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CsAtornázás

Mind Pestszentlőrincen, mind 
pestszentimrén az építési ütemterv-
nél gyorsabban halad a csatornázás. 
amint azt Ughy attila polgármester a 
témában tartott március 19-i sajtótá-
jékoztatón elmondta, március 15-ig     
16 kilométer új csatornaszakasz ké-
szült el, ami 10 százalékkal hosszabb 
a tervezettnél. lőrincen az év végére 
teljesen befejeződhet a csatornázás.

ÚJ BUszoK 

Több Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is 
közlekedő buszjáratot érint a Buda-
pesti Közlekedési Központ Zrt. és a 
volánbusz Zrt. közötti megállapodás, 
amelynek értelmében a jövőben a távol-
sági buszjáratok üzemeltetésében nagy 
tapasztalattal rendelkező volánbusz 
szolgálja ki az elővárosi településeket. 
az új szolgáltató érkezésével új autó-
buszok is megjelennek a kerület utcáin.

BölCsőde éPÜl

A tervek szerint szeptember közepén 
vehetik birokba a gyerekek az iciri-piciri 
bölcsődét, amelynek alapkövét márci-
us 21-én tették le az attila utcában. az 
új intézmény negyven apróságnak ad 
majd nappali otthont. az építési költ-
ségek önrészére is sikeresen pályázott 
az önkormányzat, így uniós és állami 
pályázatok segítségével készülhet el a 
bölcsőde. 

siKeres szűrőnAP 

A daganatos és a szív- és érrendszeri 
betegségekre összpontosítva tartot-
tak térítésmentes lakossági szűrő-
vizsgálatot március 22-én a Zsebők 
Zoltán szakrendelőben. a szűrőnapon 
szócska Miklós egészségügyért felelős 
államtitkár sajtótájékoztatót tartott a 
hamarosan induló országos szűrőprog-
ramról. az idei második szűrőnapot az 
ősszel tartják a szakrendelőben.

KAlAndPArK

A meteorológiai tavasz első hétvégé-
jén, március 22-én igazán sportossá 
vált a Bókay-kert. a mezei futók or-
szágos bajnoksága mellett ekkor ad-
ták át annak a kalandparknak az első 
részét, amely a jövőben gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt kiváló szóra-
kozási lehetőséget nyújt. a megnyitó 
után az érdekeltek kíváncsian vették 
birtokba a létesítményt. 

4. oldal 5. oldal 12. oldal 13. oldal
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– Mire gondolt, miközben átvette 
a bizonyságlevelet?

– nagy kő esett le a szívem-
ről! Látja, ezért is szeretem a 
magyar nyelvet. Végtelen tár-
háza van a szólásoknak, köz-
mondásoknak, melyek tömör és 

rövid választ adnak arra, amiről 
egyébként órákig tudnék ára-
dozni. Hiszem, hogy ezzel lezá-
rult egy korszak a kerület életé-
ben, még ha a miniszterelnök 
úr szavaival élve csak a munka 
felénél járunk is. A kormány 
célul tűzte ki a munkát terhe-
lő adók további csökkentését, 

az energiarendszer megújítását 
és a teljes foglalkoztatottságot. 
ehhez mi itt a kerületben nap-
ról napra próbálunk hozzátenni 
valami iciri-picirit.

– Képviselő úr, megkönnyíti 
a dolgom. A bölcsődére gondol, 
ugye?

– Úgy érzem, nagy lépés a 
kerület életében, hogy az Iciri-
Piciri bölcsőde megépítésével, 
amellett, hogy létrehozunk 14 
és fél munkahelyet, teljessé válik 
erzsébet- és Bélatelep ellátottsá-
ga az oktatási és az egészségügyi 
szolgáltatásokat tekintve. Az in-
tézmény 40 férőhelyes lesz, egy 
korszerű, három csoportszobás 
épület várja ősztől a kerület leg-
kisebb lakóit.

– Mi került bele a bölcsőde 
időkapszulájába?

– némi aprópénz és termé-
szetesen a napi sajtó. remélem, 
hogy ezek minél később látnak 
újra napvilágot, mert az azt je-
lentené, hogy sokáig szolgálja a 
bölcsőde a kerületünket. Külön 
öröm, hogy a kerület mostani 
vezetése által újra kiírt pályázat-
nak köszönhetően hozzávetőleg 
240 millió forinttal kevesebbe 
kerül a beruházás. Úgy látszik, 
ez egy bűvös szám a kerület-
ben…

– Az Attila utca a Simon-üg-
gyel kapcsolatban hírhedtté vált 
az elmúlt napokban, de a bölcső-
de területén elbontott épületről 
sokan őrizhetnek emléket. Ön 
például azt mondta az alapkőle-
tételkor, hogy ott itta az első ká-
véját. Ma is öt cukorral issza?

– egykor az épülő bölcsőde 
telkén állt az Attila utcai általá-
nos Iskola. Itt állhattam először 
katedrára, itt szereztem az első 
tapasztalataimat mint pályakez-
dő pedagógus, mielőtt évekkel 
később kollégáim támogatásával 
20 évig a Vajk-sziget általános 
Iskola igazgatója lehettem. De 
valóban nemcsak a pedagógusi 
szakmát ízleltem meg itt először, 
hanem itt ittam az első kávémat 
is. Ma már kevesebb cukorral 
iszom a feketét, jobban szeretem 
olyannak érezni az ízeket, ami-
lyenek azok valójában. 

– Így van ezzel a politikában is?
– A stafétabot átvétele után 

egy percig sem rejtettük véka 
alá 2010-ben, hogy súlyosan 
eladósodott a kerület. Az új vá-
rosvezetésnek 11 milliárd forint 
hitelállománnyal kellett szem-
benéznie, amit nehéz örökség-
ként cipeltünk az elmúlt na-
pokig. ez egy tetemes összeg, 
ráadásul az elmúlt hetek ese-
ményei alapján felmerül a gya-
nú, hogy az előző, szocialista 
vezetés felelőtlen gazdálkodása 
mellett bűncselekmények áldo-
zata is lett a kerület. 

Folytatás a 3. oldalon

2. oldal

szabadulás az adósságcsapdából

Hitelmentes 
jövőKéP 
a KerületBen

�
immár mind a 11 milliárd forintot, azaz a ke-
rület teljes hitelállományát átvállalta a magyar 
állam. pestszentlőrinc-pestszentimre akkora 

tartozástól szabadul így meg, hogy ha azt ezerfo-
rintosokból raknánk ki, több mint háromszor érné 
körbe hosszában az országot a képzeletbeli pénz-
szalag. interjú Kucsák lászlóval, a xviii. kerület 
országgyűlési képviselőjével.

orbán viktor, magyarország miniszterelnöke adta át a bizonyságlevelet Kucsák lászló országgyűlési képviselőnek

www.bp18.hu

Választ 
a kerület
A korábbi választásoknál 
jóval színesebb a 2014-es 
országgyűlési válasz-
tásokon induló egyéni 
jelöltek listája. A jelenlegi 
parlamenti képviselő, 
Kucsák lászló 15 kihívó-
val verseng. 

miután a Fidesz–KdnP 
pártszövetség választási 
ígéretének megfelelően 
2014-től kisebb létszá-
mú lesz a parlament, a 
XViii. kerületet egy egyéni 
képviselő fogja képviselni 
az országgyűlésben. erre 
az egy helyre azonban a 
korábbiaknál jóval többen 
jelentkeztek.   
jól ismert és nehezen 
beazonosítható pártok 
egyaránt állítottak jelöltet 
az április 6-i választások-
ra. összeállításunkban 
megpróbáltuk valamennyi 
jelöltet bemutatni, ám meg-
keresésünkre lapzártánkig 
több jelölt nem reagált. 
tematikus cikkünkben az 
olvasóknak igyekeztünk 
az értékrendek alapján 
megkönnyíteni az áttekint-
hetőséget.
a radikális jobboldali jelölt-
től a radikális baloldaliig 
minden árnyalattal találkoz-
hatunk. a nemzeti Válasz-
tási bizottság (nVb) 18 
pártlistát és 13 nemzetiségi 
listát vett nyilvántartásba a 
választásokra.
bár az országos listát állító 
pártok nem mindeggyike 
indít jelöltet a választó-
körzetünkben, több olyan 
jelölt is van, akinek pártja 
nem tudott országos listát  
állítani. Hallott már a Válasz 
Pártról…? 
Kissé talán meglepő mó-
don, de párttámogatástól 
független egyéni jelölttel is 
találkozhatunk a listán. már 
amennyiben a választási 
listához képest nem történik 
visszalépés. 

Összeállításunk 
a 6–7. oldalon
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

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-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban. Előzetes 
egyeztetés alapján.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak@bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313, 
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-30-460-3855 
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes 
egyeztetés alapján.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap utolsó szerdáján 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban

Városkép I Budapest, XVIII. kerület pestszentlőrInc–pestszentImre Önkormányzatának díjtalan kÖzéletI lapja
Megjelenik kéthetente 45 000 példányban. n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 
Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu n Hirdetés: 

Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 296-0397 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt 
Layout: Bódi János tervezőszerkesztő n DTP: Prongue Bt. n Munkatársak: Csernai Mariann, Fülep Erzsébet, Kerékgyártó György, Puskás Attila, 

Róth Ferenc, Temesi László n Fotó: Czagány Balázs, Ványi Ákos n gyártás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ n Cím: 8200 – Veszprém, Házgyári 
út 12., Tel.: (88) 541-631 n Felelős vezető: Horváth Gábor n Terjesztés: Feibra Kft. n Felelős vezető: Justin István ügyvezető igazgató n Tel.: (06) 1 340-9921

A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. 
A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével  

vagy a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket,  
írásokat a szerzők előzetes hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

PusKás attila   

– Mindez azt is jelenti, hogy 
ha ilyen sebességgel haladnak 
a munkálatok, akkor Lőrin-
cen várhatóan még az idén 
teljesen elkészül a csatornázás 
– mondta Ughy Attila. – Im-
rén is kedvezők az adatok, az 
év végéig itt is a tervezettnél 
jobb, mintegy 90 százalékos 
elkészültséggel lehet számolni, 
annak ellenére, hogy a kerület 
ezen részén kicsit később kez-
dődött, és sokkal nagyobb te-
rületet érint a csatornázás. 

Rég váRt 
pillanat
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester a 
sajtótájékoztató házigazdá-
jaként újfent kiemelte a több 
mint 7000 kerületi háztartást 

érintő csatornázási projekt 
fontosságát. 

– Kerületi lakosként na-
gyon örülök annak, hogy el-
jött ez a pillanat. nagyon sok 
emberrel találkoztam, akik az 
elmúlt évtizedekben alig hit-
tek abban, hogy megváltozik 
az áldatlan helyzet. elődeink 
hosszú ideig csak ígérgették 

azt, hogy a csatornázás el-
éri majd az európai szintet – 
mondta Kucsák László. – ezt 
az évtizedes adósságot törlesz-
ti most az önkormányzat. Fel-
zárkózhatunk európához, és 
olyan szolgáltatási színvonal 
lesz jellemző a kerületünkre 
is, amely joggal várható el a 
XXI. században. 

Az alpolgármester méltatta 
az összefogást, aminek köszön-
hetően létrejött a beruházás, 
amelynek legnagyobb nyertese 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre, 
lévén, hogy a fővárosban ki-
építendő 240 kilométer új 
csatornaszakaszból közel 90 
kilométert a XVIII. kerületben 
fektetnek le.

ElváRt 
gyoRsaság
A tájékoztatón Szeneczey Ba-
lázs városfejlesztésért felelős 
főpolgármester-helyettes hang-
súlyozta, hogy egy főváros 
megítélésének egyik sarokköve 
a csatornahálózat fejlettsége.

– nem véletlenül volt Tarlós 
István főpolgármester válasz-
tási programjának kiemelkedő 
eleme Budapest csatornázá-
sának a fejlesztése. A BKIsZ, 
a Budapest komplex integrált 
szennyvízelvezetése projekt be-
fejezése után a fővárosban 90-
95 százalékos csatornázottsági 
arányról beszélhetünk majd. 

A főpolgármester-helyettes 
megerősítette, hogy a 16 bu-
dapesti kerületet és Budaörsöt 
érintő beruházás mindenhol, 
így a XVIII. kerületben is meg-
felelő ütemben halad. 

– semmilyen csúszás te-
kintetében nem vagyunk elné-
zők a kivitelezőkkel szemben. 
Minden épülő szakaszt időben 
adnak át – mondta szeneczey 
Balázs, hozzátéve, hogy a Fő-
városi Önkormányzat dolgo-
zik azon, hogy anyagi forrást 
találjon a csatornázásból most 
kimaradó területek mielőbbi 
felzárkóztatásához.

A tervezettnél 
gyorsAbb 
A csAtornAépítés
Március 15-ig 16 kilométer új szakasz készült el 

�Mind pestszentlőrincen, mind pestszentimrén 
az építési ütemtervnél gyorsabban halad a 
csatornázás. amint azt Ughy attila polgár-

mester a témában tartott március 19-i sajtótájé-
koztatón elmondta, március 15-ig 16 kilométer új 
csatornaszakasz készült el, ami 10 százalékkal 
több a tervezettnél.

szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és ughy attila polgármester örömmel számolt be a csatornázás 
felgyorsulásáról

töBBCsAtornás táJéKoztAtás
a csatornázás folyamán a kivitelezők rendszeresen 
tájékoztatják a lakosságot a munka kezdetéről. Minden 
háztartásba eljuttatnak egy szórólapot a legfontosabb 
tudnivalókkal, az időpontokkal, a kivitelezők elérhetősé-
gével. 
Ezen túlmenően elérhető a BKisZ tájékoztató és panasz-
kezelési rendszere is a 06-80-205-412-es ingyenesen hív-
ható számon, valamint az info@epulocsatorna.hu e-mail 
címen. az önkormányzati képviselők pedig személyesen 
is várják az észrevételeket, kérdéseket. 
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3 Közélet A csatornázással több mint hétezer család élete válik könnyebbé

Folytatás az 1. oldalról

– Miből következtet arra, hogy 
a kerület eladósodásának köze 
lehet Simon Gábor eltitkolt va-
gyonához?

– Hárommilliárd forint ér-
tékben bocsájtott ki kötvényt az 
előző városvezetés, de én nem 
következtetek, hanem élek a tör-
vény adta lehetőséggel, ezért bel-
ső vizsgálatot kezdeményeztem 
a kerületi önkormányzatnál. Jo-
guk van tudni a kerületieknek, 
hogy az ő vagyonukból is vándo-
rolt-e át illetéktelen zsebbe. Úgy 
érzem, hogy mindannyian büsz-
kék lehetünk a helyi értékekre az 
intézmények szintjén, akárcsak 
azokra az emberekre, akik nap-
ról napra azon fáradoznak, hogy 
egyre gazdagabb legyen a kerü-
let nemcsak anyagi, de szellemi 
értelemben is. És úgy vélem, 
hogy ezeket az értékeket minden 
lehetséges eszközzel meg is kell 
védenünk.

– Úgy döntött, hogy ismét 

megméretteti magát egyéni je-
löltként az országgyűlési képvise-
lői választáson. Miért gondolja, 
hogy politikusként kell tennie a 
kerületért? Hiszen előtte több 
mint két évtizedig szolgálta – 
ahogyan ön fogalmaz – a kerület 
szellemi gyarapodását…

– Húsz évig tanítottam a 
felnövekvő generációt a versek 
szeretetére, a magyar nyelv kü-
lönleges szépségére. ezt pedig itt 
élhettem meg a kerületben, úgy, 
ahogyan itt tanított meg édes-
anyám biciklizni, és itt alapí-
tottam barátaimmal az első ga-
rázszenekarunkat is. szerelmek, 
barátok, példaképek és hivatás… 
Azt éreztem, hogy az iskola fala-
in kívül is tennem kell a közös-
ségekért, az otthonunkért, hogy 
visszaadjak valamit abból, amit 
én köszönhetek a kerületnek. 
Közös siker volt, amikor 2010-
ben bizalmat kaptam, és ország-
gyűlési képviselő lettem. Azért 
dolgozhattam, hogy ne csupán 
a nemzet, hanem a kerület és a 

kisebb közösségek is gyarapodni 
tudjanak. ezt a munkát szeret-
ném folytatni, bízva a választók 
támogatásában.

– Ha a választók is úgy akar-
ják, mindezt 11 milliárd forinttal 
könnyebben tehetné. Mit álmod-
na meg a kerületnek a hiteltör-
lesztéstől mentesült költségvetés-
ből?

– erre azt mondom, hogy 
kétféle probléma létezik. Van-
nak rossz, nehéz gondok, és 
vannak kellemes problémák. ez 
az utóbbiak közé tartozik. Mivel 
a kormány az elmúlt négy évben 
úgy működtette eredménye-
sen az ország gazdaságát, hogy 
átvállalta az önkormányzatok 
adósságát, és eközben, büszkén 
mondhatom, a kerület a főváros 
fejlődő településévé vált, azt hi-
szem, hogy ezzel a „problémá-
val” is meg tudunk birkózni. Az 
elmúlt négy esztendőben a kerü-
let  kiemelkedően sikeres volt a 
pályázati pénzek lehívásában. 
Továbbra is azon dolgoznánk, 

hogy minél több forrást bizto-
sítsunk a helyi intézmények és 
közösségek fejlesztéséhez. szán-
dékaink szerint még több iskola, 
óvoda és bölcsőde számíthat en-
ergetikai korszerűsítésre.

– Mire a legbüszkébb az el-
múlt négy évből?

– nehezet kérdez. A 
Pestszentimrei Közösségi Ház 
teljes átépítésével, a Hősök tere, 
az Imre Ház és a gyógyszer-
tár külső-belső felújításával, a 
pestszentimrei katolikus temp-
lom és a baptista imaház reno-
válásával, valamint a környék 
közlekedésének fejlesztésével 
alaposan megváltozott az imrei 
városközpont. el tudtuk indítani 
az évtizedek óta várt csatorná-
zást, így több mint hétezer család 
élete válik könnyebbé, továbbá 
számtalan oktatási intézmé-
nyünk újult meg, és több sport-
pályát is átadtunk a kerületben. 
Én azt mondom, erre a kérdésre 
válaszoljanak inkább kerületünk 
lakosai.

tovább 
gyArApodhAsson 
A teljes közösség! 
Kucsák László: Egyre gazdagabb kerületet szeretnék nemcsak 
anyagi, de szellemi értelemben is

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Kucsák lászló a közösség gyarapodásáért dolgozik

Kérjük az érintetteket, hogy saját érdekükben ol-
vassák el ezt a cikket: mit kell tenni azért, hogy 
ne váljanak áldozatokká, hogy a csatornázásnak 
ne legyenek kárvallottjai!

A témát alaposan körüljárja az önkormány-
zat csatornázási aloldala: http://www.bp18.hu/
csatornazas_hazi_rakotesekrol. 

A LegFOnTOsABB TAnácsOK:
1. ne csináltassák meg addig a házi szennyvíz-

hálózatot, amíg nem rendelkeznek a Fővárosi 
csatornázási Művek (FcsM) által engedélye-
zett tervvel.

2. Az FcsM addig nem is ad ki ilyen jóváhagyott 
tervet, amíg a cég nem vette át hivatalosan az 
adott szakaszt. senkit ne tévesszen meg az, ha 
az utcájában már elkészült a gerincvezeték! Az 

átadás-átvétel vízgyűjtő területenként törté-
nik, ami jellemzően több utcát jelent, és sok-
szor egyéb műtárgyak (átemelők) megépítését 
is. Jelenleg nincs a kerületben olyan szakasz, 
amelyikre már lehet rákötési engedélyt kérni! 
3. Fontos megjegyezni, hogy a bekötőve-
zeték kiépítését követően nincs lehetőség 
azonnal csatlakozni a szennyvízcsatorna-
hálózathoz, hiszen először ellenőrizni kell 
a teljes rendszer megbízható működését.  
A Fővárosi csatornázási Művek minden érin-
tett háztartásnak külön értesítést fog küldeni 
a rákötés megkezdésének időpontjáról. ezen 
túlmenően az önkormányzat is mindent meg-
tesz a lakosoknak a kerületi médiumokon ke-
resztül történő tájékoztatásáért.

4. ennek ellenére sok esetben megjelennek vállal-
kozók, akik már most kínálják a szolgáltatása-
ikat. sajnos vannak köztük szerencselovagok 
is, akik a tájékozatlan lakosokat becsaphatják 
irreális árakkal vagy szakszerűtlen munkavég-
zéssel. Ilyenkor a megrendelő azt kockáztatja, 
hogy ha mégsem szakszerűen, illetve engedély 
nélkül épül ki a vezeték, akkor nem tud kinél 
reklamálni, mert eltűnhetnek a kivitelezők. 
nem beszélve arról, hogy az engedélyeztetést 
később úgyis el kell intézniük a lakosoknak, 
amit nem is tudatnak velük a kivitelezők.

5. Megbízás előtt célszerű informálódni a kivite-
lező cégről, és mindenképpen tanácsos az en-
gedélyeztetés menetét is tisztázni velük!

6. Az irreális árak ellen a tájékozottság az egye-
düli védelem. A Városgazda Zrt. szolgáltatásai 
irányadók lehetnek ez ügyben, és a cég szol-
gáltatásaihoz ráadásul érvényesíthető garancia 
is társul. (A saját aloldalunkon erről bővebben 
olvashatnak.)
A hivatalos tudnivalók itt érhetők el: 
http://www.bp18.hu/csatornazas.

HOgyAn 
VÉDeKeZZünK 
A csALóK eLLen?
lapunk tudomására jutott, hogy néhány napja ismeretlenek becsaptak egy idős 
kerületi lakost. hatalmas összeget csikartak ki azért, hogy a telken belüli csatorná-
zást elvégezzék. ha valaki gyanúsat észlel, kérjük, azonnal jelezze a hatóságoknak 
a hasonló esetek megelőzése érdekében!

A lányok is szeretik a streetballt – ez rögtön kide-
rült azok számára, akik március 29-én kiugrot-
tak a Vilmos endre sportcentrumban rendezett 
pályaavatóra, ahol lányok és fiúk is indultak az 
alkalom tiszteletére rendezett bajnokságon. A 
streetball a kosárlabda utcai változata, amerikai 
eredetű, és a filmeknek, videoklipeknek köszön-
hetően Magyarországon is egyre népszerűbb.

– ezen a területen korábban kézilabdapályák 
működtek, de a kézilabdát ma már csak terem-
ben játsszák, így a hajdani nagy pezsgés elapadt. 
A streetball iránt viszont egyre nagyobb az igény, 
ezért fordultam a fenntartó Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt-hez azzal a kéréssel, hogy 
az aszfaltfelületet alakítsa át erre a játékra al-
kalmas pályákká – magyarázta Kőszegi János, a 

körzet önkormányzati képviselője, aki maga is 
sportrajongó.

A Városgazda el is végezte a munkát: az asz-
faltpályák felületét kijavították, és szabvány ko-
sárlabda-palánkokat szereztek be.

− A munkálatok valójában már decemberben 
befejeződtek, de mivel utcai sportról van szó, 
megvártuk a jó időt. ez a kellemes tavaszi napsü-
tés már tökéletesen alkalmas egy kisebb bajnok-
ság megrendezésére.

A versenyre elsősorban kerületi középiskolák 
diákjai neveztek, de ahogyan a szervező Kőszegi, 
a sportot ugyancsak kedvelő Lévai István Zoltán 
alpolgármester sem állhatta meg, hogy ki ne pró-
bálja az új létesítményt néhány kosárra dobással.

➜ K. gy.

ÚJ sTreeTBALLPáLyáK 
A sPOrTcenTruMBAn 
Családias hangulatú délelőtti bajnoksággal adták át hivatalosan a vilmos endre 
sportcentrumban kialakított streetballpályákat.
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4 Közélet Az MSZP korábbi elnökhelyettese 2010 előtt különösen aktív volt a bankokban

Kassai Dániel, Ferenczi István 
és Tenk András. A találkozón 
Schiffer András, az ellenzéki 
párt frakcióvezetője kérdések-
re válaszolva kiemelte a há-
romkulcsos adó bevezetésének 
fontosságát, ami szerinte igaz-
ságosabb volna a jelenlegi sza-

bályozásnál. A Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén induló Kassai 
Dániel az önkormányzati kul-
turális és egészségügyi intéz-
mények fejlesztését nevezte meg 
egyik legfontosabb céljának.

A Jobbik XVIII. kerületi 
szervezete által március 29-re a 

párt rendezvényeinek megszo-
kott helyszínére, a lőrinci piac 
melletti területre meghirdetett 
eseményén 5 üstben 800 adag 
babgulyás főtt, és egy hosszú 
sátorban ruhát is válogathattak 
azok, akik szükségét érezték. 
Mindezt a párt korábbi ha-
sonló rendezvényein megszo-
kottnál lényegesen komolyabb 
hangosítás kísérte. A középen 
felvert hatalmas rendezvénysá-
torban Makai Tibor, a kerületi 
szervezet országgyűlési kép-
viselőjelöltje fejtette ki prog-
ramját az üllői úti székházban 

megszokottnál jóval szélesebb 
hallgatóság előtt. előtte a párt 
egyik vezető embere, az alel-
nök Volner János szólt – ahogy 
ő fogalmazott – a kormány- és 
rendszerváltás sürgősségéről. 

A Kormányváltó Összefogás 
Dési János könyvbemutatójával 
készült, ahol a szerző A magyar 
szürke 48 árnyalata című írását 
vitatták meg. A könyv amolyan 
szocialista értelmezése a ma-
gyar politikai életnek. A fórum 
vendége Kunhalmi ágnes, az 
MsZP–együtt–PM–DK–MLP 
képviselőjelöltje volt.

A Havanna-lakótelepen 
próbált további támogatókat 
találni a szociáldemokraták 
Magyar Polgári Pártja. Alex 
Ágnes Kornélia, a 15. számú 
választókörzetben induló jelölt 
elmondta, hogy a pártkam-
pányra kapott állami támoga-
tást főleg a rászorulók támoga-
tására használták fel, mintegy 
illusztrálva a programjukat, 
amelynek fő célja az erős szo-
ciális háló kialakítása. emellett 
szeretnék biztosítani minden-
kinek a munkához való jogot, 
a tisztességes megélhetést és a 

megérdemelt nyugdíjas éveket.
Szabó József, a KTI képvise-

lőjelöltje mindhárom kerületi 
kultúrházban várta egy-egy al-
kalommal az érdeklődőket. A 
kötetlen beszélgetéseken meg-
erősítette, hogy a civil szerve-
zeteket összefogó politikai párt 
az összes lehetséges fórumon 
küzd, és a választási eredmé-
nyektől függetlenül küzdeni 
is fog többek között a banki 
adósságok, a hitelek csapdájába 
került állampolgárok megsegí-
téséért.

➜ P. a.

ÍgÉreTeK A KAMPányFóruMOKOn
Étel, zene és könyvbemutató a választás hajrájában

�Már összesen öt – 
osztrák, svájci és 
magyar – bankban 

nyitott számláról nem 
tud számot adni simon 
gábor egykori szocialis-
ta politikus. az eltitkolt 
összeg több százmillió 
forint. a bizonyítékok 
arra utalnak, hogy a 
gyanús ügyletek 2010 
előtt feltűnően gyakori-
ak voltak.

városKéP   

A simon-ügyben végrehajtott 
házkutatások és banki informá-
ciók beszerzése során a pénz-
ügyi és nyomozó hatóságok 
olyan pénzintézeti dokumentu-
mokat és tárgyi bizonyítékokat 
foglaltak le, amelyek révén több 
újabb, simon gáborhoz tartozó 
bankszámlát tudtak azonosíta-
ni. 

a lEgújaBB 
BanKsZáMláK
simonnak a salzburgi Bankhaus 
spänglernél, a grazi Bankhaus 
Krentschkernél és a zürichi uBs 
Ag Banknál is voltak számlái, 
amelyeken nagy összegű, ese-
tenként akár az egymillió eurót 
(300 millió forintot!!!) is elérő 
készpénzes be- és kifizetéseket 
bonyolított le.

Mint arról március végén 
a Magyar nemzet hírt adott – 
összesen öt olyan számla mutat-
ható ki, amelyet osztrák, svájci 
és magyar bankoknál nyitottak 
meg, és amelyeknek köze van 
simon gáborhoz. 

„A lefoglalt pénzügyi doku-
mentáció számlanyitással kap-
csolatos német nyelvű iratokat, 
simon gábor aláírásával ellátott 
aláírási kartont, bankforgalmi 
kivonatokat, illetve készpénz-
felvételi és befizetési bizonylato-
kat tartalmaz. ezekből kiderül, 
hogy egy simon gábor nevére 
szóló számlát 2008. január 28-
án nyitottak meg a salzburgi 
Bankhaus spänglernél. A pénz-
forgalmi bizonylatok tanúsá-
ga szerint Mesterházy Attila 
MsZP-elnök volt helyettese ezen 
a számlán gyakori és nagy ösz-
szegekre rúgó tranzakciókat 
hajtott végre. 2011. április 4-én 
a számla egyenlege 762 346 euró 
(körülbelül 230 millió forint) 
volt. A számla forgalma a 2008 
és 2010 közötti időszakban volt 
a legsűrűbb”.

aMiKoR 
KiBocsátottáK 
a KötvényEKEt
Mint ismert, a kerület korábbi 
vezetősége 2008 decemberében 
bocsátott ki 3 milliárd forint-
nyi kötvényt az egyik osztrák 
bank leányvállalatán keresztül. 
sajtóhírek szerint simon gá-
bor 2009 januárjában fizetett 
be egy nagyobb összeget a bécsi 
Volksbanknál nyitott számlára, 

tehát időbeni egybeesés min-
denképpen van a két ügy kö-
zött. ráadásul az önkormányzat 
ezért a tranzakcióért a hírek 
szerint 60 millió forintot fizetett 
a Volksbanknak, míg a többi 
banknál 1-2 millió forintot kér-
tek volna a kötvénykibocsátá-
sért. ugyanebben az időszakban 
volt a legaktívabb a salzburgi 
bankszámla forgalma is, 

A Fővárosi Főügyészség ép-
pen az időben egybeesés miatt 
rendelte el a nyomozás folytatá-
sát a XVIII. kerületnek az előző 

kormányzati ciklusban – 2008-
ban és 2009-ben – lebonyolított 
kötvénykibocsátásaival össze-
függésben. 

ElőZEtEsBEn 
MaRad
nem engedte szabadon március 
végén a Fővárosi Törvényszék a 
március 18-án előzetes letartóz-
tatásba helyezett Simon Gábor 
volt szocialista politikust. „Az 
elsőfokú bíróság helyesen kö-
vetkeztetett arra, hogy a gyanú-

sított terhére rótt cselekmények 
tárgyi súlyára, a kiszabható 
büntetés mértékére, valamint s. 
gábor kapcsolatrendszerére és 
a hamis úti okmány megszer-
zésére utaló adatokra tekintet-
tel alaposan feltehető, hogy a 
gyanúsított jelenléte az eljárási 
cselekményeknél csak a leg-
szigorúbb kényszerintézkedés 
alkalmazásával biztosítható” 
– adta hírül az elmúlt héten a 
törvényszék. Felmerült ugyan-
akkor annak a gyanúja is, hogy 
az MsZP korábbi alelnöke eset-

leg az ellene megkezdett eljárás 
meghiúsítására törekszik.

Az egykori szocialista po-
litikus azért került összeütkö-
zésbe a törvénnyel, azért kellett 
lemondania a mentelmi jogáról 
és kilépnie a Magyar szocia-
lista Pártból, amelynek addig 
második embere volt, mert ki-
tudódott: bécsi bankszámlán 
összesen mintegy 240 millió 
forintnak megfelelő valutát he-
lyezett el, amelynek eredetéről 
nem tudott számot adni. A bűn-
regény folytatásaként derült ki a 

titokzatos bissau-guineai útle-
vél, a Magnet Banknál nyitott 
számla, illetve a március végén 
napvilágra került salzburgi, gra-
zi és zürichi bankszámla.

válasZoKRa 
váRnaK
simon közeli kapcsolatot ápolt a 
XVIII. kerület előző szocialista 
vezetésével, különösen a kerü-
let két meghatározó szocialis-
ta személye, szaniszló sándor 
volt alpolgármesterrel és Kőrös 
Péterrel, a kerület jelenlegi 
MsZP-s frakcióvezetőjével. In-
formációink szerint éppen ezért 
a nyomozó hatóságok hamaro-
san Kőrös Pétert és szaniszló 
sándort is kihallgatják.

A városvezetés által feltett kér-
désekre, amelyekben azt tudakol-
ták, hogy milyen összefüggések 
vannak, simon gábor eltitkolt 
pénzei és a 2010 előtt felhalmo-
zott 10 milliárdot meghaladó 
adósság között, továbbra sem ér-
kezett válasz a szocialistáktól. 

A bűnregény újAbb 
fejezettel bővült
Simon Gábor további eltitkolt számláira derült fény

továbbra sem tudni, milyen pénzek kerültek simon gábor titokzatos számláira

milliárdoK 
ForogtAK 
volksbank (Bécs): 
2008. január 28-án 
és 2009. április 10-
én  575 000 eurót és    
162 954 dollárt helyez-
tek el. a betétszám-
la egyenlege 2013. 
október 16-án 770 000 
eurót mutatott.
magnet Bank      
(Budapest): gabriel 
derdák nevére kiállított 
bissau-guineai útlevél 
segítségével 75 millió 
forintnak megfelelő 
devizát helyeztek el.
Bankhaus 
Krentschker (graz): 
a számlán több 
százezer eurós be- és 
kifizetések történtek. 
UBs Ag Bank 
(zürich): a számla 
egyenlege 2011. márci-
us 30-án 347 068 euró 
volt.
Bankhaus spängler 
(salzburg): a számlán 
nagy összegű  tranzak-
ciókat hajtottak végre. 
az egyenleg 2011. 
április 4-én 762 346 
euró volt.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

hagyományos beszélgetős fórumokkal, illetve étel- és ru-
haosztással egybekötött zenés kitelepülésekkel készült 
több kerületi párt az április 6-i országgyűlési választá-
sokra. A kampány hajrájában az lmP, a Jobbik, az mszP, 
a szociáldemokraták magyar Polgári Pártja és a Közös-
ség a társadalmi igazságosságért (Kti) helyi képviselője-
löltje is találkozott a szimpatizánsokkal.
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Különös tekintettel a száraz, 
csapadékmentes időjárásra, a 
szabadtéri tűzesetek megelőzé-
se érdekében az erdőterületek 
és fásítások határától számított 
kétszáz méteren belül – a ma-
gántulajdonban lévő ingatlano-
kon is – tilos a tűzgyújtás, mivel 
a felgyülemlett száraz avarta-
karó könnyen lángra lobbanhat 
egy elszálló parázsdarabtól vagy 
akár egy eldobott cigarettavég-
től.

– A felsorolt helyeken csak 
akkor szabad tüzet gyújtani, 
például kerti sütögetés céljából, 
ha kéznél vannak az esetleg ke-
letkező tűz eloltására alkalmas 
eszközök. Ilyenkor mindig ké-
szítsünk oda egy vödör vizet, 
homokot vagy esetleg egy tűzol-
tó készüléket is – figyelmeztetett 
Tóth József tűzoltó őrnagy.

Fontos 
sZaBályoK
A Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felhívja a figyelmet 
a szabadtéri tüzek megelőzésé-
nek néhány fontos szabályára. 
A tervezett avar-, tarló-, nád- 
vagy növényihulladék-égetés 
helyét, időpontját és terjedelmét 
a megkezdés előtt legalább 24 
órával be kell jelenteni az ille-

tékes tűzoltóságnak írásban. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Dél-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltsége (1191 
Budapest, üllői út 235.) az ille-
tékes ez ügyben. 

A növényi hulladékot csak 
szélcsendes időben és a megfe-
lelő tűzvédelmi szabályok be-
tartásával szabad elégetni. Az 
égetés csak úgy végezhető, hogy 
az a környezetére tűz- és rob-
banásveszélyt ne jelentsen. Az 
érintett területen az apróvad-
ban okozható károk elkerülése 
végett vadriasztást kell végre-
hajtani.

csaK KijElölt 
hElyEn sZaBad
erdőben kizárólag kijelölt tűz-
rakó helyeken szabad tüzet 
gyújtani, és biztosítani kell a fa-
sorok, facsoportok védelmét.

Tilos őrizetlenül hagyni a 
tüzet, és veszély esetén, vagy ha 
a tűzre már nincs szükség, azt 
azonnal el kell oltani.

– Az égetés befejezése után a 
helyszínt gondosan át kell vizs-
gálni, és vízzel, földtakarással 
meg kell szüntetni a parázslást, 
izzást – hangsúlyozta Tóth Jó-
zsef.

eLőZZüK Meg A sZABADTÉrI TüZeKeT!
A telet követően a jó idő beköszöntével minden évben 
megnő a szabad téren keletkező tűzesetek száma. A tü-
zek megelőzéséért mindannyian sokat tehetünk. legyen 
szó akár családi kirándulásról, akár baráti szalonnasü-
tésről, bográcsozásról, a tűzgyújtási tilalom idejére vo-
natkozó előírásokat be kell tartani.

� a tervek szerint 
szeptember kö-
zepén vehetik 

birokba a gyerekek 
az iciri-piciri böl-
csődét, amelynek 
alapkövét március 
21-én tették le az 
attila utcában. az 
új intézmény negy-
ven apróságnak ad 
nappali otthont.

erzsébet- és Bélatelepen eddig 
nem volt bölcsőde, a kerületnek 
ebben a jellemzően családi házas 
övezetében élőknek messzebbre 
kellett vinniük a gyermekeiket. 
Tehát volt igény a bölcsődére, 
amelyet az önkormányzat most 
sikeres uniós és állami pályáza-
tok segítségével fel is tud építe-
ni.

új MUnKahElyEK
A százezres lélekszámú XVIII. 
kerületben jelenleg 660 plusz 
20 bölcsődei férőhely van, eh-
hez adódik hozzá az Iciri-Piciri 
leendő negyvenes létszáma.

– Örömteli, hogy ennyi 
új bölcsődei férőhely létesül. 
ez erzsébet- és Bélatelepnek 
ugyanolyan fontos, mint az itt 
élő családoknak, gyerekeknek, 
hiszen az átadáskor elmond-
hatjuk, hogy a bölcsődétől az 
iskolán át az egészségügyi szol-
gáltatásig minden az itt élők 
rendelkezésére áll – mondta 
az alapkőletételekor Kucsák 
László országgyűlési képviselő, 
alpolgármester. – nem mel-
lékesen a munkahelyteremtés 
tekintetében is fontos lépésről 
van szó, mivel az új bölcsőde 14 
és fél álláshelye a szakági mun-
kahelyek mintegy 10 százalékos 
bővülésével jár. 

Az Attila utcai telken, a 
Kerekerdő óvoda szomszéd-
ságában csaknem 200 millió 
forintos beruházással felépülő 
bölcsőde alapkövét Ughy Atti-
la polgármester, Kucsák Lász-
ló, Lévai István Zoltán, Csomó 
Tamás alpolgármesterek és 
Dömötör István, a kerületrész 
fideszes önkormányzati képvi-
selője a tervezővel és a kivite-
lező cég képviselőjével közösen 
helyezték el.

építEni olcsóBB
Az ünnepélyes alapkőletétel al-
kalmából Dömötör István fel-
idézte a bölcsődének helyet adó 
teleknek és a nemrég még azon 
álló háznak a történetét.

– Bizonyára sokan emlé-

keznek a nemrég még itt álló 
épületre, amely a múlt század 
első évtizedének végén épült, és 
amelyhez rossz emlékek is fű-
ződnek, lévén hogy az 1950-es 
évek elején internálótábor is volt 
– mesélte a képviselő. – Az épü-

let olyan rossz állapotban volt, 
hogy le kellett bontani, mert 
bármilyen felújítás többe került 
volna, mint az építkezés. Így 
viszont a sikeres pályázatoknak 
köszönhetően a kerület adófize-
tőinek gyakorlatilag egyetlen fo-

rintjába sem kerül a bölcsőde. 
Dömötör István úgy véli, a 

bölcsőde építésével az erzsébet- 
és Bélatelepen élőknek az elmúlt 
évtizedekben végzett munkája 
teljesedik ki.

– gyakorlatilag az összes 

olyan funkciót sikerül ezzel ide-
telepíteni, ami egy önálló város 
létéhez szükséges. Van két óvo-
dánk, általános iskolánk és egy 
felújított orvosi rendelőnk. A 
pedagógusaink pedig komoly 
munkát végeznek, hogy az itt 
lakó gyerekek megfelelő tudás-
alappal lépjenek ki az életbe. 

negyven férőhelyes 
bölcsőde épül
Fél év alatt elkészülhet az Attila utcai intézmény

a Kerekerdő óvoda után bölcsőde is épül az erzsébet- és Bélatelepen élők számára

a tűzgyújtási tilalom idejére vonatkozó előírásokat be kell tartani!

erős A helyi 
identitás
az iciri-piciri bölcsőde 
építésén túl további 
terv is van Erzsébet- és 
Bélatelep fejlesztésére.
– a következő projekt 
a Markovics téri óvoda 
tetőterének a beépíté-
se. Ennek támogatá-
sára ígéretet kaptunk 
az önkormányzattól 
– mondta dömötör 
istván, aki reméli, hogy 
a két telepet érintő 
fejlődés hozzájárul az 
ideköltözők számá-
nak növekedéséhez. 
– alapvetően családi 
házas övezetről beszé-
lünk, ahova tapaszta-
latom szerint jönnek új 
lakók is. a forgalmas 
gyömrői út némileg 
megnehezíti a közle-
kedést, ugyanakkor 
leválasztja a kerület-
részt, ahol éppen ezért 
erősebb a lokálpatrióta 
szemlélet, mint esetleg 
a kerület más részein. 
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tilos Az AvArégetés!
A főváros közigazgatási területén belül mindenkor tilos avart és kerti hulladékot égetni. ezen túlmenően általá-
nos jelleggel tilos a hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő elégetése is.
tűz esetén a legfontosabb – az oltás megkezdése mellett – a tűzoltóságnak és lehetőleg a terület tulajdono-
sának azonnali értesítése. A tűzoltókat az ingyenesen hívható 105-ös telefonszámon kell értesíteni, vagy a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság is hívható a 459-2300 telefonszámon.
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A 6–7. oldalt összeállította: Puskás attila

A 2014-es országgyűlési választások egyéni jelöltjeiKözélet

Történelmi kormányzati ciklust teljesített a Fi-
desz–KDnP, amely az 1990-es választások óta az 
első politikai erő volt, amely kétharmados parla-
menti többséget szerzett. A 2010-es választások 
óta eltelt négy évben az Orbán Viktor minisz-
terelnök vezette kormány többek között a rezsi-
csökkentést megcélzó intézkedéseinek köszönhe-
tően  – sportnyelven szólva – abszolút favorittá 
vált az újabb négyéves ciklus előtt.  

Pestszentlőrinc-Pestszentimrét ughy Attila 
polgármester és Kucsák László alpolgármester 
képviselte az Országgyűlésben a konzervatív-ke-
resztény kormánypárt színeiben. Az új választá-
si törvénynek megfelelően április 6-tól csak egy 
parlamenti képviselője lesz a XVIII. kerületet 
magába foglaló 15. számú választókerületnek.

MindEnt a KERülEtéRt
A Fidesz–KDnP jelöltje Kucsák László, aki gye-
rekkora óta a XVIII. kerületben él.

– Bátran mondhatom, hogy mindent, ami éle-
tem során sokat jelentett nekem, ettől a kerülettől 
kaptam. Itt tanított meg édesanyám biciklizni, és 
diákéveimben a barátaimmal itt alapítottuk meg 
a garázszenekarunkat. Mielőtt kollégáim támo-
gatásával 20 évig a Vajk-sziget általános Iskola 
igazgatója lehettem, tanárként a felnövekvő ge-
nerációt tanítottam a versek szeretetére és a ma-
gyar nyelv különleges szépségére – fogalmazott 
Kucsák László, aki a 2010. tavaszi országgyűlési 
és az őszi önkormányzati választásokat követően 
alapvető feladatának tartotta, hogy parlamenti 
munkájával is segítse a kerület pénzügyi hely-
zetének stabilizálását, az adósságállomány csök-
kentését.

– További kitűzött céljaim közé tartozott, 
hogy a kerület különböző részein élők ugyan-
olyan feltételekhez jussanak. ezért is tartottam 
fontosnak az imrei városközpont megújítását, 
így a Hősök tere, az Imre Ház és a gyógyszertár 
külső-belső felújítását, a pestszentimrei katoli-
kus templom és a baptista imaház renoválását, 
valamint a környék közlekedésének fejlesztését. 
ehhez kapcsolódott a Pestszentimrei Közösségi 
Ház teljes átalakítása, aminek nyomán az épület 
a szinte megduplázódó alapterülete révén a tele-
püléskép egyik meghatározó elemévé vált – véle-
kedett Kucsák László.

aZ építKEZés jEgyéBEn
Kucsák László kiemelte, hogy több mint 7000 
család élete válik könnyebbé a kerület történeté-
nek egyik legnagyobb beruházásával, a csaknem 
90 kilométernyi csatornahálózat megépítésével.

– Azt is elmondhatom, hogy az elmúlt négy esz-
tendő az intézményeinknél is az építkezés jegyé-
ben telt. Új tantermeket, sportpályákat és könyv-
tárat is adtunk át, valamint szűkös forrásaink 
ellenére az oktatás, a közművelődés és az ifjúság-
politika területén is színvonalas programokat 

kezdeményeztem és támogattam a kerületben. 
nehéz örökséget vitt a hátán a kerület, de hi-
szem, hogy most már előre kell néznünk és a 
megkezdett úton kell tovább haladnunk.

spoRtos jElöltEK
Két kiváló sportember is megméreti magát ápri-
lis 6-án. 

Független jelöltként szerepel a választási jegy-
zékben Tagyi Kristóf Tibor, aki fiatal kora ellenére 
számos egyéni és csapatsportágat próbált már ki. 
A mindössze 24 éves fiatalember szüleivel 6 éves 
korában költözött a kerületbe. A torna, az akro-
batika és a tánc elemeit ötvöző cheerleadingben 
európa-bajnok Tagyi Kristóf Tibor fontosnak 
tartja, hogy a mozgáshoz való szoktatás, a moz-
gásra nevelés már kisgyermekkorban elkezdőd-
jön.

– Úgy gondolom, hogy méltón és hitelesen tu-
dom képviselni a sportos életmódot – fogalma-
zott a fiatal politikus.

válogatott laBdaRúgó
Gyimesi László különösen a labdarúgás kedvelő-
inek lehet ismerős. A Jólét és szabadság Demok-
ratikus Közösség 56 éves képviselőjelöltje ugyan-
is nem más, mint a Budapesti Honvéd egykori 
kiváló, 12-szeres válogatott középpályása.

– Életem fontos eseményei fűződnek a XVIII. ke-
rülethez. A sors úgy hozta, hogy a sportban, azon 
belül is a futballban érjek el sikereket. Tizennégy 
évig játszottam a Budapesti Honvédban, 5 bajno-
ki aranyérmet és 1-1 ezüst-, illetve bronzérmet 
szereztem – idézte fel a dicső múltat bemutatko-
zásában gyimesi László. 

Az 1988-ban Belgiumba, a Krc genk csapa-
tához szerződő labdarúgó 1992-ben hagyta abba 
a profi futballt, ezt követően a vendéglátásban 
szerzett nagy tapasztalatot.

– Mindig is nyitott szemmel és füllel éltem, 
jártam a világot, és most elérkezettnek érzem az 
időt, illetve elég érettnek érzem magam ahhoz, 
hogy egy új területen, a politikában is megmé-
ressek – fogalmazott gyimesi László. – Azért 
vágtam bele, mert hiszem, hogy lehet becsülete-
sen, őszintén politizálni.

joBBRól ElőZnénEK
négy évvel ezelőtt első alkalommal kerültek 
be a parlamentbe a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom képviselői. A nemzeti radikális 
nézeteiről ismert párt a választások óta eltelt 
négy évben meghatározó politikai erővé vált. 
nem kérdés, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok 
közül támogatottságát tekintve  – képviselői-
nek a politikai ellenfelek által sokszor vitatott 
megnyilvánulásai ellenére – a Jobbik tűnik a 
legstabilabbnak.

Kerületünkben a Jobbik helyi szervezetének 
alelnöke, Makai Tibor a mozgalom képviselő-
jelöltje. A kilenc unokával büszkélkedő politi-
kus vidéken nőtt föl, onnan hozta magával a 
magyar föld szeretetét a fővárosba.

– Fiatal felnőttként költöztem Budapestre, 
ahol a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon va-
lódi hivatásra leltem. nyugdíjazásomig 31 évet 
szolgáltam  a testületnél, miközben tiszti vég-
zettséget és egy tanári, gyermekvédelmi diplo-
mát is szereztem.

Makai Tibor a Jobbik alapítása óta a moz-
galom tagja. 

– Két fő ok vezérelt engem ehhez a zömében 
fiatalokból álló politikai szervezethez. Az első az, 
hogy kizárólag a Jobbik tartja fontosnak a szent 
Korona-tanon alapuló jogfolytonos alkotmá-
nyunk helyreállítását. A második, hogy egyedül 
a Jobbik politizál nemzeti alapon, méri fel reá-
lisan hazánk problémáit, és kínál ezekre meg-
nyugtató megoldásokat az anyaföld védelmétől 
az elszámoltatásáig minden téren – mondta a 
politikus. – Választási programunk címe: „Ki-
mondjuk. Megoldjuk”. A program részletes, az 
abban kidolgozott cselekvési sor bátor, elszánt, 
ugyanakkor kellően józan is. Az biztos, hogy a 
múlt lejáratódott politikusai és híveik hiába ke-
resik benne a kishitűséget, a méltatlan és meg-
alázó konformizmust. Ami a Jobbik programjá-
ban országos viszonylatban érvényes, az szűkebb 
hazánkra, Pestszentlőrinc-Pestszentimrére is ér-
vényes. A három alappillér: munkahelyteremtés, 
közbiztonság, elszámoltatás. 

 

sZéttagolt EllEnZéK
Ha jellemezni akarjuk a 2010-es választások után 
ellenzéki szerepbe kerülő baloldali, illetve libe-
rális pártok négyéves tevékenységét, azon belül 
legfőképpen a választásokra való felkészülésü-
ket, arra a kaotikus az egyik legtalálóbb jelző. 
A választópolgárok is sokszor csak kapkodták a 
fejüket, hogy megértsék, ki kivel van éppen ha-
ragban, vagy ki kivel akar összefogni.

Az egyik legnagyobb meglepetést a 2010-ben 
magabiztosan a parlamentbe jutó Lehet Más a 
Politika kettéválása jelentette. A schiffer And-
rás vezette LMP nem csatlakozott az önmagukat 
Kormányváltó Összefogásként aposztrofáló el-
lenzéki erőhöz.

Fiatal helyi képviselőjelöltjük, Kassai Dániel 
a Budapesti corvinus egyetem államigazgatási 
Karán szerzett diplomát, és eddig főleg az állam-
igazgatásban dolgozott.

– emellett az idegenforgalomba is belekós-
toltam, 2009-ben egy folyami hajón jártam be 
európát.  Az elmúlt években a helyi LMP elnö-
keként több fontos, az itteni lakosság nagy részét 
érintő ügyet képviseltem: tiltakozást szerveztem 
a szerintünk felesleges utcaátnevezések ellen, la-
kossági fórumon kértem számon a vezetőkön a 
cséry-telepi szennyvíziszap-szennyezés ügyét, 
közmeghallgatáson szólaltam fel a vezetői jutal-
mak osztogatása miatt, melegétel-osztást szer-

veztem a rászorulóknak – mutatta be önmagát 
Kassai Dániel. –  Az MsZP-s simon-botrány ki-
robbanásakor a kerületi képviselőjelöltek közül 
egyedüliként kértem magam ellen a nAV-nál va-
gyonosodási vizsgálatot, így bizonyítva azt, hogy 
nekem nincs takargatnivalóm.

Kassai Dániel célja egy önkormányzati fenn-
tartású közösségi rendőrség létrehozása a bűnö-
zés visszaszorítására. 

sZáZMillióK 
és diploMaBotRány
Az idei országgyűlési választások legösszetettebb 
ellenzéki indulója a Kormányváltó Összefogás, 
amely a Magyar szocialista Párt, az együtt – A 
Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, 
a Párbeszéd Magyarországér Párt és a Magyar 
Liberális Párt választási szövetsége.

A legtöbb választókerületben, így 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is az MsZP je-
löltje szerepel majd a szavazólapon. Kunhalmi 
ágnes beugróként került a 15. számú választó-
körzetbe, miután simon gábor, az MsZP alelnö-
ke, a kerület szocialista országgyűlési képviselője 
és képviselőjelöltje súlyos pénzügyi botrányba 
keveredett. simon ellen – akinek előzetes letar-
tóztatását március 18-án meghosszabbította a 
Fővárosi Törvényszék – a Központi nyomozó Fő-
ügyészség jár el különösen nagy vagyoni hát-
rányt okozó költségvetési csalás bűntette és más 
bűncselekmények gyanúja miatt.  

Kunhalmi ágnes hozzánk eljutatott bemutat-
kozásában magát bölcsészként, politológusként, 
oktatspolitikusként mutatja be, s bár valóban 
több felsőfokú intézménybe is járt, valójában 
semmilyen diplomával nem rendelkezik. Mindez 
az elmúlt héten derült ki, amikor a Lőrinci Blog 
leleplezése után nyílvánosan is olvasható önélet-
rajzát is módosította.

„Ígérem, nem fogok csalódást okozni Önök-
nek – írja bemutatkozásában Kunhalmi ágnes. 

„Köztiszteletnek örvendő, lokálpatrióta szak-
emberekből álló csapatom segítségével ambici-
ózus, de megvalósítható programot dolgoztunk 
ki. Adókedvezményekkel és megrendelésekkel 
helyzetbe fogjuk hozni a helyi vállalkozásokat, 
befektetésbarát politikával, valamint saját forrá-
sok bevonásával fejlesztéseket fogunk generálni 
a kerületben és újraindítjuk a lakótelepek mo-
dernizációját, fűtéskorszerűsítését. emellett első-
sorban helyi szakemberekre építve megerősítjük 
a kerületi intézményhálózatot, jelentősen javít-
juk az oktatás és az egészségügyi szolgáltatások 
színvonalát, továbbá a helyi kapitányság támo-
gatásával és a városőrség újbóli megalakításával 
megerősítjük a kerület közbiztonságát. céljaink 
megvalósításához a választási győzelmünket kö-
vetően azonnal hozzálátunk. ám van, amivel egy 
napot sem várhattunk, mégpedig a gyermekéhe-
zés teljes felszámolása, amelyet már a választói 
felhatalmazás elnyerését megelőzően haladékta-
lanul megkezdtünk.

Megtiszteltetésnek tartom, hogy jelöltként 
Önökért dolgozhatok, és egyben hozzájárulhatok 
az Orbán-rendszer leváltásához, amely mindany-
nyiunk közös érdeke. őszintén hiszem, hogy áp-
rilis hatodika után valóban új korszak kezdődik 
Magyarország és a XVIII. kerület életében. Tu-
dom, hogy az emberi hangnemre, a tisztességes 
bánásmódra és a józan gondolkodásra oly sokan 
várnak.  A csendes többség velünk van.” 

A fejlődéssel kell 
szembenézniük A kihívóknAk
A színes palettán még független jelöltet is találhatnak a választók

�Rendkívül színes a 2014-es országgyűlési választásokon induló egyéni 
jelöltek listája. a jelenleg is parlamenti képviselő Kucsák lászló 15 kihívóval 
verseng. jól ismert és nehezen beazonosítható pártok egyaránt állítottak 

jelöltet az április 6-i megmérettetésre. tematikus összeállításunkban megpróbál-
tuk valamennyi jelöltet bemutatni, ám megkeresésünkre lapzártánkig több jelölt 
nem reagált. az olvasóknak igyekeztünk az értékrendek alapján megkönnyíteni 
az áttekinthetőséget.
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TIsZTeLT VáLAsZTóPOLgárOK!
A Budapest 15. számú Országgyűlési egyéni Választókerület (OeVK) szavazóköri címeinek 

ismételt felülvizsgálatakor megállapítottuk, hogy a 61. számú szavazókör címében hibás a ház-
szám. A 15. OeVK 61. szavazókör címe helyesen:

1188 Budapest, Bükk utca 6. (bölcsőde)
A Budapest 15. számú Országgyűlési egyéni Választókerületi Választási Iroda (OeVI) vezetője a 

8/2014. (III. 10.) számú határozatában rendelkezett a szavazókör címének kijavításáról. 
Dr. Peitler Péter, az OeVI vezetője

tájéKoztató a 2014. évi  
országgyűlési választásoKról

A sZAVAZás 2014. áPrILIs 6-án 6.00 óráTóL 19.00 óráIg TArT.

A választópolgár csak személyesen szavazhat a számára a lakcíme szerint kijelölt 
szavazókörben a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával. 

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában az 
egészségi állapota vagy a fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. 

A mozgóurna iránti kérelemnek vagy a helyi választási irodához (1184 Budapest, üllői 
út 400.) kell megérkeznie, legkésőbb két nappal a szavazás előtt (április 4-ig), vagy a 

választópolgár számára kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságához a szavazás 
napján legkésőbb 15 óráig.

A választópolgárnak a szavazáskor igazolnia kell a személyazonosságát, a lakcímét vagy 
a személyi azonosítóját. ez magyar hatóságok által kiállított és érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, vagy útlevéllel és lakcímkártyával lehetséges.

A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját 
kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló 

bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgár figyelmét a szavazófülke 
igénybevételére, de arra nem kötelezheti őt. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak 

a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. 
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok 

akadályoz a szavazásban, igénybe veheti az általa választott személy – ennek hiányában a 
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodása alatt semmilyen módon nem 
akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a jelölt neve melletti, illetve 
a lista neve fölötti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal.

A szavazólapok borítékba helyezve vagy boríték nélkül is az urnába dobhatók. 
Ha a választópolgár a szavazólap urnába helyezése előtt jelzi, hogy elrontotta a kitöltést, 

a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.  
A bizottság csak egyszer adhat ki új szavazólapot.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 
ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.  

Budapest 15. számú
Országgyűlési egyéni Választókerületi Választási Iroda

Kérelem mozgóurnával történő szavazáshoz 

KÉRELEM 

MOZGÓURNÁVAL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSHOZ 

 

A választópolgár adatai (az igazolványában szereplő adatokkal egyezően): 

 Családi és utóneve(i): __________________________________________________  

 Születési neve: _______________________________________________________  

 Anyja neve: _________________________________________________________  

 Születési helye: _______________________________________________________  

Személyi azonosítója: 

             
 

 

Kijelentem, hogy a 2014. év ___________________ hónap _____ napjára kitűzött 
választáson szavazásomhoz mozgóurnát kívánok igénybe venni. 

 
A mozgóurna igénylés indoklása: ___________________________________ 

 
–------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a.) A mozgóurnát a nyilvántartásban szereplő lakcímemre kérem kihozni. 

b.) A mozgóurnát az alábbi, szavazóköri címre kérem kihozni: 

…............................. …...................................................................................  

Kérem, hogy a választási iroda az alábbi elérhetőségemen tájékoztasson a kérelem 
elbírálásáról: 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

Kelt: Budapest, 2014. év ___________hó ____nap 

 

_____________________ 
a választópolgár aláírása 

AKiKre 
voKsolhAtnAK 

áPrilis 6-án
Meglehetősen hosszú lesz az egyéni képviselőjelöltek nevét 
tartalmazó lista az április 6-i országgyűlési képviselő-választáson 
a 15. számú választókörzetben. Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
tizenhat egyéni jelölt indul a parlamenti mandátumért.

A JeLÖLTeK nÉVsOrA
Alex ágnes Kornélia 

(szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
Balogh istvánné 

(együtt 2014) 
Beszeda Anna 

(Új Dimenzió Párt)
gyimesi lászló 

(Jólét és szabadság Demokratikus Közösség)
Kassai dániel 

(Lehet Más a Politika)
Kecskés d. gusztáv 

(A Válasz Párt)
Koltai Péterné 

(Új Magyarország Párt)
Kostva Bánk lászló 
(szociáldemokrata Párt)

Kucsák lászló 
(Fidesz–KDnP)

Kunhalmi ágnes 
(Kormányváltó Összefogás)

makai tibor 
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

mészáros norbert 
(seres Mária szövetségesei)
mlinkó lászló Csaba 

(Magyar republikánus Politikai Párt)
szabó József 

(Közösség a Társadalmi Igazságosságért)
tagyi Kristóf tibor 

(független jelölt)
várhegyi Csaba 

(Magyarországi szociáldemokrata Párt)

Baloldali civilEK
A baloldali szavazóknak alternatívát jelent-
het a Közösség a Társadalmi Igazságossáért, 
amelynek jelöltje, szabó József a Hiteles 
Mozgalom ügyvezetőjeként három éve vesz 
részt parlamenti bizottságok munkájában. 
A korábbi szocialista politikus, szili Ka-
talin vezette KTI a fogyasztók érdekeinek 
védelmét, a banki hitelek csapdájába esett 
emberek megsegítését tűzte zászlajára.

– A KTI valódi civil közösségként tenni 
kíván az igazságos világért – fogalmazott 
szabó József. – Mint a Hiteles Mozgalom 
ügyvezetője három éve veszek részt parla-
menti bizottságok munkájában. A bankok 
az árfolyamkockázatot elhallgatták, vi-
szont korlátlan mértékben áthárították az 
érintettekre; indokolatlanul és önkényesen 
emelték a kamatlábat;  eltitkolták, hogy az 
árfolyamrés által nagyon jelentős költségük 

keletkezik az adósoknak, ráadásul ez olyan 
költség, amely mögött nincs szolgáltatás, 
mivel nincs devizaváltás. ezeket a tényeket 
a kormány Alkotmánybíróságnak írt levele 
is tartalmazza.

aKiK REMényKEdnEK
A szociáldemokraták Magyar Polgári Párt-
jának jelöltjeként indul Alex Ágnes Korné-
lia. A jelenleg pénzügyi területen dolgozó 
hölgy elmondása szerint nap mint nap 
szembesül a kis- és középvállalkozások, il-
letve a magánemberek gondjaival.

– Látom a bizonytalanságot, félelmet a 
jövőt illetően, ami a folyton változó politi-
kai irányzatok miatt tervezhetetlenné vált 
mindenki számára – mondta Alex ágnes 
Kornélia. – Többek között ezért is döntöt-
tem úgy, hogy a szociáldemokraták által 
megfogalmazott értékrendet képviselve, 
a párt keretein belül szeretném az eddig 
megszerzett tapasztalataimat hasznosítani.
seres Mária szövetségeseit egy 
hőlégballonpilóta, Mészáros Norbert képvi-
seli kerületünkben. 

– Magyarország a hazám, itt vagyok 
otthon. nem akarom, hogy a mögöttünk 
lévő több mint tíz esztendőben tapasztal-
ható migrációs folyamat erősödjön, folyta-
tódjon. Itthon akarom tudni a családtagja-
imat, barátaimat, egykori osztálytársaimat, 
munkatársaimat, szomszédjaimat és vala-
mennyi jóravaló honfitársamat. Fontosnak 
tartom a feltörekvő generáció támogatását, 
lehetőségeinek megteremtését, itthon, kül-
földön megszerzett tudásuk, tapasztalatuk 
Magyarországon történő hasznosítását, 
valamint a szakmák, szakemberek megbe-
csülését.

A Válasz Párt egy keresztény közéleti 
mozgalom, 2013 óta bejegyzett politikai 
párt Magyarországon. Kiemelt célja, hogy 
Isten Magyarországra vonatkozó akarata a 
politikában is megvalósuljon: felálljon egy 
működésének minden látható és láthatat-
lan elemében gyakorlóinak hitét bizonyí-
tó, keresztény politikai erő, mely sikeresen 
működik és alkalmas meghatározó befo-
lyást gyakorolni az országra – áll a párt 
honlapján. 

Jelöltjük, a párt alapító tagja, egyben el-
nöke Kecskés D. Gusztáv 1993-ban a szegedi 
József Attila Tudományegyetemen szerzett 
történelem−magyar szakos középiskolai 
tanári diplomát. Tíz évvel később doktori 
címet nyert a sorbonne Paris III, illetve a 
Pécsi Tudományegyetemen. Tudományos 
kutatóként szakterülete a nemzetközi kap-
csolatok története és Magyarország külpo-
litikája a 20. században.
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Vigyázzunk 
jobban a köz- és 
játszótereinkre!
Kerületünkben is visszatérő gondot 
okoz a köztéri tárgyak, a játszóterek 
megrongálása. A tavasz beálltával 
sajnos ismét előkerült a festékszóró 
spray, és ennek a hargita tér játszó-
eszközei látták kárát.

– A téren valamennyi játékot „összegraffitizték”, 
továbbá megrongálták az ivókutat is. Az emlék-
mű közelében lévő padokat ugyancsak össze-
fújták festékkel. Idén már négyszer kellett új-
raszerelni az ülődeszkákat, mert megpróbálták 
felfeszíteni azokat – tájékoztatott Vada Gábor, 
a Városgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. ját-
szóterekért felelős munkatársa. – Az ülőfelüle-
teken látszik faragás, cigarettacsikk elnyomá-
sának, valamint feltehetően kerékpárnak vagy 
gördeszkának a nyoma is.

A Havanna-lakótelep egyik játszóterén a len-
gőhinta esési teréből néhány gumilapot elvittek 
a játszótér másik részébe.

– A hibát rövid időn belül kijavítottuk, de 
ismeretlenek újra elkezdték felszedni a gumi-
lapokat.  sőt az ismételt javítást követően már 
nemcsak felszedték, hanem öt darabot el is vit-
tek ezekből – tette hozzá Vada gábor.

Pestszentimre egyik játszóterén a mászógúlát 
rongálták meg – ugyanígy tettek a Lakatos-
lakótelepi gúlával is –, a Tímea téren pedig a 
vandálok kettétörték a mérleghintát. A három 
megrongált eszköz javítási költsége meghaladja 
a 300 ezer forintot. 

A rongálók, illetve a tolvajok nem kímélték 
a közterületi öntözőrendszereket sem. A tavaszi 
beüzemelés során kiderült, hogy télen több víz-
óra, szerelvényház és számos kerti csap eltűnt.

➜ P. a.

Új buszok a 
kerület utcáin

több Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
is közlekedő buszjáratot érint a Bu-
dapesti Közlekedési Központ zrt. és a 
volánbusz zrt. közötti megállapodás, 
amelynek értelmében a jövőben a tá-
volsági buszjáratok üzemeltetésében 
nagy tapasztalattal rendelkező volán-
busz szolgálja ki az elővárosi települé-
seket. Az új szolgáltató érkezésével új 
autóbuszok is megjelennek a kerület 
utcáin.

Összesen 135 modern autóbusz váltja ki az agg-
lomerációban közlekedő, többségében elavult 
járműveket. A csuklós rába-Volvo 7900A és a 
szóló MAn Lion’s city típusjelű buszok motor-
jának károsanyag-kibocsátása magas szinten 
megfelel az európai uniós normáknak.

Mindkét autóbusz alacsonypadlós és aka-
dálymentes, azaz kihajtható rámpával vannak 
felszerelve, és rögzíteni lehet a kerekesszéket. A 
járművek a legmodernebb technikát képviselik, 
így európai színvonalú közlekedést képesek biz-
tosítani. Jó hír az is, hogy az új autóbuszok áp-
rilis–májusi forgalomba állításával teljes üzem-
időben alacsonypadlós járművek szállítják az 
utasokat.

A XVIII. kerületben az 55-ös, a 84e, a 
89e, a 94e a 294e és a 994-es járatot érinti a 
szolgáltatóváltás. 

➜ P. a.

 

Laci bácsira 
emlékezünk
Családtagjai, rokonai, ismerősei, 
volt munkatársai és tanítványai, 
tisztelői kísérték utolsó útjára 
március 25-én a Farkasréti teme-
tőben a 89. évében elhunyt Bodor 
lászlót, a Piros iskola volt igazga-
tóját, művelődésért díjas pedagó-
gust. 

Bodor László 1957-től harminc éven át 
dolgozott a Piros iskolában (ma Pest-
szentlőrinci német nemzetiségi általá-
nos Iskola), amelynek 1961-től a vezetője 
volt. Amikor nyugdíjba ment, elek noé-
mi, az iskola jelenlegi igazgatója vette át 
tőle a „stafétabotot”. 

– Igazi otthont teremtett, ahol minden-
ki otthon érezhette magát – fogalmazott 
elek noémi a búcsúztatáson. – Az igaz-
gató úr megjelenése szigort és tekintélyt 
parancsolt, de ezzel is nevelt, a helyes út 
megtalálására tanított bennünket. 

Az 1975–76-os tanévtől, tagozatos is-
kolaként, Budapesten az elsők között ve-
zette be Laci bácsi a német nyelv tanítását 
a Piros iskolában.  erre a szakmai alapo-
zásra épülhetett a nemzetiségi oktatás be-
vezetése is 1996-ban. 

– Laci bácsi a harminc év alatt hoz-
zánőtt az iskolához, amelyben életének 
majdnem a felét töltötte el. erre az időre 
mindig jó érzéssel, szeretettel emlékezett 
vissza – mondta elek noémi.  

Az igazgatónő Márai sándort is idézte: 
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, 
amellyel az emberek ügye felé fordulunk. 
ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, 
de ez az egyetlen igazság, melyet minden 
következménnyel megismertem… ember 
módjára élsz, ha igazságosan élsz!”

Az önkormányzat 30 éves kiváló mun-
kájáért Bodor Lászlót saját halottjává 
nyilvánította. 

➜ fe

TájékozTaTó az okmányirodák 
rendkívüli nyiTva TarTásáról

Budapest Főváros Kormányhivatala         
XVIII. Kerületi Hivatalának Okmányirodai 
Osztálya tájékoztatja a lakosságot, hogy az 

okmányirodák az országgyűlési választásokra 
tekintettel április 4. és 6. között (péntektől 
vasárnapig) rendkívüli, meghosszabbított 
nyitvatartási időben várják az ügyfeleket 
oly módon, hogy április 4-én 12 órától, 

illetve április 5-én és 6-án az ügyfélfogadási 
idő egészében kizárólag a választáshoz 

szükséges személyi okmányokkal kapcsolatos 
ügyintézésre van lehetőség.

Pénteken és szombaton az üllői út 400. alatti 
postahivatalban lehetőség van csekkbefizetésre. 

április 5-én 8-14 óráig csak bankkártyás 
fizetésre van lehetőség az okmányirodákban. 

április 6-án, vasárnap bankkártyával és 
készpénzzel is tudnak fizetni a kerületi lakosok 

a Batthyány utcai okmányirodában.
A kerületi okmányirodák nyitva tartása:
1181 Batthyány u. 80. – április 4-én 8-tól        

16 óráig, 5-én 8-tól 14 óráig, 6-án 8-tól 19 óráig
1181 Városház u. 16. – április 4-én 8-tól          

16 óráig (5–6-án zárva)
1188 Ady endre u. 100. – április 4-én 8-tól

16 óráig (5–6-án zárva)

− Tizennyolc év után most érzem először igazán, 
hogy zsong a ház – mondta néhány héttel koráb-
ban Reiman Katalin, aki csaknem két évtizede 
vezet rekreációs tanfolyamokat a Pestszentimrei 
Közösségi Házban (PIK). A lehetőségek szaporo-
dásáról beszélt nemrég Fejér Julianna is, az intéz-
mény munkatársa, aki elmondta, hogy a csaknem 
másfél évig tartó felújítás meghozta az eredményét: 
a hosszabb ideje futó programok is jobb körülmé-
nyek közé kerültek, és immár újabb rendezvénye-
ket, klubokat, tanfolyamokat is lehet tervezni.

A gyógyító nap, amelyet március 29-én ren-
deztek, egyszerre régi és új, hiszen egy alkalom-
mal már sikerrel hirdették meg, aztán éppen a 

felújítás miatt kellett a folytatásra várniuk azok-
nak, akik érdeklődnek az egészségmegőrzés ter-
mészetes módszerei és az alternatív gyógymódok 
iránt.

A rendezvényen szó volt mindenről, ami fon-
tos lehet az egészség védelmében: helyes táplálko-
zásról, mozgásról, életmód- és szemléletváltásról.  
Az érdeklődők előadásokat hallgathattak meg, 
bemutatókon vehettek részt, s eközben folyama-
tosan tanácsot és információt kérhettek a külön-
féle szakterületek képviselőitől. 

Fontos az egészség – talán ezért is zsongott is-
mét a ház.

➜ K. gy.

gyógyító nap Pestszentimrén
egy sikeres kezdeményezés folytatódott a PiK-ben: március 29-én második alka-
lommal tartottak gyógyító napot.

A forgalombiztonságot növelő további lehetőség 
a prizmák közötti gyalogos átkelőhely kiemelése, 
valamint forgalomlassító küszöbök és bukkanók 
építése. Az idei év első felében elvégzendő munká-
latok során útburkolati jelek felfestését is tervezik 
a prizmák közti kiemelésekre.

– A megállás és a várakozás szabályozásának 
felülvizsgálata leginkább az óvodások, iskolások 
biztonsága miatt fontos. A gyerekeket reggel sok 
szülő hozza autóval, és tanítás végén is megnő a 
gépkocsiforgalom. A várakozó autók sokszor kao-
tikus állapotot teremtenek, aminek fő oka a kevés 
parkoló-, illetve várakozóhely. ezért az iskola mel-

lett további parkoló- és várakozóhelyek kialakí-
tásával, a megépítendő fizikai akadályokon pedig 
útburkolati jelek felfestésével szükséges szabályoz-
ni a megállást és a várakozást. A Budapesti Köz-
lekedési Központ szakembereivel közösen tartott 
bejáráskor az is egyértelművé vált, hogy a forga-
lom szabályozását több ütemben lehet megoldani. 
Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat az új 
várakozóhelyek kialakításakor és az egyéb forga-
lomtechnikai megoldások alkalmazásakor figye-
lembe veszi az intézmények érdekeit – informálta 
lapunkat Dámsa József önkormányzati képviselő. 

➜ P. a.

Fejlesztés a Kandó téri iskolánál
Az autók sebességének korlátozását, illetve a szabálytalan várakozást kívánja 
megoldani az önkormányzat különféle forgalomtechnikai eszközökkel a Kandó téri 
általános iskolánál. első lépésként a halomi út – gyergyó utca – halomegyházi utca 
kereszteződésében az útburkolatból kiemelkedő fényvisszaverő prizmákat helyez-
tek el.
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9Az önkormányzat képviselő-testületének március 6-i rendkívüli ülésén született rendeletek, határozatok Közélet

Az ülésen a képviselők 
többek között a Jahn Fe-
renc dél-pesti Kórház és 
rendelőintézetnek és a 
heim Pál gyermekkórház 
gyermekorvosi ügyele-
tének a támogatásáról, 
valamint arról döntöttek, 
hogy az önkormányzat 
vállalja a hetedikes lányok 
humán papilloma, illetve 
condyloma vírus elleni vé-
dőoltásának költségeit. 

rendeleTek
p 1. A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással alkotta meg 
3/2014. (III. 14.) sz. rendeletét 
az önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2013. (II. 
27.) rendelet módosításáról.
p 2. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag hozta meg 
4/2014. (III. 14.) önkormányzati 
rendeletét a partnerségi egyezte-
tés szabályairól.
p 3. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehang-
zóan fogadta el 5/2014. (III. 7.) 
sz. rendeletét a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre városrendezési 
és építési szabályzatáról szóló 
60/2006. (IX. 12.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.
p 4. Az előterjesztő a rendelet-
alkotás az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V. 31.) önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról című napirendi pontot visz-
szavonta. 
p 5. Az előterjesztő Az ingat-
lanon belüli csatornarákötések 
szociális rászorultsági elven való 
támogatásáról szóló 16/2005. 
(III. 29.) önkormányzati rende-
let módosításáról szóló rendelet 
megalkotása című napirendi 
pontot visszavonta. 
p 6. A testület 13 igen szava-
zattal és 5 ellenszavazattal hozta 
meg 6/2014. 
(III. 14.) sz. önkormányzati ren-
deletét a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről és fizetendő té-
rítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 
22.) rendelet módosításáról.
p 7. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 5 ellenszavazat-
tal alkotta meg 7/2014. (III. 14.) 
sz. rendeletét az önkormányzat 
sportfeladatairól, a helyi test-
edzés és sporttevékenység tá-
mogatásáról szóló 66/2012. (XII. 
20.) sz. rendelet módosításáról.

haTározaTok
p 8. A testület 12 igen szava-
zattal és 6 ellenszavazattal úgy 
döntött, hogy elfogadja a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. beszámolóját a közszolgál-
tatási tevékenység ellátásának 
ellentételezéseként 2013-ben 
kapott kompenzáció felhaszná-
lásáról, és felkérte a polgármes-
tert, hogy a 88 104 000 forint 
+ áfa összegű alulkompenzáció 
finanszírozásához szükséges 
összeget az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében biztosítsa.
A testület 12 igen szavazattal és 
6 ellenszavazattal felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy a Vá-
rosgazda Zrt-vel 2012. október 
25-én létrejött feladat-ellátási 
szerződést a 2014. évi kompen-
zációra vonatkozóan 542 011 
283 forint + áfa összegre módo-
sítsa.
A képviselők 12 igen szavazattal 
és 6 ellenszavazattal felhatal-
mazták a polgármestert, hogy 
a Városgazda Zrt-vel 2012. ok-
tóber 25-én kötött támogatási 
szerződés összegét 990 558 670 
forintra módosítsa 2014-re vo-
natkozóan. 
p 9. A testület 17 igen szava-
zattal egyetértésben határozott 
arról, hogy a BrFK XVIII. ke-
rületi rendőrkapitányságnak 
2014. április 1-jétől december 
31-ig bruttó 52 722 720 forintot 

ad a térfigyelő kamerák üzemel-
tetésére, a túlszolgálat finanszí-
rozására és az állampolgári kap-
csolattartásra.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag felkérte 
a polgármestert, hogy írja alá a 
térfigyelő kamerák üzemelteté-
sére, a túlszolgálat finanszírozá-
sára és az állampolgári kapcso-
lattartásra vonatkozó szerződést 
a szóban forgó időszakra.
p 10. A testület 14 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással dön-
tött arról, hogy a Magyarországi 
Önkormányzatok szövetségében 
fenntartott tagságát 2014. márci-
us 15-ig kilépéssel megszünteti, 
egyben felkérte a polgármestert 
a szükséges intézkedések meg-
tételére.  
p 11. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyöntetűen 
hatalmazta fel a polgármes-
tert arra, hogy – a Magyar 
Labdarúgó szövetség (MLsZ) 
előminősítéses pályázati felhí-
vása alapján – az 1908 sZAc 
Kse-nek kiadja a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot az 
előterjesztés 1.a mellékletében 
szereplő minta szerint, és hoz-
zájárult az önkormányzat 1/1 
tulajdonában álló, 155447/21 
hrsz-on nyilvántartott Thököly 
út melletti ingatlanon található 
labdarúgópálya felújításához, 
tárgyieszköz-beruházásához. A 
hozzájáruló nyilatkozat kiadá-
sának feltétele, hogy az ingatlan 
vagyonkezelőjével (Városgazda 
Zrt.) kötött bérleti szerződés ki-
egészítő módosítását az alábbi 
feltételekkel írják alá:
A bérbeadó – a képviselő-tes-
tület irányadó döntése alapján 
– hozzájárul az MLsZ által tá-
mogatott sportpálya-felújítási, 
-korszerűsítési beruházások 
megvalósításához. Az érték-
növelő beruházással létrejövő 
vagyontárgyakon a tulajdonjo-
got a beruházás megvalósítását 
követő öt évig a bérlő sport-
egyesület jogosult gyakorolni, 
a keletkező vagyonelemeket a 
könyvelésében is feltüntetheti, 
majd öt év elteltével köteles a 
beruházás tulajdonjogát az ön-
kormányzatra mint tulajdonos-
ra térítésmentesen átruházni.
A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan döntött arról, 
hogy a  2014. évi költségvetés 
általános tartalék során 1 794 
699 forint támogatást ad az 
1908 sZAc Kse-nek a szüksé-
ges önrészhez. A testület fel-
hatalmazta a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírásá-
ra, a pénzügyi ellenőrzési bi-
zottságot, valamint az oktatási, 
közművelődési, sport és ifjúsági 
bizottságot pedig a támogatási 
összeg elszámolásának elfoga-
dására. 
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan hatal-
mazta fel a polgármestert, hogy 
a MLsZ előminősítéses pályá-
zati felhívása alapján kiadja a 
gloriett se-nek a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot az 
előterjesztés 1.a mellékletében 
szereplő minta szerint, és hoz-
zájárult az önkormányzat 1/1 
tulajdonában álló, 150228/93 
hrsz-on nyilvántartott, Tövishát 
u. 8. alatt található ingatlanon 
az élőfüves pálya felújításához, 
tárgyieszköz-beruházásához. A 
hozzájáruló nyilatkozat kiadá-
sának feltétele, hogy a felek alá-
írják az előterjesztés 2. sz. mel-
léklete szerinti együttműködési 
szerződést, és azt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
jóváhagyó záradékkal látja el.
A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen határozott arról, 
hogy a 2014. évi költségvetés ál-
talános tartalék során 3 millió 
forint támogatást ad a gloriett 
se-nek a szükséges önrészhez.  

A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a támogatási szerző-
dés aláírására, a pénzügyi ellen-
őrzési bizottságot, valamint az 
oktatási, közművelődési, sport 
és ifjúsági bizottságot pedig a 
támogatási összeg elszámolásá-
nak elfogadására. 
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyöntetűen hatal-
mazta fel a polgármestert, hogy 
az MLsZ előminősítéses pályá-
zati felhívása alapján kiadja a 
Pestszentimrei sport Körnek 
(PsK) a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot az előterjesztés 1.b 
mellékletében szereplő minta 
szerint, és hozzájárult az önkor-
mányzat 1/1 tulajdonában álló, 
141980 hrsz-on nyilvántartott, 
Táncsics Mihály u. 53. alatti 
ingatlanon található élőfüves 
labdarúgópálya felújításához, 
tárgyieszköz-beruházásához. A 
hozzájáruló nyilatkozat kiadá-
sának feltétele az, hogy a felek 
aláírják az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti szerződés-
módosítást.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag határozott arról, 
hogy a 2014. évi költségvetés ál-
talános tartalék során 348 299 
forint támogatást ad a PsK-nak 
a szükséges önrészhez. A tes-
tület felhatalmazta a polgár-
mestert a támogatási szerződés 
aláírására, a pénzügyi ellenőr-
zési bizottságot, valamint az ok-
tatási, közművelődési, sport és 
ifjúsági bizottságot pedig a tá-
mogatási összeg elszámolásának 
elfogadására. 
p 12. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a lakások 
bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (V. 31.) sz. önkor-
mányzati rendelet 67. § (6) be-
kezdése alapján 2014. december 
31-ig nem kíván az Ltv. alapján 
elővásárlási joggal érintett, ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
lakást elidegenítésre kijelölni. 
A képviselők felhatalmazták a 
tulajdonosi bizottságot, hogy 
ha vételi ajánlat érkezik, ebben 
az évben minden ilyen esetben 
egyedileg döntsön. A meghozott 
döntésekről negyedévente tájé-
koztatni kell a testületet.
p 13. Az előterjesztő a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és a Polgármes-
teri Hivatal Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt-vel kötött 
vagyonhasználati szerződésé-
nek módosítása című napirendi 
pontot visszavonta. 
p 14. A testület 20 igen sza-
vazattal egyetértésben hozott 
határozatot az alábbi óvodák 
alapító okiratának módosítá-
sáról, és hagyta jóvá egységes 
szerkezetű módosított ala-
pító okiratukat: Aprók Fal-
va,  Dráva, cseperedő óvoda 
– Kindergarten cseperedő, 
Mocorgó, Hétszínvirág, Ze-
nevár, napraforgó, nyitnikék, 
csemete, Vándor óvo-
da – Kindergarten Vándor, 
Zöld Liget, Vackor óvoda 
– Kindergarten Vackor, szi-
várvány, napsugár, Pitypang, 
robogó, Bóbita, eszterlánc, 
Kerekerdő, gyöngyszem. 
A képviselők  20 igen szava-
zattal egyhangúlag döntöttek a 
Borostyán, az Életfa, a somogyi 
László és a gyöngyvirág szoci-
ális szolgálat, a csibész család-
védelmi Központ, az egyesített 
Bölcsődék, a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház és Intézményei, a 
Pestszentimrei Közösségi Ház, 
valamint a gazdasági ellátó 
szolgálat alapító okiratának 
módosításáról, és jóváhagyták 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratukat. 
p 15. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzó-
an határozott arról, hogy 2014. 

január 1-je és december 31. kö-
zött továbbra is átvállalja a há-
ziorvosi praxisok ingatlanhoz 
kapcsolódó éves működtetési 
költségének 100 ezer forint fö-
lötti részét, legfeljebb a 2014-
es költségvetésbe betervezett 
30 millió forintos keretösszeg 
erejéig, és hogy a technikai le-
bonyolítással a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft-t bízza meg.
p 16. A testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén az 
önkormányzat meghatalmazott 
képviselőjeként vegyen részt.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén sza-
vazatával támogassa a járóbe-
teg-szakellátásra vonatkozó – az 
1. és a 2. sz. mellékletben foglalt 
– kapacitásátcsoportosítást.
A testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen felhatalmazta a 
polgármestert a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft. következő 
taggyűlésén a kapacitásátcso-
portosításról hozott döntések-
hez kapcsolódó dokumentumok 
aláírására.
A képviselő-testület, mint a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasz-
nú Kft. többségi tulajdonosa, 18 
igen szavazattal egybehangzó-
an fogadta el a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. járóbeteg-szak-
ellátásra vonatkozó kapacitás-
átcsoportosítási igényét (1. és 2. 
sz. melléklet), és felhatalmazta a 
polgármestert a 3. sz. melléklet 
aláírására.  
p 17. A testület 20 igen sza-
vazattal egyetértésben döntött 
úgy, hogy közérdekű kötele-
zettségvállalást tesz az alábbi-
ak szerint:
a) A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ fenntartá-
sában lévő intézményekben 
(Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
területén), a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Buda-
pest XVIII. Tankerületben, a 
szent Lőrinc Katolikus általános 
Iskolában, a Liliomkert Katolikus 
óvodában, a szenczi Molnár Al-
bert református általános Iskolá-
ban, a sztehlo gábor evangélikus 
óvoda, általános Iskola és gim-
náziumban, valamint a Wesley 
Kincsei általános Iskola és gim-
náziumban dolgozó összesen 
1351 alkalmazott részére bruttó 
59 545 863  forint értékben aján-
dékutalványt ad abból a célból, 
hogy a kerületi iskolákban tanuló 
gyermekek színvonalas képzése, 
nevelése, ennek megszervezése 
továbbra is megvalósuljon, és a 
pedagógusi életpályamodell ezen 
juttatással is vonzóbbá váljon;
b) A fenti intézményekben a 
heti 20 órát meghaladó időben 
foglalkoztatottak háromszor 10 
ezer forint értékű, míg a heti 20 
órát meg nem haladó időben fog-
lalkoztatottak háromszor 5000 
forint értékű ajándékutalványt 
kapnak.
c) Az önkormányzat azt kívánja, 
hogy a vagyoni szolgáltatásnak a 
megjelölt célra fordításakor tün-
tessék fel a nevét. 
d) Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata a Polgármesteri 
Hivatalát bízza meg azzal, hogy 
gondoskodjon a kötelezettség-

vállalásban megjelölt juttatás 
meghatározott célra fordításáról.
A testület egyúttal felhatal-
mazta a polgármestert a köz-
érdekű kötelezettségvállalás 
írásbeli rögzítésére, a kötele-
zettségvállaláshoz kapcsolódó 
megállapodások megkötésére 
és a beszerzéssel összefüggő 
költségek biztosítására. 
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag dön-
tött úgy, hogy közérdekű 
kötelezettségvállalást tesz a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
területén található azon köz-
nevelési intézményekben (cso-
davilág és Fecskefészek óvoda) 
dolgozók javára is, amely in-
tézményekkel az önkormány-
zat anyagi támogatásról szóló 
közoktatási megállapodást kö-
tött.
p 18. A testület 18 igen szava-
zattal egyöntetűen határozott 
arról, hogy támogatási szerző-
dést köt a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és rendelőintézettel az 
alábbi célok megvalósítására:
– nagy teljesítményű altatógép 
beszerzése bruttó 20 millió fo-
rint értékben; 
– egy kórterem akadálymentessé 
tétele, valamint a hozzá tartozó 
vizesblokk felújítása és felszere-
lése bruttó 5 millió forint érték-
ben az urológiai osztályon.
A képviselők felhatalmazták 
a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
p 19. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött úgy, hogy támogatási 
szerződést köt a Heim Pál gyer-
mekkórházzal az alábbi feltéte-
lekkel: a támogatási szerződés 
időtartama 2014. január 1.–de-
cember 31., a támogatási összege 
pedig 583 ezer forint/hó.
A képviselők felhatalmazták 
a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.
p 20. A testület 18 igen szava-
zattal egybehangzóan határo-
zott arról, hogy teljes mértékben 
átvállalja az általános iskola 7. 
osztályába járó és állandó kerü-
leti lakhellyel rendelkező leány-
gyermekek human papilloma, 
illetve condyloma vírus elleni 
védőoltásának költségeit.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyöntetűen felha-
talmazta a polgármestert az 1. 
sz. határozatban foglalt döntés 
megvalósításához szükséges in-
tézkedések megtételére.  
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag határozott arról, 
hogy a technikai lebonyolítással 
továbbra is a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft-t bízza meg.
p 21. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 4 ellensza-
vazattal úgy döntött, hogy el-
fogadja a Városrehabilitáció18 
Zrt. 2013. évi beszámolóját a 
Pestszentimre-városközpont 
megújítása és A Havanna-lakó-
telep integrált szociális rehabili-
tációja c. városfejlesztési projek-
tekről.
p 22. A testület zárt ülésen bí-
rálta el a fellebbezéssel megtá-
madott I. fokú szociálissegély-
határozatot.
p 23. Tájékoztatók, bejelentések
Tájékoztatás 2013-ban végzett 
lakásgazdálkodási tevékenység-
ről
A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határoza-
tot.  
p 24. A testület 18 igen szava-
zattal egybehangzóan határo-
zott arról, hogy elfogadja a jelen 
előterjesztés 3. sz. mellékletében 
szereplő, a Bókay-kertre és a 
Margó Tivadar, cziffra györgy, 
Kele utca által határolt területre 
elkészített szabályozási tervet 
előkészítő programot.

A képviselők 18 igen szavazattal 
egyöntetűen támogatták a mun-
kacsoport javaslatát a Bókay-
kert főbejárataként megjelölt 
szélmalom utcai bejárathoz ve-
zető Vasvári Pál utca méltó ki-
építésére.
p 25. A testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy 
határozott, hogy a Buda-
pest XVIII–XIX. Kerületi 
Tű z oltópa r a nc snok s á g na k 
3 550 000 forintot adomá-
nyoz  új suzuki sX4 4x4 típu-
sú személygépjármű beszer-
zésére.  A gépkocsi a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság tulajdonába kerül, azzal 
a feltétellel, hogy azt – mint 
kedvezményezett – kizárólag a 
kerületi tűzoltóparancsnokság 
használhatja, a helyi katasztró-
favédelmi tevékenysége során. 
A tulajdonos a járművet a be-
szerzéstől számított öt évig csak 
az önkormányzat engedélyével 
idegenítheti el.
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egybehangzóan felkérte 
a polgármestert a támogatási 
szerződéssel kapcsolatos intéz-
kedések megtételére és a szerző-
dés aláírására. 
p 26. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött arról, hogy tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Fővárosi 
Önkormányzatnak a 145666 
hrsz-on nyilvántartott, a kerü-
leti önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló, 2565 négy-
zetméter alapterületű kivett 
közterület (Béke tér) saját költ-
ségén történő felújításához és át-
alakításához a Via Futura Mér-
nöki Tanácsadó és szolgáltató 
Kft. által készített 1331/1-e szá-
mú tervdokumentáció szerint  
(az előterjesztés 2. melléklete). 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a tulajdonosi hozzájáru-
lás aláírására.
p 27. A képviselők zárt ülésen 
döntöttek a Budapest 15. számú 
országgyűlési egyéni választó-
kerület szavazatszámláló bizott-
sági tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról.
p 28. A testület zárt ülésen ha-
tározott a kerületi megemléke-
zésekről a holokauszt emlékéve 
alkalmából. 
p 29. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta 
el az Ovi-Foci Közhasznú Ala-
pítvány támogatására vonatkozó 
előterjesztést, és kötelezettséget 
vállalt arra, hogy az önkormány-
zat 60 napon belül támogatási 
szerződést köt az alapítvánnyal.
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan támogatta, hogy 
az önkormányzat bocsássa az 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
rendelkezésére a kijelölt óvo-
dák (eszterlánc, gyöngyszem, 
Hétszínvirág, Kerekerdő, Mocor-
gó,
nyitnikék, Pitypang, szivárvány, 
Vackor, Zenevár, Zöld Liget) pon-
tos nevét, címét, helyrajzi számát, 
valamint a földhivatali nyilván-
tartási lap másolatát, és gondos-
kodjon az igazolás beszerzéséről, 
miszerint a pályakialakítás nem 
építésiengedély-köteles.
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy az önkormányzat az 
alapítvánnyal együttműködve va-
lósítsa meg az alapítvány kizáró-
lagos rendelkezési körébe tartozó 
Ovi-Foci, Ovi-sport programot. 
A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben döntött úgy, hogy 
a program megvalósításához 
a 2015. évi költségvetés terhé-
re önrészt biztosít az alapítvá-
nyon keresztül. Az önrész bruttó 
2,50–2,85 millió forint/program/
óvoda támogatási összeget jelent. 
A konkrét összeget az alapítvány 
pályázatának elbírálását követő-
en, a társasági adó pontos ismere-
tében, az első kuratóriumi ülésen 
határozzák meg. 
p 30. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a Kandó Kálmán 
téri 145688/2 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásáról. 

zöld utAt kApott A béke tér felújításA
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10 Kultúra Lehengerlő sikert aratott a második filmzenei koncert 

Nem gyerekjáték 
a számítógép
A világháló és a ma gyermeke címmel 
szervezett előadást március 20-án a 
szülők Akadémiája. Jávorszky Ferenc 
oktató a kockázatokról és a megoldá-
sokról beszélt a vajk-sziget általános 
iskolában.

A szülők Akadémiája, együtt a gyermekekért 
elnevezésű előadás-sorozat 2012 tavaszán indult 
útjára a Vajk-sziget általános Iskolában, a Vajk-
sziget Társadalmi Alapítvány támogatásával. Az 
eltelt évek alatt a rendezvénysorozat keretében 
számos szakértő tartott színvonalas előadást az 
érdeklődő szülőknek és tanároknak. Járt az is-
kolában Tari Annamária klinikai pszichológus, 
pszichoterapeuta, Zacher gábor toxikológus, 
Herneczky Márton gyermekpszichológus és Já-
vori Ildikó pszichopedagógus, az eleven Team 
Tréning Központ vezető szakértője is.

Az akadémia idén Jávorszky Ferenc A világ-
háló és a ma gyermeke: veszélyek és megoldások 
című előadásával folytatódott. Jávorszky Ferenc 
– a szent István egyetem Alkalmazott Bölcsé-
szeti és Pedagógiai Karának oktatója, könyvtáros 
–1998–2007 között vizsgálta a gyerekek könyvtári 
internethasználatát. előadása során olyan fontos 
kérdéseket válaszolt meg, hogy fejlesztenek, avagy 
butítanak a számítógépes játékok, hogy léteznek-e 
hasznos játékok is, illetve hogy melyik korosztályt 
veszélyezteti leginkább a játékfüggőség.

Az előadó az alapkérdések megválaszolásán 
túl olyan számítógépes játék alternatívákkal 
szolgált, amelyek oktató jellegük mellett szóra-
koztatóak, illetve megoldási javaslatokat mu-
tatott a komputerjátékok helyettesítésére. Az 
érdeklődők megismerkedhettek az egységes 
európai Játékinformációs rendszerrel (PegI), 
amely segítséget nyújt az európai szülőknek a 
számítógépes játékok kiválasztásában. A rend-
szer célja a kiskorú játékosok védelme az életko-
ruknak nem megfelelő tartalmat hordozó elekt-
ronikus játékoktól.

➜ csernai 

tudásszomjas 50 pluszosok-
kal telik meg a polgármesteri 
hivatal tanácsterme pénteken-
ként és szombatonként.  

Az emberek érdeklődése nem szű-
nik meg azzal, hogy nyugdíjasok 
lesznek. sokan egyedül maradnak 
idős korukra, és nem nagyon moz-
dulnak ki otthonról, szinte a négy 
fal között élnek. Az egyedüllét mi-
att még inkább elidegenednek, rá-

adásul ebben a korban már nagyon 
nehéz új barátságokat kötni, társa-
ságot szerezni. ezért is hasznos a 
nyugdíjas Akadémia, mert egyrészt 
ismeretgyarapító programokat, örö-
möt adó szellemi élményt nyújt, 
másrészt ismeretséget köthetnek 
egymással az idős emberek. 

Kovács György, a Zsigmond Ki-
rály Főiskola oktatója Közösségte-
remtés időskorban címmel tartott 
előadást március 22-én. 

– Örök probléma a generációk 
közötti viselkedéskülönbségek ke-
zelése – mondta. – Az időskorra az 
embereknek megváltozik a visel-
kedésük és a társadalomhoz való 
viszonyuk. nem tudják követni a 
változásokat, nem tudnak azokhoz 
alkalmazkodni. Ha alkalmazkod-
nak is, azt a társadalom nyomására 
teszik és nem a saját érdekükben.  

Franciscy Erzsébet korábban 
gyógypedagógusként, logopédus-
ként tanított, majd pszichológusi 
diplomát szerzett, és iskolapszicho-
lógusként dolgozott 68 éves koráig.  

– Tavaly a vallástörténeti kur-
zusokat hallgattam meg, az idén 

a civilizációtörténet, geopolitika, 
művelődéstörténet sorozat előadá-
sain veszek részt. Péntekenként a 
kezdő és a haladó csoportba járok, 
szombatonként az emelt szintűbe 
– mesélte. – Többen megmosolyog-
tak, hogy miért tanulok most is, mi-
ért nem pihenek inkább A televízió 
nem elégíti ki az érdeklődésemet. 

ezek az előadások viszont na-
gyon jók, kérdéseket tehetünk fel, 
az elhangzott témákhoz hozzá-
szólhatunk, a szünetekben pedig a 
társaimmal beszélgethetek. Olyan 
érzés tölt el, mintha ismét iskolába 
járnék. 

➜ fülep erzsébet

TAnuLnI sOHA neM KÉső! 

� telt házas kon-
certet adtak a 
dohnányi Ernő 

alapfokú Művészeti is-
kola növendékei március 
23-án a pestszentimrei 
sportkastélyban. 

csernai mariann  

Második alkalommal is a sport-
kastély adott otthont a Dohnányi 
zeneiskola fergeteges filmzenei 
koncertjének. Draskóczy Zoltán 
gitárművész, tanár, az esemény 
főszervezője elmondta, hogy ez 
a koncert a kerület egyik legna-
gyobb szabású rendezvénye lett. 

– A rendezvény megvalósu-
lásához a közreműködő művé-
szek olyan összefogására volt 
szükség, amire korábban még 
nem volt példa a kerületben. 
Kétévnyi kitartó és gondosan 
összehangolt munka eredmé-
nyeként született meg a műsor, 
amelyben a Dohnányi zene-
iskola öt együttese (a gitár- és 
a harmonikaegyüttes, a szim-
fonikus zenekar, a kórus és a 
szólisták), a sonore Vegyeskar, 
a Botafogo Táncegyüttes és a 
Dance city center táncosai mű-
ködtek közre. A végeredmény a 
hangzásában és a látványában is 
nagyszerűre sikeredett, de ami 
igazán egyedülállóvá tette az 
eseményt, az a résztvevők által 
belefektetett munka – mondta a 
művész.

KlassZiKUs 
sZaxoFon
A koncertet Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, alpol-
gármester nyitotta meg, aki 
nosztalgiával emlékezett egy-
kori kedvenc filmjeire. Azt is 
elmondta: nagyszerű látni, hogy 
ez a filmzenei koncert minden 
korhatárt áthidalva ennyi em-
bert hozott össze, és hogy nem-
csak az előadást várta telt ház, 
de még a nyilvános főpróbára 
is csaknem 400 néző érkezett. 
Hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat az anyagi támogatáson 
túl is szívvel-lélekkel a rendez-
vény mellé állt. ez olyannyira 
így volt, hogy a műsor során az 

alpolgármester, ha a zenei tudá-
sát nem is igazán, de a humorér-
zéket újfent megcsillogtathatta a 
színpadon.

– Az ötlet, hogy közremű-
ködjek a műsorban, már az első 
filmzenei koncert után felme-

rült. szerettünk volna egy szó-
rakoztató hangszeres jelenetet 
beilleszteni a művészi kaval-
kádba, így esett a választás a 
Muppet show klasszikus szaxo-
fonszólós dalára.

A közel 2,5 órás előadás-

ban csaknem 200 zenész és 60 
táncos vett részt. A műsorban 
felcsendülő dalok a mesétől a 
drámáig sokféle műfajt mutat-
tak be. Kalandra csábítottak A 
hét mesterlövésszel, és felidéz-
ték, hogy Volt egyszer egy vad-

nyugat. A remény dala gyúlt 
egyiptom hercegével, és a finá-
léban a Titaniccal hajóztunk át 
minden viharon. Az örök klasz-
szikusok mellett pedig több mo-
dern dal is helyet kapott, mint 
Adele skyfall című száma vagy 

az Alkonyat című film egyik be-
tétdala, ami bizonyította: a film-
zenének napjainkban is nagy a 
jelentősége, szerves része a film-
élményünknek.

„MagyaR 
hangja…” 
A fellépők a műsor elején 
megemlékeztek a nemrégiben 
elhunyt Helyey László szín-
művészről, akinek nagy része 
volt abban, hogy sokaknak ne 
csak az első filmzenei koncert, 
hanem számos film is örök-
re emlékezetes maradjon. Az 
idei koncert házigazdája Rékási 
Károly színművész volt, akit 
olykor úgy magával ragadott a 
zene, hogy narrátori szerepéről 
megfeledkezve egy-egy dal után 
saját filmélményeiről is mesélt. 
A látványos műsort Molnár Fe-
renc, a Madách színház koreog-
ráfusa rendezte. 

közkedvelt dAllAmok 
A filmvászonról
Csaknem 200 zenész és 60 táncos parádés előadása a Sportkastélyban

a koncerten a dohnányi zeneiskola öt együttese, a sonore vegyeskar, a Botafogo táncegyüttes és a dance city center 
táncosai működtek közre

A tehetséges 
mUzsiKUsoKért
a filmzenei koncertre 
minden jegy elkelt. a 
jegyekből befolyó ösz-
szeg a „dohnányi Ernő 
Zeneiskola alapítványa 
a tehetséges muzsi-
kusokért” alapítvány 
számlájára került, s a 
pénzt többek között a 
zeneiskola rászoruló 
növendékeinek támo-
gatására, táborozásra, 
hangszervásárlásra és 
más zenei rendezvé-
nyekre fordítják.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a nyUgdíjas aKadéMia  
ápRilisi pRogRaMja:

– Észak és a szépkorúak (Lantos gábor): 12-én 9 órakor
– Három év, amely megrengette a világot – A magyar sport aranykorának 

társadalomtörténeti háttere (Dr. Jászberényi József): 26-án 9 órakor 
– civilizációtörténet – geopolitika – művelődéstörténet
 (Dr. Jászberényi József): 
 Kezdő 25-én 11.30–15 óráig, haladó 25-én 15–18.30 óráig,
 emelt szintű április 26-án 11.30–15 óráig
– Angol nyelvtanfolyam (szilassy eszter):
 Kezdő 25-én 11.30–15 óráig, haladó 25-én 15–18.30 óráig, emelt szintű 

26-án 11.30–15 óráig 
– A nagy történelmi vallások kialakulása és alapelvei (udvarvölgyi Zsolt):
 Vallástörténet I. 25-én 15–18.30 óráig, Vallástörténet II. 26-án
 11.30–15 óráig
– Környezetvédelem – környezet-egészségügy – hulladékok a háztartás-

ban (Varga Éva): 12-én 11.30–15 óráig. 
 Az előadások és a tanfolyamok az állandó XVIII. kerületi lakcímmel 

rendelkező 50 év fölötti lakosoknak ingyenesek.
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11A helyi támogatócsoportokkal lehet sikeres a lakótelepi program Kultúra

A költő lelke
A Kávéházi esték rendezvénysorozat 
keretében kiállítás-megnyitóval ösz-
szekötött zenés irodalmi estet tartott a 
Krúdy-kör március 20-án a zila Kávé-
házban. 

A Krúdy gyula Irodalmi Kör évek óta színesíti 
kerületünk irodalmi és képzőművészeti életét. 
A társaság minden hónap harmadik csütörtö-
kén képzőművészeti tárlattal egybekötött zenés 
irodalmi estre invitálja az érdeklődőket a Zila 
Kávéház galériájára. A művészetkedvelő közön-
ség, a színészek, a zenészek és a képzőművészek 
minden alkalommal hamar megtöltik az emele-
tet. nem volt ez másként március 20-án, az idei 
harmadik kávéházi esten sem.

A vendégeket ezúttal ifjabb Zila László köz-
gazdász, cukrász, a kávéház pr- és médiamun-
katársa köszöntötte. Az est házigazdája és a 
tárlat rendezője Fényesi Tóth János Krúdy-em-
lékérmes író, költő volt. A látogatók ez alkalom-
mal Vincze Angéla festőművész munkásságával 
ismerkedhettek meg, aki eddigi pályája során 
nemcsak számos képzőművészeti elismerést 
kapott, de művészettanári tevékenységéért Pe-
dagógus-emlékérmet és Kiváló pedagógus díjat 
is. A kiállítást Cserpes Emese művészettörténész 
nyitotta meg. 

Az est hátralévő részében az író, költő, mű-
fordító Király Lajosnak, a Magyar Kultúra Lo-
vagjának két könyvét – Az énekes madár és A 
költő lelke – mutatták be. Király Lajos diákkora 
óta ír verseket, s korábban éveken keresztül if-
júsági színpadot és irodalmi klubot is vezetett. 
A zenés bemutatón a szerző mellett közreműkö-
dött Lengyel Géza költő, Németh Nyiba Sándor 
költő, zeneszerző, Stancsics Erzsébet író, költő, 
Tárkányi Imre költő, a Magyar Kultúra Lovagja 
és Vaskó Andrea énekes, versmondó is.

A tárlat ingyenesen tekinthető meg április 
17-ig, a kávéház nyitvatartási idejében.

➜ csernai mariann

Kattintson 
a világra!
online jegyvásárlás, legális műsorok 
és műveltségi játékok. A 15. internet 
Fiesta megmutatta, hogy az internet 
nemcsak társadalmi, hanem kulturális 
változásokat is hozott az életünkbe.

Az Informatikai és Könyvtári szövetség a nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával idén március 
20. és 27. között 15. alkalommal rendezte meg 
az Internet Fiesta elnevezésű rendezvénysoroza-
tot. Az országos rendezvény keretében számos 
könyvtár érdekes és hasznos programokon ke-
resztül mutatta be a látogatóinak a világháló 
nyújtotta kulturális lehetőségeket. A kezdemé-
nyezés célja az, hogy minél többen kapjanak ké-
pet az internetről mint az ismeretek elsajátítá-
sát, a művelődést és a szórakozást megkönnyítő 
felületről.

A rendezvénysorozathoz a Fővárosi sza-
bó ervin Könyvtár Lőrinci nagykönyvtára és 
Pestszentimrei Könyvtára is csatlakozott. ez 
utóbbiban a zene, a tánc és az internet kapcso-
latával ismerkedhettek az érdeklődők. Megtud-
hatták, hogy létezik legális zeneletöltés, és hogy 
tánclépéseket, sőt akár teljes koreográfiákat is el 
lehet sajátítani az internet révén.

A Lőrinci nagykönyvtár Játsszunk, vásárol-
junk, skype-oljunk együtt a neten! című három 
alkalmas előadás-sorozatán a kulturális kikap-
csolódás állt a középpontban. Az előadásoknak 
köszönhetően a résztvevőknek már nem okoz 
gondot az online könyv- vagy színházjegyvásár-
lás, és a nemzeti Audiovizuális Archívumban 
is könnyen eligazodnak. Megtanultak e-mailt 
írni, megismerték a közösségi oldalak sokszínű 
világát, és már skype-on is bátran keresik a ba-
rátaikat.

➜ csernai 

Katonaművészek 
tárlata
Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján, március 15-én 
nyílt meg a honvéd Kulturális egyesület 
alkotóinak kiállítása a Fehéren Feketén 
galériában. A gödi műhely című tárlat 
megnyitóján Ughy Attila polgármester 
méltatta a Bencze zsolt mérnök alez-
redes, dr. Kiss Attila András orvos ez-
redes és Jozefka Antal festményeit be-
mutató kiállítást.

– Az igazi katonát a védelem és a megőrzés is 
motiválja. Az itt kiállítók ápolói a kulturális 
örökségnek, bizonyítva, hogy nemcsak fegyver-
rel, hanem a kultúra eszközeivel is lehet védel-
mezni a hazát – mondta ughy Attila.

A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján 
április 8-ig tekinthető meg a Teleki utca 26/B 
alatti Fehéren Feketén galériában. Jelentkezni 
nádasdi Mihálynál lehet a 291-9047-es telefon-
számon vagy az ffgalerie@freemail.hu e-mail 
címen.

➜ P. a.

Az olvasás 
éjszakája
nagy lelkesedéssel fogadták a gyere-
kek a március 21-i estétől másnap reg-
gelig tartó könyvmolyok éjszakáját a 
tengerkincs Játszóházban. 

Második alkalommal rendezte meg a XVIII. 
kerületi német nemzetiségi Önkormányzat  
(nnÖ) a nagy sikerű Lesenacht – könyvmolyok 
éjszakája – programot. Az ötletet a németor-
szágban már régóta nagy népszerűségnek ör-
vendő Lesenacht adta. A gyerekek ilyenkor késő 
este összepakolják kedves könyveiket, plüssálla-
taikat, kicsi lámpásaikat, az éhség elleni túlélő-
csomagjukat, matraccal, takaróval mennek be 
az iskolába, sőt még hálósapkát is visznek ma-
gukkal. Miután ott kényelmesen elhelyezked-
nek egymás mellett a földön, olvasni kezdenek.

 – Mi egy kicsit eltérően szervezzük a prog-
ramot – mondta Fekete György, a kerületi nnÖ 
elnöke. – A matracokat, a fejlámpákat önkor-
mányzati pályázati támogatásnak köszönhetően 
tudtuk megvenni, valamint néhány német nyel-
vű könyvet és újságot is, de az olvasnivaló nagy 
részét otthonról hoztuk.  Az első alkalommal a 
diákok 200, az idén már 400 német nyelvű ol-
vasnivaló között válogathattak.  Tavaly 70, az 
idén 100 tanuló vett részt a programban. Töb-
ben is jelentkeztek, de ennél többen nem férnek 
el a játszóházban. 

– Aki lemaradt a programról, azt kárpót-
lásul elvisszük az ingyenes bajai kirándulásra, 
ami azért is érdekes, mert ott nagyobb német 
nemzetiségű közösség él – tette hozzá Molnár 
Hajnalka, az nnÖ elnökhelyettese. 

Rácz Regina éppen a Halt an, Fremder! (állj 
meg, idegen!), Brickner Fanni pedig a Pferde 
(Lovak) című könyvet olvasta. Bodri Szonja is 
egy lovakról szóló kiadványt forgatott a kezé-
ben, amikor odaléptem hozzájuk. Mindhárman 
a Piros iskola 4. osztályos diákjai.  

– nagyjából megértem a német nyelvű szö-
veget, aminek nagyon örülök – kezdte a beszél-
getést regina. 

– A korábbi programon nem vettem részt, az 
osztálytársaim szóltak, hogy jöjjek el – vette át 
a szót Fanni. – Az éjszaka folyamán olvasunk, 
beszélgetünk, és egy kicsit alszunk is. 

➜ fülep

előadásában Tosics Iván felidézte a lakótelepek 
kialakulásának történetét. 

– A koncepció egyfajta utópiát is tükrözött. 
Az 1950-es és 1960-as években az építészek eu-
rópa-szerte szociális reformként gondoltak a la-
kótelepek építésére. Az elgondolás szerint egyes 
társadalmi kérdések megoldására is alkalmas az, 
ha mindenki egyformán jó lakást kap – mondta a 
szociológus, akinek előadásából is kiderült, hogy 
téves volt ez a gondolkodás. 

nyugat-európában a lakótelepek, elsősorban a 
magas házakat, nagy épülettömböket tartalmazó 
panelrengetegek nem sokkal a felépülésük után 
számos társadalmi probléma gócpontjaivá vál-
tak. A legtöbb lakótelepre bevándorló családok 

költöztek be, illetve szociális alapon ott kaptak 
bérlakásokat. ez a gyakorlat a gyakran átlát-
hatatlan, zárt építészeti megoldásokkal együtt 
egyfajta gettósodáshoz vezetett. A közbiztonság 
romlása miatt Angliában és Hollandiában is volt 
olyan lakótelep, amelyet teljesen vagy részben le 
kellett bontani, illetőleg építészeti megoldásokkal 
nagyobb tereket kellett nyitni a házak között. 

A szakember úgy véli, hogy a paneltömbök 
okozta társadalmi és közbiztonsági problémákat ki-
zárólag felújítással vagy átépítéssel lehet megoldani. 
Fontosnak tartja a lakótelepi központok kialakítá-
sát, fejlesztését és az intézményi ellátottság – posta, 
gyógyszertár, orvosi rendelő – növelését is. 

előadása végén Tosics Iván úgy fogalmazott, 
hogy a Havanna-lakótelep közössége, az aktív he-
lyi támogatócsoport működése jó alap arra, hogy 
az európai uniós pályázatokon az önkormányzat 
közreműködésével pénzt lehessen szerezni a re-
habilitációra.

➜ Puskás

A Havanna közösségében bízik 
Tosics Iván szociológus
A helyi támogatócsoportok szerepét emelte ki tosics iván szociológus az euró-
pai Unió által támogatott UrBACt program lehetőségeiről szóló előadás-sorozat 
március 19-i rendezvényén. A szabadegyetem célja az, hogy a nemzetközi példák 
segítségével megoldásokat találjanak a havanna-lakótelepen élők problémáira.

A környék nyugalmát szirénázó mentő, tűzoltó- 
és rendőrautó zavarta meg. szerencsére nem bal-
eset történt, hanem rendvédelmi napokat tartot-
tak a Dráva óvodában – a gyerekek beülhettek az 
autókba, és még a szirénát is megszólaltathatták.   
A színes programok alkalmat adtak a kicsiknek 
arra is, hogy közelebbről ismerkedhessenek meg 
a rendőrök, katonák, tűzoltók, mentősök mun-
kájával, felszerelésével és munkaeszközeivel. Az 
ovisok interaktív foglalkozáson betekintést nyer-
hettek az életmentéshez szükséges legfőbb eszkö-
zök használatába is.

A rendőrök elméleti tájékoztatója után egy 
ügyességi feladat várta az apróságokat: a közleke-

dési tanpályán kerékpárral, kismotorral, rollerrel 
a közlekedési szabályokat betartva kellett végig-
menniük.

– A legnagyobb élményt talán az jelentette az 
óvodásoknak, főként a fiúknak, hogy igazi fegy-
vereket vehettek a kezükbe, és kézről kézre járt a 
bilincs meg a gumibot is – mondta Borbély Szil-
via, a Dráva óvoda vezetője. – A nagycsoportosok 
pedig a kispesti tűzoltóállomáson megnézhették, 
hogyan zajlik a tűzoltók riasztása. 

A rendezvénysorozat legfőbb célja az, hogy a 
gyermekek jobban ismerjék és becsüljék a rend-
védelmi szakemberek munkáját.

➜ fe

Tűzoltók, rendőrök 
mentősök és óvodások…
Ki ne szeretett volna kisgyermekkorában rendőr, tűzoltó vagy mentős lenni?  ez a 
gondolat mottója is lehetett volna a dráva óvodában március elején tartott rendvé-
delmi napoknak.  
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12 Országos szűrőprogram indul a húsvét utáni péntekenegészség

� a daganatos és 
a szív- és érrend-
szeri betegsé-

gekre összpontosítva 
tartott térítésmentes 
lakossági szűrővizs-
gálatot március 22-én 
a pestszentlőrinc-
pestszentimre Egész-
ségügyi szolgáltató 
nonprofit Kft. a Zsebők 
Zoltán szakrendelőben. 
a szűrőnapon szócska 
Miklós egészségügyért 
felelős államtitkár sajtó-
tájékoztatót tartott a ha-
marosan induló orszá-
gos szűrőprogramról. a 
rendezvényen részt vett 
Ughy attila polgármes-
ter és Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő, 
alpolgármester is.

füleP erzséBet   

– A szakrendelőnk az önkor-
mányzat támogatásával évek óta 
szervez szűrőnapokat, különféle 
betegségeket állítva a középpont-
ba. ezúttal a szív- és érrendszeri, 
valamint az onkológiai betegsé-
gek korai felismerésére helyez-
tük a hangsúlyt – mondta dr. 
Maitz László, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft. ügyvezető 
igazgatója. – Évek óta nagy az 
érdeklődés a program iránt, de 
most még többen jöttek el, mint 
korábban.

őssZEl is lEsZ 
sZűRőnap
– Hétköznap sokan nem érnek 
rá felkeresni a szakorvosi rende-
lőt, emellett kényelmes is a szű-
rőnap, mert ilyenkor egyszerre 
több vizsgálaton is részt tudnak 
venni a páciensek – mondta dr. 
Szebényi Attila orvosigazgató. – 

A szűrőnapot a szakrendelő az 
önkormányzat támogatásával 
finanszírozza. ez egy-két millió 
forintos nagyságrendet jelent, 
ami a szűrővizsgálatok nyomán 
megtérül, de a szűrés eszmei ér-
téke ennél sokkal nagyobb. 

A szűrőnap fővédnöke 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester volt, 
aki egyúttal az Országgyűlés 
egészségügyi Bizottságának is 
tagja.

– erre az esztendőre két szű-
rőnapot terveztünk be, mert ki-
emelten fontosnak tartjuk, hogy 
ráirányítsuk a figyelmet a be-
tegségek megelőzésére – hang-
súlyozta. – A népegészségügyi 
programok végrehajtása kama-
tostul megtérül az egészségügy-
ben. 

A tavaszi szűrőnapot az őszi 
fogja követni, aminek forrását 
megteremtették az önkormány-
zat 2014-es költségvetésében. 

– A Városképben olvastam, 
és a postaládámban is talál-
tam értesítést a szűrőprogram-
ról – mondta Felker Ferencné. 
– elhatároztam, hogy eljövök 
a szakrendelőbe, mert régen 
vettem részt rákszűrésen és la-
boratóriumi vizsgálaton. Az 
onkológiai szakrendelésen na-
gyon kedvesen fogadtak, és arra 
kértek, hogy évente egy alka-
lommal jöjjek el rákszűrésre, s 
kaptam időpontot további vizs-
gálatokra is. 

Szócska Miklós egészségügy-
ért felelős államtitkár, aki elláto-

gatott a XVIII. kerületi Thököly 
úti szakrendelő szűrőnapjára, 
arról tájékoztatta az újságírókat, 
hogy országszerte célzott szűrő-
programok indulnak annak ér-
dekében, hogy közelebb vigyék 
a lakossághoz a betegségek meg-
előzését szolgáló szűrőnapokat.  
Az első országos program az 
április 25-i „szűrések éjszakája” 
lesz, amelyet a jövőben minden 
évben a húsvét utáni első pénte-
ken tartanak meg. ezen a napon 
egyes szakrendelők a szokásos-
nál jóval tovább, 22 vagy 24 órá-
ig tartanak nyitva.

inFoRMatív 
éRtEsítőK
szócska Miklós beszámolt arról 
is, hogy az emlőszűrési kam-
pányhoz kapcsolódóan új típu-
sú, az eddigiektől eltérő értesí-
tőket készítettek. Az ingyenes 
vizsgálatokra a 45–65 év közötti 
nőket várják, és a szűrésre in-
vitáló nyomtatványon a pontos 
helyszín mellett egy rövid leírás 
is olvasható arról, milyen vizs-
gálatra számíthatnak azok, akik 
elmennek a szűrésre. ezenkívül 
az értesítőn rajz és rövid magya-

rázat segít a nőknek abban, ho-
gyan kell az otthoni emlővizs-
gálatot elvégezniük. 

– Jelenleg a nők 40 százaléka 
vesz részt az emlőszűrésen. A 
cél az, hogy 10 százalékkal nö-
veljük ezt az arányt – mondta az 
államtitkár. 

A tájékoztatóból megtudhat-
tuk, hogy meghosszabbítják az 
emlőszűrő állomások nyitvatar-
tási idejét, és hogy megkezdték a 
munka törvénykönyvének mó-
dosítását oly módon, hogy mun-
kaidőben is el lehessen menni a 
különféle szűrésekre. A végleges 
változatot azonban az új parla-
ment fogadja majd el. 

szócska Miklós bejelentette, 
hogy ősztől minden 12–13 éves 
korú lány ingyen kaphatja meg 
a humán papillomavírus (HPV) 
elleni védőoltás-sorozatot. 
Hangsúlyozta, hogy a kormány-
zat több rendeletet alkotott az 
elmúlt években a lakosság egész-
ségi állapotának javítására, de 
az emberek maguk is felelősek 
az egészségükért. 

– Ha valaki nem dohányozik, 
odafigyel arra, hogy mit eszik, 
mit iszik, és ha sportol, akkor 
jelentősen hozzájárul az egész-
sége megőrzéséhez. 

A szűrőnAP 
mérlege 
A zsebők zoltán 
szakrendelő 
tájékoztatása 
szerint összesen 
389 páciens 
egészségügyi 
szűrését végezték 
el a szakorvosok, 
ami összesen 863 
szűrővizsgálatot 
jelent. voltak, akik 
többféle vizsgálatot 
is igénybe vettek.



Az országos em-
lőszűrő programról 
további információk 
a www.egeszseg.hu  
honlapon olvashatók.



sikeres volt A szűrőnAp 
 Az egészség értéke pénzben nem mérhető 

szócska miklós egészségügyért felelős államtitkár és Kucsák lászló országgyűlési képviselő a szűrések fontosságát 
hangsúlyozta

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

APróK FAlvA nAPKözi 
otthonos óvodA

1185 Barcika tér 8.
április 28-án 9–11.30-ig

 és 15–17 óráig

BóBitA óvodA
1181 Kondor Béla sétány 2.

április 24-én 17 órakor 
tájékoztató a szülőknek.
április 25-én 16–17.30-ig 

nyílt nap a gyermekeknek és a 
szülőknek.

Csemete óvodA
1182 üllői út 681.

április 15-én 16 órakor 
tájékoztató a szülőknek.

április 16-án 9–10.30-ig nyílt 
nap a gyermekeknek és a 

szülőknek.

CsePeredő óvodA – 
Kindergarten cseperedő

1184 Építő u. 5.
április 24-én 9.30–11 és 

15.30–17 óráig

CsodAvilág óvodA
1182 üllői út 709.

április 23-án 9–11.30-ig és 
15.30–17.30-ig

drávA óvodA
1182 Dráva u. 34/B 

április 15-én 9–12 óráig

eszterlánC óvodA
1181 Kondor Béla sétány 3.

április 1-jén 9–11.30-ig

tArKA-BArKA 
tAgóvodA 

1188 Podhorszki u. 51–55.

PillAngó tAgóvodA 
1188 Damjanich u. 10/B
április 23-án 9–12 óráig

hétszínvirág óvodA
1182 Halomi út 113/A 

április 18-án 
10–11.30-ig

KereKerdő óvodA
1183 Attila u. 9.

április 15-én 9–11 óráig

vAdvirág tAgóvodA
 1183 Martinovics tér 13. 
április 16-án 9–11 óráig

zöldiKe tAgóvodA
1183 Kosztolányi 

Dezső u. 28.
április 17-én 9–11 óráig

gyöngyszem óvodA
1188 Vezér u. 46. 

moCorgó óvodA
1181 szélmalom u. 29–31.

április 9-én 9–11.30-ig

tAgóvodA
1181 Petőfi u. 5.

április 8-án 9–11.30-ig

nAPrAForgó óvodA
1186 Tövishát u. 6.

április 28-án 17 órakor, 
29-én 8.30–11 óráig várják 
az óvodásokat és szüleiket.
 nAPsUgár óvodA

1188 eke u. 16.
április 25-9.30–12 óráig

nyitniKéK óvodA
1185 Fülek u. 4.

április 24-én 8–11.30-ig
április 25-én 8–11.30-ig

PityPAng óvodA
1181 Kondor Béla sétány 12.

április 8-án 16–17 óráig 
a gyermekekkel együtt várják 
a családokat a Tavaszi varázs 
óvodai program keretében.

április 9-én 
9–11 óráig 

a szülőket várják az óvodába. 

roBogó óvodA
1181 Kondor Béla sétány 14.

április 11-én 9–11 óráig 

szivárvány óvodA
1184 Dolgozó u. 16.

április 10-én 9–11 óráig,
11-én 9–11 óráig

zenevár óvodA
1181 reviczky u. 52–56.

április 30-án 8.30–11 óráig

vACKor óvodA – 
KindergArten vACKor

 csolt u. 4. 
április 11-én 9–12 óráig

KölyöKmACKó 
tAgóvodA
címer u. 47.
április 9-én  
9–12 óráig

KisvACKor tAgóvodA
Podhorszky u. 51. 

április 10-én 
9–12 óráig

vándor óvodA – 
Kindergarten Vándor

1181 Vándor sándor u. 7. 
április 7-én 

16.30–17.30-ig, 
14-én  16.30–17.30-ig

zöld liget óvodA
1188 Ady endre u. 127.

A beiratkozás, 
előjegyzés hetében 

várják 
az érdeklődő családokat.

óVODAI nyÍLT nAPOK, 2014

egészségnAP volt A KórházBAn
ingyenes rákszűrést tartottak március 29-én a jahn Ferenc dél-pesti Kórház 
és Rendelőintézetben. a rákszűrés mellett volt kóstolóval egybekötött diétás 
tanácsadás, dohányzásról leszoktató program, alapfokú újraélesztési bemutató, 
valamint a lúdtalp és diabeteses láb szűrésére is lehetőség nyílt. 

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

a BudapesTi 
kereskedelmi 

és iparkamara 
Xviii–XiX. 
kerüleTi 

szolgálTaTó 
irodája 

ÚJ sZOLgáLTATásT 
KÍnáL:

széchenyi kártya 
folyószámlahitel-

ügyintézés
Időpont-egyeztetés 

szükséges!

Hitelügyintéző: 
Takács Imre

XVIII–XIX. Kerületi 
szolgáltató Iroda
1181 Budapest, 

üllői út 453. földszint
Telefon: +36-1-290-2350
Mobil: 06-30-289-3029
e-mail: 18ker@bkik.hu 

ügyfélfogadási idő:
Hétfő–csütörtök: 

8.30–16.00
Péntek: 8.30–13.30
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13szabadidőVarázslatos izgalmak a Bókay-kertben

� a meteorológiai tavasz 
első hétvégéjén, március 
22-én igazán sportossá 

vált a Bókay-kert. E helyütt 
rendezték meg a mezei futók 
országos bajnokságát (erről 
sportrovatunkban olvashatnak 
tudósítást), és ekkor adták 
át annak a kalandparknak az 
első részét, amely a jövőben 
gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt kiváló szórakozási 
lehetőséget nyújt. a megnyitó 
után az érdekeltek birtokba is 
vették a létesítmény

rótH ferenc    

 első pillantásra azt hihetné a láto-
gató, hogy a cél érdekében kivágták a 
fákat az építők, pedig dehogy… A ka-
landparkot körbeölelő fákat tették al-
kalmassá azok  fogadására, akik nem 
csupán a már megismert Bókay-kerti 

sportágakat akarják kipróbálni, és nem 
csupán a földön, hanem valami mást, 
valami újat, valami extrémet is szeret-
nének – mindezt természetesen a lehe-
tő legnagyobb biztonságban.

– Az építkezés első ütemének a befe-
jeztével 30-40 gyereknek és felnőttnek 
tettük lehetővé, hogy megismerkedjen 
ezzel a bátrakhoz illő extrém sportolá-
si lehetőséggel. Az építkezés második 
üteme szeptemberre fejeződik be, ad-
digra újabb 70 tudást, erőt és bátorsá-
got igénylő elem kerül a helyére. Így vá-
lik teljessé az idelátogatók kiszolgálása 
– mondta Csempesz Iván, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. sport, 
rendezvény és Média Divíziójának ve-
zetője.

pRoFi gyáliaK
Akár teljes, akár nem, a megnyitót kö-
vetően – amelyen ott volt Ughy Attila 
polgármester, Kucsák László ország-
gyűlési képviselő, alpolgármester és 
Banyár László, a Városgazda Zrt. ve-
zérigazgatója is – a gyerekek máris bir-
tokba vették a parkot, amely szemmel 

láthatóan sok-sok kalanddal ajándé-
kozta meg őket.

Tudni kell, hogy a kalandpark egyet-
len fillérébe sem került az önkormány-
zatnak, ugyanis magánberuházásból 
épült, épül.

– A gyáli beruházó öt éven át bérli 
majd tőlünk a pályát, s a működteté-
sét önerőből valósítja meg – mondta 
Banyár László, hozzátéve, hogy a be-
ruházó cégnek jó neve van a „kaland-
szakmában”, s a legutolsó divat és el-
várás szerinti pályát alakít ki, kiváló 
szakembergárdával.

MásZni is, lőni is
A fák sűrűjében útvesztő referenciapá-
lya is, hiszen olyan egyedi akadályokat 
alakítottak ki, amelyek Magyarorszá-
gon másutt nem találhatók meg. Aki 
tehát igazi kalandra vágyik, az máris 
induljon – igazán nem kell messzire 
mennie!

s ha már fent, a magasban van új-
donság, miért ne volna lent, a föld alatt 
is? A Városgazda munkatársai a kert 
régi, földbe vájt pincének a felújításával 

lőteret is kialakítottak, amelyet első-
sorban a Lőrinc 2000 se nemrégiben 
megalakult öttusa-szakosztálya használ 
majd, de a lézeres fegyvereket nem csak 
ők süthetik el itt.

Eszes János, a Lőrinc 2000 se öt-
tusázóinak az edzője elmondta, hogy 
a lézerfejjel ellátott pisztoly nem lő ki 
lövedéket, így teljes biztonsággal hasz-
nálható.

– A valódi légpisztoly elsütésének az 
érzetét egy szifonpatron adja, így válik 
a lövészet valósághű élménnyé.

loMBoK KöZött
e sok izgalmas újdonság mellett ter-
mészetesen felvetődhet a cikket olvasó 
szülőben, hogy „mennyibe lesz ez ne-
kem”.

nos, ez a dilemma nem kell, hogy 
távol tartsa az érdeklődőket, mert mint 
Banyár László elmondta, a beruhá-
zó cég mintegy 50 milliós beruházása 
nem jelenti azt, hogy megfizethetetlen 
áron lehet bekalandozni a parkot. Az 
üzemeltető mérsékelt árakban gondol-
kodik mind a gyerekek, mind a felnőt-

tek vonatkozásában, már csak azért is, 
mert a pályát „be kell vezetni”, meg kell 
szerettetni.

 – rendszeresek lesznek a kaland-
parkban a családi kedvezmények, az 
akciók. Hadd említsem meg csak a 
Majálist, a gyermeknapot. Lesz családi 
jegy is, és ha úgy dönt a vendég, hogy 
a fák között akar eltölteni néhány órát, 
fentről nézve a Bókay-kert életét, hát 
tegye meg…

A legkisebbekre is gondolnak, hisz 
ingyenesen használható mini játszó-
teret építenek azoknak, akiknek még 
várniuk kell arra, hogy megpróbálkoz-
hassanak a fára szerelt akadályokkal.

Ilyen gyermekparadicsom láttán mi 
más juthatna az ember eszébe, mint 
Kormos István klasszikus meséje a kö-
lyökmackóról, Vackorról: Hóha, hóha, 
/ hóha, hóóóó! / Fára mászni / vóna jó!

„rendszeresek lesznek 
a kalandparkban a csa-
ládi kedvezmények, az 
akciók.”



kAlAndpArk A lombok között
Ahogy azt már Vackor mackó bölcsen kifejtette: Fára mászni vóna jó!
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14 Kultúra Versekkel készültek a költészet napja tiszteletére

hirdetés

A versmondás 
népszerűsítéséért
ismert és ritkábban hallható versekkel egyaránt ké-
szültek a költészetnapja tiszteletére harmadik al-
kalommal megrendezett versjáték Fesztiválra Xviii. 
kerületi nyugdíjasok. A somogyi lászló szociális 
szolgálatnál március 28-án tartott versmondó verse-
nyen csaknem 30 előadó mintegy 40 költeményt sza-
valt el. 

Amint azt Bálint Ramóna, 
a szociális szolgálat veze-
tője, a program fővédnöke 
elmondta, a résztvevők na-
gyon készültek a rendez-
vényre, amelyet elsősorban 
a kerület nyugdíjasai szá-
mára szerveztek, de bár-
ki részt vehetett rajta, aki 
próbára kívánta tenni vers-
mondó tehetségét. 

– A program egyúttal 
segíti a kerületi szociális 
ellátó intézmények közöt-
ti kapcsolatok erősítését is 
– mondta Bálint ramóna 
arra utalva, hogy a nyug-
díjasokon kívül értelmi fo-
gyatékkal élők is készültek 
versekkel, akik készségei-

nek fejlesztését még inkább segíti a tanulás.
A fesztivált Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgár-

mester nyitotta meg. 
– A költészet napjához, április 11-hez közeledve fontosnak tar-

tom, hogy ünnepeljük a versmondást. A versenyzők egy olyan ap-
rónak tűnő, de egyáltalán nem jelentéktelen dologgal, mint egy 
vers megtanulása, előadása, továbbviszik a költészet szeretetét – 
mondta.   

A Versjáték Fesztivál ötletadója és motorja, az idősek versta-
nulását szinte anyai gondoskodással irányító, segítő Tósoki Anikó 
előadóművész úgy fogalmazott, hogy a vers gyógyít, a tanulás fia-
talon, frissen tartja az elmét.

A legnépszerűbb Petőfi-versektől – például A Tisza, a Füstbe-
ment terv – kezdve József Attila és Ady endre versein át Kölcsey 
Ferenc Huszt című költeményéig számos, akár az általános iskolai 
vagy a gimnáziumi tananyagból ismert vers elhangzott. ugyan-
akkor olyan, évtizedeken át ritkán vagy egyáltalán nem szavalt 
verset is hallhattunk, mint például Wass Albert Amikor a bujdosó 
Istennel beszél című hazafias költeménye.

A programot tangóharmonika-muzsika és énekkórus is színe-
sítette. A versenyzők produkcióit Galgóczy Zoltán önkormányzati 
képviselő és Sántha Gábor Lant és Toll díjas író, újságíró zsűrizte, 
de ezen a délelőttön valójában a költészet volt a győztes. 

➜ P. a

gyöngyből 
fűzött csodák 
tavaszi ékszer-, gyöngykiállítást és vásárt rendezett 
március 23-án a Kondor Béla Közösségi ház. 

Aki eljött a vasárnapi programra, nemcsak nézegethette az ásvá-
nyokat, drágaköveket, kövületeket, kagylókat, csigákat, hanem 
meg is vásárolhatta az azokból készült szemet gyönyörködtető 
ékszereket, a gyöngyöket, díszköveket, babaláncokat, gyógyító 
köveket. 

Szabó Csabáné népművelő, a program főszervezője elmondta, 
hogy a Kondor Béla Közösségi Ház lassan húsz éve rendezi meg 
húsvét táján az ékszer-, gyöngykiállítást és vásárt. 

– ezúttal harminc kiállító jött el, aminek nagyon örülök – 
mondta a népművelő. – Természetesen az örömöm akkor a legtel-
jesebb, ha együtt van a kiállító és a látogató. remélem, hogy ma 
sokan jönnek el hozzánk, mert nagyon jó a program. 

Gothard Éva, aki csodaszép egyedi készítésű gyöngyékszereket 
hozott a kiállításra. 

– A gyöngyözésem néhány csomag maradék gyönggyel indult, 
amiket szerettem volna felhasználni – mesélt a kezdetekről a vál-
lalkozó.

A húgom mutatta meg, hogy miként kell gyöngyöt fűzni. elő-
ször egy láncot készítettem, amely nagyon tetszett az ismerőseim-
nek. Mivel maradt még gyöngyöm, elkezdtem egy másikat, ami 
szintén jól sikerült. Így kezdődött a gyönggyel való foglalatos-
ságom… Azóta már vállalkozóként dolgozom, különféle divatos 
nyakláncok, fülbevalók, gyűrűk, karkötők kerülnek ki a kezem 
alól, és több tervező is felkért, hogy készítsek ruhákra gyöngy-
hímzést. 

Kovács Józsefné ha csak teheti, évek óta eljön a programra.   
– csodaszép dolgokat lehet itt látni – mondta.  – A közelben la-
kom, és a Városképből értesültem az ékszerkiállítás időpontjáról. 
A múlt évben egy kék színű gyöngysort vásároltam, most pedig 
marokkövet szeretnék venni. 

Tóth Tünde így folytatta:
– nagyon tetszik a kiállítás. egy rózsaszín swarovski-kristályos 

nyaklánccal „szemezek”, mert jól illene az egyik blúzomhoz.
➜ fülep erzsébet

Angyalkák, 
tündérek, manók 
toll tünde gyapjúművész és a KiWi manufaktúra var-
rókörének gyermekeink című közös kiállítása nyílt 
meg március 23-án a rózsa művelődési házban.  

Minden túlzás nélkül 
mondhatom, hogy aki meg-
nézi Toll Tünde alkotása-
it, varázslatos mesevilágba 
csöppen. A képeken látható 
kedves kis angyalkák, tün-
dérek egyszer csak meg-
elevenednek, finom, kecses 
mozdulatokkal, mosolyogva 
perdülnek táncra. 

A művész különös tech-
nikával készíti a képeit, 
sokféle színre festett gyapjú-
fonallal dolgozik, keze alatt 
a finom mozdulatokkal, 
leheletvékonyan egymásra 
helyezett gyapjúszálak gaz-
dag színárnyalatú képekké 
formálódnak. 

Toll Tünde korábban a 
kispesti Waldorf iskolában 
volt szaktanár, mozgáste-
rapeuta. Mindkét pályát el-
hagyta a művészetért, s tíz 
éve a gyapjúhoz és a selyem-
hez kapcsolódó művészeti 
ággal foglalkozik. 

– A megformált anyagot 
mozgásban kell tartanom, 
hiszen ez az alapja az egy-
mással és a világgal való ta-

lálkozásunknak – mondta a művész. – Az éles, merev kontúrok 
korlátokat húznak a gyermekek fantáziája elé, és az anyag termé-
szetétől is idegenek. A gyerekekre ható művészet, legyen az szó, 
zene, kép vagy mozgás, segít az egymással való lelki, szociális és 
szellemi párbeszéd kialakításában. 

Toll Tünde invitálására a KIWI Manufaktúra is kiállította al-
kotásait a művelődési házban. A kiállítótér egyik sarkába tündé-
rekkel, madarakkal és virágokkal varázsoltak tavaszt. 

A kispesti Waldorf iskola és óvoda varrókörének lelkes tagjai 
– tanárok, szülők, egykori tanítványok – változatos egyedi aján-
déktárgyakat, művészi kivitelű játékokat, ékszereket készítenek. A 
manufaktúra a bevételekből támogatja a nehéz anyagi helyzetben 
lévő családokat, és hozzájárul az intézmény működési költségei-
hez.

Az április 8-ig megtekinthető tárlat megnyitóján a Waldorf is-
kola tanulóinak zenekara működött közre. 

➜ fülep 

 
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a következő pozícióba keres munkatársakat: 

KERTÉSZ 
Kertész végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés alapfeltétel. 
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Kertész” 

 
BUSZVEZETŐ 

„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező buszvezető munkatársat keresünk. 
Több éves tapasztalat, megbízhatóság, önálló, munkavégzés és jó problémamegoldó képesség 

alapfeltétel. 
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Buszvezető” 

 
NEHÉZGÉPKEZELŐ 

Nehézgépkezelő pozícióra keresünk munkavállalókat.  
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás. 
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Nehézgépkezelő” 

 
GIPSZKARTON-SZERELŐ 

Szárazépítő (gipszkarton-szerelő) munkakörbe keresünk kollégákat. 
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, valamint a szárazépítő (gipszkarton-

szerelő) tapasztalat alapfeltétel. 
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Gipszkarton-szerelő” 

 
Jelentkezés módja: 

Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: allas@varosgazda18.hu 

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
1181 Budapest, Üllői út 423. 
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15Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
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 laKásfelÚjÍtás! Kőműves, burkoló, festő, ács, tetőfedő munkák! 
víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászárók cseréje. családi házak 
átalakítása, tetőtér beépítés. Homlokzati hőszigetelés, hő hidak 
megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! tel: 
258-4892 mobil: 06 20 915 4433

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-
30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

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

n minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna, 
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton 
eldobozolások, beázások kijavítása. Számlaképes, hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62

n ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítását–építését, lapos tetők szigetelését, külső-
belső szigetelést, lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, 
Festést-Mázolást-Tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 
20% - kedvezménnyel!  Tel: 06-20-501-47-62 

n metszés, PERMETEZÉS, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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

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

n ingAtlAn FelÚJítás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 06-20-259-6319, 061-781-4021

n vízszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

Könyv
n Könyveket könyvtárakat vásárolunk. Nagyobb mennyiségnél ingyenes 

kiszállással. Azonnali készpénzfizetéssel. Pestszentlőrinci Antikvárium. Üllői út 451. 
Menyhárd Máté, 0620-594-3221, 0620-576-6315

állás/mUnKAlehetőség
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 

18.kerületben, elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 
4-6.; e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu

KirándUlás
n A t.K.m.e Bp. Xviii. ker. nyugdíjas klubja a következő autóbuszos 

kirándulásokat szervezi ERDÉLYI TURA 6 napos 5 éjszakás Tusnádfürdőre és környékére 
2014.június.16-tól 21-ig, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Körös vidékre  április 26-án, Tihany, 
Nagyvázsony és környéke május 24-én! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth Lászlóné 
294-5993, Harmati Istvánné 290-3607 és Tarjányi Ferenc 290-1544. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

régiség/műtárgy 
n KitÜntetést, JELVÉNYT, PÉNZÉRMÉT, PAPÍRPÉNZT, HÁBORÚS RELIKVIÁKAT,  

RÉGI JÁTÉKOT, KÉPESLAPOT, PAPÍR -és MINDEN EGYÉB RÉGISÉGET VÁSÁROL GYŰJTŐ. 
Azonnali, díjtalan kiszállás. Tel. 06/30/9490055

n Kiemelt áron KészPénzért vásároloK! színházak vagy kúriák 
részére festményeket, porcelánokat Herendi, zsolnay kerámiákat, 
régi kitüntetéseket, bronz szobrokat, antik bizsu ékszereket és egyéb 
dísztárgyakat. teljes hagyatékot felvásárolok! azonnali készpénz! 
tel.: 0620-946-5884, üzlet: szinyei merse Pál 3 (szinyei és aradi 
sarok)

 

n azonnali készpénzfizetéssel vásárolok mindenféle lakberendezési 
tárgyat, többek között bútorokat, festményeket, porcelánt, szőnyeget, 
csillárt, kar-fali ill. zsebórát, érméket, forgalomból kivont pénzeket, 
bizsukat, könyveket, ruhaneműt, csipkét, stb. Hagyatékot kiürítéssel! 
díjtalan kiszállással! t.: 06-20-375-5260, 06-20-294-4461

n Pappné szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel 
vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, 
dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és teljes 
hagyatékot. tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

ingAtlAn/elAdó-KiAdó

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

n BudaPest legolcsóBB éPülő laKásai 185.000- forint/
négyzetméter ártól, Kamatmentes részletre leKötHetőK! 
www.emiliahaz.hu,  06/30-9420-278

n eladó családi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay telep/ 1059m2 telken egy 
280m2 luxus kivitelben sok extrával 2000-ben megépített ház! Irányár: 65 millió Ft. Tel.: 
0630-900-3913

n garázs eladó! a Budapest XVIII. kerület Fedezék utcában (Thököly utcával szemben) 6 
méter hosszú és 2,70 méter széles, szerelő aknával és egy kisebb méretű tároló pincével. 
Érdeklődni lehet: 06-30-202-6217 telefonszámon.

n Xviii. eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is 
köszönöm. T.: 06-20-3974-055

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
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JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi 
elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:
Telefon:Telefon:Telefon:  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49
E-mail:   E-mail:   E-mail:   szervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.hu
Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 

Bókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, Főépület
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16 egyHáz „Gondoskodás az emberért” díj a Pestszentimrei Katolikus Karitász közösségének

Az oldalt összeállította: róth ferenc

� a gondosko-
dás az em-
berért díjban 

részesült március 
15. alkalmából a 
pestszentimrei 
Katolikus Karitász 
közössége. Ebből az 
alkalomból kérdez-
tük Kovács istvánt, a 
szervezet megbízott 
vezetőjét.

 
– Először is árulja el, miért kéri, 
hogy úgy titulálják önt mint 
a karitász megbízott vezetőjét, 
miközben a hivatalos státusa 
vezető?

– egyetlen oka van ennek. 
nem vagyok én sem főnök, sem 
irányító, sokkal inkább csak 
egyetlen tagja annak a katolikus 
közösségnek, amely ezt a mese-
szép ajándékot megkapta.

FölEMElő éRZés 
sEgítEni
– Bizonyára valamennyien bol-
dogan vették át a kitüntetést az 
önkormányzat vezetőitől.

– Boldogság volt, és azt hi-
szem, valamennyiünket olyan 
jóleső, megnyugtató és belül-
ről fűtő érzés vette hatalmába, 
amelynek egyetlen végszava le-
hetett csupán. Az, hogy megérte 
az, hogy úgy tettünk jót sok-sok 
rászorulóval, hogy ezt mások is 
észrevették. Pedig gondolhatja, 
hogy nem ezért csináltuk. Min-
den rászoruló sorsa megrendítő, 
minddel lesújtó, mégis fölemelő 
beszélni.

– Hogyan kezdődött, honnan 
jött a gondolat, hogy „megetes-
sék” a szegényeket? 

– Valójában 2008-ban kez-
dődött, amikor bekerültem a 
Pestszentimrei Katolikus Plé-
bánia testületébe, és megala-
kult a Karitász munkacsoport, 
amelynek vezetésével engem 
bíztak meg. Innen származhat 
a megbízott kifejezés. Az elején 
több szolgálattal is próbálkoz-
tunk. A nagyobb ünnepeken a 
nagycsaládosainknak, a nyugdí-
jasainknak, az egyedülállóknak, 
az akkor már ismert hajlékta-
lanoknak segítettünk csoma-

gokkal.  négy éve az edelényi 
árvízkárosultaknak csak a mi 
gyűjtésünk által megtöltöttünk 
egy teherautót ruhával, búto-
rokkal, a hívek pedig összeadtak 
110 ezer forintot.

sZEgény láZáR 
töRténEtE
– Ezek azért már jelezték, hogy 

„valami van” ebben a közösségben. 
– Az ősszel lesz három éve, 

hogy egy összejövetelen a sze-
gény Lázár történetét elemez-
tük, és a végén megkérdeztem: 
kinek volna kedve és lelkülete 
ahhoz, hogy meleg ebédre lás-
suk vendégül a hajléktalanokat? 
A válasz általános igen volt. el-
kezdtünk szervezni, időpontot 
egyeztetni, helyszínt választani. 

Végül a szent Imre-plébánia-
templomra, annak kertjére esett 
a választás. eszközök beszerzése, 
engedélyeztetés gödölle Márton 
atyával, az akkori plébánossal és 
a hatóságokkal. nem volt egy-
szerű, de összejött! 

– Mikor volt az első ebédosz-
tás?

– 2012. január 7-én. elmen-
tünk a kerületi melegedőkbe, 

ott is szóltunk. Plakátoltunk is, 
hogy még több embernek ad-
hassunk enni. Még a környező 
erdőkbe is bementünk szólni… 
Már az első alkalommal kiala-
kult egy bensőséges, a jó Isten 
lelkületével átszőtt együttlét. 
Körülbelül hetvenen voltak, de 
már ekkor kérdezgették, hogy 
lesz-e folytatás.  

– Ma már tudjuk, hogy lett. 

A következő esztendőt akár már 
aranykorszaknak is lehet nevez-
ni.

– 2013-ra a plébánia testülete 
megszavazta, hogy az ebédosz-
tás teljes költségét átvállalja és 
finanszírozza. A szervezés pe-
dig a karitászunk kezébe került. 
elgondolkodtunk azon is, hogy 
nemcsak testi táplálékkal, ha-
nem lelkivel is szolgálhatnánk. 
ugyanis megesett egyszer, hogy 
már tíz körül elkezdtek gyülekez-
ni az éhes emberek, és miközben 
meleg teával és a pékségekből 
kapott süteményekkel kínáltuk 
őket, valaki ezt mondta: István, 
az rendben van, hogy teával és 
süteményekkel kínálnak minket, 
de valami lelki táplálékot kapha-
tunk-e valakitől? Megpróbálunk 
ezzel is szolgálni.

önZEtlEn 
táMogatóK
– Mondta, hogy a kerületben ész-
revették a tetteiket. Segítettek is?

–  A jó hír hamar terjed, so-
kan egyetlen telefonhívásra jöt-
tek is, és volt, akinek szólni sem 
kellett. Van egy kedves házaspár, 
amelyik többször is meglátoga-
tott minket. Még a nevüket sem 
tudom, anonimok akartak ma-
radni. Odajöttek hozzám, meg-
köszönték a munkánkat, átadtak 
egy borítékot, és csak annyit 
mondtak: „Mi ezzel segítünk”. 

– A plébániatemplom kertje 
jó „búvóhely” lehet…

– Az, és köszönet Márton 
atyának és az őt követő gábor 
atyának, aki mellettünk állt, il-
letve áll.

„minden rászoru-
ló sorsa megrendítő, 
minddel lesújtó, mégis 
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április 11-én, a költészet napján remélhetőleg 
benépesedik Pestszentlőrinc legszebb tere, 
a Kossuth tér. ekkor és itt szavalják el négy 
iskola diákjai József Attila születésnapomra 
című versét, amelyet bizonyára élmény lesz 
hallgatni mindenkinek, mint ahogyan élményt 
jelent majd a diákoknak és az előadást „ve-
zénylő” Jordán tamásnak is.  

– Kitől származik a gondolat, hogy „megszavaltassa” a gye-
rekeket?

– Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, a savaria 
egyetemi Központ irodalomprofesszora választotta 
ki, hogy szerinte melyik a 12 legszebb magyar vers. 
ezekről félévente tartunk konferenciát. Amikor máso-
dikként Pilinszky János Apokrifje volt soron, megkért 
engem, hogy a találkozó nyitányaként mondjam el ezt a 
verset. Azt javasoltam, hogy a szombathelyi sportház-
ban mondassuk el ezer diákkal. ekkor indult a siker-
történet, s azóta mindig nagy versmondással kezdődik 
a konferencia.  

– És miként esett a választás önre mint a Nagy vers-
mondás „karmesterére”?

– Alapvetően úgy, hogy bólintottak az ötletemre, 
s tán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nem 
okozott csalódást a felvetés.

– Milyen érzés vezényelni a nem mindig egységes di-
áksereget?

– nagyszerű, felemelő látni a feladatra felkészült, 
odaadó gyerekeket és együtt alkotni velük. ezt a leg-
komolyabban mondom. nem láttam soha elutasítást, 
kedvetlenséget. Már tapasztalatból mondom, hogy szá-
mukra is élmény találkozni a legnagyobb magyar köl-
tőkkel és előadni a soraikat.

– Hogyan lehet, miként tud felkészülni egy-egy közös 
szavalásra azon túl, hogy tökéletesen ismernie kell a vers 
ritmusát, ütemét és természetesen a mondanivalóját is?

– ez a „karmester” feladata, így jómagam is alapo-
san felkészülök. Az adott művet tördelni kell, hogy ne 
legyen benne hosszú sor, mert akkor a közös mondás 
elcsúszna. A tördelt verset a gyerekek kivetítőn vagy 
megfelelő méretű, előre elkészített táblán látják. Így 
lesz ez most is.

– Elfárad-e egy-egy előadás végére?

– szó sincs róla! ellenkezőleg: feltölt, felfrissít, örö-
möt ad. részben a vers miatt, részben az előadóknak, a 
diákoknak köszönhetően.

– Milyen választásnak érzi a Születésnapomra című 
verset?

– Mintha csak a nagy versmondásra írta volna Jó-
zsef Attila. nagyon jó a ritmusa, öröm lesz együtt mon-
dani, közösen szavalni.

 A tUCAtnyi legszeBB
A 12 legszebb magyar vers, illetve a nagy 
versmondás elnevezésű kezdeményezést 
2008-ban indították útjára. Jordán tamás 
Kossuth-díjas, Prima Primissima-díjas 
színművész, rendező és dr. Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész programjának az a cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet a magyar líra 
gyöngyszemeire.



A KÖLTÉsZeT nAPJán

Az erdőben is megkeresték  
A rászorulókAt
Van, amikor jobb, ha nem szól az ember egyetlen szót sem, mert minek? 

a csapat, amely hóban, fagyban is lelkesen segít a rászorulóknak

Varju Imre atya  
NagyböjtI goNdolataI
A húsvéti ünnepekre készülődünk, s már nincs is oly messze április 26-a, 
Jézus feltámadásának a napja. A 82 éves varju imre atyát, az ibolya ut-
cai kápolna nyugalmazott plébánosát kértük, ossza meg az olvasóinkkal 
nagyböjti gondolatait.

 „Nagyböjtben mire is kell gondolnunk és 
miről másról írni, mint a „Böjtről”. Meg 
aztán el is kell kezdeni böjtölni...

Ismerős kicsiknek és felnőtteknek, gya-
korolja a beteg ember és a makkegészséges 
sportoló. Hozzátartozik az életünkhöz. 

A vallásos katolikus ember étrendjébe 
be van építve a szent negyven nap. Talán 
azért éppen ennyi, mert Jézus harmincéves 
korában ennyi napon át böjtölt, mielőtt a 
nyilvánosság elé állt, hogy hirdesse Isten 
üzenetét, és a csodáival bebizonyítsa kül-
detésének a hitelességét.

Nagy baj lenne, ha a keresztények elfe-
ledkeznének a böjtről! A vallástörténelem 
tanúsítja, hogy ennek fontos helye van a 
vallás gyakorlásában, lévén az aszkézis, a 
tisztulás, a gyász és a könyörgés kifejezése. 

A Biblia és az Egyház magatartása meg-
határozza a böjt jelentését, és szabályozza 
a gyakorlatát. Az imával és az alamizsná-
val (érdek nélküli, ajándékozó jócseleke-
dettel) együtt a böjtöt azok közé a lényeges 
cselekedetek közé sorolják, amelyek kifeje-
zik az ember Istennel szemben tanúsított 
alázatát, reményét és szeretetét.

A böjt nem aszketikus hőstett, hanem 
vallásunk gyakorlásának fontos tényezője. 
A böjtölés alkalma és indítóoka sokféle. 
Olvassuk el az ószövetségi Szentírásban 
Dániel próféta könyvében a Bírák, Eszter, 
a Királyok, Sámuel és Judit könyvét. Arról 
van szó, hogy az ember Isten működését 
hittel befogadja, és annak jelenlétébe he-
lyezkedik. Ez a mélyről fakadó szándék 
felfedi Mózes és Illés negyvennapi böjtjé-
nek az értelmét. Ami Jézus negyvennapi 
pusztai böjtölését illeti, a Szentlélek azért 

ösztönözte a böjtre, hogy messiási küldeté-
sét így kezdje meg, a Mennyei Atyára ha-
gyatkozó tetteivel. 

Jézus nem írt elő böjtöt a tanítványai-
nak, inkább arról beszélt, hogy az ember 
vállaljon  megtartóztatást, tagadja meg 
magát, és vigye a keresztjét.

Az igazi böjt akkor tetszik Istennek, ha 
a felebarát szeretetével társul, és nem sza-
kad el az imádságtól.

Mikor és hogyan böjtöljünk? Hamvazó-
szerdán és nagypénteken a felnőtt három-
szor ehet hústalan ételt. Ezek közül csak 
az egyik alkalommal ehet jóllakásig. A 
nagyböjt többi péntekén is hústilalom van. 
Az év többi péntekén mindez jócselekedet, 
önmegtagadás.

Egyházunkban a böjtöléssel életünk 
megnyílik Isten kegyelme előtt, így várva 
Jézus második eljövetelét. Az igazi böjt te-
hát a „hit böjtje”, a Vőlegény látásától való 
megfosztottság és az Ő állandó keresése.

Amíg Jézus eljövetelére várunk, a bűn-
bánati böjtnek mindig meglesz a helye az 
Egyház gyakorlatában.”
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17ProgramajánlóÉppen ötven éve ünnepeljük a költészet napját

költészet-nApi 
forgAtAg
éppen ötven éve annak, hogy április 11-én – kiváló 
XX. századi költőnk, József Attila születésnapján – 
megünnepeljük a költészet napját. ebből az alkalomból 
évről évre verses-zenés műsorokkal, felolvasóestekkel, 
könyvbemutatókkal és egyéb programokkal tisztelgünk 
a magyar líra előtt.

Az idei emléknap 
különlegesen gazdag 
programmal ajándékozza 
meg kerületünk verskedvelőit, 
hiszen két nap alatt négy 
különböző helyszínen négy 
nagyszerű program közül 
választhatnak az érdeklődők.

április 11-én 15 órakor 
szívdesszert címmel kerületi 
versmondó versenyt rendez a 
Kondor Béla Közösségi Ház. 
ugyanezen a napon 16 órától 
a Pestszentimrei Közösségi 
Házban rendeznek zenés-
verses programot. A szabó 
Lőrinc költészetét megidéző 
előadáson közreműködik 
a Madách színház két 

színművésze, czakó ádám és ruzicska László, valamint a Turay Ida 
színház művésze, Beszterczey Attila. A részvétel ingyenes.

szintén április 11-én 17 órai kezdettel Frech’ gábor és tanítványai 
adnak zenés-verses estet a városháza dísztermében. Az eseményt a 
gulner gyula általános Iskola szervezi. 

április 12-én Hobo idézi meg az általa mestereiként tisztelt 
költőket egy sajátos hangulatú koncerten. A 17 órakor kezdődő 
önálló műsornak a rózsa Művelődési Ház ad otthont.

locsolóbál 
A rózsábAn
Akár a régi időkben, vizesvödörrel járják a lányok házait 
a Kikelet egyesület fiú táncosai, és bizony, akik nem 
futnak gyorsan, nagy adag vizet kapnak a nyakukba. 

A hagyomány ma is él, de közben született egy másik is: a táncosok 
este, a húsvéthétfői locsolónap végén összegyűlnek a barátaikkal, 
rokonaikkal és az érdeklődőkkel, s egy közös mulatsággal zárják az 
eseménysort.

A Kikelet Hagyományőrző egyesület eddig négy alkalommal 
rendezte meg húsvéti locsolóbálját a kerületben. A helyszín közben 
többször változott, tavaly találtak otthonra a rózsa Művelődési 
Házban, amely annyira kedves lett számukra, hogy idén is itt 
hirdetik meg ezt a tréfás rendezvényt.

− A cél ugyanaz, mint eddig: tréfás húsvéthétfői népszokásokat 
elevenítünk fel, együtt eszünk-iszunk, a végén pedig egy hatalmasat 
táncolunk. nagyon jó mulatság szokott lenni, szeretettel várunk 
mindenkit, akinél hétfőn estig kitart a jókedv – mondta Vörösné 
Éles csilla, az egyesület elnöke.

A programban a megszokott számok szerepelnek: 
locsolóversmondó verseny, tojáskeresés, tojásgurítás, kakaskergetés 
és sok hasonló játék. 

− És együtt pusztítjuk el a húsvéti sonka maradékát – ha még 
lesz addigra maradéka – ígérte az elnök.

A locsolóbál április 21-én, húsvéthétfőn 19 órakor kezdődik a 
rózsában, a zenét Olasz györgy és a Turi család szolgáltatja.

➜ K. gy.

csAládi 
progrAmok
A régi családi május elsejék hangulatát idézi ismét 
a Bókay-kerti rendezvény, amely ugyanakkor több 
nagykoncerttel is várja a fiatal közönséget. 

Örömmel fogadta a legutóbbi Bókay-kerti május 1-jén a közönség 
a Tébláb táncosainak kezdeményezését: a néptánc és a népi kultúra 
kiváló ismerőjének számító csapat ugyanis vendégeivel együtt 
májusfát állított a rendezvény kezdetén, és azt egy hatalmas közös 
mulatsággal rögtön körbe is táncolták.  A májusfa állítása már 
a középkor óta hagyomány európában, a kerületben azonban 
korábban nem volt szokás. 

Ilyen vidám hangulatú ünnepség nyitja meg idén május 1-jén is 
a Bókay-kerti rendezvényt, ráadásul a téblábosok a vendégeikkel 
ezúttal macedón táncbemutatóval és táncházzal örvendeztetik meg 
a közönséget.

− A hagyományőrzés mellett szeretnénk tovább nyitni a 
fiatalok felé. ezért olyan előadókat is meghívtunk, akik a hazai 
tehetségkutató versenyek valamelyikén váltak ismertté. Ilyen 
például A Dal 2014 programjában feltűnt Honey Beast és  Pál Dénes 
is. Továbbá felkértünk a hazai koncertszínpadokon már régebb óta 
ismert és népszerű csapatokat, énekeseket is, mint amilyen a Hősök 
zenekar, Péter szabó szilvia, Mohamed Fatima, a Ladánybene 
27 vagy az Anima sound system – sorolta sonnewendné Lengyel 
Orsolya főszervező.

Helyet kap a színpadokon színjátszó társulat és amatőr 
zenekarok is, továbbá – elsősorban kerületi kötődésű – sport- és 
táncegyesületek, köztük a Botafogo. Lesz karatebemutató, zumba 
fitness, akrobatikus rock and roll és Mohabá gitárvirtuózokkal. 

− És természetesen egy pillanatra sem feledkezünk meg arról, 
hogy a majális családi ünnep. A teljes családot nemcsak színpadi 
programok szórakoztatják, hanem a már jól ismert vidámpark, 
ugrálóvár, pónilovaglás, kisállat-simogató és a nemrég megnyílt 
kalandpark is várja a család apraját-nagyját – mondta a főszervező.

➜ K. gy.

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 4. 20 óra: Retroparti az 
1960–2000 közötti időszak leg-
nagyobb slágereivel. Házigazda: 
DJ Tony. Belépőjegy: 1000 Ft. 
Április 5. 9 óra: Babaholmik 
börzéje
Április 5. 15 óra: Számít6tsz 
rám klub
Április 12. 17 óra: Hármasoltár 
– Hobo-koncert a költészet 
napja tiszteletére. Belépőjegy: 
1000 Ft.
Jógatanfolyam indul: minden 
kedden és csütörtökön 9 órától 
10.30-ig. Részvételi díj: 1000 
Ft/alkalom. Bérlet: 4000 Ft/5 
alkalom. Előzetes jelentkezést 
kérünk. A csoport minimum 6 
résztvevővel indul. A foglalkozás 
ideje alatt térítésmentes gyer-
mekfelügyelet a baba-mama 
játszóházban.
Gerinctorna minden csütörtökön 
10 és 11 óra között, Czéh Beáta 
gyógytornász vezetésével. Rész-
vételi díj: 600 Ft/fő/alkalom. 
A foglalkozás 7 résztvevővel 
indul. Előzetes bejelentkezés az 
elérhetőségeinken.
„Baba-Mama Játszó” játszóház 
és klub – Kaltenecker Erika mű-
velődésszervező, mentálhigiénés 
szakember vezetésével minden 
kedden 10 órától 12 óráig. A 
részvétel ingyenes.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9 órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 4. 19 óra: Demjén-
koncert
Április 6. 10 óra: Rock and 
roll-verseny
Április 12. 9 óra: Kosárlabda-
gála
Április 26–27. 10 óra: Rock and 
roll-verseny

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Április 5. 8 óra: a „Játsszunk 
együtt!” sportvetélkedő szuper-
döntője
Április 5. 15 óra: Pestszentimrei 
SK–Rufusz Computer férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 6. 9 óra: Korfball bajnoki 
forduló az 1908 SZAC KSE 
szervezésében
Április 9. 18 óra: PLER-
Budapest–SZESE Győr férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 13. 8 óra: Pestszentimrei 
SK–MÖSE bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Április 13. 16 óra: PLER II–Ózdi 
KC férfi NB I/B-s bajnoki kézi-
labda-mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 9. 15 óra: Nyomdai játé-
kok – nem csak gyermekeknek. 
Makai Gábor nyomdászmester 
segítségével többféle nyomtatási 
technikát próbálhatnak ki olva-
sóink a gyermekkönyvtárban.
Április 10. 17 óra: Egészséges 
életmód klub. Téma: a vese 
védelme, a vesekőképződés 
megelőzése. Előadó: Tóth Gábor 
okleveles élelmiszer-ipari mér-
nök és táplálkozáskutató.
Április 12. 11 óra: Társasjáték 
klub
Április 15. 14 óra: a Szent 
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub 
összejövetele
Április 16. 17 óra: 
KézműveSzerda. Húsvéti nyu-
szik, díszek készítése.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
április 15-ig a Podo–Híd 
rajzverseny és képzőművé-
szeti kiállítás tekinthető meg. 
Április 15–28. között a Soá 

holokauszt-emlékkiállítás 
látható.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Április 4. 13 óra: Társasjáték 
klub
Április 10. 15 óra: Játékklub 
időseknek
Április 18. 17 óra: Mesekuckó – 
Bakó Dóra bábelőadása

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Április 3. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Április 4. 16 óra: Csere-bere 
„kétóra”
Április 9. 16 óra: Receptcsere
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 2. 18.45: Zumba Nikivel
Április 3. 15 óra: Emlékszel 
még? Kis magyar operett-
történet filmvetítéssel. Zelinka 
Tamás előadás-sorozatának 2. 
része – Lehár Ferenc művei (A 
víg özvegy, Luxemburg grófja, 
Cigányszerelem, A mosoly 
országa).
Április 5. 9 óra: Kerámia és tűz-
zománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Április 5. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör ösz-
szejövetele
Április 6. 9 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Április 6. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Április 6. 10 óra: Test–Lélek–
Szellem. Öngyógyító meditációs 
gyakorlatot tart Vlagyimir Linnyik 
bioenergetikus.
Április 6. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 8. 18 óra: A Biblia igazi 
világa – Pais István professzor 
előadás-sorozatának 9. része: 
Az újszövetségi Jézus-alak élete 
és tanításai II. rész.
Április 9. 18.45: Zumba Nikivel
Április 11. 15 óra: Szívdesszert 
– kerületi versmondó verseny
Április 11. 17 óra: Rejtelmek 
– Orosz Dávid versszínházi 
műsora József Attila műveiből. 
Közreműködik: Daragó Beatrix.
Április 12. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Április 12. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, dél-
után kézműves foglalkozás
Április 12. 15 óra: Tere-fere 
klub
Április 12. 19 óra: Country-est
Április 13. 10 óra: Test–Lélek–
Szellem. Öngyógyító meditációs 
gyakorlatot tart Vlagyimir Linnyik.
Április 13. 10 óra: Csoki-kon-
cert
Április 13. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Április 13. 11 óra: Lámpás – 
előadás és könyvbemutató dr. 
Csókay András idegsebésszel
Április 13. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 15. 17 óra: a Gyermek 
és Ifjúsági Művészeti Találkozó 
fotóművészeti pályázatának kiál-
lítása és díjkiosztó ünnepsége
Április 16. 18.45: Zumba Nikivel
Április 17. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE összejövetele
Április 19. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, dél-
után kézműves foglalkozás
Április 20. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól 
ingyenes jogi tanácsadás a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.

városházA díszterem
városház utca 16.
Április 2. 17 óra: Dévényi Cecília 
operaénekes dalestje
Április 11. 17 óra: Tiszta szívvel. 
Frech’ Gábor és tanítványainak 
verses-zenés estje a költészet 
napja tiszteletére a Gulner Gyula 
Általános Iskola szervezésében.
Április 18. 18 óra: A zene 
mindenkié – kórushangverseny 
a Lions Klub Pestszentlőrinc 
Egyesület szervezésében

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Állandó kiállítás: Pusztától a 
parkvárosig. A XVIII. kerület 
története. 
A 20 kerületi híres emberhez 
interaktív képes térképalkal-
mazást készítettünk, amelyen 
a hírességekhez kapcsolódó 
elnevezéseket, épületeket, 
szobrokat talál az érdeklődő. 
Az alkalmazás a honlapunkon 
érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan 
értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk 
képeket, videókat, helytörténeti 
érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből. A részletekről 
honlapunkon tájékozódhatnak. 
A Tomory-teremben az Ady 
Endre Általános Iskola törté-
nelem szakkörének munkái 
láthatók Időutazás a középkori 
Magyarországra – Múltunk 
emlékei címmel.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
Tablókiállítás a városrész 
kiemelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Tekes Sándorné, Zsebők 
Kornélia.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 
14–18 óra között. Április 19-én, 
húsvéthétfőn zárva tartunk.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 2. 17 óra: Kertbarát klub. 
A részvétel ingyenes.
Április 3. 17 óra: Kreatív kézmű-
ves foglalkozás felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Április 4. 13.30: Nótadélután
Április 6. 10 óra: Húsvétváró 
családi délelőtt. Húsvéti készü-
lődés a Százholdas Pagonyban 
címmel meseelőadás. Belépő-
jegy: 900 Ft. Családi jegy két 
felnőtt és két gyermek részére 
3000 Ft.
Április 9. 17 óra: Kreatív 
kézműves-foglalkozás felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Április 11. 16 óra: Verses est 
a költészet napja tiszteletére. 

Közreműködik: Czakó Ádám, 
Ruzicska László (Madách 
Színház) és Beszterczey Attila 
(Turay Ida Színház). A részvétel 
ingyenes.
Április 11. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. Be-
lépőjegy gyermekeknek 500 Ft, 
felnőtteknek 800 Ft. Helyszín: 
Szenczi Molnár Albert Reformá-
tus Általános Iskola (Nagykőrösi 
út. 55–57.). 
Április 12. 10 óra: Kreatív 
kézműves-foglalkozás gyerme-
keknek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Április 12. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Április 13. 11 óra: A Gergely 
Alexandra Emlékdíj Alapítvány 
adja át kitüntetését Hozleiter 
Fanni „Mosolykának”. A 
gálaműsorral egybekötött 
díjátadón fellép a Roll Dance 
kerekesszékes táncegyüttes, 
valamint Terray Orsolya, Kovács 
Klára és Oroszlán Krisztián. A 
műsort Pethő Attila vezeti.
Április 15. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett téma: 
kvantumgyógyítás. Előadó: Bíró 
Ilona.
Április 17. 17 óra: Kreatív 
kézműves foglalkozás felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
A Pestszentimrei Sportkastély-
ban Baba-dúdoló- és Maszat-
kuckó-foglalkozások. Érdeklődni 
a PIK Ház elérhetőségein lehet.
Tanfolyamainkra (baba-mama 
jóga, kismamajóga, hip-hop, 
kosárfonó, kung-fu és etnobic) 
a PIK Ház elérhetőségein várjuk 
az érdeklődők jelentkezését.

imre-Pont

Bányai júlia utca 23.
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Kézimunka szakkör csütörtö-
könként 17 órától. Nyugdíjas 
klub csütörtökön 14 és 17 óra 
között.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10 és 19 óra között, szombaton 
9–12 óráig.
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.

PolgároK házA
üllői út 517.

Április 25. 17 óra: a Kárpátaljai 
Irodalmárok, Művészek és Al-
kotók Közössége (KIMAK) és az 
Üde Színfolt Kulturális Egyesület 
közös estje. Bevezetőt mond: 
Ughy Attila polgármester. Az 
est moderátora: Kovács Sándor, 
a KIMAK elnöke. A részvétel 
ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. 

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Április 3. 18 óra: Kampányzáró 
fórum. Beszédet mond: Makai 
Tibor.

tutajozás 
lengyelországban
Azoknak, akik legutóbb 
lemaradtak, a NATIK idén is 
szervez utazást Lengyelor-
szágba, május 1–4. között. 
A tervezett útvonal érinti a 
Lengyel-Tátra gyöngyszem-
ét, Zakopanét, a történelmi 
óvárosáról híres Krakkót, a 
festői szépségű sóbányát 
Wieliczkában, valamint az 
auschwitzi emlékhelyet. És 
közkívánatra ezúttal is lesz 
tutajozás a Dunajec folyón.
A részletes program-
ról érdeklődni, valamint 
jelentkezni a 291-0666-
os és a +36-20-524-
3043-as telefonszámon 
lehet Mogyorósiné Pécsi 
Ildikónál.

Programok
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Azzal az Orosházával találko-
zott a rájátszás első fordulójában 
a PLer, amelyet a bajnokság 
alapszakaszában legyőzött. et-
től függetlenül egyértelmű volt, 
hogy nem lesz egyszerű pontot 
szerezni…

hossZú 
RövidZáRlatoK
A házigazdák 6-6 után végig 
vezettek, mégpedig azért, mert 
egy csaknem tízperces pesti 
gólcsend következett, miközben 
az ellenfél egy 4-0-ás sorozatot 
produkált. A gondok az átütőerő 
nélküli támadásokból és a pon-
tatlan befejezésekből eredtek. 
Ziccerek és büntetők maradtak 
ki, labdákat adtunk el… Arról 
nem is szólva, hogy többször 

indíthattunk volna gyors kont-
rákat. ezek azonban az ellenfél 
kezében haltak el.

A második félidő jobban si-
került a PLer-játékosoknak, így 
akkor bánhattuk igazán az első 
félidei – nem is mindig rövid 
– rövidzárlatokat. A második 
30 percet ugyanis megnyer-
ték a zöld-feketék, ez azonban 
csak a felzárkózáshoz volt elég. 
Leimeter és nagy Bence fontos 
és szép gólokat lőtt, Varga pe-
dig remekül harcolt középen, 
s veszélyesebbé vált a gárda a 
kapura. Vancsics büntetőinek 
köszönhetően megkezdődött 
a felzárkózás, azonban amikor 
egygólos különbségért támad-
hatott a PLer, az Orosházának 
mindig volt jó válasza. A végére 
is maradt némi esély a pontszer-

zésre, ám a taktikusan játszó 
hazaiak mellett a lőrinciek már 
csak kapkodni tudtak, ami ter-
mészetesen nem hozott sok jót. 
Vereség lett a vége, így a cegléd 
elleni találkozóban kellett hin-
ni…

Hitt a csapat – sikerrel is 
járt!

cEglédi 
„aRanypontoK”
remek játékkal szerezte meg 
az első rájátszásos sikerét 
Hutvágner együttese. A mes-
ter bizakodó volt, pedig Bakos 
györgy csapatkapitány sérülése 
is nehezítette a dolgát. A fiatalok 
azonban mindent megtettek, és 
már az első percekben 3-0-ás 
előnyre tett szert a csapat. Meg-
nőtt az önbizalom, lendületet 
kaptak a játékosok. szabó Ta-
más kitűnően védett, elöl pedig 
sorra születtek a szép gólok. en-
nek köszönhetően a félidő köze-
pén már 6 gólos volt az előny 

(10-4). Tíz perccel a szünet 
előtt, 13-9-es állásnál, Hutvágner 
időt kért, hogy rendezze a feje-
ket, ám ettől a házigazdák jöttek 
fel és egyenlítettek…

szerencsére sem a félidei dön-
tetlen, sem a ceglédiek jó vissza-
térése nem bizonytalanította el 
a csapatot, mert Jakub Mikita 
és nagy Bence góljaival ismét 
vezetésre tett szert. A végén egy 
remek, 3-0-ás etapot produkál-
va próbált szökni a PLer a dön-
tetlen állásból, ám ennek elle-

nére senki sem lehetett teljesen 
nyugodt. A végjátékban Jakub 
és Marczinkó Máté fontos talá-
lataival sikerült bebiztosítani a 
győzelmet és elhozni ceglédről 
az „aranyat” érő 2 pontot.

Most szusszanhat egyet a 
gárda, mert a következő találko-
zó csak április 9-én lesz, amikor 
a győrt látja vendégül a PLer. 

rájátszás, 1. forduló: 
Orosháza–PLer-Budapest 

28-26 (13-8), 
2. forduló: 

cegléd–PLer-Budapest 
31-33 (16-16).

  öröm és BánAt
hutvágner istván 
örülhetett is, meg 
bosszankodhatott 
is az első két 
meccs után. mint 
elmondta, az 
orosházi találkozón 
„benne maradtak 
a csapatban a 
gólok”, nyerhettek 
volna. A ceglédi 
összecsapást 
csak gratuláló 
szavakkal illette, 
mert „remekül 
küzdöttek a fiúk, 
jól kézilabdáztak, 
akarattal és 
bátorsággal. Fontos 
volt ez a két pont a 
folytatáshoz.”



fel a győr ellen!

– Most éppen hol van Máté?
– Jelenleg itthon, de ez csak 

átmeneti állapot.
– Kérem, mondja el, mit is 

csinált, merre járt a fia az el-
múlt hetekben, hónapokban.

– A fedett pályás orszá-
gos bajnoksággal kezdődött a 
versenyek sora. Máté az ered-
ményeinek köszönhetően a 
főtábláról kezdhette meg a 
versenyt, s nehéz sorsolás ju-
tott neki. Az első körben a volt 
edzőjével, Böröczky Zoltánnal 
mérkőzött. nyert, és bejutott a 
16 közé. Itt szatmáry Adrián 
következett.  őt is legyőzte, s 
már a nyolcban volt. ezután 
a 3. kiemelt, Borsos gábor 
megállította őt. Összességében 
sikeresnek nevezhető az ered-
ménye, jó felvezetés volt ez az 
akkor még Máté előtt álló ka-
tari versenyhez.

– Ma már tudjuk, hogy az 
bizony nem volt sikeres.

– nem… Máté a 7. kiemeltje 
volt annak az ITF-versenynek. 
stabil játékkal, egy brazil fiú 
legyőzésével a legjobb 16 közé 
került. A következő meccsen 
azonban kifordult a bokája, és 
fel kellett adnia a találkozót. 
nagyobb baj szerencsére nem 
történt, kórházba se kellett 
vinni őt, nem volt sem törés, 

sem szakadás. A lába miatt 
ezekben a napokban teljes pi-
henőt tart, hogy utána folytat-
hassa a felkészülést.

– Így legalább az iskola felé 
is tudja venni az útját…

– Igen, amíg gyógyul a 
lába, iskolába is jár, próbál jó 
jegyeket szerezni, mert azért 
tisztában vagyunk azzal, hogy 
ott is helyt kell állnia, még ha 
nehéz is két helyen tökéleteset 
nyújtani.

– Mikor utaznak a követ-
kező versenyre?

– április 8-tól spanyolor-
szágban, Villenában lép pályá-
ra Máté egy egyes kategóriájú 
versenyen, amelyre az európai 
szövetségtől kapott meghívást 
a tavalyi eredményeinek kö-
szönhetően.

– Húsvétra csak hazaér…
– Addigra igen, mert a 

villenai verseny után hazajön, 
s két hétig itthon, Lőrincen 
edz a Bókay-kertben, a golden 
Ace egyesület salakpályáin.

– Gondolom, ezután ismét 
„elhagyja” önt a kisfia.

– Megy Olaszországba, 
ahol egy újabb ITF-viadal vár 
rá, majd utána itthon verse-
nyez két, ugyancsak a nem-
zetközi Tenisz szövetség által 
rendezett tornán.

VALKusZ csAK 
üT És üT…

 
munkás hétköznapokat él meg kerületünk kiváló ifjú 
teniszezője, valkusz máté. Az edzőjével, a szlovák 
roman hajdusikkal január óta úton van, jószerével 
csak ütőt cserélni jár haza a 16 éves sportoló. A 
„családi menedzsert”, az édesanyát, valkusz valériát 
kértük, hogy meséljen a gyermekről.

 

�
Felemásra sikeredett a rájátszás első két 
találkozója a plER-Budapest kézilabda-
csapatának. az orosháza ellen március 

21-én idegenben vívott mérkőzést két góllal 
elveszítette az együttes. öt nappal később 
már sikeres volt hutvágner istván gárdája, 
mert – ismét idegenben – a ceglédet legyőz-
te. a 33-31-es siker azt jelenti, hogy továbbra 
is él a remény. a sikeres folytatáshoz azon-
ban, ha nem is csoda, de egységes csapat-
játék és küzdeni tudás szükséges. Rögtön a 
következő találkozón, a győr elleni április 9-i 
összecsapáson.

március harmadik hétvégéjén rendez-
ték meg az id. növényi norbert-em-
lékversenyt, egyben lány diákolimpi-
át, amelyen több száz ifjú birkózó és 
szumózó lépett a sportkastély sző-
nyegére.

Kapitány István, a pestszentimrei birkózás el-
fáradni sosem tudó főnöke lelkendezve mond-
ta, hogy nem nagyon emlékszik arra, hogy egy 
versenyen ilyen sok lányka és hölgy lépett vol-
na szőnyegre.

– Az előzetes nevezésekből már sejtettük, 
hogy sokan lesznek, de hogy ennyien, azt nem 

gondoltuk volna. Amikor kiderült a végleges 
nevezés, csak csodálkoztunk, hogy 230 vendég-
birkózó népesíti majd be a három szőnyeget.

Mint a vezetőedző mesélte, az országos di-
ákolimpia döntői olyan összecsapásokat hoz-
tak, amelyek után többen megkérdezték tőle, 
hogy honnan jött ez a sok-sok tehetséges gye-
rek.

Honnan máshonnan – szerte az országból, 
jelezve, hogy nem csak szlogen az, miszerint 
hazánk kifogyhatatlan ennek a sportágnak a 
talentumaiból.

elmondta a pestiszentimrei szakember azt 
is, hogy a honi szövetség vezetői is ott voltak 

a viadalon, így többek között Maróti István 
alelnök, aki szintén elámult a gyereklányok 
tudásán, főleg a technikai képzettségükön. 
elismerve ezzel, hogy a műhelyekben, a szak-
osztályokban igencsak jó mesterek készítik fel 
a birokvetőket. 

A reggel 9-től este 7-ig tartó versenyen a 
birkózókat a szumózók követték, akik számára 
országos bajnokság és válogató is volt az imrei 
viadal. Az u14-esek és az u16-osok mező-
nyében magyar bajnokokat avattak, a többiek 
pedig a lengyelországi európa-bajnokságra 
válogatóztak. A versenyt Lévai István Zoltán 
alpolgármester nyitotta meg.

a cegléden megnyert 2 pontnak köszönhetően ismét van remény

máté számoKBAn
Magyarországi ranglistás helyezése: 1. 

Európai ranglistás helyezése: 5. 
itF-ranglistás helyezése: 474.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

CsúCsnevezés, minőségi birkózás
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A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

A csúcsforma 
még várat magára

 
A két kerületi futballcsapat – a Blsz másodosztályá-
ban szereplő PsK és szAC – nem remekelt eddig a 
tavasszal, hiába hangzottak el optimista vélemények 
a felkészülés sikerességéről. A PsK mindössze há-
rom, a szAC pedig hat pontot gyűjtött a március 22-
ig lejátszott négy fordulóban. (A vasárnapi 21. forduló 
eredményét nem számoltuk.) nézzük, hogyan alakult 
a helyzetük fordulóról fordulóra.

 
Az első idei körben mindkét kerületi gárda vereséget szenvedett. 
Az imreiek Budatétényben vendégeskedtek, s kaptak ki 1-0-ra. 
Idegenben szerepelt a sZAc is, amely szintén nem járt szerencsé-
vel, mert sima hármassal küldte őt haza a 43. sz. Építők.

A rajtot tehát illett minél előbb elfelejteni – kérdés persze, 
hogy okult-e ebből bármelyik együttes is. Úgy tűnik, nem na-
gyon, pontosabban a PsK nem, mert újabb vereséget szenvedtek. 
Március második hétvégéjén a MAFc volt jobb az imreieknél, 2 
góllal (3-1). A sZAc megemberelte magát: 3-2-re bizonyult jobb-
nak a Közterület csapatánál.

A következő fordulóban fordult a kocka, ekkor a PsK nyert. 
A goldballt győzte le 3-2-re, a sZAc ezzel szemben hazai pályán 
kapott ki 1-0-ra a csillaghegytől.

A nem éppen biztató rajtot sem követte feltámadás. A 19. for-
dulóban a PsK-nak újabb vereséget kellett elkönyvelnie. Igaz, 
csak egyetlen góllal (1-2), de alulmaradt az MLTc-vel szemben. 
A lőrinciek megint otthon mérkőztek, s nyerni tudtak 1-0-ra az 
Újbuda ellen.

A tavasz eddigi mérlege tehát gyengécske. A PsK mindössze 
3 pontot mondhat magáénak a megszerezhető 12-ből… ehhez 
képest a sZAc 50 százalékos, 6 ponttal lett „vastagabb”, ám ez 
sem jelenti azt, hogy rózsás a helyzete. 
nem hozott sikert a  kerületi csapatoknak a lapzártánk előtti 20. 
forduló sem. A sZAc a szent Pál Akadémia ellen próbálta meg 
szaporítani a pontjait. nem sikerült: a házigazda 2-1-re nyert, így 
a lőrinci csapat továbbra is a kieső zónában, a 15. helyen szomor-
kodik. Az imreiek viszont legalább egy pontot szereztek. A PsK 
a Közterülettel találkozott, s a mérkőzésük gól nélküli döntetlen-
nel zárult. A csapat a 8. helyről várhatja a folytatást.

 
  A PsK mindössze 3, a szAC pedig 6 pon-
tot gyűjtött a március 22-ig lejátszott négy 
fordulóban.



„Vitaminolimpia” 
– óvodásoknak
idén is hangos (szó szerint értendő) sikerrel zárult 
a mozgásvarázs oviolimpia elnevezésű játékos nap, 
amelyet a kerületi önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények óvodásai számára hívtak életre. Az ese-
mény fővédnöke lévai istván zoltán alpolgármester 
volt.

Húsz óvoda kicsinyei népe-
sítették be a Pestszentimrei 
sportkastély küzdőterét, ez-
úttal tehát a jövő reménységei 
vették birtokukba azt, s vívtak 
egymással izgalmasabbnál iz-
galmasabb sport- és sorverse-
nyeket.

Az olimpia egyik ötletgazdája, a szivárvány óvoda vezetője, 
Horváthné Kapocsi Anikó elmondta, hogy a versenyek az egész-
séges életmódhoz és táplálkozáshoz kapcsolódtak.

– A feladatokat, a versenyeket a Kiskertész zöldségeskert-
je címmel rendeztük meg, aminek jegyében igyekeztünk minél 
közelebb hozni a kicsikhez azt, ami mindenki számára egyaránt 
fontos. Az egészséges életmódot, azon belül is az egészséges és 
vitamindús táplálkozást. Úgy, hogy mindezt játékosan, sok vi-
dámsággal, egymással versengve ismerjék meg.

Az olimpia „sztárvendége” Bakó Eszter írónő volt, akinek 
népszerű Zöldségmesék című könyvéből mind a kétszáz ovis 
résztvevő kapott egy-egy példányt.

Az intézményvezető azt is elmondta, hogy bár a rendezvény 
az olimpia nevet viseli, itt nincsenek arany-, ezüst- és bronzér-
mesek.

– Úgy alakítottuk ki a szabályokat, hogy mindenki nyerjen. 
Volt a legügyesebb, a leggyorsabb, a legkitartóbb és a leglelke-
sebb óvoda, s minden kategóriában több díjat is kiosztottunk. 
Így tehát mindenki „bajnoknak” érezhette magát, már csak azért 
is, mert mindenkinek jutott érem a nyakába.

Meg tán azért is, mert az olimpia egyik Pierre de coubertin-i 
alapgondolata így szól: nem a győzelem, a részvétel a fontos…

Bronzérmes 
a Kastélydombiban
Március első hétvégéjén a pestszentimrei Kastélydombi általá-
nos Iskolában tartott élménybeszámolót Marosi ádám, a londo-
ni olimpiai bronzérmes öttusázója. A „telt házas” találkozón a 
kiváló sportember, aki nem mellesleg „a XVIII. kerület arca”, a 
saját példáján és sikerein keresztül igyekezett közel hozni a gye-
rekekhez a sportágát, az öttusát.  A hallgatóságot természetesen 
minden érdekelte ádám pályafutásával kapcsolatban. Látva a 
nagy érdeklődést, sok gyerekkel akár az öttusaversenyeken is ta-
lálkozhatunk néhány év múlva – nem csupán nézőként.

Még csak az újonc fiúk és lá-
nyok teljesítették a korosztályuk 
számára kirótt távot, amikor a 
szervezők máris beszámolhat-
tak az ob első sikeréről.

Eszes János, az önkormány-
zat sportrefense ezúttal nem e 
tisztségében száguldozott meg-
állás nélkül, hanem mint a ver-
seny sportigazgatója.

– Volt munkánk bőven, hogy 
időben a helyére kerüljön min-
den. Az utóbbi egy hét nem csu-
pán a versenyzőknek jelentette 
a finist a felkészülésben, hanem 
nekünk is itt, a Bókay-kertben. 
Minden rendben van, a saját 20-
25 fős csapatunk mindent tud. A 
tavalyi tapasztalatok alapján ez 
nem is lepett meg, annál inkább 
az, hogy milyen nagy az indulói 
kedv. csaknem hétszázan küld-
ték el a nevezésüket, ami jelzi, 
hogy jó versenyeket láthat majd 
a közönség – mondta.

nagyon soK, 
soK, KEvés
Igen, a közönség, mert a jó idő-
nek is köszönhetően érkeztek 
„civil” érdeklődők is. Tehát – 
akárcsak a régi, „daliás” idők-
ben az alagi lóversenypályán 
– voltak olyanok, akik kifeje-
zetten a mezei miatt választot-
ták vasárnapi kikapcsolódásul a 

Bókay-kertet. 
A „futószakmára” való rá-

térés előtt engedtessék meg egy 
megjegyzés. sajnos jellemző 
a honi atlétikára, hogy ahogy 
haladnak az egyre idősebb kor-
osztályok felé, úgy csökken az 
indulók létszáma. Itt is: az újon-
cok még nagyon sokan voltak, 
tán még a serdülők is. Az ifiknél 
már el lehetett hagyni a ’nagyon’ 
jelzőt, a juniorok, de főleg a fel-
nőttek mezőnyében pedig keve-
sen voltak.

lihEgős 
UdvaRlás
Annak oka, hogy a felsőbb kor-
csoportokban csökken a lét-
szám, a versenyzési kedv, egyet-
len mondatban összefoglalható: 
annyi edzést, annyi melót, ne-
tán fájdalmat kell vállalnia an-
nak, aki atletizálásra adja a fejét, 
hogy bizony sokan meggondol-
ják, akarnak-e a sportok király-
nőjének a kegyeibe férkőzni…

Akik azonban ott voltak a 
Bókay-kertben, azok legalább-
is megpróbáltak „udvarolni” 
neki, még ha nem is sikeredett 
ez mindig mosolygósra, sokkal 
inkább lihegősre, légszomjasra a 
célba érkezés után.

A 12 futam közül a legna-
gyobb érdeklődés természetesen 

a felnőtt férfiak és nők futamát 
kísérte. A hölgyek együtt futot-
tak a kerületi Lendületbe hoz-
zuk! program amatőr résztve-
vőivel, s hálásak is voltak azért, 
hogy a „civilek” velük rótták a 
köröket. (A miértről a keretes-
ben…)

ElégEdEtt 
BajnoKoK
A férfiak 8 kilométeres távját a 
szolnoki Minczér Albert nyerte, 
akinek a győzelme egy pillana-
tig sem forgott veszélyben.

– Kemény tempót akartam 
futni, diktálni, s ez sikerült is – 
mondta a verseny után a bajnok. 
–  Január eleje óta eléggé ki-
egyensúlyozottan tudok edzeni, 
így a célom az, hogy megfussam 
az eb-szintet a májusi országos 
pályabajnokságon. 

Azon sem lehetett vita, hogy 
a nők mezőnyében kié lesz az 
arany. A múlt évben és az idén 
is a szombathelyi Kálovics Ani-
kó nyert, megérdemelten. Tavaly 
azt mondta, hogy a szülés után 
nem volt egyszerű a visszatérés. 
Most, néhány hónappal később, 
tökéletes formát tudott hozni az 
atléta.

– Jól ment, jól éreztem ma-
gam, s anyaként is egyre jobban 
mennek az edzések. Úgy jöttem 
ide, hogy bajnok leszek, és sike-
rült is. erősebb voltam, mint az 
ősszel, jól sikerült a téli mun-
kám. Minden erőmmel azon 
leszek, hogy fel tudjak készülni 
tízezren a zürichi európa-baj-
nokságra.

A lőrinci rendezők pedig azt 
vehetik célba, hogy egy év múl-
va ismét ők lehessenek a házi-
gazdái az akkor már 107. alka-

lommal megrendezendő mezei 
csúcsnak.

Az idei rendezést látva nem 
célszerű fogadást kötni a Bókay-
kert ellen… 

  Köszönet Az 
AmAtőröKneK
A felnőtt nők futamát, 
mint írtuk, együtt 
indították a lendületbe 
hozzuk! program 
amatőrversenyével. 
hogy az amatőröknek 
mekkora sikerük volt, 
arról mondjon néhány 
szót a bajnoknő, 
Kálovics Anikó:
– nem mondom, jól 
ment a futás, de hálás 
voltam az amatőr 
futóknak, akik olyan 
jól fogták előttem a 
szelet, hogy végig 
elbújva, szélárnyékban 
futhattam. elég volt 
csak a végén kilépni a 
„viharba”. hálás vagyok 
nekik, hogy velünk 
teperték le a nyolc 
kilométert.



évekre a Bókay-kertbe költözhet a mezei futók országos bajnoksága 

a rendezés: jeles

a lendületbe hozzuk! program amatőr résztvevői fogták a szelet a profiknak

� amikor tavaly novemberben egy hűvös, igazi 
„mezeizős” napon befejeződött a Bókay-kertben 
az országos bajnokság, nem volt ember, aki ne a 

legnagyobb elismeréssel szólt volna a lebonyolított ver-
senyről. az is gyakran elhangzott, hogy akár hosszabb 
távon is házigazdája lehetne a kert a nagy múltú mezei 
bajnokságnak. Mindössze négy hónap telt el azóta, s 
március 23-án ismét „mi” adhattunk otthont a 106 éves 
múltra visszatekintő versenynek. 

hirdetés
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„Csodálatos hivatás a miénk” – vallja a kerületben rendkívül népszerű gyermekorvosPortré

�
harmincöt éve 
dolgozik a kerület-
ben. sok egykori 

betege is hozzá viszi a 
gyerekeit, annyira nép-
szerű gyermekorvos. azt 
mondja, a munkája a 
szenvedélye. az önkor-
mányzat március 15. 
alkalmából díszpolgári 
címet adományozott si-
mon lászlóné dr. juhos 
adrienne-nek.

KeréKgyártó györgy  

− Mindig gyermekorvos akar-
tam lenni. Az orvostudomány 
nagyon sok ága érdekelt, de 
határozottan éreztem, hogy ez 
a hivatásom – mondta Simon 
Lászlóné dr. Juhos Adrienne. 

A doktornőt nem családi ins-
pirációk vezették erre a pályára.

– Apám pedagógus, iskola-
igazgató volt. Mindig azt mond-
ta, az is nehéz munka, de nem 
annyira, mint az orvosé, mert 
az orvos tényleg mindig csak a 
rosszat hallja. ez sokszor eszem-
be jut, ezért meg szoktam kérni 
a szülőket, a nagyobb gyereke-
ket: szóljanak vissza, ha jobb.

öt év dREZda
csillaghegyen született, ahol 
három testvérrel együtt nőtt fel 
Juhos Adrienne. A kötődését a 
családhoz, a gyerekekhez talán 
ez és az apa hivatása formálta.

− Az biztos, hogy már gye-
rekként is orvososat játszottam 
a legszívesebben. A múltkor a 
kezembe került egy régi ifjúsági 
újság, az egyik fotón éppen se-
bet kötözök – beszélt hivatása 
gyökereiről a doktornő.

Az egyetemre hamar sikerült 
bejutnia, és akadályok nélkül 
végezte azt el. A diploma után 
a MáV Kórházban kezdte a pá-
lyáját.

− A gyermekosztályon dol-
goztam, de egy időre „kölcsön-
kértek” a gyermeksebészetre 
is. nagyon szerettem a kórhá-

zi munkát, csak azért szakadt 
vége, mert műszaki végzettségű 
férjemet Drezdába helyezték, 
így öt évre én is kiköltöztem 
vele – emlékezett vissza. – Ott 
nem éreztem magam egészen 
komfortosan, nekem túl kemény 
volt a poroszos természet. De a 
munkámat ott is nagyon szeret-
tem, és akkor is jó kapcsolatot 
tudtam kialakítani a gyerekek-
kel. emlékszem, egy kisfiú meg-

kérdezte, miért beszélek ilyen 
furcsán. Amikor elárultam neki, 
hogy magyar vagyok, azt felelte: 
„Ott minden nő ilyen? Akkor 
nekem magyar feleségem lesz, 
ha felnövök.”

oRvos BaBEttán
A hazatérés után dr. Juhos 
Adrienne pályája a MáV Kór-
házban folytatódott. Időközben 
azonban két gyermeke született 

a házaspárnak, és mellettük 
egyre nehezebb volt teljesíteni a 
rengeteg éjszakai ügyeletet.

− Megtudtam, hogy Pestlő-
rincen megüresedett egy gyer-
mekorvosi állás. ez ideálisnak 
tűnt, hiszen a férjem lőrinci 
származású. A nagyszülők há-
zába költöztünk, és megkezdtem 
a munkát a körzetben. először 
kerékpárral, aztán Babettával 
jártam a környéket, utóbbit na-

gyon szerettem. eleinte mindent 
csinálni akartam, amit a kór-
házban is, de rá kellett jönnöm, 
hogy itt más a felszereltség és 
más a feladatom is. Hamar meg-
találtam a helyem, azt élveztem 
a legjobban, hogy hamarosan 
része lettem az itteni családok 
életének. Olykor még a nagyma-
mák is engem hívtak, ha orvosi 
segítségre volt szükségük.

A doktornő népszerűségét 

mutatja, hogy a mai napig szíve-
sen látogatják őt a régi betegei.

− Azok, akiket gyerekként 
kezeltem, visszahordják hoz-
zám a gyerekeiket, sokszor tá-
volabbról, a kerületen kívülről 
is. számomra ez megtisztelő, 
és megnyugodhatok: egy orvos 
mégsem mindig csak a rosszat 
hallja – fejtette ki nevetve. – 
szeretném hangsúlyozni, hogy 
a munkám, a pályám sikere az 
asszisztensek és a nővérek segít-
ségének köszönhető. Az ő mun-
kájuk nélkül az enyém mit sem 
érne.

tíZ UnoKa
Ha az ember személyesen vagy a 
ma már széles körben látogatott 
internetes fórumokon érdeklő-
dik dr. Juhos Adrienne után, a 
következő mondattal biztosan 
találkozik: bármikor lehet hívni.  
szabad ideje tehát nem sok van.

− Ha mégis, akkor főleg ker-
tészkedni szeretek, illetve bármi 
olyasmivel foglalkozni, aminek 
köze van a természethez. álla-
taim nincsenek, mert nem volna 
időm rájuk, de a növényekkel 
sokat foglalkozom. szeretek főz-
ni és olvasni is – avatott be né-
hány hobbijába.

nyugodt lehet a hivatás-
sal kapcsolatban is: bár ő nem 
kaphatott családi inspirációt az 
orvosláshoz, hiszen a felmenői 
között nem volt orvos, most 
jócskán akad, aki folytassa ezt a 
munkát.

− Orvos a lányom és a vejem 
is, és a tíz unokám közül is egy-
re többen mondják, hogy ők is 
ezzel szeretnének foglalkozni. 
Örülök neki, hiszen csodálatos 
hivatás a miénk.

„Azok, akiket 
gyerekként 
kezeltem, 
visszahordják 
hozzám a 
gyerekeiket, sokszor 
távolabbról, a 
kerületen kívülről 
is. számomra ez 
megtisztelő.” 



nem fárAsztjA A munkA
Díszpolgári címet kapott Simon Lászlóné dr. Juhos Adrienne gyermekorvos

simon lászlóné dr. juhos adrienne-nek ughy attila polgármester nyújtja át a díszpolgári címet 

– Mikor kezdtél érdeklődni a 
filmkészítés iránt?

– A filmezés világa már gye-
rekkoromban elvarázsolt. Kis-
fiúként nagyon izgalmasnak 
tartottam, hogy vajon hogyan 
készülhet egy-egy jelenet, ho-
gyan állnak össze a képkockák. 
Az első próbálkozásom egy stáb-
lista elkészítése volt papírból, 
amelyen kézzel tekerve futottak 
a nevek. Később, a középiskola 
megválasztásakor már fontos 
szempont volt, hogy közelebb 
jussak a filmkészítéshez. Így ke-
rültem a Hunyadi Mátyás gim-
názium művészeti tagozatára, 
az akkori igazgatónő, grünvald 
Mária szárnyai alá. részt vet-
tem a filmművészeti szakkörben, 
ahol rengeteget tanulhattam, 
valamint szép eredményeket ér-
tem el az évente megrendezett 
országos amatőr színjátszó és 
diákfilmfesztiválon.

– Ma már a diplomafilmedet 

készíted. Hogyan jutottál el idá-
ig?

– A gimnázium után a Buda-
pesti Kommunikációs és üzleti 
Főiskola kameraman szakára je-
lentkeztem, ahol már saját stáb-
bal több önálló reklám-, promó-
ciós és kisjátékfilmet, videoklipet 
készítettünk. A műtermi gyakor-
lat mellett több helyen is kipró-
bálhattam magam, voltam szak-

mai gyakorlaton a XIX. kerületi 
TV-nél, forgattam divatbemuta-
tókon egy magyar tulajdonú kis-
vállalkozásnál, s az egyik keres-
kedelmi csatorna gasztronómiai 
és turisztikai magazinműsorá-
nak kameratechnikusi feladatai-
ban is segédkeztem.

– Mi adott inspirációt a most 
készülő diplomafilmedhez? 

– Fekete humorú kisfilmet sze-
rettem készíteni rólunk, fiatalok-
ról. Olyan filmet, amely minket 
érintő és véresen komoly témát 
dolgoz fel. Fontos megjegyezni, 
hogy a hagyományos diktatóri-
kus formát felrúgva végül trium-
virátusban kezdtünk el dolgozni a 
filmen galkó Katalin rendezővel, 
akinek szintén diplomamunkája 
lesz ez a kisfilm, és szalay álmos-
sal, aki a forgatókönyv megírásán 
túl sokéves rendezői tapasztalattal 
segítette az előkészítést. Én pedig 
természetesen képalkotóként, 
operatőrként követtem a születő 
alkotás útját.

– Miről szól a filmetek?
– Az Isten veled, Artúr! Édes-

bús mese az y-generációról, 
azokról a húsz–harminc éve-
sekről, rólunk, akik a társa-
dalmi, szellemi és gazdasági 
áramlatok farvizén megrekedve 
a kamaszkor és a felnőttkor kö-
zött, az elmenni vagy maradni 
örökös dilemmájában várako-
zunk egy hatalmas parkolóban, 
sok ezer kortársunkkal együtt. 
ezt az útkereső bizonytalansá-
got fűszereztük meg a szociális 
temetés gondolatával.

– Filmetek némiképp szélső-
ségesen mutatja be a mostani 
fiatalok helyzetét. Szerinted a 
való életben van kiút ebből a ki-
látástalanságból?

– nem volt szándékunkban 
szélsőségesen fogalmazni, in-
kább líraian és sokféle metafo-
rát használva. szerintünk van 
kiút, csak Artúr nem találta 
meg.

➜ csernai mariann

hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

    Több mint 20 éve Pestszentimrén, Önökért!  
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13 Mi Önre szabjuk szemüvegét!

1 pár szemüveg lencsét fizet, 2 pár progresszív szemüveglencsét vihet!
100%-ban UV biztos szemüveg lencse akció!
Air Optix Kontaktlencsék kedvező áron kaphatók!
A progresszív szemüveg mestere!

A KerüLeTBen IsMerKeDeTT 
Meg A FILMKÉsZÍTÉsseL

A pályakezdő rénes márton operatőr a kerületben kez-
dett ismerkedni a filmkészítés fortélyaival, mára pedig 
sorban gyűjti a szakmai elismeréseket. szavai maga-
biztosságot sugallnak, diplomafilmjével mégis korosz-
tályának kétes helyzetét kutatja. 


