesség
– Ezek az emberek a hősök. A 
mi hőseink, akiknek szembe-
fordulása, felkelése mindig úgy 
hatott, mintha ezernyi harang 
kondulna egyszerre, és ránta-
ná ki ágyából az összes többi 
embert. A hősök újabb és újabb 
hősöket keltettek fel a párnák 
közül, hogy harcba szálljanak, 

dacoljanak a halállal, legyőzzék 
a szenvedést, és elűzzék a bűnt. 
Belőlük lettek a 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
századosai, ezredesei, táborno-
kai, akiket egyre több és több 

hős követett, és ez a felkelés 
hozta el azt a nagy nemzeti 
összefogást, a nemzeti öntudat 
kiteljesedését is, amely olyan 
erősen forrt eggyé, hogy a zsar-
nok önkény nem bírt vele. Azt 

gondolom, hogy a véráztatta 
magyar történelem oly sok fel-
kelésében van egy nagy, közös 
igazság: a szabadságért, a hazá-
ért folytatott küzdelem végződ-
jön bárhogyan is, tiporjanak 

el bennünket százezres idegen 
túlerők, a hőseink minden kor-
ban itt éltek és élnek közöttünk 
– fogalmazott a polgármester.

A kitüntetéseket Ughy Attilá-
val közösen Lévai István Zoltán 
alpolgármester adta át, s ahogy 
arra a polgármester rámutatott, 
az önkormányzat ezzel egy ked-
ves kötelességének tesz eleget 
évről évre. 

– Egy közösségnek kötelessé-
ge emlékezni a saját példaképe-
ire. Megmutatni, hogy ők azok 
az emberek, akik gondoznak, 
tanítanak, gyógyítanak, segíte-
nek a rászorulókon, művelnek 
és építenek. Csendben és ész-
revétlenül teszik, amit tenniük 
kell, mégis egész lényükben ott 
lakozik a mindennapi rendkívü-
li hősiesség. 

a MindennaPoK 
Hősei
– Mi ismerjük a hőseink nevét, 
és minden körülmények között 
kötelességünknek tartjuk, hogy 
megmutassuk és bemutassuk 
őket az utókornak, a bennün-
ket követő generációknak, hogy 
lássák a gyermekeink, kikhez, 
mikhez kell igazodniuk, mi a 
példa, ki a példa, milyen „ide-
genvezetők” munkássága kí-
sérheti őket, mutathat irányt a 
számukra még járatlan utakon 
– tette hozzá a polgármester.

A mindennapokban névte-
lenül, emberségből, elhivatott-
ságból, kötelességtudatból a 
közösségért dolgozók ünnepe a 
kerületi kitüntetések átadása. 

– Nekik köszönhetjük, hogy 
itt, a kerületben, nem emberek 
sokaságaként, kisebb-nagyobb 
idegen csoportok halmazaként, 

hanem valódi közösségbe ren-
deződve élhetünk – hangsúlyoz-
ta Ughy Attila. 

A polgármester szerint 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
olyan közösséggé vált, amely 
számtalan értéket teremtett 
önmagának, és ezeknek az ér-
tékeknek az őrzői, ápolói és to-
vábbadói azok, akik évről évre 
elismerésben részesülnek.

igAZ lElKű 
ForrAdAlMár és 
gyÓgyítÓ igAZgAtÓ 

Az önkormányzat 
posztumusz díszpolgári 
címet adományozott dr. 
Balogh györgynek, aki 
az 1956-os forradalom 
során a helyi 
ideiglenes forradalmi 
nemzeti bizottság 
elnökeként szervezte 
a közbiztonságot és 
a közellátást. – olyan 
szabadságharcos volt 
ő, aki mindig az igazság 
oldalán kelt birokra 
– méltatta a néhai 
ügyvéd tevékenységét 
Ughy Attila. díszpolgári 
címet vehetett át 
dr. Maitz lászló, a 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
Egészségügyi 
szolgáltató nonprofit 
Kiemelten Közhasznú 
Kft. év elején leköszönt 
ügyvezető igazgatója 
is, akit a polgármester 
tisztelettel és nemes 
egyszerűséggel 
csak gyógyító 
kórházigazgatónak 
nevezett.

a példaképEk ElismErésE 
Erősíti a közösségEt

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

díszPolgár 
dr. BAlogh gyÖrgy
Az 1904-ben született jogásznak 1937 
után Pestszentlőrincen volt ügyvédi 
irodája. A vészkorszakban kereszt-
leveleket szerzett zsidó családoknak, 
a háború után tevékenyen részt vett 
Lőrinc újjáépítésében. Az 1945-ös or-
szággyűlési választásokon a Független 
Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári 
Párt színeiben nemzetgyűlési pótkép-
viselő, majd a párt ellehetetlenítése 
után független képviselő lett. 1956-ban 
a helyi ideiglenes forradalmi nemzeti 
bizottság elnökeként a közellátás és a 
közbiztonság megszervezésén dolgo-
zott. A forradalom bukása után átadta 
a kerület vezetését a tanácstitkárnak. 
Munkáját először megköszönték, de 
1957 júliusában elhurcolták őt. Az első 
tárgyalás után, 1958 februárjában or-
vosi javaslatra szabadlábra helyezték. 
Másnap hajnalban szívrohamban hunyt 
el. A címet posztumusz kapta meg.

dr. MAitZ lásZlÓ
1944-ben született Szombathelyen. 
1970-ben végzett a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen, 1972-
ben szakvizsgázott. Dolgozott a 
szombathelyi Markusovszky Kórház-
Rendelőintézetben és a kalocsai 
városi kórházban. 1979–1981-ig a 
XX., 1981–1985-ig a XVIII. kerületi 
tanács egészségügyi osztályát vezette. 
1985-ben a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és Rendelőintézet fogászati 
szakrendelésének vezető főorvosa lett, 
majd 1987–1991-ig a rendelőintézet 
ügyvezető főorvosa volt. 1991–2002-
ig a XVIII. kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálat igazgató 
főorvosa, 2007 végéig főigazgató fő-
orvosa. 2008-tól a Dél-pesti kórházhoz 
tartozó XX. kerületi és gyáli szak-
rendelő megbízott igazgatója. Évekig 

oktatott a SOTE menedzserképző 
tanfolyamán. 2010 októberétől 2015 
végéig a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelten Közhasznú Kft. ügyvezető 
igazgatója volt. 

„Pro Urbe 
Pestszentlőrinc-
PestszentiMre” díj
vÖrÖs árPád
Mélyépítő üzemmérnöki diplomát 
szerzett, majd műszaki tanárként 
dolgozott a Bókay Árpád Általános 
Iskolában, ahol szakköri szinten 
élhetett hobbijának, a táncolásnak. A 
hobbi rövid időn belül hivatásává vált. 
Létrehozta többek között a később 
művészeti iskolává alakuló Tébláb 
Táncgyüttest és a Tébláb Alapítványt, 
amelynek elnöke is. A Rózsa Műve-
lődési Házban táncházat szervezett, 
vezeti a Tébláb Szülők Csoportját, 
táncos nyári táborokat szervez, aktív 
tagja a Szabad Alkotók Körének, a 
Közművelődési és Sport Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke. Alapító tagja 
a Magyar Művészetoktatásért szerve-
zetnek. A Kárpát-medence népi kultú-
rájának hozzáértő művelője, tudását a 
tehetségek felismerésére, fejlesztésére, 
a magyar néptánchagyományok átadá-
sára fordítja.

„Pestszentlőrinc-
PestszentiMre 
Kerületért” díj 
doMoKos ádáM
A 90-es években a Malév Sport Club 
kosárlabda-szakosztályának edzője 

volt, 1994 óta az egyesület elnöke. 
Jelentős szerepe van a szakosztályok 
nyugodt működésének szervezésében, 
életképességük fenntartásában. Nagy 
figyelmet fordít a kerületi fiatalok 
egészséges életmódra való nevelésére. 
Ő maga is a mai napig aktív kosárlab-
dázó. Jelenleg több felsőoktatási intéz-
ményben óraadó tanár, szakterülete a 
környezetvédelem. Szaktanácsadóként 
segíti a Budapest Airport Zrt. és a 
XVIII. kerületi önkormányzat munká-
ját a zajvédelemmel, a légi közlekedés-
sel kapcsolatos témákban.

sági KAtAlin MArgit
„Anikó néni” – ahogy kerületszerte 
ismerik és szeretik – 1965 óta tanít itt, 
először a mai Táncsics Mihály Általános 
Iskolában, majd 1986-tól a Karinthy 
Frigyes Gimnáziumban. A biológia-
földrajz mellett a kémia szakot is elvé-
gezte, és mindhárom tantárgyát magas 
színvonalon tanította. Immár nyugdíjas, 
de a mai napig visszajár a gimnáziumba 
kémiaszakkört tartani, és lelkesen vesz 
részt az iskola egyéb programjain is. 

Művelődésért díj
CsíK árPádné
a XVIII. kerületi SOFI Életjel Alapít-
ványának elnöke 

dEáK ZsUZsAnnA
a Darus Utcai Magyar–Német Két 
Tannyelvű Általános Iskola tanítója 

goráCZ JÓZsEF
a Tébláb Művészeti Iskola igazgatója 

sArKAdi FErEnCné
a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanítója, a Piros Iskola 
Alapítvány kuratóriumának tagja 

végh ágnEs
a Hétszínvirág Óvoda nevelőtestüle-
tének tagja, az óvoda egyesületének 
vezetője

„gondosKodás 
az eMberért” díj
BAllA gáBorné
a Hétszínvirág Bölcsőde kisgyermek-
nevelője 

CsAPlár JUdit
a Csibekas Bölcsőde kisgyermeknevelője 

gáBor Andrásné
a Napsugár Bölcsőde kisgyermeknevelője 

sZABÓ Jánosné
a Hétszínvirág Bölcsőde dolgozója

Pestszentlőrinc-
PestszentiMre 
sPortérdeMéreM
PAtAKi KrisZtián
A magyar és a nemzetközi tékvandó 
élvonalába tartozó 5 danos mester, 
sokszoros magyar bajnok. A kerü-
letünkben élő sportoló a Budapesti 
Tigrisek SE vezetőedzője, egyben aktív 
sportolója. 2014-ben indított program-
jában a hátrányos helyzetű, rászoruló 
gyermekek ingyen sportolásra kaphat-
nak lehetőséget. Felkeresi és felkarolja 
a tehetséges gyermekeket is. 

sütŐné vidA AndrEA
A Kassa Utcai Általános Iskola taní-
tójaként közel két évtizeddel ezelőtt 
újfajta szabadidősport lehetőségét 
teremtette meg a diákok számára az 

aerobik révén, s megalapította a Kassa 
Fit-Dance csoportot. 

„Mi szívügyünK”  
elisMerő oKlevél
FArKAsné sElMECZKi ilonA 
díszüvegező, üvegdísztárgy-készítő 

FrEyBErgEr lásZlÓ
a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 
(NYÉVE) elnöke

horváth lásZlÓné
a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 
XVIII. kerületi nyugdíjas tagcsoportjá-
nak alapítója, vezetője 

nÓgrádi tÓth istván
énekes, kerületi kulturális műsorok 
fellépője, szervezője

sZűCs áKos
az Eötvös Loránd Általános Iskola 
történelem–magyar szakos tanára 

MráZ ilonA, sZűCs iMrE, 
doMonyi lásZlÓ
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. munkatársai

A Xviii. KErülEti 
ÖrMény nEMZEtiségi 
ÖnKorMányZAt 

KerületünK fiatal 
teHetsége 
nAgy KrisZtinA
a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára, 
intézményvezető-helyettes

AZ öNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI DíJAZOTTJAI

A díjazottakat ughy Attila polgármester köszöntötte

Az önkormányzat nevében Molnár Ildikó főjegyző és Lévai István Zoltán alpolgármester koszorúzott

A Vasvári-kopjafánál többek mellett galgóczy Zoltán alpolgármester és torma beáta 
önkormányzati képviselő is koszorút helyezett el
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5KözéletAz 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei

� vasvári Pál kop-
jafájánál zárult az 
1848–49-es forra-

dalom és szabadság-
harc kerületi megemlé-
kezéseinek sorozata. a 
pestszentimrei reformá-
tus templom kertjében 
álló emlékműnél az ady 
endre általános iskola 
diákjainak műsora nyi-
totta az ünnepséget. 

puskás AttILA   

A szabadságharcot felidéző ver-
sek és dalok után Csikány Ta-
más hadtörténész megemléke-
zett a forradalom kezdetéről és 
Vasvári Pál tragikusan végződő 
hősiességéről.

– A forradalom jórészt Vas-
váriról és a márciusi ifjakról 
szólt. Az események elindítói a 
március 13-i bécsi forradalom 
hírére szerveztek összejövetelt 
a Pilvax kávéházban. A 12 pont 
és a Nemzeti dal megszületését 
követően felkerekedtek, és sorra 
járva az egyetemi karokat egyre 
több fiatalt győztek meg arról, 
hogy csatlakozzanak hozzájuk – 
idézte fel a forradalom kitörését 
Csikány Tamás.

Petőfi Sándor március 15-én 
összesen négyszer szavalta el a 
Nemzeti dalt, utoljára a Nem-
zeti Múzeumnál. A forradalmá-
rok a 12 pontból kettőt minden-
képpen még aznap teljesíteni 
akartak: a sajtó szabadságának 
kivívását és a politikai foglyok 
kiszabadítását.

– Először a Landerer és 
Heckenast nyomdához mentek, 
ahol maga Landerer Lajos, az 
egyik tulajdonos várta őket, lé-

vén hogy az udvar besúgójaként 
tudta, mi történik. Petőfi felszó-
lította őt a Nemzeti dal és a 12 
pont kinyomtatására. Landerer 
hiányolta a cenzor engedélyét, 
és megtagadta a nyomtatást, de 
odasúgta a költőnek, hogy fog-
laljanak le egy nyomdagépet a 
nép nevében.

így kezdődtek az 1848–49-
es események. Egy vér nélkül 
megnyert, majd véresen levert 
forradalom eseményei, amelyek 
azért is voltak különlegesek, 
mert azok az ifjak, akik a kez-
detekkor szavakkal buzdították 
az embereket, a későbbiekben, a 
harcok során tettekkel is bizo-
nyítottak.  Fegyvert fogtak, és 
egyesek tisztként, mások köz-

legényként küzdöttek a csatate-
reken. 

A megemlékezést a kopja-
fánál is koszorúzás zárta. Az 
önkormányzat nevében Lévai 
István Zoltán alpolgármester és 
Molnár Ildikó főjegyző asszony 
helyezett el koszorút. Hason-
lóképp emlékezett a hősökre 

Bauer Ferenc (Pestszentimrei 
Városrészi önkormányzat), 
Pilcsák Csaba (XVIII. kerületi 
kormányhivatal), Körösfő test-
vérváros nevében Péntek László 
alpolgármester és Bódis László 
RMDSZ-elnök, továbbá a kerü-
leti pártok, társadalmi és civil 
szervezetek képviselői.

a márciusi ifjak
forradalma
Vasvári Pál kopjafájánál zárult a kerületi megemlékezések sorozata
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A legismertebb e bátor asszo-
nyok közül a szegény családból 
származó Bányai Júlia, aki a 
hazaszeretetével, a tenni akará-

sával és a férfiakét is felülmúló 
bátorságával tűnt ki a szabad-
ságharcban. 

– A márciusi ifjak közül 

Jókai Mór személyesen arra 
kérte a honleányokat, hogy 
kitartásra buzdítsák a forra-
dalmárokat. Nőmozgalmak 

szerveződtek országszerte a 
szabadságharc mellett. A lá-
nyok, asszonyok varrták az 
inget, a lábbelit az újoncoknak, 
vagy kötszert készítettek, ápol-
ták a sebesülteket – mondta 
a március 11-i pestszentimrei 
ünnepségen tartott beszédében 
Fehér Ottóné, a Táncsics Álta-
lános és Német Nemzetiségi Is-
kola magyar szakos tanára. – A 
harcokban is részt vevő Bányai 
Júlia a piski csatában megsebe-
sült, felépülése után felderítő 
feladatokkal bízták meg. Az 
általa megszerzett értékes in-
formációk elismeréseként Bem 
József tábornok századossá 
léptette őt elő.

A forradalom és szabadság-
harc veresége után Bányai Júlia 
Törökországba emigrált, majd 
egy rövid erdélyi hazatérést kö-
vetően – császárellenes össze-
esküvés miatt – ismét külföldre 
kellett menekülnie. 1883-ban 
Kairóban hunyt el.

Bányai Júlia emléktáblájá-
nál a XVIII. kerületi önkor-
mányzat nevében Lévai István 
Zoltán alpolgármester és Mol-
nár Ildikó főjegyző asszony he-
lyezett el koszorút. Koszorúval 
tisztelgett továbbá Bauer Fe-
renc (Pestszentimrei Városré-
szi önkormányzat), Galgóczy 
Zoltán és Torma Beáta (Fidesz), 
Kiss István (KDNP), Stadler 
Gyula (LMP), Petrovai Lász-
ló (PM), valamint az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület, a 
XVIII. kerületi Német Nem-
zetiségi önkormányzat és az 
imrei iskolák és óvodák képvi-
selői is. 

Ê p. A.

A szAbAdsághArc 
AmAzonjAi
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei között nemcsak férfiak vol-
tak, hanem olyan nők is, akik a tiltás ellenére férfiruhába bújva beálltak a hon-
védek közé, és mintegy amazonként küzdöttek. 

akiknEk 
mEgdobbant 
a szívE Ezért 
a vidékért 
Minden olyan személyiséget, aki meghatározta 
Pusztaszentlőrinc (a mai Pestszentlőrinc) életét az 1860-
as évektől az 1900-as évek elejéig – amikor még kevesen 
laktak itt – szoros szál fűzött az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharchoz. Az előző számunkban közölt visz-
szaemlékezést folytatjuk.

Az időutazásban a 19. század végéről a 20. század elejére érkezve 
megtudhatom, hogy Szemere Miklós országgyűlési képviselő, nagy 
kártyás, lóversenyistálló-tulajdonos hatalmas kártyanyereségéből 
megvásárolta a Cséry család pusztaszentlőrinci földbirtokát. Rö-
vid időn belül svájci mintára mutatós külsejű lövőházat épített itt, 
amely 1903. május 5-én nyílt meg. Az épület homlokzatát gipszdí-
szítésbe írt szöveg ékesíti: Caput Gloriae Virtus (Legfőbb dicsőség a 
vitézség). Az ünnepélyes átadáson részt vett József Ágost főherceg, 
Auguszta királyi hercegnő, Andrássy Géza, Apponyi Henrik, Bat-
thyány Elemér, Csekonics báró, Esterházy Mihály, Festetics György, 
Szapáry Pál, Széchenyi Péter és sok más híres ember. Szemere Mik-
lós az alkalomra 48-as díszegyenruhát csináltatott a szabadsághar-
cos veteránoknak, és kikocsiztatta őket az ünnepségre.  Ez nem 
volt véletlen, mert a Szemere család az 1848-as eszméket képviselte. 
Miklós édesapja, Szemere István 17 évesen honvéd főhadnagy volt a 
szabadságharcban, 22 csatában vett részt, és Buda ostromában meg 
is sebesült.  Szemere Bertalan, a miniszterelnök száműzetésbe ke-
rült, Szemere János kormánybiztos a hírhedt josephstadti börtönben 
elvesztette szeme világát. 

Szemere Miklós a honvédelem érdekében kívánta fejleszteni a fi-
atalság sporttevékenységét. A lövöldét a magyar ifjúságnak építtette, 
„hogy tanulja megvédeni hazáját”, majd határozottabban is fogal-
mazott: „A hadierények legeleje, harcképességének alapköve a pon-
tos céllövésben és találásban van, s honvédelmi szempontból nem 
meghalni kell a hazáért, de élni és az ellenséget eltalálni.”  

A megnyitót követően máris megindult az országos, majd a nem-
zetközi lőversenyek sorozata, s az eseményeket nagy vendéglátások 
követték.  

Krúdy Gyula ezt írja Szemere Miklós udvartartása című tárcájá-
ban: „Hát azt meg kell hagyni, hogy traktálni azt tudott!

Talán ezer embert is látott vendégül Szentlőrincen, amikor az 
egyetemi fiúk első versenyzésüket tartották céllövészetből.” 

Szemere Miklós honosította meg Magyarországon a cselgáncsot. 
Japánból hozatott megfelelő edzőt az ifjúság harmonikus testi és 
szellemi nevelése érdekében. Az irodalomtörténetbe is belekerült a 
neve. Részben saját irodalmi munkásságával, irodalmat támogató 
szerepével, de leginkább azzal, hogy ő szolgált alapul az egyik legis-
mertebb Krúdy-hős, Alvinczi Eduárd alakjának megformálásához. 

S ha már a 20. század elején vagyok, a lövőháznál, előreforgatom 
az idő kerekét ötven évvel. A patinás épületen ezt hirdeti egy táb-
la: Május 1. strand, és a tikkasztó nyári hőségben sorba állnak az 
emberek, hogy bejussanak az öltözőként üzemelő épületbe. Ahogy 
telt-múlt az idő, egyre romlott az állaga, de reménykedve várta sorsa 
jobbra fordulását. A 2000-es évek elején szerencsére felújították az 
épületet, és Zila László kerületi cukrászmester „békeidőket” idéző 
polgári kávéházat varázsolt a helyből, ahol immár hagyományosnak 
mondható irodalmi esteket is tartanak. 

A Kossuth Lajos tér parkjában merengéssel töltött idő után a hét-
köznapi élet vesz körül. Hazaindulok…

Ê Fülep Erzsébet

nEM BúJt A nyUgodt állásBA
vasvári Pál Kossuth lajos titkáraként nyugodt állás-
sal rendelkezett, de 1849 elején feladta ezt az állást, 
és csatlakozott a népfelkelőkhöz. szabadcsapatot 
verbuvált, amelynek a vezetője lett, bár nem volt 
katonai képzettsége. A halálát is ez okozta, amikor 
katonáival Erdélyben, a gyalui-havasokban csapdá-
ba esett, és az Avram iancu vezette román csapatok 
lemészárolták őket.

Az önkormányzat nevében Molnár Ildikó főjegyző és Lévai István Zoltán alpolgármester koszorúzott

A Vasvári-kopjafánál többek mellett galgóczy Zoltán alpolgármester és torma beáta 
önkormányzati képviselő is koszorút helyezett el
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Az év vége  
az új határidő
A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
szerint eredetileg tavaly március 1-jéig 
fizethettek kedvezményes díjat azok az 
ingatlantulajdonosok, akik nem a víz-
fogyasztáson alapuló elszámolást vá-
lasztották. 

Ezt a határidőt Ughy Attla polgármester javasla-
tára sikerült a Fővárosi önkormányzatnál mó-
dosítani és idén március 1-jéig kitolni.

A csatornázás befejezésének ellenére szük-
ségessé vált a határidő újabb módosítása, mert 
bár a XVIII. kerületben közel 8000 ingatlanhoz 
jutott el a közműszolgáltatás, a rákötés a tulaj-
donos kötelessége. Az önkormányzat támogatá-
sával a csatornacsonkokat díjmentesen vezették 
be az ingatlanok kerítésén belülre, ám a rákötés 
kisebb-nagyobb összegének előteremtése sokak-
nak gondot okoz, hosszabb időbe telik.

– Ezért Ughy Attila kezdeményezésére az 
önkormányzat szeretné elérni, hogy ha a csator-
narákötések határideje december 31-ig kitoló-
dik, addig maradjon a mostani vízdíjelszámolás 
is, azaz az év végéig még az ingatlanon átvett 
folyékony hulladék mennyisége után fizethes-
sék az érintettek a díjat – informált Lévai István 
Zoltán alpolgármester.

Ê p. A.

Csatornarákötés 
elérhető áron
Az elmúlt évben lezárult a Budapest 
komplex integrált szennyvízelvezetése 
(BKisZ) projekt. A kerületben mintegy 
8000 háztartást kapcsoltak be a rend-
szerbe. A fővárosi projekthez kap-
csolódva a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. kedvező konstrukciót 
dolgozott ki a házi bekötések tervezé-
sére és kivitelezésére. 

– Megrendelőink részére 2014-ben 448, 2015-
ben, illetve idén január végéig 206 tervet ké-
szítettünk el. A kivitelezésre tavalyelőtt 180, 
azóta 106 megrendelést kaptunk – tájékoztatott 
Vargáné Gedei Anikó, a városüzemeltető cég 
ügyfélszolgálatának vezetője. – Társaságunk 
eddig 231 házi csatornarákötést készített el. 

Az önkormányzattól kapott információk 
szerint a Fővárosi Csatornázási Művek által 
a kerületben üzemeltetésre átvett csatornázá-
si szakaszokon még több mint 3000 háztartás 
nem adta be a házi bekötésre vonatkozó tervet. 
A Városgazda továbbra is versenyképes áron 
kínálja erre vonatkozó szolgáltatását. A cég, 
amely önkormányzati hátterű vállalkozásként 
könnyen elérhető a kerületiek számára, a ter-
vezésre és a kivitelezésre is teljes körű garanciát 
vállal. A szükséges dokumentumok beszerzését, 
az egyeztetéseket, a bejárásokat személyesen in-
tézik a Városgazda munkatársai, és az elvégzett 
munkáról számlát kap a megrendelő.

Az engedélyes tervek elkészítése teljes körű 
ügyintézéssel 22 ezer forint plusz áfába kerül. 
Az árajánlat készítése díjmentes, a kivitelezési 
szolgáltatás alapára anyagköltséggel együtt fo-
lyóméterenként 7200 forint plusz áfa.

A Városgazda felhívja az érintettek figyelmét 
arra, hogy – a részben európai uniós támogatás-
ból megvalósult projektben vállalt kötelezettsé-
gek alapján, az érvényes önkormányzati rende-
lettel összhangban – a házi rákötés kiépítésének 
határideje 2016 vége. 

Városkép

Helyesbítés
A Városkép 2016. 4. számában közzétett „Részt 
vesz az iskolák finanszírozásában az önkor-
mányzat” című cikkében tévesen írtuk, hogy 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) helyi tankerületét március 1-jétől új 
igazgató vezeti. Változás valójában a KLIK 
elnökének személyében történt, a Budapesti 
XVIII. kerületi Tankerület igazgatója továbbra 
is Hományi Tamás Márton. A tévedésért elné-
zést kérünk az érintettől és az olvasóktól is. 

Felhívás
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzatának Képviselő-
testülete (1184 Budapest, Üllői út 400.) pályá-
zatot hirdet az önállóan működő Borostyán 
Szociális Szolgálat (1188 Budapest, Címer u. 
88.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. au-
gusztus 1-jétől 2021. július 31-ig szól.
Munkavégzés helye: 1188 Címer u. 88.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2016. augusztus 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
április 4.
A „KöZIGÁLLÁS” közszolgálati állásportálon 
történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további in-
formációt Nagy Ágnes ad a 296-1393 telefon-
számon.
A pályázati feltételek és a benyújtandó iratok, 
igazolások részletes felsorolása a www.bp18.hu 
honlapon található.

Óvodai 
beiratkozás 
A Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata fenntartásában működő óvodákban a 
2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás 
időpontja: 2016. május 3–5-én 8.00–17.00 óra 
között. 
A részletes hirdetmény a fenntartó www.bp18.
hu honlapján, nyomtatott formában pedig az 
intézmények hirdetőtábláján olvasható.

Szanyi Tibor 
bemutatkozott
lesz-e meglepő bejelentés? – talál-
gatták a szimpatizánsok vendégvárás 
közben az üllői úti MsZP-székházban, 
ugyanis az a szanyi tibor európai par-
lamenti képviselő volt a Bal18 Közéleti 
kávézó márciusi vendége, aki bármikor 
képes meglepni a hallgatóságot.

A rendezvény házigazdája Kunhalmi Ágnes 
országgyűlési képviselő, az EP- képviselő 
beszélgetőpartnere Gyuricza Péter újságíró 
volt.

Szanyi Tibor édes ízzel indított: minden né-
zőnek jutott a belga ajándék csokiból. Gyuricza 
Péter az üdvözlő szavait követően a brüsszeli 
Európai Parlament legfrissebb hírei felől kér-
dezett. Ilyen hírként az EP és Törökország tár-
gyalásáról tett említést a képviselő:

– Az Európa felé tartó emigránsáradat fel-
tartóztatásában, megszűrésében Törökország-
nak kiemelt feladatai lehetnének. Ezen felada-
tok beárazása, meghallgatván a török államfő, 
Erdogán igényeit, nem járt sikerrel. Egyszerű-
en elfogadhatatlan volt a török ajánlat.

– Kiválnak-e a britek az unióból? – hang-
zott el a következő kérdés. 

Szanyi Tibor válaszából kiderült: egy na-
gyobb összegben is lefogadná, hogy a későbbi 
népszavazáson a bennmaradás mellett voksol-
nak.

A képviselő némi iróniával emlékeztetett 
a szocialista frakció által javasolt összeurópai 
bérrendezési megoldásra, amelynek értelmé-
ben minden európai uniós államban egységes 
minimálbért vezetnének be. 

– Pezsgőbontást érdemelne a javaslat, mert 
hát tíz év elteltével még csak napirendre sem 
került, pedig lenne rá igény – mondta. 

Elérkezett az ellenzékben politizáló MSZP 
értékelésének ideje. Szanyi Tibor a program-
ról, pontosabban annak hiányáról így fogal-
mazott: ma már programalkotással senki sem 
foglalkozik. 

– Mit várok az MSZP-től? – tette fel a kér-
dést, majd azonnal meg is válaszolta: – Re-
ményt, szolidaritást, 2018-ban győzelmet. 

Emlékeztette a hallgatóságot az „Apa, kez-
dődik!” címmel a weboldalán közzétett írására, 
amelyben a helyzetértékelésen túl arra is kitér, 
mit is kellene csinálni a párttal. Tervei megva-
lósításához meg is tette az első adminisztratív 
lépést: 

– Döntöttem, elindulok a pártelnöki posz-
tért.

Az est végére a csoki elolvadt a szájakban, 
de hogy az édes szájíz megmaradt-e a rendez-
vényt követően is, az maradjon a hallgatóság 
titka.

Ê gönczöl A.

A bevándorlás kérdésében 
Magyarország dönthet
Magyarországnak nem menekült-, hanem bevándorlási kérdéssel kell szembenéz-
nie, ami nemzeti hatáskör, és ezen a szinten az állam szabadon dönthet arról, hogy 
kikkel akar együtt élni és kikkel nem. többek között ezt mondta gulyás gergely, az 
országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke a Polgárok házában megrende-
zett fórumon.

A Kucsák László országgyűlési képviselő által 
kezdeményezett és házigazdaként moderált Pol-
gári Magyarországért elnevezésű beszélgetésso-
rozat március 17-i állomásán Gulyás Gergely a 
migrációs problémákról beszélve elmondta, hogy 
Magyarország teljesítette az ezzel kapcsolatos eu-
rópai uniós kötelezettségeit.

– Magyarország Európa egészét védi. Nyilván-
való volt, hogy a háborús térségből érkező embe-
rek között lesznek olyanok is, akik nem csupán 
a jobb élet reményében, hanem rossz szándékkal 
jönnek – fogalmazott a politikus. – Az uniós me-
nekültjog világossá teszi, hogy befogadási köte-
lezettsége az üldöztetés országához legközelebb 
eső biztonságos országnak van. Jelen esetben ez 
az ország Törökország. A délszláv háború idején 
Magyarországnak volt ilyen kötelezettsége, ami-
nek eleget is tett. A magyar álláspont a jelenlegi 
helyzetben tehát egyértelműen az, hogy beván-
dorlási kérdéssel állunk szemben, aminek elbírá-
lása nemzeti hatáskör.

Gulyás Gergely az egészség- és az oktatás-
ügy jelenlegi helyzetére áttérve felsorolta azokat 
az eredményeket, amelyeket az Orbán Viktor 

miniszterelnök vezette kormány 2010 óta elért. 
    – Az oktatásban végbement változások iránya 
alapvetően jó volt. Tarthatatlan volt a korábbi 
állapot, hogy az önkormányzatok tartsák fenn 
az oktatási intézményeket, mert ez az eladóso-
dásukhoz vezetett – mondta a politikus, aki az 
egészségügyről szólva visszautasította azokat a 
vádakat, miszerint a kormány semmit nem tett e 
terület fejlesztéséért. – A kormány megszüntet-
te a gyógyszerkasszát jellemző pazarlást azzal, 
hogy a nagy gyógyszergyártó cégek profitjából 
100 milliárd forintot elvonva az azonos ható-
anyagú gyógyszerek közül az olcsóbbat támo-
gatja. 

A jelenlegi belpolitikai erőviszonyokat Gulyás 
Gergely úgy jellemezte, hogy szerinte nagy párt-
nak a Fidesz nevezhető ma Magyarországon, míg 
az ellenzéki oldalon az MSZP közepesnek mond-
ható, a többi baloldali párt pedig kicsi, vagy nem 
is mérhető. 

– A baloldal sok belviszálya is azt mutatja, 
hogy nem tekinthető kormányzásképes erőnek. 
A Jobbik erős párt, de egyedül van.

Ê puskás Attila

Az emeleti terem megtelt, aminek kapcsán 
Ujvári Miklósné, a fórumot szervező Együtt 
Pestszentimréért Egyesület elnöke úgy fogalma-
zott, hogy érdemes volt civil szervezetként létre-
hozni ezt a fórumot.

– Magam is vállalkozó vagyok már 1992 óta, 
és úgy éreztem, hogy pont mi vagyunk azok, 
akik kevés olyan fórumon vehetünk részt, amely-
nek az a célja, hogy megismerkedjünk a lehetősé-
geinkkel – mondta Ujvári Miklósné.

A rendezvény Lévai István Zoltán beszámoló-
jával kezdődött. A városrészhez ezer szállal kö-
tődő alpolgármester az elmúlt évek fejlesztéseiről 
szólva kiemelte, hogy befejeződött az imrei vá-
rosközpont felújítása, és a fővárosi BKISZ projekt 
keretében megvalósult a kerület csatornázása is. 

– A központ modernizálásának eredménye 
többek között a megújult Imre-ház, ahol lehető-
ség van arra, hogy a helyi civil szervezetek kul-
turált körülmények között tartsák meg kisebb 
rendezvényeiket. Természetesen vannak még 
megoldandó problémák, mint például a Nemes 
utca felújításának a befejezése, ami az Ady End-

re és a Vasút utca közötti szakaszon a főváros 
feladata, de tovább kell enyhíteni a parkolási ne-
hézségeken is – mondta Lévai István Zoltán, aki 
a tavaly befejeződött csatornázás kapcsán rámu-
tatott: az idei év legfontosabb feladata az, hogy 
minél több ingatlantulajdonos csatlakozzon a 
fővezeték-hálózathoz. – Ennek érdekében az ön-
kormányzat valamennyi ingatlanra ingyen vezet-
te be a csatornacsonkot. A csatlakozást december 
31-ig kell megoldani, de ha szükséges, akkor az 
önkormányzat megpróbálja még egy kicsit kitol-
ni a türelmi időt.    

Az alpolgármester a 2016. évi tervekről el-
mondta, hogy több óvodai fejlesztés várható, az 
imrei piac próbaképp a katolikus templommal 
szembeni telekre költözik, folytatódnak a járda-
felújítások, és tovább javítják a csapadékvíz-elve-
zetést. Az egészséges életmódra serkentés jegyé-
ben négy helyen létesül szabadtéri fitneszpark: a 
Hősök terén, a Lakatos-lakótelepnél lévő Görög-
dombon, valamint két később kijelölendő hely-
színen.

Ê p. A.

Vállalkozók találkoztak 
többek között a Pestszentimrén megvalósult fejlesztésekről, az önkormányzat ez 
évi terveiről, valamint a vállalkozások finanszírozási lehetőségeiről kaptak szakmai 
tájékoztatást azok a vállalkozók, akik március 7-én eljöttek az imre-házba, a szá-
mukra rendezett fórumra.
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Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal 
és 4 tartózkodással megalkotta 
1/2016. (II. 26.) rendeletét az ön-
kormányzat 2015. évi költség-
vetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról.   
p 2. A testület 13 igen szavazat-
tal, 4 ellenszavazattal és 3 tartóz-
kodással hozta meg 5/2016. (III. 
1.) rendeletét az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről. 
13 igen szavazattal, 3 ellensza-
vazattal és 4 tartózkodással az 
alábbiak szerint módosították a 
161/2015. (III. 19.) határozatot:
„Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzat 
képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által kiírt Otthon 
melege program keretében a Tár-
sasházak energiamegtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása c. ZFR-
TH/15 kódszámú pályázaton 
indulni szándékozó társashá-
zaknak/lakásszövetkezeteknek 
vissza nem térítendő önerő-tá-
mogatást biztosít. Az önkor-
mányzat által nyújtott önerő-tá-
mogatás mértéke a ZFR-TH/15 
pályázatban folyósított támoga-
tás 1/3-ad része, de lakásonként 
átlagosan legfeljebb 250 ezer fo-
rint oly módon, hogy az önkor-
mányzat a pályázaton nyertes 
lakóközösségek által felvett hitel 
törlesztőrészletéből a fentebb 
meghatározott részt vállalja ma-
gára. Az önerő-támogatást az 
önkormányzat havonta egyenlő 
részletekben folyósítja.”
A képviselő-testület felkérte 
a polgármestert, tegye meg a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a településfej-
lesztési és fenntartható fejlődési 
bizottság kiírja a pályázatot.
p 3. A testület 19 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással fogadta el 
a 6/2016. (III. 3.) önkormányzati 
rendeletet a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(V. 31.) rendelet módosításáról. 
p 4. A képviselők 17 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással hozták 
meg a 2/2016. (II. 26.) önkor-
mányzati rendeletet a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről és té-
rítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 
22.) rendelet módosításáról. 
p 5. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag alkotta meg 
a 3/2016. (II. 26.)  önkormány-
zati rendeletet a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. 
(II. 1.) rendelet módosításáról. 
p 6. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan hoz-
ta meg a 7/2016. (III. 3.) önkor-
mányzati rendeletet a 2016. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló 2/2008. (II. 1.) rendelet 
módosításáról. 
p 7. A testület 16 igen sza-
vazattal és 2 tartózkodással 
megalkotta 4/2016. (II. 26.) ön-
kormányzati rendeletét a helyi 
adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) 
rendelet módosításáról.  

hAtáRozAtok
p 8. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy az önkor-
mányzat a jogszabályi harmo-
nizáció érdekében felülvizsgálja 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
városrendezési és építési sza-
bályzatáról szóló 60/2006. (IX. 
12.) önkormányzati rendeletet, 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert, hogy a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 42. §-a szerinti 
tárgyalásos eljárást indítsa meg, 
folytassa le és tegye meg a szük-
séges intézkedéseket.
p 9. A testület 20 igen szavazat-
tal egyhangúlag úgy határozott, 
hogy a Belügyminisztérium által 
térfigyelő rendszer kiépítésére 
kiírt pályázat eredményeképpen 

létrejött rendszer fenntartása 
érdekében támogatja a Fővá-
rosi Vízművek Zrt-vel – a Víz-
művek vagyonkezelésében lévő 
Lakatos utcai víztornyon (hrsz. 
152648/3) antennák elhelyezése 
tárgyában – kötött bérleti szer-
ződés határozatlan idejűvé vá-
lását. 
A képviselők felkérték a pol-
gármestert, hogy a szükséges 
nyilatkozatot írja alá és juttas-
sa el a Vízműveknek, továbbá 
felhatalmazták őt arra, hogy 
amennyiben a jövőben költség-
hatékonyabb megoldás adódik a 
rendszer működtetésére, a bér-
leti szerződést felmondja.
p 10. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal, 3 ellenszava-
zattal és 3 tartózkodással elfo-
gadta a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. befektetési 
szabályzatát az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező tartalom-
mal.
p 11. A testület 18 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 19. 
§ (1) bekezdése alapján a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtár 
ingyenes használatába adja a 
pestszentimrei könyvtár üze-
meltetésére a Pestszentimrei 
Közösségi Házban (Vasút u. 
48.) található, az előterjesztés 
1. sz. mellékletében jelölt 140 
m2 alapterületű helyiségcsopor-
tokat a kialakításukat követő 
műszaki átadás-átvételi eljárás 
befejezését követő 5. napon. Az 
átadás feltétele, hogy a könyvtár 
PIK-be költözéséhez a Fővárosi 
önkormányzat is hozzájárul. A 
könyvtár kialakításának és első 
eszközbeszerzésének költségeit 
maximum bruttó 19 millió fo-
rint értékben a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
vállalja. Ennek fedezetét az ön-
kormányzat 2016. évi költségve-
tési rendelete biztosítja.
A testület felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre, 
és felhatalmazta őt a haszonköl-
csön-szerződés aláírására. 
p 12. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 3 tartózko-
dással úgy határozott, hogy a la-
kások bérletéről és elidegeníté-
séről szóló módosított 19/2011. 
(V. 31.) önkormányzati rendelet 
67. § (6) bekezdése alapján 2016. 
december 31-ig nem kíván kije-
lölni elidegenítésre a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény alapján 
elővásárlási joggal érintett ön-
kormányzati tulajdonban lévő 

lakást. A képviselők felhatal-
mazták a tulajdonosi bizottsá-
got, hogy ha vételi ajánlat ér-
kezik, ebben az évben minden 
ilyen esetben egyedileg döntsön, 
és a döntésről tájékoztassa a 
képviselő-testületet.
p 13. A testület 18 igen sza-
vazattal és 2 tartózkodással 
határozott arról, hogy az ön-
kormányzat a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnáziummal a laká-
sok bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (V. 31.) önkor-
mányzati rendelet 19. § (3) be-
kezdése alapján 2015. augusztus 
26-án kötött együttműködési 
megállapodást az előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező tarta-
lommal módosítsa. A képvise-
lők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására.
p 14. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással úgy határozott, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013.(V. 31.) önkormányzati 
rendelet 49. §-a alapján nyilvá-
nos pályázatot ír ki a 151126/58 
hrsz-ú, kivett udvar és egyéb 
épület megnevezésű, 2299 m2 
területű földrészlet értékesítésé-
re az alábbi feltételek szerint:
a) Az ajánlattevőnek 47.420.000 
forintos minimális árat kell 
megajánlania ajánlata érvényes-
ségéhez. 
b) A pályázó vállalja a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény rendelkezése-
inek megfelelő kötelezettségek 
teljesítését.
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az 
eljárás lebonyolítására, továbbá 
arra, hogy a beérkezett ajánla-
tok feldolgozását követően az 
érvényes pályázatokat döntés-
hozatalra terjessze a képviselő-
testület elé. A testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
a pályázat bírálóbizottságába 
Pórfia Katalint, Nátrán Istvánt 
és Pagony Mónikát választotta 
meg. 
p 15. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal és 4 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) önkormányzati 
rendelet 30. § (6) bek. c) pont-
ja alapján akként módosítja az 
önkormányzat és a Projektl8 
Kft. közötti haszonbérleti szer-
ződést, hogy a szerződés 1. sz. 
mellékletét az előterjesztés 3. sz. 
melléklete váltja fel, a haszon-
bérleti díj mértéke pedig 2016. 
március 1-jétől évi 122.152.200 

forintra változik. A képviselők 
egyúttal felkérték a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a szerződés mó-
dosításához, és felhatalmazták 
őt annak aláírására.
p 16. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy az önkormányzat a 
Wlassics Gyula u. 110. fszt. 6. 
(hrsz. 149685/0/A/5) alatti 12 m2 
alapterületű, 2 helyiségből álló 
ingatlant a forgalmi értékbecs-
lésben meghatározott 960 ezer 
forintos vételáron értékesíti. A 
vevő a vételár 20 százalékát az 
adásvételi szerződés aláírását 
követő 15 napon belül, a fenn-
maradó 80 százalékot 4 éves 
részletfizetési kedvezménnyel és 
a szerződés megkötésnek idő-
pontjában érvényes jegybanki 
alapkamattal növelten köteles 
megfizetni. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert az 
adásvételi szerződés előkészíté-
sére és aláírására.
p 17. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal és 4 tartózko-
dással az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerint állapította meg 
az önkormányzat tárgyévi saját 
bevételeinek és a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdés szerinti adósságot ke-
letkeztető ügyletekből eredő fi-
zetési kötelezettségeinek a jelen 
költségvetési évet követő három 
évre várható összegét.
p 18. A testület 13 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat 
feladatellátási szerződést köt a 
Városrehabilitáció18 Zrt-vel az 
előterjesztés 1. sz. melléklete-
ként csatolt mintának megfe-
lelő tartalommal. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a feladatellátási 
szerződés aláírására.
p 19. A képviselő-testület – utó-
lag – 18 igen szavazattal egybe-
hangzóan jóváhagyta és támo-
gatta „A budapesti nemzetközi 
repülőtérre épülve a helyi gaz-
daságfejlesztés ösztönzése új 
munkaerőpiaci szolgáltatások-
kal Budapest XVIII. kerületében 
és Vecsésen” című átdolgozott 
pályázat benyújtását.
A testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy döntött, hogy 
a támogatás elnyerése esetén 
az önkormányzat a saját for-
rást (önerő) a költségvetésben 
elkülöníti, egyúttal felkérte a 
polgármestert, hogy a pályázat-
hoz szükséges meghatározott 
önrészt, maximum 7.678.295 
forintot a mindenkor hatá-
lyos költségvetésben biztosítsa. 
A projekt megvalósításának 
helyszíne: 1184 Üllői út 317. A 

pályázati konstrukció száma: 
HU11-0004-A1-2013, a pályá-
zatban elszámolható költség: 
487.510,75 EUR (153.565.886 
Ft*), az önerő összege: 24.375,54 
EUR (7.678.295 Ft*). Az önerő: 
saját forrás. A pályázat támoga-
tási intenzitása: 95 százalék. (*1 
EUR = 315 forint árfolyammal 
kalkulálva.)  
p 20. Az ELENA (European 
Local Energy Assistance) prog-
ramban való részvétellel kapcso-
latos döntés című napirendi pon-
tot az előterjesztő visszavonta. 
p 21. A Szintemelő, Mate-
matika Tehetséggondozással 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Jövőjéért Alapítvány (rövidített 
neve: Szintemelő Alapítvány) 
névhasználatának engedélyezése 
című napirendi pontot az előter-
jesztő visszavonta. 
p 22. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat biztosítja a PLER 
Kézilabdasport Kft. részére a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
országos tornaterem-felújítási 
programja alapján megvalósu-
ló, az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló 147093 
hrsz-ú, Kassa utca 175–181. 
alatti ingatlanon lévő torna-
csarnok felújításához szükséges 
önerőt, amelynek maximális 
összege 5.914.536 forint.  A tes-
tület jóváhagyta a PLER-rel kö-
tendő kiegészítő támogatási és 
együttműködési megállapodás 
tervezetét az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint, valamint fel-
hatalmazta a polgármestert a 
megállapodás véglegesítésére és 
aláírására.
A testület 17 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással határozott 
arról, hogy az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 15/2013. (V. 31.) ön-
kormányzati rendelet 30. § (6) 
bekezdésének c) pontja alapján 
az önkormányzat bérbe adja a 
Magyar Kézilabda Szövetségnek 
a 147093 hrsz-on nyilvántartott, 
Kassa u. 171–173. alatti ingatla-
non lévő tornacsarnokot a pá-
lyázati kiírásnak megfelelően, 
az alábbi feltételek szerint:
– a bérleti díj 3000 forint/óra;
– az elvégzett felújítás szerző-
désben rögzített bruttó értéke a 
bérleti díjba beleszámít;
– a bérlet időtartama az elvég-
zett felújítás szerződésben rögzí-
tett bruttó értéke és a bérleti díj 
alapján kerül meghatározásra;
– a felújított tárgyi eszközök az 
ingatlan tulajdonosának birto-
kába kerülnek.
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre, a vagyon 

használatára vonatkozó szerző-
dés megkötésére és aláírására.
A bérleti szerződésben rögzíteni 
kell a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(11) bekezdésében foglaltakat. 
A bérlőnek a szerződés megkö-
tésével egyidejűleg átláthatósági 
nyilatkozatot kell csatolnia.
p 23. A képviselő-testület 
17 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodással támogatta, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvánnyal 
együttműködve megvalósítsa az 
alapítvány kizárólagos rendel-
kezési körébe tartozó Ovi-Foci, 
Ovi-Sport programot. A képvi-
selők felkérték a polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket.
A testület – 17 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással – a program 
megvalósításához a 2016. évi 
költségvetés terhére az alapítvá-
nyon keresztül önrészt biztosít. 
Ez bruttó 2.850.000 forint/prog-
ram/óvoda támogatási összeget 
jelent. A képviselők felkérték a 
polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 1 tartózkodás-
sal egyetértett azzal, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvány rendel-
kezésére bocsátja az alábbi kije-
lölt óvodák pontos nevét, címét, 
helyrajzi számát: Eszterlánc, 
Gyöngyszem, Hétszínvirág, Ke-
rekerdő,
Mocorgó, Nyitnikék, Pitypang, 
Szivárvány, Vackor, Zenevár, 
Zöld Liget. 
A képviselő-testület jóváhagyta 
továbbá, hogy az önkormányzat 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vány rendelkezésére bocsátja a 
fenti óvodák földhivatali nyil-
vántartási lapjának másolatát, 
és gondoskodik annak az iga-
zolásnak a beszerzéséről, mi-
szerint a pályák kialakítása nem 
engedélyköteles. A képviselők 
felkérték a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket.
p 24. A testület 17 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással úgy 
döntött, hogy csatlakozik az 
Intelligens Hálózat Mintapro-
jekthez azzal, hogy az önkor-
mányzat fenntartásában, illetve 
működtetésében lévő közmű-
velődési, szociális, gyermekjó-
léti, egészségügyi, oktatási-ne-
velési intézmények ilyen célú 
tevékenységet ellátó helyiségei 
legyenek projekthelyszínek. A 
testület egyúttal úgy határo-
zott, hogy a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. lássa el 
az együttműködési szerződés-
ben kötelezettségként megjelölt 
ügyfélszolgálati feladatokat. A 
képviselők felkérték a polgár-
mestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező együttműkö-
dési megállapodás előkészítésére 
és aláírására, valamint az egyéb 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal és 2 tartózkodással fel-
hatalmazta a tulajdonosi bizott-
ságot az alábbiakra:
a) az Intelligens Hálózat Minta-
projekttel kapcsolatos projekt-
helyszíneket pontosan meghatá-
rozza, és azokkal kapcsolatban 
döntést hozzon;
b) döntést hozzon a projektben 
részt vevő tagok és partnerek te-
kintetében;
c) szükség esetén döntsön a 
partnerprogrammal kapcsolat-
ban tett vállalásokról.  
A testület 17 igen szavazattal és 
2 tartózkodással úgy határozott, 
hogy csatlakozik a New Trend 
elnevezésű projekthez azzal, 
hogy a pályázatban az Eötvös 
Loránd Általános Iskolát jelö-
li donorépületnek. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre, va-
lamint az ABUD Mérnökiroda 
Kft-vel kötendő együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Folytatás a következő számban

A PESTSZENTIMREI KöNYVTÁR A PIK-BE KöLTöZIK 

A pIk 
átalakítását 
és a kezdő 
eszköz-
beszerzés 
költségeit 
magára vál-
lalja az ön-
kormányzat, 
a helyiséget 
pedig az 
elkészülte 
után térítés-
mentesen 
engedi át a 
könyvtárnak
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�a nemzeti be-
fektetési ügy-
nökséget (HiPa) 

azért hozta létre a 
kormány, hogy a 
szervezeten keresz-
tül professzionális 
segítséget nyújtson 
a Magyarországon 
befektetni szándé-
kozó külföldi vállala-
toknak. a budapest 
repülőtéri régió 
Klaszter tagjait be-
mutató sorozatunk 
mostani tárgya a 
HiPa, a beszélgető-
partnerünk Heffner 
róbert főosztályve-
zető-helyettes.

A HIPA egyablakos rendszert 
működtet, amelynek keretében 
térítésmentesen nyújt informá-
ciót a hazai befektetési, jogi, 
adózási és pénzügyi környezet-
ről, illetve tájékoztat a kormány 
befektetést támogató program-
jairól. A HIPA-n belül a beru-
házási projekt osztály feladata, 
hogy sikeres együttműködést 
alakítson ki a magyar vállalko-
zások és a pénzügyi befektetők 
között, hogy az objektív szűrési 
szempontoknak megfelelő pro-
jekteknek hazai vagy külföldi 
befektetői forrást találjon. Az 
osztály által kezelt projektek 
5 ágazatban összpontosulnak: 
mezőgazdaság és élelmiszeripar; 
gyártás; zöldipar; innováció; in-
gatlan. A portfólióban jelenleg 
47 program található összesen 
közel 1,7 milliárd euró beruhá-
zási értékben, amelyek egyedi 
befektetési igénye 1,5 millió eu-
rótól 150 millióig terjed. 

– Magyarország a kilencve-
nes években kiemelkedett a régió 
többi országa közül, különösen a 
budapesti agglomeráció fejlődött 
látványosan. Az elmúlt évtized-
ben hogyan alakult ez a tenden-
cia? Milyennek látja fővárosunk 
befektetési vonzerejét? 

– Magyarország, ezen belül 
Budapest továbbra is kiemelke-
dően kedvelt befektetési hely-
szín a régióban, köszönhetően 
a jól képzett munkaerőnek, a 
közép- és felsőfokú szakképző 
intézmények színvonalának, az 
ország logisztikai adottságainak, 
a versenyképes munkabéreknek, 
továbbá a városok professzioná-
lis hozzáállásának. Ezt támaszt-
ja alá az, hogy Budapest, mint a 
legvonzóbb kelet-európai befek-
tetési lokáció, elnyerte a Finan-
cial Times által kiadott rangos 
fDi Magazin „A legjobb kelet-
európai FDI-város 2014–2015”  
díját. Az első helyezésen túl az 
is kimagaslóan fontos, hogy a 
„TOP 10 Major European cities” 
átfogó értékelésén a magyar fő-
város, egyetlen kelet-közép-eu-
rópaiként, a kilencedik helyezést 
szerezte meg többek között Lon-
don, Barcelona, Berlin, Párizs 

és Brüsszel után. A kormány és 
a HIPA elkötelezetten dolgozik 
azon, hogy minél több poten-
ciális befektető találja meg Ma-
gyarországon a számára ideális 
lehetőségeket, körülményeket. 
Ennek fényében kijelenthető, 
hogy a főváros és vele együtt 
Magyarország befektetési von-
zereje továbbra is kiemelkedő. 

– Az országon belül Budapest 
és Pest megye egyértelműen „a 
logisztika Mekkája”. A repülőtér 
közelsége és az autópálya-háló-
zat csomópontja vonzó adott-
ság. A Liszt Ferenc repülőtér 
utasforgalma 2002-höz képest 
2014-re több mint 104 százalék-
kal növekedett, 2015 júliusában 
a repülőtér történetében először 
az egy hónapra eső utaslétszám 
meghaladta az egymilliót. Meny-
nyiben tud a HIPA segítséget 
nyújtani abban, hogy a repülőtér 
és térsége ki tudja használni ezt 

a konjunktúrát? 
– A légikikötő fontos pil-

lére lehet a magyarországi 
befektetésösztönzésnek, hiszen 
a külföldi befektetők többsége 
repülővel érkezik, így a repté-
ri élmények határozzák meg az 
első benyomásukat. Ugyanezen 
faktorok a turisták esetében is 
kiemelkedő fontosságúak. Az 
ideérkező turisták száma folya-
matosan emelkedik, hiszen az 
ország, illetve Budapest Európa 
egyik legfelkapottabb úti céljává 
fejlődött az elmúlt években. A 
turizmus a gazdaság szempont-
jából is fontos, hiszen évek óta a 
hazai GDP körülbelül 10 száza-
lékát adja. A Budapest Airport 
területe megegyezik a londoni 
Heathrow repülőtér területével, 
valamint ugyanúgy két párhu-
zamos leszállópályája van, ami 
sok konkurens légikikötővel 
szemben komoly előny. Emellett 

hatalmas szabad ipari területek 
vannak még a repülőtér körül, 
ami további fejlődési potenciált 
jelent. A közép-európai konku-
rens repterekről ez nem mond-
ható el, a zsúfoltság sok esetben 
a fejlődés korlátját képezi, nem 
beszélve a magas telekárakról. 
Fontos megemlíteni a kínai „Egy 
út – egy övezet” programot, ami 
az „új selyemút” kidolgozását 
jelenti. Ehhez a kezdeménye-
zéshez Magyarország elsőkét 
csatlakozott, amit a kínai part-
nereink nagyra értékelnek. 
Részben ennek köszönhetően a 
Közép-Európába irányuló kí-
nai tőkeexport több mint 60 
százaléka hazánkba érkezett. 
Kínában ma Magyarországra 
mint az új selyemút európai ka-
pujára tekintenek, ami különö-
sen igaz a légi áruforgalomra. 
Az ázsiai országgal kialakított 
szoros kapcsolat eredménye 

kézzelfogható: hazánkban talál-
ható a Bank of China pénzügyi 
elszámolóközpontja, a CIPA, 
vagyis a China Investment 
Promotion Agency első külföl-
di irodája, valamint hamarosan 
itt nyílik meg a kínai turiszti-
kai hivatal európai központja 
is. Számos területen országunk 
a csomópontja az Európa felé 
nyitó kínai szervezeteknek és 
vállalatoknak. Ezen túlmenő-
en kiemelendő, hogy Budapest 
elhelyezkedése stratégiai jelen-
tőségű, hiszen minden fontos 
európai főváros néhány órás 
utazással elérhető innen. 

– A HIPA igen fontos tag-
ja a Budapest Repülőtéri Régió 
Klaszternek. Milyen céllal léptek 
be a klaszterbe, és mivel tudnak 
hozzájárulni a sikeréhez? 

– A klaszter létrehozásának 
célja az, hogy Magyarország 
Közép-Európa egyik legver-
senyképesebb országává váljon, 
és megerősítse regionális ka-
putérségi szerepét a szolgál-
tatások, a logisztika és az in-
nováció területén. Ezen belül 
egyik fő feladatunk a repülőtér 
térségében működő, ide be-
fektetni szándékozó gazdasági 
szereplők együttműködésének 
elősegítése a helyi gazdasági 
élet élénkítése érdekében. Ezen 
erőfeszítések egyik első eredmé-
nye volt a Budapest Repülőtéri 
Régió Klaszter és a HIPA által 
február 16-án megrendezett 
Befektetésösztönzés a repülőté-
ri régióban című konferencia. 
A vonatkozó ingatlanfejleszté-
sek kapcsán fontos megemlíte-
ni a márciusi MIPIM-kiállítást 
Cannes-ban. A legnagyobb 
nemzetközi ingatlanbefektetői 
fórumon a fővárossal és az In-
gatlanfejlesztői Kerekasztal 
Egyesülettel közös szervezésben 
fogjuk képviselni a reptéri pro-
jekteket. Ide tartozik például a 
repülőtéri terminálok mellett 
létesítendő szálloda, a reptér 
területén épülő cargo city vagy 
az ehhez kapcsolódó trimodális 
logisztikai bázis.

Ê barcs Endre

ablak a bEfEktEtőknEk 
a rEpülőtérrE
Alapvető cél a régió vonzerejének növelése

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Heffner róbert főosztályvezető-helyettes az egyablakos rendszer előnyeit méltatta

FELHÍVÁS
„Szebb, virágoSabb kerületünkért” pályázat

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata „Szebb, virágosabb kerületünkért” címmel kertépítő versenyt hirdet a kerület lakói és intézményei részére.

Pályázati kategóriák:
A legszebb virágos lAkótelepi előkert kiAlAkításA, tisztAságA

CsAládi házAk előtti közterület tisztAságA – kerti virágok kiültetése  
lAkótelepi erkélyek, AblAkok virággAl vAló díszítése

legszebb, legvirágosAbb utCAszAkAsz kiAlAkításA
intézményudvArok virágosításA

 
A pályázatokat a kerületi civil szervezetek, valamint az önkormányzat műszaki, építéshatósági és környezetvédelmi irodájának környezetvédelmi csoportja bírálja el. 

Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat. A pályázatokat kategóriánként értékelik.

a Pályázat beadásának határideje: 2016. május 6. 12.00 óra

A pályázatot egy példányban kell benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáiban. A megadott határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfo-
gadni. További információ kérhető a környezetvédelmi csoport munkatársaitól a 296-1300/1314-es telefonszámon vagy személyesen ügyfélfogadási időben. 

Adatlap-kitöltési információk: Az 1. kategóriában egy lépcsőház csak egy pályázatot adhat be, amennyiben egy lépcsőházból több pályázat érkezik, azt egy pályázatnak 
tekintjük. A kisebb (családi ház jellegű) társasházak a 2. kategóriában nyújthatnak be pályázatot. 

Minden kategóriában vázlatrajzot kell mellékelni, valamint kérjük bemutatni a pályázó által végzett egyéb környezetvédelmi tevékenységet 
is. Ezek hiányában, valamint hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. 
A pályázati helyszíneket a bírálóbizottság folyamatosan értékeli. A díjazás várhatóan 2016 őszén lesz. 
A pályázókat levélben értesítjük arról, hogy az egynyári virágokat mikor és hol vehetik át. Az egynyári virágosztásra csak azok jelentkezé-
sét várjuk, akik a polgármesteri hivatal által megadott időpontban a növények elszállításáról gondoskodni tudnak. A növények kiszállítására 
és megőrzésére nincs lehetőségünk. 
A környezet szépítése érdekében végzett munkát ezúton is köszönjük.

Dömötör István
alpolgármester

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a március 24-i 

SZÁMBAN!

www.válasz.hu

94x138_5_pest-budai.indd   1 2016.02.19.   11:35
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A keresztyének Jézus Krisztus feltámadását ünneplik egyház

�ünnepi számunkban egy református és egy 
evangélikus lelkészt kértünk fel, hogy ossza meg 
húsvéti gondolatait az olvasókkal.

Kiss lásZlÓ
református lelkész

Ellentétben a karácsonnyal, a húsvét három fő napja a naptári idő-
höz kötött. A húsvétot kizárólag nagypéntek és nagyszombat előz-
heti meg. Ha nem így lenne, az ünnep elveszítené mély értelmét. 
Ennek megértéséhez hadd hívjam lelki utazásra a kedves olvasót.

nagyPénteK
A teremtés hatodik napja. Ekkor teremtette meg Isten az embert a 
maga képmására. Ádám és Éva bűne után e képmás összetört, elve-
szett. A golgotai kereszten ez a képmás ismét megformáltatott. Már 
nem az Isten kimondott szavának ereje által, hanem azáltal, hogy 
Jézus arca eltorzult a szenvedésben. (Ézsaiás 53. fejezet). 

Jézus utolsó szava – „elvégeztetett” – erről szól. A megváltás által 
visszanyertük istenarcúságunkat. Az Atya a bűneinket Fiának tulaj-
donította, mert ő önként magára vette azokat. A Fiú tiszta érdemét 
pedig nekünk tulajdonítja. 

nagyszoMbat
A nyugodalom napja. A hetediken az Atya megpihent. Megszentelte 

és megáldotta e napot. Ebbe a nyugalomba már nem fért volna bele 
a megváltás még megmaradt némely „utómunkája”. Ezért kellett Jé-
zusnak nagypénteken meghalnia, és ezért kellett a szombat eljöttét 
jelző csillag feljövetele előtt eltemetni őt.

A nyugalom napján (sabbath) Isten tökéletesen megnyugodott. 
Fia megváltása tökéletesen sikerült. Ezáltal megbékélt a bűnös em-
berrel. A húsvéti ünnepkörben a nagyszombat ezért méltatlanul 
hangsúlytalan. Pedig az Atya szíve ekkor engesztelődött ki véglege-
sen. Ez akkor is így történt, ha azon a napon ebből senki nem értett 
semmit. Ez minket arra tanít, hogy a tökéletesen cselekvő Atyában 
akkor is teljes szívvel bízhatunk, ha nem látjuk a kiutat. Ez az a bé-
kesség, amikor nem látok, de tudom, Ő velem van.

feltáMadás
Szándékosan nem húsvétnak írom, mert a lényeget tekintve az sem-
mitmondó. Isten tette helyett az ember cselekedetére helyezi a hang-
súlyt. A hosszú böjt után végre ehetünk!

Ez a nap a hét első napja, s egyben az új teremtés első napja. 
Krisztus értünk elvégzett munkájához már semmit nem kell hoz-
zátenni. Nincs, nem volt földi és földön kívüli erő, amely megaka-
dályozhatta volna Krisztus feltámadását. A teremtés első napjának 
„legyen” szavával beindult a teljes élet kibontakozása.

E gondolatok is tegyék áldottá az ünnepet.

gyŐri gáBor
evangélikus esperes

Az első teremtés a halál halála volt a keresztfán, a második, a feltá-
madás már az új teremtés kezdetét tárja fel előttünk. A világosságét 
s azét, ami ujjongással töltheti el az embert, mert legyőzte a halált.

az első tereMtés vége
Nagyszombat Jézus Krisztus szenvedéstörténetének mélypontja, 
mégsem a tragikus vég kifejezője. Egy 17. századi gyönyörű sira-
tóének híven tükrözi az Úr halálának evangéliumi értelmezését. A 
bűn feletti kesergés és a halálban is élő Krisztusba vetett hit együtt 
szólal meg benne:

Ó, siralom! Szívfájdalom! A lelkem hogyne sírna?
Isten egyszülött Fiát Most teszik a sírba.
Könny árja hull: Elhunyt az Úr, Keresztfán halt meg értünk.
De amikor sírba szállt, Megnyílt a menny nékünk.
Mi vétkeztünk, És helyettünk Őt ítélték halálra.
Keserű halála lett váltságunknak ára.
Nagyszombat csak abban az értelemben vég, hogy a halál halálát 
hozta el az első teremtés világába.

az új tereMtés Kezdete
Jézus feltámadása nem csupán egy ember halálból való visszatéré-
sének csodája, hanem egy teljesen új kezdet a teremtett világ törté-
nelmében. Pál apostol ezt írja a korinthusiakhoz intézett levelében: 
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 
jött létre.” (2Kor 5,17) 

A zsidóság számára a szombat (sabbath = nyugalom) az első te-
remtést lezáró ünnepnap volt. Az első keresztyének a vasárnapot, az 
Úr feltámadásának napját kezdték ünnepelni mint az új teremtést. 
Az ismert evangélikus költőnő, Túrmezei Erzsébet drámai erővel 
ragadja meg az ünnep lényegét.  íme, egy részlet Húsvét után című 
verséből:

Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
 
Húsvét után… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
 
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.
 

Halált lEgyőző élEt
Legyen áldott az ünnep, mosolygós a húsvét!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Díszbe öltözött vasárnap dél-
után a reformátusok Kossuth 
téri temploma, ünneplőt vettek 
fel az ünnepeltek, és ami ennél 
is fontosabb, bizonyára a lelkük 
is.

Ha nem is lépett még a nagy-

korúak sorába a gyülekezet kó-
rusa, azt azonban elmondhatta 
Kiss Veronika, a vezetője, hogy 
„annyi szép emlék fűződik eh-
hez az évtizedhez, ami gazdaggá 
tesz bennünket, meg jelzi, hogy 
talán tudtuk szolgálni az Urat, s 
neki is tetszik, amit csinálunk”.

A régebbi kórustagokat is be-
vonva énekkel, verssel, valamint 
istentisztelettel – Sándor Balázs 
főlelkész prédikációjával – kö-
szöntötték az egybegyűlt vendé-
geket.

S ha már a vendégekről 
esik szó: megtisztelték a Kos-
suth térieket az Erdélyből, 
Székelykeresztúrról érkezett kó-
rus tagjai is.

„Most viszonozták a mi erdé-
lyi látogatásunkat és éneklésün-
ket. Láttuk rajtuk, hogy öröm-
mel jöttek, és amikor a műsor 

végén ők is énekeltek, érezni 
lehetett, hogy minden dallamuk 
szívből jön” – mesélte Kiss Ve-
ronika, akinek az is boldogságot 
jelentett, hogy míg a megalaku-
lásukkor mindössze 10-12 gyü-
lekezeti tagra számíthattak, ma 
már 25-nél is többen vannak 
azok, akik rendszeres résztvevői 
a próbáknak és a vendégszerep-
léseknek.

Arra a kérdésre, hogy miért 
nincsen saját neve a kórusnak, 
a közelgő ünnephez illő szerény 
választ adott az akadémiát vég-
zett Kiss Veronika.

„Nem vagyunk olyan híresek, 
hogy saját névvel énekeljünk, de 
nem is ez a lényeg. Számunkra, 
a gyülekezeti tagok számára az a 
legfontosabb, hogy a tíz év alatt 
végig éreztük: Isten mellettünk 
áll, mert tudjuk, hogy az ő segít-
sége is kellett ahhoz, hogy meg-
élhessük ezt a szép napot.”

 
„nEM vAgyUnK 
olyAn hírEsEK, 
hogy sAJát névvEl 
énEKElJünK, dE 
nEM is EZ A lényEg.”

vEndégEk és 
énEkHangok
Tízéves a Kossuth téri református templom kórusa
tizedik születésnapját ünnepelte március 20-án a 
Kossuth téri református gyülekezet kórusa. Pontosan 
a megszületésük napján adhattak koncertet a temp-
lomban, ahol a sok kedves vendég között ott voltak a 
székelykeresztúri „kórustestvérek” is. A Kossuth té-
riek vezetője, Kiss veronika beszélt a kórusról és az 
éneklés öröméről. 

diákszínjátszók bemutAtójA
 

Csoportokat toborzott a sztehlo gábor Evangélikus általános iskola arra a közös 
színjátszásra, amelyet március 5-én rendeztek a rózsa Művelődési házban.

Az iskola diákjai, tanárai hagyományteremtő 
szándékkal hívogatták az érdeklődőket, olyan 
alkalmat teremtve, ahol a gyermekek és a peda-
gógusok szereplési lehetőséget kapnak. A felhí-
vásra négy csoport jelentkezett. 

A fesztivál a Férfi öltöző nevű diákzenekar 
ráhangoló műsorával kezdődött.

A fellépők között voltak a Kastélydombi is-
kola 2. osztályosai, akik csupán a testükkel, a 
mimikájukkal, a gesztusaikkal játszottak. Me-
sefüzér címmel négy magyar népmese képeit 
elevenítették meg a felkészítőjük, Madarász Me-
linda segítségével.

A Sztehlo iskola 2.a osztályosai a dzsungelbe 
vitték  a közönséget. Dés László zenéjére mutat-
tak be táncot a Dzsungel könyve című musical-
ből. A koreográfia Horváth Andreát dicsérte. 

Az iskola 6. osztályosai a Ludas Matyit vitték 

színre a Strauszné Garamvölgyi Gréta tanárnő 
inspirálta előadásban. A társulatuk nemrégiben 
alakult, hogy eleget tegyen egy karácsonyi felké-
résnek. A lelkesedés életben tartotta a csapatot, 
így örömmel vágtak bele e klasszikus történet 
megtanulásába.

A kórus és a színjátszó csoport közös pro-
dukciójával – amelyet Velkey Zsuzsa tanárnő 
tanított be a Valahol Európában című musical 
feldolgozásával – a Sztehlo iskola névadójára, 
Sztehlo Gáborra, a gyermekmentő lelkészre is 
emlékeztek. 

A gyerekek a Rózsa színpadán is bebizonyí-
tották: a zene, a hit erejével lehet összetartó kö-
zösséget teremteni.

A fesztivál daltanulással kezdődött, majd kö-
zös énekléssel fejeződött be, mert „minden ál-
munk, hogy te is énekelsz velünk…”
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 sZolgáltAtás

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

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

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

n VArrógép JAVÍtás ottHoNábAN. tel :283-7282

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n 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

 lŐrinCi PiAC

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

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

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

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

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

n Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa 
Szociális Szolgálat munkatársat keres szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtás 
szolgáltatás biztosításához szociális gondozó munkakörbe. Jelentkezés feltétele: szociális 
gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, szociális gondozó - szervező, szakápolói  képesítés, 
felhasználói szintű számítógépes ismeret. Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz motivációs levél 
kíséretében e-mailben vagy postai úton E-mail: kozpont@eletfa18.hu Postacím: 1184 Budapest, 
Lakatos út 9.  

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n Budapest Xviii. ker. gloriett telepen, körbejárható, 2,5 szobás, 73 m2-es, régi, 

kocka, családi, kertes ház 470 m2 -es telken, melléképülettel együtt eladó. Ára: 24,9 mFt. Tel: 
06-30-9891707

Nyitva:   hétfő – péntek: 7:00-18:00 , szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lakatos utca 11. fszt.3. – 61m2 - üzlet 
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. - raktár 
Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 

Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem   
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 

Méta utca 2 A/48. – 18m2 – dombgarázs 
Méta utca 2 D/45. – 18m2 – dombgarázs 
Méta utca 2 D/46. – 18m2 - dombgarázs 

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár 

Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fszt. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 41 m² - iroda 
Sina Simon sétány 7. fszt. 69. -52 m² - iroda 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet 
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha 
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges   

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Tövishát u. 31. fszt. 1. – 29 m² - üzlet 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE 

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár 
Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk 

Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 
Csontváry u. 15. fszt. 11. - 23 m² - üzlet 

Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat 
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha 

Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár 

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 
Havanna u. 1 fszt. 66 - 24m²- üzlet 

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges 
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség 

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha 
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár 
Havanna u. 50. fszt. 227. - 23 m²- raktár 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitnesz 

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 

Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 
Üllői út 523. fszt. 13. - 94 m² - üzlet 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel. 

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
szám alatt 

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni. 

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. április 11. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. április 15. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

 

HORGAS ESZTER
és barátai koncert

PESTSZENTIMREI

SPORTKASTÉLY
2016. április 22. péntek, 19:30

Vendégek: 
Botafogo táncegyüttes 

és Wolf Kati

Jegyek kaphatók: 

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

jegy.hu

 szenvedély hangjai

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.



Városkép p 2016. március 23. XXV. évfolyam 5. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

11

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

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

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

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

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

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

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

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

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

n JogásZ: Jogászt keresünk beszerzési területre. Elvárások: jogi végzettség, 
logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, 
Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat, magas- és mélyépítésben való jártasság. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

 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.

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

Remény a szabaduláshoz
Értelem az élethez
Választás a lehetőségek közül

www.karitasz.hu

RÉV
A SZENVEDÉLYBETEGSÉGBEN  
MINDENKI ÉRINTETT! ÖN IS!
Alkoholtól, kábítószertől, játékszenvedélytől, gyógyszer-
függőségtől, étkezési zavaroktól és más hasonló rabság-
tól, problémáktól szenvedőket egyaránt fogadunk.

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat segít 
  a függéstől való megszabadulásban
   a hozzátartozóknak és környezetüknek pedig abban, 
hogy támogatni tudják a szenvedélybeteget a gyógyu-
lásban

Kérdése van? 
Nem tudja kihez forduljon? 
Jöjjön el hozzánk és mi segítünk!

Karitász Rév Szolgálat
1115 Budapest, Bartók Béla út 96.
Tel./ Fax.: 06-1-466-44-55 
e-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu vagy
Nappali Ellátó Részleg
1115 Budapest, Csóka utca 5.
Telefon: 06-1-248-08-25
Bejelentkezés a fenti telefonszámokon!

Emberi Erőforrások Minisztériuma,  
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

a segítségnyújtás  
INGYENES

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

könyvet vásárol bármilyen nagy 
mennyiségben, díjtalan kiszállással, 

szállítással. Tel: 30-546-2232

Telefonszám: 
+36 20/3882-083

Nyerjen jegyeket 

Horgas Eszter és barátai koncertjére 
a Pestszentimrei Sportkastélyba!

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

Kérdések:
1. Milyen hangszeren játszik Horgas Eszter művésznő?
A fuvola
B zongora
C hegedű

2.  Mikor kerül megrendezésre a Horgas Eszter és barátai  
koncert a Pestszentimrei Sportkastélyban?

A 2016. április 21-én, 19 óra 30 perckor
B 2016. április 22-én, 19 óra 30 perckor
C 2016. április 23-án, 19 óra 30 perckor

3. Kik lesznek a Művésznő vendégei a koncerten?
A Botafogo táncegyüttes és Wolf Kati
B Kolibri táncegyüttes és Fehérvári Gábor Alfréd
C Tébláb táncegyüttes és Tóth Vera

A helyes válaszok betűjelét kérjük bekarikázni, csak így lesz érvényes a pályázati lap!
Beérkezési határidő: 2016. április 06.

Név: ………………………………………………

Telefonszám: ……………………………………

E-mail cím: …………………………………………

   A játék szabályait/feltételeit elolvastam és elfogadom. 

Aláírás: 

Dátum:  ……………………………

A nyereményjáték szervezője a Városgazda XVIII. kerület Nonpro�t Zrt.
Részvételi feltételek megtekinthetőek a következő webhelyen: www.varosgazda18.hu
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A hagyomány 
kötelesség is
hazafias költészet a magyar iroda-
lomban címmel a korábbi évekhez 
hasonlóan szavalóversenyt rendezett 
a vörösmarty iskola március 10-én a 
Magyarság házában.  

A 21. alkalommal megszervezett versmondó 
verseny iránt az idén is nagy volt az érdeklődés, 
még a szlovákiai Rimaszombatról is érkeztek 
diákok. 
A szavalóversenyt három életkori kategóriában 
hirdették meg 10 és 18 év közötti diákok szá-
mára, és egy szabadon választott költeménnyel 
lehetett nevezni. 

Ughy Attila polgármester ünnepi beszédében 
ezt mondta:

– Ez a rendezvény sokkal több, mint egy ver-
seny. Ti, kedves gyerekek, itt most nagyon fontos 
dolgot tesztek: ébren és éberen tartjátok a ma-
gyarságtudatot, a hazaszeretetet. És ti nekünk, 
felnőtteknek, a reményt is jelentitek, hogy egy 
olyan generáció növekszik, amelyik tudni fogja, 
hogy ha a Himnusz hallatán nagyot dobban a 
szíve, ha a Budai Vár látványa ámulatba ejti, vagy 
amikor Erdélyben jár, könnybe lábad a szeme, 
az nem titkolni való dolog, hanem olyan büsz-
keség, ami életünk végéig elkísér bennünket.  
A polgármestert követően Pásztor Józsefné, 
a Vörösmarty iskola igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket: 

– A hagyomány egyben kötelesség is. Ma 
még az előttünk álló produkciókat hallgatjuk, 
holnap már a jövőre kell gondolnunk. A mi 
felelősségünk, hogy 21 év termését ne hagy-
juk elporladni, hogy a hazaszeretet ügyét és 
a verseny örökségét ápoljuk és gyarapítsuk.   
A verseny előtt ráhangolásképpen a Vörösmar-
ty Leánykórus énekelt. 

A zsűriben olyan neves szakmabeli szemé-
lyiségek foglaltak helyet, mint Kautzky Armand 
Jászai Mari-díjas színművész, Kiss László, a 
Versmondó című folyóirat főszerkesztője, a Ma-
gyar Versmondók Egyesületének elnöke, Szlotta 
Judit rádióbemondó, valamint iskolák kiváló 
magyar szakos tanárai.   

Kerületünkből az 5–7. osztályos kategóriában 
első helyezést ért el Bauer Gergő (Vörösmarty 
iskola), a 8–9. osztályosok között másodikat 
Kerényi Luca Emma (Gulner iskola) és har-
madikat Barkó Regina (Karinthy gimnázium). 
A 10–13. osztályosok csoportjában harmadik 
lett Schafer Liza és Pantyelejev Natali Andrea 
(Sztehlo gimnázium).

Ê Fülep Erzsébet

Huszárok 
a PIK-ben
igazi toborzó részesei lehettek az 
óvodások és az iskolások a márci-
us 15-i nemzeti ünnep alkalmából a 
Pestszentimrei Közösségi házban. A 
gyerekeket a huszárkapitány fogadta, 
és ahogy az az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc során is történt, to-
borzó tánccal gyülekeztek a leendő 
katonák.

– A verbunkos kíséretében a márciusi ifjak vi-
lágát elevenítettük fel. A történelmi játszóház-
ban a tánc után kézműves foglalkozás keretében 
készítettek a gyerekek huszárcsákót, gyalogsági 
dobokat és egyéb korhű tárgyakat, például a lá-
nyoknak gyöngyös pártát és az akkori divatnak 
megfelelő tarsolyokat – mondta el a programról 
Ódor Katalin, a közösségi ház vezetője.

A nap folyamán a gyerekek az aradi vértanúk 
életétét bemutató, a szabadságharc csatajelene-
teivel díszített történelmi tablókról, valamint 
filmvetítésen ismerhették meg az 1849–49-es 
eseményeket.

– öröm volt látni, hogy már a kis óvodások 
is felismerik a képeken Kossuth Lajost, Petőfi 
Sándort, Bem apót és a forradalom más jeles 
szereplőit – tette hozzá Ódor Katalin.

A huszárcsákók és egyéb tárgyak elkészülte 
után, a toborzó zárásaként, felsorakoztak a kis 
huszárok és az őket a haza védelmére biztató 
hölgyek, s következett a zászlószalagozás. A to-
borzó méltó zárásaként a szalagot egy eredeti 
48-as zászló korhű másolatára tűzték fel.

Ê p. A.

Nászúton 
a föld körül
rendhagyó nászútjáról tartott élmény-
beszámolót két fiatal, Zárug Zita és 
harkányi árpád március 5-én a rózsa 
Művelődési házban. Az 1550 napos 
kaland során 40 ezer kilométert tettek 
meg, és 46 országban jártak.

Egy farsangi bulin kezdődött Zárug Zita és 
Harkányi Árpád története. A fiú fondorlatos 
módon megszerezte a lány elérhetőségét, majd 
randi randit követett. De nem akármilyenek! 
Teát főztek a Hármashatár-hegy tetején, és ke-
rékpárral vették célba a Vértest. Közös szenve-
délyükké lett a biciklizés, amivel Zita elmondá-
sa szerint Árpi „fertőzte meg” őt.

Az utazási vágy szép lassan magával ragadta 
őket. Olyannyira, hogy nászútjuk első napján, 
2011. június 11-én Budapesten biciklire szálltak. 
„Fekve tekerve ketten mentek keletre, mert eme 
remek kerekes szerkezet erre rendeltetett.” 1550 
nappal később, 46 ország bebarangolása után, 
2015. szeptember 6-án tértek vissza Budapestre. 
– Több mint négy évig voltunk úton, amiből 
két év ment el Ázsiára, hiszen Magyarország-
ról egészen Kelet-Timorig bicikliztünk. Auszt-
ráliában három hónapot töltöttünk, majd hat 
hónap következett Új-Zélandon, ahol a világ 
legdélebbi szőlővidékén dolgoztunk. Innen 
Hawaiira, onnan San Franciscóba repültünk, 
ahonnan egészen Brazíliáig tekertünk. Ott újra 
repülőre szálltunk, és utunk végén Párizsból 
bicikliztünk haza Budapestre – mesélte Árpád. 
A kaland persze lemondásokkal is járt, de a 
honvágy hamar átalakult, és a két fiatal számára 
az utazás lett maga az élet. Guruló foteljükből 
– ahogy ők nevezik különleges fekvő kerékpár-
jaikat – együtt csodálkoztak rá a világ nagy-
szerűségére, és elmondásuk szerint az út még 
közelebb hozta őket egymáshoz. Hasonló túrá-
ra egyelőre nem készülnek, de az élményeiket 
könyvben szeretnék megörökíteni.

Ê cs. M.

Kerékpárral  
és gyalog! 
Egyedüli magyarországi általános isko-
laként a Kandó vehetett részt a stArs 
program brüsszeli zárókonferenciáján. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
Zrt. az Európai Unió által támogatott STARS 
(Sustainable Travel Accredited and Recognised 
Schools) program keretében a diákokat, a taná-
rokat és a szülőket a fenntartható közlekedési 
módok igénybevételére ösztönözi, így a közös-
ségi közlekedés mellett a gyaloglást és a kerék-
pározást ajánlja az iskolába járáshoz.

A Kandó Téri Általános Iskola 2014-ben 
kapcsolódott be a STARS programba, amelyben 
sikeresen szerepelt. A projekt keretében az álta-
lános iskolások többek között rajz- és fotópályá-
zaton vehettek részt, megtanulhatták, hogyan 
kell kerékpárt szerelni, hangoskönyv segítségé-
vel ismerkedhettek a közlekedési szabályokkal.

A BKK Zrt. a 2014/15-ös tanévben 24 isko-
lával működött együtt. Az iskolák a tanév vé-
gén oklevelet és a teljesítményük függvényében 
arany-, ezüst- vagy bronzcsillagot kaphattak. A 
vállalat díjkiosztó ünnepségén a Kandó a leg-
sikeresebb magyarországi általános iskolaként 
ezüst minősítést kapott (az aranyat nem osztot-
ták ki).

Ennek nyomán két kandós diák és egy pe-
dagógus abban a megtiszteltetésben részesült, 
hogy részt vehetett a STARS program februári 
brüsszeli zárókonferenciáján.

– Két középiskolás és két általános iskolás 
tanuló képviselte Magyarországot nevelői kísé-
rettel – mondta Csóriánné Áj Margit, a Kandó 
pedagógusa, a program koordinátora. – Isko-
lánkból pályáztatással választottuk ki Bíró Ta-
mást és Szőke Dávidot.

Ők a zárókonferencián a legjobban teljesítő 
lengyel, angol, spanyol, olasz, holland és belga 
gyerekekkel együtt oklevelet és trófeát kaptak. 

– Az idei tanévben folytatódik a program. A 
célunk az arany minősítés megszerzése – tette 
hozzá a pedagógus. 

Ê F. E.

A történelmi múlt  
és a civilek támogatója
orbán viktor miniszterelnök előterjesztésére nemzeti ünnepünk, március 15-e al-
kalmából Magyarország köztársasági elnöke Magyar Köztársasági Arany érdem-
keresztet adományozott galgóczy Zoltán alpolgármesternek.

„Lokálpatriótaként munkálkodik a kerületben 
élők és dolgozók érdekében. 2002-ben kezdte 
közéleti pályafutását. Odaadó és hiteles tevékeny-
ségének köszönhetően azóta elismert kerületi 
várospolitikussá vált” – fogalmaz a méltatásában 
Sántha Gábor, az 1956-os Magyar Szabadság-
harcosok Világszövetségének elnöke, aki a te-
kintélyes civil szervezet képviselőjeként javasolta 
Galgóczy Zoltán alpolgármestert a kitüntetésre.

Sántha Gábor méltatása kiemeli, hogy 
Galgóczy Zoltán politikai tevékenységét koráb-
bi munkássága alapozta meg: történelemtanár-
ként jelentősen hozzá tudott járulni a történelmi 
örökség ápolásához és a fiatalok hazafias nevelé-
séhez. Szervezője volt a Haza és haladás országos 
történelmi versenynek, közreműködött abban, 

hogy rendhagyó történelemórákat hozzanak el a 
Kondor Béla Közösségi Házba, egy civil szervezet 
titkáraként pedig 1956-tal kapcsolatos filmek ve-
títését szervezte a Corvin moziban. önkormány-
zati képviselőként, majd 2014-től alpolgármester-
ként példaértékű kapcsolatot alakított ki a civil 
szférával. 

– Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm szá-
momra ez a kitüntetés. Egyfelől felemelő érzés, 
másfelől meglepő is az elismerés, mert nem jel-
lemző, hogy ilyen fiatalon ilyen magas állami 
kitüntetést kapjon az ember. Nagyon örülök, és 
arra sarkall ez az elismerés, hogy továbbra is szol-
gáljam a hazámat és ezen belül természetesen a 
XVIII. kerületet – fogalmazott Galgóczy Zoltán.

Ê k. gy.

Az átadási ünnepségen Bálint Ramóna, a Somo-
gyi László Szociális Szolgálat vezetőjének üdvözlő 
szavait követően Dömötör István, a szociális terü-
letért is felelős alpolgármester és Kucsák László 
országgyűlési képviselő mondott beszédet.  

A demencia, az időskori elbutulás az értelmi 
képességek folyamatos és egyre súlyosbodó ha-
nyatlása, melynek során az emlékezés, a gondol-
kodás, valamint az ítélő- és a tanulási képesség 
is károsodik. 

A születéskor várható élettartam növekedé-
sével egyre inkább számítani lehet arra, hogy a 
demenciával küzdők száma is emelkedik. A be-
tegség súlyosbodásával az érintettek gondozása 
24 órás felügyeletet igényel, amit a család ritkán 
tud megoldani.  

Az önkormányzat ezért döntött úgy, hogy ki-
veszi a részét a demenciában szenvedő idős em-
berek napközbeni ellátásából. A Somogyi László 
Szociális Szolgálatnál március eleje óta 7-től 17 
óráig fogadják az érintetteket.  

– Tizenkét demens kerületi lakos ellátására 

kötöttünk szerződést, de további rászorulókat is 
el tudunk látni, mert a családtagok nem minden-
nap hozzák el hozzátartozójukat a „napközibe” 
– mondta Dömötör István. – Ez hiánypótló szol-
gáltatás, amely az önkormányzatnak éves szinten 
10 millió forintba kerül.

Az ellátás előfeltétele geriátriai képzettséggel 
is rendelkező háziorvos, pszichiáter, mentálhi-
giénés szakember, illetve szociális munkás által 
készített szakvélemény, az erősségekre összpon-
tosító állapotfelmérés, amely elősegíti a fizikai 
és a mentális képességek megőrzésére irányu-
ló gondozási terv elkészítését, meghatározza a 
szükséges szakemberek bevonását, a további fel-
adatokat. 

A nappali ellátásért a gondozott jövedelmével 
arányos térítési díjat kell fizetni. Ezenfelül plusz-
összeg fejében lehetőség van étkeztetés igénybe-
vételére is.

Az átadáson részt vett Galgóczy Zoltán alpol-
gármester is.  

Ê Fülep E.

Segítő kezek napközben
A somogyi lászló szociális szolgálat épületében a demenciában szenvedő kerü-
leti lakosok nappali ellátására kialakított helyiségeket március 9-én ünnepélyesen 
átadták.
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Húsvétra 
készülődtek
virágvasárnapon tartott húsvétváró 
családi napot a Pestszentimrei Közös-
ségi ház. Az ünnepi készülődés színes 
programokat és tartalmas időtöltést 
kínált az egész családnak.

örömmel vesznek részt a gyerekek a húsvéti 
előkészületekben, nemcsak azért, mert a nyu-
szi ajándékot hoz, hanem azért is, mert kedve-
lik a kreatív, közös programokat. Erre épített a 
Pestszentimrei Közösségi Ház húsvétváró csalá-
di napja is, ahol minden korosztály talált ked-
vére való elfoglaltságot. A kézműves foglalko-
zásokon sokféle alapanyagból és kiegészítőből 
lehetett választani. A szervezők ötleteket adtak, 
mintákat mutattak, és segítettek a húsvéti asz-
taldíszek, az ünnepi lakásdekorációk elkészíté-
sében. A gyerekrendezvények elmaradhatatlan 
vendége, az arcfestő egy másik asztalnál serény-
kedett, amelynél úgy tűnt, sosem fog elfogyni a 
vágyakozó gyereksereg. A hangulat a Buborék 
együttes interaktív koncertjén hágott a tetőfok-
ára, amikor is minden gyermek és bátor szülő 
bekapcsolódott a tánccal és játékkal fűszerezett 
műsorba.

A rendezvényen kiállították a „Nálunk ilyen 
a húsvét…”  címmel meghirdetett rajzpályá-
zatra érkezett munkákat. A változatos tech-
nikával és stílusban készült tavaszi hangulatú 
rajzokon és festményeken a gyerekek többek 
között a tojásvadászat izgalmát, a tojásokat 
őrző nyuszit és az aprólékosan díszített hímes 
tojásokat örökítették meg.

Ê cs. M.

Tolerancianap 
a Bókayban
érdekes foglalkozások voltak március 
5-én a Bókay árpád általános iskolá-
ban, ahol tolerancianapot tartottak a 
megbélyegzés és a kirekesztés ellen. 
A diákok láthatóan lelkesen „tanulták” 
a tolarenciát szakavatott előadók-
tól, köztük hozleiter Fannytól, azaz 
Mosolykától. 

A gyerekek az életkoruknak megfelelően há-
rom különböző foglalkozáson vettek részt. 
Megismerkedhettek a gyengén látók, illetve a 
világtalanok életével egy vakszobában, a sike-
tek jelbeszédével, a cigányság történetével, a 
holokauszttal, hallhattak a megbélyegzésről, a 
kirekesztésről, az előítéletekről és arról is, ho-
gyan lehet ezektől az érzésektől megszabadul-
ni. A kisebbeknek vakvezető és terápiás kutyás 
bemutatót tartottak, festhettek szájjal és lábbal, 
mint egy kéz és láb nélküli ember.

Hozleiter Fanny Mosolyka, aki több mint 
egy évtizede kerekes székben éli az életét, Be-
gurulunk  címmel tartott foglalkozást az iskola 
tornatermében, „telt ház” előtt. Fanny ottho-
nosan mozgott, hiszen ebben az intézményben 
tanult évekig. A házigazda, Vörösné Éles Csilla 
igazgatónő el is mondta lapunknak, hogy akkor 
még bizony bottal és járókerettel járt, ezért az 
ötödik osztályt a földszintre költöztették, hogy 
Fannynak könnyebb legyen a közlekedés. Ké-
sőbb magántanuló lett, és hozzájuthatott egy 
kerekes székhez, ami a Tébláb táncosainak is 
köszönhető. 

– Tudom, hogy az elfogadást és a segít-
ségnyújtást is meg kell tanulni, de érdemes, a 
lelkünket építi – mondta Mosolyka, majd el-
mesélte, hogy ép férjével, Sándorral éppen egy 
rendezvényen ismerkedtek meg, ahol megkérte 
őt, hogy segítsen feljutni az emeletre. 

– Ő fogta hátul a székem, de ahogy lenni 
szokott, a fejem hátracsuklott, mert egyelőre 
nem tudom megtartani – mesélte. – Imádtam, 
hogy nem pánikolt vagy aggódta túl magát. 
Még aznap este rám írt az interneten, és attól 
kezdve abba sem hagytuk a beszélgetést. Ennek 
már csaknem két éve.

íme, egy példa arra, hogy ha előítélet nélkül 
segítünk a másikon, abból még komoly kapcso-
lat is születhet… 

A program zárásaként az iskola egy másik 
volt tanulója, Balogh Lajos tartott órát a magyar 
cigányság történetéről, majd Lashe Shave zene-
karával koncertet adott, illetve felesége és Vörös 
Árpád néptáncpedagógus segítségével szabolcsi 
oláh cigánytáncot tanítottak a lelkes gyerekek-
nek.

Ê temesi László

Házasság 
az airporttal 
nem egy hollywoodi katasztrófafilm 
bemutatójára érkeztek a városháza 
dísztermébe a nézők – a liszt Ferenc 
repülőtér volt a főszereplő. A Pátria 
Páholy Egyesület vendége hardy Mi-
hály, a Budapest Airport kommunikáci-
ós igazgatója volt. 
– Ez a szép díszterem egyben házasságkötő 
terem is. Nem fogják elhinni, ahogy beléptem 
ide, azonnal az airporttal kötött sikeres házas-
ságomra gondoltam – mondta Hardy Mihály, 
majd így folytatta: – Közismert a kerületi la-
kosok speciális kötődése a repülőtérhez, most 
is feltették nekem a nosztalgikus kérdést, hogy 
lesz-e új nemzeti légitársaságunk. Ennek sajnos 
kicsi az esélye. Ismerjük a fapadosok árpolitiká-
ját és szolgáltatásait. Kilátástalan küzdelem. 

A kommunikációs igazgató példákat sorolt 
arra, hogy a társaságok a magasabb haszon ér-
dekében fura ötletelésre is hajlamosak. íme, egy 
kis ízelítő: akinek nagyobb a lába, fizessen töb-
bet; legyenek kapaszkodók a gépeken, így félig 
ülő, félig álló helyzetben sokkal többen elférné-
nek; egy pilóta is elviszi a gépet, nincs szükség 
kettőre… 

– Milyen sors vár a lezárt 1-es terminálra? – 
hangzott az egyik kérdés.

– Az ötvenes évektől napjainkig becsülettel 
szolgálta az utasokat. Ma már nem felel meg 
az igen szigorú biztonsági előírásoknak. A 
Bauhaus-stílusban épült Ferihegy–1 hasznosítá-
sára vannak terveink, például lehetne a repülés-
történeti múzeum végleges helye. Konferencia-
központként és filmforgatási helyszínként már 
jól szerepelt. 

– Tavaly rekordforgalommal büszkélkedhe-
tett a Liszt Ferenc repülőtér 2A és 2B terminálja 
– folytatta az aktuális hírekkel Hardy Mihály. 
– Országunk egyre népszerűbb turisztikai cél-
pont. Szinte minden hétre jut egy-egy színvona-
las, sok embert hozzánk csábító fesztivál. Egész 
évben minden korosztály talál magának buli-
zós programokat. Végül, de nem utolsósorban 
Budapest szépségeinél, csodáinál ismernek-e 
hívogatóbb látványosságot? Kevés ilyen van. A 
Budapest Airportra érkező vagy innen induló 
utasok tavalyi tíz és fél milliós rekordszáma is 
ezt bizonyítja – mondta búcsúzóul a kommuni-
kációs igazgató. 

Mester László, az egyesület elnöke egy palack 
minőségi vörösborral köszönte meg a közel két-
órás tartalmas előadást. 

Ê gönczöl András  

Iskolaérettség
A zavartalan iskolai beilleszkedéshez 
kellő önállóság, tudásvágy, valamint 
koncentrációs és alkalmazkodóképes-
ség is szükségeltetik. Az iskolaérettsé-
gi szűrésen a gyermekek fizikai, szo-
ciális és pszichológiai fejlettségét is 
megvizsgálják. 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Ke-
rületi Tagintézménye a közelmúltban a Lőrinci 
Nagykönyvtárban tartott fórumot az iskola-
érettségről.

Az iskolaérettség vizsgálata a tankötelezettség 
kezdete, a gyermekek életének egyik jelentős for-
dulópontja. Ha nem megfelelő időben történik a 
beiskolázás, vagy ha nem korrigálják a fejletlen 
képességeket, a pszichés problémákat, annak 
hosszú távú negatív következményei lehetnek. 
– Az iskolaérettség összetett fogalom, a gyermek 
egész személyiségének fejlettségét magába fog-
lalja. Nem csupán az értelmi képességek szint-
jét jelenti, hanem a gyereknek testileg, pszichés 
és szociális szempontból egyaránt alkalmasnak 
kell lennie – mondta Rácz Marianna klinikai 
gyermek-szakpszichológus.

– Fontos a megfelelő testi fejlettség, a vizuá-
lis és a hallásérzékelés, valamint a grafomotoros 
készségek megléte. A cipőfűző megkötésének a 
tudása jó mérce lehet, mert csak részben gya-
korlás függvénye, a finommozgások, a téri tájé-
kozódás és a vizuális megfigyelőképesség fejlett-
ségének jelzője is – emelte ki Dibácziné Ambrus 
Enikő gyógypedagógus, mozgásfejlesztő. 

Karayné Pavalacs Zsuzsa logopé-
dus, a fórum szervezője elmondta: a gye-
rekeknek az iskolában a nyelvi úton 
való tudásátadásra is fel kell készülniük. 
– Lényeges, hogy az iskolába menő gyerek sze-
ressen beszélni, tudjon önállóan mondatokat 
alkotni és egyre gazdagabb szókincset használ-
jon. A kiejtést tekintve fontos a szülők jó be-
szédpéldája, hiszen erre áll rá a gyerek füle, ami 
később a helyesírásnál fog számítani. 

Napjainkban a gyerekek helyes fejlesztéséhez 
számos könyv, logikai-fejlesztő játék és társasjá-
ték áll a szülők rendelkezésére, amelyekből akár 
Kovácsné Lezancsek Olga gyermekkönyvtáros 
segítségével is válogathatnak a Lőrinci Nagy-
könyvtárban.

Ê cs. M.

Művészi színvonalra emelkedtek
tizenhatodik alkalommal ad otthont a gyermek és ifjúsági Művészeti találkozó 
programjainak a Xviii. kerület. Képző- és iparművészet, fotóművészet és filmművé-
szet – a diákok több kategóriában is megmutathatják a tehetségüket.

A Kondor Béla Közösségi Ház kiemelt feladatának 
tekinti a művészeti nevelést, ezen belül a tehetsé-
ges fiatalok felkarolását. Ennek jegyében már 16 
éve rendezi meg a Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Találkozó keretében a középiskolások képző- és 
iparművészeti kiállítását. A rendezvény célja az, 
hogy lehetőséget adjanak a középiskolásoknak a 
bemutatkozásra, és ezáltal felismerjék azokat a 
diákokat, akik valamely művészeti ágban kiemel-
kedő tehetségről tesznek tanúbizonyságot. 

– Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy 
felismerhető a tehetséges tanuló, aki rendsze-
rint másképpen gondolkozik, más irányból is 
megközelíti ugyanazt a témát, másképpen ér-
tékel, vagy más összefüggéseket keres, mint a 
társai – mondta Varga Ferenc médiaművész, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közművelődési 

és Sport Közalapítvány kuratóriumának tagja, 
a képző- és iparművészeti kategória zsűrijének 
elnöke. – Személy szerint volt szerencsém az 
összes pályamunkát végignézni, és az a tapasz-
talatom, hogy a kezdeti igen nagy tömegű, ve-
gyes és nem mindig esztétikai értéket képviselő 
jegyzettömeg helyett mostanra olyan kiforrt al-
kotások, sorozatok, valamint mestermunkák ér-
keztek, amelyek egy felnőtt kiállításon is meg-
állnák a helyüket.

Az ünnepségen a vendégeket Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntötte, aki a díjak átadá-
sában is segédkezett. A műsorban a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola csellókvartettje működött közre. 
A kiállítás március 28-ig tekinthető meg a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.

Ê csernai

– A légiforgalmi szolgálat évek óta rendszeresen 
biztosít több millió forint pályázati forrást az ön-
kormányzat számára, hogy a kerületi fenntartású 
intézményeket fejleszteni tudjuk. E segítség nél-
kül szegényebbek lennénk, mert nem tudnánk 
mindent saját erőből megoldani – mondta Dö-
mötör István alpolgármester, aki Torma Beátával, 
a körzet önkormányzati képviselőjével közösen 
adta át az eszközöket.  – Az önkormányzat veze-
tése több figyelmet fordít a leszakadt területekre, 
próbálunk időről időre több anyagi forrást előte-
remteni, hogy az óvodák és az iskolák mellett a 
bölcsődék fejlesztésére is jusson pénz.

A Csibekas bölcsőde udvarán egy lengő fahi-
dat és egy négyirányú rugós hintajátékot vehet-
tek birtokba a csöppségek. Hajasné Tallér Anikó 
intézményvezető elmondta, hogy ezek a játszó-

eszközök olyan összetett mozgásra késztetik a 
gyerekeket, aminek jótékony hatását később az is-
kolában az írás-olvasás tanulásakor is érezhetik.

– Az árnyékolóknak nyáron lesz nagy szere-
pük, mert a segítségükkel a gumiburkolatos ud-
varrészen tovább kint maradhatunk a jó levegőn, 
nem kell az erős napsütés elől a csoportszobába 
bújni, ráadásul ezek a szobák is hűvösebbek lesz-
nek.

A bölcsődében egyébként van egy egyedülálló, 
speciálisan kialakított, biztonságos gumiborítá-
sú csecsemő-tipegő udvarral is. A gyerekek saját 
zöldségeskertet is művelnek, ahol már dinnye is 
termett. Az intézmény másik büszkesége az az 
ösvény, amelyen többféle természetes – faháncs, 
kő, homok stb. – felületen sétálhatnak a kicsik

Ê p. A.

Új játékok a bölcsőde udvarán
A játszóudvar teljes hosszában az épület homlokzatára felszerelt árnyékolókkal, 
valamint két új játszóeszközzel gazdagodott a lakatos-lakótelepen lévő Csibekas 
bölcsőde. A beruházást az önkormányzat a hungaroControl Zrt. által kiírt meghívá-
sos pályázati támogatásból és önerőből finanszírozta.
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 25. 10 óra: Húsvéti 
kézműves foglalkozás tojásfes-
téssel. Részvételi díj: 300 Ft.
Április 8. 17 óra: Tavaszkö-
szöntő – a Baranecz Katalin 
olajfestményeiből nyíló kiállítás 
ünnepélyes megnyitója. A 
tárlat május 5-ig látogatható.
Április 10. 15 óra: Maude 
és Harold – a Körúti Színház 
előadása. Belépőjegy: 2400 
Ft, diák/nyugdíjas: 1700 Ft.
Új foglalkozások indulnak a 
művelődési házban. Csippentő 
címmel mesés kézműveskedés 
1–3 éves gyermekeknek 
(szerdánként 9.30-tól, a 
részvételi díj 1000 Ft/alkalom) 
és a Fogyás mint mellékhatás 
címmel érzelmi felszabadító 
klub hölgyeknek (szerdánként 
17 órától, a részvételi díj 6000 
Ft/4 alkalom).
Szerdánként baba-mama jóga, 
keddenként és csütörtökön-
ként Etka-jóga. A részvételi díj 
mindkét foglalkozáson 700 Ft.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállí-
tásokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 4. 14 óra: Játsszunk 
együtt – II. forduló
Április 9. 8 óra: Royal Futár – 
kispályás labdarúgótorna

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 1–3. 10 óra: Táncver-
seny a Magyar Látványtánc 
Szövetség szervezésében
Április 8–9. 19 óra: a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola 
filmzenei koncertje
Április 10. 9 óra: Rock and 
roll-verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 24. 17 óra: Testsúly-
kontroll – Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása
Március 30. 16.30: Társasjá-
tékklub
Március 31. 17 óra: Pél-
dabeszédek – Saly Noémi 
könyvének bemutatója
Április 4. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Április 6. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub
Április 7. 17 óra: Bűnmegelő-
zési előadás nyugdíjasoknak. 
Téma: Hogyan ne váljunk 
áldozattá? Meghívott előadók: 
Keviczky Csilla rendőr had-
nagy és Fábián Mónika rendőr 
főtörzsőrmester
A Galéria 18 kiállítóteremben 
március végéig Finnországot 
bemutató fotókiállítás, április 
5-től László Melinda művész-
tanár tárlata tekinthető meg.
Internethasználói foglalkozás 
indul haladóknak 8 órában. 
Időpontok: április 6., 13., 20., 
27. 9-től 13 óráig. Jelentkezni 
személyesen, a tanfolyami díj 
egyidejű befizetésével lehet. 
A részvételi díj a beiratkozott 
olvasóknak 120 Ft/óra, a re-
gisztráltaknak 120 Ft/fél óra.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Március 25. 17 óra: Ingyenes 
kézműves foglalkozás a húsvét 

jegyében 

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Március 25. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja. Shakespeare-
ről beszélgetünk halálának 
400. évfordulója alkalmából. 
A vitrinben Shakespeare-ki-
állítás.
Április 7. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
A könyvtár nyitvatartási idejé-
ben Pestszentlőrinc művész-
zsenijének, Kondor Bélának az 
életét és munkásságát bemu-
tató kiállítás tekinthető meg 
a Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 24. 16 óra: Cserebe-
re – civil börze a ClubNetCet 
szervezésében
Március 25. 18 óra: Drakula – 
az Otthon Theatrum előadása
Március 29. 18 óra: A közös-
ségi nevelés ógörög üzenete – 
Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens elő-
adása a XVIII. kerületi Görög 
Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében
Március 30. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 31. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE össze-
jövetele
Április 1. 18 óra: Hetedik 
Szamárfül-program – a 
Fragile/Törékeny című kiállítás 
megnyitója
Április 2. 10 óra: Interaktív 
állatsarok. Vezeti: Maros Mó-
nika, részvételi díj: 800 Ft.
Április 2. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Április 3. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-
kör szervezésében
Április 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 4. 18 óra: Többé nem 
dohányzom! A dohányzásról 
leszoktató nyolcnapos kurzus 
első napja. 
Április 5. 18 óra: A csodála-
tos antik világ – Pais István 
filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozatának 
következő része. Mottó: „A 
műveltség jó sorsban ékes-
ség, balsorban menedék.”
Április 5. 18 óra: a TV18 élő 
műsorfelvétele sztárvendé-
gekkel
Április 6. 18.45: Zumba 
Nikivel
Április 8. 14 óra: Szívdesszert 
– vidám versmondó verseny 
diákoknak a költészet napja 
alkalmából. A jelentkezéseket 
a 291-6564-es telefonszámon 
várjuk. A verseny helyszíne: 
Városháza-díszterem, Város-
ház utca 16.
Április 9. 10 óra: Interaktív 
állatsarok. Vezeti: Maros Mó-
nika, részvételi díj: 800 Ft.
Április 9. 18 óra: A Hunyadiak 
kora a görög kapcsolat-
rendszer függvényében. Dr. 
Diószegi György Antal műve-
lődéskutató előadása a XVIII. 
kerületi Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében.
Április 9. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Április 10. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-
kör szervezésében
Április 10. 10 óra: 
Csokikoncert
Április 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 11. 18 óra: Apák és 
fiúk – Nyerges Attilának, az 
Ismerős Arcok frontemberének 
költészetnapi koncertje. Közre-

működik: Leczó Szilveszter. 
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely. Vasárnaponként 
8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor béla sétány 10.
Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
A kerületet bemutató isme-
retterjesztő tablósorozat és 
a hozzá kapcsolódó online 
térképes felület révén a 
kerület története mellett 
megismerhető annak 22 
részegysége, valamennyi 
köztéri és beltéri emlékmű-
ve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elne-
vezéseket is tartalmazó 
– utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.
es/kossuth.html).
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth 
tér és a Thököly út sarkán) a 
Sztehlo gimnázium füvészkert-
jét bemutató kiállítás látható, 
hétfőtől péntekig 10 és 17 
óra között. A galéria március 
28-án zárva lesz.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem március 26-án 
zárva lesz, egyébként 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 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefo-
nos egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 25. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges kirán-
dulás Reimann Katalin veze-
tésével. 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.
Március 26. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. Elő-
zetes bejelentkezést kérünk!
Március 26. 15 óra: Nosztal-
gia táncklub. Zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Március 30. 17.30: 
Kertbarátklub – biokertészet 
emeletes ágyásban. Meghívott 
előadó: Budavári Béla. 
Április 1. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután – régi idők isme-
rős dallamaival. 
Április 2. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Április 5. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett téma: 
A kapcsolatteremtés művésze-
te. Előadó: Halász Alexandra, 
belépőjegy: 400 Ft.
Április 6. 17.30: Kertbarátklub 

– növényvédelmi teendők a 
vegetáció kezdetén. Meghívott 
előadó: Hertelendi Péter. 
Április 6. 18 óra: Az IKON 
csoport kiállításának megnyi-
tója. Köszöntőt mond Feledy 
Balázs művészettörténész, 
művészeti író.
Április 8. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
Részletes útvonalterv a kirán-
dulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon és a 
reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Április 8. 10 és 15 óra: A 
szépség és a szörnyeteg – 
színielőadás gyermekeknek a 
Nektár Színház előadásában. 
Belépőjegy: 980 Ft.
Április 8. 15 óra: Verset 
hoztam – verses program a 
költészet napja alkalmából. 
Április 9. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. 
Április 10. 15 óra: Dandin 
György, avagy a megcsúfolt 
férj – a Szalag Színház elő-
adása. Belépőjegy elővételben: 
2000 Ft, az előadás napján: 
2200 Ft.
Április 11. 15 óra: Nappal 
hold kél bennem… – Turek 
Miklós versszínházi előadása 
József Attila utolsó éjszaká-
járól. Belépőjegy: 800 Ft/
fő, csoportosan: 500 Ft/fő. A 
csoportoktól előzetes bejelent-
kezést kérünk!
Április 11. 16 óra: Ünnepélyes 
versfaállítás. Hozza el kedvenc 
versét, s legyen a versfa egyik 
gyümölcse a lélek jóllakatásá-
nak érdekében!

dEMoKrAtiKUs KávéZÓ
üllői út 493.

Március 31. 17.30: Klubest. 
Vendég: Bokros Lajos, a 
MOMA elnöke. Téma: „Merre 
tart a magyar gazdaság”. 
Házigazda: Ferencz István

INtErAktÍV 
áLLAtsArok
Áprilistól szombati napokon 
10 órától új foglalko-
zás indul a Kondor Béla 
Közösségi Házban. A 
foglalkozás célja megis-
mertetni és megszerettetni 
a gyermekekkel az élővilág 
valamennyi különleges kis 
teremtményét. A program 
elsősorban 4–7 éves 
gyermekeknek szól, de 
örömmel várnak minden 
állatbarátot és érdeklődőt. 
A foglalkozások érintik 
a természetvédelmet, a 
felelős állattartás alapköve-
telményeit és az egzotikus 
állatok tartásának speciális 
feltételeit is.
Első alkalom: április 2. 
10 óra. A foglalkozást 
vezeti: Maros Mónika 
zoopedagógus. Részvételi 
díj: személyenként 800 Ft/
alkalom, illetve 2600 Ft/hó.

csoDáLAtos 
őrVIDék!
A történelmi Magyarország 
egyik csodálatos régiójá-
ba, az Őrvidékre szervez 
kirándulást július 13–18. 
között az Üde Színfolt 
Egyesület. A hatnapos 
kirándulás programjában 
gyakorlatilag minden 
szerepel, amit az Őrvidé-
ken érdemes megnézni: a 
kismartoni kastély, Fraknó 
vára, Szentmargitbánya, 
Liszt doborjáni szülőháza, 
Velem, Kőszeg és még 
sok-sok érdekesség. A 
kirándulással kapcsolatban 
Somlai Zsuzsa elnöknél 
lehet érdeklődni: 
somlai.zsuzsa@freemail.hu

Hétfőn újra 
morzsabál!
Ötletes, hangulatos és takarékos megoldás a morzsabál, 
amelyet néhol batyus bálnak is neveznek. van, aki nem 
tudja, mi ez? Pedig nagyon egyszerű: nagyobb ünnepet 
követően az összeadott maradék, de még mindig finom 
falatok felszolgálása egy kiadós társasági mulatságon. 
Az ilyen eseményre senki nem érkezik üres kézzel, és 
senki nem megy el onnan szomorúan.
Ily módon teszi emlékezetessé évek óta a húsvéthétfői locsolóbált 
a Kikelet Hagyományőrző Egyesület. A morzsabál elsődleges célja 
mégsem az evés-ivás, hiszen abban kinek-kinek bőven van része ott-
hon, családi körben az ünnep alatt. A szervezőket sokkal inkább az 
a szándék vezérli, hogy megidézzék a régi falusi húsvéthétfők han-
gulatát.

– Ebben a tekintetben nincs változás a tavalyi évhez képest: ha-
gyományt őrzünk – mondta Vörösné Éles Csilla, az egyesület elnö-
ke. – Az idei locsolóbál is 18 órakor kezdődik a Rózsa Művelődési 
Házban, ingyenes, és mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel az 
ünneplés tradicionális módja.

Ebben segít Turi András és bandája, a táncokat tanító Vörös Ár-
pád, valamint a sok-sok népi játék, amelyek között a tojásgurítás 
mellett olyan rejtélyes elnevezésű is szerepel, mint a tyúkverés. 

Tehát húsvéthétfőn dalok, táncok, játékok és finom falatok várják 
a locsolókat és a locsolandókat.

Mindezért már érdemes beugrani. 

költészEt-napi 
rEndEzvényEk
A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük József 
Attila születésnapján, április 11-én. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemuta-
tókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelgünk a 
magyar líra előtt. 

A Kondor Béla Közösségi Ház Szívdesszert címmel vers- és próza-
mondó versenyt hirdet általános és középiskolásoknak. A verseny-
zőknek egyenként 4 percnél rövidebb verssel vagy prózával kell ké-
szülniük, szabadon válogatva a magyar népköltészetből, a kortárs 
magyar irodalom vidám műveiből, esetleg saját alkotásaikból. Ne-
vezni április 4-én (hétfő) estig lehet, a verseny április 8-án (pénte-
ken) 14 órakor lesz a Városháza dísztermében (Városház utca 16.). 

A költő születésnapján 18 órától a Kondorban Nyerges Attila, az 
Ismerős Arcok frontembere Apák és fiúk címmel ad költészetnapi 
koncertet, amelyre a belépés ingyenes!

Pestszentimrén a PIK-ben is több programmal emlékeznek József 
Attilára, és a kreativitás itt is fontos lesz. Április 8-án 15 órakor ver-
selő teadélutánt tartanak. A belépő egy vers József Attilától. De ezen 
a napon saját versekkel is be lehet mutatkozni.

Április 11-én 15 órakor kezdődnek a programok. Előbb Turek 
Miklós versszínházi előadását hallgathatják meg az érdeklődők Jó-
zsef Attila utolsó éjszakájáról, amelyre 800 forint a belépő, csopor-
toknak 500 forint, amelyet előzetesen kell jelezni. 

Ezt követően 16 órától ünnepélyes versfaállítást tartanak, amely-
re mindenki elviheti kedvenc versét. 

dugjuk ki 
az orrunkat!

 
Ez már a tavasz csalhatatlan jele. A lendületbe hozzuk! 
sportkínálatban egyre több a szabadtéri program

 
úszásoktatás

Időpontok: április 3., 6., 10., 13., 17., 20.,  24., 27.
Szerdánként 19 és 20 óra között a Kastélydombi uszodában 
(Nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 10 óráig 
a Park uszodában (Bókay-kert, Szélmalom u. 33.) Információ: 
06-20-23-23-823 (Új belépők előzetes bejelentkezése szükséges!)

Futópont
Időpontok: április 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. 17 órától
Helyszín: Bókay-kert. Edző: Irsán László, 20-225-5462

nordic walking
Időpontok: április 4., 7., 11., 14., 18., 21., 25., 28.
Hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18 órától
Helyszín: Bókay-kert. Edző: Schwarz Mária, 30-961-7731

Önvédelmi edzések
Időpontok: április  3., 10., 17., 24. 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                        
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992

Jóga 
Időpontok: április 3., 10., 17., 24. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház.                                        
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 70-221-8546

Kondicionáló torna
Időpontok: április 4., 11., 18., 25. (hétfőnként 19 órától)
Helyszín: Park Aerobik Center (Szélmalom u. 33.)
Oktató: Markovits Szilvia, 70-324-5836, 
parkaerobik10@gmail.com

Zumba (Pestszentlőrinc)
Időpontok: április  1., 8., 15., 22., 29. (péntekenként 19 órától)
Helyszín: Park Aerobik Center (Szélmalom u. 33.)
Telefon: 70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com

Zumba (Pestszentimre) 
Időpontok: április  6., 13., 20., 27. (szerdánként 18 órától)

Helyszín: Táncsics általános iskola (Táncsics Mihály u. 53.)
Telefon: 70-263-0179

teniszoktatás
Az időpontokat később adják meg.
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Információ: 70-224-8028, www.minorexsport.hu
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15Az időjárás az idén sem volt barátja az Imre–Lőrinc-futóversenynek sPort

A profi indulók, az Imre–Lőrinc-
futáson évről évre rajthoz állók csak 
legyintettek, amikor meglátták, 
hogy milyen „szép” idő fogadja őket. 
Már megint…

Tasnádi András, a Brassó Utcai 
Általános Iskola igazgatója, a kerü-
leti diákolimpia megkerülhetetlen 
szervezője csak annyit mondott: 
„Három éve hóvihar szólt bele a ver-
senybe, két éve szél volt, most meg 
ez…”

Nem egy induló tréfásan meg is 
jegyezte, hogy március 15-ét át kel-
lene tenni egy másik napra, akkor 
tán szebb időben tudnának futni…

De mivel a nemzeti ünnepünk 
egészen biztosan a helyén marad, az 
indulóknak meg kellett barátkoz-
niuk azzal, hogy az időjárás olyan, 
amilyen, arról nem beszélve, hogy a 
futók nincsenek cukorból…

Cukor ide, cukor oda, az ember 
egy kicsit sajnálta őket meg a szer-
vezőket, a pályaépítőket, akik már 
kora reggeltől dolgoztak azon, hogy 
minden időre készen álljon.

Eszes János, az önkormányzat 
sportreferense számára már a „má-
sodik versenynap” kezdődött el, 
amikor rajthoz álltak az első futam 
indulói.

– Nem mondom, hogy öröm 
volt ázni hajnal óta, de a verseny az 
verseny, mindennel időben készen 
kellett lenni. Ez sikerült, más kér-
dés, hogy még a vízhatlan kabát is 

átázott rajtunk. Nem állítható, hogy 
nagy tömegek voltak a rajtnál, mert 
az indulásig a gyerekek is, a tanáraik 
is inkább a Sportkastélyt választot-
ták, ahol szárazabb és komfortosabb 
körülmények között melegíthettek, 
és adhattak-kaphattak tanácsokat.

Voltak, akiket nem zavart az ég-
ből hulló víz, mert már a rajt előtt, 
a rajtszámaik átvételekor úgy fel 
voltak pörögve, mint egy igazi atlé-
ta a sorsdöntő nemzetközi versenye 
előtt.

örömteli, hogy magas volt a szá-
ma azoknak az iskoláknak, ame-
lyek benevezték a diákjaikat az 
Imre–Lőrinc-versenyre. Voltak vagy 
harmincan. Ahogy az egy sportos 
sulihoz illik, a Gloriett járt az élen, 
amelynek több tanára is eljött, hogy 
segítsen a gyerekeknek.

Timotityné Sibalin Hajnalka igaz-
gató „törzsvendég”, minden évben 
ott van a rendezvényen. Elmondta, 
kíváncsi a gyerekekre, „hogyan sze-
dik a lábukat”. A diákolimpiákon 
mindent nyerő gloriettes futbal-
listák egyik mestere, Varga István 
pedig arról beszélt, hogy minden 
sportág alapja a futás, így örül, hogy 
sok diák áll rajthoz az iskola kép-
viseletében. Gyimesy László igazga-
tóhelyettes számára azért fontos és 
örömteli a sok induló, mert „vissza 
kell hozni a sport iránti szeretetet és 
érdeklődést, az utánpótlás-nevelés 
fontosságát”. 

Miközben bent száraz maradt a 
ruha és a haj, kint – bocsánat – ázott 
ürgeként értek célba a futók. Ázot-
tan, de azzal a büszkeséggel, hogy 
„megcselekedték”, amit vállaltak, és 
azzal az érzéssel, hogy – farkaséhe-
sek lévén – joggal ülnek le az ünnepi 
ebédhez…

 
ProFiK AFriKáBÓl
A verseny főfutama az a 
8000 méter volt, amelyen 
mindenki rajthoz állhatott a 
felnőttektől a veteránokig. 
Az előbbiek mezőnyében 
– amint azt ugyanúgy 
megszokhattuk, mint a 
rossz időt – villámlábú 
afrikai (kenyai) futók vitték 
a prímet, ők tehették 
zsebre az abszolút 
győztesnek járó 60 ezer, a 
másodiknak dukáló 40 ezer 
és a harmadikat illető 20 
ezer forintos díjat.
negyedikként már magyar 
versenyző, Bene Barna 
ért célba. A nőknél is 
kenyai nyert, megelőzve a 
második Kácser Zitát és a 
bronzérmes szabó tündét.
Megkérdeztük a női 
elsőt, hogy hol és 
mikor lesz a következő 
versenye. A válaszából 
kiderült, hogy tovább 
portyázik, portyáznak 
Európában, legközelebb 
lengyelországban 
áll rajthoz a kenyai 
„különítmény”. valaki 
egészen biztosan ott 
is elviszi közülük a 
pénzdíjat…

A kellemetlen időjárás sem tántorította el a futókat a táv teljesítésétől

A bátrabbakat nem zavarta, hogy a nyakukba esett az eső

� tizenegyedik alkalommal rendezte meg az önkormány-
zat, a városgazda Utánpótlás akadémia és a lőrinc 
2000 se a hagyományos imre–lőrinc-futóversenyt, 

amelyet ezúttal sem fogadott kegyeibe az időjárás. esős idő 
rontotta el a kerületi sportos idénynyitót, ám ettől függetlenül 
sok induló volt a különböző korosztályokban.

NŐNAPI FOCI,  
TELJES SIKER

 
harmadik alkalommal rendezték meg március 12-én a Pestszentimrei 
sportkastélyban a nőnapi labdarúgó-fesztivált, amelyre nyolc csapat ne-
vezett. A győzelmet a gödi sE hölgyei szerezték meg.

Ha valaki netán legyintene, mondván, „női foci, az meg mire jó?”, annak gyorsan írjuk 
ide, hogy az Egyesült Államokban megrendezett legutóbbi női labdarúgó-vb döntőjét 
telt ház, hetvenezer néző előtt tartották… 

Nincs mese, a nők helyet kérnek maguknak a pályán ebben a korábban férfiasnak ítélt 
sportágban is.

Tény, hogy a Sportkastélyban látottak még nem vetekedtek a világ profijainak a va-
rázslataival, de nem lehet nem észrevenni, hogy a hölgyeink évről évre ügyesebben bán-
nak a lasztival.

Ott volt a fesztivál megnyitóján Banyár László, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója is, aki jó meccseket kívánt a csapatoknak, amelyek be is bizonyítot-
ták: nem „lötyögni” jöttek a Sportkastélyba, hanem kőkemény mérkőzésekre.

Baumann Gizella, az akadémia szakmai igazgatója örült annak, hogy egyre nagyobb 
az érdeklődés a focifesztivál iránt.

– Ez egyre több szervezőmunkával is jár, de ennél nagyobb bajunk ne legyen – vélte, 
s elmondta azt is, hogy az egy éve alapított akadémián túl a Kastélydombi SE-t és az ön-
kormányzatot dicséri a pontos, gördülékeny rendezés.

Az már az első mérkőzések után látható volt, hogy a Gödi SE futballistanői helyet 
kérnek majd a végső elszámolásnál, mert tudják, miről szól ez a játék. De hogy ne csak a 
vendéget dicsérjük, hanem a kerületieket is: a Városgazda egyik csapata, a futsalos, bár 
„csak” második lett a Göd mögött, ismeri e játék titkait, így ne csodálkozzunk azon, ha 
egy év múlva őket hirdetik majd győztesnek.

Női fesztivál ide, női fesztivál oda, a szervezők azért fiúfutballt is belecsempésztek a 
programba. Pályára léptek a kicsik, az U9-esek, sőt azok is, akiknél ma még nagyobb a lab-
da. Az U7-esek a betűvetést még csak most tanulják, azt azonban már tudják, miként kell 
kényszerítőzni. Akárcsak az a hét általános iskolás leánycsapat, amelynek a tagjai ugyan-
csak reményt adtak arra, hogy egyszer majd a legjobbak között is sikereket érnek el.

Az eredmény:
1. Gödi SE 2. a Városgazda Utánpótlás Akadémia futsalcsapata 3. FC Cunami (Fót) 

4. Gyál 5. a Brassó iskola csapata 6. S-Ladies II. (Kastélydombi SE) 7. S-Ladies I. 
(Kastélydombi SE) 8. Városgazda Utánpótlás Akadémia

 

KARDRA, TŐRRE, 
GYEREKEK!

 
Első alkalommal rendezték meg a gerevich Aladár nemzeti sportcsar-
nokban az országos suli vívótalálkozót, amelynek elnevezése önmagáért 
beszél. A cél az egyik legsikeresebb magyar sportág utánpótlásának bő-
vítése. A tények, a számok arról árulkodnak: sikerült.

A jó öreg Nemzeti Sportcsarnok falaira aggatott, a múltat megidéző fotók jelezték, van 
jövője ennek a klasszikus sportágnak hazánkban. A „Kárpátikat”, a „Kovácsokat”, Rejtő 
Ildikót, Gedővári Imrét és sok más klasszist ábrázoló fotók mutatták: gazdagok vagyunk, 
szó szerint értve is, van kire felnéznie a maiaknak. 

Az igazán nagyok között kell számon tartani azt a csinos hölgyet, aki két egymást 
követő olimpián is a dobogó tetején állt. Nagy Tímea manapság a sportág arca is. Ennek 
jegyében osztogatta az autogramokat és az őt ábrázoló képeslapokat. Legalább akkora 
sikere volt, mint amikor 2000-ben hazaérkezett Sydneyből.

– Nem akartam elhinni, hogy ennyi gyerek jött el. Úgy örülök neki, mintha én nyer-
tem volt egy versenyt – mondta, aztán már el is tűnt a gyermekek gyűrűjében.

A „mennyiről” Polgár Pál, a Magyar Vívószövetség főtitkára beszélt.
– Nyolcvan fölött van az intézmények száma, ami több mint ötszáz tanulót jelent, s ez 

minden reményünket felülmúlta.
A főtitkár szerint két oka volt a rendezvény sikerének. Az egyik az, hogy országszerte 

kiváló munkát végeztek a szervezők, a másik, hogy nem elfelejtett sportág a vívás, csak 
éppen kicsit meg kell „szurkálni” a jövő bajnokait.

négyEn A gUlnErBŐl
A kerületet a gulner gyula általános iskola – Fáklya Endre, Magyar 
Zsolt, szabó Patrik és Zsiga Barnabás – képviselte.

büsZkék 
LEHEttEk 
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16 A Városgazda Utánpótlás Akadémia születésnapja a Vilmos Endre SportcentrumbansPort

A születésnapi gálán az új Fordot Hunyadi István városigazgató, Lévai István Zoltán alpolgármester és banyár László,  
a Városgazda vezérigazgatója adta át

Százak gyülekeztek az egykori Malév-sport-
telepen a születésnapra, annak ellenére, 
hogy a remélt szép időből, legalábbis az ün-
nepség első órájában, nem lett semmi. Felhő 
és szél volt a hívatlan vendég, ám ez nem 
zavarta Lévai István Zoltán alpolgármestert, 
Banyár Lászlót, a Városgazda18 Zrt. vezér-
igazgatóját és Kissné Baumann Gizellát, a 
Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai 
igazgatóját abban, hogy kedvet csináljanak a 
gyerekeknek a sportoláshoz.

csodás HónaPoK Után
Az akadémia rövid múltját jól láttatta 
Banyár László, aki adatokkal erősítette meg 
a hátuk mögött hagyott év sikereit, amely-
ben főszerepet kapott az első lépésekhez 
szükséges szervezőmunka.

Megtudhatta a hallgatóság, hogy a több 
mint 500 fiatal már hat szakosztályban 
kezdheti meg a pályafutását, és hogy már 
eddig is közel harmincfős szakembergárda 
segítette az első lépéseiket. Nem hagyta ki 
a felsorolásból a vezérigazgató azt sem, hogy 
valamennyi sportágban közel 250 gyerek 
számára szerveztek nyári táborokat, negy-

vennél is több rendezvénnyel költötték az 
akadémia jó hírét, honlapot indítottak, és 
pályázati forrásokból (labdarúgó-szövetség, 
TAO) csaknem 50 millió forintot nyertek, 
amiből kisbuszt (is) vásároltak azért, hogy 
ne a szülőknek kelljen megoldaniuk a gyer-
mekek eljutását az eseményekre.

A pályázati lehetőségeket a Budapest 
Airport Zrt. támogatásával sikerült megva-
lósítani.

Már az eddig felsoroltak is elismerésre 
méltó teljesítményre utalnak röpke egy év 
alatt, ám amikor a vezérigazgató felsorolta 
az idei terveket, egyértelművé tette: nincs 
megállás...

világsPortágaK…
A szakosztályok számának a megduplá-
zása önmagáért beszél, különösen úgy, 
hogy Banyár László elmondta, mely sport-
ágakról van szó. Az atlétika, a torna, a ko-
sárlabda (esetünkben a női), a jégkorong 
és a sakk lehet az akadémia „újszülöttje”. 
Lényeges, hogy az Eötvös és a Táncsics is-
kolában sportirányultságú osztályokat ter-
veznek indítani a következő tanévtől, újabb 

lehetőséget nyitva a talentumok előtt. És 
még nem is soroltunk fel minden idei ter-
vet, elképzelést… Baumann Gizella szakmai 
igazgató úgy fejezte be a beszédét, hogy éb-
ren tartotta az érdeklődést: „beharangozta” 
a születésnapos legszebb ajándékát.

a ford „új szaga”
Nem sokkal később halkan, elegánsan, tel-
jes pompájában begördült a színpad mellé 
az a 17 személyes Ford kisbusz, amelynek 
a látványától valóban mindenkinek elállt 
a szava. Az akadémia tengerkék-almazöld 
színeire festett, nulla kilométeres kisbuszt 
körülbelül két perc alatt vették birtokba a 
gyerekek. És a meglepetéseknek ezzel még 
nem volt vége…

az első vásárló
Az uszoda bejáratánál, a legforgalmasabb 
ponton nyitották meg azt az ajándékboltot, 
amelyben minden a klubot hozza közelebb a 
látogatóhoz és persze a vásárlóhoz. A 14 órá-
tól 19 óráig nyitva tartó boltocskát Banyár 
László és Lévai István Zoltán adta át. S hogy 
mennyire csábító a kínálat, arra az alpolgár-
mesternek a megnyitóbeszédében elhang-
zott mondata utalhat: „A legközelebbi für-
dőnadrágomat itt veszem meg…”

 
JÖnnEK A „FittEsEK” is
Blocosz Adrienn, a szabadidő-
sport-szakosztály vezetője el-
mondta, hogy április 30-án nagy-
szabású fitt napot rendeznek.
– A hivatalos neve 1. városgazda 
Akadémia Fitt nap lesz, s ekkor 
mindenki mindent kipróbálhat 
a sportkastélyban. szakosztá-
lyunk valamennyi szakágát, a 
zumbától kezdve a kondicionáló 
tornán át egészen a jógáig. ha 
bárkinek gondja lenne, sztár-
vendégek (többek között Béres 
Alexandra, Katus Attila) segíte-
nek neki a mozgásban, a ritmus 
megtalálásában.

AKi MEgisMErtE, AKi MEgsZErEttE, ott volt 

� a születésnapi ünnepség megnyitóján is elhangzott: úgy telt 
el egy esztendő, hogy szinte észre sem vették a városgazda 
Utánpótlás akadémia sikeréért dolgozók. Március 20-án már 

el is fújhatták az első gyertyát a tortán. emlékezetes bulival ünnepelt 
az akadémia a vilmos endre sportcentrumban. az elhangzottak és 
a látottak alapján kétség sem férhet hozzá: sikeres volt a rajt, szépen 
fejlődik a sportos „gyermek”. 

AJáNDék 
A „kIcsINEk”

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

vEndéglátás
a vendégeket finom falatokkal is várták a születésnapi ünnepségre, bográcsgu-
lyással lakhatott jól, aki „beleéhezett” a sportágak kipróbálásába. a nap végén 
természetesen nem maradhatott el a születésnapi torta sem – a gyermekek 
legnagyobb örömére.

GYŐZELEMMEL
KEZDTÉK 
A RÁJÁTSZÁST 

 
A végére elfogyott a lendület. A PlEr az alapsza-
kasz alsóházának az utolsó helyén végzett, 13 pontot 
gyűjtve. A rájátszás során egyetlen dolga lehet min-
denkinek: felkötni a gatyát, hogy a legjobbak között 
maradjon a csapat. A rájátszás rajtja jól sikerült, 27-
22-re nyert a csapat idegenben a Komló ellen.

Két fordulóval az alapszakasz vége előtt akár még három csapa-
tot is megelőzhetett volna a PLER. Jött azonban a két utolsó for-
duló, amely után az utolsó helyről kell megpróbálni elkerülni az 
utolsó vagy az utolsó előtti helyezést. A kiesést.

A szoros mezőnyben minden pontnak nagy jelentősége van. 
Ezt tudva készült az Orosháza elleni hazai meccsre az együttes. 
A feszültség is az oka lehetett, hogy a hetedik percben még csak 
2-2 volt, jelezve, sokat hibáztak a játékosok. A félidő második 
szakaszában azonban a vendégek „találtak” három gyors gólt, s 
rögtön 7-4 lett – oda. Hutvágner István vezetőedző sikeres időké-
rése után azonban visszajött a remény, 7-7-re módosult az állás.

Talán ekkor kellett volna lefújni a félidőt, de mivel az 30 per-
cig tart, újra elment az Orosháza. 13-9-cel vonulhattak az öltö-
zőbe a vendégek játékosai.

Egy kis remény a második rész elején (egy gólra felzárkóz-
tunk), de utána két kimaradt hetes… A félidő közepén megint 
néggyel vezetett az Orosháza (19-15). A hajrában csökkentette a 
különbséget a PLER, de így sem tudta megakadályozni a vendé-
gek 22-19-es győzelmét.

A két fontos pont tehát „elment” s ekkor már csak egy ide-
genbeli meccs, a Balatonfüred elleni március 16-i volt hátra. Ez 
a papírformának megfelelően a fürediek biztos, 31-25-ös sikerét 
hozta.

Hutvágner István nem is ezt a meccset sajnálta.
– A Füredtől ki szabad kapni idegenben, különösen úgy, hogy 

az első félidő után csak egy góllal vezetett. A 45. perctől elfogy-
tunk… Folytatjuk a „kötéltáncot” a rájátszásban. Remélem, nem 
esünk le, de ehhez bravúrpontok kellenek, idegenből is.

A kötélen maradás első állomása nem volt könnyű. Március 
19-én a Komló volt az ellenfél, idegenben. Nagy csatában, ám 
már a félidőben is vezetve (12-10) nyerték meg a találkozót a lő-
rinciek, így önbizalmukat növelve várhatják a pénteki hazai ösz-
szecsapást a Balmazújváros ellen.

Elégedett volt Hutvágner mester is, mert összeszedett és erő-
től duzzadó játékot láthatott a csapatától egy olyan meccsen, 
amelyiknek a második félidejében végig az ő csapatánál volt az 
előny.

eredmények
PLER-Budapest–Orosháza 19-22 (10-13) 

Balatonfüred–PLER-Budapest 31-25 (14-13)
Komló–PLER-Budapest 22-27 (10-12) 

ELMENT 
A MÁGUS
hetvennégy éves korában, március 13-án elhunyt 
verebes József, a nyolcvanas évek győri siker-
csapatának a vezetőedzője, egykori szövetségi 
kapitány.

A magyar futball ki-
vételes egyénisége 
elsősorban edzőként 
alkotott maradandót, 
szinte az egész NB I-et 
segítette kiváló szak-
mai képességeivel. 
Irányította a Video-
tont, a Rába ETO-t, 
az MTK-t (ebben a 
klubban érdemelte ki 
a Mágus becenevet, 
mert a kiesés ellen 
küzdő csapatból egy 
év alatt bajnokot csi-
nált), a Honvédot, a 
Vasast és a Diósgyőrt. 
1987-ben lett először 
szövetségi kapitány, 

majd 1993 szeptembere és 1994 júniusa között ismét a 
nemzeti tizenegyet irányította.
Verebes József egy ideje már súlyos beteg volt. Az ottho-
nában, Pestszentlőrincen hunyt el. Halála napján a győri 
stadionnál mécseseket gyújtottak a mesteredzőre emléke-
ző szurkolók.
Verebes Ferencváros egyik legszegényebb részén nőtt fel, 
ahol a társaihoz hasonlóan a labdarúgás volt az egyetlen 
szórakozása. Együtt játszott Farkas Jánossal és Sipos Fe-
renccel, akik később válogatott labdarúgók lettek. 1952-
ben Verebes az akkori Bp. Kinizsibe (FTC) igazolt, s 
1961-ben három mérkőzésen az élvonalban is pályára lé-
pett. 1962-ben eligazolt a Ferencvárostól, és egy idényt az 
Oroszlányi Bányászban játszott. A következő évtől ismét a 
fővárosba igazolt, és 1964-ig a BVSC labdarúgója volt. Az 
1965–66-os idényben a Ganz-Mávag, 1967 és 1970 között a 
Budafoki MTE csapatában szerepelt. Az aktív labdarúgást 
a Középítők csapatában fejezte be, 1971-ben.
Verebes Józsefet az MLSZ saját halottjának tekinti.


