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Szilárd úton járhatnak 
a kerületiek
 
Sikerrel pályázott Pestszentlőrinc-Pestszentimre

BODZAY ZOLTÁN 

Értelemszerűen elsősorban a perem-
kerületekben találhatók nagyobb 
számban olyan útvonalak, amelyek 
még nem rendelkeznek aszfaltburko-
lattal, s az értük felelős önkormány-
zatok természetesen minél inkább 
szeretnék csökkenteni az ilyen utak 
számát. Sok esetben azonban nem 
egyszerű a helyzet, mert az útszaka-
szok néha nem a kerület tulajdoná-

ban, hanem fővárosi vagy állami keze-
lésben vannak, ezért a kivitelezéshez 
szükséges pályázás előtt tisztázniuk 
kell a jogi helyzetet.

EGYEDÜL NEM MEGY
Lévai István Zoltán a program előz-
ményeiről elmondta, hogy a kor-
mány korábban hozott egy olyan 
határozatot, amely szerint 2022-re a 
még meglévő budapesti földutakat 

szilárd burkolattal kell ellátni. Az 
alpolgármester azért nevezte nagy 
jelentőségűnek a pályázatot, mert a 
külső kerületekben a földutak bur-
kolattal való ellátása régóta fejtörést 
okoz, hiszen saját erőből nem képe-
sek ezt megvalósítani. 

Az elmúlt év őszén kiírt pályázatot 
követően elkezdődött az előkészítési 
munka, amelynek során az önkor-
mányzat szakemberei a kerület va-
lamennyi földútját számba vették és 
kiértékelték, valamint hozzákezdtek 
a terveztetéshez és az engedélyezte-
téshez. Nem csupán az idő rövidsége 
okozott nehézségeket a tervek és az 
engedélyek beszerzésében, hanem kü-
lönböző jogi problémák is hátráltatták 
az előkészítést. Voltak utcák, amelyek 
nem kerületi tulajdonban vannak, 
ezért majd csak a program második 

körében kerülhetnek a pályázatba. 
Ilyen például a Búzakéve utca, ahol 
régóta várat magára az útépítés, de ál-
lami tulajdonban van a közterület, és 
közigazgatási szempontból Soroksár-
hoz tartozik, ezért most nem lehetett 
támogatásra pályázni. Ennek a jogi 
helyzetnek a tisztázása folyamatban 
van, s ezt követően az utca szerepelhet 
majd a pályázati listán.

ITT A LEHETŐSÉG
Ughy Attila hangsúlyozta, hogy a  
XVIII. kerületiek számára rendkívül 
fontos, hogy azokon a területeken, 
amelyeken kifürkészhetetlen okokból 
nem valósulhatott meg három évtize-
de a földutak szilárd burkolattal való 
ellátása, most végre lehetőség nyílik 
erre. A második legnagyobb összeg-

gel támogatott kerület polgármestere 
hozzátette, hogy erre a célra most 1 
milliárd 192 920 000 forintot nyert el 
pályázaton az önkormányzat. 

Ebből az összegből csaknem 6 kilo-
méter utat tud a kerület felújítani, ami 
várhatóan 27 utca burkolatát érinti. A 
bizonytalanságot azzal magyarázta a 
polgármester, hogy a pályázati kritéri-
umoknak feltételesen felelt meg három 
utcaszakasz, amelyről még várják azt a 
végleges hatósági engedélyt, amelynek 
alapján eldől, hogy ténylegesen meg-
kezdhet-e ott az építkezés. Egy útépítés 
rengeteg pluszfeladattal és hatósági el-
járás lefolytatásával jár, ami az érintett 
lakosoknak érthetetlennek tűnhet, ám 
hosszú távon csak a szakszerűen és a 
jogszabályi háttérnek megfelelő útfel-
újítás célravezető. 
  Folytatás a 3. oldalon

ÚJABB KAMERÁK

A TÉRFIGYELÉS ÚJABB MÓDOZATÁT próbálja ki az 
önkormányzat az illegális hulladékelhelyezőkkel 
szemben. Ennek jegyében február 28-án mobil 
napelemes kamerát helyeztek el Pestszent-
lőrinc és Pestszentimre határán. A Lőrinci út és 
a Kettős-Kőrös utca kereszteződésénél évente 
mintegy 100 köbméter illegális szemetet és 
zöldhulladékot raknak le ismeretlenek.

FORDUL A BUSZ

KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ a pestszentim-
reiek életében két buszjárat: a 184-es és 
a 284E, amelyekkel a kőbánya-kispesti 
csomópontot és Pestszentlőrinc fontos 
helyszíneit lehet elérni. A két járat végállo-
mása, a Benjámin utcai buszforduló átala-
kul: megfelelő világítást kap, és megoldják a 
felgyülemlő víz elvezetését is.

FEJLŐDŐ KERÜLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
legutóbbi, február 21-én megtartott ülésén 
egy sor olyan kérdésben határoztak, amely 
hozzájárul a kerület további fejlődéséhez. Töb-
bek között korszerűsítik és bővítik a térfigyelő 
kamerahálózatot, Pestszentimre-városközpont-
ban a Vasút utcai MÁV-állomásnál P+R parkoló 
épülhet, és számos intézményt fejlesztenek.

MÁRCIUS IDUSA

EGÉSZ EURÓPÁNAK ADTAK mintát az 1848-ban 
kihirdetett áprilisi törvények – véli Anka László 
történész, a Veritas Történetkutató Intézet Dua-
lizmus-kori Kutatócsoportjának munkatársa, a 
március 15-i Kossuth téri ünnepség szónoka. 
A szakember történelmünk legnagyszerűbb 
pillanatainak, a forradalom és szabadságharc-
nak napjainkig tartó hatásáról is beszélt.

RÚZSA KAPITÁNY

RÚZSA MAGDIT VÁLASZTOTTA a Pestszentim-
rei Könyvtár az idei esztendőre a könyvtár 
kapitányának. Az avatóünnepségen, február 
28-án megtelt a Pestszentimrei Közösségi Ház 
színházterme. A száz éve elhunyt Ady Endre 
emlékére a könyvtár versíró és rajzpályázatot 
hirdetett óvodásoknak és idősebbeknek, amely-
nek eredményhirdetését is ekkor tartották.

15. oldal 15. oldal2. oldal 4. oldal 6. oldal 8. oldal 9. oldal

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

�NAGYSZABÁSÚ PROGRAM KERETÉBEN ASZFALTOZZÁK 
LE A BUDAPESTEN MÉG MEGLÉVŐ FÖLDUTAK JELENTŐS 
RÉSZÉT VÁRHATÓAN MÉG EBBEN AZ ÉVBEN. MINDERRE 

ÖSSZESEN 8,3 MILLIÁRD FORINTOT KAPOTT AZ ÁLLAMTÓL A 
FŐVÁROS TIZENHÁROM KERÜLETE, KÖZÖTTÜK PESTSZENT-
LŐRINC-PESTSZENTIMRE.
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Csaknem 1,2 milliárd forintot nyert pályázatával a kerület FEJLESZTÉSEKEgy hónapig ingyen használhatja az önkormányzat, azután dönthetFEJLESZTÉS

BODZAY ZOLTÁN 

Valahol a „senki földjén” va-
gyunk, Pestszentlőrinc és Pest-
szentimre határán – mondhat-
nánk, ha nem tudnánk, hogy 
ez az erdővel övezett útszakasz 
már inkább Imréhez tartozik. 
A Lőrinci út és a Kettős-Kő-
rös utca kereszteződéséről van 
szó, ahol évente mintegy 100 
köbméter illegális szemetet és 
zöldhulladékot raknak le is-
meretlenek, amit rendszerint 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. és az Erdő-
gondnokság szállít el onnan. 
Mindez másként lesz ezután, 
mert –megelégelve a környe-
zetszennyezést – napelemmel 
működő térfigyelő kamerát te-
lepítettek a helyszínre. 

ÚJABB HELYEKEN
Dömötör István a kerületi ille-
gális szemétlerakás évekkel ez-
előtti súlyosabb helyzetére utal-
va elmondta, hogy az elmúlt 
időszakban tett intézkedések 
valamelyest visszaszorították a 
szennyezést, de sajnos új helye-
ket is kerestek azok, akik nem 
becsülik a környezetüket. 
– Próbálunk a szennyezők után 
menni, s ez a most telepített 
térfigyelő kamera is egy olyan 
eszköz, amivel megakadályoz-
hatjuk az illegális lerakást – 
hangsúlyozta az alpolgármester.

A korábbiakhoz képest te-
hát csökkent a kerületben az 
illegális hulladékelhelyezés, 

ám az elkövetők mindig talál-
nak újabb helyszíneket, ahol 
úgy gondolják, hogy lerakhat-
ják a szemetet. Ez a Lőrinc és 
Imre határában található útka-
nyarulat is ilyen terület, ahova 
folyamatosan letesznek hulla-
dékot. Ezért az önkormányzat 

úgy döntött, hogy kísérletkép-
pen idetelepíttet egy mobil 
kamerát, amit mindig arra a 
helyszínre helyeznek át, ahol a 
legnagyobb gondot okozza az 
illegális lerakás. 

EGYELŐRE 
INGYEN
Dömötör István elmondta, hogy 
a kamerát egy cég felajánlásából 
ingyenes használatba kapja a ke-
rület egy hónapos próbaidőszak-
ra. Ígéretes számokat jósoltak a 
kamera használatával, de az ön-
kormányzat szeretné a való élet-
ben is kipróbálni, hogy mennyire 
válik be a térfigyelés ezzel az esz-
közzel, s majd azután döntenek 
a megvásárlásáról vagy a bérlé-

séről. A próbaidőszak idején 
derül ki, hogy a kamera meny-
nyire képes az adott területet 
megfigyelni, miképpen lehet 
a rögzített információkat fel-
használni utánkövetésre, bírsá-
golásra. A cél az, hogy legyen 
olyan eszköz, amivel utána 

tudnak menni a remények sze-
rint egyre inkább fogyatkozó 
illegális hulladéklerakásnak. 

BÍRSÁGGAL JÁR
Az alpolgármester fontosnak 
tartotta elmondani, hogy fix 
kamerák a kerület más részein 
is vannak, s azok segítségével 
bírságoltak is szennyezőket. 

– A kamerák telepítése nem 
csupán az elriasztásról szól, 
hanem minden illegális sze-
metelő esetében eljárást kezde-
ményezünk. Annál is inkább, 
mert az összlakossághoz ké-
pest elhanyagolható azoknak 
a száma, akik így rongálják a 
többség környezetét – mondta 
Dömötör István. 

Sokan azt gondolják, telje-
sen rendben van, ha az erdő 
szélére kiviszik a zöldhulla-
dékot, pedig ez nem így van. 
Az alpolgármester egy példát 
mondott, amely szerint otthon 
sokan levágják a borostyánt, és 
a zöldhulladékkal együtt kivi-
szik az erdőbe, ami ott életre 
kelve kárt okoz, néhány év alatt 
hektárnyi területeket megfer-
tőzve az aljnövényzetben és 
felkúszva a fákban is. 

FOROG ÉS 
KÖZELÍT
A napelemmel működő mobil 
kamera telepítését végző cég, a 
Mobilrouter Kft. műszaki igaz-
gatója, Bódy István elmondta, 
hogy a tesztkamera viszonylag 
új megoldás. A kamera forgat-
ható, és a képe ráközelíthető az 
adott helyre. 

Előnye egy fix térfigyelővel 
szemben az olcsósága és az át-
helyezhetősége. Amikor úgy tű-
nik, hogy a mostani helyszínen 
sikerült elriasztani az illegális 
lerakókat, akkor áthelyezhető 
egy másik kritikus helyszínre. 
A tapasztalatok szerint jól alkal-
mazható a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek környékén is, 
ahol gyakran nem a rendelteté-
sének megfelelően használják az 
emberek a lerakót.

A körülbelül egy óra alatt fel-
szerelhető berendezés a műszaki 
szakember szerint több főváro-
si kerületben bevált már, akik 
használták, bővítik a kamerák 
számát. Kipróbálták Budafo-
kon, Pesterzsébeten, Kőbányán, 
Óbudán és több Budapest kör-
nyéki településen is. 

�A térfigyelés egy újabb rendszerét próbálja ki az önkormányzat az 
illegális hulladékelhelyezőkkel szemben. Ennek jegyében február 28-án 
mobil napelemes kamerát helyeztek el egy kritikus útszakasz mentén. 
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UTÁNAMENNEK AZ 
ILLEGÁLIS SZEMETELŐKNEK
Mobil napelemes kamerát helyeztek ki Imre és Lőrinc között

A Kölcsey utcában már február 
közepén megkezdték a járdaépí-
tést a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. munkatársai.

– Eredetileg kicsit később 
kezdődtek volna a munkálatok, 
de ennek a tavaszias télnek kö-
szönhetően már most nekiláttak 
– mondta Bauer Ferenc. – Előbb 
készen lesznek, és nem kell attól 
tartani, hogy a fagy tönkreteszi 
azt, ami már megépült.

A járdák karbantartását 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata a téli időszak 
kivételével folyamatosan végez-
teti saját cége, a Városgazda Zrt. 
szakembereivel. 2015-ben indult 
el 2 milliárd forintos kerettel az 
a program, amelynek célja a ke-

rület 430 kilométer hosszú jár-
daállományának szakszerű gon-
dozása. Emellett elkezdődött 50 
kilométer új járda építése is.

– Ebből néhány kilométer itt, 
az én körzetemben épült – tette 
hozzá Bauer Ferenc. – Ennek na-
gyon örülünk. Az utóbbi években 
Pestszentimrén felgyorsultak a 
változások, ami a városközpont 
megújításával kezdődött. A kerü-
letrész megőrizte az arculatát, de 
modernebb, otthonosabb lett.

A felújítás, az építés termé-
szetesen átmeneti kellemetlensé-
gekkel járhat. A képviselő gondot 
fordít a lakosság tájékoztatására. 

– A munka üteméről a Város-
gazda is küld tájékoztatást, de én 
magam is emlékeztetem a helyi-

eket, hogy mikor lesz gond pél-
dául beállni az autóval. Amikor 
pedig a munka befejeződött, és 
esetleg panasz van a kész járdá-
val, azonnal kérem a kijavítást a 
kivitelezőtől.

-kerékgyártó-

NÉGYÉVES PROGRAM A FÖLDUTAK 
MEGSZÜNTETÉSÉRE

 Idén 27 útszakasz kaphat szilárd burkolatot Pestszentlőrinc-Pestszentimrén

JÓ IDŐ VAN: ELŐBB KEZDTÉK
Pestszentimrén indult a járdaprogram tavaszi szakasza

Folytatás az 1. oldalról
A nagyszabású programról a 
leginkább érintett két kerület, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
és Csepel polgármestere  – Ughy 
Attila valamint Borbély Lénárd 
– részvételével február 22-én 
rendezett sajtótájékoztatón 
Tarlós István főpolgármester el-
mondta, hogy messzemenő tá-
mogatásával kezdődik el a Bu-
dapesten még meglévő földutak 
szilárd burkolattal való ellátása, 
amelyet korábban a fideszes 
polgármesterek kezdeményez-
tek. A várhatóan négy évig tartó 
program első fázisában 14 ke-
rületi önkormányzat pályázott 
eredményesen. Első ütemben a 
főváros területén 181 földutat 
újíthatnak fel a kerületek, 41,4 
kilométer hosszúságban, 8, 3 
milliárd forint értékben. 

FŐPOLGÁR-
MESTERI SEGÍTSÉG
Tarlós István hozzátette, hogy je-
lenleg még mintegy 225 kilomé-
ter földút található Budapesten, 

ami a teljes fővárosi hálózatnak 
5,2 százaléka. A fejlesztés első 
ütemében az összes földút mint-
egy 20 százaléka kaphat szilárd 
burkolatot. Benyújtott pályázata 
alapján támogatást nyert a II., 
III., XI., XII., XIV., XV., XVI. 
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., 
XXII. és XXIII. kerület. A két 
legnagyobb támogatást elnyerő 
kerület a XXI. és a XVIII. 

IDEI KIVITELEZÉS
– Örömmel tölt el, hogy a prog-
ramnak ebben a szakaszában a 
kerület legfontosabb útvonalait 
rendezni tudjuk, de bizakodva 
várjuk a második és a harmadik 
ütemet is, amikor azokon az út-
szakaszokon, ahol esetleg a tulaj-
donviszonyok miatt nem volt le-
hetőség a pályázaton részt venni, 
szintén támogatást nyerhetünk 
– mondta el Ughy Attila. 

Hozzátette: Pestszentlőrinc- 
Pestszentimréhez hasonlóan az 
összes önkormányzat azon dol-
gozik, hogy valamennyi kérdé-
ses tulajdonú utca jogi státuszát 

sikerüljön úgy tisztázni, hogy 
a második, illetve a harmadik 
ütemben ezek az utak is sorra 
kerülhessenek. A közbeszerzési 
eljárás eredménye hamarosan 
megszületik, így ha minden a 
menetrend szerint alakul, akkor 
március második felében elkez-
dődhet az útépítés a kerületben, 
és az ütem első felével várhatóan 
szeptember második felében vé-
geznek a kivitelezők.

ÚJABB 
ELŐKÉSZÜLETEK
– Ahol nem merültek fel prob-
lémák, és bekerülhetett a pá-
lyázatba az adott utca, az el-
nyert forrás felhasználásával a 
kivitelezőkkel március végéig 
szerződést kötnek, majd elkez-
dődhetnek az útépítési mun-
kák. A kerületben a program 
első ütemének befejezése után 
kevesebb mint 5 kilométer 
hosszú földút marad szilárd 
burkolat nélkül. Ezeknek a sza-
kaszoknak a pályázat követke-
ző körére való benyújtásához 

ugyancsak elkezdődtek az elő-
készítési munkák, s várhatóan 
az újabb ütemben támogatást 
nyernek – tudtuk meg Lévai 
István Zoltántól.

Ugyanakkor a kerület nem-
csak a földutak megszüntetésére 
fordít figyelmet, hanem a saját 
kezelésébe tartozó utak, járdák 
állapotára is. Mintegy 284 ki-
lométer hosszú belterületi út-
hálózat található a kerületben, 
amelyből 38,3 kilométer főváro-
si tulajdonban, 30,9 kilométer a 
XVIII. kerület tulajdonában, de 
a főváros kezelésében van. Az 
önkormányzat erőfeszítései el-
lenére továbbra is több tíz kilo-
méter útburkolat szorul sürgős 
felújításra. 

FOLYTATÓDÓ 
PROGRAMOK
Az önkormányzat évente 200–
250 millió forintot költ kar-
bantartási és építési munkákra, 
de az útépítés az egyik legkölt-
ségesebb feladat, így az ilyen 
beruházási igények költségei 

messze meghaladják a kerületi 
költségvetés lehetőségeit, ezért, 
ha van rá lehetőség, az önkor-

mányzat állami támogatással 
próbálja fejleszteni az útháló-
zatot.

1. Csap utca – 149,4 méter

2. Forgó utca – 76,43 méter

3. Pamut utca – 35,52 méter

4. Törvény utca – 85,09 méter

5. Lenkei utca – 152,82 méter

6. Erdősáv utca – 115,46 méter

7. Eszter utca – 94,46 méter

8.  Csőszkunyhó utca – 337,07 
méter

9.  Kappel Emília utca – 93,72 
méter

10. Lajta utca – 150,73 méter

11. Alpár köz – 31,16 méter

12. Párkány utca – 54,31 méter

13.  Boronás utca – 354,16 
méter

14.  Szántás utca – 333,46 
méter

15.  Kerékvágás utca – 899,62 
méter

16.  Termény utca – 576,33 
méter

17.  Bagamér utca – 53,03 
méter

18.  Lenvászon utca – 201 
méter

19. Zseb utca – 36,65 méter

20.  Kettős-Kőrös utca – 303 
méter

21. Olaszfa utca – 233,3 méter

22. Vág utca – 143, 4 méter

23.  Liszt Ferenc köz – 63,5 
méter

24. Közdűlő utca – 250 méter

25.  Orgonafüzér utca – 518 
méter

26. Kártoló utca – 246,72 méter

27.  Szakály utca – 376,25 
méter

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Február közepe óta folyik a járdafelújítás tavaszi üteme Pestszentim-
rén. Bauer Ferenc önkormányzati képviselő elmondása szerint az 
elmúlt öt évben csaknem 10 kilométer járda újult meg vagy jött létre 

ezen a környéken.

– A kamerák telepítése nem csu-
pán elriasztásról szól, hanem minden 
illegális szemetelő esetében eljárást 
kezdeményezünk. Annál is inkább, 
mert az összlakossághoz képest el-
hanyagolható azoknak a száma, akik 
így rongálják a többség környezetét – 
mondta Dömötör István.

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, 06-20-335-1708
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

Független, 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, 
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@egyuttpart.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.

Dömötör István alpolgármester bízik benne, hogy a kamerák elriasztják a szemetelőket

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:

Hétfő: 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: 8-17 óráig

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

Péntek: 8-14 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)

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az MSZP 
székházban (1181 Bp., Üllői u. 337.).
Bejelentkezés a 205-3045-ös 
telefonszámon hétköznapokon  
14–18 óráig.

A 27 útszakasz

A földutak szilárd burkolattal való ellátására kiírt pályázat első ütemében 
támogatást nyerő kerületi utcák:

Kocsibeálló kérhető

Azok az ingatlantulajdo-
nosok, akiket érint a járda-
felújítás, díjazás ellenében 
kérhetik a Városgazda 
Zrt. munkatársaitól saját 
kocsibeállójuk kialakítását. 
Így biztosra vehető, hogy 
hozzáértő szakember 
végzi a munkát, ráadásul 
a porta előtt egyszerre két 
probléma oldódik meg. Bauer Ferenc önkormányzati képviselő és Lévai István Zoltán a Kölcsey utcában 

megtekintette a járdafejlesztést
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Helytörténeti barangolás Pestszentlőrincen és Pestszentimrén MOZAIKKényelmesebben és biztonságosabban lesz megközelíthető az imrei csomópontFEJLESZTÉSEK

Más óvodákhoz hasonlóan a 
Cseperedő is igyekszik maxi-
málisan kielégíteni a gyermekek 
mozgásigényét, illetve megala-
pozni azt, hogy az egészséges 
életmód jegyében felnőtté válva 
is megőrizzék ezt az igényt. Az 
óvodának kiváló adottságai van-
nak a sportolásra az udvaron, s a 
felújított tornaszobának köszön-
hetően immár bent is korszerű 
körülmények között mozoghat-
nak a gyerekek. 

Az átadáson Galgóczy Zoltán 
az önkormányzat tornaszoba-fel-
újító programjának további foly-
tatására tett ígéretet, arra, hogy a 
helyiségeket a XXI. század köve-
telményeihez igyekeznek igazíta-
ni. Olyan gerinckímélő felületeket 
hoznak létre, amelyeken a gyere-
kek bátrabban mozoghatnak. Az 
alpolgármester elmondta, hogy 
korábban a Vándor óvodában 

újítottak fel hasonlóan egy helyi-
séget, és a Zenevár óvodában is 
elkezdődött egy ilyen beruházás. 

– A jó idő beköszöntével a 
gyerekek remélhetően minél töb-
bet lesznek majd a szabadban, de 
fontosak az ilyen benti foglalko-
zásokra alkalmas mozgási lehető-
ségek is – hangsúlyozta Galgóczy 
Zoltán.

Az óvodák többsége óriási 
udvarral rendelkezik, ami lehető-
séget teremt a további fejlesztések-
hez is. Az alpolgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzat minden 
óvodában nettó egymillió forintra 
bővítette a kerti játszóeszközök 
vásárlására fordítható összeget, 
ami bizonyára hozzájárul majd 
ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat, a szülők pedig örömmel 
hozzák őket a kerületi óvodákba.

Az óvoda dolgozói nevében 
Debreceni Józsefné köszöntötte 

a megjelenteket, és elmondta, 
hogy a felújítás magába foglalta 
a tornaszoba aljzatának újra-
betonozását és csúszásmentes, 
gerinckímélő sportpadlóval 
történő burkolását, a helyiség 
festését, valamint a világítás kor-
szerűsítését. Az intézményve-
zető hozzátette: a kerület átfogó 
óvodafejlesztési programjának 
egyik állomása volt ez a felújítás, 
amelyet az önkormányzat támo-
gatásával sikerült megvalósítani. 

– Igaz ugyan, hogy ennek az 
anyagi befektetésnek hosszú lesz 
a megtérülése, de talán nem kell 
sokat magyarázni a kora gyer-
mekkori mozgásfejlesztés hasz-
nosságát a mai elkényelmesedett 
világban – hangsúlyozta.

A tornaszoba kihasználtsága a 
korábbi időszakban is maximális 
volt, hiszen délelőttönként eddig 
is itt mozogtak a gyerekek, ebben a 

helyiségben folytatták a gyógytest-
nevelést, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek mozgásfejlesztését, s itt 
tartották a ovifociedzést. Délutá-
nonként pedig a néptáncfoglalko-
zás, a karateedzés és a mozgásfej-
lesztő műhely következett.

– Még az óvodások is rácso-
dálkoztak a tornaszoba válto-

zásaira, az alkalmazott színek 
ugyanis barátságosabbá tették 
ezt a kis „ékszerdobozt” – tette 
hozzá az óvodavezető. Az ese-
ményen részt vett Torma Beáta, 
a Lakatos-lakótelep egyik képvi-
selője.

Bodzay Zoltán

IDEGENVEZETŐI VILÁGNAP
Kerületünkben is érdekes és értékes programokkal várták az érdeklődőket a Tomory Lajos Múzeum munkatársai február 
22–23-án az idegenvezetők világnapja alkalmából. Három helyszínt sétáltak végig a helytörténet szerelmesei, amelyből két 
alkalommal Heilauf Zsuzsanna, a múzeum vezetője kalauzolt.

JOBB, HA SZEBB A FORDULÓ 
Hamarosan megújul a Benjámin utcai autóbusz-végállomás

ÉKSZERDOBOZ A CSEPEREDŐBEN
Kihasználják a megújult tornaszobát az óvodában

Meleg helyiségben forró teával 
fogadták a mobilkészülékeiket 
már a markukban tartó vendé-
geket pénteken. Az okostelefo-
nok Heilauf Zsuzsanna köszön-
tő és rövid programismertető 
mondatai után rövid időre át-
vették a főszerepet. Kalapemelés 
jár a kamaszkorukat már régen 
maguk mögött tudó résztve-
vőknek. Gyorsan és szakszerű-
en töltötték le a helytörténeti 
séta szakemberek által készített 
applikációját, na jó, volt, akinek 
kérésre segített Veres Miklós fej-
lesztő.

AZ ÉLŐ SZÓ 
VARÁZSA
A séta kezdetét megelőzően még 
egy kellemes feladatot teljesített 
az intézményvezető. Elsőként 

a jelenlevőknek mutathatta be 
A Pestszentlőrinci Kossuth tér 
című kiadványt.

Erős túlzás volna a helytörté-
neti séta barátjának nevezni az 
időjárást, ám a hideg szél sem 
kedvetlenítette el a sétálókat. Az 
első világháború hősi emlékmű-
ve a díszkivilágításnak köszönt-
hetően még szívbe markolóbb 
formában mutatta be a megse-
besült katona halálának pilla-
natát. Az applikáció használata 
sokaknál még váratott magára, 
ennek egyszerű oka az volt, hogy 
Heilauf Zsuzsanna felkészültsé-
gét, előadásmódját választották 
a Kossuth téri séta résztvevői.

A szombat délelőtti séta a 
Pestszentimrei Közösségi Háztól 
indult, és élve az adott lehető-
séggel, aki eddig még nem tette, 
most részben megismerhette az 

épületet. Maradt még felfedezni-
való a környéken is. Gondoljunk 
csak az olyan látnivalókra, mint a 
katolikus és a református temp-
lom, a baptista imaház a Nemes 
utcában vagy a Hősök tere. A fa-
gyos szél a sétának csak az idejét 
rövidítette meg, a sikerét nem. 

NEM MINDENKI 
FÉRT BE
Szokatlannak tűnhet az utolsó 
programot megelőzően említe-
ni a maximum 30 fős csoporttal 
kapcsolatos elvárást. Igen sokan 
olvashatták a neten megjelent 
felhívást, amelyet szó szerint 
idézünk: „Tudjátok, hogy van 
egy vietnami buddhista szentély 
a kerületünkben? Most meg is 
nézhetitek!” Több mint hetve-
nen jelentkeztek a szentélyláto-

gatásra, ám a szabály az szabály! 
A Sárkány Center Felsőcsatári 
úti találkozóhelyére pont har-
mincan érkeztek. A szentély be-
mutatását H. T. Thich Thien Bao 
buddhista tanítómester vállal-
ta. A másfél órás idegenvezetés 
mély szakmaisága mellett a taní-
tómester mosolygása és empati-
kus hozzáállása tette emlékeze-
tessé a látogatást.

Jó hír mindazoknak, akik 
helyhiány miatt lemaradtak: 
május utolsó szombatján újabb 
látogatást szervez a múzeum és 
Kardos Gábor (Értéktár Bizott-
ság), így érdemes lesz időben je-
lezni a részvételi szándékot.

Cikkeink mellett színes kerü-
leti hírekről, érdekességekről is 
olvashatnak a Tovább18.hu ol-
dalon.

Gönczöl András

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Fontos szerepet tölt be a pest-
szentimreiek életében két busz-
járat: a 184-es és a 284E. Ezek 
adnak közvetlen kapcsolatot a 
kőbánya-kispesti csomóponthoz, 
vagyis ezekkel érhető el a metró és 
a vonat is. Ugyanakkor a kerület 
külsőbb részeiben élők ezekkel a 
járatokkal érhetik el Pestszentim-

re központját, Pestszentlőrincen a 
Szarvascsárda téri csomópontot, 
a Thököly úti sportcentrumot és a 
temetőt is. Nem kell statisztika ah-
hoz, hogy lássuk: sokan és gyakran 
veszik igénybe ezeket a járatokat.

FONTOS, DE ÖREG
– Valóban fontos ez a két járat, 
amelyek végállomása a Benjá-

min utcai buszfordulóban van 
– mondta Csabafi Róbert, a kör-
zet önkormányzati képviselője. 
– Mi, itt élők, örülünk, hogy az 
önkormányzat megértette a ké-
résünket, és saját beruházásának 
köszönhetően a végállomás vég-
re levetkőzi külvárosias, kopot-
tas jellegét.

Való igaz, a buszforduló fölött 
eljárt az idő, egyáltalán nem kel-

ti egy XXI. századi közlekedési 
csomópont benyomását. A vá-
rókabin elavult, a járdák felüle-
te elöregedett, és a zöldfelület is 
frissítést igényel. Nagyobb gond, 
hogy a világítás korszerűtlen, 
tehát, aki a hosszú téli estéken 
itt várakozik, vagy innen indul 
haza, nem érzi biztonságban 
magát. És van még egy gond: bő-
vebb esőzések idején a területen 
meggyűlik a víz, ami kellemetlen 
az utazóközönség számára.
– A tervek szerint a mostani át-
alakítás valamennyi problémát 
megoldja – magyarázta Csabafi 
Róbert.

VILÁGÍTÁST IS KAP
Az önkormányzat 2011 óta 
természetesen sok figyelmet 
fordított Pestszentimre meg-
újítására: abban az évben 

kezdődött el a városközpont 
modernizálása, a budapesti 
csatornázási program végezté-
vel magára vállalta számos út 
teljes felületű helyreállítását, 

állandó piacot létesített, meg-
újultak játszóterek, parkok, 
továbbá folyamatosan vég-
zi a földutak leburkolását, és 
jelenleg folyik annak a nagy 
beruházásnak az ütemezése, 
amelyik a vasútállomás kör-
nyékét korszerű közlekedési 
csomóponttá alakítja, s egy-
ben megoldást kínál a tele-
pülésközpontban érzékelhető 
valamint növekvő parkolási 
problémákra is.

A Benjámin utcai buszfordu-
ló megújítása tulajdonképpen 
ennek a Pestszentimre moder-
nizálását célzó tervnek a kiter-
jesztése. 

Mint arról az önkormány-
zat a Városképet tájékoztatta, 
a beruházás során 3567 négy-
zetméter területet rendeznek. 
Talán a legfontosabb hír az, 
hogy a kitöredezett, meggyű-
rődött járdákat felújítják, ahol 
pedig nincs is járda, oda épí-
tenek. A végállomás kap egy 
új buszvárót, és utcabútorokat 
helyeznek ki a területre, hogy 
a várakozás kényelmesebb 
legyen. Frissül a zöldfelület: 
évelőket és lombos fákat ültet-
nek ki, az ágyásokba virágokat 
ültetnek. 

A tájékoztatás szerint három 
további problémát is megolda-
nak: a felgyülemlő víz elvezeté-
sét, amivel párhuzamosan ön-

tözőrendszert is kialakítanak a 
növények táplálásához. Végül, 
de nem utolsósorban: a busz-
forduló és környezete világítást 
is kap.
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�Együtt örültek a Cseperedő óvoda felújított tornaszobájának a febru-
ár 26-i átadóünnepségen a meghívott vendégek, a szülők, a peda-
gógusok és a gyerekek. Utóbbiak műsorral és karatebemutatóval 

köszöntötték a megjelenteket, köztük az önkormányzat képviselőit.

�Átalakul a Benjámin utcai buszforduló: a két fontos járat végállo-
másaként szolgáló terület nemcsak szebb lesz, hanem közlekedési 
szempontból biztonságosabb is, hiszen megfelelő világítást kap, és 

megoldják a felgyülemlő víz elvezetését is.

A Benjámin utcai buszforduló meg-
újítása a Pestszentimre modernizálását 
célzó tervnek a kiterjesztése. 

Búcsú Huller Ágostontól
Elhunyt Huller Ágoston képzőművész, az 5KOR csoport egyik alapítója.

Ahogy a hírt hallva felhívtuk néhányan egymást, mind ugyanazt mondtuk: olyan rendes fickó volt! 
Huller Ágoston képzőművészre mindannyian úgy emlékezünk, mint aki mindig tudott 

viccelődni, mindenkihez volt egy jó szava, bárkivel össze tudott nevetni. Pedig régóta 
küzdött a betegséggel, egy személyes beszélgetésben elmondta, hogy az évtizedek 
során használt vegyszerek problémát okoztak a tüdejében. Elmesélte, aztán legy-
intett. 

– Ez van, dolgozom, amíg lehet – mondta, és nevetett.
Szomorúan hallottam, hogy elment közülünk.
Nehéz időszakban született, 1944 áprilisában Törökbálinton. 1968-ban végezte 

el a Magyar Képzőművészeti Főiskola sokszorosítógrafika-szakát, hosszabb ideig 
alkalmazott grafikával foglalkozott, majd a nyolcvanas évek közepétől a festészet 
is érdekelni kezdte. A különböző műfajokkal napjainkig párhuzamosan foglal-
kozott.

Pestszentlőrinchez ezer szállal kötődött, hiszen itt végezte el az általános és 
a középiskolát, és itt lett tagja négy másik alkotótársával az 5KOR Képzőművész 

Csoportnak, amely 15 éve működik aktívan és termékenyen. Utolsó közös kiállí-
tásuk február 6-i megnyitóján még ott volt a Stefánia-palotában.

Huller Ágoston ötlete volt az április elsejei Szamárfül kiállítás, amely évente egy-
szer képzőművészek tucatjait hívja egybe közös alkotásra a Kondorban. Ez az egyik 
dolog, ami mindig emlékeztetni fog bennünket arra, hogy Huller Ágoston tényleg 
jó fickó volt. 

-kerékgyártó-

„TANULJ 
SZAKMÁT!” 
Kormányhivatal –  
az Önök szolgálatában
A hazai szakmák nagyágyúi adtak tanácsokat fiatalok-
nak a negyedik „Tanulj SzakMÁt!” pályaorientációs és 
szakképzési börzén. 

Közel száz kiállítóval és több száz képzéssel tartották meg idén is a 
Fővárosi Kormányhivatal „Tanulj SzakMÁt!” pályaorientációs és 
szakképzési börzéjét a MOM Sport- és Uszodaközpontban.

2019. március 5-én negyedik alkalommal rendezte meg a Fő-
városi Kormányhivatal a „Tanulj SzakMÁt!” börzét, hogy segítsék 
a budapesti gimnáziumok és szakképző intézmények végzős diák-
jait, továbbá a regisztrált, szakképzésben részt venni szándékozó 
álláskeresőket a pályaválasztásban. A rendezvény a különböző 
szakképzési lehetőségekkel hozzájárult a munka világába való be-
kapcsolódáshoz.

A rendezvénysorozat az elmúlt négy évben több ezer diáknak 
segített már megtalálni az érdeklődési körének megfelelő szak-
mát. Az idei börzén a főváros öt szakképzési centrumának közel 
62 szakképzési intézménye, további 10 nem állami fenntartású 
szakképző iskola, 20 munkáltató partner és szakmai szervezet vett 
részt kiállítóként, több mint 66 szakirányban elérhető felnőttkép-
zési ajánlattal. 

A március 5-i eseményre egész napos színpadi programmal 
készültek fel a szervezők. A délelőtti programban a Sikerszakmák 
sikeres mesterei témában Hajas László mesterfodrász, Dévényi 
Kathy sminkmester, Bede Róbert sztárséf, Deniz előadóművész, 
rapper, Kisó rádiós műsorvezető, Kricky olimpiai bajnok cukrász, 
valamint Szujó Zoltán sportriporter mesélt pályaválasztása, szak-
maválasztása történetéről és a sikerhez vezető útról. A délutáni 
program panelbeszélgetésekből állt, melyek keretében különböző 
megközelítésből mutatták be a szakképzési lehetőségeket. A láto-
gatók bekapcsolódhattak a beszélgetésekbe, és személyes kérdése-
ket tehettek fel a résztvevőknek.

A „Tanulj SzakMÁt!” rendezvényeit a www.szakmazzbuda-
pest.hu oldalon követhetik figyelemmel.
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Ez tényleg egy jó nap volt! Több mint negyven évet 
fiatalodtam vissza, amikor ezen a februári vasár-
nap estén ismét megnézhettem a televízióban 
Kósa Ferenc Küldetés című dokumentumfilmjét 

Balczó Andrásról (ugye, azt még ma sem kell hosszan ma-
gyarázni, hogy ki volt ő? „Minden idők”… satöbbi). Negy-
ven év (egészen pontosan negyvenkettő, és ehhez iga zából a 
pszichológusok tudnának szakszerűen hozzászólni, mármint, 
hogy hogyan is van az, amikor az emberben egy régi élmény 
az akkori „egyszeri” élességgel, intenzitással és jelenidejű-
séggel képes megszólalni), szóval, negyven év elég nagy idő, 
persze ha a „másik oldalról” nézzük, akkor pedig nem – már, 
ha a csontjainkban nem érezzük. Egy perc is sok, száz év is 
kevés. Ez a negyvenkét év is… ha minden marad változatla-
nul: egy másodperc csak az örökkévaló rosszban. Így, hogy 
változott: mintha valamikor a múlt évezredben lett volna. (Jé, 
de hát nem abban volt?!) 

És már nem is csak egy filmet nézünk, hanem… mintha 
farkasszemet – önmagunkkal. Kik voltunk? Mit akartunk? 
Hogyan gondolkodtunk? Kikkel szemben kellett hogy mer-

szünk legyen gondolkodni? (Meglepődöm, hogy milyen „fi-
lozofikus” gondolataim támadnak – valójában azonban nem 
csodálkozom, hiszen egyszeriben felével fiatalabb lettem 
saját koromnál.) Nem kell nagyon megerőltetni az emléke-
zetünket, hogy tudjuk: bizony, kellett a mersz mindannak a 
kimon dásához, amire a Bajnok vállalkozott. És igen, először 
is az áhítatra emlékezem. Az áhítatra, amely megülte a mozik 
nézőterét, ahol a filmet vetítették. A csöndre, a figyelemre. 
A felismerésre, ráismerésre. Aztán a tapsra a film végén. A 
lesütött szemekre, feszült arckifejezésekre. Amikor sokad-
szorra ültem be a zsúfolt nézőtérre rövid idő leforgása alatt 
(nem voltam ezzel egyedül), már nem is magára Balczóra 
voltam kíváncsi – hiszen talán álmomból felébresztve is fel-
mondtam volna minden szavát –, hanem a közönségre. Arra 
a soha nem tapasztalt élményre, hogy életem során először 
érzem körülöttem közösségbe szerveződni az embereket, a 
„közös gondolat melegénél”. Talán mégiscsak van remény? 
(Gondolhattuk akkor.) Remény, kiút… ebből a… mocsárból, 
erkölcsi szellemvárosból, ami az ország. 

Meglepő volt, hogy rövid ideig ünnepelni merte a „nyilvá-

nosság”: a sajtó tele volt elismerő kritikákkal, szép szavakkal. 
„A mi Bandink.” Mígnem… Mígnem egy láthatatlan karmes-
ter szellempálcájával ácsit nem intett. És akkor pontosan az 
ellenkezője! Fanyalgás. Gúnyolódás. A „lábában-az-ész-mit-
dumál-ez-itt” legyintések. A filmben elmesélte Balczó, hogy 
tudomása szerint müncheni futása idején volt olyan munka-
hely, ahol bezárták a hepciáskodó műhelyfőnököt, csak hogy 
nézhessék a tévéközvetítést. Nekem pedig (ha hiszitek, ha 
nem) volt olyan kolléganőm, aki a győzelem után mezitláb 
ment Kispestről haza, Újpestre – mert ez volt az ő győzelmi 
felajánlása. (És igen, mi, akik „együtt futottunk” vele Pesthi-
degkúton 1969-ben! Le a domboldalon!)

Megfakult-e mára ez a régi balczói példa? (Kérdezhetjük 
– s nem csak egy magamfajta öregasszony.) Istennel vagy az 
erkölccsel volt-e inkább baja az akkori hatalomnak, amiért 
tiltólistára tétette a filmet is, hősét is, rendezőjét is? Utóbbi, 
Kósa Ferenc, nemrég hagyta itt a földi világot, Balczó viszont 
tavaly ünnepelte 80. születésnapját – ha jól tudom, 12 gyer-
meke és számos unokája körében. Utólag is: Isten éltesse! (…
és még két nap.) 

Balczót az akkori „társadalom” tehát kiközösítette, 
de az emberek befogadták. Személy szerint nagyon is 
jó vásárt csinált.

Milyen tiszta az az egykori arc! És mennyire friss maradt 
maga a film!

Továbbra is lendületben a köznevelési és a kulturális ágazatGyermekjóléti és kulturális intézmények további fejlesztéséről is határoztakKÖZÉLET KULTÚRA

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság pályázati felhívása alapján a BRFK-Fővárosi  
Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekbalesetek megelőzése érdekében rajzpályázatot hirdet  

a budapesti óvodások és általános iskolások részére
  

A mobil várhat?! címmel.

A rajzpályázatot három korcsoportban hirdetjük meg: óvodások (3–6 év), alsó tagozatos  
tanulók (7–10 év) és felső tagozatos tanulók (11–15 év). 

A rajzoknak kiemelten a mobiltelefon és kiegészítői (például a fejhallgató) biztonságos,  
szabályos használatát kell a közlekedésben bemutatnia.

A rajzok mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

A rajzokat az alábbi címre kérjük elküldeni:  
BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság 

1149 Budapest, Hungária krt. 149. vagy 1581 Budapest, Pf.: 27.

A rajzok beküldésének ideje: 2019. április 8.

A rajz hátoldalán szerepeljenek az alkotó adatai: név, életkor, lakcím, óvoda neve, iskola neve, címe, e-mail címe, 
telefonszáma (figyelemmel az adatkezelési szabályok betartására).

A beküldött pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!

A BRFK-FBB szakmai zsűrije a legjobb rajzok alkotóit – kategóriánként 6-6 művet – díjazásban részesíti. 
A helyezést elérő gyermekeknek meghívót küldünk.

A díjátadás várható ideje: 2019. május 6. 14.00 óra
A díjátadás helye: BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály (színházterem)

 1149 Budapest, Hungária krt. 149.

További információt Veresné Bacsó Szilvia r. őrnagy, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési és Közle-
kedési Osztály főelőadója ad. Telefonszám: (06-1) 273-4000 (63-172 mellék), e-mail cím: veresneb@budapest.police.hu.

BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság

HA KICSI MÁR A KOSSUTH TÉR
Galgóczy Zoltán: Ismét lesz sörfesztivál

UTAKRÓL, NAPELEMEKRŐL ÉS 
TÉRFIGYELŐKRŐL DÖNTÖTTEK
Továbbra is napirenden a repülőtér forgalmának kérdése

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
FŐVÁROSI BALESETMEGELŐZÉSI 

BIZOTTSÁG

GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Az elmúlt években nagy figyel-
met fordított az önkormányzat az 
óvodákra, folyamatos volt a kor-
szerűsítésük. Ez idén is így lesz?
– Hasonlóképpen. 2015 óta való-
ban több óvoda lett modernebb, 
homlokzati felújításokat végez-
tünk, nyílászárókat cseréltünk, 
épületgépészeti és energetikai át-
alakításokat végeztünk, mindeze-
ket többféle forrásból. Most arra 
vagyok különösen büszke, hogy 
a 2019-es költségvetésben külön 
soron szerepelnek az óvodai kor-
szerűsítések egy 120 millió forintos 
kerettel. Különösen büszke vagyok 
arra, hogy a körzetemben valósult 
meg a kilencvenes évek óta a má-
sodik legnagyobb ilyen beruházás: 
a Lurkó-liget óvoda tornaszobájá-
nak és csoportszobájának kialakí-
tása. A Csemete, a Gyöngyszem és 
a Mocorgó óvodában kazánt cseré-
lünk, a Bóbita, a Napsugár és a Va-
ckor óvodában a fűtéshálózat újul 
meg, a Vackor mellett a Zenevár 
óvodában a melegvíz-ellátás is át-
alakul. Újdonság az idén induló 
tudatos játszóeszköz-vá-
sárlási program, 
amelyben min-
den óvodánk 
– ez 20 fő- és 
9 tagóvodát 
jelent – 
nettó 1 
m i l l i ó 
forint 
é r -
ték-

ben vásárolhat udvari játszóeszkö-
zöket. Az elmúlt években minden 
óvoda udvarán létesült sportpálya, 
ahol volt rá hely, de azért, hogy rossz 
időben, bent is tudjanak a gyerekek 
mozogni, tavaly elindítottuk a tu-
datos tornaszoba-építő programot, 
amelyet 

ebben az évben folytatunk. Két dol-
got említenék még: ahol szükséges, 
vizesblokkot is cserélünk, illetve 
elkezdtünk az óvodákban áttérni a 
LED-világításra, ez ugyanis nem-
csak energiatakarékos, és tartós, 
hanem a fejlődésben lévő gyerekek 
látásának is előnyösebb.

AZ ÖTVENÉVES 
DOHNÁNYI
– Az iskolák a tankerület 
irányítása alá tartoznak, 
de az önkormányzat ön-

ként vállalt feladatá-
nak tekinti az oktatás 
támogatását. Lesz-e 
változás?
– Nem. A mi kerüle-
tünkben a mi gyere-

keink tanítása, nevelése 
folyik, egész egyszerűen 

érdekünk, hogy a saját 
eszközeinkkel részt 

vegyünk 

e munka minőségének fenntar-
tásában. A pedagógiai innová-
ciós tartalékból taneszközöket 
szerezhetnek be az iskolák, és 
szakmai utakat, képzéseket 
szervezhetnek. A költségvetés-
ben külön sor van az ifjúság-
nevelési programok támogatá-
sára, és erre fordítható még a 
művelődési tartalék is. 
– Nemcsak a köznevelésben, a 
kultúra egyéb területein is so-
kat vállal az önkormányzat. 
Mennyiben támogatja például a 
Dohnányi zeneiskola jubileumi 
programját?
– Természetesen minden le-
hetséges eszközzel mögöttük 
állunk. Az ötvenéves Dohnányi 
a kerület egyik büszkesége, egy 
átlagos évben is támogatja az 
önkormányzat, de az idei ün-
nepi sorozat finanszírozásában 
is számíthattak ránk. Nagyon 
színvonalas az egész éven át 
tartó és egy karácsonyi kon-
certtel záruló sorozat.

RÁKÓCZI-
EMLÉKÉV

– Eddig mindig odaállt az ön-
kormányzat az emlékévek 

programjai mögé is, 
természetesen támo-

gatóként. Mi vár-
ható a 2019-es 

Rákóczi-emlékév-
ben?

– Elsősorban 
sok tanulmá-

nyi verseny 
és pályázat. 
Az elmúlt 

é v t i z e -
dekben 
renge-

t e g 

ilyet lebonyolító dr. Grünvald 
Mária intézményvezető szerve-
zi az egyiket, az Eötvös iskola 
tanárai a másikat. Lesz rajzver-
seny, korabeli ruhák tervezésére 
kiírt pályázat, egy nyári tábor 
a Rózsa Művelődési Ház szer-
vezésében, címerfestő verseny, 
korabeli ételek versenye és Rá-
kóczi-túrós-készítő verseny, az 
utóbbi kettő ősszel a Bókay-ker-
ti Napok keretében.
– A pályázatokra, tanulmányi 
versenyekre láthatóan nagy fi-
gyelmet fordít az önkormányzat.
– Természetesen mindenki-
nek fontos, hogy a gyerekek a 
legfiatalabb kortól lehetőséget 

kapjanak az ismereteik bővíté-
sére, valamint arra, hogy pró-
bára tehessék a tudásukat. A 
tehetséggondozást komolyan 
kell venni. 2015-ben Varga Fe-
renc kezdeményezésére indí-
totta el a Kondor Béla Közös-
ségi Ház az önkormányzattal 
közösen a Gyermekszemmel 
rajzpályázatot iskolásoknak, 
ami nagy sikert aratott. Egy 
évvel később az én javasla-
tomra már óvodásoknak is in-
dult pályázat Csillagszemmel 
címmel. A rajzolás nemcsak 
önkifejezés, hanem komoly 
fejlesztő tevékenység is. És ne 
feledkezzünk meg az Arany-
gáláról, amelyen azok a felsős 
és alsós tanulók részesülnek 
önkormányzati elismerésben, 
akik valamilyen tantárgyban 
kiemelkedők.
– Rengeteg a kiállítás a kerület-
ben. Mintha a képzőművészek 
szeretnének itt bemutatkozni.
– Százezer lakost meghaladó ke-
rület a miénk, és büszkék lehe-
tünk arra, hogy több mint száz 
aktív képzőművész él és dolgo-
zik itt. A legtöbben két jelentős 
csoportba tömörülnek, sokszor 
együtt mutatkoznak be. És van 
hol, hiszen kiállítóhelyünk akad 

bőven, bár igaz, a legaktívabb 
az ilyen események szervezésé-
ben a Kondor. Ez az intézmény 
kezdeményezte tavaly a Magyar 
Festészet Napjához kapcsolódó 
egész programsorozat megszer-
vezését is. Az önkormányzat 
ebben az évben is szívesen tá-
mogat minden ilyet.

LÁTVÁNYOS 
FESZTIVÁLOK
– Más művészeti ágakat is?
– Tudok említeni néhányat. 
Pártolunk színházi előadáso-
kat. Például most hosszabbí-
tottuk meg három évre a szer-

ződést a Rózsában működő 
Lőrinci Színpaddal. A népzene, 
a néptánc fontos számunkra, 
ezért támogatjuk a Tébláb mű-
vészeti iskolát, és – bár nem 
művészeti ágról van szó – ne 
feledkezzünk meg a Tomory 
Lajos Múzeumról. Kiváló in-
tézmény, rengeteg eseményt 
szerveznek, büszkék vagyunk 
a munkájukra. 2018-ban adtuk 
át az intézménynek a felújított 
Herrich–Kiss-villának, ahova 
folyik az állomány átköltözte-
tése. Rendkívül pezsgő kultu-
rális életünk van, nehéz úgy 
beszélni, hogy valami ki ne 
maradjon.
– Egyvalami semmiképpen ne 
maradjon ki: a fesztiválok.
– Igaz, ezekről valóban érde-
mes beszélni. Hármat emelnék 
ki közülük, mégpedig azért, 
mert ezekkel kapcsolatban né-
hány dolog változik. Ebben az 
évben a Tavaszköszöntő Fesz-
tivált Pestszentimrén, a Sport-
kastély mellett rendezzük meg, 
áprilisban. A Szüreti Fesztivál 
a szokott helyén, a Kossuth té-
ren lesz, az augusztusi Kézmű-
ves Sörfesztivál viszont most 
ideiglenesen beköltözik a Bó-
kay-kertbe.

BODZAY ZOLTÁN 

A XVIII. kerületben üzeme-
lő térfigyelő rendszer szakaszos 
felújítása a Havanna- és a Szent 
Lőrinc-lakótelepen a kamerák 
cseréjével, illetve a korszerűtlen 
hálózat helyett optikai vezeték-
rendszer kiépítésével 2018-ban el-
kezdődött. Részben kormányzati 
támogatással, részben helyi forrás-
ból most lehetőség van a rendszer 
további korszerűsítésére. 

A TÉRFIGYELÉS 
BŐVÍTÉSE
A tervezett beruházás kereté-
ben a Gloriett- és a Lakatos úti 
lakótelep hálózatának felújítása 
valósulhat meg új kamerák tele-
pítésével, újabb kamerapontok 
kialakításával és optikai vezeték 
kiépítésével. Az új hálózat hely-
színeit részben a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság bevonásával, 
részben a jogos lakossági igények 

alapján választották ki. Ugyan-
csak részét képezi a projektnek 
a rendőrség épületében működő 
elavult hardver- és szoftverrend-
szer komplex felújítása és frissí-
tése annak érdekében, hogy az új 
kamerahelyszínekkel is kibővített 
hálózat nagyobb üzembiztonság-
gal és jobb minőségű kamerafel-
vételekkel működjön.

A beruházás keretében 17 
helyszínen új térfigyelő kamerát 
telepítenek, 25 ponton korszerű-

sítik a meglévő kamerákat, kicse-
rélik a hálózatot optikai vezetékre, 
valamint elvégzik a rendőrségi fej-
lesztéseket. Mindez mintegy 92,2 
millió forintba kerül, amiből 80 
millió forint a támogatás. A tes-
tület egyhangúlag elfogadta az 
önkormányzat által a térfigyelő 
rendszer fejlesztése és bővítése 
érdekében benyújtott beruházási 
alapokmányt. 

TAKARÉKOS 
NAPELEMEK
Egyetértésben fogadták el a képvi-
selők a földútépítések beruházási 
alapokmányáról szóló előterjesz-

tést is, amelynek előzményéhez 
tartozik, hogy az elmúlt hetekben 
ítélt meg a kormány a budapesti 
kerületek még meglévő földútja-
inak aszfaltozásához mintegy 8,3 
milliárd forint értékű támogatást, 
amiből a XVIII. kerület a második 
legnagyobb összegű forráshoz jut. 

Döntés született a napelem-
rendszerek telepítésére vonatkozó 
pályázatról is. Ennek értelmében 
a képviselő-testület felkérte a te-
lepülésfejlesztési és fenntartható 
fejlődési bizottságot az egylakásos 
lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése céljából nap-
elemes rendszerek telepítéséről 
szóló pályázat előkészítésére és 
kiírására. A támogatási keretösz-
szeg 10 millió forint, amelyet az 
érvényes pályázatok benyújtásá-
nak sorrendjében ítélnek oda a 
keretösszeg kimerüléséig. A vissza 
nem térítendő utólagos támogatás 
legkisebb igényelhető összege 100 
ezer forint, míg a megítélhető leg-
magasabb összeg 200 ezer forint. 

TOVÁBBI 
FEJLESZTÉSEK
Mindezeken túl döntés született a 
testületi ülésen a Bajcsy-Zsilinszky 
utca 74. alatti ingatlanon építendő 
röplabdacsarnok létesítéséről, vala-
mint óvodák, gyermekjóléti és kul-
turális intézmények további fejlesz-
téséről is. Elfogadták a képviselők a 
kerület települési környezetvédel-
mi programjának felülvizsgálatát, 
valamint a „Pestszentimre-város-
központ Vasút utcai MÁV-állomás 
P+R parkoló építése” beruházási 

alapokmányt is. 
A testületi ülésen az elmúlt 

időszakban történt több más ese-
mény mellett Ughy Attila tájékoz-
tatta a képviselőket arról, hogy a 
Miniszterelnökség meghozta dön-
tését a kerületi földutak pályázatá-
nak ügyében. Ennek értelmében 
a kormány 1 milliárd 192 millió 
920 ezer forint értékű támoga-
tásban részesíti Pestszentlőrinc-
Pest szent imre önkormányzatát a 
belterületi földutak szilárd bur-
kolattal történő ellátásához. Ezzel 
pedig jelentős lépést tesz a XVIII. 
kerület is ahhoz, hogy a területén 
felszámolja az összes földutat.

A FŐVÁROSSAL 
EGYÜTT
A polgármester ismertette a kép-
viselőkkel, hogy a repülőtér for-
galmáról, zaj- és légszennyezéséről 
egyeztetést tartottak Tarlós István 
főpolgármesterrel, az érintett ke-
rületek polgármestereivel, alpol-
gármesterekkel és a kerületek lako-
saival. Tárgyaltak többek között a 
2018. augusztus 16-tól érvényes in-
dulási eljárás visszaállításának lehe-
tőségeiről a változtatást végrehajtó 
HungaroControl Zrt., illetve a Bu-
dapest Airport Zrt. képviselőivel is. 
Az egyeztetések, az akcióterv sze-
rinti lépések, illetve a zajmérések 
az adott területeken folyamatban 
vannak. A kiértékelést követően 
Ughy Attila és az érintett települé-
sek vezetői a főpolgármesterrel kö-
zösen javaslatot tesznek a kormány 
illetékes szaktárcájának az általuk 
szükségesnek tartott lépésekre.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Kétségtelenül felcsigázza az érdeklődést, hogy Galgóczy Zoltán sze-
rint idén is nagy tömegeket vonzó produkciók várhatók az augusztusi 
Kézműves Sörfesztiválon, de a kerületi kulturális életben ezen kívül is 

nagyon sok érdekes történik. Az „egyebekről” kérdeztük köznevelésért és 
kultúráért felelős a kultúráért felelős alpolgármestert.

�Az önkormányzat képviselő-testületének legutóbbi, február 21-én 
megtartott ülésén egy sor olyan kérdésben határoztak, amely hozzá-
járul a kerület további fejlődéséhez.

A beruházás keretében 17 helyszínen új térfigyelő kamerát telepítenek, 25 ponton korszerűsítik a meglévőket

VÉDD A BRINGÁD!
A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai várják a kerékpár-tulajdono-
sokat az ingyenes BikeSafe-regisztrációra.  

A kerékpárok adatait ingyenesen rögzítjük egy nyilvántartási rendszerben, ami egy 
későbbi bűncselekmény esetén megkönnyíti a rendőrség munkáját, és elősegíti azt, 
hogy a bicikli mihamarabb visszakerüljön a jogos tulajdonosához.

Kerékpárjukkal az alábbiak szerint várjuk az érdeklődőket a BikeSafe-regisztrációra.
Időpont: 2019. március 20-án 15.00 és 17.00 óra között 
Helyszín: BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (1183 Bp., Üllői út 438.)

Kik voltunk, és mit akartunk? – erre válaszolt egy fiú, nem 
a házból, de a hazából, és joggal csodálkozhatunk, hogy a Baj-
noknak még mindig igaza van…

Galgóczy Zoltán bízik benne, hogy az idei sörfesztiválon igazi sztárvendég fog fellépni

Annyit árulhatok el, hogy egy világhírű 
retró zenekar meghívásán dolgozunk.
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Rúzsa Magdi elérzékenyülve fogadta a Könyvtár Kapitánya címet KULTÚRAA dualizmus korában még a törvények megszületését ünnepeltékKULTÚRA

AZ ESZMÉK 
TOVÁBB ÉLNEK

Minta Európának: az 1848. áprilisi törvények 

VÁROSKÉP 

– Ön szerint mit jelent a március 
15-i nemzeti ünnepünk?
– E napon emlékezünk az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc eseményeire, hőseire. Nem-
zeti ünnepünk egy több mint 
másfél esztendős történelmi 
eseménysorozat összefoglalója, 
amely 1848. március 15-én kez-
dődött, és véleményem szerint az 
1849. október 6-i fővárosi és ara-
di kivégzésekkel zárult le. Ezek 
a hónapok a magyar történelem 
legnagyszerűbb pillanatainak 
tekinthetők. Március 15-én rob-
bant ki a forradalom Pest-Bu-
dán, amely a tömegbázisát adta 
a későbbi eseményeknek, így 
április 11-én Pozsonyban az 
utolsó rendi országgyűlés, a di-
éta elfogadhatta a rendszerváltó 
törvényeket, amelyeket gróf Bat-
thyány Lajos kormánya terjesz-
tett elő.

MEGSZÜLETETT  
A MODERN ÁLLAM
– Milyen szempontból tekinthe-
tők rendszerváltónak az áprilisi 
törvények?
– E jogszabályok társadalmi ér-
telemben felszámolták a feudális 
rendet, eltörölték az azzal járó 
kötöttségeket. Az ország lakosai a 
törvény előtt egyenjogú állampol-
gárokká váltak. Bevezették a köz-
teherviselést. A politikai beren-
dezkedés is megváltozott, letették 
a modern állam alapjait a sajtósza-
badságról, a felelős kormányról, 
az állandóan ülésező parlamentről 
és a népképviseleti választásokról 
szóló törvényekkel. A dualizmus 
korában március 15. és április 11. 
rivalizált egymással, mint ünnep-
lésre méltó nap, s 1898-ban áp-
rilis 11. győzött, ennek nemzeti 
ünneppé nyilvánításáról született 
törvény. A dátum később módo-
sult. Ennek az adta az aktualitá-
sát, hogy a kiegyezés során újra 

hatályba léptek ezek a novellák, 
és ezen nyugodott az 1867 és 1918 
közötti korszak alkotmányos be-
rendezkedése.

A KÉNYSZER 
HATÁSÁRA
– Hogyan torkollhatott fegyveres 
harcba az 1848-ban törvényes 
úton lezajló átalakulás?
– A Habsburg császári-királyi di-
nasztia nem volt hajlandó tudo-
másul venni, hogy az uralkodó jo-
gosítványai gyengülnek, hogy egy 
felelős kormánnyal és országgyű-
léssel kell osztoznia a hatalmon. 
Ezt csak kényszer hatására fogad-
ta el, mert ’48 tavaszán Itáliában, 

Bécsben, Prágában, a Magyar 
Királyságban, vagyis birodalom-
szerte forradalmak robbantak ki. 
A császári udvar nem tudott ennyi 
irányban eredményesen politizál-
ni egyszerre. A nyarat erőgyűjtés-
re használta fel, majd a háttérből 
felpiszkált Jellasics horvát bán 
támadása után nyíltan felvállalta 
a fegyveres küzdelmet. Hangsú-
lyozom, ezáltal a császári-királyi 
ház lépett le a törvényesség talajá-
ról, és a magyarok védelmezték az 
április törvények által keletkezett 
jogokat. Ezek fennmaradása, jo-
gaink megőrzése érdekében folyt 
részünkről a szabadságharc.

A HARC NEM 
BUKOTT EL
– Miért állítja, hogy 1848–49 a 
magyar történelem legnagysze-
rűbb pillanatai közé tartozik?
– Az április törvények a kor 
mércéjével mérve Európa-szer-

te mintaértékűek voltak. A mi 
fegyveres küzdelmünk tartott 
ki a legtovább. Az ellenállást a 
semmiből építettük fel, néhány 
hónap alatt megteremtve a had-
seregszervezés feltételeit. Szám-
talan győztes csatát vívtunk, a 
nemzeti emlékezet rengeteg bá-
tor és tehetséges hadvezér, hon-
védtiszt nevét örökítette meg 
számunkra. Szabadság-
harcunkat csak nagy 
túlerővel, orosz 
cári beavatko-
zással tudták 
a Habsburgok 
leverni és álta-
la az abszolút 
h a t a l m u k a t 
restaurálni. Le 
kell szögezni: a 
szabadságharc 
nem elbukott, 
hanem katonai ér-
telemben leverték. 
Korabeli veze-

tőink: Batthyány Lajos, Görgei 
Artúr, Kossuth Lajos kiváló tel-
jesítményt nyújtottak, példakép-
ként tekinthetünk rájuk. Negy-
vennyolc eszméi tovább éltek, 
és ezek mentén történt meg a 
kiegyezés 1867-ben a császá-
ri ház és Magyarország között. 
Így jött létre a dualizmus kora, 
amely történelmünk legprospe-
rálóbb korszakának tekinthető 

gazdasági, kulturális ér-
telemben egyaránt. 

Sajnálatos, hogy az 
első világháború 
elvágta azt a fejlő-
dési folyamatot, 
amelynek esz-
méi 1848. márci-
us 15-én a pesti 
utcán diadalra 
jutottak, jogsza-

bályi kereteit pedig 
az április törvények 

biztosították.

�Egész Európának adtak mintát az 1848-ban kihirdetett áprilisi tör-
vények – véli Anka László történész, a Veritas Történetkutató Inté-
zet Dualizmus-kori Kutatócsoportjának munkatársa, a március 15-i 

Kossuth téri ünnepség szónoka. A szakembert a forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről kérdeztük.

Ünnepi események
Az önkormányzat március 14-én 9 órára a Kossuth téri koszorúzási ünnep-
ségre várja a kerületieket. Az ünnepség szónoka dr. Anka László történész 
lesz. Ugyanezen a napon 15 órakor Pestszentimrén a Bányai Júlia-emlék-
táblánál is lesz megemlékezés. Március 15-én 10 órakor a Pestszentimrei 
Sportkastély elől indul a hagyományos Imre–Lőrinc-futóverseny.

Különleges, nem a szokásos han-
gulata volt a megnyitó ünnep-
ségnek. Már a tömött sorban ér-
kező alkotók ujjongása – Nézd, 
anyu, az alsó sorban jobbról a 
harmadik festmény az enyém! 
– és az őket elkísérő szülők lel-
kesedése megadta az alaphangot 
a kiállítás sikeréhez. Ráadásul az 
értő szervezők más művészeti 
ágak ifjú képviselőinek előadását 
is beiktatták a programba.

Az iskola igazgatója, Kuti 
Margit köszöntötte Ughy Attila 
polgármestert, Galgóczy Zoltán 
és Szarvas Attila alpolgármes-
tert, aki egyben a katolikus isko-
la igazgatóhelyettese, dr. Soósné 
Varga Mariann igazgatóhelyet-

test és V. Péter Mária felkészítő 
tanárt a kiállítás rendezőit, és a 
nagy számban megjelent vendé-
geket, majd a mikrofon elé invi-
tálta Ughy Attilát, akinek meg-
nyitó gondolataiból idézünk: 

– Kodály Zoltán az Esti dal 
címet adta annak az Erdő mellett 
estvéledtem kezdetű népdalnak, 
amelyet maga gyűjtött 1922-ben 
Pásztón. Az itt látható alkotások 
nagy részét ez a mű ihlette. A 
felső tagozatos gyerekek a kép-
zőművészet gazdag eszköztárát 
felhasználva formálták a dalla-
mot képekké. Kincseket hallot-
tatok, és a kincsekből újabb kin-
cseket varázsoltatok. Gratulálok 
az alkotásokhoz! 

A megnyitó sikeréhez hoz-
zájárult Tolnai Tamás bravúros 
versmondása, a Kenderkóc 
néptáncegyüttes tüzes tánca és 
a Gerlice népdalkör hangulatos 
bemutatója is. 

-gönczöl-

A KÖZTÜNK ÉLŐ KÖLTŐFEJEDELEM
Megkezdődött a PIK-ben az Ady 100 programsorozat

ÁPOLJÁK ÉS ŐRZIK A RÉGI KINCSET
Nyolcvan tehetséges diák alkotása a Szent Lőrincből

GÁLL ANNA 

Február 28-a délelőtt, már igazi 
tavaszi idő, közel húsz fok, szik-
rázó napsütés. A Pestszentimrei 
Közösségi Ház színháztermét 
ellepték a kerületi óvodások, 
alsó tagozatosok és a hozzátar-
tozóik. Az Ady 100 programso-
rozat nyitórendezvénye kezdő-
dik éppen, aminek szervezője a 
FSZEK Pestszentimrei Könyvtár, 
Fodor Beatrix intézményvezető-
vel az élen. A száz éve elhunyt 
Ady Endre emlékére a könyvtár 
versíró és rajzpályázatot hirde-
tett óvodásoknak és valamivel 
idősebbeknek. Több mint két-
száz pályamű érkezett be, az 
illusztrációk megzenésített ver-
sekhez vagy dalokhoz készültek. 

Született rajz Sün Balázs törté-
netéhez, míg mások a farsangi 
mulatságról vagy altatódalokhoz 
készítettek rajzokat. 

A VERS ÖRÖK
Az eseményt Ughy Attila nyitotta 
meg. A polgármester elsősorban 
azt hangsúlyozta, mennyire fontos 
még a mai világban is a költészet.

– Egy olyan virtuális, modern 
korban élünk, amelyben az em-
berek avítt dolognak tartják a ver-
seket, a költőket pedig egy letűnt 
világ hírnökeinek. Ez az a kor-
szak, amikor igazán szükség van 
egy szilárd pontra az életünkben, 
vagyis a nemzet nagyjaira, a köl-
tőkre – mondta. – Azok az eszmék 
és értékek, amiket ezek az egykori 

alkotók képviseltek, a nemzethez 
való hűség, a remény vagy a ret-
tegés a bizonytalanságtól, ma is 
érvényes és aktuális gondolatok. 
Meg kell becsülni és óvni, vigyázni 
arra, ami a miénk. A Pestszentim-
rei Könyvtár a kultúrmissziós tö-
rekvés bölcsőjévé nőtte ki magát, a 
célunk pedig az, hogy minél több 
gyereket a könyvek szeretetére 
neveljünk. Akkor Ady 200 is 
lesz egyszer.

TÖBB MINT 
EZER OLVASÓ
A Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár főigaz-
gatója, dr. Fodor Péter 
arról beszélt, hogy bár Ady 
Endre verseinek első kiadá-

sait kikölcsönözni nem lehet, a 
központi könyvtárban megte-
kinthetők a könyvritkaságok.

– A pestszentimrei tagkönyv-
tár állandó beiratkozóinak 
s z á m a 

idén már 1050 fölött jár, ami 
azt bizonyítja, hogy az emberek 
nemcsak szeretik, de szerencsé-
re használják is a könyvtárat – 
mondta örömmel a főigazgató.

A megnyitót követően az Ady 
Endre Általános Iskola diákjai 
előadtak egy zenés Ady-csokrot 
pedagógusuk gitárkíséretével, 
majd a versíró és rajzpályázat 
díjátadó ünnepsége következett. 
Ekkor hirdették ki Az év gyere-
kolvasója cím nyertesét is: az el-
ismerés a még karácsony napján 
is a könyvtár nyitvatartását leső 
Czimer Zaláné lett.

RÚZSA MAGDI 
AZ ELSŐ NŐI 
KAPITÁNY

A meghitt ünnepség Rúzsa Mag-
dolna Könyvtár Kapitányává 
avatásával zárult, a népszerű éne-
kesnő első hölgyként érdemelte 
ki az elismerő titulust. (Az előző 
két évben Varró Dániel és Lackfi 
János költő volt a „kapitány”.)

– Különösen szép nap ez a mai, 
szinte olyan, mint egy időutazás. 
Nem készültem beszéddel, nem 
szerettem volna, ha itt ma mű-

vésznőként tekintenek rám, ha-
nem inkább egy olyan lányként, 
aki egykor úgy járt Kishegyesen 
az Ady Endre Kísérleti Általános 
Iskolába, mint most ezek a gyere-
kek itt a kerületben – érzékenyült 
el a délvidéki születésű énekesnő.

Magdi annak idején édesany-
ja hatására kezdett Ady-verseket 
olvasni, amelyek az idő múlásá-
val önkifejezésének az eszközévé 
váltak. S énekesnőként a mai na-
pig hasznát veszi a verstanulás-
nak, hiszen a dalszövegeket is 
memorizálnia kell.

– Nagyon hálás vagyok a 
sorsnak, hogy olyan pályán kö-
töttem ki, ahova ilyen szépen 
becsempészte az élet a verseket – 
mondta. Búcsúzásként pedig el-
szavalta – igen, kivételesen nem 
elénekelte – Életfolyó című szer-
zeményét, amelyet követően a 
rajzpályázat díjazottjai huszonöt 
szál tulipánnal „jutalmazták” a 
produkciót.

Magditól pedig csak annyit 
hallottam: – Itt jó kapitánynak 
lenni!

A versíró és a rajzpályázat 
díjazottjait lásd a bp18.hu 
oldalon.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Garantáltan jobban működik a nem kimondottan lélekemelő hivatali 
ügyintézés, ha a polgármesteri hivatal előterében nyolcvan diák tehet-
ségtől, fantáziától duzzadó képzőművészeti alkotása fogadja a belé-

pőket. Ez történt február 18-án, amikor a Városháza Galériában a Szent 
Lőrinc Katolikus Iskola tanulóinak alkotásaiból Adjon Isten jó éjszakát, küld-
je hozzánk szent angyalát címmel rendezett kiállítás megnyitóját tartották.

�Vajon mi köt össze több száz pestszentimrei kisiskolás gyermeket 
korunk egyik leg(el)ismertebb hazai művésznőjével, az ábrándos han-
gú Rúzsa Magdolnával? Kivételesen nem annyira az éneklés, mint 

inkább a költészet szeretete, meg persze a valaha élt és alkotó magyar 
költők egyik legnagyobbika, Ady Endre.
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Házhoz jöttek Franciaország különlegességei MOZAIKKépekkel segítik a beszédterápiátKULTÚRA

Ezúttal nem a labda zsonglő-
reinek, a szép cseleknek vagy 
a test-test elleni küzdelemnek 
a megcsodálásáért jöttek össze 
a sportbarátok a pálya mellett, 
hanem hogy végső búcsút ve-
gyenek egy társuktól. Második 

otthonában, a PSK sporttelepén 
búcsúztatták március 2-án csa-
ládtagjai, sporttársai, barátai, is-
merősei, régi munkatársai And-
rássy Gézát, a Pestszentimrei 
Sportkör egykori elnökét. 

A Pestszentimrén sokak által 

ismert és szeretett sportvezető 
múltját a PSK elnöke és elnöksé-
gi tagjai méltatták, hiszen életé-
nek meghatározó helyszíne volt 
a klub. Ha valakiről elmondható, 
hogy minden szálával, teljes éle-
tével kötődött Imréhez, az ő volt. 

Itt született 1949. február 12-én, 
s itt, a Bocskai utcában élte végig 
néhány nap híján hetven életévét. 

Az emlékezők között Lévai 
István Zoltán alpolgármester, a 
PSK elnökségének tagja is feli-
dézte a sportember múltját, azt, 
hogy a családtagjai is sportsze-
retők és aktív sportolók voltak. 
Elmondta, hogy Andrássy Géza 
nagyapja intézője és vezetősé-
gi tagja is volt az egyesületnek, 
édesapja pedig elismert focista 
volt, aki az ötvenes években ját-
szott Pestszentimrén is. And-
rássy Géza ezért már korán be-
kapcsolódott a helyi sportéletbe. 

Mindene lett a labdarúgás. 
Maga is játszott a PSK külön-
böző korosztályos csapataiban, 
majd 1984-től 25 éven keresz-
tül aktívan részt vett a sportkör 
munkájában, edző, vezetőségi 
tag, majd 1994-től 2006-ig az 
egyesület elnöke volt. Eközben 
megszervezte a labdarúgó-, a 
női kézilabda és a sakkszakosz-

tályt is. Legfőbb célja a sportkör 
működésének stabilizálása volt. 

Többek között az ő határo-
zott kiállásának volt köszön-
hető, hogy a sportkör ezen a 
helyen meg tudott maradni, 
hiszen két alkalommal is volt 
olyan szándék, hogy az ingat-
lant más célra hasznosítsák. Ő 
harcolta ki, hogy az akkori ön-
kormányzat támogassa a sport-
kört és járuljon hozzá a pálya 
fenntartási költségeihez. Ennek 
eredményeként jött létre az az 
üzemeltetési és támogatási szer-
ződés, amely azóta is fontos pil-
lére a napi működésnek. 

– Meghatározó alakja volt az 
immár 113 éves sportegyesület-
nek. Igazi példakép, lokálpat-
rióta, aki nélkül a klub ezen a 
helyen már megszűnt volna, és 
nem érte volna meg jubileumi, 
századik évét sem – búcsúzott a 
sportembertől egykori játékosa, 
Lévai István Zoltán.

-bodzay-

EZT A HANGOT TANULOM
 – RAJZOKON

SPORTTÁRSI BÚCSÚ ANDRÁSSY GÉZÁTÓL

A február 26-i eredményhir-
detés kezdete előtt a Lőrinci 
Nagykönyvtárban megjelenő 
gyerekek egy hatalmas asztalon 
elterülő rajzlapokon fejezték ki 
a gondolataikat, szorgalmasan 
rajzolgattak szüleik és óvónőik 
segítségével, majd meghallgatták 
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
köszöntő szavait, aki a követke-
zőket mondta:

– Minden egyes rajz elkészíté-
sével a kézügyességetek fejlődik, 
miközben tanuljátok a hangokat. 
Az itt kiállított képekről sugárzik 
a természet és a modern technika 
iránti szeretetek. Örülök, hogy a 
kerületben egyre több gyermek- 

rajzpályázatot hirdetnek. Azt 
kívánom, hogy odahaza is sokat 
rajzoljatok, mert ezzel a képzelet-
világotok is gyarapszik. Gratulá-
lok az itt bemutatott pályaművek 
alkotóinak, akik a tehetségükről 
tettek tanúbizonyságot, s gratulá-
lok a szülőknek is, akik segítenek 
a gyermekeiknek, hogy ily mó-
don is kifejezhessék magukat.

  A 21 óvodából beérkezett 
72 rajzból 17-et díjaztak. Főleg 
nagycsoportos óvodások küld-
ték be a rajzaikat, a helyezettek 
és a különdíjasok könyvjutalmat, 
illetve rajzeszközöket kaptak. 
A könyvtár nevében Kovácsné 
Lezancsek Olga gratulált a gyer-

mekeknek, akik – ahogy mondta 
– „láthatóan a szívükből rajzol-
tak”. Azt is hozzátette, hogy nagy 
örömmel tették fel a könyvtár fa-
lára a képeket, amelyek március 
végéig láthatók. Kiemelte a logo-
pédusok áldozatos munkáját is, 
mondván, minden hangért meg-
küzdenek a gyerekekkel, akik az 
elsajátított hangok hívóképeit 
rajzolták meg.

Az alkotásokat Ankáné Nagy 
Ágnes rajztanár zsűrizte. A pá-
lyázat elsődleges szempontja 
volt, hogy a rajzokat önállóan 
készítsék el a gyermekek.         

 (temesi)
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Második otthonában, a PSK pályáján búcsúztatták a 70 éves korában, február 8-án el-
hunyt Andrássy Gézát, a Pestszentimrei Sportkör egykori elnökét.

�A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintézményének 
logopédiai munkacsoportja Ezt a hangot tanulom címmel hirdetett 
rajzpályázatot a beszédterápiára járó kerületi óvodások számára, 

hogy rajzok segítségével is kifejezzék magukat. A pályaművek főleg álla-
tokat és közlekedési eszközöket ábrázolnak.

Nem először van kiállítása a Zi-
lában Skerlák-Mayer Ilonának, 
aki most A festmények varázsa 
címmel állította ki képeit. Stan-
csics Erzsébet író-költő megnyi-
tó beszédéből kiderült, hogy a 
festőművész tíz éve kezdett el 
festeni Simon M. Veronika fes-

tőtanodájában, ahol különféle 
technikákkal ismerkedett meg. 
A csaknem egy évtized alatt 
országszerte voltak kiállításai, 
kerületünkben a Zilán kívül 
például a Rózsa Művelődési 
Házban is. Nyolcvanadik szü-
letésnapja alkalmából a Krú-

dy-kör titkára, 
Kanizsa József 
Krúdy-díszokle-
velet nyújtott át 
az idős művész-
nek, akinek képei 
március 18-ig lát-
hatók.

Kanizsa Jó-
zsef ezt követően 
Györgypál Kata-
linnak, a Kláris 
folyóirat alapító 
főszerkesztőjének 
70. születésnapja 
alkalmából Krú-
d y - a r a ny e m l é -
kérmet adott át, 
majd az író-köl-
tőnek nemrég 
Bűvkörben cím-
mel megjelent 
kötetét mutatta 
be. Az elbeszé-
léseket, vallo-

másokat tartalmazó könyvé-
ről a következőket mondta el 
György pál Katalin:

– E történeteket vagy egy 
részüket évekkel korábban már 
megírtam, de biztosan nem 
ugyanúgy, mint amikor újra 
nekifogtam az írásukhoz, hi-
szen ma mindegyiket másképp 
látom, mint akkor. A kötetben 
azonban nemcsak a múltunk 
jelenik meg, hanem a jelenünk 
is. Szembenézni a múlttal sok-
féleképpen lehet, nekem így 
sikerült ezeken a történeteken 
keresztül, fogadják szeretettel.  
Ezt követően Földesdy Gabri-
ella irodalombarát rövid rész-
leteket olvasott fel a könyvből.

Az irodalmi és képzőművé-
szeti esten mindig szerep jut a 
zenének is. Ezúttal zárásként 
Pánti Anna operaénekes adott 
elő néhány klasszikus dalt, 
majd Németh Nyiba Sándor 
egykori olimpikon és zenész 
gitározott.

Cikkeink mellett színes ke-
rületi hírekről, érdekességekről 
is olvashatnak a Tovább18.hu 
oldalon.

(temesi)

KÖNNYED ELEGANCIA
A nemzetek házhoz jönnek, pontosabban a Pestszentimrei Közösségi Házhoz. A sikeres Nemzetek Napja sorozat leg-
utóbbi rendezvénye Franciaország tájait, gasztronómiai különlegességeit, divattrendjeit hozta testközelbe február 17-én.

FESTMÉNYEK VARÁZSA 
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör – szokásához híven – február 21-én is gazdag programmal vár-
ta a tagjait a Zila Kávéházban, ahol könyvbemutatón, irodalmi műsoron, díjátadáson kívül 
újabb festménykiállítás nyílt.

Izgalmas sajt- és kellemes kávéillat, 
valamint Fejér Julianna ötletgaz-
dának, a program moderátorának 
köszöntőszavai fogadták a közös-
ségi házba belépő vendégeket.

Az egész napos műsorfolya-
mot elindító divatbemutató, bár 
eltérő okból, mind a nők, mind a 
férfiemberek körében sikert ara-
tott. A francia divat méltán áll 
világviszonylatban is dobogós 
helyen. A minden ízlést kielé-
gítő ruhacsodák vagy az azokat 
bemutató ifjú hölgyek látványa 
alkalmanként hangosabb tet-
szésnyilvánításra sarkallta a kö-
zönséget. Fokozott büszkeséggel 

írjuk le a kollekció tervezőjének, 
Albutiu Rékának a nevét, ugyan-
is ő egyben kerületi lakos is. 

A Loire menti kastélyokról 
Hahner Péter történész jóvoltá-
ból tudhattunk meg sok min-
dent. 

A francia sajtok és a sajtké-
szítés titkairól tartott előadást 
Hoffer Rajmund, a Fromage 
üzlet tulajdonosa. Persze azért 
maradtak felfedetlen titkok is, s 
úgy vélem, otthon, a konyhában 
kis mennyiségben sem célsze-
rű francia sajtot gyártani. A sajt 
után jár a süti – tudták ezt a szer-
vezők is. A déli szünetet megelő-

zően az édesség, azaz a méltán 
kedvelt makaron kóstolása zárta 
a délelőtti programot.

A délutáni műsorkezdés so-
rán ismét a divat világa volt 
napirenden Makány Márta di-
vattervező segítségével. Már az 
előadásának címe is sokat sejtető 
volt: A celebek hatása a divatra.

A hódítás kihagyhatatlan esz-
köze a testre szabott ruhán túl 
a hölgyek személyiségéhez illő 
parfüm. A parfümök világába 
invitált maga a „magyar orr”, aki 
nem más, mint Zólyomi Zsolt. Ki 
gondolta volna, mi minden tud-
ható meg a hódító illatokról?

Franciaország elképzelhetet-
len sanzonok nélkül, így prog-
ramzáróként a közösségi ház 
sem hagyta cserben a műfaj ked-
velőit. A sanzonest főszereplője 
Nyitrai Brigitta és Molnár László 
előadóművész volt.

Az egész napos program so-
rán barokk jelmezeket is bemu-
tattak, amelyeket fel is lehetett 
próbálni, s mind a gyermekek, 
mind a felnőttek részt vehettek 
kézműves foglalkozáson is.

Kvízjáték és az ínyencségek 
vására tette még emlékezeteseb-
bé Franciaország napját. 

Gönczöl András
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ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

NYÍLT ÁRVERÉST hirdet

a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett 
állapotban történő értékesítésére:

1.  XVIII. kerület, Margó Tivadar utca, 150228/150 hrsz-on nyilvántartott 4153 m2 alapterületű kivett 
beépítetlen területet. Kikiáltási ár: bruttó 203.497.000 Ft, azaz kétszázhárommillió-négyszázki-
lencvenhétezer forint (nettó: 160.234.000 Ft + 43.263.000 Ft áfa).

2.  XVIII. kerület, Iharos Sándor utca 12. szám alatti, 145111/284 hrsz-ú, 823 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület. Kikiáltási ár: bruttó 21.398.000 Ft, azaz huszonegymillió-háromszázkilenc-
vennyolcezer forint (nettó: 16.849.000 Ft + 4.549.000 Ft áfa).

3.  XVIII. kerület, Iharos Sándor utca 14. szám alatti, 145111/283 hrsz-ú, 819 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület. Kikiáltási ár: bruttó 21.294.000 Ft, azaz huszonegymillió-kettőszázkilencven-
négyezer forint (nettó: 16.767.000 Ft + 4.527.000 Ft áfa).

4.  XVIII. kerület, Rákóczi utca 35. fszt. 7. szám alatti, 141197/0/A/5 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, 1 
szobás lakás, a hozzá tartozó közös tulajdon 67/1000-ed része. Kikiáltási ár: 7.389.000 Ft, azaz 
hétmillió-háromszáznyolcvankilencezer forint. 

5.  XVIII. kerület, Csapó utca 12. fszt. 6. szám alatti, 151409/0/A/6 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű, egyéb 
helyiség megnevezésű ingatlan, a hozzá tartozó közös tulajdon 17/304-ed része. Kikiáltási ár: brut-
tó 2.040.000 Ft, azaz kétmillió-negyvenezer forint.

Az árverés időpontja:
2019. április 2-án (kedd) 10.00 órától a felhívás sorrendjében
Az árverés helye:
Budapest, XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1184 Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró)
Árverési dokumentáció:
Az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő részvétel feltételeként – átvehető 
a Polgármesteri Hivatal III. emelet 302-es és 304-es szobájában
2019. március 11-től (hétfő) ügyfélfogadási időben. 
Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

Ughy Attila
polgármester

JÉZUS ÉLETE RAJZOKON
Negyedik alkalommal hirdette meg a pestszentimrei 
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola a 
Jézus élete című rajzpályázatot a református általános 
iskolák részére. A Kárpát-medencét átfogó verseny iránt 
igen nagy volt az érdeklődés.

A kiállítás-megnyitóval egybekötött február 22-i díjátadó ünnep-
ségen a házigazda főszervező, Magyar József festőművész, tanár 
elmondta, hogy a pályázaton 72 iskola vett részt, közülük 13 Er-
délyből, négy a Felvidékről. Összesen 910 munka érkezett be, s a 
diákokat 125 kolléga készítette fel. A 35 díjazott alkotáson kívül 
95 művet állítottak ki az intézményben.

– Nagy örömünkre egyre népszerűbb és nívósabb ez a rajzpá-
lyázat, amely Jézus életét dolgozza fel sokféle anyaggal és tech-
nikával – mondta Magyar József. – Bízom benne, hogy jövőre is 
hasonló érdeklődésre számíthatunk.  

A pestszentimrei református gyülekezet lelkésze, Hajdú Bálint 
Kadosa arról beszélt, hogy a tehetségen túl azt is megmutatták a 
pályázók, hogy mennyire fontos számukra Jézus Krisztus, akinek 
az életét ügyesen és színvonalasan dolgozták fel a bibliai olvasmá-
nyélményeik alapján.

A Református Pedagógiai Intézet igazgatója, dr. Szontagh Pál azt 
emelte ki a beszédében, hogy ezek a képek mind rajzos hitvallások is 
egyben, s látható, hogy milyen közel kerültek a tanulók a bibliai törté-
netekhez. A kerületi önkormányzatot Bauer Ferenc, a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat elnöke képviselte, aki elismerését fejezte ki 
mind a tanulóknak, mind az őket felkészítő tanároknak, hogy ilyen 
nívós pályaművek érkeztek be, és arra buzdította a diákokat, hogy 
jövőre is hasonló színvonalon alkossanak a felhívásra.

A zsűri által legjobbnak ítélt képekből nyílt kiállítás március végéig 
tekinthető meg a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolá-
ban. Érdemes akár családi programként ellátogatni az intézménybe…

-temesi-

Tavaszköszöntő 
fesztivál 

A kerületi önkormányzat idén 
is megrendezi a Tavaszköszöntő 
Fesztivált, amelyet április 6-7-én 
tartanak Pestszentimrei Sport-
kastélynál. A részletes progra-
mot következő számunkban 
közöljük. A rendezvényre min-
denkit szeretettel várnak.

Székely 
szabadság

A kerületi civil életet színe-
sítő Márton Áron Dél-pesti 
Székely Kör idén is készül a 
március 10-i Székely Szabad-
ság Napjára. A zuglói Hősök 
terén 16 órakor tartandó 
programon a kör tagjai és 
támogatói közösen vesznek 
részt. A rendezvényt vár-
hatóan az Ismerős Arcok 
együttes fellépése színesíti.

SZÍNEK KARTONRA, 
VÁSZONRA, FÁRA
A nagy kékségben „úszhatnak” mindazok, akik megtekintik Gajdátsy Kata képeit. Het-
venedik születésnapja alkalmából a képzőművész hetven alkotása látható március 9-ig 
a Pestszentimrei Közösségi Házban. A kiállítás – amelyen a kék dominál – a Színek vá-
szonra, kartonra és fára címet kapta.

Jó érzés, ha vidám színek veszik körül az embert, ezért is volt kellemes eltölteni a február 27-i meg-
nyitó hosszú perceit, sőt óráját a PIK Galériában, ahol annyiféle technikát, stílust és témát láttunk a 
falakon, hogy első látásra úgy tűnt, legalább három festőművész képeivel találkozunk. Az alkotások 
azonban egyetlen kerek évfordulós művész több évtizedes termését ölelték fel. A kiállítást Rózsavöl-
gyiné Tomonyák Gitta nyitotta meg.

– Kata még egy göcsörtös fában is meglátja a szépséget, sőt az anyagot, amelyre festhet, és ezzel egy 
különleges alkotást hoz létre – mondta a művésztanár. –Pszichológusként dolgozta végig az életét, in-
kább hobbiból kezdett el évtizedekkel ezelőtt festeni, s ezalatt profi művésszé nőtte ki magát. Alkotásai 
többnyire absztrakt formák, tónusok, színek játéka, a nonfiguratív művészi irányzatot, vonalat követik. 

Ezt meg is ígérte Gajdátsy Kata, aki pszichológusként sok titok őrzője, amelyek olykor nyomasz-
tók, terhesek számára, ezért a feldolgozásukra a legjobb módszer a festés. 

– Az alkotás során a titok, a gondolat, a nehézség a színekben ölt formát, így, amit nem mondhatok 
el senkinek, elmondom hát mindenkinek… – vallja.

A színekben gazdag kiállítást a megnyitón, Törőcsik Juli az énekével, Kovács Attila a saját verseivel, 
Bakonyi Gergely a gitárjátékával színesítette tovább.

Temesi László

ÁLOMPÁRTÓL AZ ŐSI TÚLERŐIG
Nincs veszve a világ, a jókedv és a bolondozás még életünk szerves része, ahogyan azt 
a Vasvári Pál Polgári Egyesület március 1-jei farsangi buliján is tapasztalhattuk a Kas-
tély Sörözőben.

Aki ismeri Bauer Ferenc társelnök katonás rendszeretetét, az tudhatja: minden pontosan ki lett találva, 
legyen szó az ülés- vagy a programrendről, sőt még az otthonról hozott sós, illetve édes sütik aránya 
is összhangban volt az igényekkel.

A vendégsereg már túljutott az izzító szeszes italok fogyasztásának első körén, amikor is mindenki 
nagy örömére a társelnök hívó szavára a jelmezverseny résztvevői bemutatták fantáziadús jelmezei-
ket. A kínálatban megtalálható volt az Álompár, a Rizibizi asszonykórus, az Ungur harcos, a Tojásfa, 
a Kalocsai paprikás, a Vámpír(a), Mária, az apáca, aki énekszámmal díszítette a bemutatkozását. Vad 
hanghatásoktól kísérve az Ősi túlerő maszkos alakja zárta a sort.

A nyertesek kiválasztása az asztaltársaságok kezében volt, becsülettel megtárgyalták, majd kihir-
dették a végeredményt. A pálmát az örök szerelmet és hűséget sugárzó, teljes esküvői díszben meg-
jelenő Álompár vitte el A történet pikantériája, hogy a vőlegény is asszonykából volt – a jövő titka, 
hogy ki lesz a mindennapokban a nadrághordozó… A zsűri döntése alapján a Rizibizi asszonykórus 
népviseletbe öltözött és karakteres énekhanggal megáldott csapatának jutott az ezüst, a bronzérmet 
pedig az Ungur harcos hagyományőrző megjelenése érdemelte ki. A különdíj is gazdára talált a félel-
metes hangokat produkáló ismeretlen „fenevad”, az Ősi túlerő személyében.   

Képzeljenek el egy nagy nótázó családot, amelynek a feje Szóka Júlia énekművész, operettprima-
donna, a család további tagjai Kemény Ági előadóművész és Cselényi László, a zenei kíséret nagymes-
tere, aki fiatalosan oldotta meg feladatát. Ez utóbbit azért tettük hozzá, mivel Cselényi művész úr már 
két évtizede ingyen vehet részt a közösségi közlekedésben. A család aktív tagjainak tekinthettük a 
nosztalgikus korabeli slágereket ismerő és együtt daloló vendégeket is. 

Gönczöl András
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Vezetések a Tomory Lajos MúzeumbanPROGRAMAJÁNLÓ

MÁRCIUSI 
PÉNZTÁRTCA KÍMÉLŐ 

AJÁNLAT!
Szemüvegkeretek 

20% -30% - 50% - 70% 
kedvezménnyel,

szemüveglencsék 
20% - 30% - 50% 

árengedménnyel megvásárolhatók!

Fizesse ki szemüvegét akár 
10 egyenlő részletben!

A feltételekről, lehetőségekről 
érdeklődjön üzletünkben!

Szentimre Optika – Fókusz Bt.
1188 Bp. Nemes u. 1.

Tel.: 292-33-39
www.szentimreoptika.hu

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 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).

n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester végzettség; hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási 
feladatainak ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete és a rendeltetésszerű működést 
biztosító feladatok végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos mérése és az így nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve 
klór tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények vezetése; - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, 
testi épségének védelme, a házirend betartatása; -az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az 
Üzemviteli szabályzat ismerete, mindhárom uszodára; - az uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet 
ellenőrzése, azok napi szinten történő naplózása és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti aktív 
részvétel; - kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, munka és balesetvédelmi előírások 
ismerete, alkalmazása.

n ÚSZÓMESTER: A Városgazda XVIII. nonprofit Zrt. keres azonnali munkakezdéssel  úszómestert bejelentett munkaviszony vagy megbízási 
jogviszony keretében. Elvárások: úszómester, uszodamesteri végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes 
munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, 
testi épségének védelme, a házirend betartatása; az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének ellenőrzése, 
regisztrálása az uszodanaplóba, a szauna előírás szerinti működtetése; illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a 
munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.

n SZERVERÜZEMELTETÉSI CSOPORTVEZETŐ: A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. A Budapest Főváros XVIII. 
Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, vagyonkezeléssel, mély- és magasépítéssel, 
intézmény-üzemeltetéssel, rendezvény-szervezéssel, közszolgáltatások nyújtásával foglalkozó nonprofit gazdasági társasága. Társaságunk 
szerverüzemeltetési csoportvezető pozícióba keres munkavállalót a Társaság informatikai infrastruktúrájának üzemeltetésével összefüggő feladatok 
ellátására. Munkakör célja: A Társaság informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése, rendelkezésre állásának biztosítása, fejlesztési tervek 
készítése.   
Feladatok: Szerver infrastruktúra-üzemeltetési csapat (2-3 fő) vezetése, kollégák tevékenységének szakmai felügyelete, magas rendelkezésre 
állású Microsoft infrastruktúra üzemeltetése, részvétel az IT infrastruktúra stratégia készítésében, akciótervek kidolgozása, végrehajtása a 
csapattal, részvétel infrastruktúra és migrációs projektekben, üzemeltetési szabályzat, üzemeltetési kézikönyvek létrehozása, naprakészen 
tartása, azokban foglaltak betartatása a kollégákkal, belső hardver, szoftver infrastruktúra üzemeltetése, karbantartása, SLA határidőkön belüli 
hibaelhárítása, felhasználó támogatás, belső hardver, szoftver infrastruktúra folyamatos fejlesztésére javaslatok kidolgozása, döntés-előkészítő 
anyagok készítése, megoldások tervezése és megvalósítása, szoros együttműködés az IT osztályvezetővel, a hálózatos kollégákkal és az IT 
ügyfélszolgálati csapattal, rendszeres és ad-hoc riportok készítése. Elvárások: Legalább középfokú szakirányú végzettség, főiskolai vagy egyetemi 
végzettség előny, 5+ év IT infrastruktúra üzemeltetői tapasztalat Microsoft alapú környezetben, legalább 300 felhasználót meghaladó informatikai 
környezet üzemeltetése, magas szintű IT infrastruktúra, üzemeltetési ismeretek, alapvető szoftverfejlesztési, programozási ismeretek, magas 
szintű Windows infrastruktúra és alapvető LINUX infrastruktúra ismeretek, magas szintű virtualizációs (hyperv) és MS Cluster ismeret, alapvető 
hálózati ismeretek, alapvető IT biztonsági ismeretek, alapvető Szerverhardver ismeret: IBM Blade tapasztalat előny alapvető Storage eszköz (NAS/
SAN) ismeret: IBM IP Quorum ismeret előny, alapvető adatbázis ismeretek (pl. Postgresql, mysql, MS SQL) alapvető monitoring ismeretek (pl. 
Zabbix, Nagios) alapvető alkalmazásszerver, webszerver ismeret (pl. IIS, Apache, NGINX) megfelelő szintű MS Office ismeret, szakmai angol 
nyelvtudás. Előny: IT üzemeltetési vezető/csoportvezető tapasztalat, IT infrastruktúra tervezési tapasztalat, projektmenedzsment tapasztalat, 
metodológiák ismerete, penge szerver, storage üzemeltetői tapasztalat, fenti kompetenciákban magas szintű tudás/tapasztalat, MCSA vagy MCSE 
vizsgák megléte. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. Kerület.

n HÁLÓZATI RENDSZERMÉRNÖK: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, vagyonkezeléssel, mély- és magasépítéssel, intézmény-üzemeltetéssel, 
rendezvény-szervezéssel, közszolgáltatások nyújtásával foglalkozó nonprofit gazdasági társasága. Társaságunk hálózati rendszermérnök 
pozícióba keres munkavállalót a Társaság informatikai hálózati és kommunikációs rendszerének üzemeltetésével összefüggő feladatok 
ellátására. Munkakör célja: A Társaság informatikai hálózatának és kommunikációs rendszerének üzemeltetése, felügyelete és karbantartása.  
Feladatok: hálózat üzemeltetési feladatok megtervezése, összefogása (riportolás, fejlesztési javaslatok megtétele, stb.), közreműködés a 
hálózati és telekommunikációs igények felmérésében és a beszerzés szakmai támogatásában, központi, telephelyi és kerületi LAN/MAN/WiFi 
üzemeltetés, telepítés, dokumentálás, hálózati hozzáférés felügyelete, konfigurációja, tűzfal rendszerek felügyelete, konfigurációja, üzemeltetése, 
hálózati és telekommunikációs eszközök telepítése, üzemeltetése (paraméterezések, finomhangolások, egyéb feladatok ellátása), a digitális 
és IP telefonrendszerek felügyelete, üzemeltetési feladatok végrehajtása, a távközlési rendszerek dokumentációinak naprakészen tartása, 
karbantartások megtervezése és végrehajtása, hibaelemzés, Kapcsolattartás partnercégekkel, illetve az igénylő üzleti területekkel, tesztelések, 
validálási folyamatok támogatása, projektben történő aktív részvétel. Elvárások: Legalább középfokú szakirányú végzettség, főiskolai vagy 
egyetemi végzettség előny, 3+ év hálózati infrastruktúra üzemeltetői tapasztalat, legalább 200 (aktív) végpontot meghaladó informatikai hálózat 
üzemeltetése, magas szintű hálózati ismeretek, gyakorlat tűzfal konfiguráció és üzemeltetés terén, gyakorlat Monitoring rendszerek kiépítésében, 
üzemeltetésében (pl. Zabbix, Nagios), digitális és IP telefonkészülékek üzemeltetése, felügyelete, Linux üzemeltetési tapasztalat, probléma 
megoldás, kommunikáció és együttműködés, önálló döntéshozatal, alapvető adatbázis ismeretek (pl. PostgreSQL, MySQL), megfelelő szintű MS 
Office és Visio ismeret, szakmai angol nyelvtudás. Előny: hálózat tervezési tapasztalat, projektmenedzsment tapasztalat, metodológiák ismerete, 
végpontvédelmi illetve egyéb, kibervédelmi megoldások ismerete, fenti kompetenciákban magas szintű tudás/tapasztalat, gyártói vizsgák megléte 
preferáltan Sophos, Mikrotik vagy Zyxel megoldásban. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület.

n KÖNYVELŐ: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 
100%-os tulajdonában álló, vagyonkezeléssel, mély- és magasépítéssel, intézmény-üzemeltetéssel, rendezvény-szervezéssel, közszolgáltatások 
nyújtásával foglalkozó nonprofit gazdasági társasága. Társaságunk könyvelő pozícióba keres munkavállalót a Társaság gazdálkodási 
tevékenységével összefüggő számviteli feladatok ellátására. Munkakör célja: A Társaság kezelésében, illetve tulajdonában lévő eszközökről és 
forrásokról, továbbá a gazdasági műveletekről a hatályos jogszabályoknak, valamint a Társaság számviteli politikájának megfelelő könyvviteli 
feladatok ellátása. Feladatok: bejövő és kimenő számlák könyvelése, főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, főkönyvi egyeztetések végrehajtása, 
éves beszámoló elkészítése, időszaki zárási feladatok elvégzése, tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz kapcsolódó gazdasági események 
könyvelése, adóbevallások elkészítése, adófolyószámlák egyeztetése, jogszabályváltozások lekövetése, közreműködés a könyvvizsgálatokon, 
társosztályokkal való szoros együttműködés, dokumentációk, nyilvántartások kezelése, statisztikai jelentések készítése, Elvárások: mérlegképes 
könyvelői végzettség,  áfa és számlázási ismeretek, analitika-főkönyv egyeztetésben szerzett tapasztalat, minimum 1-3 éves könyvelési 
tapasztalat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Excel, Word, Outlook), precíz, határidőre történő munkavégzés, jó analitikus és 
problémamegoldó képesség, Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület

n MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, vagyonkezeléssel, mély- és magasépítéssel, intézmény-üzemeltetéssel, rendezvény-szervezéssel, 
közszolgáltatások nyújtásával foglalkozó nonprofit gazdasági társasága. Társaságunk műszaki előkészítő pozícióba keres munkavállalót, 
beruházások és építészeti/műszaki projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: A Társaság által üzemeltetett 
intézmények, valamint a saját telephelyek kapcsán felmerülő építészeti/műszaki projektek, beruházási munkák projekt szintű előkészítése, 
műszaki leírások és árkalkulációk készítése, versenyeztetések előkészítése, valamint az elkészült munkák átadás-átvételében való részvétel. 
Feladatok: önkormányzati épületek, óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények, szociális intézmények, sporttelepek, uszodák, saját telephelyek 
működésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával, valamint közutak és közterületek használatával kapcsolatos projektek előkészítése, 
beruházási, felújítási pályázatok projekt szintű előkészítése, és részvétel annak bonyolításában, felmérések műszaki tartalmának meghatározása, 
árkalkulációk, költségvetések készítése, beszerzések előkészítése, szerződéskötésben való részvétel, műszaki átadás-átvétel lebonyolítása, 
munkaterület átadás, egyeztetés a kivitelezés során. Elvárások: középfokú végzettség (építész, vagy épületgépész), felsőfokú végzettség előny, 
TERC költségvetés készítő program használatában való jártasság, minimum 3 év releváns szakmai tapasztalat, kivitelezési, költségvetés 
készítési, ellenőrzési gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), precíz, önálló munkavégzés, 
jó együttműködési készség, terhelhetőség. Előny, de nem feltétel: CAD programok (AutoCAD, ArchiCAD) használatában szerzett tapasztalat. 
Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület

n KÉPZÉSSZERVEZŐ: Társaságunk felnőttképzési területre ”képzésszervező” munkatársat keres. Feladatok: piackutatás, fejlesztési 
szakmai javaslatok megtervezése/kidolgozása, a munkaerőpiacon megjelenő képzési igények felmérése , a meghatározott oktatási szükséglet 
alapján képzési ütemtervek elkészítése, kapcsolati rendszer kialakítása/fenntartása képző intézményekkel, képzések monitorozása, jelentések 
készítése, képzések teljes körű dokumentálása, kapcsolattartás oktatókkal, képzésben résztvevőkkel, partnerekkel, aktív részvétel a tanfolyamok 
előkészítésében, képzési dokumentáció készítése, kapcsolattartás társosztályokkal. Az álláshoz tartozó elvárások: kiváló kommunikációs- 
és szervező készség, cél- és eredmény orientáltság, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés, oktatói/tréneri tapasztalat, 
képzésszervezésben szerzett 1-3 év releváns tapasztalat, ügyfélközpontúság, szükséges jogszabályok ismerete, alkalmazása, precíz, pontos, 
határidőre történő munkavégzés, MS Office alkalmazások magabiztos alkalmazása, B kategóriás jogosítvány, saját személygépkocsi. Előnyt jelent: 
felsőfokú képzettség, Nexon program ismerete, Munka törvénykönyvének ismerete. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes 
fizetés, fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület.

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: 
allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

SZOLGÁLTATÁS
n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül lapostető szigetelés, dryvizozás, festés-mázolás stb. 
NYUGDÍJASOKNAK TAVASZI KEDVEZMÉNY 25%. Hívjon bizalommal! 06/70-908-9578

n Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, egyéb kertészeti és kőműves 
munkák reális áron. www.telekrendezes.hu, telefon: 06-20/259-6319, 06-1/781-4021

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752   

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, kádak, WC-k, zuhanytálcák, radiátorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépítése, régiek cseréje. Mosógép, mosogatógép 
bekötés. Fürdőszoba, konyha felújítás. Tel: 06204120524

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

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

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHA-
TÓ! 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 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 CSERÉJE 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% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL 

LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

ÁLLÁS
n XVIII. kerületben működő konyháinkra keresünk rész- és teljes munkaidős munkatársakat konyhai kisegítő és fekete mosogató 

munkakörbe hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

Vár a Piros iskola

A Magyar Vöröskereszt március 19-én, kedden 14 órától 17.30-ig 
a Piros iskolában (1184 Üllői út 380–382.) tart lakossági véradást. 
A szervezők kérik, hogy a személyazonosító igazolványukat és a 
lakcímkártyájukat vigyék magukkal, s a TAJ-szám megadása is 
szükséges. A véradás előtt étkezni kell, valamint sok folyadékot 
fogyasztani.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. 
A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

Üllői út 812. Nyitva: 00-24 h

TANKOLJON FEL VIRÁGBÓL IS!
Tankolás után csodálja meg egyedülállóan 
széles virág választékunkat, használja ki 
alacsony árainkat és vigye haza az új évszak 
szépséges hírnökeit!
Várjuk Önt az Üllői úti AVIA benzinkútnál!

A Fővárosi Főügyészség fizikai alkalmazottat keres 
GONDNOKI munkakörbe 

6 hónapos próbaidő kikötésével. 
A munkavégzés helye a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi 

Ügyészség (1181 Budapest, Üllői út 455.).
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
legalább alapfokú iskolai végzettség.

A szakmai önéletrajzot - telefonszám feltüntetésével – 
a fovaros.fou@mku.hu email címre kérjük küldeni 

2019. március 30. napjáig.

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 
1 MŰSZAK

JELENTKEZNI LEHET 
HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu

EKEVASBA FOGOTT 
MADÁRSZÁRNY
Március 9-én az Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában című kiállításon Szabó Zsófia 
tart kurátori tárlatvezetést, melynek keretében a látogatók 
megismerhetik Kondor Béla Miskolcról érkező újabb grafi-
káit, érdekes információkat tudhatnak meg pestszentlőrin-
ci gyermekkoráról, a repüléshez fűződő kapcsolatáról, illet-
ve a Nagy László és Szécsi Margit költőházaspárral kötött 
igaz barátságáról.

Ezután lehetőség lesz meghallgatni Kondor Béla verseit és zenei 
improvizációit vagy böngészni az interaktív táblán található képek 
és idézetek között.

A tárlatvezetés négy turnusban, 14, 15, 16, 17 órakor indul, és 
mintegy fél óráig tart.

A Látványraktárban 14.30-tól, 15.30-tól, 16.30-tól és 17.30-tól a 
Herrich–Bókay-relikviákat és a repüléstörténeti anyagot mutatja be 
Pápai Tamás.

A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezés a 290-1585-ös tele-
fonszámon vagy a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail címen.

Legyen a vendégünk egy kávéra vagy teára!

TÚRÁZÁS – 
MEDVEHAGYMASZEDÉSSEL
 
A Téry Ödön Túraklub valamennyi márciusi hétvégén 
várja a kirándulni vágyókat.

Március 10. (vasárnap) Veszprém. Útvonal: a városi állatkert és 
környéke. Találkozó 6.50-kor a Déli pályaudvaron, indulás 7.10-
kor (kelenföldi felszállás 7.16-kor). Túratáv: 5-6 km, költség: 
8000 Ft (utazás + belépő). A túrát vezeti: Kerék Katalin.
Március 17. (vasárnap) Börzsöny hegység. Útvonal: Verőce – Les-
völgy – Magyarkút – Vízkelety László útja – Nagy-Kő-hegy (383 
m) – Nógrád. Találkozó 7.50-kor a Nyugati pályaudvaron, indulás 
8.07-kor. Túratáv: 11 km, költség: kb. 1500–2000 Ft. A túrát vezeti: 
Dobosné Ildi.
Március 24. (vasárnap) Börzsöny hegység. Útvonal: Királyrét 
– Ábrahám-kert - Kisinóc – Inóci vágás – Etel-pihenő – Nagy-
Hideg-hegy (864 m) – Gráfi út – Ötperces pihenő – Királyrét. 
Találkozó 8.45-kor a Nyugati pályaudvaron (jegyváltás Kismaro-
sig), indulás 9.07-kor. Túratáv: 16 km, költség: 3600 Ft. A túrát 
vezeti: Pataki Miklós.
Március 30. (figyelem, szombati nap!) Bakony hegység, kirán-
dulás medvehagymaszedéssel. Útvonal: Várpalota – Várvölgy – 
Bátorkő. Találkozó 8.15-kor a Déli pályaudvaron, indulás  8.30-
kor. Költség: 3600 Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva.

PROGRAMOK

ESZTER KÖNYVE
Samuel (Peter O’Toole) megöli az elfogott királyt, ám áldott ál-
lapotban lévő feleségének sikerül elszöknie. Később a gyermeke, 
Hámán (James Callis) bosszút akar állni a Perzsiában élő zsidó-
kon. Számítását azonban keresztülhúzza Hadassza, a fiatal zsidó 
lány (Tiffany Dupont). A csinos és bátor lány ugyanis elnyeri a 
jóképű Xerxész királynak (Luke Goss), a zsidók ősi ellenségének 
a szívét. Perzsia királynője lesz, így sikerül elhárítania a népét fe-
nyegető veszedelmet. A filmet szép tájak, korhű jelmezek, kiváló 
színészi játék jellemzi. A történetet maga a történelem ihlette. 
Eszter valóban élt, egy bátor nő volt, aki megmentette a nemzetét. 
Az Eszter könyvének történetét feldolgozó amerikai film kiváló 
példája annak, hogy Isten ígéretei minden korban érvényesek.

Időpont és helyszín: március 24. (vasárnap) 16 óra, Polgárok 
Háza. 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 7. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Március 9. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Március 10. 8 óra: Csokikoncert – zenei 
ismeretterjesztő előadás
Március 10. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 12. 17 óra: Gyermek és Ifjúsági 
Művészeti Találkozók – díjkiosztó ün-
nepség. Az alkotásokból rendezett tárlat 
március 28-ig tekinthető meg.
Március 12. 17.30: A Biblia igazi világa 
– Pais István filozófiatörténész, ny. egye-
temi docens előadás-sorozata. Téma: 
Érdekes, fontos bibliai történetek II. rész
Március 13. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 17. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 20. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 21. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Március 22. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
Március 23. 14 óra: Itt a tavasz újra – 
Fényes György magyarnóta-műsora
Március 24. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-kor 
gerinctorna. Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott műhely, 
15 órától kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 12. 17 óra: Kovács Gabriella és 
Tejeda Erika Anna művésztanárok közös 
kiállításának megnyitója a Galéria 18 
kiállítóteremben
Március 13. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– színek
Március 20. 16.30: KézműveSzerda 
– bábok
Március 21. 17 óra: A hosszú élet 
étrendje – Sonnleitner Károly előadása

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 7. 10 óra: Csevegő csütörtök. 
Téma: Hogyan szabaduljunk meg a 
télen felszedett kilóinktól?
Március 13. 16 óra: Kézműves foglal-
kozás nem csak gyerekeknek. Papírból 
készült játékok, csákó, repülő.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 
– A brüsszeli világkiállítás két lőrinci 
résztvevője című kiállítás látható. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Március 18. 14 óra: Könyvklub Zsuzsá-
val. Szépirodalmi és kulturális utazás 
és csevej. Fő témánk: Alekszijevics és 
Ulickaja könyvei.
Könyvtárunkba hétfőn és szerdán 11–19 
óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken 
11–17 óra között várjuk az olvasókat. 
Kedden és hétvégén zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Március 7. 15.30: PLER-Budapest–Da-
bas férfi kézilabda-mérkőzés
Március 10-én: Kispályás labdarúgótor-
na az 1908 SZAC KSE szervezésében
Március 15-én: Imre–Lőrinc-futóverseny
Március 16. 15.30: PLER-Budapest–
Balmazújvárosi KK férfi kézilabda-mér-
kőzés
Március 24-én: Akrobatikus rock and 
roll-verseny

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 7. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 
elérhetőségeink valamelyikén.
Március 8. 10 és 13 óra: Történelmi 
verbunk és játszóház az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc tisztele-
tére. A belépés ingyenes, de előzetes 
jelentkezést kérünk.
Március 9. 9 óra: PIK varró workshop 
haladóknak. Az 5 alkalmas program 4. 
része. Blúz összeállítása.
Március 9. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és kre-
ativitásfejlesztő foglalkozások különleges 
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 9. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.
Március 13. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 13. 18 óra: Tóthné Pálmai 
Katalin textilművész kiállításának meg-
nyitója. Közreműködik: Vajna Karolina 
zongorán, Vajna Emília hegedűn, M. 
Tóth Eleonóra fuvolaművész és Tóth 
Károly fuvolatanár. Zongorán kísér: B. 
Újvári Ibolya zongoraművész.
Március 19. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Böjti időszak és tapasztalás. 
Előadó: Kisa Judit. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 20. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 20. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Biokertészkedés a középkor-
ban. Előadó: Gyócsi Zoltán. A belépés 
ingyenes!
Március 21. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Március 22. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. 
Tavaszköszöntő virágok, papírból. A 
részvétel ingyenes!
Március 23. 10 óra: Babusgató baba-
masszázs – 3 órás intenzív workshop. 
Vezeti: Kiss Ildikó okleveles babamasz-
szőr és csecsemőmasszázs-oktató. 
Részvételi díj: 7000 Ft/fő, páros 
kedvezmény, ha apa is jön: 12 000 
Ft/2 fő. Bővebb információ, jelentkezés: 
babusgatofoglalkozás@gmail.com.
Március 23. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes jelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Március 23. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.
A PIK állandó foglalkozásai: hétfőnként 
9.30-kor labdamóka, 10.30-tól babus-
gató babatorna, keddenként 10.15-kor 
babadúdoló, szerdánként 9.15-kor 
és 10.30-kor bábos mesekuckó, 
csütörtökönként 10-kor Maminbaba, 
hétfőn 17.30-kor, szerdán 18 órakor 
NIA-foglalkozás, péntekenként 9.30-kor 
fejlesztő mondókás torna, 10.30-tól 
Maszat-kuckó. Kéthetente kedden 18 
órakor Művészműhely. Minden hónap 
második péntekén 9.30-kor baba-ma-
ma klub és játszócsoport. Jelentkezni, 
illetve a foglalkozások részleteiről 
érdeklődni az elérhetőségeinken lehet.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 9. 18 óra: Kucsák László 
jótékonysági koncertje. Belépőjegy: 
2000 Ft.
Március 24. 11 óra: Kisvakond – 
bábjáték egy felvonásban. Belépőjegy: 
990 Ft.
Március 28-ig Pósfai Júlia Élet az olasz 
Velencében című tárlata tekinthető 
meg.
Szerdánként 10 órakor baba-mama klub 
és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immunrend-
szert.
Hétfőn és szerdán 16 órától New Dance 
World, modern táncok iskolája.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pila-
tes-torna, Etka-jóga, ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna) időpontjairól 
az elérhetőségeinken lehet információt 
kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 9–19 
óra között, hétvégéken pedig a rendez-
vényekhez igazodva tart nyitva. 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés alapján.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Március 9-én délutáni vezetések és 
egyéb programok az Ekevasba fogott 
madárszárny című kiállításon és a 
Látványraktárban. A részleteket lásd 
keretes írásunkban.
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
A Pavilongaléria március 12-ig között 
átalakítás miatt zárva tart. 
Új kiállítás március 13-tól: Dr. Puskás 
István – Székelyudvarhely lőrinci 
fejlesztője.
Nyitvatartás:

Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térké-
pes 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 eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyezte-
tés alapján látogatható.

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

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Március 24. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: A Biblia – Eszter könyve, 
magyarul beszélő amerikai kalandfilm. 
A részvétel ingyenes!

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve az 
emberi élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 óráig. A 
pályán szakképzett oktatók, különle-
ges minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

BÁBSZÍNHÁZ 
KISVAKONDDAL
Egy televízióból megismert, népszerű 
mesefigura általában nagy sikert arat 
a színpadon is. Ezúttal egy közkedvelt 
rajzfilmhős kalandjainak bábszínházi 
előadására várják szeretettel a családo-
kat a Rózsa Művelődési Házba.
Kisvakond – bábjáték egy felvonásban.
Időpont: március 24. (vasárnap) 11 óra, 
belépőjegy: 990 Ft. 
Az előadás előtt és után könyvvásárlási 
lehetőség is lesz a Móra Könyvkiadó 
gyermekkiadványaiból.

ÉGI ÉS FÖLDI 
IGAZSÁG-
SZOLGÁLTATÁS
Rendkívül izgalmas előadás-soro-
zatot szervez a Kondor Béla Közös-
ségi Ház. Az öt héten át kedden 
délutánonként tartott előadások 
a polgári és a bibliai igazságszol-
gáltatás útvesztőibe, kérdéseibe, 
ellentmondásaiba vezetik el az 
érdeklődőket. Az előadó dr. Mak-
kos Norbert bíró lesz, akinek az 
előadásokat követően kérdéseket is 
fel lehet tenni.
Az első alkalom témája: Van-e 
korrupciómentes igazságszolgálta-
tás, avagy mi befolyásolja az emberi 
ítéleteket, és mi befolyásolja Istent?
Időpont: április 2. (kedd) 17.30. 
A részvétel ingyenes, minden érdek-
lődőt szeretettel várnak a szervezők!

Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS
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KÖZLEMÉNY
a 2019. évi európai parlamenti képviselők 

választása időpontjának kitűzéséről

Áder János Köztársasági Elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontjában 
biztosított jogával élve – figyelemmel az Európai Tanács korábbi döntésére 

– a 2019. évi európai parlamenti képviselők választását

2019. május 26. napjára
tűzte ki.

Budapest, 2019. március 4.

dr. Molnár Ildikó
    OEVI vezető

   s.k.

A Hunza-völgy, Szardínia és Okinava titkaPéldaértékű a Pestszentimrei Katolikus Karitász segítségeEGYHÁZ SZABADIDŐ

 – Engedjen meg egy meglehe-
tősen „civil” kérdést. Hárman 
élnek a Wlassics Gyula utcai 
házban. Az tudnivaló, hogy Is-
tenhez közel, feléje fordulva, de 
mégis, hogyan telnek a napjaik?
– Nincsen semmi különleges a 
mi napjainkban. Élünk, tesszük 
a dolgunkat, ahogy mondta is, 
Isten felé fordulva, benne elmé-
lyedve. De válaszolva a kérdésé-
re. Reggelente egy órát elmélyült 
imádkozással töltünk, ekkor kö-
szöntjük az Urat, hálát adva neki 
az új napért. Utána szentmisén 
veszünk részt, majd azt tesszük, 
ami a hitünk mellett kitölti a nap-
jainkat. Hittant tanítunk a tízéves 
gyerekektől kezdve az érettségire 
készülőkön át a felnőtt hívekig 
beszélve a hitről. Esténként közö-
sen imádkozunk, majd megkö-
szönjük az Úrnak, hogy megadta 
számunkra ezt a napot is. 
– Szigorú napirend ez. Miként 
tudják teljes odaadással tenni a 
dolgukat?

– Ha civilként válaszolnék, azt 
mondanám, ez a dolgunk… 
De bennünket áthat 
a Jézus iránt érzett 
végtelen szeretet, s 
az, amit önkéntesen 
vállaltunk, ami mi-
att szolgálunk ebben 
a rendben. Számunkra 
ez a természetes életfor-
ma, másként nem is 
tudnánk elképzel-
ni a napjainkat. 
Az iskolákban 
igyekszünk kö-
zösségeket épí-
teni, s amikor a 
rendházunk-
ban vagyunk, 
a Jóisten sze-
retete hat át 
bennünket.
– Mégiscsak 
emberek va-
gyunk, akik 
között lehetnek 
nézeteltérések…

– Ezeket békésen, közösen 
megbeszéljük.

– Mondta, hogy hárman 
vannak. Önön és 

Ágnes nővéren 
túl egy mesz-
sziről jött 
is szolgál 
önökkel…
– Igen, a 
M e x i k ó -
ból érkezett 

e lö l j árón k , 
R o d r i g u e z 
G u a d a l u p e . 
Ő tavalyelőtt 
érkezett Ma-
gyarországra, 
s kitűnően 
beilleszkedett 
a közössé-

günkbe, értem ez alatt a nyelv-
tudását is.
– A kilencvenes évek eleje óta 
szolgálnak a kerületben. Miért 
éppen itt, Pestszentlőrincen?
– Ezt elsősorban Varjú Imre 
atyának köszönhetjük, akinek 
múlhatatlan érdemei vannak 
abban, hogy itt leltünk szolgálati 
helyre. Örökké hálásak leszünk 
neki, hogy segített a letelepedé-
sünkben.
– Ha Isten szeretetén túl is, hogy 
úgy mondjam, ars poeticát kelle-
ne megfogalmazni, mi lenne az?
– Megértést adni teljes odaadás-
sal, közösséget építeni személyes 
szeretettel és odafigyeléssel, s 
átérzéssel fordulni az emberek 
felé. És még valami: néha meg 
kell állni, elmélyülni.

A ROZOGA KERÍTÉS ÖSSZETART
A pestszentlőrinci unitárius egyház lelkésze, Szent-Ivá-
nyi Ilona számolt be lapunknak röviden arról, hogy mi-
lyen volt számukra a mögöttünk hagyott év, s milyen fel-
adatok és események várnak rájuk 2019-ben.

Mozgalmas ünnepi évet zártak az unitáriusok 2018-ban, amikor 
is a Magyar Unitárius Egyház fennállásának a 450. évfordulóját 
ünnepelte Erdélyben és Magyarországon egyaránt.

A pestszentlőrinci gyülekezet is kivette részét az ünneplések-
ből. Testvérgyülekezeti kapcsolatot hoztunk létre a korondi test-
vérekkel, és hála a hívek, a kormány és a XVIII. kerületi önkor-
mányzat támogatásának, időben elkészültek a munkálatok, és 
2018 novemberében felszenteltük az újjáépített templomtornyot 
Balog Zoltán lelkész, korábbi EMMI-miniszter szolgálatával. 
(Az egy évvel ezelőtti nagy vihar megtépázta a templomtornyot, 
s az alapos felmérés után kiderült, hogy a toronysisak teljes át-
építésre szorul.)

Ez év január 13-án ünnepi istentiszteletet tartottunk az 
1568-as tordai országgyűlési határozat emlékére a lőrinci 
templomban, az ünnepség után szeretetvendégség volt. Ez a 
nap az unitárius egyházban a vallásszabadság ünnepe. A gyü-
lekezetben folyamatosan tartok felkészítő hittanórát a konfir-
málóknak, s felnőtt hittanórát az áttérni szándékozó felnőt-
teknek. Ebben az évben a kolozsvári püspök úr Nagy Zsuzsa 
5. éves teológiai hallgatót nevezte ki gyakorló teológusnak 
mellém. Így a gyakornok foglalkozik az ifjúsággal, segít az 
iskolai hittanórák megtartásában, és vasárnapi szolgálatokat 
is végez.

A gyülekezet néhány tagjával és a gondnokkal együtt már-
cius 15–17. között Korondra készülünk ünnepelni az ottani 
gyülekezettel. Április elején szintén Erdélybe látogatok, ahol 
közös lelkészi továbbképzésen veszek részt Székelyudvarhely 
mellett.

A gyakori téli szélvihar megtépázta a templom körüli kerítés 
még fel nem újított részét. Ezt igyekeznek a hívek megtámasztani, 
megerősíteni. Szakértői vélemény alapján azonban elengedhetet-
len lesz a roskadozó kerítésszakasz teljes felújítása.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is 
olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

MOSOLYT SZÜLT A BABGULYÁS
Ismét száznál több hajléktalan lakhatott jól 

 „NÉHA MEG KELL ÁLLNI…” 
Hitből, szívből cselekszenek a Jézus Szíve Nővérek  
Társasága apácái

Aki ismeri a helyi karitász akci-
óját, s a Nemes és az Ady Endre 

utca sarkán volt éppen dolga, 
az csodálkozás nélkül vette tu-

domásul, hogy hatalmas sor 
kígyózik a Szent Imre-plébáni-
atemplom kertjének a kapuja 
előtt. Tudták, hogy ételt oszt a 
szervezet…

Ennek egyik „örökös tagja”, 
Kovács István még az üstök 
megnyitása előtt elmondta, 
hogy már tizedik éve ebédel-
tetik meg azokat, akiknek egy 
tál étel valóban sokat jelent, 
akik hálás arccal köszönik 
meg, hogy gondoltak rájuk.

„ÍZPRÓBA”? 
SIKERES!
Ott volt – sajnos ott volt – az 
a hölgy is, akiről már írtunk 
a lapunkban évekkel ezelőtt. 
A hét (!) gyermeket nevelő, 
eltartó Zsuzsa asszony, aki 
elmondta, hogy nem sokat 
változott a helyzete az elmúlt 
években, mert az élete to-
vábbra is arról szól, az energi-
áját az köti le – és tegyük hoz-

zá, emészti fel –, hogy ételt 
tudjon adni nekik.

– Hajnalban kelek, s elindu-
lok azért, hogy valami jusson 
a gyerekeknek, aztán, amikor 
ettek, megyek újra – mond-
ta a nő, aki duplán, de lehet, 
hogy triplán kap az ételből, 
mert már ismerik őt a karitász 
tagjai.

Most is sokan – mint meg-
tudtuk, legalább húszan – vár-
tak arra, hogy a déli nyitásra 
minden készen álljon. Vagyis 
hogy elkészüljön a két hatalmas 
üstben főzött, füstölt csülökben, 
babban és csipetkében gazdag 
gulyás, ami nem csupán sok volt, 
mintegy 170 liternyi, de az „ízp-
róba” alapján ízletes is.

MÁR EZREKNEK 
ADTAK
Kovács István – aki úgy sürgölő-
dött a padsorok és a kanalazó 
vendégek között, mint főpincér 
az étteremben – elmondta, hogy 
sokakat már arcról ismer, mert 
visszatérők, s nem egy közülük 
már évek óta.

– Ennek örülni kellene, még-
sem tudok, mert az lenne a leg-
jobb, ha nem jönnének, mert 
az a sorsuk jobbra fordulását 
jelentené. De ha már itt vannak, 
igyekszünk igazi vendégként 
fogadni őket – mondta, s már 
ment is tovább, mert éppen ke-
nyeret „rendeltek” az egyik asz-
taltól.

Az „asszonynép” az üstök 
mellett elmondta, hogy már 

reggel óta itt vannak, mert idő 
kellett, amíg elkészült a gulyás, 
különösen, hogy azt ilyen ha-
talmas mennyiségben készítet-
ték.

– Tudjuk a menetrendet, hi-
szen sokadszor csináljuk. Most 
is elkészült minden, pontban 
délre. Szólt a templom harangja, 
mi pedig enni adtunk azoknak, 
akik rászorulnak... – jegyezte 
meg az egyik önkéntes.

Nem lehet vita erről, mint 
ahogy arról sem, hogy a jubilá-
ló karitász, ahogy azt körülbe-
lül kiszámolták, már hetven fö-
lötti ételosztásnál tart, ami azt 
is jelenti, hogy  ezreket lakattak 
már jól, ezreknek szereztek 
boldogságot, még ha „csak” az-
zal is, hogy teli hassal engedték 
őket útjukra.

– Aki lábassal jön, az akár el is 
viheti magával az ételt, mert ne-
künk valójában mindegy, hogy 
ki mikor és hol eszi meg azt. Az 
a legfontosabb, hogy elfogyjon, 
s valami kis reményt tudjunk 
adni – mondta a hölgy, akinek 
a kék-sárga köténye is jelezte a 
hovatartozását.

Jön a következő!

Kovács Istvántól meg-
tudtuk, hogy az étel-
osztás nem ér véget 
az időjárás tavasziasra 
fordulásával. A követke-
ző vendéglátás március 
30-án, szombaton lesz 
a Szent Imre-templom 
kertjében. A menü egye-
lőre titok…

A rendről

A Jézus Szíve Nővérek Társasága (SDSH – Society Devoted to the 
Sacred Heart) 2015-ben ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. 
A kassai születésű alapítóban, Péterfy Ida nővérben már fiatalon 
feltámadt a vágy, hogy Jézus szent szívének szentelje az életét. 
Lelkivezetőjének engedélyével 18 évesen, 1940 októberében tette le 
a szerzetesi hármas fogadalmat. Istenszeretetével, hitvalló személyi-
ségével és lelkesedésével hamar társakra talált az evangelizációhoz. 
Mindszenty bíboros letartóztatása után a rend léte is veszélybe került, 
így egyházi feletteseik tanácsára a nővérek 1949-ben a tengerentúlra 

távoztak. Hat évet töltöttek Kanadában, majd 1956-ban Los Ange-
lesbe kaptak meghívást, ahol a társaság új, különféle nemzetiségű 
tagokkal és evangelizációs feladatokkal gazdagodott.
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�Ahogyan illik, és ahogy az számukra ter-
mészetes, csendes szerénységgel, szelíd-
séggel él és tevékenykedik a kerületben a 

Jézus Szíve Nővérek Társasága apácarendet 
képviselő három nővér a Wlassics Gyula utcai 
rendházban. Tóth Adriennt, a rend egyik tagját 
kérdeztük a hitükről, az életükről.

� Immár tizedik „jótékony szezonját” 
kezdte meg a Pestszentimrei Katolikus 
Karitász, amely sok más akciója mel-

lett különös figyelmet fordít a szegények, a 
hajléktalanok rendszeres meghívására. Nem 
volt ez másként február 23-án, szombaton 
sem, amikor újra a jól ismert helyszínen, a 
Nemes utcai Szent Imre-templom kertjében 
várták finom falatokkal a rászorulókat. És ők 
jöttek is… 

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A helyszín a FSZEK Lőrinci 
Nagykönyvtár, a prezentáció ve-
zetője pedig Sonnleiter Károly élet-
mód-tanácsadó, aki ötkor meg is 
kezdi az aktuális előadást, amely 
egy sorozat része. Ez a február 21-i 
óra annak második felvonása, s 
lesz még harmadik is! A szakem-
ber humoros hangvételű „szónok-
lata” mindenkit megmosolyogtat, 
csakúgy, mint Victor Hugo Bibli-
ából vett idézete, miszerint „szép a 
fiatal, de a vén nagyszerű”. Ebből is 
látszik, hogy a legfontosabb dolog 
az életben a pozitív szemlélet és 
a jó kedély, amit a tanár úr külön 
hangsúlyoz is. Az életben adódó 
problémákat nem lehet elkerülni, 
ám meg kell próbálni azokat meg-
felelően feldolgozni, így sokkal 
könnyebben fogunk boldogulni.

– Azok vagyunk, amiket gon-
dolunk, ha negatív az eszménk, 
az kihat az életünkre is. Az a fő, 
hogy jól érezzük magunkat a saját 
bőrünkben – mondja az előadó. – 

A fizikai és szellemi változás nem 
kerül el senkit, de meg kell pró-
bálni kitolni a stagnálás fázisát. 
Játsszunk például az unokákkal, 
hiszen a passzív öreg nem kell 
senkinek – mosolyog az egyéb-
ként maga is nagypapa Károly, s a 
közönség lelkesen bólogat. 

Virtuális utazást teszünk 
a világban, a pakisztáni 
Hunza-völgybe, Szardíniára, 
Okinavára – csak néhány olyan 
hely, ahol a száz évnél idősebbek 
száma kiemelkedően magas. És 
minek köszönhetik ezek a szép-
korúak a szép korukat? Nos, az 
egészséges táplálkozásnak (a 
böjtölés pozitív hatásairól is szó 
esik), a testmozgásnak, a dolgos 
életvitelnek, valamint a szeretet 
erejének. Az olaszok nem ismerik 
az idősek otthona meg a kirekesz-
tés fogalmát, hiszen a „famiglia” 
mindenek fölött áll.  Itt az ideje 
példát venni – soha nem késő.

-gáll-

FOLYTATÓDIK  
A DOHNÁNYI-ÜNNEP
Testvérintézmények zenekaraival közösen koncerteznek 
márciusban a Dohnányi zeneiskola diákjai és tanárai. Ez-
zel folytatódik a jubileumi programsorozat.

Önálló intézménnyé válásának ötvenedik évfordulóját ünnepli 
idén a Dohnányi Ernő Zeneiskola. A patinás és jó hírű intéz-
mény minden évben több hangversennyel örvendezteti meg a 
XVIII. kerület zenei érdeklődésű közönségét, de az idei prog-
ram a szokásosnál is jóval bőségesebb. A dohnányis művész-
tanárok és növendékek együttesei márciusban a XIX. és a XX. 
kerület testvérintézményeinek muzsikusaival közösen lépnek 
pódiumra. A Külső-pesti Zenei Napok keretében március 20-
án a növendékek adnak hangversenyt a Kossuth téri evangéli-
kus templomban, míg másnap a művésztanárok muzsikálnak 
közösen a Rózsa Művelődési Házban. Vigyázat: a korábban 
meghirdetett időponttal ellentétben mindkét előadás 18 óra-
kor kezdődik.

K. Gy.

„MERT SZÉP A FIATAL, 
DE A VÉN NAGYSZERŰ” 

�Húszéves lányként beülni egy – rajtam kívül 
– kizárólag időskorú érdeklődőket vonzó 
előadásra meglehetősen furcsa érzés. A 

téma az öregedés, no meg annak „művészete” 
– vagyis mi lehet a hosszú élet titka? Azt azért 
nem lehet mondani, hogy elsietem az egészet, 
hiszen ha tetszik, ha nem, az ember születése 
pillanatától kezdve öregszik…
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Hagyományteremtés gyerekekkel, ütővel és „pakkal”SPORT

Rit-
kaság egy-

szerre ennyi 
csinos, mosolygós 

lánykát, hogy ne írjuk, 
gráciácskát látni egy 
időben a Sportkas-

télyban, de az im-
már 18. alkalom-

mal  megrendezett 
Grácia Kupa a spor-

télményen túl ezt az esztétikai 
gyönyört is megadta a Pestszen-
timrére látogatóknak. 

A nagy érdeklődés miértjére 
Fata Anita, a kerületben műkö-
dő Grácia SE elnöke adta meg a 
választ, s tény, nem mindennapi 
számokról beszélt.

– A legfontosabb ok talán 
az, hogy a már hagyományos, 

a nemzetközi szövetség, a FIG 
naptárában is szereplő A-ka-

tegóriás verseny egyrészt 
rendkívül népszerű a ha-
tárainkon túl is, a másik 
pedig, hogy emiatt év-
ről évre nő az induló 
országok és versenyzők 

száma. Az idén egészen 
pontosan 28 or-
szág 475 egyéni 

versenyzőjét re-
gisztráltuk. Rajthoz állt, illetve 

áll még 18 csapat is, tehát nem 
unatkozunk, de az a legnagyobb 
elismerés számunkra, hogy egyre 
többen fedezik fel a Grácia Ku-
pát, ezáltal Magyarországot és így 
Budapestet is.
– Biztosra vehetik, hogy további 
szép karrier előtt áll a versenyük, 
mert ennyi induló világbajnoksá-
gokon sincs.
– Úgy is vesszük, hogy ez a mi 
évente megrendezett speciális 
vébénk…
– Büszkék lehetnek rá, s el tudom 
képzelni, mekkora szervező- és 
előkészítő munkát igényel.
– Három hónapon át csak e ver-
seny sikeréért dolgoztunk.
– Sikerrel?
– Láthatja, minden olajozottan 
működik, nincsen csúszás a 

programban, a közönség szereti 
a mi kis gráciáinkat, s most már 
mi is csak azért szorítunk, hogy 
ne jöjjön közbe valami váratlan.
– Kérem, említsen meg egy-két 
egzotikus országot, amelynek a 
versenyzői a Grácia Kupa nélkül 
tán sosem jutottak volna el Ma-
gyarországra.
– Nem sorolom fel a fél me-
zőnyt, de ha azt mondom, hogy 
Ausztrália, netán Dél-Korea 
vagy mondjuk Azerbajdzsán, 
akkor érzékelhető, hogy nem 
intézhető el egy kézlegyintéssel 
a viadal.
– Közel a huszadik születésnap-
jukhoz ez természetes is, de a si-
kerekért keményen kell dolgozni-
uk…
– Amikor elindult a Grácia, ak-
kor, hogy úgy mondjam, még 
csak tipegős volt, mára azonban 
már kész és gyönyörű hölgy, aki 
büszke erre a nőies sportágra.
– Mire készülnek az idén, mi lesz 
a legfontosabb verseny?
– Ez adott, mert amikor világ- 
és Európa-bajnokság is szere-
pel a versenynaptárban, akkor 
egyértelműen ez a fő cél.
– Ez tehát egy felkészítő verseny?
– Igen, de olyan erősségű, hogy 
felér akár egy vébével.

KALAPOT KELL EMELNI…
A Magyar Parasport Napját minden évben február 22-én 
tartják. A kerület életében fontos ez a nap, mert az önkor-
mányzat elkötelezett a sport, a mozgás, az integráció iránt.

Az egész havanna-lakótelepi Robogó óvoda örömmel „robogott” az 
érkező vendégek elé. Az intézményvezető, Laminé Antal Éva minden 
egyes érkezőt kedves szavakkal üdvözölt, mert valóban mindenki 
odafigyel erre a napra. Igaz, nem érint mindenkit, de hogy egy kicsit 
mindenki a magáénak érzi, az egészen biztos… 

A dátum, február 22-e azért szimbolikus, mert 1970. február 22-
én alakult meg a Mozgáskorlátozottak Halassy Olivér Sportklubja az 
akkori mozgásjavító intézmény falai között. 

Az önkormányzatot Galgóczy Zoltán alpolgármester képvisel-
te, aki szép szavakkal köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. És 
hogy legyen „élő sport” is, méghozzá csinos, arról a válogatott para-
kajakos, Varga Katalin gondoskodott.

A riói olimpián 5. helyezést elérő sportoló elmondta, hogy 
az örömön túl mindig tiszteletet érez 
azok iránt, akik bármilyen fokú sérült-
séggel vállalják el azt a kemény mun-
kát, amit egy-egy nagy verseny előtt el 
kell végezni.

– Ha egy ép sportolónak is le kell 
győznie önmagát a sikerhez, elképzel-
hető, hogy milyen lelki és fizikai erőt 
követel meg ez egy fogyatékkel élő spor-
tembertől – mondta Katalin, akinek a 
szavaival nem is lehet vitatkozni.

A Robogó óvoda kicsinyei azon-
ban épen és egészségesen mutathat-
ták be azokat a sportos gyakorlatokat, 
amelyekkel a vendégek fogadására 
készültek…

Cikkeink mellett színes kerületi hírek-
ről, érdekességekről is olvashatnak a To-
vább18.hu oldalon.

KEMÉNY JÉG, KEMÉNY SRÁCOK
Pestszentlőrinc miért ne lehetne „hokinagyhatalom”?

GRÁCIÁCSKÁK A GRÁCIÁN 
Közönségsiker volt a nemzetközi ritmikus gimnasztika verseny 

Az, hogy „jó jégre” vetették el a 
magot, már a hokinap (írhatnánk 
akár azt is, hogy hokiünnep) meg-
kezdése előtt kiderült a Piac téren, 
a jégpályán. Olyan sok gyerek jött 
el (tegyük hozzá, örömteli módon 
a szülőkkel) megmutatni magát, 
hogy azt hihette az ember, a jég-
korong „ősi sportág” a kerület-
ben. Pedig nem, mert mindössze 
egy bő évet tudhat maga mögött 
Lőrincen a hoki, ez az országszerte 
ismert, népszerű, ám az igazi nagy 
áttörésig még el nem jutó sportág. 
(Pedig megérdemelné…)

A HOKICSINÁLÓ 
FANATIZMUSA
A kerületi jégkorong gondolata 
nem egy, mondjuk, Kanadából 
hazatelepült kerületi ember fejé-
ből pattant ki, s nem is olyanéból, 
aki esetleg üzletet sejtett mögötte.

Ez a gondolat egy „valódi” 
magyar és kerületi ember fejé-
ben született meg.

Úgy hívják a lőrinci „hokicsi-
nálót, hogy Tejfalussy Béla. Ha 
sokaknak beugrik a név, az nem 
a véletlen műve, mert a hazai ho-

kihoz ezer szállal kötődő ember 
ő, immár több mint fél évszázada.

Volt ő már minden a jég-
korong világában. A hatvanas 
években játékosként kergette 
a pakkot, aztán bő húsz éven 
át mint játékvezető fújt. Hogy 
meddig jutott? Legyen elég any-
nyi, hogy 11 világbajnokságon 
vett részt csíkos mezben.

A lehető legjobb pillanatban 
jutott az eszébe a lehető legjobb 
gondolat. Az, hogy Pestszent-
lőrinc miért ne lehetne „ho-
kinagyhatalom”…

MEGVALÓSÍTOTT 
TERV
A Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia és az önkormányzat támogatá-
sával aztán lépésről lépésre megva-
lósult a terv (a VUA szakosztályai 

közé tavaly felsorakozott a jégko-
rong is), s itt és így kanyarodhatunk 
vissza az írás elején emlegetett Piac 
téri gyermektornáig.

De hogy mi is ennek a lénye-
ge, azt már mondja el maga a ho-
kicsináló, aki természetesen ott 
volt a pályán, s nézte a munkája 
alanyait, vagyis azokat a gyereke-
ket, akik neki köszönhetően ültek 
először fenékre a lőrinci jégen…

FEJLŐDÉS, 
FEJLESZTÉS
– Remélem, hogy hagyománnyá 
lesz a tornánk, s ahogy elnézem 
a srácokat meg a lelkesedésüket, 
meg is valósulhat ez – mondta 
Tejfalussy Béla. – A mostani tor-
na hatcsapatos, körmeccses rend-
szerben bonyolítjuk le, tehát min-
denki ötször lép jégre. Jó ez azért, 

mert több percet játszhatnak, s jó 
azért is, mert a szülők is többször 
láthatják a jövő bajnokait… A 
szakosztályban jelenleg 47 gyer-
mek hokizik, közülük tizenhetet 
már leigazoltunk, de jönnek a 
többiek is, ebben biztos vagyok. 

A mostani tornán 2 x 12 perces 
meccseket játszanak a srácok, 
egyelőre elég ennyi, bemutatko-
zásnak.

A lőrinci hoki további lehetősé-
geit is megemlítette a szakember, 
aki elmondta, hogy az elképzelé-
sek és a tervek, s nem mellesleg 
az önkormányzat ígérete alapján 
további fejlődés várható, köszön-
hetően a remélt fejlesztéseknek is.

JÉGRE, 
UTÁNPÓTLÁS!

A kerület sportjáért felelős alpol-
gármester, Lévai István Zoltán 
elmondta, hogy maximálisan se-
gítő szándékkel állnak az új szak-

osztály mellé, s amire, amennyire 
lehetőség nyílik, azt meg is kapják 
a jégkorongozók. A hokitornán a 
Városgazda Utánpótlás Akadémiát 
képviselő Kissné Baumann Gizel-
la sportszakmai igazgató szerint 
öröm látni ezt a sok srácot a jégen, 
mert közülük a legjobbakból akár 
a magyar hoki utánpótlása is ki-
kerülhet. Ehhez csupán egy óhajt 
lehet hozzátenni: legyen így… 
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�Ezúttal is 
szép számú 
közönséget 

vonzott a Pest-
szentimrei Sport-
kastélyba a Grácia 
Kupa nemzetközi 
ritmikus gimnaszti-
ka verseny február 
16-án.

�Második alkalommal rendezte meg a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia a gyerekek 
számára kiírt jégkorongtornát, amelynek az 

a rendeltetése, hogy megmutassa, a felszínre 
hozza a legügyesebbeket, a legrátermettebbe-
ket azok közül, akik a szárnyaikat bontogatják 
a kerületben.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

„Remélem, hagyománnyá lesz  
a tornánk” – mondta Tejfalussy Béla.


