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itt AZ AKAdéMiA

AZ iDőskori FüggőségEkről szóló előadás-
sal vette kezdetét a pestszentlőrinci nyugdí-
jas Akadémia 12. szemesztere. A zsigmond 
Király egyetem és az önkormányzat 
együttműködésével létrejött tanfolyam- és 
előadás-sorozat az 50 éven felülieknek nyújt 
hasznos időtöltést. A tavaszi szemeszter 
nyitányán ughy Attila polgármester köszön-
tötte a megjelenteket.

ÖtévEsEK lEttEK 

vAlAMENNyiEN tAPAsZtAlHAtJuk, hogy az 
elmúlt évek során teljesen átalakult a hazai 
közigazgatás, a 2013-ban létrehozott kor-
mányhivatalokban egyre több ügyet lehet 
intézni, s mindezt egyre jobb körülmények 
között, egyre gyorsabban tehetjük. Az el-
múlt öt esztendő tapasztalatairól Hodruszky 
Csabával, a Xviii. kerületi Kormányhivatal 
vezetőjével beszélgettünk. 

AZ EgésZségünKért 

MiköZbEN AZ iNFArktusos betegek száma 
csökkent, a daganatos megbetegedéseké 
sajnos növekszik magyarországon, aminek 
egyik oka az egészségre ártalmas anyago-
kat tartalmazó élelmiszerek fogyasztása. 
dr. szebényi Attila, a kerületi egészségügyi 
szolgáltató igazgatója a helyi tapasztalatok-
ról beszélve hasznos, praktikus tanácsokkal 
is ellátja az olvasóinkat.

ünnEP

HAMArosAN itt vAN a tavasz első ünnepe, 
amikor az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hőseire emlékezünk. 
A kerületben március 14-én két különböző 
helyszínen, két eltérő időpontban is ünne-
pelhetünk, majd másnap, március 15-én 
a már egy évtizede megszokott „futás, ami 
összeköt” program során sportolva emlé-
kezhetünk az egykori sorfordító hősökre. 

tAvAsZKÖsZÖntŐ

A Március ElEJi szibériai eredetű hideg 
után különösen jólesik a tavaszias meleg, 
amely remélhetően még kellemesebbé 
varázsolja a négynapos ünnep hangulatát. 
A hétvégét még tartalmasabbá teheti az 
önkormányzat Tavaszköszöntő elnevezésű 
rendezvénye a Kossuth téren, ahol március 
17-én és 18-án többek között Charlie-val és 
oszvald marikával is találkozhatunk. 
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JÓ Célért
koncerteztek
immár hatodik alka-
lommal adott jóté-
konysági koncertet a 
kerületben a dohnányi 
Ernő Zeneiskola 
művésztanárainak és 
növendékeinek közre-
működésével Kucsák 
lászló, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre ország-
gyűlési képviselője 
– ismét egy nemes cél 
érdekében. 

A rózsa művelődési Ház 
színházterme március 
3-án is megtelt. Alig ma-
radt üres szék az előadás 
kezdetére, s az eseményt 
idén a facebookon is kö-
vethették az érdeklődők. 
A csaknem kétórás est 
folyamán ezúttal is közis-
mert és népszerű külföldi, 
illetve magyar zeneszám-
ok csendültek föl. A fel-
lépők zömmel a korábbi 
években elhangzott dalok 
közül válogattak, de ezek 
mellett hat új nótát is 
műsorra tűztek. A reper-
toárba olyan énekesek 
slágerei kerültek be, 
mint johnny Cash, Paul 
simon, demjén ferenc, 
fenyő miklós vagy Ko-
vács Kati. A legnagyobb 
sikert most is az ismerős 
Arcok zenekar nélküled 
című száma aratta.
– szeretnénk, ha a 
folyamatosan fejlődő 
kerületünkben tovább 
növelhetnénk a zöldterü-
letek számát, s a jövőben 
el tudnánk ültetni száz 
új facsemetét – mondta 
a köszöntőbeszédében 
Kucsák lászló.
Az országgyűlési képvise-
lő az előző év decembe-
rében adománygyűjtést is 
szervezett, az ajándékok-
kal a kerületi gyermek- és 
lakásotthonok fiataljait 
lepték meg karácsonykor.

Bővebben a 9. oldalon

KonditErEM nyílt A vilMos EndrE sPortCEntrUMBAn

rótH FErENc    

A kerületi önkormányzat már régen fel-
ismerte, hogy a sportolás egészségesebbé 
tesz, és a lehetőségek megteremtése ér-
dekében mindent elkövet a városvezetés. 
hosszú lenne a lista, amely a törekvése-
ket példázza, így elegendő, ha csak néhá-
nyat említünk: a kerületi mozgáskultúra 
sokszínűségét bemutató Sportízelítőt, a 
januártól decemberig tartó „lendületbe 

hozzuk!” programsorozatot vagy a szá-
mos pálya- és teremfejlesztést. 

bAráTKozás 
A géPeKKel
Március elején tovább gazdagodott az 
egyébként is rohamléptekkel fejlődő egy-
kori Malév-sporttelep, a Vilmos Endre 
Sportcentrum. Az uszoda tőszomszédsá-
gában – az önkormányzat és a Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beruhá-

zásaként – nyitották meg a legmodernebb 
eszközökkel felszerelt fitnesztermet, 
amelyről minden túlzás nélkül csak elis-
merő jelzőkkel lehet beszélni.

Az első napon nem volt telt ház az 
Akadémia fitnesz 230 négyzetméteres, 
hibátlanul tiszta termében, de akik ott 
voltak, tapasztalhatták: nem könnyű 
„szakma” az erősítés, vagy ahogyan nép-
szerűbb nevén emlegetik, a badizás. 

Egy fiatalember az egyik erőt próbá-
ló gyakorlata után meg is jegyezte, hogy 
ezek a gépek szépek, de sok-sok erőkifej-
tést és akaratot követelnek meg a haszná-
lóiktól.

iTT meg Kell izzAdni
Valóban, mert a termet szinte megtöltő 
Vector fitness kondigépeket le kell győz-
nie annak, aki hasznosnak akarja érezni 
az itt eltöltött órákat.

Bögös József uszoda- és konditerem-
üzemeltetési osztályvezető és hatfős csa-
pata nem unatkozott az elmúlt időszak-
ban. reggeltől estig volt feladatuk, hogy 
a nyitásra minden összkomfortosan várja 
a vendégeket.

– Sok dolgunk volt, de számítottunk 
erre, mert tudtuk, ha készen leszünk, 
olyan konditermet adhatunk át az ér-
deklődőknek, amellyel mindenki elége-
dett lehet. A munka nehezét elvégeztük, 
most már jöjjenek azok, akiknek ké-
szült, s akik hasznosan tölthetik el itt a 
szabadidejüket. Nem mondom, hogy az 
első napjaiban könnyű dolga lesz annak, 
aki most kóstol bele a gyakorlatokba, de 
néhány héten belül biztosan megbarát-
kozik a Vector fitness gépeivel, erősítő-
eszközeivel.

Folytatás a 4. oldalon

KezdőKneK is, 
„profiKnaK” is

� Tökéletesen felszerelt konditermet adtak át a mozogni, 
erősödni vágyóknak március 2-án a vilmos endre sportcent-
rumban. A számtalan vadonatúj erősítőgéppel felszerelt, 200 

négyzetméternél is nagyobb területű Akadémia fitneszben min-
denki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, azt, 
hogy miként tudja egészségesebbé, fittebbé tenni önmagát.
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2 Önkormányzat Megkezdődött a tavasz a Nyugdíjas Akadémián

Puskás AttilA   

A tavaszi szemeszter nyitá-
nyán Ughy Attila polgármester 
köszöntötte a polgármeste-
ri hivatal képviselő-testületi 
üléstermében megjelenteket, 
és örömét fejezte ki, hogy ez-
úttal is telt ház, azaz 110–120 
érdeklődő várja az első elő-
adást.

Több száz 
részTvevő
A polgármester szerint ez a 
hatalmas érdeklődés lassan 
megszokottá vált, a vezető 
előadásokon kívül a különfé-
le tanfolyamok iránt is rend-
kívül nagy az érdeklődés a 
Nyugdíjas Akadémia egyéb 
helyszíneihez képest is. A ta-
vaszi szemeszterre a kezdésig 
mintegy 530-an jelentkeztek, 
de a tapasztalatok szerint me-
net közben akár 600–700-ra is 
nőhet a létszám.

– Büszke vagyok azokra, 
akik olykor az egyéb program-
jaikat is háttérbe szorítva vagy 
sokkal inkább az akadémiát az 
életükbe beépítve már a hato-
dik évet kezdik itt el – mondta 
Ughy Attila.

Az első inTő jel
Az első tavaszi előadást Jászbe-
rényi József, az akadémia veze-
tője tartotta. Az időskori füg-
gőségekről szólva elmondta, 
hogy a 60, 70 vagy akár a 80 
éves korosztályt is veszélyezte-
ti a megrögzött szokások, sőt 
mániák kialakulása.

– Bármilyen furcsa, de az 
alkoholfüggőségen kívül az 
internetfüggőség jelenti az 
egyik veszélyforrást az idő-
sek esetében is. Megtanulják 
a gyerekektől, unokáktól, ho-
gyan lehet a világháló segít-
ségével kapcsolatot tartani 
egymással, megtanulnak bön-

gészni, ami alapesetben jó do-
log, de ugyanúgy előfordulhat 
velük is, hogy egyszer csak azt 
veszik észre, hogy eltelt négy-
öt óra – mondta a Zsigmond 
Király Egyetem felnőttképzési 
igazgatója. – Ez egy jel. Ilyen-
kor kell visszatérni, amíg még 
nem késő, egy másféle hasznos 
időtöltéshez. Ez lehet egy jó 
könyv elolvasása, egy kultu-
rális televíziós műsor vagy egy 
séta, de akár egy egyszerű be-
vásárlás is.

A függőség 
beTegség
A modern társadalmakban a 
függőségek kialakulása ter-
mészetesnek mondható. Jász-
berényi József ugyanakkor 
elmondta, hogy a függőségek 
száma és aránya az, ami döb-
benetes módon növekszik.

– A fejlett országokban 
már függőségi klinikákat is 
nyitottak, ahol elsősorban 
az internetfüggőket kezelik. 

Dél-Koreában az 50 milli-
ós népességből 2 millió az 
internetfüggő, és 100 ezer em-
bert kezelnek közülük ezeken 
a klinikákon. A függőség jó 
eséllyel gyógyítható, de az első 
és legfontosabb az, hogy az ille-
tő belássa, nem helyes az az ál-
lapot, amiben van. Amíg nem 
ébred rá a függőségére, annak 
veszélyeire, addig nem lehet 
gyógyítani, mert az akarata el-
lenére senkit sem lehet kimoz-
dítani abból a lelkiállapotból, 
amelyben jól érzi magát.

Jászberényi József hozzá-
tette, hogy a hobbitevékenység 
nem tekinthető függőségnek. 
Akkor van gond, ha egy tevé-
kenység eluralkodik a hétköz-
napi teendők fölött, mánia lesz 
belőle.

– Beszűkül az ember tuda-
ta, csak azon az egy dolgon jár 
az esze. A külvilág számára ez 
sokszor nem is derül ki, mert a 
mániás ember akár kedélyesen 
elbeszélget velünk, miközben 
az agya a számára fontos do-
loggal van elfoglalva. 

S hogy mekkora bajt okoz-
hat a függőség? A legször-
nyűbb példa erre egy dél-ko-
reai pár esete, akik a 2010-es 
évek első felében egy interne-
tes online játék révén ismer-
kedtek meg, találkoztak, majd 
gyermekük is született. A kicsi 
viszont néhány hónaposan 
éhen halt, miközben édesanyja 
a másik szobában a virtuális 
világ rabjaként játszott.

– Ebben az esetben a legele-
mibb ösztönt, az anyai ösztönt 
írta felül a függőség – mutatott 
rá Jászberényi József.

� Az időskori függőségekről szóló előadással 
vette kezdetét február 24-én a pestszentlő-
rinci nyugdíjas Akadémia 12. szemesztere. 

A zsigmond Király egyetem és a Xviii. kerületi 
önkormányzat együttműködésével létrejött tanfo-
lyam- és előadás-sorozat az 50 éven felülieknek 
nyújt hasznos időtöltést és díjmentes tanulási 
lehetőséget.
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AZ IDőS EMBErEK IS 
lEhETNEK függőK
A túlzott internetezés nem csak a fiataloknál probléma

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

KAssAi dániEl

lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában 
(Üllői út 489.). 

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

AZ oliMPiAi BAJnoKoK PéldáJA
A pestszentlőrinci nyugdíjas Akadémia első tavaszi elő-
adásán több mint 110 érdeklődő töltötte meg az önkor-
mányzat tanácstermét. jászberényi józsef ezt a nagy 
érdeklődést egy friss olimpiai példával magyarázta.
– A Pjongcsangban aranyérmes férfi 
gyorskorcsolyaváltó tagjai is különböző helyekről jőve 
edzettek, készültek egyazon célért, és érték el ezt a 
csodálatos eredményt. ehhez tudnám hasonlítani az 
akadémia résztvevőit is, akik ugyancsak egy közös 
célra figyelnek. Arra, ami összetartja őket, ami fontos a 
korosztályuk számára, és nem arra, ami szétválasztja 
őket. 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

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

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

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 Béla. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

ughy Attila polgármester büszke azokra, akik évek óta kitartóan látogatják az akadémiát
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„

„

MEGÚJUL A KERÜLETI 
KAMERAHÁLÓZAT

Kucsák László, Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre országgyűlési  
képviselője nemrégiben bejelen-
tette, hogy idén folytatódik a ke-
rület közbiztonsági rendszeré-
nek fejlesztése, az év első felében 

 

Tudta? 
A Margó Tivadar, a Czi�ra 
György, a Kolozsvár és a Ba-
ross utca által határolt Szent 
Lőrinc-lakótelep alapkövét 
1964 tavaszán tették le. Az 
eredetileg KISZ-lakótelepnek 
nevezett telep első épülete 
1965 első napjaiban készült 
el. Az építkezés 1975 végére 
fejeződött be. A telep nevét 
a Fővárosi Közgyűlés 1992. 
április 30-án a kerületi ön-
kormányzat kérésére Szent 
Lőrinc-lakótelepre változtat-
ta. Szomszédságában épült fel 
1977 és 1987 között a Havan-
na-lakótelep.

megújul a Szent Lőrinc-lakóte-
lep (korábban KISZ-lakótelep) 
tér�gyelő hálózata.
– A kormány támogatásával ke-
rületünk 80 millió forint több-
lettámogatáshoz jutott, s ezt az 
összeget kifejezetten a helyiek 
szubjektív biztonságérzetének 
javítását szolgáló fejlesztések-
re tudjuk fordítani. Örömmel 
mondhatom el, hogy már feb-
ruárban elkezdődött a munkála-
tok első szakasza,  aminek során  
a régi, elavult tér�gyelő beren-
dezéseket a mai kor kihívásai-
nak, követelményeinek megfe-
lelő új eszközökre cseréljük. Ezt 
követően újabb kamerapontokat 
létesítünk, így a jövőben még 
több eszköz segíti majd a ren-
dőrség munkáját, és szolgálja  
a kerületiek biztonságát – 
mondta a képviselő, hozzátéve, 
hogy a beruházáshoz a város-
rész önkormányzata is hozzájá-
rult, így már közel 100 millió fo-
rint áll rendelkezésre a rendszer 
megújítására, fejlesztésére. 
A tér�gyelő kamerarendszernek 
köszönhetően a rendőrség sok-
kal hatékonyabban felügyelheti 
az adott településrészek bizton-
ságát. A közterületen található 
értékek (padok, parkok, busz-
megállók, telefonfülkék, kukák), 
az emberi biztonság és a magán-
tulajdon védelmének legmoder-
nebb és egyre költséghatéko-
nyabb formáját jelenti a kamerás 
meg�gyelő hálózat. Segítségével 
egy-egy kijelölt terület 24 órás 
meg�gyelés alá helyezhető.  
A tapasztalatok szerint egy 
rendszer kiépítése az elrettentő 

A KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL  
KERÜLETÜNK 80 MILLIÓ FORINT  
TÖBBLETTÁMOGATÁSHOZ JUTOTT,  
S EZT AZ ÖSSZEGET KIFEJEZETTEN  
A HELYIEK SZUBJEKTÍV  
BIZTONSÁGÉRZETÉNEK JAVÍTÁSÁT  
SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEKRE  
TUDJUK FORDÍTANI.

„

„

SOK VISSZAJELZÉST KAPTAM 
A LAKOSSÁGTÓL A JELENLEGI 
RENDSZERREL KAPCSOLATBAN,
EZÉRT IS KEZDÜNK HOZZÁ  
A TÉRFIGYELŐ HÁLÓZAT 
MEGÚJÍTÁSÁHOZ.

� A rendőrség 
statisztikai adatai 
is bizonyítják, 

hogy egy település 
kamerákkal megfigyelt 
területein jóval keve-
sebb bűncselekményt 
követnek el, mint azo-
kon a részeken, ahol 
még nem telepítettek 
ilyen eszközöket. A 
közbiztonság állapota 
rányomja a bélyegét 
a városrészek ingat-
lanáraira is: minél 
kevesebb a bűncse-
lekmény egy adott 
környéken, az annál 
vonzóbbá válik a la-
káskeresők számára. 
Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy a 
XVIII. kerület bűnügyi 
szempontból egykor 
fokozottan fertőzött 
Havanna-lakótele-
pét az ott kiépített 
térfigyelő rendszernek 
és az azzal együtt járó 
pozitív változásoknak 
köszönhetően ma már 
szívesen választják la-
kóhelyül a fiatalabbak 
és az idősebbek is. 

VÁROSKÉP        

hatása révén akár 30–50 szá-
zalékkal csökkenti a bűnözést  
a felügyelt területen. 
Az eszközök abban az esetben 
is nagy segítséget nyújtanak, 
ha már megtörtént a bűncse-
lekmény: az általuk rögzített, 
részletgazdag képek nagyban 
segíthetik a rendőrségi nyomo-
zást. Korábbi külföldi terrortá-

madások alkalmával is előfor-
dult, hogy a tér�gyelő kamerák 
felvételeinek segítségével azono-
sították a merénylőket. A rend-
őrség mellett ugyanakkor az ok-
tatási intézmények, a tűzoltóság,  
a mentők, a közlekedési társa-
ságok és a katasztrófaelhárítás 
is értékes információkat nyer-
het egy ilyen rendszer segítsé-
gével. A kamera jó szolgálatot 
tehet a forgalom�gyelésben, a 
baleseti kockázatoknak, a köz-

úti szabálytalanságok számának  
a csökkentésében, illetve a már 
bekövetkezett balesetek rekonst-
ruálásában is. 
A baj sokszor az, hogy a kiépített 
hálózat kameráiból több meghi-
básodik, vagy használhatatlanná 
válik, mivel olyan régiek.
– Sok visszajelzést kaptam a la-
kosságtól a jelenlegi rendszerrel 
kapcsolatban, ezért is kezdünk 
hozzá annak megújításához. 
Dr. Lévai István Zoltán alpol-
gármester és Minyóczki Árpád 
rendőrkapitány úr közreműkö-
dését kértem, hogy segítsék ezt  

volt és lesz. Azt gondolom, hogy 
a következő időszak nem csupán 
Magyarország, hanem a kerület 
biztonságának megőrzéséről 
kell hogy szóljon – mutatott rá  
Kucsák László. 
A kormány 2010-ben célként 
határozta meg, hogy Magyaror-
szág Európa legbiztonságosabb 
országa legyen, s ennek érde-
kében hatalmas erőfeszítéseket 
tettek és tesznek napjainkban is. 
A rendőrségi statisztikák sze-
rint ezeknek az intézkedéseknek 
köszönhetően az elmúlt nyolc 
év alatt majdnem a felére csök-
kent a hazai bűncselekmények 
száma. Pintér Sándor belügy-
miniszter tavaly megerősítette, 
hogy hazánk közbiztonsága szi-
lárd és szélsőségektől mentes.  
Pestszentlőrincen és Pestszen-
timrén is folyamatosan javul a 
helyzet: csökken a rablások, a be-
törések, a lopások, a közterületen 
elkövetett bűncselekmények és a 
gépkocsifeltörések száma is. 
– Január közepén a Fidesz orszá-
gos választmánya is megerősítet-
te, hogy az áprilisi országgyűlési 
választásokon én képviselhetem 
a pártot a XVIII. kerületben. 
Remélem, hogy a választópol-
gárok ismét bizalmat szavaznak 
nekem, és folytathatom az el-

a munkát a szakmai ajánlásuk-
kal, hogy hol melyik kamerát 
kell cserélni, illetve mely csomó-
pontokba javasolják új beren-
dezések telepítését. A lakosok 
szubjektív biztonságérzetének 
javítása és az ehhez szükséges 
feltételek megteremtése önkor-
mányzatunk és a kerületi ren-
dőrkapitányság kiemelt feladata 

kezdett munkát, aminek része a 
helyi közbiztonság javítása is – 
fogalmazott Kucsák László. 
2017-ben több mint 7000 ren-
dőrrel több szolgált Magyar-
országon, mint 2010-ben.  
A 2015–2017 közötti időszak-
ban 30 328-ról 32 870-re nőtt a 
rendőrök száma. A növekedés 
2016-ban volt a legnagyobb, 
egy év alatt 1678 új egyenru-
hás került a testületbe. Tavaly 
nyárra újabb 856 fővel bővült 
az állomány. Az elmúlt hét év-
ben 6837 új szolgálati gépkocsit 
szerzett be a rendőrség, csak 
2017-ben 33,7 milliárd forint 
értékben vásároltak járműveket. 
A kormányzat ezenkívül növelte  
a személyi állomány anyagi 
megbecsülését is. A 2019-ig tar-
tó, átlagosan 50 százalékos bér-
emelésből több mint 40 százalék 
már megvalósult, 2018-ban pe-
dig további – átlagosan ötszáza-
lékos – illetményemelés várható, 
aminek 13,5 milliárd forintos 
fedezete rendelkezésre áll a költ-
ségvetésben. 
Az ország 2018. évi büdzséjének 
elfogadásakor kiemelt cél volt  
a közbiztonságra fordított ösz-
szeg növelése, így idén több 
mint 80 milliárd forint jut  
a rendvédelemre. 
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gondozzuk, 
ami a miénk!
Ki gondolná, hogy egy kiültetett fa vagy 
bokor is okozhat balesetveszélyes hely-
zetet? Pedig nem is ritka, főképp, ha a 
tulajdonosa nem törődik a növénnyel.

rendszeresen gondoskodik a fővárosi és a ke-
rületi önkormányzat arról, hogy az általa kezelt 
útvonalakon visszanyírják azokat a növényeket, 
amelyek ránőnek az úttestre vagy a járdára. Az 
ok nem csak esztétikai.

– Az én választói körzetemből is jeleztek 
ilyen jelenségeket – mondta Tóth Kálmán ön-
kormányzati képviselő. – A Kossuth lajos, a 
Batthyány és a Városház utcában is szükség volt 
a Városgazda munkatársainak beavatkozására. 
A probléma az, hogy ha egy bokor, sövény, fa 
ránő az úttestre, akkor az autósok kénytelenek 
áttérni a szembejövő sávba, ami balesetveszé-
lyes. ha a járda felé nő a növény, a csapadéko-
sabb, korábban sötétedő téli napokon a gyalo-
gosok nem akarják kerülgetni, inkább az úton 
haladnak, ami szintén balesetveszélyes.

Amint a képviselő elmondta, az ilyen hely-
zetek kialakulásában gyakran a lakosságnak is 
van felelőssége. 

– gyakran előfordul, hogy a növényt egy 
lakó ültette ki, de az egészsége megromlása 
miatt már nem tudja gondozni, a család pedig 
nem foglalkozik vele, mások meg egyszerűen 
elfeledkeznek a kötelességükről. Ilyenkor az ön-
kormányzatnak kell rendet tennie. 

A kerületi közterületeken a fákat a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit  Zrt. gondozza. 
Ezt a munkát mindenképp szakembernek kell 
végeznie, hiszen az ültetés és a gondozás rendjét 
számos jogszabály szabályozza. 

A lakosság kötelezettségeivel kapcsolatban 
Kirrné Feicht Ágnes, az önkormányzat környe-
zetvédelmi csoportjának vezetője így tájékozta-
tott:

– Az ingatlan előtt az úttestig terjedő zöld-
terület gondozása, fenntartása az ingatlantu-
lajdonos, -kezelő, -használó feladata. ha valaki 
elmulasztja ezt a munkát, kötelezhetjük a zöld-
terület rendezésére, a közlekedést akadályozó 
cserjék visszavágására, metszésére.

Ê -kerékgyártó-

PÁlYÁZAT
Budapest Főváros Xviii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet az önállóan működő 

gyöngyvirág szociális szolgálat 

INTéZMéNYVEZETőI
(magasabb vezetői)

munkakörének betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 2018. augusztus 1-jétől

2023. július 31-ig szól.
Munkavégzés helye:

1182 Budapest, Marosvásárhely u. 6–8.
Munkakör betölthetőségének időpontja:

2018. augusztus 1.

Pályázat benyújtásának határideje: a 
„KÖZIgÁllÁS” közszolgálati állásportálon 

történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt nyújt Nagy Ágnes a 296-1300/1334 
vagy a 30/536-7261 telefonszámon.

A pályázati feltételek és a benyújtandó iratok, 
igazolások részletes felsorolása a www.bp18.hu 

honlapon található.

Tények 
a Bókay iskola 
felújításáról
A teljes testületi egyetértéssel és tá-
mogatással elfogadott településképi 
Arculati Kézikönyv védendő építészeti 
értékként tartja nyilván a Bókay iskolát.

 
Egy kerületi – ismeretlen kiadói hátterű – 
havilap azzal vádolta a kerület vezetését, hogy 
a Bókay Árpád Általános Iskola felújítása kap-
csán gondatlanul járt el, mivel a homlokzat szi-
getelése nem történt meg.

Ezzel szemben a tény az, hogy a teljes testü-
leti egyetértéssel és támogatással elfogadott Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv védendő építé-
szeti értékként tartja nyilván a Bókay iskolát, és 
nem teszi lehetővé a homlokzat szigetelését.

Az önkormányzat ennek ismeretében a 
megvalósítást támogató minisztériummal is 
egyeztetett, aminek alapján szerződésmódosí-
tás történt a következő műszaki tartalommal: 
nyílászárócsere: 58 db, napelemes rendszer: 176 
db, (250 W/db, tehát összesen 44 kW teljesít-
mény), padlásfödém-szigetelés, pincefal- és pin-
cefödém-szigetelés. 

A kivitelező határidőre nem teljesítette a 
projekt teljes körű megvalósítását, ezért az ön-
kormányzat követelni kívánja vele szemben a 
szerződésszegésből eredő kötbért. 

A kivitelező részére csupán a projekt teljes 
költségének 5 százaléka került kifizetésre, mely 
3.709.392 ft. 

A homlokzat szigetelésének árát természete-
sen a kivitelező nem számolta fel.

Minden olyan állítás, mely a homlokzat szi-
getelésének elmaradását más színben tünteti 
föl: valótlanság.

PÁlYÁZAT
Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormány-
zat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 
önállóan működő Somogyi László Szociális 

Szolgálat 

intézményvezetői
(magasabb vezetői)

munkakörének betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre, 2018. augusztus 1-jétől 2023. 

július 31-ig szól.

Munkavégzés helye: 
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Munkakör betölthetőségének időpontja: 
2018. augusztus 1.

Pályázat benyújtásának határideje: a 
„KÖZIgÁllÁS” közszolgálati állásportálon 

történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt nyújt Nagy Ágnes a 296-1300/1334 

vagy a 30/536-7261 telefonszámon.

A pályázati feltételek és a benyújtandó iratok, 
igazolások részletes felsorolása a www.bp18.hu 

honlapon található.

Óvodai állás
A Pestszentimrei Zöld liget Óvoda 

óvodapedagógust keres határozatlan 
időre.  

Az önéletrajzokat a  
zoldliget@zoldligetovoda18.hu

címre várják.

Az úthibák kijavításával már nem kell megvárni a fagyok megszűnésétkÖzélet

– élvezzük a modern infrakátyúzás előnyeit. A 
kátyúzást csak az eső és a havazás tudja leállítani. 
A téli hideg mindössze annyi nehézséget okoz, 
hogy többször is fel kell hevíteni az aszfaltburko-
latot, de ettől függetlenül eredményesen dolgozik 
a gép – mondta el Vargáné Gedei Anikó, a Város-
gazda Zrt. ügyfélszolgálati osztályvezetője. Ezen 
a télen a fagy és az olvadás gyakori váltakozása 
miatt hetente mintegy 100 négyzetméter kátyú 
keletkezett, de volt olyan kirívó eset is, hogy ez 
a mennyiség elérte a 140 négyzetmétert. Munka-
társaink a városüzemeltető cég által kezelt uta-
kon jelentős mennyiséget tudnak hetente pótol-
ni. El kell mondani azt is, hogy sokszor kapunk 
jelzést a lakosságtól olyan kátyúkról, amelyek a 
különféle autóbuszjáratok útvonalain keletkez-

nek. Azok az utak, ahol BKK-járat közlekedik, 
a fővárosi Önkormányzat kezelésébe tartoznak, 
azonban a kerületi önkormányzat a saját kezelésű 
utak karbantartása mellett önként besegít a fővá-
rosnak. A Városgazda többek között a haladás és 
a Nefelejcs utca balesetveszélyes szakaszain vég-
zett kátyúmentesítést.

A kátyúzást fagyos időben is lehetővé tevő 
infraredes technológia lényege az, hogy az asz-
faltolvasztó gép az infrahősugárzóival 200 Cel-
sius fokra melegíti a burkolatot. hevítés után el-
gereblyézik a megolvadt részt, pótolják a hiányzó 
mennyiséget, majd újra gereblyézés, egyengetés 
következik, ami után jöhet az elsimítás kézi út-
hengerrel.

Ê P. A.

Folyatás az 1. oldalról

A Vilmos Endre Sportcentrumban március 2-án 
átadott tökéletesen felszerelt konditeremnél arra 
is figyeltek, hogy minden korosztály megtalálja 
benne a számára kihívást jelentő eszközöket.

Megtudtuk az osztályvezetőtől, Bögös József-
től azt is, hogy a terem esztétikus berendezésén 
túl természetesen arra is figyeltek a szakemberek, 
hogy mindenki megtalálja az erőállapotához leg-
jobban illő eszközt. Ezek az egyszerűnek nevez-
hető kézi súlyzóktól a bicepsz- és tricepszerősítőn 
át a combközelítő izmokat megdolgoztató gépig 
állnak a fitneszterem vendégeinek rendelkezésé-
re.

– Igyekeztünk úgy berendezni a termet, hogy 
az minden korosztálynak örömöt nyújtson, de fő-
leg hasznos legyen. Az idősebbek mellett megta-
lálja a maga gyakorlatait az is, aki már edzetten, 
jó erőállapotban érkezik ide. Magyarán minden-
kit várunk, nem fognak csalódni.

Senki nem hivatkozhat arra, hogy azért nem 
tud az Akadémia fitnessben edzeni, mert az el-
foglaltsága nem engedi meg. A finteszterem hét-

főtől péntekig 6-tól 21.30-ig, szombaton és vasár-
nap 6-tól 19.30-ig várja a vendégeket, ráadásul 
március 9-ig, a pénteki zárásig, ingyenesen.

Elnézve a terem felszereltségét, az áttekinthe-
tőséget, nem mellesleg a csinos recepciós hölgye-
ket, nem nagy kockázat kijelenteni: az Akadémia 
fitnesz hamar a sportcentrum egyik legnépsze-
rűbb létesítményévé válhat.

Az üzemeltető Városgazda a terem árait nem 
engedte az egekbe szökni. Egy alkalomra 1000 
forint a belépő, a 10 alkalomra szóló bérlet 9000, 
a 30 edzést magába foglaló pedig 24 ezer forintba 
kerül. A diákok és a nyugdíjasok 750, 7500, illet-
ve 19 200 forintot fizetnek mindezért.

A nyitás előtt, február 28-án megtekintette a 
konditermet Lévai István Zoltán, a kerület sport-
életéért is felelős alpolgármester és Banyár Lász-
ló, a Városgazda Zrt. vezérigazgatója. Elmondták: 
biztosak abban, hogy sokan veszik majd igénybe 
az Akadémia fitnesz szolgáltatásait, használják 
majd rendszeresen az erősítő- és fejlesztőgépeket 
ebben a kiválóan felszerelt, kellemes teremben.

A bejárás után mindketten ki is próbálták a 
vadonatúj gépeket.

Állandó feladat a kátyúzás
A kátyúk kialakulását nem lehet megakadályozni, ez a fajta úthiba állandó karban-
tartási feladatot jelent. Az útburkolat legnagyobb ellensége a csapadék és a fagy. A 
modern technikának köszönhetően a városgazda Xviii. nonprofit Zrt. szinte egész 
évben, hidegben és a nyári kánikulában is folyamatosan tudja végezni a kátyúmen-
tesítést.

Ahol az izmok fejlődhetnek
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5Kormányhivatal – az Önök szolgálatában kÖzélet

� valamennyien 
tapasztalhatjuk, 
hogy az elmúlt évek 

során teljesen átalakult 
a hazai közigazgatás, 
a 2013-ban létrehozott 
kormányhivatalokban 
egyre több ügyet lehet 
intézni, s mindezt egyre 
gyorsabban tehetjük. Az 
elmúlt öt esztendő ta-
pasztalatairól Hodruszky 
Csabával, a Xviii. kerületi 
Kormányhivatal vezetőjé-
vel beszélgettünk. 

sütő-NAgy Zsolt

– Úgy tűnik, hogy a kormányhivatalok 
valóban elhozták a régóta várt változá-
sokat, mert a lapunkhoz legalábbis sok-
kal kevesebb panasz érkezik a lakosság-
tól. Ezt érzik önök is?

– Jó ezt mástól hallani, de termé-
szetesen mi is mérjük az ügyfelek elé-
gedettségét, és magunk is azt tapasz-
taljuk, hogy többnyire elégedettek a 
munkánkkal. Persze mindig akadnak 
olyan problémák, amelyeket valamilyen 
okból nem tudunk még megoldani, de a 
kollégáim figyelmét mindig arra hívom 
fel, hogy türelmesen és együttérzőn kö-
zelítsenek az ügyfelekhez.

– Honnan jutottak el a mai állapotig?
– A kerületi járási hivatalok 2013. 

január 1-je óta működnek. Kezdetben 
az okmányok kiállítása, megújítása 
mellett gyám- és hatósági ügyeket in-
téztünk, két-háromszáz feladat tarto-
zott hozzánk. Jelenleg évente mintegy 
százezer (!) ügyfél fordul meg nálunk, 
és megközelítőleg 1500 (!) ügytípusban 
tudunk segíteni.

A jó állAm 
szolgálTATó
– Százezer ügyfél? Ehhez képest eltűn-
tek a korábbi kígyózó sorok. Hogy lehet 
ennyi emberrel hosszú sorbaállás nélkül 
foglalkozni?

– A Magyary-programnak éppen az 
a lényege, hogy a jó állam szolgáltató 
legyen. Ezt csak átgondolt szervezéssel 
lehet megvalósítani. Mindenki tapasz-
talhatja, hogy a telefonos vagy interne-
tes időpontfoglalás mennyire felgyorsít-
ja az ügyintézést, ahogy az egyablakos 
rendszer vagy az elektronikus ügyinté-

zés is. Ma már negyven olyan ügytípus 
létezik, amelyet a nap bármely idősza-
kában otthonról intézhetnek a polgá-
rok, és ezek köre folyamatosan bővül. 
ha korábban valaki négy-öt problémát 
akart megoldani, akkor ugyanennyi 
helyen tehette, és minden egyes hely-
színen sorba kellett állnia. A várako-
zást alapvetően lerövidítette, hogy ez 
a négy-öt ügy többnyire most már egy 
ablaknál, időpontfoglalással oldható 
meg. Persze ehhez ki kellett alakítani a 
szükséges informatikai rendszert, illet-
ve jól képzett kollégákra van szükség, 
akik többféle kihívásnak is meg tudnak 
felelni.

– A számos feladatuk mellett többek 
között állásbörzék szervezésével még a 
munkahely-közvetítésben is részt vesz-
nek. Hogyan lehet átlátni az ennyire 
szerteágazó területeket?

– Jó szervezéssel. gondoljon bele, 
azok a feladatok, amelyeket jelenleg a 
kormányhivatalban ellátunk, koráb-
ban is állami feladatok voltak, csupán 
nagyon sok szervezet külön-külön fog-
lalkozott velük, így gyakorta nem is 
érhettek össze az ügyek. ha valaki pél-
dául munkanélkülivé válik, az lakás-, 
megélhetési és családi problémákkal 
jár. Amíg mindent külön hivatalban 
kellett intézni, a hivatalok közötti le-

velezéssel telt az idő, míg most átfogó-
an lehet hozzáállni a problémához. De 
számos más olyan élethelyzet is adódik, 
amely komplex ügyintézést kíván. Ez a 
kormányhivatalok lényege.

CsöKKenő illeTéKeK
– A jobb szervezés mellett pedig évről 
évre olcsóbbá válik az ügyintézés, egyre 
több illeték szűnik meg vagy mérséklő-
dik. Hogyan lehetséges ez?

– Alapvetően akarat kérdése. A jó 
állam koncepciójának éppen az a lénye-
ge, hogy az állam vezetői más szemlé-
lettel állnak az állampolgárokhoz. A 
központi költségvetésen belül nem a 

legmeghatározóbbak ezek az illetékek, 
viszont a jobb szervezéssel az egész hi-
vatali rendszer olcsóbbá tehető, s a pol-
gároknak és a cégeknek nyújtott ked-
vezményekkel több tízmilliárd forint 
maradhat az érintetteknél. Ezt a pénzt 
a családok másra fordíthatják, a cégek 
pedig munkahelyeket hozhatnak létre. 

– A szép tervek megvalósítása gya-
korta a létesítmények hiányában vagy 
korszerűtlensége miatt zátonyra fut. A 
kormányhivatal hogyan birkózott meg 
ezzel a problémával? 

 – Nagy változás volt hivatalunk 
életében, amikor 2015. december 8-án 
megnyithattuk az üllői út 445. szám 
alatt a kulturált ügyintézési és vára-
kozási feltételeket biztosító korszerű 
kormányablakunkat. Itt a korábbi „ok-
mányirodai ügyeken” túl mára már 
több mint ezer ügytípusban nyílik le-
hetőség kérelem előterjesztésére vagy 
tájékoztatáskérésre. A továbbításra 
átvett kérelmek nagy részét a család-
támogatással, az egészségbiztosítással, 
illetve a nyugellátással kapcsolatos 
kérelmek teszik ki. Kiegészítő szolgál-
tatásként a kormányablak segítette az 
Otthon Melege Program, továbbá az 
Erzsébet-program pályázatainak be-
nyújtását, ami főként az elektronikus 
ügyintézésben járatlan idősebb lakoso-
kat érintette.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

AZ AsZtAl, AMi ÖssZEKÖt
Hodruszky Csaba az általa 
vezetett Xviii. kerületi 
Kormányhivatal legfőbb sikerének 
azt tartja, hogy a kollégái 
nem csupán megértették, 
hanem azonosulni is tudtak a 
vezérelvével, miszerint a hivatal 
asztalai az ügyintézőket ne 
elválasszák az ügyfelektől, hanem 
összekössék őket velük.   

Hodruszky csaba arra törekszik, hogy az asztal összekösse a kollégáit az ügyfelekkel

fElhÍVÁS
TISZTElT lAKOSOK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentimre városrendezési 
és építési szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet (PPVSZ) 

módosításának véleményezési dokumentációja elkészült.

A PPVSZ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) és (6a) bekezdése és 46.§
(3) bekezdése alapján 2018. december 31-ig módosítható.

A jelen módosítást két téma indokolta, amelyek két szabályozási tervet érintenek.
Az új telekalkítást, építésihely-meghatározást bemutató anyaggal kapcsolatos lakossági 

véleménynyilvánításra 2018. március 19. és 27. között van lehetőség a partnerségi egyeztetés 
keretében. A véleményezési dokumentum a www.bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal 

főépítészi csoportjának oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport 
címen, a „folyamatban lévő projektek”  alatt érhető el.

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017. (IX.12.) önkormányzati 
rendelet 8. §-ának megfelelően osszák meg a PPVSZ-módosítással kapcsolatos véleményüket 

és észrevételeiket, eljuttatva azokat a partnersegi@bp18.hu e-mail címre vagy
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, 1184 Budapest, üllői út 400. postacímre. 

A vélemények és észrevételek megküldésének határideje
2018. március 27.

Jankovits Vera
főépítész

TÁJéKOZTATÓ 
AZ ÁPrIlISI ISKOlAI éTKEZéS 

BEfIZETéSI IDőPONTJAI

Bókay Árpád Általános Iskola ...........................................III. 9.  ....... III. 21.
Brassó Utcai Általános Iskola  ...........................................III. 5.  ....... III. 19.
Csontváry Kosztka
Tivadar Ált. Isk. ....................................................................III. 5.  ....... III. 14.
Darus U. Ált.
és Magyar Német Tannyelvű Ált. Isk.  .............................III. 7.  ....... III. 20. 
Eötvös loránd Általános Iskola ........................................III. 9.  ....... III. 21.
gloriett Sportiskolai Általános Iskola ..............................III. 6.  ....... III. 19.
gulner gyula Általános Iskola ..........................................III. 6.  .......III. 13.
Kandó Téri Általános Iskola  ..............................................III. 2.  ...... III. 12.
Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Ált. Isk. .............III. 7.  ....... III. 14.
Karinthy frigyes gimnázium  ...........................................III. 2.  ....... III. 19.
Kassa Utcai Általános Iskola ..............................................III. 8.  .......III. 13.
Kastélydombi Általános Iskola ...........................................III. 6.  .......III. 13.
Kondor Béla Általános Iskola .............................................III. 2.  .......III. 12.
Pestszentimrei Ady Endre Ált. Isk. ...................................III. 8.  .......III. 20.
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk. .................III. 8.  .......III. 20.
Táncsics Német Nemzetiségi Ált. Isk. ..............................III. 9.  ....... III. 21.
Vajk-sziget Ált. Isk. ..............................................................III. 5.  .......III. 12.
Vörösmarty M. ének-zenei
Nyelvi Ált. Isk. és gimn.  ....................................................III. 7.  ........ III. 14.

7.30–11 és 13–17.30 óra között
Kivétel a Vajk iskola: 7.30–11 és 13–17 óra között

Pótbefizetés a GESZ-központban 
(1181 Városház u. 16.) 

III. 22-én (csütörtökön), 23-án (pénteken)
és 26-án (hétfőn)

9-től 12 óráig

Az intézményekben és a gESZ pénztárában készpénzzel, a regisztrált 
és átutalásos számlát igénylő szülők banki átutalással vagy online 

rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki a számlájukat.

Olcsóbban, könnyebben, 
gyOrsabban
Öt év, ami felpörgette a magyar közigazgatást
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6 Az ellopott olimpia, ami még mindig rémálomSzabadidő

� van a kerületben 
egy olyan sport-
egyesület, amelynek 

az ügyvezető igazgatója 
napokon át mesélhetné 
büszkén a sportágához 
fűződő tetteit és élmé-
nyeit, hiszen kis túlzással 
a kézilabdapályán élte le 
az életét. Kovács mihály, 
a malév sC ügyvezető 
igazgatója, a 183-szoros 
válogatott kézilabdázó 
közel negyed évszázada 
kötődik valamilyen mó-
don Pestszentlőrinchez, 
annak sportéletéhez. 

rótH FErENc    
 

Kovács Mihály pályafutása, mint oly 
sok más sportolóé, némi szülői rásegí-
téssel kezdődött. Az ötpróbázó, aztán a 
futballt művelő, jó alkatú fiatalembert 
az MTK serdülő kézilabdázóinak az 
edzője vette észre, s megkérdezte tőle, 
hogy nem akar-e náluk játszani. A fra-
di-szurkoló, fociőrült srác válasza azon 
nyomban határozott nem lett volna, de 
szerencsére ott volt mellette az édes-
apja, aki ráparancsolt: „fuss, kérdezd 
meg – mit veszítesz vele?”

Ez a mondat volt az, amelyik aztán 
évtizedekre meghatározta az akkor 13 
éves srác életét.

Pörögtek az események… Még fel 
sem ocsúdott, és már a VIII. kerületi 
sportiskolában kézilabdázott, aztán az 
Elektromosban folytatódott vele a cso-
da: hamarosan a Budapest-válogatott 
tagja lett. 

„jATT” A KirállyAl
„Kicsit sumákoltam, mert a kézilabda 
mellett fociedzésekre is jártam. Az sem 
ment rosszul, mert volt egy sorozatom, 
amikor nyolc meccsen 21 gólt lőttem, 
de azért tudtam, hogy a kézilabda ma-
rad meg, mert közben szép lassan bele-
szerettem.”

S hogy végső szerelembe essen vele, 
arra sem kellett sokat várnia, csupán 
néhány évet. Az ifiválogatott tagjaként 
1977-ben ezüstérmet vehetett át a spa-
nyolországi világbajnokság után – nem 
is akárkitől.

„Amikor ott álltam János Károly 
király előtt, s kezet foghattam vele, azt 
hittem, álmodom. hogy belőlem, a pes-
ti kiskölyökből hat év alatt világbajnoki 
második lett, nem hittem el, de azért 
boldogan nyújtottam a kezemet…”

Amilyen szépen folytatódott az 
ígéretes pályafutás, több száz magyar 

sportoló mellett Kovács Mihálynak 
is akkora törést jelentett a politika, az 
1984-es los Angeles-i olimpiának a 
szocialista tábor által történő bojkottja.

AdoTT is, el is veTT 
„Mondhat bárki bármit, az érintettek 
sosem felejtik el ezt, mert nem csak 

múló rossz emlék volt. Még ma is fáj, 
ha beszélek róla… Azért is, mert szuper 
jó csapatunk volt, bármit elérhettünk 
volna. Mondom, bármit…”

Az élet mindazonáltal ment tovább, 
és vitte magával az akkora már klasz-
szissá érett felnőtt embert, a 27 éves 
Kovács Mihályt. Ahogy az lenni szo-

kott, amit az egyik kezével elvett a sors, 
azt a másikkal visszaadta. Az „ellopott” 
olimpia után két évvel világbajnoki 
ezüstérem, hogy aztán 1988-ban Szö-
ulban negyedik legyen a válogatottal. A 
karrier kiteljesedését jelezte az is, hogy 
1985-ben és 1986-ban megkapta Az év 
játékosa címet.

„Nem hazudtoltam meg a korosztá-
lyomat, ezután én is kipróbáltam ma-
gam külföldön. észak-Olaszországban, 
Bressanonéban játszottam hat évet. 
Minden szempontból jó volt.”

Mire „észbe kapott”, már itt is volt a 
kerületben, a Pestszentlőrinc SE-t erősí-
tette a másodosztályban, mint játékos-
edző. Mondani sem kell, feljutottak… 

TovábbAdni 
A „ferTőzésT”
Napjaink lőrinci csapatát, a PlEr-t a 
2016–17-es  idényben irányította Ko-
vács Mihály, de a Malév SC ügyvezetői 
posztjával együtt sok volt ez. Elváltak 
az útjaik, de nem lett hűtlen a klubhoz. 
Napjainkban is részese a szakmai mun-
kának, a fiatalokkal, a 12 és a 14 éve-
sekkel foglalkozik.

– Elnézem őket edzés közben, s néha 
eszembe jut az a kissrác, aki előbb nem 
akarta a kézilabdát, aztán meg olyany-
nyira dicsőséget akart szerezni a hazá-
jának, hogy azt nehéz elmondani. ha a 
gyerekek is így gondolják, társat talál-
nak bennem, mert a „fertőzést”, amit 
én kaptam, örömmel adom át nekik. 
Csakis jól járhatnak vele. Meg a ma-
gyar kézilabdázás is…

BüsZKEségEinK
A kerületi kézilabda 
krónikája címmel a tomory 
lajos Múzeum és a PlEr-
Budapest férfi kézilabdaklub 
szervezésében március 
10-én, szombaton 13 órakor 
a Kossuth téri Pavilon 
galériában nyílik kiállítás.

Egy élEt a pályán
„Fuss, kérdezd meg – mit veszítesz vele?”
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Bő harminc évvel ezelőtt, 1987-ben döntött 
úgy az ENSZ, hogy a nemzetközi kábító-
szer-fogyasztás elleni küzdelemnek szentel 
egy napot. A kezdeményezéshez Magyar-
ország tíz évvel később csatlakozott, jú-
nius 26. azóta nálunk is fontos dátummá 
vált. Az e naphoz kapcsolódó kampányok 
során alakult ki a Kábítószerügyi Egyez-
tető fórumok (KEf) rendszere, amelyben 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre is részt vesz.

A vAsvári KezdTe
–  A Vasvári Pál Polgári Egyesület 2011 óta 
szorgalmazta, hogy az iskolás korosztályok 
számára a  rendőrség bevonásával szüles-
sen hatékony drogprevenciós program – 
mondta a lapunknak Tóth Kálmán, aki az 
egyesület társelnöke, egyben a Bókaytelep 
önkormányzati képviselője. 

Kezdetben civil pályázatokból sikerült 
forrást találni az iskolai prevenciós prog-
ramokra, később minisztériumi és önkor-
mányzati támogatást is kaptak.

A fordulat 2016-ban következett be, 
amikor Tóth Kálmán a kerület képvisele-
tében részt vett a Józsefvárosban rendezett 
fórumtalálkozón.

egyesüleTTől 
A fórumig
– Ekkor merült fel a gondolat, hogy a Vas-
vári egyesülettől egy újonnan létrejövő 
helyi fórumhoz kerüljön át a prevenciós 
munka. Időközben aztán kiderült, hogy a 
kerületben már 2005-ben megalakult egy 
ilyen fórum, amely 2006-ig működött is. 

Tehát nem kellett KEf-et alakítani, hanem 
a korábbit kellett újraéleszteni – magya-
rázta a képviselő. 

A Kábítószerügyi Egyeztető fórumok 
jogi személyiség nélküli szerveződések, 
koordinációs munkát fejtenek ki, nincs 
fölösleges és bonyolult adminisztrációjuk. 
A fórumok által koordinált prevenciós te-
vékenység célja többrétű: a kábítószerek 
megítélésében egységes szemlélet kialakí-
tása mellett a figyelem felhívása a drogok 
okozta veszélyekre, a szülők, a pedagógu-
sok tájékoztatása arról, hogy miképpen 
előzhető meg a baj, hogyan ismerhető fel a 
probléma, adott esetben mit tehetnek, hova 
fordulhatnak.

– folytatjuk az iskolai munkát, amely-
ben stratégiai partnerünk a rendőrség. Et-
től az évtől szoros kapcsolatokat ápolunk a 
nagy tapasztalatokkal rendelkező Józsefvá-
rosi KEf-fel – tájékoztatott Tóth Kálmán. 
– A cél az, hogy az emberi kapcsolatokat 
szétromboló veszélyekkel szemben vala-
mennyien felkészültek legyünk.

Ê kerékgyártó györgy

A Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok jogi személyiség 
nélküli szerveződések, 
koordinációs munkát fejtenek 
ki, nincs fölösleges és 
bonyolult adminisztrációjuk. 
A fórumok által koordinált 
prevenciós tevékenység célja 
többrétű.

fÓrUMOKKAl A 
DrOgPrEVENCIÓérT 

kovács Mihály fociőrült srácból lett válogatott kézilabdázó 

A kábítószer reális veszély, szinte minden korosztályt fenyeget. A Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórumok hatékonyan tudnak segíteni a gyerekeknek és 
a szülőknek is.

Nőnap alkalmából feltétlen  
tisztelettel és szeretettel  

köszöntöm a Hölgyeket!
Kucsák László

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője
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7Az országos átlaghoz hasonló a XVIII. kerületiek egészségi állapota egéSzSégügy

� A daganatos meg-
betegedések szá-
ma sajnos növek-

szik magyarországon, 
aminek egyik oka az 
egészségre ártalmas 
anyagokat tartalmazó 
élelmiszerek fogyasz-
tása. dr. szebényi At-
tila, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
egészségügyi szolgál-
tató nonprofit Közhasz-
nú Kft. igazgatója a 
Xviii. kerületi lakosság 
egészségi állapotáról 
beszélve figyelmez-
tetett arra, hogy óva-
kodjunk a különböző 
ízfokozókkal, színezé-
kekkel feldúsított élel-
miszerkészítményektől.

Puskás AttilA    

Dr. Szebényi Attila elmondta, hogy 
kormányzati szinten már komoly lé-
péseket tettek annak érdekében, hogy 
csak jó minőségű, ellenőrzött, elsősor-
ban hazai, de mindenképpen a Nem-
zeti élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, 
a NéBIh által jóváhagyott termékeket 
fogyasszunk.

A bűnös CigAreTTA
A XVIII. kerületi egészségügyi muta-
tók az országos átlagot tükrözik. Az 
igazgató főorvos a vezető halálokként 
számontartott daganatos megbetege-
désekkel kapcsolatban kiemelte, hogy 
míg Nyugat-Európában a fiatalok köré-
ben csökken a dohányzók száma, addig 
Magyarországon növekszik. 

– A daganatos betegségek száma 
itthon az uniós átlagnál jobban emel-
kedik. Ez nagyrészt a környezeti szeny-
nyezés következménye, de az életmó-
dunk is hozzájárul. Szerencsére komoly 
előrelépés történt a megelőzés terén. 
Elsősorban a hPV-védőoltást lehet em-
líteni, ami a nőgyógyászati betegségek, 
például a méhnyakrák, a végbélrák és 
a szájüregi rákos megbetegedések kór-
okozójával szemben hatásos. Előrelépés 
tapasztalható a hepatitisz B és C vírus 
okozta megbetegedések gyógyításában 
is. A vírusok száma annyira lecsök-
kenthető, hogy nem okoz májrákot a 
fertőzés. Ugyancsak jó hír, hogy keve-
sebben halnak meg szív- és érrendsze-
ri betegségek miatt, ami a kardiológia 
területén az elmúlt 15–20 évben végbe-
ment fejlődésnek tudható be.

fejlődő 
szolgálTATás
Az egészség megőrzésében, illetve a mi-
előbbi gyógyulásban sokat jelent a meg-
felelő infrastrukturális háttér. Szebényi 
Attila kiemelte, hogy az egészségügyi 
szolgáltató már több évtizede kiváló 

kapcsolatot ápol a XVIII. kerületi ön-
kormányzattal, amely a lehetőségeihez 
mérten évről évre jelentős összeggel tá-
mogatja az egészségügyi fejlesztéseket.

– Ami a Thököly úti szakrendelőt 
illeti, teljes felújításon ment keresz-
tül a szájsebészet, megújulóban van a 
fül-orr-gégészet, és a röntgenosztály-

ra is vár egy jelentős rekonstrukció. Ez 
utóbbinak digitális berendezéseket, tel-
jesen új röntgengépeket, többek között 
mammográfot és panorámaröntgent vá-

sárolunk. A legjobb minőségű ultrahan-
gos készülékeket is sikerült beszerezni, 
a gyomor- és bélrákszűréshez nélkü-
lözhetetlen vizsgálati eszközök cseréje 
pedig folyamatosan zajlik. A Zsebők 
Zoltán Szakrendelő épületének gépé-
szeti rekonstrukciója szintén szükséges. 
folyamatban van a vízvezetékrendszer 
és az elektromos hálózat cseréje. Meg 
kell oldani a klimatizációt, és pályázunk 
komplett nyílászárócserére is.

csökkent 
az infarktusOs 
betegek száma
Tudatos életmóddal a rákbetegségek ellen
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EgyünK hAZAi 
EgésZségEsEt!
Az egészségügyi szol-
gáltató az önkormányzat 
segítségével minden év-
ben több alkalommal is 
tart ingyenes szűrőnapot. 
A daganatos megbetege-
dések szűrése több mint 
öt éve rendszeres a Xviii. 
kerületben, ugyanakkor 
dr. szebényi Attila sze-
rint ennél is fontosabb a 
megelőzés.
– szomorú, hogy meg-
nőtt a tüdő- és a bélrend-
szeri daganatok száma, 
amit a rengeteg beléleg-
zett, illetve elfogyasztott 
szintetikus anyag okoz. 
fontosak a szűrővizsgá-
latok, de például megfe-
lelő étkezéssel is sokat 
tehetünk a megelőzésért. 
A mediterrán étrend, a 
sok zöldség, saláta és a 
fehér húsok fogyasztá-
sa véd a daganatok és 
a vérzsír okozta szív- és 
érrendszeri megbetege-
dések ellen.

MEgúJUlhAT A SPOrT éS IfJúSÁgI SZÁllÓ
Az önkormányzat képviselő-testületének 2018. január 18-i rendkívüli ülésén született rendelet és határozatok

Dr. szebényi Attila örömmel mesélte, hogy infarktusban ma már kevesebben halnak meg

rEndELEt
p 1. A képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal egyhangúlag alkotta meg az 
egészségügyi alapellátásról és kör-
zeteinek kialakításáról szóló 1/2018. 
(I.22.) sz. önkormányzati rendeletét az 
59/2005. (XII.20.) sz. rendelet módosí-
tásáról. 
A testület 16 igen szavazattal egyet-
értésben felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert az 1/2018. (I.22.) sz. 
rendelet hatálybalépését követően az 
önkormányzat és dr. Szécsi Erzsébet 
(Szé-Dent Kft.) felnőtt fogorvos között 
hatályban lévő megbízási szerződés 
1. sz mellékletének  az új utcajegyzék 
feltüntetése céljából történő módosítá-
sára, a szerződésmódosítás aláírására, 
valamint a szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 16 igen szavazat-
tal egybehangzóan hozzájárult ahhoz, 
hogy az 1/2018. (I.22.) sz. rendelet ha-
tálybalépésével kialakított új területi 
ellátási kötelezettségű felnőtt fogorvosi 
praxist 2018. március 1-jétől dr. Varga 
Enikő működtesse egyéni vállalkozás 

keretében. A testület 16 igen szavazat-
tal egyöntetűen úgy döntött, hogy az 
önkormányzat feladatellátással kap-
csolatos előszerződést köt dr. Varga 
Enikővel az 1/2018. (I.22.) sz. rendelet 
hatálybalépésével kialakított új területi 
ellátási kötelezettségű felnőtt fogorvosi 
praxis ellátásáról. 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a praxisengedély bemu-
tatása esetén feladatellátással kapcsola-
tos szerződést köt dr. Varga Enikővel az 
1/2018. (I. 22.) sz. rendelet hatálybalé-
pésével kialakított új területi ellátási 
kötelezettségű felnőtt fogorvosi praxis 
ellátásáról. 
A képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert az előszerződés, 
illetve a szerződés előkészítésére és alá-
írására. 

hAtároZAtoK
p 2. A testület a Városinfó18 Nonprofit 
Kft. pénzügyi, gazdasági működésének 
ellenőrzése (2.) című napirendi pont-
ban nem hozott határozatot. 

p 3. A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 2 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a Magyar Kézilabda Szö-
vetség Országos Tornaterem-felújítási 
Program IV. elnevezésű pályázata kere-
tében az önkormányzat legfeljebb brut-
tó 185.714.285 forint teljes bekerülési 
költséggel benyújtja pályázatát a Deák 
ferenc „Bamba” Sportcentrum terü-
letén található Sport és Ifjúsági Szálló 
(1183 Thököly út 5., hrsz.: 155447/21) 
felújítására.
A testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a megvalósításhoz 
szükséges önerőt – legfeljebb 55.714.285 
forintot – biztosítsa a 2018.évi költség-
vetés terhére és gondoskodjon a legfel-
jebb 9.285.714 forint pályázati biztosíték 
elutalásáról a pályázat benyújtásakor. 
A képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a további szükséges 
intézkedésekre és nyilatkozatokra is.  
A képviselő-testület az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 15/2013.(V.31.) sz. rendelet 26. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján 14 igen sza-
vazattal és 2 tartózkodással hozzájárult 

ahhoz, hogy az önkormányzat a Sport 
és Ifjúsági Szálló használata tárgyában 
szerződést kössön a hasznosításban 
részt vevőkkel az alábbi feltételek sze-
rint:
– a bérleti díj minimum 7000 ft/óra;
– az elvégzett felújítás szerződésben 
rögzített bruttó értéket beszámítják a 
bérleti díjba;
– a bérlet időtartama maximum 15 év; 
– a megvalósított beruházás az ingatlan 
tulajdonosának tulajdonába kerül.
A testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézke-
désekre és nyilatkozatokra, a vagyon 
használatára vonatkozó szerződés meg-
kötésére és aláírására.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással úgy döntött, hogy 
tulajdonosi hozzájárulását adja az ön-
kormányzat kizárólagos kizárólagos 
tulajdonában álló, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 
Thököly út 5. alatti ingatlanon található 
Sport és Ifjúsági Szálló felújításához. 
A képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a tulajdonosi hoz-
zájárulás aláírására.

p 4. A testület 16 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, hogy 
az önkormányzat biztosítsa annak 
lehetőségét, hogy minél többen csat-
lakozhassanak a Minority SafePack 
– Egymillió aláírás az európai sokszí-
nűségért kezdeményezéshez, és hogy a 
székelyföldi magyarokkal való szoli-
daritás jeléül gondoskodjon a székely 
zászló kihelyezéséről az általa alapított, 
közművelődési és szociális feladatokat 
ellátó költségvetési szervek épületeire. 
A képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.  
p 5. A testület 13 igen szavazattal és 1 
tartózkodással továbbra sem ért egyet 
azzal, hogy az önkormányzat terüle-
tére a település akaratával ellentétesen 
az illegális bevándorlással összefüggő 
betelepítéseket hajtsanak végre, to-
vábbá kinyilvánította, hogy nem tart-
ja kívánatosnak bevándorlásszervező 
irodák létrehozását Pestszentlőrinc-
Pestszentimre közigazgatási területén.
p 6. tájékoztatók, bejelentések
A képviselő-testület a napirendi pont-
ban nem hozott határozatot.
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�Körösfő népe a helyi rmdsz 
és a budapesti székely Kör 
vezetésével nagyszabású 

ünnepség keretében emlékoszlo-
pot, kopjafát szentelt 1995-ben a 
Kalotaszeg határában 1849. július 
6-án a román lázadó erők által 
lemészárolt vasvári Pál őrnagy és 
rákóczi-szabadcsapata több mint 
négyszáz tagja emlékére. 

A február 21-ei számban megjelent cikk folytatása 

A csatának és Vasvári elestének a helyére vonatko-
zólag számomra minden egyéb állítással ellentét-
ben azok a tanúvallomások a legmeggyőzőb bek, 
amelyeket a harcban részt vett tisztek hegyesi 
Márton nagyváradi ügyvéd, lelkes Vasvári-kutató 
előtt 1892-ben eskü alatt tettek. Például Pilhoffer 
István, aki a 49. honvédzászlóalj második száza-
dában harcolt, és meg is sebesült Vasvári mellett, 
szemtanúja lévén a hős halálának, amely a Meleg-
Szamos jobb partján lévő havasnagyfaluba vezető 
útszorosban történt. Eörsi gojdich Iván, Buzgó 
lászló hadsegéde 700-800 méterre tette a Meleg-
Szamos jobb partjától azt a sziklaszorost, amely-
ből Vasváriék még kiszabadultak. 

A végzeTes TiszTás
Vasvári elestének helyére vonatkozóan Pivány 
Ignácnak, az 50. tartalék zászlóalj (darócos szé-
kelyek) parancsnokának vallomása a legmegha-
tározóbb. Tanúvallomása szerint Vasvári mel-
lett küzdött, és látta az elestét. ő is súlyos sebet 
kapott, és csak csodával határos módon sikerült 
megmenekülnie. Vallomása egybeesik két tiszt-
társának állításával, ugyanis a tisztás, ahol látta 
Vasvárit elesni, a Meleg-Szamos jobb partjától 300 
méterre fekszik, amely a szűk hegyszoros bejárata 
előtt van. 

Az említett tisztek vallomásai alapján idézzük 
fel pontról pontra a történteket. 1849. július 6-án 
11 órakor a havasnagyfaluhoz közeli táborhely-
ről indult a dandár. A visszavonulás hátvédkénti 
fedezését a Pivány Ignác őrnagy által vezetett 
kétszázadnyi székely biztosította. A fântânelei-
hegytetőig szép rendben vonultak vissza a kü-
lönböző alakulatok, innen az egyre mélyülő úton 
állandó csatározások közepette érkeztek a la 
grinzi nevű határrészig, ahonnan rátértek a tö-
rökök útjának nevezett, északi irányba kanyargó 
szűk ösvényre. A románok a dandár nagy részét 
engedték elvonulni, így Buzgó és Vasvári csapatai 
nagyobb veszteség nélkül ki tudtak törni a gyű-
rűből, ámde Pivány két székely századát hatalmas 
erővel támadta a lándzsás, fejszés, puskás román-
ság. Szűnni nem akaró harcok közepette érkeztek 
ahhoz a szűk hegyszoroshoz, amelynek meredek 

tetejéről szikla- és gerendalavinát zúdítottak a 
székely századokra. Draveczky futárai vitték a 
hírt a kiszabadult csapatoknak, hogy a székelyek 
nagy bajban vannak. Vasvári a rákóczi-csapat 
mindhárom századát visszavezényelte a széke-
lyek segítségére. gyilkos és kegyetlen közelharc 
bontakozott ki, s mindkét fél óriási veszteséget 
szenvedett. A hegyszorosból nehezen kievickélve 
érkezett az összekeveredett tömeg a Meleg-Sza-
mos jobb partjától mintegy 300 méterre levő kis 
tisztáshoz, ahol a fordulásnál az egyik magyar 
ágyú felborult. Vasvári minden erőt az ágyú és 
a csapatzászló védelmére összpontosított. Még 
nem ért az ágyúhoz, amikor találat érte, de még 
nyeregben tudott maradni, pár lépésre az ágyútól 
azonban a lovát is kilőtték alóla. Pivány még egy 
emberfeletti kísérletet tett az ágyú mellett térdelő, 
zászlórúdba kapaszkodó Vasvári megmentésére, 
kinek feje a mellére hanyatlott, s zubbonya az ol-
dalán csupa vér volt. Délután 5 órára járt az idő. 

Vasvári még élt, amikor az egyik móc, a topán-
falvi Todea Simion föléje hajolt, vizsgálva, életben 
van-e még. A haldokló minden erejét összeszedve 
érthetően azt kérte: Vigyetek Jancuhoz! Vigyetek 
Jancuhoz! A móc elvigyorodott, és a lándzsájával 
átütötte Vasvári szívét. Annak kék szeme lassan 
elhomályosodott, s a száján kicsorduló vért, amely 
végigpatakzott szőke haján, elnyelte a dús havasi 
legelő.

A beismerT bAKlövés
A saját halottaikat a románok összeszedték, el-
temették. A magyarokat a ruháiktól megfosztva 
egymásra hányták, így porladtak el temetetlenül a 
csatatéren, melyet ma a belesi vízerőmű duzzasz-
tótavának 90 méteres vize fed. A román harco-
sok emlé kére egy kőkeresztet állítottak, a magyar 
hősök emlékére állított fakereszteket a románság 
rendre kitörte, meggyalázta. Nicolae Bălcescu, a 
lázadó román erők egyik tekintélyes vezetője 1849 

nyarán megpróbált közvetíteni Kossuth és Avram 
Iancu között, de már túl késő nek bizonyult ez a 
tiszteletre méltó csele kedete, amiért az osztrá-
kok mindenáron el akarták fogni és példásan 
megbüntetni. Bălcescut heteken keresztül Avram 
Iancu bújtatta a hegyek között, mígnem egy ked-
vező pil lanatban, kalandos körülmények között, 
álruhában kiszökött franciaországba. 1851-ben 
egyik Párizsban tartott előadásában a következő-
képpen jellemezte az erdélyi román mozgalmakat, 
benne Iancu szerepét: „Való igaz, és saját magam 
is láttam, a szégyentől pirulva, hogy a románok 
a szabadságért a legalávalóbb, legkegyetlenebb és 
legelavultabb zsarnokság zászlaja alatt küzdöt-
tek.” Ugyanígy látta be a tévedését utólag a szerb 
Sztratimirovics is: „harcunk a magyarokkal egy 
rettenetes politikai baklövés volt.” 

Ê Péntek lászló
a Körösfői Rákóczi Kultúregylet elnöke

AZ iFJú PéldAMUtAtásA
szokásunktól eltérő hosszúságban, 
háromrészes sorozatban mutattuk be 
Péntek lászló segítségével vasvá-
ri Pál tragédiáját. talán egy kicsit 
túlzottan is részletesen foglalkoztunk 
halálának körülményeivel, ám úgy 
gondoltuk, a méltatlanul kevéssé 
ismert márciusi ifjú több figyelmet 
érdemel, különösen ott, ahol a fővá-
ros egyetlen neki szentelt emlékműve 
áll. Az önfeláldozás nemes példája az 
övé, hiszen – ahogy a tanulmányból 
is kiderül – elmenekülhetett volna, 
ám ő bajtársai védelmében visz-
szatért a vérzivatarba. vasvári már 
23 évesen is tudta, hogy a „süllyedő 
hajót a kapitány hagyja el utoljára”. 
A szabadságharc védelmében fogott 
fegyvert, de emberi nagysága miatt 
lett áldozat.
tAlálKoZZUnK A KoPJAFánál!
Március 14-én 10 órakor vasvári Pál-
kopjafánál, Pestszentimrén a refor-
mátus templom kertjében tart koszo-
rúzási ünnepséget az önkormányzat. 
Az ünnepi megemlékezések részletes 
programja a 14. oldalon olvasható. 

MEnEkülés hElyEtt
A márciusi ifjú, aki társaiért szembenézett a mészárlással 

 

Nem értem, hogy miért nem lehet már hagyományos kri-
miket írni: egy gyilkos, egy áldozat – aztán törhetjük 
a fejünket! De hogy jön ide a teodicea és Leibniz?

 

Nem tudom, mondtam-e már, hogy mennyire szeretem a krimiket. Még Conan Doyle-lal kezd-
tem, Agatha Christie-vel folytattam, s az amerikai hardboiledon (hammett, Chandler stb.) ke-
resztül jutottam el a Skandináv Krimikig, és igen, nagy kezdőbetűkkel kell írni, mert ez nem-
csak hogy fogalom, de már-már tulajdonnév is. A műfaj megint reneszánszát éli, vagy soha nem 

is lanyhult iránta az érdeklődés, pedig – szó, ami szó – a magunk mögött hagyott évszázadban bőven volt 
része krimiben az emberiségnek, Nyugaton is, Keleten is… Keleten talán némileg keményebb megfogalma-
zásban.
Erzsébet szokta is ingatni a fejét, amikor egy-egy újabb „zsákmányommal” dicsekszem a lányoknak. Istenem 
– szokta mondogatni –, nem sajnálod rá az időt? Azt nem kérdi, hogy a pénzt nem sajnálom-e, mert pontosan 
tudja, hogy a magamfajta nyugdíjas könyvet már rég nem vásárol, hanem könyvtárba jár (cipőt a cipőbolt-
ban, könyvet a könyvtárban – nyilván). Nem mondom, nem könnyű elcsípni az újdonságokat, de nekem van 
már némi protekcióm: egy kacsintás kíséretében „pult alól” kapom a friss árut. és nem várnak el tőlem mást, 
csak egy mosolyt, és azt, hogy olvasás után rövid kritikai összefoglalót adjak – állítólag nagyon frappánsan 
tudom zanzásítani a történeteket, Karinthy is tanulhatna tőlem (a frigyes).
Mostanában azonban sorozatban viszem vissza morgolódva a könyveket. Valahogy… már a gyilkosságok 
sem olyanok, mint régen. Agatha asszonyság például, még ha sorozatban tette is el láb alól a szereplőit, so-
hasem… vérengzett. Nem tudom, érthetően mondom-e. Nála volt egy hidegvérű, netán őrült gyilkos, előbbi 
nagyon is racionálisan, utóbbi kicsit talán „bolondosan”, de mindig érthető okokból tört embertársai életére. 
és az eszközök is köznapiak voltak, tőr, balta, méreg, még fojtogatásra is csak a legritkábban vetemedett a 
gaztett elkövetője.
Ma azonban… (Jaj!) Már szinte nincs olyan krimi, amiben megelégszik a szerző a hagyományos felállással: 
egy gyilkos, egy áldozat – megvan a feladvány, lehet törni a fejünket a megoldáson. Ma legkevesebb egy világ-
méretű összeesküvés, misztikus erők felvonulása, minden harminc oldalra jut egy-egy gyilkosság, néha fel-
darabolják az áldozatokat, olykor esznek is belőlük, és persze minden mögött a pénz, a pénz, ami egyébként 
egyenlő a világuralommal. Jó szórakozást! Azt mondják, mindez érthető, hiszen annyira megemelkedett az 
emberek ingerküszöbe, hogy közönséges gyilkosságokra már nem képesek odafigyelni. Talán ezért is szapo-
rodnak el azok a bűnregények, amelyek áldozatai kisgyerekek, néha egészen kicsik, alig négy-öt évesek. Az 
író ilyenkor arra gondolhat: ha felnőtt emberek ölik egymást, az teljesen normális dolog, senkit sem érdekel, 
nemhogy az olvasót, de a kiadót sem (ami a nagyobb baj).
és valóban, mintha ilyenkor, a védtelen gyerekek elleni erőszak esetében volna a legborzongatóbb a menny 
csendje. úgy általában mindannyiunkat foglalkoztat (akár beszélünk róla, akár nem) Isten hallgatása. Ami-
kor csak nézi, de nem szól közbe, hagyja, hogy a gonosz munkálkodjék. Miért? Miért nem tesz valamit? hát, 
nem az volna a dolga?! Amikor Erzsébetnek panaszkodtam emiatt, ő csak azt válaszolta: igen, ez évszázados 
probléma. Vallásbölcsészetileg ez a teodicea alapkérdése, nyilván ismered leibniz idevonatkozó fejtegetéseit, 
Emma – nézett rám (de nem le!) barátném. 
Nyilván – morogtam magam elé, és tudtam, hogy megint a könyvtárban tölthetem az egész délutánomat.

Körséta
A pestszentlőrinci Kossuth térről indult február 24-én az a vá-
rosnéző séta, amelyet az idegenvezetők világnapja alkalmából 
rendezett a tomory lajos Múzeum a Budapesti Kereskedelmi 
és iparkamarával közösen. 

A túrán Heilauf Zsuzsanna történész-muzeológus, a Tomory múzeum vezető-
je kalauzolta azt a mintegy negyven érdeklődőt, akik a hidegben is vállalták a 
2,5 órás ismerkedést a lónyay- és Miklóstelep városrészekkel.

– Budapest leghosszabb sugárútja, az üllői út mentén található a túra kiin-
dulási pontja, a lőrinci Kossuth tér. Elég messze, 10–12 kilométerre vagyunk 
a nullás kilométerkőtől – kezdte Pestszentlőrinc központjának a bemutatását 
heilauf Zsuzsanna. 

A kirándulók a Pavilongalériánál megnézték a tér egykori, 1928-as terveit 
és a jelenleg is zajló felújítás tervrajzait. A régi terveken is látni lehetett, hogy a 
térről hiányzik néhány, egykor oda megálmodott épület.

– Az eredeti elképzelés az volt, hogy a park kisebb lesz, és a közepén a vá-
rosháza, két oldalán pedig egy templom és egy kultúrház foglal helyet. rerrich 
Béla eredeti tervei azonban nem válhattak valóra az 1929–1933 közötti gazda-
sági világválság miatt. A községnek nem volt pénze az építkezésre – mesélte a 
gyűjteményvezető.

A csoport bő egyórás sétával járta körbe a Kossuth teret. Többek között 
olyan nevezetességek történetével ismerkedtek meg, mint az 1890-ben épült 
egykori hofherr-villa, amelyben jelenleg az új Tündérkert étterem működik. 
A résztvevők ellátogattak a Dohnányi zeneiskola kertjébe is, ahol Draskóczy 
Zoltán, az intézmény megbízott vezetője mutatta meg nekik az iskola felújított 
épületeit. 

A látnivalók között volt az evangélikus és a református templom, majd a 
végcél, a Zila Kávéház felé tartva a városnézők áthaladtak a lőrinci piacon, és 
megnézték az Első Pesti Telefontársaság egykori épületét is.

Ê P. A.
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városkéP     

Akik csak a közösségi oldalon élvezték a kon-
certet, azok bizony szomorúan tapasztalták, 
hogy lemaradtak egy nagyszerű eseményről, 
mert a helyszíni hangulat mindenkit magával 
ragadott.

„ha valamiért sajnálom, hogy gárdonyba 
költöztünk, az ő, a XVIII. kerület országgyűlési 
képviselője!” – írta egy hölgy az online közve-
títést kommentálva. hasonló véleményből nem 
volt hiány, az esemény videója alatt sorra érkez-
tek a pozitív hozzászólások.

„Köszönjük a remek koncertet, a közvetítést! 

Szívből gratulálunk neked és a közreműködő 
zenészeknek, énekeseknek!” – fogalmazott egy 
másik néző.

A túlzónak tűnő szavak azonban még visz-
szafogottak is ahhoz képest, amilyen hangula-
tot a művelődési házban lehetett tapasztalni. A 
kétszeri ráadás önmagában félórát tartott, és a 
vastapsot ekkor már csak az ütemes taps vál-
totta, amikor a közkedvelt számokat énekelve 
csapták össze tenyereiket a koncertezők. hallga-
tókat nem említhetünk, hiszen a hagyományos 
műélvezetből szinte mindenki kilépett, és még 
az idősebb korosztály is bátran belefeledkezett a 
koncertízbe. 

A csaknem kétórás est folyamán ezúttal is 
közismert és népszerű külföldi, illetve magyar 
zeneszámok csendültek föl. A fellépők zömmel 
a korábbi években elhangzott dalok közül válo-
gattak, de ezek mellett hat új nótát is műsorra 
tűztek. A repertoárba olyan énekesek slágerei 
kerültek be, mint Johnny Cash, Paul Simon, 
Demjén ferenc, fenyő Miklós vagy Kovács Kati. 
A legnagyobb sikert most is az Ismerős Arcok 
zenekar Nélküled című száma aratta.

– Zenészbarátaimmal idén egy olyan ügyet 
támogatunk, amelyik, úgy gondolom, mindany-
nyiunk számára nagyon fontos: szeretnénk, ha a 
folyamatosan fejlődő kerületünkben tovább nö-
velhetnénk a zöldterületek számát, s a jövőben 
el tudnánk ültetni száz új facsemetét – mondta 
a köszöntőbeszédében Kucsák László, aki sok 
évvel ezelőtt ragadott először gitárt, a hangsze-
ren kedvtelésből kezdett el játszani.

A mostani koncert jegybevételéből 450 ezer 
forintot sikerült összegyűjteni, de a kezdemé-
nyezést ezenfelül magánszemélyek és cégek is 
komoly pénzösszegekkel támogatták. A szerve-
zők tájékoztatása szerint a kijelölt cél megvaló-

sításáról, folyamatosan tájékoztatják majd a ke-
rület lakosait.

Utoljára 2017 februárjában tartott hasonló 
rendezvényt Kucsák lászló, akkor rekordbevé-
tel született, csak a jegyek árából több mint 500 
ezer forintot sikerült összegyűjteni. Az összeg-
gel a képviselő a kerületi egészségügyi szolgálta-
tót támogatta, a gyermekek hallásvizsgálatához 
szükséges orvosi berendezéseket vásároltak.

2016-ban a Nyugdíjas érdekvédelmi Egye-
sület, 2015-ben a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
Alapítványa, 2014-ben a Szent lászló Kórház 
gyermekintenzív Osztálya, 2013-ban pedig a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért 
Közalapítvány részesült hasonló támogatásban. 
Tavaly novemberben Kucsák lászlót és csapatát 
Óbudára is meghívták, az ott tartott koncert be-
vételét Menczer Erzsébet választókerületi elnök 
a Szent Margit rendelőintézet javára ajánlotta 
fel, a pénzből egy cisztoszkópot vásároltak.

Az országgyűlési képviselő az előző év de-
cemberében adománygyűjtést is szervezett, az 
ajándékokkal a kerületi gyermek- és lakásottho-
nok fiataljait lepték meg karácsonykor.

Jó célért, fergeteges 
hangulatban

Több mint félmillió forint gyűlt össze

 

�Hatodik alkalommal adott jótékonysági koncertet a kerületben 
a dohnányi ernő zeneiskola művésztanárainak és növendékeinek 
közreműködésével Kucsák lászló, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

országgyűlési képviselője – ismét egy nemes cél érdekében. A rózsa 
művelődési Ház színházterme március 3-án is megtelt. Alig maradt 
üres szék, többtucatnyian voltak kíváncsiak az előadásra, amelyet 
idén a facebookon is követhettek az érdeklődők.
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Szent Margit 
zenés legendája
diákok adták elő árpád-házi szent Mar-
git legendáját március 2-án a PiK-ben. 
A zenés darab nagy sikert aratott, az 
ifjú szereplők profi módon játszottak, 
énekeltek, táncoltak. Az egyórás műsor 
méltó megemlékezés volt iv. Béla király 
szent életű lányáról.

Az előadást Hegedűs Valér zongoraművész nyi-
totta meg, aki röviden ismertette az 1242-ben 
született Margit életét.

– A szülők még a megszületése előtt Isten-
nek ajánlották őt, s Batu kán elvonulása után a 
hároméves lánykát a veszprémi domonkos apá-
cák kolostorába adták. Később IV. Béla új ko-
lostort épített leánya részére a Nyulak szigetén, 
azaz a mai Margit-szigeten. Itt tett fogadalmat, 
és itt élte vezeklő, imádságos életét haláláig. 
1943-ban avatták szentté, ünnepe január 18-a 
– mondta a zongoraművész, aki ezt követően 
eljátszotta liszt ferenc II. Magyar rapszódiáját. 
A zenei élmény után a fia, Hegedűs Szabolcs, a 
darab írója ült a zongorához, és az együttesével 
csaknem egy órán keresztül szólaltatták meg a 
kellemes muzsikát, miközben a színpadon fél-
száz apácának, illetve kispapnak öltözött diák 
énekelt, táncolt.

– A bemutató Szent Margit ünnepén, január 
18-án volt az iskolánkban, a budai Szent Margit 
gimnáziumban, és azóta több helyen is vendég-
szerepeltünk – mesélte az előadás után hegedűs 
Szabolcs, aki örömmel jött Pestszentimrére a 
kis színészeivel, hiszen tizenegy évig ebben a 
kerületben tanított éneket. Nem véletlen, hogy 
sok egykori tanítványa is eljött megnézni az 
előadást és felköszönteni őt 40. születésnapja 
alkalmából. 

Az előadás rendezője Póka Éva, koreográfu-
sa Szalai Nándor volt, Szent Margitot Domsits 
Donatella alakította.

Ê (temesi)

Változó fényben
A lőrinci nagykönyvtár kiállítóhelye, a 
galéria 18 hosszú évek óta ad lehetősé-
get alkotásaik bemutatására a különfé-
le művészeti ágak – köztük a festészet, 
a fotográfia, az iparművészet, a grafika 
– országosan is elismert képviselőinek 
vagy éppen a pályájuk elején álló fiatal 
művészeknek.

Legutóbb, február 6-án Balaton Málna-
Szemmel címmel Málnási András fotóiból nyílt 
kiállítás, amelyet a művész a családjához, a fo-
tográfiához kötődő, valamint a Balatonhoz kap-
csolódó személyes hangú emlékeinek fölidézé-
sével nyitott meg. 

– Amikor mi megszülettünk, már édes-
anyámnak és édesapámnak is volt fényképe-
zőgépe. Hárman voltunk testvérek, számtalan 
felvétel készült, az édesapám hagyatékából elő-
került fotóalbum ott látható a vitrinben, meg-
őrizve a múlt emlékeit. A fotózás szeretete te-
hát a szülői házhoz köt, s e kötődés ugyanolyan 
erős, mint a Balatonhoz fűződő gyermek- és 
kamaszkori élményeim, a családi üdülések em-
léke vagy a vitorlázás szeretete. Itt bemutatott 
képeim a tavat és környékét, annak világát örö-
kítik meg.

A két évtized több ezer felvételéből kivá-
lasztott képek hűen tükrözik a tó „arcait”: a 
némaságában is megkapó, beállt jegű téli Ba-
latonét vagy egy stég aljára felcsapódott, orsó 
alakúvá fagyott hullámét. Egy-egy felvétel a 
tél végét, a tavasz közeledtét jelző rianást, a 
vizet fölborzoló tavaszt, az érett nyarat, a nap-
fény átvilágította ködben ülő őszi alkonyi tájat 
idézi meg. Különlegesek a hajóról készített, 
a tavat közvetlen közelről mutató, a színek 
egységbe fonódásával megnyugtató látványt 
nyújtó felvételek, ugyanúgy, mint a vízen sik-
ló vitorlások. De megelevenedik előttünk a 
Kis-Balaton gazdag madárvilága, a Zala-tor-
kolat, Balatonszentgyörgy korábban még érin-
tetlen partszakasza és a kenesei löszfal körül 
nyíló ritka virágok szemet gyönyörködtető 
együttese is.

A rendezvényt Ács Enikő az énekével és a 
gitárjátékával, Tósoki Anikó a szavalatával gaz-
dagította.

Ê -dziuba-

Ásványbörze  
a Kondorban
A szokásos év eleji ásvány- és ékszer-
kiállítás és -börze után március 18-án, 
vasárnap „tavaszi seregszemle” lesz a 
Kondor Béla Közösségi házban.

Bizonyára sokaknak szerez örömöt, hogy pár 
hónapon belül újra találkozhatnak rajongásuk 
tárgyaival: ásványokkal, opálokkal, gyöngyök-
kel, csiszolatokkal, kagylókkal, csigákkal, kövü-
letekkel és nem utolsósorban ékszerekkel.

Az ásványok láttán izgalmas gondolatok 
ébredhetnek az emberben, hiszen több ezer 
év alatt kifejlődött „termékekkel” szembesül, 
mondhatni, egy földtörténeti visszatekintés, 
múltba tett utazás részesévé válik. 

Ezeken a rendezvényeken az esztétikai lát-
vány mellett geológiai, földrajzi és földtörté-
neti ismereteket is szerezhetnek a látogatók. 
A gyűjtők mindig szívesen beszélnek az egyes 
kőzetek, ásványok tulajdonságairól, keletkezé-
sük történetéről és a lelőhelyeikről. ők már-már 
megszállottként űzik ezt a hobbit, s nemcsak 
Magyarországon szerveznek közös kirándulá-
sokat, hanem Szlovákiába, Erdélybe és Európa 
más országaiba is.

A börzéken a gyönyörködés mellett bár-
ki vásárolhat is, hiszen a számtalan kő között 
nemcsak több tízezer forintba kerülők akadnak, 
hanem néhány száz forintért elérhetők is. Az 
ásványok és egyéb kövületek, azok szín- és for-
mavilága nemcsak a gyerekek fantáziáját moz-
gatja meg, hanem a felnőttekét is. 

és nemcsak a látogatók között sok a visszaté-
rő vendég, hanem természetesen a kiállítók kö-
zött is. ha valaki szeretné elkezdeni az ásvány-
gyűjtést, nagy hasznára lehet a www.geomania.
hu honlap, ahol tájegységekre és azokon belül 
településekre bontva számos hazai lelőhely 
megtalálható. A helyszínekre kattintva néhány 
fénykép és az adott helyen gyűjthető kőzetek, 
ásványok rövid leírása ad útmutatást. Ebből a 
hatalmas munkából elsősorban felkészült ama-
tőr ásványgyűjtők veszik ki a részüket, meg-
osztva a tudásukat és a gyűjteményüket a gyűj-
tők közösségével.

A rendezvény 10-től 17 óráig látogatható, a 
belépőjegy 400 forint. További információ a 291-
6564-es telefonszámon vagy a www.kondorkh.
hu honlapon.

tUdtA-E?

Az ismert 
Afrika-kutató

2008. március 4. 10 éve hunyt el dr. füssi 
Nagy géza. Pestszentlőrincen született 1946. 
május 4-én, és élete végéig itt lakott. A lenin-
grádi egyemen tanult afrikanisztikát. 1974-től 
az ElTE BTK Általános és Alkalmazott Nyel-
vészeti Tanszékének tanára. Néprajzkutatóként 
és nyelvészként 1987–88-ban szervezője volt 
a Magyar Tudományos Afrika-expedíciónak. 
1992-ben az ő vezetésével indult el az ElTE-n 
az afrikanisztikai program. Alapító tagja volt az 
Afrikai–Magyar Egyesületnek. 

Ê tomory lajos Múzeum 

Draskóczy Zoltán gitárművész, a zeneiskola 
megbízott vezetője szakértő konferálásának kö-
szönhetően a közönség megismerhetett egyes 
mozzanatokat a szerzők életéből és a művek szü-
letésének körülményeiből is. 

A műfaji sokszínűség jellemezte a február 
23-i estet. haydn trombitaversenyétől kezdve 
Jacob van Eyck fagottra írt 2. Courantján át a 
gyimesi népzenéig már a műsor első részében 
kisebb zenei utazáson lehetett részt venni. Trom-
bita, hegedű, zongora, fagott, gitár, ütőgardon 
és népi hegedű is megszólalt a szünetig. A gála 
folytatásában vonósnégyes, gitártrió, harmo-
nika és a francis Poulenc Sextetjének I. tételét 
előadó fúvós szekció – fuvola, oboa, klarinét, 

kürt és fagott szólt egyszerre zongorakísérettel 
– segítségével feledkezhettünk bele a zenébe.  A 
második részben többek között Dohnányi Ernő 
Piano quintetjének, Sebastian Bach A-dúr angol 
szvitjének és henry Mancini Oscar-díjas filmze-
néjének, a Moon rivernek a dallamai is felcsen-
dültek. 

A színpadra lépő 23 művésztanár színvonalas 
hangversenyét az önkormányzat képviseletében 
Galgóczy Zoltán alpolgármester is megtekintet-
te. A Dohnányi Ernő Zeneiskola növendékei és 
tanárai legközelebb a Pestszentimrei Sportkas-
télyban lépnek fel, április 20-án és 21-én a film-
zene Best Of koncerten.

Ê P. A.

A Kucsák László országgyűlési képviselő fővéd-
nökségével, Galgóczy Zoltán alpolgármester véd-
nökségével meghirdetett verseny célja az volt, 
hogy ily módon is felhívják a kisgyermekek figyel-
mét óvodájuk, közvetlen környezetük, lakóhely-
ük, kerületük szépségeire, a mindennapokban 
rejlő csodák felfedezésére, a természet szeretetére 
és megóvására, a közös játék, az együttlét, a ki-
rándulások, a sport nyújtotta örömökre. A szer-
vezők azt szerették volna, hogy a kicsik a saját 
szemszögükből ismertessék meg a felnőttekkel a 
kerületi óvodák sokszínű, változatos életét. 

A rajzpályázat kiállítás-megnyitóval egy-
bekötött díjkiosztó ünnepségét február 20-án 
tartották a Kondor Béla Közösségi házban. Mi-
után Varga Ferenc általános igazgatóhelyettes, 
a verseny megálmodója, egyben a zsűri elnöke 
üdvözölte a résztvevőket – köztük a gyermekeket 

felkészítő pedagógusokat –, Galgóczy Zoltán elis-
merően szólt a beérkezett hatalmas mennyiségű 
pályamunkáról, hiszen 20 óvodából 175 óvodás 
188 alkotása versenyzett egymással, köztük há-
rom csoportos munka. 

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a 
fantáziadús és gazdag színvilágú rajzokból a ró-
zsa Művelődési házban és a PIK-ben is kiállítást 
kellene rendezni, hogy minél többen láthassák 
azokat. A szakmai zsűriben Varga ferenc mellett 
Bakos Tamás képzőművész, az ElTE Tanító- és 
Óvóképző Karának tanszékvezetője és Hemrik 
László, a ludwig Múzeum osztályvezetője foglalt 
helyet.

A díjkiosztót követően – meglepetésként − a 
Nefelejcs Bábszínház A Süni és a kislány című 
előadásának örülhettek az óvodások.   

Ê D. J.

Trombitaversenytől 
a gyimesi népzenéig 
nemcsak az elhangzott zeneszámok szerzőinek származása, hanem a színpadon 
megszólaló különféle hangszerek is a zene sokszínűségéről tanúskodtak a dohnányi 
Ernő Zeneiskola tanárainak hagyományos év eleji hangversenyén a rózsa Művelődé-
si házban. 

Kerületünk – óvodás szemmel
 
Az önkormányzat a Kondor Béla Közösségi házzal együttműködve Csillagszemmel 
– 2018 „Játszik és sportol az oviban Picurka és gyurka” címmel hirdetett meg rajz-
versenyt a kerületi óvodások számára. 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Templomszentelésre készülnek a pestszentimrei evangélikusok                                                      egyHáz

� Templomszente-
lésre készülnek 
Pestszentimrén. 

A kerületrészben április 
14-én adják át az evan-
gélikusok új otthonát, 
a kastélydombi luther-ká-
polnát. Az elmúlt idő-
szakról és az elkövetkező 
hetekről is kérdeztük 
győri gábor parókus lel-
készt, a Pesti evangélikus 
egyházmegye esperesét.

– Mi indokolja evangélikus templom 
építését Imrén, a kastélydombi város-
részben?

– A pestszentimrei evangélikusok 
már 1933-ban elhatározták egy temp-
lom felépítését. Az egyik fő szervező az 
evangélikus Krepuska géza orvospro-
fesszor volt, aki 2008-ban megkapta A 
kerület posztumusz díszpolgára címet, 
de a templomépítés szándékát elsöpörte 
a második világháború. Jó hetven évvel 
később, 2015-ben döntött a gyülekezet 
vezetőtestülete ismét egy istentiszteleti 
hely kialakításáról. Ezt az motiválta, 
hogy 2005 és 2010 között hulej Enikő 
lelkésznő munkálkodásának köszön-
hetően felélénkült a lelki élet. Ebből fa-
kadóan pedig megérett a helyzet, hogy 
a református gyülekezet hetvenévnyi 
vendégszeretetét megköszönve saját lel-
ki hajlékot alakítsanak ki maguknak az 
evangélikusok.

máris díjAT nyerT
– Ebben az időben küldte ki misszi-
ói szolgálatra Gáncs Péter püspök úr 
Horváth-Csitári Boglárka lelkésznőt…

– Igen, s ő új lendülettel folytatta a 
gyülekezetépítés emelkedett feladatát, a 
gyermektáborok, a közösségi alkalmak 
szervezését és az ökumenikus kapcso-
latok elmélyítését.

– Miközben az egyházi életen túl 
folytatódott a templom megvalósításá-
nak nem könnyű feladata is.

– Másfél éve, 2016 nyarára elkészül-
tek Krizsán András Ybl-díjas építész 
tervei. A szép jövőt vetítette előre, hogy 
az impozáns épület már terv formájá-
ban is díjat nyert.

– Feltehetően akadtak gondok is az 
elmúlt időszakban, hiszen egy ilyen be-
ruházás nem egyszerű.

– Elméleti szinten nem akadt ne-
hézség, mert minden jó szándékú aka-
rat együtt volt az építéshez, „csupán” 
az anyagi fedezet hiányzott, így re-
ménytelennek látszott, hogy valaha is 
felépülhet az új templom.

– Aztán csodák csodája, mégis…
– A templomot is segítendő, ek-

kor alakult meg a gyülekezeti ima-
közösségünk, és buzgón imádkozva 
kértük Istenünket, hogy mutassa meg 
a szándékát. Kértük, hogy megismét-
lődhessen a csoda… Az, ami a lőrinci 
evangélikusokkal is megtörtént. Akkor 
ugyanis, 1932-ben, a gazdasági világ-
válság idején, fél év alatt fölépülhetett 

a templomunk, ami tényleg maga volt a 
csoda… Most sem kilincseltünk, nem 
lobbiztunk, „csak” imádkoztunk, és 
gyűjtést hirdettünk a gyülekezetben. 
Szívet melengető, erőt adó volt, hogy 
a kisnyugdíjasok és a tehetősebbek 
együtt álltak a templomépítés ügye 
mellé.

TámogATásoK
– Mivel a templomot bő egy hónap múl-
va, április 14-én felszentelik, boldog vé-
get ér a történet.

– lehet, hogy a jó sorsunk ismétel-
te meg önmagát, de az imáink meg-
hallgatásra találtak. A reformáció 500 
jegyében 2016 karácsonyára szép aján-
dékként kaptuk meg azt a támogatást, 
amellyel a kormány a hazai protestan-
tizmus értékteremtő szolgálatát kívánta 
elismerni és segíteni. A kastélydombi 
luther-kápolna a lőrinci építő Kft. 
minőségi munkájával fél év alatt fel-
épült. úgy, ahogy azt az imáinkban 
kértük. Ehhez kaptuk meg ráadásként 
az önkormányzat segítségét a parókia 
renoválásához, valamint a Városgazda 
Zrt. szakavatott munkáját a lelkészla-
kás felújításához.

ÚjszülöTT 
is érKezeTT
– Mindezt akár az összefogás és a szere-
tet üzeneteként is felfoghatták az imrei 
evangélikusok.

– Minden bizonnyal így is történt, 
mert már 2017 karácsonyára beköl-
tözhetett a lelkésznő. Az esztendő első 
napjaiban pedig már ide érkezhetett 
meg a gyermeke, a gyülekezet legfiata-
labb tagja, Vince Bendegúz.

ima és összefOgás
Saját otthonukban erősíthetik tovább a hitüket 
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Azt gondolná az ember, hogy a baptisták 
nem szerveznek annyi közösségi progra-
mot a híveiknek, mint a nagyobb lélekszá-
mú egyházak. Végighallgatva Háló Gyula 
szavait, megváltozhat az ember véleménye, 
mint ahogy a követőik számát illetően is 
újra lehet fogalmazni az imrei baptistákról 
alkotott képet.

– Az istentiszteleteken részt vevők szá-
ma rendszeresen száz fölött van, ami lehet, 
hogy „csak” azért ennyi, mert többen nem 
is nagyon férünk el az imaházunk székso-
raiban – mondta a lelkész, akitől megtudtuk 
azt is, hogy az istentiszteleteiket látogatók 
nem csupán a baptista hívek közül kerülnek 
ki. Vannak köztük más felekezet képviselői 
is.

– Nyitottak vagyunk. Azt szoktam mon-
dani, hogy nálunk kifelé is, befelé is nyitva 
áll az imaház ajtaja. úgy értem ezt, hogy 
aki eljön közénk, azt a lehető legnagyobb 
szeretettel látjuk. ha bárki úgy dönt, hogy 
a jövőben nem kíván részt venni az isten-
tiszteleteinken, az előtt kifelé is nyitva áll 
az imaház ajtaja, nem tartóztatjuk, nem 
erőltetjük, hogy nálunk gyakorolja a hitét. 
ha röviden kellene megfogalmaznom, hogy 
milyenek a bennünket látogatók, akkor azt 
mondanám, hogy felszabadult, vidám kö-
zösséget alkotnak. 

– Március utolsó szombatjától az év végéig 
rendszeresek lesznek a közösségi program-
jaink – tette hozzá háló gyula. – Megyünk 
fürdőbe, a férfiklubunk tagjait, mert ilyen is 
van, wellness-hétvégére várjuk. Májusban 
elmélyült gondolatokkal gazdagodhatnak a 
hozzánk jövők, ugyanis Tehetség és tudás 
címmel előadásokat hallhatnak többek kö-
zött orvosoktól, mérnököktől, tanároktól. A 
következő hónapban Balatonföldváron töl-
tünk egy hétvégét a baptista vendégházban, 
hogy aztán augusztus végén megrendezzük 
a habán Napokat az imaházunk udvarán, 
oly sok programmal, hogy most nem is pró-
bálom meg felsorolni… 

 
Kifelé is, befelé is 
nyitva áll az imaház 
ajtaja.

PrOgrAM 
PrOgrAMOT 
KÖVET
Egyre többen a baptistáknál
A nemes utcai baptista gyülekezet hívei egyre nagyobb szerepet játszanak a 
pestszentimrei hitéletben. sokan látogatják az istentiszteleteiket, és számos 
közös program, esemény vár a hívekre ebben az évben is. Ezekről kérdeztük 
háló gyula lelkészt, a gyülekezet vezetőjét.

győri gábor úgy érzi, megérett az idő arra, hogy saját lelki hajlékot alakítsanak ki maguknak az evangélikusok

AZ áPrilis 14-i 
tEMPloMsZEntElés 
ProgrAMJA
10 óra: zenepavilon az Új 
Teremtés együttessel
11 óra: a zárókő elhelyezése, 
majd ünnepi istentisztelet és 
templomszentelés
12 óra: ünnepi közgyűlés, 
majd köszöntők
14 óra: lutheri életképek 
címmel az orosházi Credo 
együttes musical-előadása

Nem jó egyedül
A házasság hete utórendezvényeként a pestszentimrei 
egyházak közösen szervezték meg az Egy út mentén 
elnevezésű programot házaspárok és párok számára. 
A Pestszentimrei Közösségi házban február 23-án a 
belépéskor minden résztvevő megkapta a „Mindnyájan 
egyek legyenek” jézusi idézettel ellátott karszalagot.

 A színházteremben a párokat a főszervező Horváth-Csitári Bog-
lárka köszöntötte.

– „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segí-
tőtársat”, mondta Isten az ember teremtésekor – kezdte a beszé-
dét az evangélikus lelkész a Teremtés könyvéből vett idézettel. 
– Valóban nem jó egyedül, segítőtárs nélkül. Nem jó egyedül, 
ha nincs valaki, aki támogat, aki segít, aki veled van. Nemcsak a 
bajban, nemcsak a szenvedésben, betegségben, hanem a boldog 
pillanatokban, nagy nevetésekben, szerelmes órákban is. Ezért 
adta azt melléd, akivel ma együtt érkeztél, kézen fogva. őt, aki-
vel már annyi mindenen keresztülmentél. Mert Isten a hozzád 
illőt adja.

A lelkésznő szavai után Murányi Anita színésznő istenes és 
szerelmes verseket adott elő.

A program első részének zárásaként horváth-Csitári Bog-
lárka mellett Solt-Száraz Csenge evangélikus lelkész, Lak Gábor 
katolikus pap és Háló Gyula baptista lelkész megáldotta a jelen 
levő házaspárokat.

Az est második felében Benedek Zoltán színész előadta a 
saját maga által írt Ádám és éva című egyszemélyes stand up 
comedyt. A nő és a férfi különbözőségét rengeteg humorral és 
valódi pszichológiai ismeretekkel bemutató interaktív komédia 
nagy sikert aratott. 

– Az előadás végén senki sem indult rögtön haza, hanem kö-
tetlenül, felszabadultan beszélgettünk a mindig megerősítő há-
zasság örömeiről és hibáiról. Ehhez volt nagy segítség ez az este 
– mondta horváth-Csitári Boglárka.

Ê P. A.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

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

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

n sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. 
Önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését 
várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

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

n nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül 
építőipari és mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb 
karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, 
hatályos OKJ-s bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, 
felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.

n AUtÓsZErElŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: 
gépjárművek és azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, 
valamint javítása és felújítása, hibafeltárás; gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres 
vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autószerelő vagy technikusi 
végzettség; gyakorlati ismeretek; több éves szerelői tapasztalat; pontos munkavégzés; 
kulturált megjelenés; csapatszellem; jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil 
munkahely, változatos feladatok.

n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, 
berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos 
munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt 
jelent.

n tEtŐFEdŐ-Bádogos sZAKMUnKás: Feladatok: A Társaság által 
üzemeltetett, karbantartott, kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: - 
napi hibaelhárítás; - tetők javítása, karbantartása; - eresz, ereszcsatorna javítása, 
karbantartása; - tető takarítása; - eresz takarítása; - egyéb tetőfedő-bádogos 
tevékenység ellátása. A leendő munkavállalónak ismernie kell a munkájához 
szükséges hatályban lévő szabályzatokat és eljárási utasításokat. Az ezekben rögzített 
munkafolyamatokba épített ellenőrzési kötelezettségeknek eleget kell tennie. Elvárások: 
Iskolai végzettség: tetőfedő-bádogos szakmunkás bizonyítvány, „B” kategóriás 
jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Bejelentett, hosszútávú munkalehetőség.

n rAKtáros: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és tárgyi 
eszközeinek gépi nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése; - a 
szigorú számadású anyagmozgatási bizonylatok kezelése; nyilvántartása; - havi ellenőrzés 
a raktár és a gépi nyilvántartással; - a raktárhelyiségben elhelyezett anyagok mozgatása; 
- tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek összesítése táblázatba; - a közvetlen vezető által 
elrendelt, ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárások: terhelhetőség, adminisztratív 
tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség, felhasználói szintű 
Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), pontos, megbízható munkavégzés.

n KisZolgálÓ rEndsZEr üZEMEltEtŐ: Feladatok: - üzleti 
alkalmazások üzemeltetése, támogatása vállalati környezetben; - IT üzemeltetési 
feladatok azonosítása, az üzemeltetéshez kapcsolódó folyamatok egyeztetése és 
dokumentálása; - frissítések, verzióváltások végrehajtása; - események monitorozása, 
a felmerülő hibák vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; - IT szolgáltatások 
mérhető és ellenőrizhető paraméterek alapján történő elszámolása; - IT projektek 
bevezetési feladatainak specifikálásában való részvétel, projektek üzemeltetés oldali 
felügyelete, koordinálása, tesztelési feladatok ellátása; - az SLA feltételek folyamatos 
biztosítása. Elvárások: minimum középfokú, szakirányú végzettség, 1–3 év üzemeltetési 
tapasztalat munkaállomási és szerver oldali üzemeltetésben, kreatív, megbízható, önálló 
munkavégzés, jó kommunikációs és kapcsolattartó képesség. Előny, de nem feltétel: IT 
projekt részvételi, esetleg projektvezetői tapasztalat, vezetői tapasztalat, B kategóriás 
vezetői engedély, önkormányzati szervezetek ismerete, valamint a 2013. évi L. törvény 
ismerete.

n MotorFŰrésZ-KEZElŐ MUnKAtárs: Társaságunk Közterületi-
kertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: 
motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, 
aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. 
Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. 
Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb 
átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és 
cserjefajokat.

n MélyéPítés MŰvEZEtŐ: Társaságunk művezető pozícióba keres 
munkavállalókat építési, felújítási és karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni 
irányítására. Feladatok: - az osztályvezető iránymutatása alapján a munka szervezése, 
annak helyszínen történő irányítása, a munkafolyamatok megszervezése; - a művezető 
koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt munkák végrehajtását; - a 
műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát végző csoportokat; 
- az elkészült munkák műszaki átvétele, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, a 
felmerülő hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben a munka külső vállalkozó 
bevonását igényli, úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés 
előkészítése; - folyamatos kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés 
az anyagbeszerzések lebonyolításában; - az irányítása alá tartozó munkavállalók 
beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok elkészítése. 
Elvárások: mélyépítő technikusi, vagy magasabb szakirányú végzettség; hasonló 
munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; kiváló szervező és koordinációs 
képesség; jó problémamegoldó képesség; jó kommunikációs készség; felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői engedély. 
Előny, de nem feltétel: TERC költségvetés készítő program ismerete.

n ügyFélsZolgálAti MUnKAtárs: Feladatok: - az Ügyfélszolgálati 
Osztályra beérkező közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok fogadása, 
nyilvántartásba vétele, kivizsgálása és a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez 
vagy más szervezethez való továbbítása; - a beérkező telefonhívások, e-mailek, postai 
levelek fogadása, feldolgozása, bejelentő tájékoztatása a bejelentés beérkezésének 
csatornáján keresztül; - személyes ügyfélszolgálati feladatok ellátása; - adminisztrációs 
feladatok elvégzése (iktatás, levélírás, engedélykérők megírása stb.); - az ügyfélszolgálat 
aktuális informatikai rendszerébe történő napra kész adatfelvitel és adatkezelés. 
Elvárások: középfokú végzettség; kiváló kommunikációs készség szóban és írásban; jó 
stressz tűrő képesség; ügyfélközpontú gondolkodás; felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek (Word, Excel, Outlook); hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

n PályAKArBAntArtÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres 
munkavállalót, a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási 
feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, épületek és berendezések állapotának 
folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés 
a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a 
probléma elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és 
eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések 
szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat 
övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, 
tisztántartás, stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák 
rendeltetésszerű használatra kész állapotra való felkészítése; - rendezvények során 
a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és visszavételezése, világítás 
kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; - a 
munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség; 
hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró).

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-

zésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

sZolgáltAtás
n duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330, 

06-20-491-5089 

n bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását, 
ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982, 
www.koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752 

n lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen 
bioszerekkel. 06306170351

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318 

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

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

n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés 
– szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napel-
lenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

n víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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

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

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

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

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

n viZsZErElés GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSE-
RÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 
06-70-544-4050

n gáZKésZüléK KArBAntArtás-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

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

n 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

ingAtlAn ElAdÓ/KiAdÓ
n ElAdÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalé-

kért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n saját részre keresünk a kerületben kb. 80 nm. hasznos lakterületű sorházat, vagy 
ikerházfelet. Tel: 06-1-788-4228, 06-20-522-7761

ElAdÓ

n Pestimre központjában 7 éve működő húsbolt (eladótér, raktár, mosdók) 
bérleti joggal, teljes felszereléssel /hűtők, hűtőpultok, klíma, ventillátor, 
biztonsági kamera/ nyugdíjazás miatt eladó. tel: 0620/3414-323

állás
n lAKástAKArításhoZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOM-

MAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

n Keresek bevezetett vendégkörrel, 18.kerületi fodrászüzletbe 2 fodrász mellé 
pedikűrös-műkörmöst,vagy kozmetikust.tel;06/30 376-89-00

n Xviii.  ker.. cukrászdába Nyugdíjas takarítónőt keresünk! Heti 6 napos 
munkára. érdeklődni személyesen keddtől vasárnapig 10.00-tól 18.00 ig. 
cím: Nemes u. 35.

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75 
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 

Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 3. fszt. 2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/161 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát utca 15. fszt. 137 – 16m2 – üzlet – 150228/65/A/137 
Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9 
Üllői út 313. fszt. 3. – 25 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 313. fszt. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fszt. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 - üzlet - hrsz: 152332 

Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 

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

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

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2018. március 19. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2018. március 23. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

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

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

Alacska út - 2138 m²- telek – hrsz: 156058/b 
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836 

Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3 
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 

Csontváry utca 21. fszt. 221.-222. – 18 m² - üzlet – hrsz:151126/16/A/221 
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A 

Forgó utca – 3065 m² – területhasználat – hrsz: 157239/1 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/2 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/3 

Garay utca 11/b fszt. 4. – 63 m²  - üzlet – hrsz: 149832/0/A/4 
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/65 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6 

Havanna utca 50. fszt. 218-219-220 - 41 m² - üzlet – hrsz:151159/A/218 
Havanna utca 50. fszt. 225. – 32 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/225 
Havanna utca 50. fszt. 227. – 23 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/227 
Havanna utca 50. fszt. 228. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/228 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297 
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5. – 44 m² – üzlet – hrsz: 140507/0/A/8 
Kisfaludy utca 68/b. - 12 m² - teremgarázs – hrsz: 140507/0/A/1 

Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 

Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 

Margó Tivadar utca 152. fszt. 2. – 14 m2- üzlet – hrsz:150228/52/A/145 

Közhasznú 
könyvfelvásárlás! 

 

A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. 

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját. 

Telefonszám: +36 20/3882-083 
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SÜTŐIPARI 
OPERÁTOR
MUNKAKÖRBE FELVÉTELT HIRDET

Multinacionális sütőipari cég budapesti 
üzemébe keres

GÉPKEZELŐ OPERÁTORT
SÜTŐIPARI GÉPSORRA

Kiemelt fizetés, bejelentett munkakör,  
modern munkakörélmények.

Előnyt jelent:
termelő üzemben szerzett tapasztalat,

sütőipari végzettség.
Jelentkezés a munkavégzés helyén:

Budapest, 18. kerület, Besence utca 11.

2017/2018.

CSATLAKOZZ

SZAKOSZTÁLYUNKHOZ!

CSATLAKOZZ

SZAKOSZTÁLYUNKHOZ!

VÁRJUK ELSŐSORBAN A 4-6, MAXIMUM 10 ÉVES KORÚ 
FIÚ ÉS LÁNYOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK ÉRDEKLŐDNÉK 
A KORCSOLYÁZÁS ÉS A JÉGKORONG IRÁNT!

HELYSZÍN:
KŐBÁNYAI MŰJÉGPÁLYA
1105 BUDAPEST, IHÁSZ U. 24.

EDZŐ: 

TEJFALUSSY BÉLA 
EGYKORI VÁLOGATOTT JÉGKORONGOZÓ, 
A HÍRESSÉGEK CSARNOKÁNAK TAGJA

OKTATÁSI IDŐPONTOK: 
szerda 16-17 óra
vasárnap 10-11 óra
(2018. február 14-től 
március 31-ig)

Jelentkezés
Telefonszám:  06/30 226-9973 és 06/30 951-7444 
E-mail:  akademia@varosgazda18.hu
Web:  www.akademia18.hu
Facebook:  fb.com/sportakademia18

JÉGKORONGJÉGKORONG
Nyerjen jegyeket 

a Demjén-koncertre 
a Pestszentimrei Sportkastélyba!

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

Kérdések:
1. Mennyi idős idén Demjén Ferenc?
A 71
B 81
C 61

2.  Mikor ad koncertet Demjén Ferenc és zenekara a Pestszentimrei 
Sportkastélyban?

A 2018. 03. 06.
B 2018. 04. 06.
C 2018. 05. 06.

3. Mi Demjén Ferenc beceneve a zene világában?
A Charlie
B Cipő
C Rózsi

A helyes válaszok betűjelét kérjük bekarikázni, csak így lesz érvényes a pályázati lap!
A játék időtartama: 2018. március 12-23.  Beérkezési határidő: 2018. március 23.

Név: …………………………………………………………

Telefonszám: ………………………………………………

E-mail cím: …………………………………………………

   A játék szabályait/feltételeit elolvastam és elfogadom. 

Aláírás: 

Dátum:  ……………………………

A nyereményjáték szervezője a Városgazda XVIII. kerület Nonpro�t Zrt.
Részvételi feltételek megtekinthetőek a következő webhelyen: www.varosgazda18.hu
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Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 24. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Március 24. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 25. 11 óra: A kis herceg – a 
Körúti Színház előadása. Belépőjegy: 
990 Ft.
Március 25. 15 óra: Operettől a kabaréig 
– operett- és kabarédélután. Fellépnek: 
Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, 
Fogarassy Bernadett, Csengeri Attila, 
Tunyogi Bernadett és Bodrogi Attila. Belé-
pőjegy: felnőtteknek 2500 Ft, diákoknak 
és nyugdíjasoknak 1800 Ft.
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. Segít 
a karcsúság megőrzésében, az izomzat 
feszessé, a törzsizomzat stabillá tételé-
ben. Oktató: Nagy Melinda. Részvételi díj: 
1200 Ft/alkalom, 10 500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 
foglalkozás az energia-egyensúly helyreál-
lításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra (New 
Dance World tánciskola, gerinctorna, 
ringató, zumba, callanetics, baba-mama 
klub, Etka-jóga) jelentkezni és azokról 
további információt kérni az elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig, hétvégén a ren-
dezvényekhez igazodva. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, színházi előadásokra, kiállí-
tásokra. Terembérlési lehetőség esküvők-
re, összejövetelekre az elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 10–11. 10 óra: Táncverseny a 
Magyar Látványtánc Szövetség szerve-
zésében
Március 15. 8 óra: Imre–Lőrinc-
futóverseny
Március 17. 10 óra: Id. Növényi Norbert 
Nemzetközi Birkózóverseny
Március 18. 10 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 8. 20 óra: RÉV–Csömör NB II-es 
férfi kézilabda-mérkőzés
Március 10. 9 óra: Nőnapi focitorna 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
szervezésében
Március 10. 15 óra: PLER-Budapest 
II–Holler NB II-es férfi kézilabda-mér-
kőzés
Március 10. 17.30: PLER-Budapest–Neka 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
Március 17. 9 óra: Futsaltorna a Város-
gazda Utánpótlás Akadémia szervezé-
sében
Március 19. 14 óra: Játsszunk együtt – 
III. forduló
Március 24. 17 óra: PLER-Budapest–
Százhalombatta férfi NB I/B-s kézilabda-
mérkőzés
Március 25. 10.30: PLER-Budapest 
II–Gyömrő férfi NB II-es kézilabda-mér-
kőzés

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 8. 17 óra: Újjászületés 
virágtarottal – Vargáné dr. Joó Mária 
könyvének bemutatója. Közreműködik: 

Dzsupin Ibolya színművész.
Március 9. 17 óra: Önismerettől a jellemig 
– Cserbik János lelkész, pedagógus 
előadás-sorozata. Téma: az egészséges 
érzelemvilág.
Március 12. 14 óra: A Tomory Lajos 
Múzeum Baráti Körének összejövetele
Március 12. 17 óra: Kultúrkör. Téma: 
Andalúzia, előadó: Málnási András.
Március 14. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
nyuszi, bárány
Március 22. 17 óra: A szeretet élettana – 
Sonnleitner Károly előadása
Március 23. 17 óra: Önismerettől a jelle-
mig – Cserbik János lelkész, pedagógus 
előadás-sorozata. Téma: szokásaink 
formálása.
A Galéria 18 kiállítóteremben márciusban 
Barcs Krisztina pszichológus, hobbifestő 
Csodálatos tudattalan című kiállítása 
látható. 
62 éven felüli olvasóink ingyen internetez-
hetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 14. 17 óra: Receptcsereklub
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Mesterek és 
mesterségek Pestszentlőrincen című 
kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Március 23. 17.30: Gévai Csilla Amíg uta-
zunk című könyvsorozatához kapcsolódó 
interaktív foglalkozás. Téma: Budapest 
közlekedése és a Liszt Ferenc repülőtér. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 
9–17 óra, pénteken 11–17 óra között 
várja a látogatókat. Kedden és szombaton 
zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 8. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele, a hölgyek köszönté-
se a nőnap alkalmából
Március 10. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Március 10. 10 óra: Itt a tavasz – a Fráter 
Loránd Nótakör zenés-táncos műsora. 
Művészeti vezető: Fényes György.
Március 11. 10 óra: Csokikoncert – zenés 
ismeretterjesztő előadás, játék és muzsi-
ka 60 percben
Március 11. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 13. 17.30: A máig ható múlt – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Demokratikus 
világnézeti és közéleti fórum.
Március 14. 9 óra: Március 15-i 
ünnepség a SOFI és a Vörösmarty iskola 
szervezésében
Március 14. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 17. 15 óra: Nyugdíjas táncklub – 
Sándorok köszöntése
Március 18. 10 óra: Ásványkiállítás és 
ékszerbörze
Március 20. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Március 21. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 22. 18 óra: Önismereti előadás 
Cserbik János lelkésszel
Március 25. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Március 25. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az Aulagalériában a középiskolások kép-
ző- és iparművészeti pályázatának tárlata 
látható március végéig.
Kedden és pénteken 16.30-kor gerinc-
torna. Szombatonként 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.

toMory lAJos MúZEUM 

központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Március 10. 13 óra: A kerületi kézilabda 
krónikája című kiállítás ünnepélyes meg-
nyitója. Köszöntőt mond: Lévai István Zol-

tán alpolgármester. A kiállítást megnyitja: 
Kovács Milán, a PLER Kézilabdasport Kft. 
ügyvezetője.
A Tomory Lajos Múzeum leendő központ-
jában, a Herrich–Kiss-villában (Margó 
Tivadar u. 116–118.) a látványraktár és 
a Kondor-emlékszoba az elérhetőségeink 
valamelyikén tett előzetes bejelentkezés-
sel látogatható. 
Helytörténeti információk, online térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és 
beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, 
a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: március 10-
től a PLER és Pestszentlőrinc kézilabdás 
történetét bemutató kiállítás. Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 10-től 17.30-ig. A kiállí-
tóhely március 15–16-án zárva tart.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Feri-
hegy 2B terminál mellett): Repüléstörté-
neti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul 
és angolul, helytörténeti séták, múzeum-
pedagógiai foglalkozások minden korosz-
tálynak (a teljes kínálat megtalálható a 
honlap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történe-
téből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem március 15-től 17-ig zárva 
lesz, egyébként keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra 
között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyeztetés 
alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 8. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. (Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Március 9. 10 és 13 óra: Történelmi 
verbunk. Hagyományőrző verbunk és 
játszóház élő zenével, tánctanítással, 
kézműves foglalkozással. 10 órától 
óvodásoknak, 13 órától kisiskolások-
nak. Csoportok előzetes bejelentkezése 
szükséges. A családi táncház program a 
Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul 
meg. A belépés ingyenes!
Március 9. 17 óra: Kunhalmi Ágnes 
lakossági fóruma
Március 13. Ingyenes beszédcentrikus 
nyelvtanfolyam indul nyugdíjasoknak. 
Az első foglalkozások: 10 órától kezdő 
német, 11 órától kezdő olasz.
Március 14. 14 óra: Ünnepi megemlé-
kezés és szalagozás az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulója tiszteletére
Március 14. 17 óra: 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások a 
legújabb technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 18. 15 óra: A nagyon nagy Ő – 
komédia két felvonásban a Spirit Színház 
előadásában. Belépőjegy: elővételben 
2300 Ft, az előadás napján 2500 Ft.
Március 20. Ingyenes beszédcentrikus 
nyelvtanfolyam nyugdíjasoknak. 10 órától 
kezdő német, 11 órától kezdő olasz.
Március 20. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: szuperérzékenyek. Előadó: 

Ambró Judit, belépőjegy: 500 Ft.
Március 21. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikák-
kal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Március 21. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
A gyomnövények mint hasznos növények. 
Előadó: Gyócsi Zoltán. A belépés 
ingyenes!
Március 22. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. (Előzetes bejelentkezés szükséges.)
Március 23. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház Plugor Judittal és az 
Üsztürü zenekarral. Téma: húsvéti szoká-
sok. A részvétel ingyenes, a programot a 
Csoóri Sándor Alap támogatja.
Március 24. 9–13 óra és 14–18 óra kö-
zött: PIK-varróklub. Varró workshopok kis 
csoportokban kezdőknek és haladóknak. 
Részvételi díj: 5000 Ft/alkalom.
Március 24. 14.30: Rajzmeditációs klub. 
A téma a könnyed rajzolás. A foglalkozá-
sokat Hrubos Margit rajzmeditációs oktató 
vezeti. Részvételi díj: 3500 Ft/alkalom. 
A tanfolyam és a workshop minimum 5 
fő jelentkezése esetén indul. Előzetes je-
lentkezés Hrubos Margitnál (06-30-325-
2193) vagy elérhetőségeink egyikén.
Március 24. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Március 25. 10 óra: Húsvétváró családi 
nap
Minden szerdán 10 órakor szeniortánc, 
18 órakor NIA-foglalkozás. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet érdeklődni.

Polgárok Háza
1182 Üllői út 517.
Március 18. 15 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Azok a csodálatos Baker fiúk. 

A kErülEti kéZilAbDA 
króNikáJA
Városrészünk kézilabdás életét bemutató 
különleges tárlat nyílik a Tomory Lajos 
Múzeum Kossuth téri Pavilongalériájában. 
A sporttörténeti kiállításon a pestszent-
lőrinci kézilabdasport történetének és a 
kerület klubjának elmúlt bő 30 évéből 
látható egy igazán exkluzív válogatás, 
melyben fotók, érmek, kupák, mezek, 
oklevelek és egyéb különleges relikviák is 
helyet kapnak. 
A tárlat ünnepélyes megnyitója március 
10-én (szombaton) 13 órakor lesz. 
Köszöntőt mond Lévai István Zoltán 
alpolgármester, a kiállítást megnyitja 
Kovács Milán, a PLER Kézilabdasport Kft. 
ügyvezető igazgatója.
A sporttörténeti kiállítás hétfőtől 
péntekig 10 és 17.30 között ingyenesen 
látogatható.

A bAkEr Fiúk 
A FilMklubbAN
Jack és Frank Baker, a jobb napokat lá-
tott bárzongorista testvérpár 15 év alatt 
végighaknizta Amerika összes hoteljét, 
night clubját és csehóját, ám az utóbbi 
időben nem nagyon megy a biznisz, ami 
főleg Jack flegma színpadi viselkedé-
sének tudható be. Vérfrissítés kell, és 
az egyetlen megoldás egy énekesnő, 
akinek jó hangja van, s amellett szexi is. 
A meghallgatás során azonban kiderül, 
hogy ilyen csak a mesében létezik.
Vagy mégse? Az utolsó pillanatban esik 
be egy miniszoknyás vagány csaj, aki 
még a látszólag érzéketlen Jackre is 
hatással van. Suzie Diamond sokszor 
nem éppen szalonképes, de módfelett 
erotikus előadásmódja révén a Baker 
fiúk hamarosan ismét sikeresek lesznek. 
Ám a csúcson mindig előkerülnek a 
szokásos problémák, amelyek egy 
pillanat alatt tönkretehetik az egészet. A 
szerelem, a féltékenység, a karriervágy 
és a pénz ezúttal is majdnem mindent 
elront…
A Madách Filmklub következő vetítése: 
Azok a csodálatos Baker fiúk. 1989-ben 
készült romantikus amerikai film. A fő-
szerepben Michelle Pfeiffer, Jeff Bridges 
és Beau Bridges. (A színésznő Golden 
Globe-díjat kapott az alakításáért.) 
Időpont és helyszín: március 18. (vasár-
nap) 15 óra, Polgárok Háza. 
A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

a közös 
ünneplés 
lélekemelő 
Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és családját, valamint barátait az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepsé-
gekre. 

Március 14. 
– 10 órakor koszorúzás Pestszentimrén a református templom 

kertjében, a Vasvári Pál-kopjafánál 
– 14 órakor szalagozás Pestszentimrén a Bányai Júlia-emléktáb-

lánál 

Március 15. 
– 10 órakor „futás, ami összeköt…” – XIII. Imre–lőrinc-

futóverseny 
rajt/cél: Pestszentimrei Sportkastély

futással is 
emlékezhetünk
Pestszentlőrinc–Pestszentimre önkormányzata, a vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia, a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit Zrt. és a lőrinc 2000 sE – Futás, ami 
összeköt jelszóval – idén március 15-én is megrendezi 
az 1848-as forradalom előtt tisztelgő futóversenyt.

A futásban a korcsoportok a minitől (2012-ig bezárólag születettek) 
a veteránig (1948-ban vagy korábban születettek) terjednek, és ter-
mészetesen babakocsival is lehet nevezni. A távok 300, 700, 2000, 
3000 és 8000 méter. 

A kerékpáros futamok mezőnyverseny-jellegűek, korosztályos 
bontásban, 12 éves kortól. A részvétel feltétele a műszakilag meg-
felelő országúti vagy MTB kerékpár és a bukósisak. A kerékpárok a 
rajt előtt műszaki átvételen esnek át.

Az esemény fővédnöke Lévai István Zoltán alpolgármester.
rajt és cél: Pestszentimrei Sportkastély
Időpont: március 15. (csütörtök) 10 óra
Előnevezés: március 10-ig 
helyszíni nevezés: március 15-én 8 órától 
Nevezni a https://goo.gl/forms/2vunfuuhKWhQf85a2 címen 

lehet a név, a születési év, a lakhely és a táv megadásával. 
Az előnevezési díj: 1500 forint, amelyet a 65100118-10025774 (lő-

rinc 2000 SE) bankszámlaszámra kell átutalni.  A helyszíni nevezési 
díja 2000 forint, és a nevezés a futamok rajtja előtt 30 perccel befe-
jeződik. A Városgazda-kártya tulajdonosai és a lendületbe hozzuk! 
lakossági programban részt vevők 200 forint kedvezményt kapnak a 
nevezési díjból. A miniknek és a kerületi iskolák tanulóinak a rész-
vétele ingyenes!

Minden célba érkező emblémázott pólót vehet át, továbbá a kate-
góriák első három helyezettje érmet és tárgyjutalmat kap. (A nőket 
és a férfiakat külön értékelik.) Az abszolút 1–3. helyezettek (4. fu-
tam, férfi-női) a támogatók jóvoltából pénzdíjazásban részesülnek.

Minden eredményhirdetés után a rajtszámok alapján tombola-
tárgyakat sorsolnak ki. A versenyszámok között a nézőket és a ver-
senyzőket különféle programokkal szórakoztatják. A szervezők a 
helyszínen átöltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítanak, s hideg 
idő esetén melegedőhelyiségről és meleg teáról is gondoskodnak. A 
befutókat terülj-terülj asztalkám várja.

A részletes versenykiírás megtalálható a www.bp18.hu oldalon. 
További információ kérhető Eszes Jánostól (06-20-23 23-823, 

imrelorinc2018@gmail.com).
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15Ötödször is teniszeztek a Bókay-kertben a speciális nevelési igényű sportolók SPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Aki február utolsó szerdáján belépett a 
Bókay-kert teniszsátrába, joggal hihette, 
hogy sportsztárok foglalták el azt, mert 
annyi egykori és mai kiválóságot látha-
tott ott. Ez egyértelműen – és nagyon – 
dicsérte a versenysorozat főszervezőjét: 
Sebestyén Kata valóban mindent meg-
tett azért, hogy a legjobbakat nyerje meg 
a speciális helyzetű sportolók ügyének.

– Nem kezdem azzal, hogy sok-sok 
szaladgálással, egyeztetéssel járt, mire 
mindenkit el tudtam érni és meg tud-
tam nyerni, mert ez egy pillanatig sem 
számít. Örömmel teszem, amíg csak 
szükség van rá – mondta Kata, s az em-
ber válasza szinte már a mondatával egy 
időben készen volt. Igen, szükség van rá, 
de még mennyire…

szAKAjTónyi érem
Az idén félszáznál több speciális spor-
toló jött el a kerületbe, hogy megmu-
tassák, ki a legjobb közülük. Azért nem 
többen, mert a havas, jéghideg időjárás 
néhányakat elriasztott. érthetően…

Nem túlzunk, ha leírjuk: amikor a 
meghívott vendégek a megnyitó előtt 
felsorakoztak, szakajtónyi nagy nem-
zetközi verseny győztese, érmese állt 
a sorban. A műkorcsolyázótól kezdve 
a jégkorongozón és a kézilabdázón át 
egészen az úszóig csupa-csupa sztár mo-
solygott a pályán.

S ha már az úszókat említettük: ismét 
elfogadta a rendezők meghívását Szabó 
Tünde sportért felelős államtitkár, az 
egykori kiváló hátúszó, olimpiai, világ- 
és Európa-bajnoki ezüstérmes.

CsAK másKénT 
CsináljáK
A ma is sportos, nem mellesleg csinos 
hölgy nem véletlenül fogadja el minden 
évben a rendezők meghívását.

– A fogyatékkal élő fiatalok sporto-
lása mindig mindenkinek fontos kell 
hogy legyen. remélem, hogy az is. Az ő 
sportolásukat valahogy úgy kell kezel-
ni, mintha nem is élnének fogyatékkal, 
csak másként csinálják egy kicsit. Ezt a 
versenyt nem véletlenül rendezik meg 
már ötödik alkalommal, mert mindenki 
felsorakozik mellette. feltételezem, hogy 
ott szerepel a speciális nevelési igényű 
sportolók versenynaptárában is, mert 
tudják, itt mindig színvonalas versenyt 
vívhatnak egymással.

Nos, ilyeneket láthatott ezúttal is az 
államtitkár, akinek, mint elmondta, csu-
pán egyetlen balszerencséje volt a sport-
pályafutása alatt, az viszont végigkísérte 
őt: egy időben versenyzett a verhetetlen 
Egerszegi Krisztinával, így az olimpián, 
a vb-n és az Eb-n is be kellett érnie a do-
bogó második fokával…

mindenKi  
győzTes volT
A megjelent elismert sportolók, a nemzet-
közi versenyek dobogóját megjárt kiváló-
ságok sora azonban folytatható: az olim-
piai bajnok vízilabdázó, Märcz Tamás, az 
Európa-bajnok műkorcsolyázó, Sebestyén 
Júlia, az Ehf-kupa-győztes kézilabdá-
zó, Tápai Szabina, a magyar jégkorong-
válogatott egykori kapusa, az amerikai 
Nhl-t is megjárt Szuper Levente.

Nos, ilyen jó nevek társaságában vett 
részt a megnyitón Kucsák László önkor-
mányzati képviselő, valamint Lévai Ist-
ván Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester.

Ami a versenyeket illeti, azokról azt 
lehet elmondani, amit minden évben: ez-
úttal is színvonalasak voltak, s az egyéni 
és a páros mérkőzéseket követően való-
ban a legjobbak örülhettek.

Nem mintha a második, harmadik he-
lyezetteknek, netán a többi résztvevőnek 
szomorkodnia kellett volna, hiszen ezen a 
sportos délelőttön mindenki győztes volt.

MindEnKi JÓl Járt, AKi ütŐt rAgAdott AKI JÖN, 
AZ MINőSég
Kapitány istván, a Pestszentimrei Birkózó sportegyesület, a 
PBsE vezetőedzője negyed évszázada szolgálja e nehézatlé-
tikai szakágat a kerületben. A kiváló szakember februárban 
töltötte be a 73. születésnapját.

 
– Nem lehet nem 
észrevenni, hogy 
energiával teli „fi-
atalember”, hogy 
még mindig minden 
napját a sportágnak 
szenteli.

– Ami azt illeti, a 
birkózás valóban az 
életem középpontjá-
ban áll, így tényleg 
betölti a napjaimat, 
de azért lehetnék el-
égettebb is…

– Mi a baj?
– Sajnos, különö-

sen az utóbbi idő-
ben, szembesülnöm 
kell azzal, hogy a 
gyerekek már nem 

fordulnak olyan érdeklődéssel és olyan tömegesen a birkózás felé, mint 
mondjuk egy-két évtizede. Az iskolai toborzókról alig-alig jön el egy-két 
gyerek a klubba, s aki eljön, az is elmarad néhány edzés után.

– Ha tréfásan akar fogalmazni az ember, azt mondhatja, hiába, a nehéz-
atlétika nehéz…

– Szomorú ez, különösen annak tükrében, hogy a birkózás az egyik leg-
sikeresebb sportágunk. és ha visszatekintünk egy-két évtizeddel ezelőttre, 
még tele voltak a termek, minden edzőre szükség volt, hogy fogadni és taní-
tani tudjuk a gyerekeket.

– Adja magát a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka.
– Az, amit már régóta szajkóz mindenki. A kényelmes, hogy ne mond-

jam, eltunyult életmód, a számítógépezés őrülete. Ezek nem a sport, nem 
az edzőtermek felé viszik a fiatalokat, ami hosszú távon az egész sportág 
számára nagy bajt jelenthet.

– Gondolom, ilyenkor kibújik önből a „fanatikus”, s nem törődve a nehéz-
ségekkel, azokkal foglalkozik, akik a sport oldalán állnak. 

– Így van, akik eljönnek az edzőterembe, azok még nagyobb figyelmet és 
törődést érdemelnek. Ami engem illet, meg is adom nekik …

– Hány gyerekre kell figyelnie az imrei „kapitánynak”?
– Azt szeretném, ha százak vernék a birkózóterem ajtaját, de hát távolról 

sincsenek ennyien. Jó, ha húsz-huszonöt gyerek jár a foglalkozásokra, nekik 
jut minden energiám.

– Ez vajon meghozza az eredményét?
– látja, erre tényleg „jó” választ tudok adni, mert a szumóban is, a bir-

kózásban is sikeres volt az elmúlt évünk. rekedt-Nagy rékának köszönhe-
tően volt utánpótlás-válogatott birkózónk, aki bronzérmet szerzett a kor-
osztálya magyar bajnokságán. A szintén szumózó gazdag gergő és huszák 
Attila ugyancsak bronzot nyert a bajnokságon. A legényeim közül meg kell 
említenem a serdülőkorú Buzsi Tamást is, aki a 15. évében van, és egy év 
alatt négy súlycsoporttal ment feljebb, s lett 46-ból 57 kilós versenyzőm. 
ráadásul nagyon ügyes…

– Lehet, hogy kevesebben vannak, mint szeretné, de jönnek az eredmé-
nyek.

– Képzelje el, ha százan lennénk…
 
diáKoK és sErdülŐK
A hagyományos id. növényi norbert-emlékversenyt eb-
ben az évben is a Pestszentimrei sportkastélyban rende-
zik meg. Március 17-én 10 órától a diákkorosztályúak és 
a serdülők döntik el az országos bajnoki címek sorsát.

 

SZEPESI DEZSő 
EMléKérE
Február elején búcsúztatták el szepesi dezsőt az új közte-
metőben. Az egykori labdarúgó a sZAC-ban kezdte a pálya-
futását, s bárhova vetette is a sorsa, mindig pestszentlőrin-
cinek vallotta magát. haláláig kötődött a kerülethez, ahol az 
édesanyja is élt.

– Büszke lőrinciek vagyunk, illetve a bátyám csak volt… – mondta Sze-
pesi Tibor, aki meghatottan emlékezett meg két évvel idősebb testvéréről. 
– Mindketten a SZAC-serdülőben kezdtük rúgni a labdát, évekig ehhez az 
egyesülethez kötődtünk. Volt, hogy három Szepesi is „játszott” a csapatban, 
mert édesapánk a klubnál volt intéző.

A 77 éves korában elhunyt Szepesi Dezső öccsétől megtudtuk, hogy a 
testvére a SZAC-ból az MTK-ba került, s ott lett ifjúsági válogatott. Utána 
az NB II-es Bp. Spartacusban, majd az NB I/B-s BVSC-ben és a Volán SC-
ben játszott, 1978-ig.

– Több NB I-es csapat is csábítgatta Dezsőt, az MTK még a dél-ame-
rikai túrájára is elvitte volna, de nem tudott megegyezni az elnökkel, így 
lemaradt a nagy útról. Mindenki NB I-es szintű játékosnak tartotta, s ami-
kor edzőmeccset vívott a BVSC a magyar válogatottal, Mészöly Kálmán azt 
mondta neki, hogy „Dezső, ha az NB I-ben játszanál, többszörös válogatott 
lennél”.

Szepesi kimagasló tudású jobbfedezet volt, akit „tanáruraztak”. Baróti 
Lajos, a híres szövetségi kapitány egy BVSC–újpest-meccs után a játéko-
sainak húsz percig elemezte a játékát. Albert Flórián pedig egy barátságos 
meccs előtt megkérte, hogy ne vegyen el tőle minden labdát…

Muraközi Tibor, a SZAC tiszteletbeli elnöke így dicsérte egykori társát:
– Dezső többre hivatott, kivételes labdarúgó volt, aki kitűnően helyez-

kedett, fejelt, és rendkívüli lövőtechnikája volt. Nagyon szerettük, többször 
hívtuk játszani a SZAC-öregfiúk csapatába is. Emlékét örökre megőrizzük.

Ê (temesi)

sztárparádé

�ötödik alkalommal rendezték meg az önkormányzat támo-
gatásával a bókay-kert fedett teniszpályáin az európai spe-
ciális olimpia Tenisznapot, amelynek keretében speciális 

nevelési igényű fiúk és lányok ragadtak ütőt, bebizonyítva, hogy a 
helyzetüktől függetlenül nem áll távol tőlük a sport.

A speciális nevelési igényű sportolók bemutatóját szabó tünde sportért felelős államtitkár, kucsák lászló 
országgyűlési képviselő és März tamás olimpiai bajnok vízilabdázó is örömmel figyelte 
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átjElEntkEzési 
kérElEM
ha a szavazás napján a választópolgár az értesítőben 
megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő településen, de Ma-
gyarország területén tartózkodik (például más tele-
pülésen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás 
miatt az ország más településén tartózkodik), átjelent-
kezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő – papírala-
pon vagy elektronikus úton – az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Irodánál (OEVI). Az átje-
lentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott 
magyarországi településen tudja majd 2018. április 8. 
napján a szavazatát leadni. A kérelemnek legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon, azaz 2018. ápri-
lis 6. napján 16 óráig kell megérkeznie az oEVI-hez 
(1181 Budapest, Batthyány lajos utca 59. I. emelet).

Amennyiben valaki átjelentkezett más település 
névjegyzékébe, de időközben kiderül, hogy mégsem 
tud elutazni, és itt fog tartózkodni, Budapest Fővá-
ros XVIII. kerületében, akkor 2018. április 6-án 16 
óráig módosíthatja vagy visszavonhatja az átjelent-
kezési kérelmét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az átjelentkezési kére-
lem során a választópolgár a lakóhelye szerint nyilván-
tartásba vett jelöltek egyikére szavazhat.

Az átjelentkezéshez szükséges kérelem elérhető 
az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/
valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem 
cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon keresztül 
elektronikus úton is benyújtható a kérelem.

külképvisElEti 
névjEgyzékbE 
vétEli kérElEM 
ha a választópolgár az országgyűlési képviselők vá-
lasztásának napján, 2018. április 8. napján külföld-
ön tartózkodik, lehetősége van leadni a szavazatát, 
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telre irányuló kérelmet terjeszt elő papíralapon vagy 
elektronikus úton. A külképviseleti névjegyzékbe vé-
tellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi 
településen a nagykövetségen vagy a főkonzulátuson 
szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2018. március 31. 
napján 16 óráig kell megérkeznie a helyi Választá-
si Irodába (1181 Budapest, Batthyány lajos utca 59. I. 
emelet).

A választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe vé-
tellel egyidejűleg törlik a magyarországi szavazóköri 
névjegyzékből.

Abban az esetben, ha a választópolgár mégsem 
tartózkodik külföldön 2018. április 8. napján, CSAK 
abban az esetben tud a lakóhelye szerinti szavazó-
körben szavazni, ha legkésőbb 2018. március 31-én 
16 óráig kéri a törlését a külképviseleti névjegyzék-
ből. 

Abban az esetben, ha a választópolgárnak a koráb-
bi kérelméhez képest megváltozott a külföldi úti cél-
ja, akkor ismételt kérelem benyújtásával a külképvi-
seleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 
2018. március 31-én 16:00 óráig módosíthatja az 

a) értesítési címét, ha az OEVI vezetőjének dönté-
séről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott 
értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,

b) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a 
kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.

A külképviseleti névjegyékbe vétellel kapcso-
latos kérelem elérhető az önkormányzat honlap-
ján a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/
formanyomtatvany-kerelem cím alatt, és a www.
valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton is 
benyújtható a kérelem.

Mozgóurna-
kérElEM 
ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választó-
polgár mozgásában gátolt, egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud 
megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be papíralapon vagy elektronikus 
úton. A kérelmet a szavazást megelőzően az oEVI-
hez (1181 Budapest, Batthyány lajos utca 59. I. eme-
let) nyújthatja be legkésőbb 2018. április 6. napján 
16 óráig. 

Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoz-
tatása csak az országgyűlési képviselők választásá-
nak napján derül ki, akkor 2018. április 8. napján a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár 
legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól 
kérhet mozgóurnát.

Amennyiben az OEVI vagy a szavazás napján a la-
kóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság helyt ad 
a kérelmének (adatai és aláírása teljeskörűen szere-
pel), akkor az országgyűlési képviselők választásának 
napján a szavazatszámláló bizottság 2 tagja a tartóz-
kodási helyén felkeresi szavazata leadása céljából.

A mozgóurna-igényléssel kapcsolatos kérelem elér-
hető az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.
hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-
kerelem cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül elektronikus úton is benyújtható a kére-
lem.

válAsZtás 2018

A szAvAzási kérelmek benyújtásA
Választási tájékoztató


