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Őszre itt az új testvér
 
Lengyelek, székelyek és kárpátaljaiak ünnepeltek együtt a kerülettel

�TESTVÉRVÁROSI MEGÁLLAPODÁST ÍR ALÁ ŐSSZEL A XVIII. KERÜLET SZÉKELYUDVAR-
HELLYEL. A SZÉKELYFÖLDI VÁROS ÉS DÉL-LENGYELORSZÁGI TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK, 
DĄBROWA-TARNOWSKA KÜLDÖTTSÉGE A KERÜLETI KÖZÉLET KÉPVISELŐIVEL EGYÜTT 

ÜNNEPELTE AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KITÖRÉSÉNEK 171. ÉVFOR-
DULÓJÁT.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Összetartozás a Kárpát-medencében – 
ez volt a legfőbb gondolata a március 
15-i kerületi ünnepségsorozatnak: ösz-
szetartozás egykor és ma. A történelem 
iránt érdeklődők jól tudják, hogy az 
1848-as forradalmat követő szabadság-
harc a történelmi Magyarország egész 
területén zajlott, és hogy a Pestről indu-
ló küzdelemhez nemcsak a magyarság 
egymástól távol élő csoportjai – például 
a székelyek vagy a Kárpátok között élők 
– csatlakoztak, hanem fiatal lengyel ön-
kéntesek is, élükön olyan magasan kép-

zett katonatisztekkel, mint Bulharyn, 
Woroniecki, Dembiński, Bem. 

KÖZÖS ÜNNEP
Érthető tehát, hogy a március 14-én a 
Kossuth téren tartott központi kerületi 
ünnepséghez, illetve a Rózsa Művelődési 
Házban rendezett díjátadó gálához len-
gyel testvértelepülésünk, Dąbrowa-Tar-
nowska küldöttsége is csatlakozott, 
ahogyan képviseltette magát a kárpátal-
jai testvérváros, Técső, valamint Széke-
lyudvarhely is.  Ez utóbbi régi-új testvér 
a XVIII. kerület számára, mert 1941-ben 

az akkor még önálló település, Pestlőrinc 
kötött már együttműködési szerződést 
vele. Ughy Attila polgármester – a Rózsá-
ban szervezett ünnepségen bejelentve, 
hogy ősszel aláírják a szerződést – úgy 
fogalmazott, hogy ez is az elődök által 
ránk hagyott örökség gondozása: a kap-
csolatok, az összetartozás ápolása.

KÜZDENI KÖTELEZŐ
– Nem szabad a sorsunkba beletörődni, 
kötelességünk küzdeni. Ha 1848 hősei be-
letörődtek volna abba, amit a sors kimért 
nekik, ma nem ünnepelhetnénk így együtt 

– fogalmazott a Petőfi-szobornál elmon-
dott beszédében Gálfi Árpád, Székelyud-
varhely polgármestere, aki 1848 példájára 
hivatkozva kiemelte az összetartozás és az 
összefogás erejét. – A magyar szabadság-
harcosokat 1849-ben csak nagyon erős 

túlerővel, a nemzetiségek feltüzelésével és 
az orosz haderő segítségével tudták legyőz-
ni. Mindez azt mutatja, amit ma sem sza-
bad elfelejtenünk: külön-külön elbukunk 
mind, de együtt erősek vagyunk. 

Összeállításunk a 4–5. oldalon

MESÉS NYITNIKÉK

NYOLC TERÜLETEN FEJLŐDÖTT TOVÁBB a Pest-
szentlőrinci Nyitnikék Óvoda az önkormányzat 
támogatásával és a szülők segítségével, 
hozzájárulásával. A példaértékű összefogás-
sal megvalósuló beruházás több mint 7 millió 
forintba került. A fejlesztések átadását helyi 
rendezvény keretében, az ovisok műsorával 
ünnepelték meg az március 12-én.

GYARAPODUNK

KERÜLETSZERTE NAGY JELENTŐSÉGŰ BERUHÁ-
ZÁSOK várhatók ebben az évben is az elmúlt 
időszak előkészítő munkájának eredményeként. 
Ugyanakkor a Pestszentlőrincen és Pest-
szentimrén élők azt tapasztalják majd, hogy 
a környezetüket megszépítő, mindennapjaikat 
könnyebbé tevő fejlesztések nem tartanak soká-
ig, jó részük ugyanis még az idén befejeződik.

CSÉVÉZŐ UTCA

ÚTFELÚJÍTÁS KEZDŐDIK április első felében a 
XVII. és a XVIII. kerület határán, a Bélatelepi 
úton és a Csévéző utcában. A várhatóan au-
gusztusig tartó munka során a rossz állapotú 
közutat felújítják, és ahol szükséges, a teljes 
pályaszerkezetet cserélik. Ezenkívül akadály-
mentesítik a járdákat, a kapubehajtókat, és 
felújítják a vízelvezető rendszert.

JÓ ÜGYÉRT DALOLTAK

HETEDIK ALKALOMMAL ADOTT jótékonysági kon-
certet Kucsák László a Rózsa Művelődési Ház-
ban. Ez önmagában még nem „csoda”, ám az 
talán igen, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is rekordot döntött a jegyekből származó 
bevétel. 2019-ben az elsősorban a mozgásuk-
ban korlátozott gyermekeket segítő Nyúlcipő 
Alapítványt támogatják a befolyt összeggel. 

ÖSSZEKÖTÖTTÉK

AZ IMRE–LŐRINC-FUTÓVERSENYT idén már tizen-
negyedik alkalommal rendezték meg március 
15-e tiszteletére. A rendezvény keretében a 
Futás, ami összeköt jelszót követve a kerület két 
részét „győzik le” a lelkes amatőrök és profik. 
Ismét több százan álltak rajthoz a 13 futam 
12 korosztályában, hogy a kellemetlenül fújó, 
kavargó szélben is teljesítsék az előírt távot.

15. oldal 15. oldal2. oldal 3. oldal 6. oldal 9. oldal 19. oldal
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Akik koszorúztak
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának nevében Ughy Attila pol-
gármester, Lévai István Zoltán alpolgármester és dr. Molnár Ildikó címzetes 
főjegyző; Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő; Budapest Főváros Kor-
mányhivatala XVIII. kerületi Hivatala nevében Hodruszky Csaba hivatalvezető; 
a Külső-pesti Tankerületi Központ részéről dr. Csikósné Straszinszki Gizella 
Tünde; Dąbrowa Tarnowska polgármestere, Leclaw Wieczolek és kísérete; 
Székelyudvarhely polgármestere, Gálfi Árpád és kísérete; az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége nevében dr. Sántha Gábor elnök és  
dr. Lomnici Zoltán tiszteletbeli elnök; a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
részéről Banyár László vezérigazgató és munkatársai; a Városgazda Utánpót-
lás Akadémia nevében Kissné Baumann Gizella és kollégái. Koszorút, illetve 
virágot helyeztek el továbbá a helyi társadalmi és civil szervezetek, intézmé-
nyek, sportszervezetek képviselői és XVIII. kerületi lakosok is.
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Tovább szépülnek az óvodák az önkormányzat támogatásávalFEJLESZTÉSEK

BODZAY ZOLTÁN 

Az ünnepélyes átadón Galgó-
czy Zoltán nyolc olyan elemet 
említett, amelyek átadásával el-
mondható, hogy tovább épültek, 
szépültek a kerületi óvodák, ezen 
belül is a Nyitnikék. Az alpol-
gármester utalt arra, hogy nem 
egészen egy éve a Mackó-Kuckó 
Tagóvoda udvarán focipályát 
adtak át, azt megelőzően pedig 
energetikai szempontból is meg-
újult az intézmény. 

ÖSSZEFOGÁSSAL
A példaértékű összefogással 
most megvalósult óvodafejlesz-
tés összességében több mint 7 
millió forintba került, amivel 
még nem ért véget a tennivaló, 
mert van még például felújítás-
ra szoruló mosdóhelyiség. Az 
alpolgármester megköszönte a 
szülőknek, a Zöld-Fülek Egye-
sületnek, hogy a fejlesztések 
mellé álltak, és anyagilag is tá-
mogatták az óvoda fejlesztését.

Csomósné Bányácski Anasz-
tázia intézményvezető el-
mondta, hogy nagy álmuk 
valósult meg mára, s összefog-

lalta, hogy mennyi mindent 
vehettek át egyszerre.

– Biztosan mindenki számá-
ra ismerős az az érzés, hogy ha 
elkezd valamit felújítani, szépíte-
ni, szebbé varázsolni, akkor fo-
lyamatosan jönnek az új ötletek, 
tervek. A gyermekek mesevilága 
bennünket is magával ragadott.

MESESZEKRÉNY
Fontosnak tartják, hogy egy 
magyar szabadalmazott termék 
felhasználásával tették szebbé 
az óvoda belső falait. Ezt a de-
korációs elemet – mágnesfalat 
–esztétikusan tudják díszíteni a 
gyermekek alkotásaival.

– A felújított lépcsővel, a fali 
dekorációval egy mesevilág-

ba kerültek a gyerekek – tette 
hozzá az óvodavezető. 

Az aulák falain megjelenő 
mesevilágba belecsempészték 
az Örökös Zöld Óvoda címet 
és annak színvilágát is. 

A csoportok új mesebútorai 
még közelebb hozzák a gyerme-
kekhez a mesét, a mesevilágot. 
Minden csoport meseszekrénye 
életre kelti a csoport nevét: a 
Süni, a Pillangó, a Katica, a Mé-
hecske és a Mackó birodalmát. 

MARADANDÓAN
A fejlesztéssel a gyerekek ré-
szesei lehetnek egy olyan vi-
lágnak, amivel együtt kell ha-
ladniuk. Ez a „digitális világ”, 
amely fejlődik, és vagy vele 

fejlődnek, vagy elmegy mellet-
tük a világ. A digitális világot 
interaktív kijelzőkkel hozzák 
közelebb a gyerekekhez.

Régi álma valósult meg az 
óvónőknek az égetőkemen-
cével is, amelynek köszönhe-
tően kézen foghatóvá teszik a 
gyermekek számára az alkotás 
örömét, s az alkotásaik évtize-
dekre megmaradhatnak. 

VILÁGJÁTÉKKAL
A teknősterrárium megújulása 
a gyermekek állatokhoz és ter-
mészethez való pozitív hozzá-
állását szolgálja. Van, ahol csa-
ládi program lett a teknősök 
meglátogatása, megfigyelése. 

Az óvoda lehetőséget kapott 
a Világjáték beszerzésére. Ez a 
játék kiválóan alkalmazható az 
óvodapszichológusi munkában 
a gyermekek szűrése során, az 
egyik legjobb és legátfogóbb te-
rápiás eszköz és módszer. 

�Az önkormányzat támogatásával, a szülők összefogásával és segít-
ségével nyolc területen fejlődött tovább a Pestszentlőrinci Nyitnikék 
Óvoda. A fejlesztések átadását helyi rendezvény keretében, az ovisok 

műsorával ünnepelték meg az érintettek március 12-én.
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MESÉSEN 
FEJLŐDÖTT  

A NYITNIKÉK
A szülők is kiveszik a részüket az óvoda megújításából

A Zöld-Fülek Egyesület az óvodáért
Az egyesület szülői kezdeményezésre 2006-ban jött létre. Célja a Nyitnikék óvoda infra-
strukturális, anyagi, szociális és kulturális körülményeinek javítása, a gyermekek környe-
zettudatos nevelése, valamint az óvodába járó és annak vonzáskörzetében élő gyerekek, 
családok számára különféle kulturális, sport- és szabadidős rendezvények szervezése.
A Zöld-Fülek támogatásából eddig megvalósult fejlesztések között szerepel a homokozók 
javítása (2009), sószoba létesítése fényterápiával (2012), pihenőrész, sportpálya kialakítása 
(2013), kreatív formavágó beszerzése (2014), karácsonyi ajándékok vásárlása (2015), me-
dence átalakítása, párakapu létesítése (2016), kerámiaégető kemence beszerzése (2018), 
valamint minden évben szakkönyvek vásárlása.

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.

A felújított lépcsővel, a fali dekorációval egy mesevilágba kerültek a gyerekek

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13-17, 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.
 ...............................................................................
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HÉT SZÉP FEJLESZTÉS AZ ÉLHETŐ KERÜLETÉRT
Az infrastrukturális beruházások nagy része idén elkészül

Pontról pontra valósulnak meg a rövid és középtávú stratégiai elképzelések FEJLESZTÉSEK

A Ganztelep fejlődéséről Dámsa 
József elmondta, hogy az önkor-
mányzat ebben a kerületrészben 
is folyamatosan, évről évre gon-
doskodik az elöregedett járdasza-
kaszok felújításáról. A részletekbe 
avatva a körzet önkormányzati 
képviselője hozzátette, hogy a Szi-
nyei Merse utca Benczúr utca és 
Mányoki Ádám utca közötti sza-
kaszán felszámolták a vízelvezetési 
gondokat, s már megrendelték a 
szikkasztóárkok szélére a jelzőosz-
lopokat, amelyeket a lakók igényel-
tek. A Szinyei Merse és a Benczúr 
utca sarkán, valamint a Bartók Béla 
és a Kupeczky János utca kereszte-
ződésében forgalomlassító küszö-
böket építettek, amelyek pontos 
helyét egyeztették az ott élőkkel. A 
közlekedését a 236 és 236A újabb 
buszjárat javítja. A településrész 
teljes csatornázását követően az 

utakat is rendbe tették. Megszűnt 
a sok bosszúságot okozó hulladék-
sziget a Barcika térnél, valamint át-
építették, és ezzel biztonságosabbá 
tették az Üllői úton a Dávid Ferenc 
és a Kupeczky János utcánál a gya-
logátkelőhelyet. 

Ganzkertvárosban teljesen 
megújult a Béke téri gyermek- és 
felnőtt orvosi rendelő épülete, mint 
ahogy a 35 éves Bambi bölcsőde is, 
ahol korábban már felújították a 
fűtés- és az elektromos rendszert, 
valamint az udvart, majd utolsó 
lépésként megvalósult a két oldalsó 
szárny és a konyha fejlesztése. 

A Hétszínvirág óvoda régi, 
balesetveszélyes drótkerítését új 
betonfalra cserélték. A Kandó Téri 
Általános Iskola előtt több ütem-
ben újabb parkolókat létesítettek, 
forgalomlassító küszöböt és par-
kolásgátló oszlopokat telepítettek. 

A környék ingatlanainak gépko-
csikihajtói előtt útburkolati jeleket 
festettek fel annak érdekében, hogy 
könnyebben lehessen kihajtani az 
erős reggeli forgalomban.

Az idősebb lakosok kérésére az 
Alacskai út mentén pihenőpadokat 
létesítettek szemetesedényekkel. A 
fiatalokra is gondoltak: felújították 
a Hétvezér téri sportpályáját, ahol 
két új kaput, kosárlabdagyűrűt és 
új padot helyeztek el, valamint ki-
javították az aszfaltpályát.

A Szent Imre-kertvárosban a 
Herrich Károly tér fejlesztése kere-
tében először egy 56-os emlékliget 
épült, idén pedig játszótér, majd 
futókör és pihenőhelyek létesítése 
várható. A Királyhágó út 75. előtt 
a zöldterületet elhatárolták a gép-
járművek elől. Ugyanitt a földút 
várhatóan aszfaltburkolatot kap 
ebben az évben. Folyamatban van 
a Kétújfalu utca vízelvezetésének 
javítása. 

Az Almáskertben a csatorná-
zást a földutak felszámolása követi, 
ezt a területet is érinti az ez évi jár-

daprogram. Az Alacskai út mentén 
kiépült a járda, sőt már a csatorná-
zás is megtörtént. Idén várható a 
Termény utca és a városhatár közti 
szakasz teljes felújítása. A szolgál-
tatóval folytatott egyeztetés után 
elindult az Almáskert lakott terü-
letén az internet-, tévé- és telefon-
szolgáltatás.

Dámsa Józseftől azt is megtud-
tuk, hogy az Alacskai úti lakótele-
pen megszűnt a sok bosszúságot 
okozó hulladéksziget a Fenyőfa 
utca mentén, s megújult az út men-
ti játszótér és sportpálya palánkja. 
Befejeződött a lakótelepet védő 
kamerák telepítése. Megszüntették 
a Fenyőfa utca és a Juharos sor sar-
kán állandósult vízelvezetési gon-
dokat. Felújították a Kőrisfa utca 
5–7. szakaszon a vízelvezető árkot, 
és ugyanitt elkészült az akadály-
mentesítés is. Az idei költségvetés 
tartalmazza az Alacskai út Somló-
kert utca sarkán gyalogátkelőhely 
kialakítását.

-bodzay-

FEJLŐDŐ VÁROSRÉSZEK
A felújítások során a lakosok igényeit is figyelembe veszik

BODZAY ZOLTÁN 

„Határozott elképzelésünk van, 
vízió nélkül ugyanis nem lehet 
építkezni és fejleszteni. Továbbra is 
a karakteres „teraszváros-koncep-
ció” jegyében dolgozunk, amely-
nek az az alapelve, hogy a város-
fejlesztés harmóniát teremtsen az 
impulzív városias lét és a pihentető, 
nyugodt, természetközeli élmé-
nyek között. Tudjuk, hogy nem 
egyszerű feladatokat igyekszünk 
megoldani, de pontról pontra va-
lósulnak meg rövid és középtávú 
stratégiai elképzeléseink” – mond-
ta el a kerület fejlesztési stratégiájá-
ról lapunknak év végi interjújában 
Ughy Attila polgármester.

Lévai István Zoltán a hét olyan 
beruházásról beszélt, amelyeknek 

már rendelkezésre állnak a forrá-
sai és többségüknek a kivitelezői 
is, így nagy részük idén megvaló-
sul. Hangsúlyozta, hogy ebben az 
évben kiemelt helyen áll az infra-
struktúra fejlesztése.

BUD ARÉNA
Az elkövetkező időszak legna-
gyobb kerületi beruházása a 
Lőrinci Sportcsarnok – új nevén 
BUD Aréna – átépítése és bővíté-
se. Elkészülte után a létesítmény 
egy közel ezer fő befogadásá-
ra alkalmas multifunkcionális 
sportcsarnok lesz, kétoldali lelá-
tóval. Olyan közösségi helynek is 
szánják, amely a sportolás mel-
lett kulturális események, konfe-
renciák rendezésére is alkalmas. 

A projektnek része a csarnok 
környezetének rendezése, az épület 
mellett gyalogút kialakítása, továb-
bá a parkolási lehetőségek bővítése 
is. Negyvenegy személygépko-
csi-parkolóhely és 5 autóbusz-par-
kolóhely létesül. A közbeszerzési 
eljárást követően a munkaterületet 
február 15-én átadták a kivitele-
zőknek, amelyek elkezdték a bon-
tási munkákat. A beruházás befeje-
zése jövő év nyarán várható. 

BÉKE TÉR II. ÜTEM
A másik nagyobb lélegzetű közte-
rületi beruházás a Béke tér teljes 
felszíni megújításának folytatása, 
ami azért is fontos, mert a terü-
let a budapesti agglomeráció déli 
felének egyik kapuja, az ország 

nemzetközi repülőterére vezető fő 
út része. Az első ütem 2014 végére 
készült el, aminek keretében a tér 
átalakult, az áthaladó forgalom 
megszűnt, így a teret teljes egé-
szében a gyalogosok vehették bir-
tokba. A második ütem keretében 
a térhez csatlakozó közterületek 
rendezése várható.

IMREI 
GYERMEKORVOSI 
RENDELŐ

A projekt beruházója a Főváro-
si Önkormányzat, azon belül a 
Budapesti Közlekedési Központ. 
Eddig azért csúszott a beruházás, 
mert nem találták meg a kivitele-
zőt. Több eredménytelen pályázat 
után most ismét kiírták a tendert, 
amiről Lévai István Zoltán el-
mondta, hogy bíznak az ered-
ményességében, és remélhetően 
elkezdődhet végre a kivitelezés. 

A tervek szerint a XXI. szá-
zad követelményeinek megfelelő 

pestszentimrei létesítményben a 
gyermekorvosokon kívül a védő-
női szolgálat és a gyerekfogászat 
is helyet kap. A Tér_Köz pályá-
zat révén környezetrendezésre 
és közösségi tér kialakítására is 
lehetőség lesz ezen a helyszínen. 
A meglévő szakorvosi rendelő és 
a leendő gyermekorvosi épület 
között a remények szerint egy 
agóraszerű találkozóhely alakul 
ki. A padokkal, vízfelülettel és 
kis színpaddal tarkított helyen a 
hetivásárokat is le lehet bonyo-
lítani. A múlt évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredmény-
telenül zárult, ám az ismételten 
kiírt pályázaton remélhetőleg 
megfelelő kivitelezőt találnak, 
aminek nyomán már a nyáron 
elkezdődhet az építkezés. 

HAVANNA-
HETIVÁSÁR
A Havanna-hetivásár beruházás 
I. üteme a piac épületének meg-
valósítását és a funkcióhoz tarto-
zó minimális környezetalakítást 
(főként parkolóhelyek létesítését) 
tűzi ki célul. Az épület környeze-
tének közösségi célú fejlesztése, 
a közterület burkolatának meg-
újítása a II. ütemben lehetséges. 
A két ütem megvalósításának 
becsült beruházási összköltsége 
mintegy 350 millió forint. 

E beruházás esetében is min-
den előkészület megtörtént, és 
napokon belül elkezdődik a közbe-
szerzési eljárás. A remények szerint 
őszre elkészül a hetivásár. Lényeges 
körülménynek nevezte az alpolgár-
mester, hogy a szombat délelőttön-
ként eddig is működő piac a kivite-
lezés idején is üzemelhet.

PESTSZENTIMREI 
PARKOLÓ
A Pestszentimre vasútállomás 
térségében a helyieknek szánt 
és a P + R parkolók létesíté-
sét célzó projekt keretében a 

130 parkolóhely kialakításával 
együtt megújulnak a közleke-
dési és a zöldfelületek a keresz-
teződéstől a Tüzép-telepig, a 
vasúti sínektől a lakóépületek 
felőli járdáig. A projekt célja 
Pestszentimre központjában a 
parkolási gondok csökkenté-
se, a tömegközlekedésre való 
átállás elősegítése. A projekt 
becsült költsége mintegy 238 
millió forint. 

SPORTOS  
BERUHÁZÁSOK
A Vilmos Endre Sportcentrum 
ingatlanán az utóbbi két évben 
hatalmas fejlesztések valósul-
tak meg. A célok között szere-
pel nagyszámú parkoló építése, 
135 merőleges beállású fásított 
parkolóhellyel. A sportberu-
házások keretében várhatók 
újabb fejlesztések a Thököly 
úti sportcsarnokban, és a foci-
pályákkal ellátott óvodák és is-
kolák fejlesztése sem áll meg. A 
Grund-program mellett pedig 
a népszerű szabadtéri fitnesz-
parkokkal is tovább gazdago-
dik a kerület. 

FÖLDUTAKBÓL 
ASZFALTOZOTTAK
Idén 27 útszakasz kaphat szilárd 
burkolatot Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrén. Nagyszabású prog-
ram keretében aszfaltozzák le a 
Budapesten még meglévő föl-
dutak jelentős részét várhatóan 
még ebben az évben. Minderre 
összesen 8,3 milliárd forintot 
kapott az államtól a főváros ti-
zenhárom kerülete. A XVIII. ke-
rületi önkormányzat 1 milliárd 
192 millió forintot nyert, amiből 
várhatóan 27 utcában csaknem 
6 kilométer utat lehet felújítani. 
A pályázatnak köszönhetően ta-
vasszal elkezdődhetnek a mun-
kák, és ősszel már átadhatják az 
új útszakaszokat. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az elmúlt időszakban látványosan újult meg 
a kerület több része, köztük a Ganztelep, a 
Ganzkertváros, a Szent Imre-kertváros, az 

Almáskert és az Alacskai úti lakótelep. 

�Az elmúlt időszak előkészítő munkájának eredményeként kerület-
szerte nagy jelentőségű beruházások várhatók ebben az évben is. 
Ugyanakkor a Pestszentlőrincen és Pestszentimrén élők azt tapasz-

talják majd, hogy az óriási fejlesztések nem tartanak sokáig, jó részük 
ugyanis még az idén befejeződik.

A Havanna-hetivásár kulturáltabb, korszerűbb körül-
ményekkel várja majd a vásárlókat
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A Kossuth téren ünnepelte a kerület március 15-étKÖZÉLET

Már az is elég bizarr, ha valaki-
nek az életrajzában ez áll: született 
Vízaknán, meghalt Kairóban. E 
tények is színes életútról tanús-
kodnak, de ha beleásunk abba a 
nem túl bőséges életrajzi anyagba, 
amely Bányai Júlia történetét mesé-
li el, egészen biztosan tátva marad 
a szánk.

EGY KÜLÖNÖS 
ÉLET
Nem Pestszentimre az egyetlen 
hely ebben az országban, ahol Bá-
nyai Júlia annak ellenére kapott 
emléktáblát, hogy nincs helyi kö-

tődése: avattak táblát a tiszteletére 
Makón, iskola viseli a nevét például 
Baján és Kecskeméten. Személyisé-
ge, életútja, rendkívüli vállalása bár-
ki érdeklődését felkelti, a hazájáért 
tett szolgálata pedig példaértékű.

Sokan ismerik Mulan, a bátor 
kínai lány történetét – hiszen a 
Disney sikeres rajzfilmet is készített 
belőle –, aki egy korábbi háború-
ban megsebesült apja helyett állt 
be férfiruhában a hadseregbe, és si-
kereket ért el. Hasonló vállalást tett 
Bányai Júlia, aki 1848-ban meghalt 
férje nevén és irataival csatlako-
zott a szabadságharcosokhoz. A 
Magyar Életrajzi Lexikon szerint 

Kolozsvárnál tisztként szolgálva 
fedezte a magyar csapatok vissza-
vonulását. Más források alapján, 
mivel kiválóan beszélt franciául 
– táncosnőnek kiadva magát – 
hírszerzőként dolgozott az orosz 
és osztrák csapatoknál. 1850-ben 
Törökországba menekült, onnan 
hazatért, de egy leleplezett összees-
küvés után végleg el kellett hagynia 
Magyarországot. Így jutott Kairóig.

IMREIEK ÜNNEPE
A pestszentimreiek 17 éve emlé-
keznek március 15-re saját ünnep-
séggel, 2012 óta Bányai Júliának a 
városrész központjában felavatott 
emléktáblájánál. Az idei esemé-
nyen Ódor Katalin, a Pestszen-
timrei Közösségi Ház igazgatója 
köszöntötte az egybegyűlteket, és 
Herpainé Ábrányi Dóra, a Zöld 
Liget Óvoda vezetője mondott ün-
nepi beszédet. A műsorban Koczka 
Andrea, a Dohnányi Ernő Zeneis-
kola művésztanára citerázott és 
énekelt 1848-as dalokat. A dísző-
rséget a Dabasi Hagyományőrző 
Honvédtüzér Alapítvány tagjai 
adták. Az önkormányzat nevében 
Lévai István Zoltán alpolgármester, 
dr. Molnár Ildikó címzetes főjegy-
ző és Bauer Ferenc önkormányzati 
képviselő koszorúzott.

TÖRTÉNELMI VERBUNKOLÁS 
Zászlók, kokárdák, tulipános párták, csákók kerültek ki az óvodások és a kis-
diákok keze alól március 8-án a nemzeti ünnepünk alkalmából a Pestszentimrei 
Közösségi Házban rendezett történelmi verbunkolás és játszóház hagyományos 
rendezvényén. Az elkészült kellékeket a gyerekek felhasználták a március 15-i 
ünnepségeken.

Ha játékos körülmények között találkozunk a történelemmel, hatékonyabban juthatunk új is-
meretekhez. Különösen a kisgyerekekre érvényes ez, akiknek a figyelmét így jóval könnyebb 
lekötni, mint száraz adatok közlésével. Ennek jegyében évek óta március közepén, az 1848-as 
forradalom évfordulóján, a PIK-ben egy-két órára összegyűlnek kerületi óvodások és kisiskolá-
sok, és egy színes foglalkozáson beleélik magukat a történelmi események főbb mozzanataiba.

– Eredetileg csak iskolásoknak rendeztük a történelmi verbunkolást és játszóházat, de annyira jó 
visszhangja volt, hogy az óvodapedagógusok jelezték, szívesen bekapcsolódnának a játékba – mond-
ta Fejér Julianna főszervező. – Idén nyolcvan óvodás vett 
részt délelőtt és ugyanennyi iskolás délután a két-három 
órás programon, amelyen többek között zászlók, csákók, 
kokárdák, tulipános párták készültek szakavatott peda-
gógusok segítségével. Ezeket a március 15-i ünnepségen 
iskolájukban, óvodájukban fel is használják.

Nemcsak 48-as kellékek készültek a gyerekek által 
igen kedvelt, látványos foglalkozáson, hanem Magyar 
Márta pedagógus a huszárkapitány szerepében toborzó-
beszédet is mondott, majd zászlóbontási ceremóniát mu-
tattak be, és az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkhöz 
kapcsolódó néptáncokat, Kossuth-nótákat is tanítottak a 
jelen lévő óvodásoknak, diákoknak.

– Nagyon szeretik a gyerekek a verbunkolást és a 
játszóházat – tette hozzá Fejér Julianna –, mert nem a 
szokásos intézményi keretek között, hanem szabadabb 
formában, más megvilágításban ismerkedhetnek meg a 
szabadságharc eseményeivel.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekessé-
gekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

-temesi-

A SZABADSÁGHARC NEM BUKOTT EL
A túlerő győzte le a leghosszabb ideig tartó európai felkelést

HŐS VAGY KALANDOR?
Imrén Bányai Júlia emléktáblájánál koszorúztak 

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Hétköznapi szófordulattal hajla-
mosak vagyunk úgy fogalmazni, 
hogy az 1848–49-es szabadságharc 

elbukott. A Kossuth téren március 
14-én beszédet mondó dr. Anka 
László felszólalásának két üzene-
te volt. Az egyik épp az, hogy ne 
úgy gondoljunk a szabadságharca, 
mint elbukott küzdelemre.

A LEGHOSSZABB 
SZABADSÁGHARC
– Több dologra is büszkék le-
hetünk a forradalommal és 
a szabadságharccal kapcso-
latban – mondta a történész. 
– Az egyik az, hogy a forra-
dalmunk vértelen volt. Ilyenre 
nem akadt még egy példa Eu-
rópában, valamennyi felkelés, 
forradalom követelt áldozato-
kat már az elején. A másik az, 
hogy bár a magyar seregeknek 

roppant túlerővel kellett szem-
benézniük, ez volt a kontinens 
legtovább tartó függetlenségi 
háborúja.

Anka László emlékeztetett 
arra, hogy amíg a magyar kor-
mány az áprilisban megalko-
tott törvények alkalmazásával 
volt elfoglalva, addig az oszt-
rákok már háborúra készültek, 
erőt gyűjtöttek. Ennek az volt 
a záró eseménye, amikor Fer-
dinánd császár hatálytalanítot-

ta a korábban saját maga által 
szentesített törvényeket, és a 
hadijogot léptette érvénybe. 
Ezzel kezdődött meg a fegy-
veres támadás a fiatal magyar 
demokrácia ellen.

PÁRATLAN 
TÖRVÉNYEK
A történész szerint az áprilisi 
törvényekre is büszkék lehetünk. 
Ilyen típusú, minden nemzeti-

ségnek jogokat biztosító alkot-
mány ekkoriban csak Belgium-
ban volt érvényben, Európában 
teljesen ismeretlen volt.

– Gondoljunk bele abba, 
hogy az a lendület, amely Pes-
ten a vértelen forradalmat 
kirobbantotta, a pozsonyi or-
szággyűlésben e törvények 
megalkotásához adott erőt 
– magyarázta. – Az áprilisi 
törvények alapjai egyébként 
előkerültek már korábban is a 
diétán, de a Habsburgok po-
litikája ügyesen elbuktatott 
minden kezdeményezést. 1848. 
április 11-én azonban már 
számukra sem volt visszaút, a 
fegyveres harc megkezdéséig 
kénytelenek voltak meghátrál-
ni és szentesíteni a törvényeket.

Anka László emlékeztetett 
arra is, hogy az április törvények 
képezték az alapját a kiegyezés 
utáni dualista korszak jogi sza-
bályozásának, és ezek a törvé-
nyek annyira fontosnak számí-
tottak a népemlékezetben, hogy 
a monarchia ideje alatt március 
15. és április 11. mint jeles nap 
vetekedett egymással.

Az ünnepséget koszorúzás 
zárta.

Técsőről is érkeztek

Több fellépő színesítette 
a március 14-i Kossuth 
téri megemlékezést. A 
Técsői Magyar Tannyelvű 
Református Líceum két 
diákja, Kegyes Brigitta 
és Vadalma Szabrina 
Petőfi-verseket szavalt, 
a Kiss Kata Zenekar 
dalai pedig a magyarság 
megéléséről szóltak a 
közönséghez.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A pestszentimreiek a hagyományoknak 
megfelelően a Bányai Júlia-emléktáblánál 
emlékeztek meg 1848–49 eseményeiről. 

�A túlerő és az idegen nagyhatalom 
bevonása győzte le a független Magyar-
országért küzdő szabadságharcosokat 

– mondta Székelyudvarhely polgármesterével 
egyetértve a Kossuth téri ünnepség fő szóno-
ka, dr. Anka László hadtörténész.

Az ünnepségen Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának nevében Ughy Attila polgármester, Lévai István Zoltán 
alpolgármester és Molnár Ildikó címzetes főjegyző koszorúzott
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Minden korszakban voltak, 
akik a vérüket adták a magyar 
szabadságért – mondta Ughy 
Attila polgármester március 14-
én a Rózsa Művelődési Házban 
rendezett ünnepségen, ahol az 
önkormányzat idei kitüntetéseit 

adták át azoknak, akik kiemel-
kedő munkájukkal a kerület la-
kosainak közösségét szolgálták.

48 ÉS 56
Ughy Attila – éppúgy, mint az 
ünnepségsorozat többi felszó-
lalója – kiemelte, hogy vannak 

olyan történelmi korszakok, 
amelyekben hasonló kihívá-
sokkal kellett, kell szembe-
néznie a magyarságnak. A 
rendszerváltozás óta sokat em-
lített gondolat a közbeszédben 
például az, hogy 1848 és 1956 
két ilyen, egymásra rímelő kor-
szak. Ezért nem meglepő tehát, 
hogy ebben az évben márci-
us 15. előestéjén a Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre díszpol-
gára címet az a Csürke Károly 
kapta meg, aki 1956-ban a 
Béke téri nemzetőrség aktív 
résztvevőjeként biztosította 
az Üllői út védelmét. Csürke 
Károly a Politikai Foglyok Or-
szágos Szövetségének alapító 
tagja, jelenleg a XVIII. kerületi 
szervezet elnöke.

MAGYAROK ÉS 
LENGYELEK
– Az idegen hatalom elleni küz-
delem mindig összeforrasztott 
bennünket, különböző népeket 
és népcsoportokat – mondta a 
polgármester. – Európában most 

béke van, de az értékeinkért oly-
kor ki kell állnunk. 

Ughy Attila úgy fogalmazott, 
hogy békeidőben a gazdaság, a 
kultúra, az oktatás, a sport szolgál-
ja a közösséget, ezért érdemelnek 
tiszteletet és köszönetet azok, akik 
ezeken a területeken nyújtanak 
rendkívüli teljesítményt.  A pol-
gármester a kitüntetések átnyújtá-
sa előtt köszönetet mondott min-
den díjazottnak a munkájáért.

Köszöntötte az ünneplőket 
Leclaw Wieczolek, a lengyel test-
vérváros, Dąbrowa-Tarnowska 
polgármestere is.

– Nekünk, lengyeleknek, ez 
az ünnep ugyanazt jelenti, mint 
a magyaroknak – mondta. – A 
legtöbben tudják, hogy a népek 
tavaszának eseménysodrába 
1848-ban sok lengyel önkéntes 
állt a harcoló magyarok mellé. 
Mi is szabadságra törekvő nem-
zet vagyunk, és a közös történel-
münket olyan sok minden köti 
össze! Magyarország és Lengyel-
ország küzdelmei most is ösz-
szefonódnak, természetes tehát, 
hogy együtt ünneplünk.

Népek közös ünnepe a Rózsa Művelődési Házban is KÖZÉLET

Díszpolgár
Csürke Károly
A XVIII. kerület 1956-os hőse, 
aki a magyar függetlenségért éle-
tét kockáztatva harcolt. Október 
23-án, miután megtudta, hogy a 
Magyar Rádiónál az ávósok lövik 
a tüntető, fegyvertelen tömeget, 
a Kossuth térről átment a tilta-
kozókhoz, és fontos szereplője 
volt az eseményeknek. Október 
25-től már Pestszentlőrincen te-
vékenykedett, társaival vagonok-
kal torlaszolta el a szovjet tankok 
útvonalát a város felé. A kerületi 
Kossuth téren, a helyi pártháznál, 
majd a Béke téren részt vett a pol-
gárok, a nemzetőrök szervezésé-
ben. A forradalom leverése után 
Nyugat-Európába menekült, s 
miután rendeződött az élete, ha-
zajött a feleségéért és a néhány 
hónapos kislányáért. Visszatér-
ni Belgiumba nem tudott, mert 
az osztrák határon családjával 
együtt elfogták, meghurcolták. 
Az 1960-as években kisiparos-
ként dolgozott a kerületben, 
„aranykezű lakatosként” emle-
gették. Csürke Károly 1989-ben a 
Pofosz (Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége) ötven alapítójá-
nak egyike volt, később az etikai 
bizottságnak is tagja lett. Ő a Po-
fosz XVIII. kerületi elnöke.

„PRO URBE PEST-
SZENTLŐRINC-PEST -
SZENTIMRE” DÍJ

Karmazsin Jánosné
Karmazsin Jánosné (Újhelyi 
Éva) már 1945-ben aktívan részt 

vett az ifjúság kulturális életé-
ben a Református Kultúrházban. 
Ugyanennek az épületnek – az 
államosítás után húsz évvel – ő 
lett a vezetője. A Pestimrei Mű-
velődési Házban neki sikerült 
helyreállítania a „kultúr” becsü-
letét, azaz a névhez méltó intéz-
ményt létrehoznia. 2003-ban ad-
digi munkássága elismeréseként 
Pestszentimréért díjat kapott. 

Kovács Imre
Az intézményvezető-helyettes 
nemcsak a Karinthy Frigyes 
Gimnázium kollektívájának 
meghatározó tagja, hanem hosz-
szú évtizedek óta fontos szerep-
lője a kerületi pedagógiai életnek 
is. Évtizedes múltra tekint vissza 
az a munka, amelyet a kerüle-
ti általános iskolák hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű, tehetséges tanulóinak 
a támogatására végez a gimnázi-
umban szervezett szakkörök ko-
ordinálásával. Kovács Imre szer-
vezi az iskolában a véradó napot, 
értékes munkájáért a Magyar 
Vöröskereszt ki is tüntette őt.

„PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 
KERÜLETÉRT” DÍJ 

Róthné Major Klára
1985-ben, a tanárképző főiskola 
elvégzése után kezdett dolgozni 
a kerületben. 1992-ben, a mo-
dern táncoktatói szakképesítés 
megszerzését követően, mega-
lapította a Kropf Táncművészeti 
Iskolát, majd ennek jogutódja-

ként 1996-ban a Kolibri Tánc-
egyesületet. A Táncpedagógusok 
Országos Szövetségének felter-
jesztésére 2006-ban megkapta a 
Magyar Köztársasági Bronz Ér-
demkeresztet, 2007-ben a tánc-
pedagógusi nívódíjat. 

Batizné Liebszter Mária
A Tiszta Forrás Alapítványnál 
1995-ben kezdett működni a haj-
léktalanszálló, amelynek vezeté-
sére a kuratórium Batizné Liebsz-
ter Máriát kérte fel. Néhány évvel 
később az intézményben elinduló 
hajléktalanok nappali melegedője 
és az  utcai szociális munka szol-
gálat is az ő vezetése alá került.  

MŰVELŐDÉSÉRT 
DÍJ

Dunavölgyiné 
Lipokatich Margit
A Vörösmarty Mihály Ének-ze-
nei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnáziumban 1977 óta tanít. 
2014-től alsó tagozatos intéz-
ményvezető-helyettes. 

Füriné Fejős Klára
A Kerekerdő óvoda Vadvirág ta-
góvodájának vezetője. 

Kohánné Stekly Anikó
A Dohnányi Ernő Alapfokú 
Művészeti Iskola tanára 35 éve 
tanítja fuvolázni alapfokon a ze-
neiskolás növendékeket. 

Rózsa Művelődési 
Ház munkaközössége
A kerület legrégebben műkö-

dő közművelődési intézménye. 
Programsorozatok, kiállítások, a 
nemzeti ünnepek méltó megren-
dezése, más ünnepségek magas 
színvonalú lebonyolítása, kima-
gasló minőségű színházi előadá-
sok jellemzik a tevékenységüket. 

Szatmári Ildikó
A Darus Utcai Magyar–Német 
Két Tannyelvű Általános Isko-
lában a vizuális kultúra tanára. 
Tagja az egyik kerületi alkotó-
csoportnak, munkáit évente lát-
hatjuk a helyi kiállításokon. 

„GONDOSKODÁS 
AZ EMBERÉRT” DÍJ 

Dr. Horváth Zsuzsanna
1991-ben szerzett diplomát a 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Fogorvostudományi 
Karán. Az egyetem elvégzése óta 
dolgozik a kerület felnőtt fogor-
vosi alapellátásában. 

Dr. Miriszlai Zsolt
1995 óta a pestszentimrei Ber-
csényi utcai rendelő háziorvo-
sa. Belgyógyász és kardiológus 
szakorvos. 

Molnár Éva Viktória
1995-től a Napsugár bölcsőde 
„Viki nénije”. 

Szabadkainé Schwartz Tünde
2006 óta dolgozik a Fecskefészek 
bölcsődében. 

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 
SPORTÉRDEMÉREM

Geburth Ágnes
1989-ben kezdett karatézni. 2006-
ban megalapította az I.C. Tatami 
SE-t, és azóta az egyesület elnö-

keként és vezetőedzőjeként is 
tevékenykedik. Az I.C. Tatami 
2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 
2017-ben is hazánk legeredménye-
sebb wado-karate egyesülete volt.

Marosi Melinda
Marosi Zoltánné Burián Melin-
da 1982 óta él a Havanna-lakó-
telepen. Többszörös országos 
bajnok úszó. A szeniorok között 
5 világbajnoki és 9 Európa-baj-
noki címet nyert.

KERÜLETÜNK 
FIATAL TEHETSÉGE 

Dóka Emese
A Pestszentlőrinci Német Nem-
zetiségi Általános Iskola (Piros 
Iskola) német nyelv és irodalom 
tanára. Szoros kapcsolatot tart a 
XVIII. kerületi Német Nemze-
tiségi Önkormányzattal és a Né-
metszármazású Polgárok Egye-
sületével, tagja a Liederschatz 
Kórusnak, s az iskola népszerű 
sarkadi nyári táborának  szer-
vezője. 

Számadó Máté
A Gloriett Sportiskolai Általá-
nos Iskola 7. osztályos tanuló-
ja, gyorsasági motorversenyző.  
2017-ben megnyerte a magyar–
cseh–szlovák nemzetközi baj-
nokságot a Mini GP kategóriá-
ban. 2018-ban bemutatkozott a 
felnőttek között is, és az országos 
bajnokságon 3. helyezést ért el. 

„MI SZÍVÜGYÜNK” 
ELISMERŐ 
OKLEVÉL

Bárdi Sándorné
Negyven éve óvodapedagógus, 
ebből 30 éve a Csemete óvodá-
ban dolgozik. 

Egyesített Bölcsődék 
Központja munkaközössége
A központ a kerületben működő 
tíz bölcsőde (700 három éven 
aluli kisgyermek) szakmai, gaz-
dasági, élelmezési és munkaügyi 
feladatait koordinálja.

Husztiné Zentai Mária
1982-től a Kastélydombi Általá-
nos Iskola (alapító) tanára, csak-
nem 40 éve a kerület megbecsült 
testnevelő tanára.

Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat
A XVIII. kerületi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat, majd 
2012-től XVIII. kerületi Len-
gyel Nemzetiségi Önkormány-
zat 1998 novemberében kezdte 
meg a munkáját a kerületben. 
Közreműködésükkel jött létre 
testvérvárosi kapcsolat a len-
gyelországi Dąbrowa Tarnows-
kával, 2000-ben létrehozták 
a Polonez Néptáncegyüttest, 
amely 2016-ban Nemzetisége-
kért díjat kapott. 

Liptai Hajnalka
Érettségi után a XVIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban helyez-
kedett el, 2013-tól dolgozik pénz-
ügyi területen a XVIII. kerületi 
Tankerületi Központban, illetve 
annak jogutódjában, a Külső-pes-
ti Tankerületi Központban. 

Lukács László
Hét éve vezeti a Jövő Ifjúságáért 
Egyesületet. 

Mártonffy Miklós
35 éve építész. 2013-tól a XVIII. 
kerület főépítésze volt, 2016 óta 
Budapest főépítésze. 

Valentyik Gyuláné
1990 óta dolgozik dajkaként az 
Erdei Kuckó Bölcsődében. 

A BÉKE TÉRI HŐS LETT DÍSZPOLGÁR 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 
ÉVI DÍJAZOTTJAI

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Csürke Károly, az 1956-os Béke téri 
nemzetőrség aktív tagja vehette át idén 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre dísz-

polgára címet. Mint az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
kerületi ünnepségeken, az önkormányzati 
kitüntetések átadására szervezett gálán is 
a kerületiekkel együtt ünnepelt a técsői, a 
székelyudvarhelyi és a lengyelországi kül-
döttség. 

Kiállítások az ünnepen

A székelyföldi küldöttség érkezésére időzítette a Tomory 
Lajos Múzeum a Dr. Puskás István – Székelyudvarhely lőrinci 
fejlesztője című kiállítás megnyitóját a Pavilongalériában. A 
gyergyói gyökerekkel rendelkező lőrinci lakos, Puskás István 
1940-ben lett Székelyudvarhely aljegyzője és tanácsnoka, 
és nagy szerepe volt abban, hogy egy évvel később a két 
település testvérvárosi szerződést kötött. A Rózsa előterének 
egyik vitrinjében mutatták be az ünnepség alkalmából Tasnádi 
Szanda pestszentlőrinci szobrászművész Petőfi-portréját. 
A költő verseinek gyakori jelképe a virág, ezért az alkotáson 
részben szélhordta virágok rajzolják ki Petőfi arcvonásait. A 
mű címe: Elhull a virág, eliramlik az élet.
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BODZAY ZOLTÁN 

Nincs könnyű helyzetben, aki 
építkezésbe fog, mert a szüksé-
ges tőke előteremtését követően, 
miután megvásárolta a számára 
legmegfelelőbb telket, majd el-
készíttette az általa álomháznak 
vélt épület terveit, kivitelező 
után néz, de azt nemigen talál, 
vagy csak olyat, aki előjegyzés-
re, egy-két év múlva vállalja a 
munkát. Lakótelepi vagy társas-
házi környezetben sem sokkal 
jobb a helyzet, kicsiben ugyanez 
tapasztalható, mert a felújítási 
munkákhoz ugyancsak nehéz 
találni szakiparost. 

MEGBÍZHATÓAN
Ráadásul egy átlagos építtető vagy 
felújító nem elég felkészült ahhoz, 
hogy megítélje az ajánlat és a mö-
götte álló szakemberek minőségét, 
megbízhatóságát. Nem spórolható 
meg, hogy referenciákat kérjenek, 
utánajárjanak azok minőségének, 
tájékozódjanak a cég pénzügyi 
helyzetéről. Mert lehet, hogy egy 
tőkeszegény, szakmai háttér és 
ajánlások nélküli vállalkozó ol-
csóbban dolgozik, de kockázato-
sabb megbízni őt.

Jó tudni, hogy ma már nem 
lehet hirtelen előkapni valahon-
nan a megbízható mestereket. 
Ha sikerül is találni, valószínűleg 

hónapokat kell várni, mert a sok 
építkezés miatt a kapacitásaikat 
egyre hosszabb távon kötik le a 
megrendelők. És nem csupán 
várni kell a kivitelezőkre, hanem 
meg is kell tudni fizetni őket.

EGYMÁSRA 
TALÁLVA
– A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara XVIII–XIX. kerü-
leti Szolgáltató Irodájában fo-
lyamatosan ajánlunk a kerületi 
lakosoknak az adatbázisunkban 
szereplő vállalkozások közül. Az 
elmúlt évben például a kerületi 
csatornázási munkák idején több 

mint ötven alkalommal ajánlott 
itteni kivitelezőket a BKIK helyi 
irodája – mondta Erdődy Viktor. 

A BKIK XVIII. kerületi tag-
csoportjának elnöke azt is el-
mondta, hogy a fogyasztóvédel-
mi rendezvényeken, valamint a 
Fogyasztóvédelem című újság-
ban adnak tájékoztatást a helyi 
lakosoknak és a vállalkozóknak 
annak érdekében, hogy adott 
esetben egymásra találjanak.

A munkaadók országos fel-
mérései alapján a legnagyobb hi-
ány mérnökökből és fizikai mun-
kásokból van a munkaerőpiacon. 
A versenyszférában a lista élén 
az informatikusok, a karbantar-
tók, a programozók, a gépkocsi-

vezetők, a repülőgép-szerelők 
és az IT-szakemberek állnak. A 
közszférában pedig a mérnökök, 
az orvosok, a takarítók és az ad-
minisztratív dolgozók a legkere-
settebbek. A helyi tapasztalatok 
szerint is nagy az érdeklődés az 
asztalos, a gázszerelő, az épület-
felújítási munkát végző szakem-
berek iránt. 

KAMARAI BIZALOM
A szakipari munkát végzők hi-
ánya miatt elkerülhetetlenül ki-
alakulnak vitás ügyek a megbízók 
és a kivitelezők között. A kerületi 
tagcsoport elnöke szerint célsze-
rű, hogy a felek ilyenkor a Buda-

pesti Békéltető Testülethez for-
duljanak. Ha a kerületiek panaszt 
tesznek a BKIK helyi irodájában, 
tájékoztatást kapnak az ingyenes, 
gyors fogyasztóvédelmi békélte-
tés eszközeiről. A tapasztalatok 
szerint a vállalkozások egyezség-
re törekednek, és a testület segít-
ségével megoldják a panaszokat.

– A BKIK 2019. január 1-jé-
től teljeskörűen bevezette a Ka-
marai Bizalom-ábrás minősítést 
az önkéntes tagjai részére, amely 
a minőség és a megbízhatóság 
BKIK-márkajegye a hazai vál-
lalkozók körében. A minősítést 
megkapó vállalkozásoknak tudjuk 
igazolni a szakmai hátterét, a meg-
bízhatóságát, a gazdasági múltját.

AZ OKTATÁS  
A MEGOLDÁS
– A hiányszakmák okozta problé-
mák, a megfelelő munkaerő hiá-
nya leginkább a versenyképesség, 
a termelékenység csökkenéséhez 
vezethet. A megoldást az oktatás 
első lépcsőfokában, a pályaori-
entációban, valamint a duális 
képzésben és a felnőttképzésben, 
továbbá a mesterképzésben látja 
a BKIK. Ezért is fontos segítség, 
hogy a hiányszakmát választó di-
ákok jogosultak a Szabóky Adolf 
Szakképzési Ösztöndíjra – hang-
súlyozta Erdődy Viktor.

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara rendkívül fontosnak 
tekinti, hogy a diákok minél több 
információt kapjanak. Szóróanya-
gaikkal, rendhagyó osztályfőnöki 
óráikkal, rendezvényeikkel igye-
keznek hatékonyan tájékoztatni, 
ösztönözni őket, hogy ismerjék 
meg jobban önmagukat, a ké-
pességeiket és a lehetőségeiket, 
mielőtt döntenek arról, hogy mi-
lyen irányban tanulnának tovább. 
Ebben segítséget nyújt számukra a 
Nemzeti Pályaorientációs Portál is 
online kérdőívekkel.

– A tanulók a legtöbb esetben 
sajnos nem rendelkeznek kellő 
ismerettel sem az egyes szak-
mákról, sem a duális szakképzés 
rendszeréről, sem a keresett, il-
letve a hiányszakmákról. Ezekről 
a BKIK rendhagyó osztályfőnöki 
óráin és a legtöbb általuk szer-
vezett rendezvényen kellő infor-
mációt kapnak.

Nagy a kereslet az asztalosok, a gázszerelők és az épületfelújítást végzők irántKÖZÉLET

Útfelújítás kezdődik ápri-
lis első felében a XVII. és 
a XVIII. kerület határán, a 
Bélatelepi úton és a Csé-
véző utcában. A várhatóan 
augusztusig tartó mun-
ka során a rossz állapotú 
közutat felújítják, és ahol 
szükséges, a teljes pálya-
szerkezetet cserélik. 

Az út vonalvezetése nem vál-
tozik, azonban kiszélesítik a 
buszmegállóknál, a felújítás so-
rán a gyalogos-átkelőhelyeknél 
épülő középszigeteknél és azo-
kon az útszakaszokon, ahol a 
megengedett 70 kilométer/órás 
haladási sebesség a biztonságos 
közlekedés érdekében szélesebb 
sávok meglétét indokolja. Ezen 
túlmenően akadálymentesítik 
a járdákat, a kapubehajtókat, és 
felújítják a vízelvezető rendszert.

 A felújítás idején a gépjár-
művel közlekedőknek sávszű-
kítésre és sebességkorlátozásra 
kell számítaniuk. Napközben, 
amikor a korláttal elzárt terület 
mellett egy forgalmi sávnak ma-
rad csak hely, jelzőőrök irányít-
ják majd a forgalmat. A lezárt 

szakaszokat éjszakára visszaad-
ják a forgalomnak. A Csévéző 
utcához északról csatlakozó 
utcákból egyes építési ütemek 
alatt nem lehet majd rákanya-
rodni a Csévéző útra, illetve 
onnan lekanyarodni, azok zsá-
kutcák lesznek.  

Tisztelt Vállalkozó!
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. kerületi Tagcsoportja díjmentes kép-
zést indít a BKIK XVIII. kerületi Szolgáltató Irodájában (1181 Budapest, Üllői út 453.) áp-
rilisban és májusban.

Főbb témakörök
–  Cégkapu, e-ügyintézés 2019 – Változások, aktualitások (online képzés)
 
Kategóriák
–  Adó, számvitel, pénzügy (online képzés)

2019. január 1-jétől a teljes körű elektronikus ügyintézés minden gazdálkodó szervezet részére 
kötelező!
A cégek számára ez az egyetlen út maradt a hatóságokkal való kommunikációra.
 
Bemutatónkon keresztül megismerheti az Ügyfélkapu rendszer működését.
 
Gyakorlati online képzésünket ajánljuk a gazdálkodó szervezetek
– operatív vezetőinek, cégkapu-megbízottainak
– vállalkozásvezetőinek

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Képzéseinket a jelentke-
zők számának függvényében indítjuk el.
 
Kérjük, hogy részvételi szándékát Cser Ágnesnél jelezze a cser.agnes@bkik.hu e-mail címen.
Várjuk szeretettel a képzésünkön!

Erdődy Viktor, a BKIK XVIII. kerületi Tagcsoportjának elnöke

HOL A RENDES IPAROS?
A BKIK segít az egymásra találásban

MEGÚJULÓ UTCÁK
A munka idején sávszűkítésre 
és sebességkorlátozásra kell számítani

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Nem könnyű manapság megfelelő minőségben dolgozó, megfi-
zethető szakmunkást találni sem az építtetőknek, sem pedig az 
otthonukat felújítani szándékozó lakástulajdonosoknak. A Buda-

pesti Kereskedelmi és Iparkamara és annak XVIII. kerületi tagcsoport-
ja hosszabb távon a diákok orientálásában, a szakképzésben látja a 
megoldást.

„Az elmúlt évben például a kerületi 
csatornázási munkák idején több mint 
ötven alkalommal ajánlott helyi kivite-
lezőket a BKIK helyi irodája” – mondta 
Erdődy Viktor. 
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Az állásbörzét dr. György István, a BFKH kormánymegbízottja nyitja meg. A jelenle-
vőket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, Kucsák László és Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, Ughy Attila köszönti. A rendezvény részeként 
a fővárosban először úgynevezett karrierszínpad is várja majd az érdeklődőket: az állás-
börze ideje alatt a színpadon folyamatosan szakmai előadások, tanácsadások zajlanak 
minden korosztály számára neves előadók és munkáltatók közreműködésével.

10.00–10.15  A családos nők helyzete, a gyedről, gyesről visszatérők munkaerő-piaci 
lehetőségei, atipikus foglalkoztatási lehetőségek 

10.15–10.30 A fiatalok elhelyezkedési lehetőségei
10.30–10.55 Hogyan találjunk állást 50 év felett?

           Cégbemutató, kiválasztás, toborzás a vállalatok szemszögéből
11.00–11.15 Budapest Airport
11.15–11.30 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
11.30–11.45 MediLine Kft.
11.45–12.00  a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ bemutatkozása

Az állásbörze időtartama alatt a VEKOP 8.1.1. és a VEKOP 8.2.1. Projektszervezet, va-
lamint a BFKH Foglalkoztatási Főosztály munkavállalási tanácsadói egyéni szolgálta-
tást is nyújtanak például az önéletrajzírás témájában, álláskeresési és pályaorientációs 
tanácsadással.

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

A Rózsa Művelődési Házban 40 cég 1200 állásajánlattal vesz részt KÖZÉLET

Álláspályázat
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján 

pályázatot hirdet a Pestszentimrei Közösségi Ház 

intézményvezetői (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre, 2019. július 1-jétől 2024. június 30-ig szól

Munkavégzés helye: 
1188 Budapest, Vasút utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat 

szerinti feladatellátás, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.

Munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

Pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 3.

Pályázat elbírálásának határideje: 
2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
nyújt Fujtás Krisztina a 296-1300/1432-es telefonszámon.

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

ÚJABB 
ÁLLÁSBÖRZE 

Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

� Ismét kerületi állásbörzét rendez Budapest Főváros Kormány-
hivatala (BFKH). Az április 4-én 9-től 12 óráig a Rózsa Műve-
lődési Házban tartott rendezvényen közel 40 cég 1200 állás-

ajánlattal vesz részt, olyan változatos munkaköröket kínálva, mint a 
repülőtéri utaskiszolgálási ügyintéző, a védelmi ellenőr, vendéglátó-
ipari foglalkozások, targoncás, postai kézbesítő, ügyfél-tájékoztató, 
vámügyintéző.
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Ha a környezet állapota jobb, akkor kevesebb ember betegedik megKÖRNYEZETVÉDELEM

„A környezetünkre való odafigye-
lés, összességében a felelős kör-
nyezettudatos gondolkodás ma 
már természetes elvárásnak számít 
mindannyiunk felé. Ezért is szer-
vezzük meg a TeSzedd! akciót évről 
évre, és hívunk most is, hogy mu-
tassunk jó példát ezzel is a környe-
zetünknek, mutassuk meg, hogy 
fontos számunkra a szép, tiszta 
környezet, és hajlandók is vagyunk 
tenni ezért!” – írták egy korábbi fel-
hívásukban a civil szervezők. 

KÉT HELY, KÉT 
IDŐPONT
Nyolcadik alkalommal szervezik 
már meg Magyarország legna-
gyobb szemétszedési akcióját, 
amely ezúttal egy hétig tart. A 
legtöbb önkéntest mozgósító 
környezetvédelmi megmozdu-
lás a Fenntarthatósági Témahét 
köré szerveződik március 18. és 
24. között. Az akcióban minden 
környezetért tenni akaró önkén-
tes részt vehet, aki február 18. és 
március 3. között jelentkezett.  

Mint ahogy a korábbi években, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre is 
csatlakozott a TeSzedd! országos 
szemétgyűjtési kampányához. A 
kerületben két helyszínen és két 
időpontban szerveznek szemét-
szedést. Elsőként március 22-én 
11 órakor a Kapocs utcai erdő 
Határ utcai sarkán találkoznak az 
önkéntesek, és a pestszentimrei 
kiserdőt tisztítják meg, amely egy 
különösen szennyezett terület. 
Március 23-án pedig a Havan-
na-lakótelep több pontján gyűjtik 
a szemetet, az erre jelentkezők 9 
órakor a Kondor Béla Közösségi 
Ház elől indulnak.

A programhoz csatlakozó 
Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. mind a saját kollégái, 
mind az önkormányzati dol-
gozók körében meghirdette az 
eseményt, de remélik, hogy a 
lakosok is csatlakozzanak a prog-
ramhoz. A kerület tisztaságáért 
munkálkodóknak kesztyűt, sze-
meteszsákot és frissítő italt biz-
tosít a Városgazda Zrt. mindkét 
helyszínen.

A VÁROSKÉPÉRT
A tél elmúltával a kerületi utcá-
kon, tereken mind láthatóbbá 
válik az elszórt szemét. Egy ki-
mutatás szerint az előző évek-
hez viszonyítva most télen sem 
csökkent a lakosság egy részének 
a szemetelési kedve. Sokat mon-
dó adat, hogy a Városgazda Zrt. 
szakemberei az elmúlt évben 
mintegy 3600 köbméter hulla-
dékot gyűjtöttek össze a kerület 
játszótereiről, utcáiról és egyéb 
köztereiről.

Noha többnyire nyáron sze-
metelnek „nagyobb kedvvel” 
az emberek, az elmúlt hetekben 
szinte a nyári szemétmennyiség-
gel megegyezőt gyűjtöttek össze 
a városüzemeltető cég munka-
társai. Ha két napig nem gyűjtik 
valahol a szemetet, az már hatá-
rozottan meglátszik a környék 
összképén. Ezer kerületi kukát 
kezelnek, sok szemetet kézzel 
szednek fel, s ennek is köszönhe-
tő, hogy elfogadható városképet 
láthatnak a lakosok.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

Bodzay Zoltán

ÓVJUK EGYÜTT 
KÖRNYEZETÜNKET!
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Főhatóság március 6-án 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el egész Budapesten, amelyet 
később feloldott. Nem árt tudni, hogy ilyenkor még a kije-
lölt tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani! A tiltás vissza-
vonásig érvényes.

Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken és a fásításokban, valamint az 
ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. 
Ideértendők a tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítá-
sok, s tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetése és visszavonása függ 
a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő 
és holt biomassza szárazságától, valamint a keletkezett 
tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság 
(NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, 
az országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlap-
ján – www.erdotuz.hu –közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról 
szóló térképet. Innen további szakmai honlapok érhetők 
el, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgál-
nak a szabad területen történő tűzgyújtásról. Kiemelt he-
lyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is a honlapján: 
www.katasztrofavedelem.hu.

Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthe-
tő, hogy érvényben van-e még a tűzgyújtási tilalom. A 
lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a 
NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat 
további információt.

FOGÉKONYAN  
A KÖRNYEZET VÉDELMÉRE

 Újdonság az esővízgyűjtő edényekre kiírt pályázat

TESZEDD, HOGY A KÖRNYEZETED SZEBB LEGYEN
A Városgazda és az önkormányzat önkéntesei is gyűjtik a szemetet

BODZAY ZOLTÁN 

Dömötör István szerint nehéz el-
dönteni, hogy a két hozzá tartozó 
terület – az egészségügy és a kör-
nyezetvédelem – közül melyik a 
fontosabb, de ha a környezet álla-
pota jobb, akkor nyilván kevesebb 
ember betegedik meg. Az alpol-
gármester elmondta, hogy a kör-

nyezetvédelmi szemlélet további 
javítása érdekében az önkormány-
zat idén is meghirdeti a szokásos 
pályázatokat, ugyanakkor újdon-
ság is szerepel a kínálatban.

SEGÍTSÉG INGYEN
– Az olyan akciókkal és pályá-
zatokkal, mint amilyen a Szebb, 

virágosabb kerületünkért, va-
lamint a kertépítő verseny vagy 
az Ültess fát kerületünknek ak-
ció, a lakóhelyünk környezetét 
igyekszünk megóvni, szebbé, vi-
rágosabbá tenni, s az óvodások-
tól a kisiskolásokon át a felnőtt 
lakosságig kívánjuk erősíteni az 
emberek környezettudatosságát 
– hangsúlyozta Dömötör István.

Az alpolgármester hozzátet-
te, hogy ebben az évben is csat-
lakozik a kerület az országos Te 
szedd! akcióhoz, de emellett az 
Erdőgondnokság folyamatosan 
gyűjti a szemetet az erdőkben. 
Természetesen továbbra is műkö-
dik a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés, és a zöldhulladékot 
is a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. gyűjti össze. Ehhez se-
gítségként valamennyi kerületi 
ingatlan lakói öt zsákot ingyen 
kapnak, s minden évben kom-
posztálóakció is van, amelynek 

keretében ingyen adja az önkor-
mányzat az ehhez szükséges lá-
dákat, hogy a helyben keletkezett 
hulladékot a lehető legnagyobb 
mértékben helyben hasznosítsák. 

SZEBB ERDŐK
Új elem a környezetvédelemmel 
összefüggő pályázati lehetőségek 
között az esővízgyűjtő edényekre 
kiírt pályázat, amely iránt Dömö-
tör István szerint nem várt érdek-
lődés mutatkozott. Meglepően 
sokan jelentkeztek, ami az embe-
rek környezetvédelemre való fo-
gékonyságát mutatja. Úgy véli, az 
ehhez hasonló pályázatok és akci-
ók azért fontosak, mert közösen, a 
lakosok bevonásával többet lehet 
tenni a környezet védelméért. 

Az alpolgármester azt is el-
mondta, hogy kiemelten kezelik az 
erdők tisztaságát. Amióta működik 
az Erdőgondnokság, tisztábbak, 
rendezettebbek a kerület erdőterü-
letei, de sajnos továbbra is vannak 
olyanok, akik az út mentén vagy 

az erdőben rakják le a szemetet, a 
kommunális hulladékot.

EGY PRÓBÁT 
MEGÉR
Az illegális hulladékelhelyezés 
visszaszorítása érdekében február 
28-án a két kerületrész határá-
ban, a Lőrinci út és a Kettős-Kő-
rös utca kereszteződésében egy 
napelemmel működő ideiglenes 
térfigyelő rendszert telepítettek. A 
mobil kamerát a Mobilrouter Kft. 
felajánlásából egy hónapig ingyen 
használhatja a kerület. 

– Ha a berendezés beváltja a 
hozzá fűzött reményeket, az ön-
kormányzat dönt majd a megvá-
sárlásáról vagy a bérléséről. A cél 
az, hogy legyen olyan eszköz, ami-
vel utána tudunk menni a remé-
nyek szerint egyre inkább fogyat-
kozó illegális hulladéklerakásnak. 
Minden olyan szemetelő esetén 
eljárást kezdeményezünk, aki így 
rongálja a többség környezetét – 
tette hozzá Dömötör István.

Népszerű az esővíz gyűjtésére kiírt pályázat

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata idén először hirdette 
meg a házi esővízgyűjtési akciót, hogy azzal rengeteg értékes ivóvi-
zet takarítsanak meg a kerületben. Miközben a föld ivóvíztartalékai 
egyre apadnak, az ivóvízfogyasztás világszinten rohamosan nő. Ha 
csapvíz helyett, amikor csak lehet, esővizet használunk, jelentősen 
csökkenthetjük környezetünk terhelését. A pályázaton nyertes részt-
vevőknek ingyenesen egy darab 310 literes műanyag házi esővíz-
gyűjtő tartályt ad az önkormányzat, amelyet házhoz is szállít. A tartá-
lyok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért a pályázók 
közül az nyert nagyobb eséllyel, aki gyorsabban jelentkezett a már-
cius elsejei határidőig. A pályázatok kiértékelése után az érintetteket 
levélben értesítik az eredményről. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A jelek szerint minden eddiginél több, mintegy 240 ezer önkéntes vesz részt idén március 
18. és 24. között az országos szemétszedési akcióban, amelynek keretében a pestszent-
lőrinciek és a pestszentimreiek is kitakarítják a kerület szemetes részeit.

�Környezetvédelmi akciókban és pályázatokban nincs hiány Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrén. Ennek ellenére a kerület vezetői minden 
olyan újdonságra, ötletre fogékonyak, amely a környezet védelmét, az 

ezzel összefüggő szemlélet formálását segíti. Van ilyen újdonság idén is.

Dömötör István alpolgármester konferenciákon is igyekszik 
megismertetni a lehetőségekkel a kerületieket
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PESTSZENTLŐRINCI 
APRÓK FALVA ÓVODA
1185 Barcika tér 8.
Április 29-én egész nap 
(6-tól 18 óráig)

PESTSZENTLŐRINCI 
BÓBITA ÓVODA
1181 Kondor Béla sétány 2.
Április 26-án 15.30–17 óráig

PESTSZENTLŐRINCI 
CSEMETE ÓVODA
1182 Üllői út 679–681.
Április 16-án 16.30-kor szülői 
fórum, április 17-én 9.30–11 óráig 
nyílt nap

PESTSZENTLŐRINCI 
CSEPEREDŐ ÓVODA 
(Pestszentlőrincer Kindergarten 
Csepere dő) 1184 Építő u. 5.
Április 9-én 15.30–17.30-ig 

PESTSZENTLŐRINCI 
ESZTERLÁNC ÓVODA
1181 Kondor Béla sétány 3.
Április 24-én 9–11.30-ig 

PESTSZENTIMREI 
GYÖNGYSZEM ÓVODA
1188 Vezér u. 46.
Április 24-én 16:30-kor 
tájékoztató – csak szülőknek!

Tarka-Barka Tagóvoda
1188 Podhorszki u. 51–55. 
(Forfa-épület) Április 25-én 
9–12 óráig  játékos délelőtt 
(szülőknek, gyerekeknek) 

PESTSZENTLŐRINCI 
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 
1182  Halomi út 113/A
Április 18-án 10–11.30-ig

PESTSZENTLŐRINCI 
KEREKERDŐ ÓVODA
1183 Attila u. 9.
Április 17-én 9–11 óráig

Zöldike Tagóvoda
1183 Kosztolányi Dezső u. 28.
Április 16-án 9–11 óráig

Vadvirág Tagóvoda
1183 Martinovics tér 11.
Április 18-án 9–11 óráig
Mindhárom helyen a gyerekeket 
is fogadjuk a szüleikkel.

PESTSZENTLŐRINCI 
LURKÓ-LIGET ÓVODA 
 1182 Dráva utca 34/B
Április 25-én 9–12-ig, 
17 órakor szülői tájékoztató 

PESTSZENTLŐRINCI 
MOCORGÓ ÓVODA
1181 Szélmalom u. 29–31.
Április 16-án 9–12 óráig

Petőfi Tagóvoda
1181 Petőfi u. 5.
Április 10-én 9–12 óráig

PESTSZENTLŐRINCI 
NAPRAFORGÓ ÓVODA
1186 Tövishát u. 6.
Április 23-án 17 órától
Április 24-én 9–11 óráig

PESTSZENTIMREI 
NAPSUGÁR ÓVODA
1188 Eke u. 16.
Április 26-án 10–12 óráig

Napvirág Tagóvoda
1188 Szélső u. 54–58.
Április 26-án 10–12 óráig

PESTSZENTLŐRINCI 
NYITNIKÉK ÓVODA
1185 Fülek u. 4.
Április 16-án és 17-én 15–17 óráig

Mackó-Kuckó Tagóvoda
1185 Fülek u. 2/B
Április 16-án és 17-én 15–17 óráig

PESTSZENTLŐRINCI 
PITYPANG ÓVODA
1181 Kondor Béla sétány 12.
Április 5-én 9–10.30-ig kizárólag 
a szülőket várjuk a csoportjaink-
ba. Kérjük, hogy az óvodás gyer-
mekek biztonsága érdekében a 
terembe lépéshez tiszta váltócipőt 
hozzanak magukkal!

Április 5-én 16–17.30-ig a Tavaszi 
varázslat c. családi programra sze-
retettel várjuk a leendő óvodáso-
kat és családjaikat.

PESTSZENTLŐRINCI 
ROBOGÓ ÓVODA
1181 Kondor Béla sétány 14.
Március 27-én 9–11 óráig

PESTSZENTLŐRINCI 
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
1184 Dolgozó u. 16.
Április 15-én 9–11 óráig
Április 16-án 16–17 óráig

PESTSZENTIMREI 
VACKOR ÓVODA 
(Kindergarten Vackor) 
1188 Csolt u. 4.
Április 9-én 9.30–11.30-ig

Kölyökmackó Tagóvoda 
1188 Címer u. 47. 
Április 10-én 9.30–11.30-ig

Kisvackor Tagóvoda 
1188 Podhorszky u. 51.
Április 11-én 9.30–11.30-ig 

PESTSZENTLŐRINCI 
VÁNDOR ÓVODA 
(Pestszentlőrincer Kindergarten 
Vándor) 1181 Vándor Sándor u. 7. 
Április 8-án és 15-én 15.30–17 óráig

PESTSZENTLŐRINCI 
ZENEVÁR ÓVODA
1181 Reviczky u. 52–56.
Április 25-én 9–11 óráig

PESTSZENTIMREI 
ZÖLD LIGET ÓVODA
1188 Ady Endre u. 127.
A beiratkozás időpontjában

Bagolyvár Tagóvoda
1188 Rákóczi Ferenc u. 129.
A beiratkozás időpontjában

CSODAVILÁG ÓVODA
1182 Üllői út 709.
Április 9-én és 10-én 9–11 
és 15–17 óráig

Bevételi és tetszésrekord a Rózsában KULTÚRA

JÓTETT HELYÉBE 
JÓ KONCERTET VÁRJ!
Szűknek bizonyult a művelődési ház Kucsák László jótékonysági koncertjéhez

GÁLL ANNA 

Március 9-én délután öt órakor 
még azt gondolta volna az em-
ber, hogy legfeljebb néhány tucat 
nézője – pontosabban hallgatója 
– lesz a már hagyománnyá vált, 
karitatív célokat szolgáló műsor-
nak, a Rózsa aulájában ugyanis 
alig lehetett vendégeket látni. A 
csöndet megtörő gitárszóló és 
a színházteremből kiszűrődő 
muzsikaszó viszont így annál 
inkább felerősödött, a koncert 
hangpróbája ugyanis már teljes 

gőzzel folyt a háttérben. Időköz-
ben pedig elkezdett szállingózni 
a közönség, s a hatórai kezdés 
előtt tíz perccel már az utcáig 
kígyózott a sor. Ekkor már gon-
dolni lehetett, hogy a művelődési 
házban aznap szép összeg fog 
összegyűlni a darabonként 2000 
forintos belépőkből.
 

ISMÉT NEMES 
VOLT A CÉL
Kucsák László és zenésztársai 
már hosszú idők óta lelkes 

támogatói a legkülönfélébb 
kezdeményezéseknek, illetve 
alapítványoknak, évről évre 
újabb nemes ügy érdekében 
ülnek össze zenélni a kerület-
ben. A miniszteri biztos – volt 
országgyűlési képviselő – jó-
tékonysági koncertjének idei 
„célpontja” a Nyúlcipő Kon-
duktív Közhasznú Alapítvány 
volt, amelynek egyik bázisa a 
XVIII. kerületben található. 
A szervezet mozgásterápiás 
lehetőséget biztosít az arra 
rászoruló babáknak, kisgye-

rekeknek, illetve fiataloknak, 
valamint segítő kezet nyújt az 
enyhén szellemi fogyatékos, 
például tanulási vagy viselke-
dési nehézségekben, diszlexi-
ában, autizmusban szenvedő 
felnőtteknek is. A koncertre 
néhány „nyúlcipős” díszven-
dég is ellátogatott, köztük a 
hallgatóság talán legifjabb tag-
ja egy, az alapítvány által gon-
dozott kisbaba személyében, 
aki az édesanyja karjaiban lát-
hatóan nagyon élvezte a „ze-
neterápiát”.

EGYSÉGBEN 
AZ ERŐ
Az „utazást” Szörényi Levente 
azonos című örökzöld nótájával 
kezdték a zenészek, ezzel remek 
alaphangot adva a koncertnek. 
A színházteremben ekkor már 
egy gombostűt sem lehetett vol-
na leejteni, legfeljebb állóhelyet 
találhatott a szemfüles vendég. 
A nyitószám után Kucsák Lász-
ló örömmel konstatálta, hogy 
a hallgatóság nagy része már 
törzsvendég a jótékonysági kon-
certeken, hiszen a tapsvihar hal-
latán tudni lehetett, jól ismerik 
a remek muzsikusokat, akik – a 
közönséghez hasonlóan – ösz-
szetartó csapatot alkotnak. 

A repertoárt legalább annyira 
hazai, mint külföldi slágerekből, 
főleg hatvanas–hetvenes évekbe-

li örökzöldekből válogatta össze 
az est házigazdája, a közönség 
pedig szemmel láthatóan nagyon 
élvezte a műsort, minden dal vé-
gén tapsviharral jutalmazta a 
pódiumon zenélőket. Horváth 
Charlie, a KFT együttes vagy a 
Bon-Bon mellett olyan tenge-
rentúli előadók zenéi is felcsen-
dültek, mint Johnny Cash vagy 
Chris Isaak. A koncert félidejénél 
Kucsák László megszólította az 
alapítvány vezetőjét, Belina Ka-
talint is, aki köszönetet mondott 
a zenészeknek, a vendégeknek 
és a pénzbeli támogatást nyújtó 
szponzoroknak. A köszönet-
nyilvánítás és a „szusszanó” után 
pedig azt is megtudta a nagyér-
demű, hogy a jegybevétel össze-
ge 632 ezer forint, ami az eddigi 
legmagasabb összeg e koncertek 
történetében. És ki tudja, meny-
nyi gyűlt még emellé az adako-
zók jóvoltából…

Az előadás közben csaknem 
kétórássá nyúlt, hiszen a pro-
dukciók olyannyira elnyerték a 
közönség tetszését, hogy állan-
dóan visszatapsolták, sőt szó-
ban is visszakérték a zenekart 
a színpadra, amely örömmel 
játszott még néhány ráadás-
számot. 

– Titokban készültünk még 
pár dallal – mosolygott Kucsák 
László, amiből érezni lehetett, 
hogy a hallgatósághoz hasonló-
an ő és zenésztársai is mennyire 
élvezték az estét. 

�Szerencsés szám a hetes, ezt mindenki tudja. De nemcsak Fortuna, hanem több száz ember 
nagylelkűsége is kellett ahhoz, hogy tényleg beigazolódjon a misztikus szám hatása. Kucsák 
László hetedik alkalommal rendezte meg jótékonysági estjét a Rózsa Művelődési Házban, ami 

önmagában még nem is akkora „csoda”, ám az talán igen, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is rekordot döntött a jegyekből származó bevétel. 2019-ben az elsősorban a mozgásukban 
korlátozott gyermekeket segítő Nyúlcipő Alapítványt támogatják a befolyt összeggel. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákban a 
2019/2020. nevelési évre 2019. május 8-án és 9-én 8 és 17 óra 
között lehet beiratkozni. A részletes hirdetmény a www.bp18.hu 
honlapon jelenik meg, nyomtatott formában pedig kifüggesztik az 
intézmények hirdetőtáblájára.

ÓVODAI NYÍLT NAPOK, 2019
Tisztelt Szülők, Kedves Gyermekek!  

�A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat fenntartásában 
működő óvodákban az alábbi időpontokban tartjuk a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az 
intézményi bemutatkozások nyílt napjait. (A részletes programok az óvodák honlapján olvashatók.)
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 Az önkormányzat ezúttal is komolyan vette a diákparlament javaslataitKULTÚRA

TEMESI LÁSZLÓ 

Az ünnepségre, mint tavaly, ez-
úttal is zsúfolásig megtelt a szín-
házterem az ifjú művészekkel is 
tanáraikkal. A XVIII. kerületi 
önkormányzat által támogatott 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Találkozók fővédnöke, Ughy At-
tila polgármester az erre az alka-
lomra kiadott szép kiadványban 
írt köszöntőjében üzent:  „Sze-
rencsénk van: az értékteremtés 
iránt elkötelezett közösségünk-
ben mindig akadnak olyan em-
berek, rendezvények és alkalmak, 
akik és amik segítenek megtalálni 

azokat a csodákat, amelyek nél-
kül észrevétlenek maradnának. 
Köztük kiemelt helyet foglal el az 
idén 19. születésnapját ünneplő 
ifjúsági művészeti fesztivál. A 
kerületünk a rendezvénnyel azt 
üzeni, hogy kíváncsi másokra, 
hogy befogadja, felkarolja, tá-
mogatja azokat az ifjakat, akik 
azon az úton indultak el, amely 
éppolyan izgalmas, mint amilyen 
nehéz. Becsüljétek meg azt a te-
hetséget és tudást, amit kaptatok! 
Örömmel vesszük, hogy minden 
évben hozzánk költözik egy rövid 
időre az ország jövője.”

KELL EGY 
BIZTOS HÁTTÉR
Az országos szintű rendezvény 
védnöke, Galgóczy Zoltán alpol-
gármester személyesen üdvö-
zölte a résztvevőket a következő 
szavakkal:

– Kerületünkben a tehet-
séggondozásnak nagy múltja 
van, és igen eredményes. Az itt 
látható alkotásokhoz gratulá-
lok mind az alkotóknak, mind 
a tanáraiknak és szüleiknek, 
akik nélkül talán nem születtek 
volna meg ilyen magas színvo-
nalon a képek, a szobrok. Kell 
egy biztos szülői háttér ahhoz, 
hogy ilyen szép munkák jöj-
jenek létre. Köszönöm nekik 
és köszönöm a zsűri, valamint 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
dolgozóinak is az áldozatos 
munkát, hogy ez a nívós kiál-
lítás megvalósulhatott. Jövőre 
jubilál a rendezvény, bízom 
benne, hogy hasonló sikerekkel 
büszkélkedhetünk majd.

A Gyermek és Ifjúsági Mű-
vészeti Találkozók olyan rangot 
vívott ki a két évtized alatt, hogy 
az ennek keretében meghirdetett 
Középiskolások Országos Kép-

ző- és Iparművészeti Pályázatára 
tavaly is, idén is rekordmennyi-
ségű – mintegy ezer – alkotás 
érkezett be, és a zsűri ebből a 
hatalmas mennyiségből válogat-
ta ki a Kondorban kiállított csak-
nem kétszázat.

MAGAS 
SZÍNVONALÚ 
MUNKÁK

A kiállítást Varga Ferenc, az in-
tézmény vezetője nyitotta meg, 
kiemelve, hogy ismét igen ma-
gas színvonalú munkák érkeztek 
a pályázatra.

– A középiskolás korosztály 
útkeresésében szükség van iga-
zodási pontokra, a felfedezés 
élményére, olyan közösségre, 
amelyben megtalálja a helyét, ki-
teljesedhet, ahol hasonlóan gon-
dolkodók veszik körül, erősítve, 

támogatva a személyiségét, hogy 
még jobb teljesítményre ösztö-
nözze – hangsúlyozta. – E célo-
kért hirdetjük meg évről évre a 
középiskolások számára a pá-
lyázatunkat. A jók közül is a leg-
jobb pályaműveket válogattuk ki 
és mutatjuk most be. Nem volt 
könnyű dolgunk a válogatásban, 
mert legszívesebben mind az 
ezer alkotást kiállítottuk volna.

A legjobbak oklevelet és díjat 
vehettek át Galgóczy Zoltántól 
és Varga Ferenctől. A XVIII. ke-

rületi önkormányzat és a Kon-
dor Béla Közösségi Ház díját 
Török Ibolya és Kovácsné Gráf 
Gabriella a Szélcsengő című ke-
rámiájáért, Babusa Lívia a dísz-
tányérjáért, Botos Péter a dísz-
táljáért, Botlik Zoltán és Szakács 
Péter a szőtteséért kapta. Vala-
mennyien a SOFI-ban alkották 
a műveiket.

A megnyitó programját az 50 
éves Dohnányi Ernő Zeneisko-
la művésztanárai és a Botafogo 
táncosai színesítették.

NEM ENGEDTEK A HUSZONNÉGYBŐL
A kerületi iskolák küldöttei javasoltak és döntöttek

„HOZZÁNK KÖLTÖZIK AZ ORSZÁG JÖVŐJE”
Középiskolások művészeti alkotásai a Kondorban

BODZAY ZOLTÁN 

Azt gondolná az ember, hogy a 
diákparlament valami olyan fel-
nőtteket utánzó, komoly arccal 
űzött játék, amelyben a gyerekek 
fiktív ügyeket kitalálva olyannak 
igyekeznek látszani, mint az iga-
zi politikusok, ám a játékot azért 
időnként nevetés szakítja félbe. 
Ezzel szemben nagyon is ko-
molyan gondolták a feladataikat 
azok a diákok, akiket a kerületi 
iskolákból küldtek a társaik, hogy 
képviseljék az érdekeiket. 

A felkészültségüket már az is 
jelezte, hogy a tanulókat foglalkoz-

tató kérdésekről előterjesztések 
születtek, valahogy úgy, ahogy azt 
a politikusok az önkormányzatok-
ban vagy a Parlamentben is csinál-
ják. Előzetesen 23 téma szerepelt 
az ülésen, ám időközben született 
egy 24. is – a Gloriett Sportiskolai 
Általános Iskola előterjesztése –, 
amit a szabályoknak megfelelően 
ugyancsak napirendre vettek.

KIS SEGÍTSÉGGEL
Galgóczy Zoltán rendkívül fon-
tos eseménynek nevezte a diák-
parlament ülését, amelyet az ön-
kormányzat képviselő-testületi 

termében tartottak. Az alpolgár-
mester az ülés levezető elnöke-
ként kezdetben kisegítette a han-
gosítóberendezés használatában 
és a napirendi pontok előadásá-
ban még járatlan diákokat, akik 
azután fokról fokra mind jobban 
beletanultak a szerepkörükbe.

A Kapocs Magyar–Angol Két 
Tannyelvű Általános Iskolának 
négy előterjesztése is szerepelt a 
napirenden, amelyek mindegyi-
két Gyurcsó Tamara, az iskola di-
ákönkormányzatának elnöke je-
gyezte. Az egyik ilyen javaslat az 
iskola területén található, baleset-
veszélyesnek ítélt járda felújítása 

volt. Az előterjesztő ígéretet ka-
pott arra, hogy az önkormányzat 
megvizsgálja, hogy van-e olyan 
anyagi forrás, amiből még ebben 
az évben kijavíthatják a járdát. 

ÍGÉRETET KAPTAK
Valamilyen formában mind-
egyik iskolát érintette az étel-
minőség és -választék kérdése, 
noha ebben a kerület iskolái kö-
zött jelentős különbségek van-
nak abban a tekintetben, hogy 
hány menü közül választhatnak 
a diákok. Van olyan hely, ahol 
már három lehetőség áll ren-
delkezésre, a Kapocs iskolában 
azonban kettőnek is örülnének 
az ott tanulók. Az előterjesztő 
javaslatát egyhangúlag, 15 igen 
szavazattal fogadta el a diák-
parlament. A közétkeztetéssel 

kapcsolatos felvetésre dr. Holové 
Zsolt válaszolt. 

Az önkormányzat humánszol-
gáltatási irodájának vezetője el-
mondta, hogy tárgyalások folynak 
az adott cégek vezetőivel, aminek 
eredményeként kísérleti jelleggel 
már több iskolában három me-
nüsorból választhatnak a diákok. 
Ennek kibővítését tervezik, ami 
a többi szolgáltatót is a nagyobb 
kínálatra ösztönzi. Az előterjesztő 
ígéretet kapott arra, hogy a Kapocs 
iskolában is megvizsgálják a két 
menü kialakításának lehetőségét, 
aminek azonban feltétele a tálaló-
konyha kapacitásának mértéke is.

ELÉRT A 
CÍMZETTHEZ 
Nem mindegyik előterjesztés 
érte el közvetlenül a címzettet, 

hiszen – mint azt Galgóczy Zol-
tán is hangsúlyozta – az iskolák 
működtetése 2017 januárjától 
átkerült az állam hatáskörébe, 
így az önkormányzat önként 
vállat feladatként igyekszik tá-
mogatni az intézményeket. A 
nagyobb beruházást igénylő 
iskolai fejlesztésekről az állam 
gondoskodik. 

Persze azért az ilyen kérdések 
is célba értek, mert ezeket rend-
szerint a Külső-pesti Tankerületi 
Központ, illetve Bak Ferencnek, 
a központ igazgatójának figyel-
mébe ajánlották a küldöttek. Az 
igazgató képviseletében jelen 
levő dr. Nagyné Koczog Tün-
de szakmai igazgatóhelyettes a 
napirendi pontokat követően 
együttesen válaszolt a tankerü-
leti központot érintő kérdésekre.

NINCS 
LEHETETLEN
Megtárgyaltak még a diákpar-
lament küldöttei az iskoláikkal 
kapcsolatos olyan javaslatokat 
is, mint a tornaterem felújítása, 
a diákok szekrényeinek cseréje, 
az öltözők felújítása, udvari ját-
szóeszközök beszerzése. Elhang-
zott javaslat az egyik iskola meg-
közelíthetőségének javítására, 
sőt még a tanári parkoló kialakí-
tásának lehetőségét is felvetették 
egy helyen.

A diákparlament célja 
az, hogy a gyerekek 
hallathassák a hangjukat, 
elmondhassák az észre-
vételeiket, a véleményüket. 
Az előterjesztések között 
ezúttal is voltak olyanok, 
amelyek a megfogalmazá-
sukban, pontosságukban 
egy valódi önkormányzati 
ülésén is megállták volna 
a helyüket. 

Csaknem ötszáz alkotó

Az országos pályázatra 
összesen 31 iskolából (21 
fővárosiból és 10 vidéki-
ből) 492 alkotó 928 mun-
kája érkezett be. Ennek 
felét a képzőművészeti 
alkotások teszik ki.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az ország legjobb középiskolai alkotásaiból nyílt kiállítás március 12-én a Kondor Béla Közösségi 
Házban. Az eseményre hazánk legkülönbözőbb tájairól érkeztek képző- és iparművész palánták, 
akik közül a legjobbak díjat is kaptak. A képeket, a szobrokat a hónap végéig lehet megtekinteni.

�Huszonnégy napirendi pontot tárgyalt meg és fogadott el március 
13-án a diákparlament, amelynek küldöttei Pestszentlőrinc-Pest-
szent imre iskoláiból érkeztek az önkormányzat üléstermébe, hogy ott 

a társaik véleményét tolmácsolják.
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„Teás-kávés-üdítős” tárlatvezetés volt a Tomory Lajos Múzeumban KULTÚRA

Február a farsang ideje, ilyen-
kor szívesen megyünk el mu-
latni különféle jelmezekben. 
A Gyöngyvirág Nappali Szol-
gálat is megrendezte a maga 
vidám álarcos, jelmezes estjét, 
amelyre az ellátottak lelkesen 
készültek. A Városháza Galé-
riában rendezett kiállításon az 
általuk készített színes kelléke-
ket mutatták be. Az intézmény 
vezetője, Tímárné Penczi Ildikó 
a megnyitón elmondta, hogy 
azért állítanak ki szívesen az 
önkormányzat galériájában, 
mert szeretnék megmutatni, 
hogyan élnek az ellátottjaik, 
mi foglalkoztatja őket. Leg-
utóbb karácsonykor láthattuk 
ugyanitt a gyönyörű munkái-
kat, amelyek elkészítéséhez sok 
segítséget kaptak a szolgálat 
dolgozóitól. 

Az alkotókat az önkor-
mányzat humánszolgáltatási 
irodájának vezetője, dr. Holové 
Zsolt köszöntötte, aki gratulált 
a több mint száz álarchoz és az 
egyéb farsangi kellékekhez. 

– Számtalan népszokás 
elevenedik meg ebben az idő-
szakban, amikor a télűzésé, 
a tavaszvárásé a főszerep – 
mondta. – A sötétség helyett 
jön a fény, a hideg helyett a me-
leg, az élet jelei felerősödnek, 
kiszínesedik a világ. Jobb lesz a 
hangulatunk, ami például far-
sangoláskor is megmutatkozik. 
A farsang igazi ünnep évszáza-
dok óta, amikor együtt van a 
család, a rokonok, a barátok, és 
önfeledten szórakoznak, mert 
az egész éves munkát a téli idő-
szakban pihenik ki, s tavasszal, 
különösen faluhelyen, megkez-
dődnek a földeken a munkák. 
A Gyöngyvirág Nappali Szol-
gálat ellátottjai ezúttal is kitet-
tek magukért, kreativitásukról 
tettek tanúbizonyságot.

A megnyitón jelmezbe öl-
tözve zenés műsort adtak az 
amatőr művészek a számtalan 
kiállított „állatos” papír álarc 
előtt.

(temesi)

A SZÁRNYATLAN „KONDORKESELYŰ”
Angyalok, repülők és a háború fogságában

GYÖNGYVIRÁGOS FARSANGI ÁLARCOK 

GÁLL ANNA 

A modern magyar művészet egyik 
meghatározó alkotója, az 1931-
ben született Kondor Béla a XVIII. 
kerületben, a Wlassics Gyula utcá-
ban látta meg a napvilágot, csak a 
háború kitörésével hagyta el sze-
retett szülőhelyét. Művei egyetlen 
stílusba sem sorolhatók, önálló 
szimbólumrendszerekkel dolgo-
zott. Egyedülálló hagyatéka a To-
mory Lajos Múzeum kurátorának 
legnagyobb bánatára még mindig 
nem kapott állandó kiállítást, ezért 
Kondor grafikáit, könyvillusztrá-

cióit, fotóit, verseit, sőt még zenei 
improvizációit is kiállítják a Hen-
rich–Kiss-villában. Az intézmény 
március 9-én „teás-kávés-üdítős” 
tárlatvezetéssel várta az érdeklő-
dőket abból az alkalomból, hogy 
Miskolcról újabb alkotások érkez-
tek a XVIII. kerületbe. 

SZÁRNYAS 
MASINÁK, 
REPÜLŐ LÉNYEK
A túra vezetője, Szabó Zsófia 
Lilla kurátor ifjú kora ellenére 

hatalmas szaktudással mesélt a 
Kondor-életműről, amelyben 
a műveket összekötő kapocs 
a repülés címszó, a művész 
ugyanis megszállottja volt a 
repülőgépeknek, a magasság-
nak, a szárnyalásnak, a repülés 
gondolata az alkotásai szinte 
mindegyikében tetten érhető. 
Megtudhattuk, hogy Kondor 
Béla már gyermekkorában 
szárnyas maketteket épített, 
és habár rövid élete alatt (alig 
több, mint negyven évet élt) 
feltehetően sosem „szállt fel”, 
fiatalként sokáig pilótának ké-

szült. Műveit elnézve azonban 
szerencse, hogy alkotó lett. 

Kondort szoros barátság 
fűzte Nagy Lászlóhoz és fele-
ségéhez, Szécsi Margithoz – az 
utóbbi szintén Pestlőrincen 
töltötte a gyermekkorát. Hár-
mójuk művészi és szellemi 
törekvéseinek rokonságát mu-
tatja többek között az, hogy a 
szárnyalás Nagy László költe-
ményeiben és grafikáin, vala-
mint Szécsi Margit verseiben is 
visszatérő motívum. A barátság 
mélységéről tanúskodnak azok 
az irodalmi és képzőművésze-
ti alkotásaik, amelyek Kondor 
Bélához szólnak, vagy utalnak 
egy-egy művére. 

A festő- és grafikusművész-
nek azonban nemcsak a szár-
nyas masinák, hanem a repülő 
lények is fontos szimbólumai.

– Kondor angyalként ugyan 
elszállt a földről, de a képei a pi-

ramisokhoz hasonlóan örökre 
itt maradtak számunkra, nyo-
mot hagyva a világban – mond-
ta Szabó Zsófia Lilla.

AZ „ANGYALKÖLTŐ”
– „Angyalköltő” volt, a ba-
rátai is akként tekintettek rá. 
Egyszersmind példakép volt, 
olyasvalaki, aki az ég és a föld 
között közvetített. Egyedülálló 
hitelességgel közvetítette a mo-
rális értékeket, s ahogy élt, az is 
angyali volt – avatott be Kon-
dor életének intim dimenziói-
ba a szakértő.

Kondor Béla grafikai mun-
kássága talán pont a politikai 
légkör miatt szárnyalhatott ma-
gasba, a rajzok kevésbé voltak 

cenzúrázhatók, így a grafikusok 
szabadabban fejezhették ki rej-
tett – vagy kevésbé rejtett – ér-
zéseiket. Európa „elrablása”, a 
rendszer mint zavaros, lezuhant 
gépezet vagy a halálfejek elrejté-
se a képeken mind azt sugallják, 
Kondor Bélában milyen mély 
nyomot hagyott a második vi-
lágháború.

Bennünk, a vezetés résztve-
vőiben pedig a remek kiállítás.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban a fogyatékosok 
nappali ellátását igénybe vevők kiállítása Gyöngyvi-
rág-farsang címmel nyílt meg március 5-én a Városhá-
za Galériában. Az érdeklődők szebbnél szebb álarcokat, 
dekorációkat és jelmezeket láthattak a 14-ig nyitva tartó 
kiállításon.

�Ki ne hallott volna a sokoldalú művészek legendás előképeiről, a görög 
zseni Platónról vagy az itáliai reneszánsz egyik atyjáról, Leonardo da 
Vinciről? De nem kell azonnal mediterrán vizekre eveznie egy műkedve-

lő magyarnak, ha ismert polihisztorok életével és munkásságával szeretne 
közelebbről is megismerkedni. Nem szabad megfeledkeznünk honfitársaink-
ról sem, hiszen a magyar (sőt pestszentlőrinci születésű) „mindeneseknek” 
is akad képviselőjük. Az a Kondor Béla, aki a múlt század talán leginkább 
emlegetett „lőrincije” – a képzőművészetben mindenképp.

– Kondor angyalként ugyan elszállt a 
földről, de a képei a piramisokhoz ha-
sonlóan örökre itt maradtak számunk-
ra, nyomot hagyva a világban – mondta 
Szabó Zsófia Lilla.
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Örömmel fogadta a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület tagsága már-
cius 8-i közgyűlésén az esemé-
nyen vendégként jelen lévő Ughy 
Attila polgármester bejelentését: 
emlékművet kap végre Vasvári 

Pál, az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc kiemelkedő alak-
ja. A bejelentést azért a polgár-
mester tette meg a civil szervezet 
rendezvényén, mert Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata engedi át az egyik köz-
park egy részét erre a célra.

KOPJAFA 
UTÁN SZOBOR
– Nekünk nagyon fontos ez a 
bejelentés, mert a 2011-ben 
megalapított egyesület legfőbb 
célja a kezdetektől az volt, hogy 
a szobor megvalósulásáért küzd-

jön – árulta el Tóth Kálmán, az 
egyesület társelnöke. 

Az emlékmű története mesz-
sze 2010 előttre nyúlik vissza, és 
egy erdélyi kezdeményezésből 
nőtt ki. Péntek László, a körös-
fői Rákóczi Kultúregylet elnöke, 
aki korábban a kalotaszegi tele-

pülés alpolgármestere is volt, a 
Vasvári-hagyaték lelkes kutatója 
és ápolója. Jó oka van rá, hiszen 
szülőföldjén, a Körösfőhöz köze-
li Gyalui-havasokban vívta meg 
Vasvári Pál és csapata utolsó, tra-
gikusan végződő csatáját 1849. 
július elején. Körösfő központ-
jában már régóta kopjafa emlé-
kezik a hősökre, Péntek László 
azonban szerette volna, hogy 
Budapesten is legyen emlékhelye 
ennek a művelt, a maga korában 
rendkívül népszerű embernek.

A Demszky Gábor-féle városve-
zetés azonban mereven elzárkózott 
a kezdeményezéstől, a szobor még 
a tervezésig sem juthatott el. Az 
akkoriban a Fővárosi Önkormány-
zatban hivatalt teljesítő Ughy Attila 
azonban felkarolta az ügyet, aminek 
eredményeképpen – köszönhetően 
a Pestszentimrei Református Egy-
házközség befogadókészségének is 
– egy Kalotaszegről adományozott 
kopjafát állítottak fel a templom 
kertjében, így ez lett Vasvári első 
emlékhelye Budapesten.

CIVIL 
ADOMÁNYOKBÓL
A Bauer Ferenc és Tóth Kálmán 
társelnökök kezdeményezésére, 
pestszentimrei civilek részvételé-
vel 2011-ben megalakult Vasvá-
ri Pál Polgári Egyesület számos 
rendezvénnyel, összefogással, 
kezdeményezéssel szolgálja a 
Kárpát-medencei magyarok kö-
zösségének erősödését, fő céljá-
nak azonban kezdettől a szobor 
felállítását tekintette. Az önkor-
mányzat most döntött: helyet ad 
a műalkotásnak.

– A Hargita térre kerül majd – 
mondta Bauer Ferenc. – A tér ed-
dig két fontos ünnepségnek adott 
helyet évente: az 1956-os emlék-
műnél tartják a november 4-i meg-
emlékezést, és itt gyűlnek össze a 
kerületiek a Nemzeti Összetartozás 
Napján is. Hamarosan létesül itt 
egy Trianon-emlékmű is, és így a 
Vasvári-szoborral együtt egy olyan 
emlékműegyüttes jön létre, amely 
lehetőséget ad arra, hogy egy he-
lyen emlékezzünk a szabadságért 
folytatott magyar küzdelmekre 
1848-tól egészen 1956-ig.

Bauer Ferenc abban is bízik, 
hogy ez a kompozíció újabb fontos 
pont lehet a főváros kulturális tu-
risztikai térképén. Az emlékműre 
az egyesület kezdettől fogva gyűjt, 
ezt most egy intenzívebb gyűjtő 
szakasz váltja fel. A Vasvári-szobor 
tehát a tervek szerint részben civil 
adományokból valósul meg.

A Hargita téren a főváros új, érdekes emlékműegyüttese valósulhat megCIVILEK

Miután megvolt a szabály szerinti 
többség, Bauer Ferenc társelnök 
bejelentette a közgyűlés határozat-
képességét, majd üdvözölte Ughy 
Attila polgármestert, Szarvas Atti-
lát, a civil szervezetekért is felelős 
alpolgármestert, dr. Lomnici Zol-
tánt, az Emberi Méltóság Tanácsá-
nak elnökét, valamint a megjelent 
egyesületi tagokat. 

ÁTADTÁK A VASVÁRI-
PLAKETTEKET 
A jegyzőkönyvvezető, a hitele-
sítők és a levezető elnök meg-
választása még a rutinfelada-

tok közé tartozott, ám az első 
napirendi pont, azaz a Vasvá-
ri-plakett idei nyerteseinek dí-
jazása már közel sem volt rutin-
szerű. A díjátadást megelőzően 
Ughy Attila így köszöntötte a 
közgyűlés vendégeit: 

– Komoly egyesületi élet ala-
kult ki Pestszentimrén. A Vasvári 
Pál Polgári Egyesület példával is 
szolgál arra, miként lehet bará-
ti közösséggé kovácsolódni a jó 
vezetésnek és tagságnak köszön-
hetően. Az egyesület elnöksége 
olyan személyeknek adományozza 
a Vasvári-plakettet, akik sokat tet-
tek az egyesületért, sőt szívből jövő 

segítséggel támogatták a munkáját. 
Gratulálok a díjazott Szabó Renátá-
nak, a Pestszentimrei Sportkastély 
vezetőjének, valamint Szunyogh 
Józsefné, Fischer Dániel, Monostori 
Attila és Steiszkál László tagoknak.

Az plaketteket Ughy Attila mel-
lett Bauer Ferenc és Tóth Kálmán 
társelnök adta át.

A polgármester bejelentését, 
mely szerint a Hargita tér – pá-
lyázati folyamat  nyomán, a közös 
akarat diadalaként – Vasvári-szo-
borral gazdagodik, tapssal jutal-
mazták a résztvevők. 
A 2018. évi munkabeszámolót 
Bauer Ferenc prezentálta. Az 

egyesület számtalan rendezvényt, 
egy- és többnapos kirándulást 
szervezett, amelyeket kivetített 
fotókkal illusztrált. Mondani sem 
kell, milyen lelkesedést váltott ki 
a tagok körében önmaguk felis-
merése a fotókon. A kínálatban 
jól megfértek egymás mellett 
a történelmi, gasztronómiai, 
borkóstolós és egyéb változatos 
programok. 

Nincs közgyűlés zárszámadás 
nélkül: ezt a feladatot Bauer Ferenc 
mellett Szunomár Péter, a felügye-
lőbizottság elnöke teljesítette.

A TOVÁBBI 
NAPIRENDI 
PONTOKRÓL

A 2019. évi költségvetés ismer-
tetése, majd elfogadása követ-
kezett. Az ismertetés során ki-
emelték az önkormányzat civil 
szervezeteket támogató gya-
korlatát, amelynek keretében az 
idén is pályázati pénzekkel segí-
tik az egyesületeket. Szép gesztus 
volt az új egyesületi tagok név 
szerinti bemutatása, köszöntése. 
Bauer Ferenc mindenki figyel-
mébe ajánlotta a június elsején 
megtartandó Vasvári-napot, 
ahol a sztárfellépőkön túl min-
den megszokott és kedvelt  prog-
ram helyet kap, gondoljunk csak 
a főzőversenyre, a toborzóra és a 
gyermekelőadásokra. 

VASVÁRI-DÍJAK
Bocsánatos bűnként kezelendő 
az alábbi hírnek a tudósítás végé-
re hagyása. A Vasvári-díj átadóját 
július 3-án, a Hadtörténeti Mú-
zeumban rendezik meg. Az ez 
évi díjazottak dr. Kovács Vilmos 
ezredes, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum parancsnoka, vala-

mint Beke István és Szőcs Zoltán, 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom székelyföldi aktivistái, 
akiket a román legfelsőbb bíróság 
koholt vádak alapján, terrorizmus 
címén öt év letöltendő szabadság-
vesztéssel sújtotta. 

Gönczöl András 

VÉGRE SZOBROT KAP VASVÁRI PÁL
Több mint egy évtizedes küzdelem ér véget

Közgyűlésen vendégeskedtünk
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Rutinfeladatként indult, ám miután a kezünkbe került a Vasvári Pál Polgári Egyesület köz-
gyűlésének forgatókönyve, kiderült, hogy meglepetés is lesz március 8-án a rendezvény-
nek otthont adó Pestszentimrei Közösségi Házban.

�Az 1848-as forradalomé talán a legkedvesebb nemzeti ünnep a magyarok számára. Meglepő, 
de egyik kiemelkedő alakjának, Vasvári Pálnak, a márciusi ifjúnak eddig a Nemzeti Múzeum lép-
csőjének belső oldalán található domborművét és a pestszentimrei kopjafát kivéve nincs emlék-

helye Budapesten. A Vasvári egyesület hosszú küzdelem után elérte, hogy legyen. 
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– Büszkék vagyunk rá, hogy 
ennek a nagy múltú rendez-
vénynek a szervezői méltónak 
találtak bennünket arra, hogy 
helyet adjunk az eseménynek 
– mondta Wintermantel Zsolt, 
Újpest polgármestere március 
12-én, a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium által 
szervezett Hazafias költészet 
a magyar irodalomban című 
versmondó verseny megnyitó-
ján. A polgármester hozzátet-
te, hogy a szecessziós épület 
nemcsak a szépsége miatt a 
városrész büszkesége, hanem 

azért is, mert az eredeti épület 
minden egyes tégláját újpesti 
iparosok adták össze.

A Vörösmarty iskola 1996 
óta, tehát már 23. éve rendezi 
meg ezt a különleges versmon-
dó versenyt, amelyen a magyar 
nyelvterület egészéről 10-től 18 
éves korig négy korcsoportban 
vesznek részt a fiatalok. A már-
cius 12-i döntőn ebben az évben 
120 versenyző indult, és olyan 
jól ismert nevekből álló zsű-
ri értékelte a teljesítményüket, 
mint Császár Angela, Kautzky 
Armand, Kiss László, Őze Áron, 
Sasvári Sándor, Kovalik Ágnes.

A rendezvényt mindig öröm-
mel támogatja Pestszentlő rinc-
Pestszentimre önkormányzata, 
amelynek nevében az eseményen 
Ughy Attila polgármester így fo-
galmazott:

– A hazafiasság gondolata a 
szívben kezdődik, és az elmében 
fejeződik be. Nagyon örülök, hogy 
a versmondásnak a fiatalok köré-
ben ma is ekkora a népszerűsége, 
annak pedig külön, hogy a hazafias 
verseket ilyen sokan kedvelik. Jó 
eszköz arra, hogy a résztvevőkben 
tudatosuljon: a haza az a közösség, 
amelyre mindig számíthatunk.

K. Gy.

A haza az a közösség, amelyre mindig számíthatunk MOZAIK

VÖRÖSMARTY PATINÁS 
VERSMONDÁSA
Új helyszín adott otthont a Vörösmarty iskola által csaknem negyedszázada megszervezett hazafiasvers-mondó verseny-
nek: az újpesti városháza patinás épülete.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

SELYEMRE 
ÁLMODVA
Selyemfestményekből és selyem ékszerekből nyílt 
kiállítás március 13-án a Pestszentimrei Közösségi 
Ház galériájában. T. Pálmai Katalin textilművész a 
Selyemre álmodva címet adta tárlatának, amely 29-
ig látható.

Varázslatos színek kavalkádja, virágok, tájak, portrék káp-
ráztatják el a látogatót a PIK Galériában. A művek azért is 
rendkívüliek, mert nem szokványos anyagra – például papír-
ra, vászonra – készültek, hanem a jóval kényesebb selyemre, 
amelyen elég egy hibát (festékpöttyöt) ejteni, és kezdhetjük 
elölről az alkotást, hiszen pillanatok alatt szétfolyik a festék… 
Ezt a művész, T. Pálmai Katalin férjétől, Tóth Károlytól hall-
hattuk, aki a megnyitó beszédében még azt is elárulta, hogy 
a felesége, mint az a képeken is látható, nagy természetbarát, 
ami nem csoda, hiszen falun nőtt fel.

– A képek magukért beszélnek, hiszen főleg virágokról, 
szép tájakról „szólnak”, és a nyugalom árad belőlük – mond-
ta. – Katalin már gyerekkora óta rajzol, fest, a faluban, ahol 
felnőtt, mindenkit lerajzolt, aki útjába került. Volt, aki meg is 
sértődött, mert nem szépnek ábrázolta… Selyemre évek óta 
fest, nagyon megszerette ezt az anyagot, bár pokolian nehéz 
rajta alkotni, főleg portrékat festeni, mert a legkisebb hiba 
is tönkreteheti a munkát, és mindent kezdhet elölről. Büsz-
kesége a Petőfi házaspárt ábrázoló festmény, amely komoly 
kihívás volt. 

A tájképeken, virágokon kívül Katalin szereti a történelmi és 
a vallási témákat is, ezenkívül szívesen illusztrál könyveket is.

A megnyitón a színek mellé kellemes zene is dukált: Tóth 
Károly és lánya, M. Tóth Eleonóra fuvolázott, B. Újvári Ibolya 
zongorázott.

(temesi)

TUDTA-E?
Színharmónia a Havannán 
A Havanna-lakótelep épületei 2010-ben Nemcsics Antal kerületi 
festőművész és színprofesszor színtervei alapján újultak meg. A 
harmonikus színegyüttesek létrehozásakor a professzor figyelem-
be vette a lakók által előnyben részesített színeket, a háztömbök 
méreteit, a házak közötti terek arányát és a homlokzatokra való 
rálátás szögeit. Ezzel esztétikai élményt kívánt nyújtani a ott élők-
nek. A kerület díszpolgára 2017-ben töltötte be 90. életévét.

 Tomory Lajos Múzeum 

Rend a lelke  mindennek – mondogatjuk, de akkor miért 
vagyunk „lelketlenek”; a férfiak vagy a nők szeretik-e jobban, de 
vajon szeretni kell-e, vagy inkább teremteni?

Én sok olyan férfit ismertem hosszú életem során, akik nagyon szerették a rendet maguk körül, de keveset, 
akik… csinálták is. Igen, persze, a rend tényleg jó dolog. Pláne, ha tisztasággal jár együtt. Csakhogy a vi-
lág úgy van kitalálva, hogy ezért nagyon sokat kell tenni. Mert a világ (mint olyan) mindig is hajlamos volt 
rendetlenségbe szerveződni, és igen, amit nem tartunk tisztán, az, ugye, koszolódik. „Nem érzed-é a lanyha 

szelletet?” – kérdezi Lucifer Ádám-Fáraót (erre azért emlékezni kell iskolai tanulmányainkból!). „Pár ezredév gúláidat 
elássa.” Nekünk ennyi időnk nincs a kivárásra, de éppen elég néhány nap (hét?), hogy láthassuk, mire képes a „láthatat-
lan” por egy elhanyagolt lakásban. És hát, igen, a korral (életkorral) együtt jár, hogy egyre nehezebb ez a napi küzdelem 
a por ellen – hiába a gépi segítség, a takarítás alapvetően kézi munka maradt. Nem kell hosszasan magyarázni ezt a 
magamkorúaknak, nyilván.

De most nem is az effajta rendről akarok beszélni, hiszen végül is egy jó bejárónő mindezt megoldja. Már akinek 
telik rá, főként pedig akinek sikerül „kifognia” egy JÓ bejárónőt. (Ritka, mint a fehér holló!)

A kacat, a lom, a kupi. Minden tavasszal menetrendszerűen eljön a lomtalanítás ideje, ki nem akar ilyenkor meg-
szabadulni minden felesleges holmitól?! Igen, csakhogy mi a „felesleges”? Nem biztos, hogy minden csorba bögre, 
lepattogzott tányér, üzemen kívüli elektromos cucc megérett a szanálásra. Egyrészt: mert (talán) jó lesz még valami-
re. Másrészt: mert emlék. Apánk ivott belőle. Anyánk, nagyanyánk kedvence volt. Igen, Apu határozottan kijelentet-
te, hogy ez (vagy az) igazi békebeli darab, ha találnánk egy jó mesterembert, aki megjavítaná, életünk végéig kitar-
tana. Csak hát… sajnos, soha sincs „jó mesterember”. Azonban még lehet! (Vagy nem?) Ha pedig mégis kidobjuk, az 
olyan… végleges. Mintha Apánkat dobnánk ki. És őt azért mégse! Nem, nem szeretnénk!

Nincs annál szomorúbb, mint egy öregember hagyatékát „felszámolni”. Előre elszomorít, hogy az én „hagya-
tékom” is mennyi gondot okozhat… majd… valakinek. Talán ismeretlennek. Vagy az államnak. Hivatalosságnak. 
Affene’ ezt a bolond vénasszonyt, mire kellett neki ez a sok üres tejfölös meg vajas doboz?! Kettétört vágódeszka, 
üres üveg, szakadó befőttgumi…

De ez hagyján. Mert mi legyen a papírokkal? Hiszen vannak olyanok, akik kényszeresen gyűjtögetik (nem, nem 
csak a könyveket!) a régi újságokat vagy a belőlük kivágott cikkeket, képeket. (Most a saját családi fotókról, albu-
mokról, dokumentumokról nem is beszélnék.) Hihetetlen mennyiség tud összegyűlni belőlük, ha elég sokáig él az 
ember. (Tanúsíthatom!) Olvastam, hogy okos emberek közül sokan (meg)élnek abból, hogy „tanítják” a rendrakás 
művészetét, például a japán főváros egyik legkedveltebb tévéműsorában egy hölgy (valamilyen Marie) naponta ok-
tatja ebben a témában a rajongóit. Meglepően sokan vannak, pedig, ahogy a japán lakásokat elnézzük, inkább a mini-
malizmus jellemzi őket, nem az európai káosz.

Azt is mondják, hogy a körülöttünk levő rend megteremtéséhez nem rendezgetni kell, hanem… rendet rakni! Gene-
rálisan, ha úgy tetszik: szívtelenül. Leszámolva az emlékekhez ragaszkodás érzelgősségével. Elvágólagosan! Nagyon 
egyetértek ezzel a jó tanáccsal. Én például pontosan ilyen vagyok.

Minden évben többször is elkezdek… rendet vágni. Csak aztán mindig abbahagyom. Egyrészt, mert elfáradok. 
Másrészt, mert mindig be kell látnom, hogy még mindig nem vagyok elég öreg ahhoz, hogy leszámoljak a múltam-
mal. Jó – mondogatom magamban – először megpróbálok rendet rakni magamban, aztán majd hozzálátok a környe-
zetemhez is…
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 A Magyar Vöröskereszt bízik a segítő szándékban EGÉSZSÉGÜGY

Március 25-től a munkálatok befejezéséig a Thököly úti épületben a 
vérvétel 7 és 9 óra között az I. emeleten, az infúziós részlegen történik. 

A torlódások elkerülése végett a mintavételekre csak előjegyzett 
időpontban lesz lehetőség.  Labor-előjegyzési időpont a 06-20-217-0481-
es telefonszámon kérhető munkanapokon 8-tól 14 óráig. Laborsorszám 
húzására a felújítási munkák alatt értelemszerűen nem lesz szükség. 

Amennyiben csak széklet- vagy vizeletminta leadására van szükség, 
a mintákat 10 és 11 óra között a földszinten, az arra kijelölt (korábban 
gyógyászati segédeszközök boltjaként működő) helyiségben vesszük át. 

Sürgősségi mintavételt 9 és 12 óra között tudunk biztosítani szin-
tén a földszinten kijelölt helyiségben.

Terhességi vércukor-terheléses vizsgálat (OGTT) hétfői és szerdai 
napokon 7 és 8 óra között az V. emeleti terhesgondozóban történik. 
A vizsgálatra előjegyzés nem szükséges.

Nem terhes páciensek esetén a vércukor-terheléshez időpont-egyez-
tetés szükséges, és a vizsgálat helye az I. emeleti infúziós részleg. 

A felújítás időszakában csak beutalóval végez a labor vizsgálato-
kat, a térítéses vizsgálatok szünetelnek. 

A leleteket 10 és 19 óra között lehet átvenni a földszinti
 kartonozóban.

A Nemes utcai telephelyen a laboratóriumi mintavétel változatla-
nul folyik az érintett időszakban is. 

A háziorvosi körzetekben és a vecsési szakrendelőben levett 
minták beszállítása nem változik. 

Megértésüket és türelmüket kérve bízunk abban, hogy az elké-
szülő, modern laboratórium mind a betegek, mind az ellátók meg-
elégedésére látja majd el a feladatát! 

2019. március 4.       
   Igazgatóság

Álláspályázat
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlő rinc-Pestszentimre 

Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önállóan 
működő Életfa Szociális Szolgálat 

intézményvezetői (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre, 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig szól

Munkavégzés helye: 
1184 Budapest, Lakatos út 9.

Munkakör betölthetőségének időpontja: 
2019. augusztus 1.

Pályázat benyújtásának határideje: 
A „KÖZIGÁLLÁS” közszolgálati állásportálon történő közzétételtől 

számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt 
Kulik Edina a 296-1300/1334-es telefonszámon.

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

VÁLTOZÁS A LABORATÓRIUMI 
ELLÁTÁSBAN!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

MINDANNYIAN LEHETÜNK VÉRADÓK!
18 fölött, 65 alatt – ha egészségesnek érezzük magunkat 

STECZ MÁRIA 

A tavalyi év második felében töb-
bek között a repülőtéren, a Pest-
szentimrei Közösségi Házban, a 
Kondor Béla Közösségi Házban, 
a Pogány Frigyes Szakgimnázi-
umban, valamint – több alkalom-
mal is – a kerületi rendőrkapi-
tányságon tartott a Vöröskereszt 
helyi szervezete véradást.

A CÉGEKNÉL A 
LEGHATÉKONYABB
– A leghatékonyabb módszer az 
lehet, hogy kivonulnak egy-egy 
nagyobb céghez, ahol a munka-
vállalók kényelmesen, helyben 
adhatnak vért. 

– A XVIII. kerületre nem 
jellemzők a sok alkalmazottat 

foglalkoztató munkahelyek, 
hat van belőlük. Kiemelem kö-
zülük a Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőteret, ahol évente 
háromszor jelenünk meg, s 
egy-egy alkalommal körül-
belül negyvenen jelentkez-
nek. A HungaroControlhoz 
szintén háromszor szoktunk 
kitelepülni, s ilyenkor általá-
ban harmincan adnak vért. A 
reptéren működő DHL cégnél 
kétszer jártunk tavaly, az egyik 
rendezvényen 22-en, a mási-
kon 42-en voltak. A Flexnél 
szinte egész napos véradások 
voltak 30–40 fővel. Egyébként 
a kerületi lakosok leginkább 
belvárosi munkahelyeken dol-
goznak, multinacionális cé-
geknél, közintézményeknél, 

bankokban, s az ott szervezett 
„nagy” véradásokon vesznek 
részt, munkaidőben. Minden 
szervezésünket igen gondos 
előkészítő munka előzi meg, 
s a munkahelyeken általában 
„könnyebb”, mert ott van egy 
helyi szervező, aki ismeri az ot-
tani adottságokat, össze tudja 
fogni, irányítani tudja a véra-
dókat.

AZ ÉVSZAKOK IS 
BEFOLYÁSOLJÁK
– A két DHL-féle adat különbsé-
ge láttán adódik a kérdés: milyen 
tényezők befolyásolják a véradási 
hajlandóságot?
– A nyári hónapokban, külö-
nösen augusztusban, mindig 

csökken a véradások száma az 
év más időszakaihoz képest. Az 
alacsonyabb aktivitás hátterében 
a hőség, a sokakat érintő allergia-
szezon és a szabadságok állnak. A 
téli időszakban pedig a megfázás, 
az influenzás megbetegedések 
miatt jelentkeznek kevesebben.
– A  fiatalok hány éves korukban 
adhatnak először vért?
– Tizennyolc éves korukban. 
Szerencsére a kerületi középis-
kolák igazgatói fontosnak tart-
ják, és támogatják, hogy az ezt 

a kort betöltő diákok bekapcso-
lódjanak a véradásba. A szerve-
zésbe természetesen az ifjúsági 
védőnők is besegítenek. A Po-
gány Frigyes Szakgimnázium-
ban évente kétszer is megjele-
nünk.  Most tavasszal a Karinthy 
és a Sztehlo gimnáziumban ter-
vezünk véradó napot. Azoknak a 
diákoknak, akik túlesnek az első 
véradáson, a jövőben remélhető-
leg rendszeressé válik ez a „ne-
mes” szokása.
– Mi a helyzet a lakossági véra-
dásokkal? 
– A  lakossági véradásnak szin-
te havonta ad helyet a kerületi 
rendőrkapitányság,  ezenfelül a 
Kondor Béla Közösségi Ház, a 
Pestszentimrei Közösségi Ház 
és a Lőrinci Nagykönyvtár is jó 
körülményeket biztosít a véradá-
sok lebonyolításához. Ezeket ál-
talában délután 2 és 6 óra között 
tartjuk, remélve, hogy odaérnek 
a máshol dolgozók is.

A NŐK 
BÁTRABBAK?
– Milyen korosztályok képviselői 
a legaktívabbak?

– A korosztályok szerinti meg-
oszlás vegyes, nagyjából 22-től 
60 éves korig terjed a skála.  Sok 
olyan fiatal jön, aki már családos, 
ahol már van gyerek.   Jellemző a 
„régi generáció” is, amelynek tagjai 
a katonaságnál kezdték.  Sokakat a 
családban előforduló betegségek, 
műtétek érintettek meg, vagy már a 
szülők is sokszoros véradók voltak. 
– Mennyire jellemzők a „visszaté-
rő vendégek”?
– Tapasztalom, hogy a véradók 

többsége, mintegy 80 százalé-
ka sokszoros véradó, akik évi 
két-három-négy alkalommal is 
eljönnek. Megjegyzem, a nők 
kevésbé félnek a tűtől…
– És mennyire jellemző a spon-
taneitás? Amikor valaki olyan 
helyen jár, ahol éppen véradást 
tartanak, és úgy gondolja, miért 
ne, ha már így alakult?
¬– A spontaneitás leginkább 
a  különféle nagy  rendezvénye-
ken, kiállításokon, bevásárlóköz-
pontokban tapasztalható. Sokan 
fordulnak meg például a KÖKI 
Terminálban, ahol még a hangos-
bemondót is tudjuk alkalmazni. 
Ennek köszönhetően általában 
70–90 ember ad vért.  A WestEnd 
és a Nyugati pályaudvar között 
havi rendszerességgel leparkoló 
vérvételi kamion is „behúzó erő”, 
itt is nagyon nagy az átmenő for-
galom, s általában hatvanan je-
lentkeznek.

MINDIG KELL A VÉR
– Nyilvánvaló, hogy a véradás-
szervező legfeljebb egy-egy rövi-
debb-hosszabb időszakra sóhajt-
hat fel megkönnyebbülten…
– Egy átlagos napon országosan 
1600–1800 ember ad vért. A lé-
nyeg a folyamatos, egyenletes 
szervezés a vérkészlet biztosítá-
sa érdekében. Ennek érdekében 
keressük az olyan népszerűsítést, 
hirdetést szolgáló felületeket, 
mint amilyenek a sajtó, a tévé, 
a honlapok, a közösségi média. 
Sokat számít a kerületi önkor-
mányzat támogatása is. Elő-
fordul például, hogy jelképes 
ajándékokat, szolgáltatásokat 
ajánlanak fel a véradóknak. 
Természetesen a következő idő-
szakban is szervezzük a meglévő 
helyszíneken a véradásokat, de 
nagyon fontos volna, hogy bő-
vüljenek a helyek és az alkalmak. 
Szívesen csatlakoznánk több 
nagy, a közönséget vonzó kerü-
leti eseményhez, rendezvényhez.

�Lapunkban és a kerület honlapján rendszeresen olvashatják a Magyar Vöröskereszt véradásra 
invitáló közleményeit, de vajon milyen eredménnyel járnak ezek a felhívások? A területi véradás-
szervezőt, Tornyi Mariant kérdeztük. 

A kisebb cégek, vállalkozók bevoná-
sát, közös fellépését szolgálja a Ma-
gyar Vöröskereszt „Fogadj örökbe egy 
véradást!  akciója.  (Részletek a www.
voroskeresztbp.hu honlapon.)

Tisztelt Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zsebők Zoltán Szakrendelő laboratóriumának felújítása várhatóan március második 

felében elkezdődik. Mind a laboratórium munkatársai, mind az intézmény vezetősége mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a felújítás alatt a betegellátás zökkenőmentes legyen.  
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Megszerette, megszokta Pestszentlőrincet a kopt felekezet EGYHÁZ

A vallásos magyar ember ham-
vazószerdától nagyszombatéjfélig 
tart böjtöt, elhagyva a zsírt és a 
húsos ételeket. Minden világval-
lásnak, kultúrának megvannak a 
maga böjti előírásai. Vallási ala-
pokhoz kapcsolták, kapcsolják, de 
lényeges, hogy a kezdetektől fogva 
egészségügyi okai voltak.

Már az ókori görög filozófiai 
iskolák is megtisztulást vártak a 
böjttől. Püthagorasz, akit követői 
már életében félistenként tisztel-
tek, 40 napos böjtöt követelt meg 
a tanítványaitól, mielőtt beavatta 
őket a tanításaiba. Az indiánok is 
böjtöltek a testük fölötti uralom 
eléréséért, s hogy a szellemük és a 
lelkük megvilágosodjon.

A vegetáriánus japánok is 
hittek a böjt erejében, és külön-
leges templomokban koplaltak 
heteken át.

Mindentől függetlenül a böjt 
jelentősége óriási és szükségszerű 
tavaszonként, mivel ez a legrégebbi 
gyógymód léleknek, testnek egya-
ránt. A böjtkúra nemcsak a betegsé-
gek gyógyítására, de azok megelő-
zésére is alkalmas. Már a legősibb 
időkben a szervezet megfiatalításá-
nak egyik gyógymódja volt.

A böjt végső célja az, hogy a 
belső pihentetésen át a szerveze-
tünket gyógyítsa, méregtelenítse 
és megújítsa. A rendszeresen és 
sokszor eltúlzott módon magunk-
ba tömött ételek feldolgozására 
lekötött energia ilyenkor felsza-
badul, és a szervezet saját gyógyí-
tóereje szabadulni próbál a káros 
anyagoktól, mérgektől.

Mit lehet hozzátenni ehhez? 
Talán csak annyit, hogy segítsünk 
a testünknek, mert akkor magun-
kon segítünk…

A HÚSVÉT NYULA 
ÉS TOJÁSA
A húsvéthoz számos népszokás kapcsolódik, így többek 
között a locsolkodás és a tojásfestés, csakúgy, mint a 
húsvéti nyúl hagyománya. E szokások részben keresz-
tény eredetűek, részben pogány gyökerük van.

Húsvét, Jézus feltámadása a keresztény egyház legfontosabb ün-
nepe. A 325-ös niceai zsinat döntése szerint időpontja a tavaszi 
napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni va-
sárnap. Az egyház valamennyi mozgó ünnepe ehhez igazodik.

Jézust a zsidó húsvét, a pészah előtt ítélték halálra. A zsidók a 
pészah alkalmával az egyiptomi fogságból való kiszabadulást, a 
kivonulást ünneplik, amikor a fáraó az egyiptomi tíz csapás után 
elengedte őket. A húsvét szó kifejező: a 40 napos böjt leteltével – 
amely hamvazószerdától nagyszombatig tart – húst vehetnek ma-
gukhoz a hívek, letelt a böjt. De vajon miért éppen a nyúl, és miért 
a tojás a jelkép? Erre többféle magyarázat létezik.

A tavaszt minden kultúrában megünnepelték. Lévén hogy a 
nyúl szapora állat, több ezer éve a születés és az új élet kezdetének 
a jelképe, akárcsak az életet hordozó tojás. A húsvéti nyúl és a 
tojás díszítése eredetileg nem keresztény szokás volt. A pogány 
hagyományok azonban az idővel összeolvadtak a keresztény kul-
tusszal, mint több más esetben is. Az egyház igyekezett keresz-
ténnyé tenni a pogány szokásokat, ünnepeket. A tojás a XII. szá-
zad óta szentelmény, vagyis szent jelképe az ünnepnek.

OTTHONRA TALÁLTAK A KERÜLETBEN
Nyolcadik éve gyakorolják itt a hitüket 

SEGÍTSÜNK A TESTÜNKNEK, 
JÓL JÁRUNK VELE
Közeleg a húsvét, e szép tavaszi ünnep, így a nagyböjt napjait éljük. Kimondjuk ezt a szót, s vannak, akik be is tartják a 
hústalanságot, de kevesen gondolnak bele, hogy a tavaszi koplalás honnan ered. 

Magyarország első kopt temp-
lomát 2011. augusztus 21-én 
szentelte fel III. Senuda (1923–
2012), a keresztény közösség 
akkori pápája. De mit is szen-
telt fel, mit illik tudni az épü-
letről? A helyén korábban re-
formátus templom működött, 
de miután kicsinek bizonyult, a 
Szemeretelepi Református Egy-
házközség presbitériuma dön-
tött az eladásáról, amit 2008 
júliusában hagyott jóvá az egy-
házmegyei elnökség. Ezt köve-
tően az egyházközség megálla-
podást kötött a magyarországi 
kopt ortodox patriarkátussal az 

épület adásvételéről, illetve ar-
ról, hogy 2010 végéig közösen 
használják azt.

EGYKOR  
MULATÓ VOLT
Talán kevesen tudják, hogy a 
kerület szemeretelepi része Sze-
mere Miklós földtulajdonosról 
kapta a nevét, miután a felpar-
cellázás után családi házas la-
kónegyedet építettek itt. Mind 
a katolikus, mind a református 
hitélet az 1920-as években in-
dult el, s mindkét felekezet al-
kalmainak helyszíne az akkori 

Konrád utcai általános iskola 
volt, amíg saját templomaik 
nem épültek meg. Az 1930-as 
években érett meg a gondolat az 
itteni reformátusokban önálló 
gyülekezet létrehozására és saját 
templom felépítésére. 

A gondolatot tett követte, s 
1939-ben a fiókegyházközség 
megvásárolta egy mulató épü-
letét a Bajcsy-Zsilinszky úton, 
hogy ideiglenes templomot ren-
dezzen be benne. A megvásár-
lásához a pénzt az egyházköz-
ség első gondnoka kölcsönözte. 
Az épület tetejére kis harangto-
rony került, 80 kilós haranggal. 

A 160 ülőhelyes templom belső 
kialakítása részben megőrizte 
az akkori szórakozóhely térel-
osztását.

MEGSZERETTÉK 
PESTSZENTLŐ-
RINCET

Az 1940-ben a Pestszentlőrinc- 
Központi Református Egyház-
községből kiváló egyházközség 
végleges templomát a szemben 
lévő nagyobb telekre tervezték. 
Több jeles építész is készített ter-
veket az építendő templomhoz, a 
háború és az azt követő időszak 
azonban meghiúsította az épít-
kezést, így a szemeretelepi refor-
mátusok csak 2013-ban vehették 
birtokba az új otthonukat. A kopt 

templom a saroképület átépítésé-
vel 2011-re készült el, vagyis már 
nyolcadik éve szolgálja e keresz-
tény felekezet híveit.

A napjaikról, arról, hogyan 
érzik magukat a kerületben, 
Juszef Khalil elmondta, hogy 
igazi befogadó otthonukká vált 
Pestszentlőrinc, amiért mindig 
hálásak lesznek. Jól érzik itt ma-
gukat, az emberek elfogadták 
őket. Az egyiptomi származású 
esperes kiemelte, hogy a hitüket 
szabadon gyakorolhatják.

Azt is megtudtuk, hogy ma 
lényegében ugyanannyian jár-
nak a szentmisékre, mint a ko-
rábbi években, s az esperes örül, 
hogy a családok gyerekestül jön-
nek, akik a szertartás után ott 
maradnak a szüleikkel, együtt 
töltve a közösséggel az időt. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Igaz, nem „szépségversenyről” van szó, de nem lehet nem észreven-
ni, hogy mennyire szép, ápolt és gondozott az ortodox kopt feleke-
zetnek a pestszentlőrinci Bajcsy-Zsilinszky úton található temploma. 

Kívülről is, belülről is.

Pápaválasztás bekötött 
szemmel

A kopt felekezetben 
sajátságos, valóban 
„Isten kezére” van bízva 
a pápaválasztás. A pápa 
olyan férfi lehet, aki elmúlt 
40 éves, egyedülálló, 
korábban 15 évet töltött 
kolostorban, és hét kopt 
püspök támogatását él-
vezi. Az első körben a hét 
jelölt közül mintegy 2400 
küldött kiválaszt hármat. 
A küldöttek papok, és az 
egyház világi segítői közül 
kerülnek ki. A három leg-
több szavazatot kapó ke-
rül a következő fordulóba. 
Ekkor egy kilencévesnél 
fiatalabb gyermek, aki az 
ártatlanság és a tisztaság 
jelképe, bekötött szemmel 
húz a három név közül 
egyet. Ezt úgy értelmezik, 
hogy isteni kéz húzza ki a 
következő pápa nevét.

Történik mindez a kopt 
ortodox egyház köz-
pontjában, az egyiptomi 
Alexandriában.

Leizzadt kilók

Talán nem véletlen, hogy a súlycsoportos sportágakat művelők 
sem „halnak bele”, ha néhány kilót le kell adniuk egy-egy nagy 
verseny előtt. Nem, mert az a bizonyos megtisztulás rájuk is vonat-
kozik, a megszerzett izomerő meg nem illan el egy-két nap alatt. 
Ezért is lehet olyan csodákról hallani, hogy akár 10–15 százalékos 
testsúlyveszteség (egy 80 kilós sportoló esetében ez minimum 
8–10 kiló) után is kiválóan helyt tud állni egy-egy kiválóság az adott 
kiemelt eseményen. Bár ha a fogyasztás napjaiban mutatná meg 
valaki ezeket a sorokat a „szenvedőnek”, mondjuk a forró szauná-
ban, akkor jobb, ha az illető utána rögtön futásnak is ered…  

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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KOVÁCS ATTILA 

– Honnan jött az ötlet, hogy film-
klubot hozzon létre?
– Az igazság az, hogy amikor 
1975-ben megnősültem, és a ke-
rületbe költöztem, négy mozi is 
működött itt. A feleségemmel 
nagyon szerettünk moziba járni, 
s nemcsak a kerületieket, de a leg-
több fővárosi mozit is ismertük. A 
régi mozik szép lassan bezártak, 
nagy űrt hagyva maguk után. Mi-
vel jómagam az ezredforduló után 
bekapcsolódtam a helyi közösségi 
életbe, a technika pedig adott volt 
ahhoz, hogy filmeket vetítsünk, 
felmerült egy „mozipótló” film-
klub létrehozásának ötlete. A gon-
dolatot tettek követték, és életre 
hívtuk a Madách Filmklubot. A 
célunk az volt, hogy megpróbál-
juk visszahozni a „mozizás” közös 
élményét, az individualizálódó vi-
lággal szemben egy régi közösségi 
létforma világát.  

AZ EGYKORI 
MOZIRA 
EMLÉKEZVE

– A filmklub neve és logója alap-
ján látható, hogy ez egyfajta tisz-
telgés is az egykorvolt Madách 
Mozi előtt.
– Igen, így van, az elnevezésnek 
volt egy ilyen oka, már csak azért 
is, mert a filmklub helyszíne, a 
Polgárok Háza éppen szemben 
van a korábbi Madách Mozival. 
– Másfél évtized hosszú idő. Ho-
gyan tudtak folyamatosan meg-
újulni, illetve megtartani a kiala-
kult közönségüket?
– A klubnak elejétől fogva na-
gyon jó visszhangja volt. Az idő 
előrehaladtával gyarapodott az 

ismeretségi kör, hiszen rendez-
tünk más kulturális eseményeket 
is. Egyre szélesedett a követők és 
a programokat továbbítók száma, 
és ma már ott tartunk, hogy a 
Madách Filmklub felkerült a bu-
dapesti ajánlott filmklubok háló-
zatába. Ez nagy elismerés és kellő 
visszaigazolása a munkánknak. A 
már amúgy is népszerű klub éle-
tében mérföldkő volt a 2011-es év, 
amikor elkezdtük a nyári, szabad-
téri vetítéseket a Bókay-kertben.

JELES ALKOTÓK 
JELES FILMJEI
– Ez saját ötlet volt?
– Igen. 2010-ben önkormányzati 
képviselővé választottak, s mivel 
jól ismertem a környéket, benne 
a Bókay-kert kiváló adottságait 
is, felvetettem a kertmozi ötletét. 
Azonnal pozitív volt a fogadtatás, 
így nem maradt más hátra, csak 
a szervezés. Hagyományteremtő 
szándékkal kezdtük el ezt a mun-
kát is, és immár a kerület nyári 
kulturális életének szerves részét 
képezik a júliusi és augusztusi 
kertmozivetítések, amelyek na-

gyon népszerűek, akadt már olyan 
vetítésünk, amelyen több mint há-
romszázan vettek részt. Gyakran 
éjfélig is ott vagyunk, mert jellem-
ző, hogy egy-egy vetítés után még 
sokáig beszélgetünk a filmről. 
– Mi alapján választja ki a vetí-
tett filmeket?
– Nyitottak vagyunk minden 
ötletre, de természetesen a vég-
ső kiválasztás az én feladatom. 
Igyekszem sokszínűséget nyújta-
ni, figyelni arra, hogy magyarok 
és külföldiek emblematikus alko-
tásaiból, történelmi tárgyú filme-
ket és az ünnepnapjainkhoz kö-
tődő mozikat egyaránt vetítsünk. 
Fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy mindezt abszolút jogszerű-
en tesszük, a szükséges jogdíjakat 
saját erőből szoktam kifizetni. 
Külön köszönet illeti a támogató 
hozzáállásért az önkormányzatot 
és a Bókay-kert dolgozóit. És a 
vetítéseink ingyenesek.
– Milyen tervei vannak a film-
klub következő tizenöt évére…?
– A terv egyszerű: megtartani 
és megőrizni mindazt, amit a 
családommal és a barátaimmal 
felépítettünk.

15 éves a Madách FilmklubSZABADIDŐ

Nálunk már CNG
is tankolható!

Gyors tankolás, magas nyomás,
garantáltan vízmentes üzemanyag.

Újdonság
az Üllői úti AVIA-nál!

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!

Üllői út 812. | Nyitva : 00-24 h

Üllői út 812. | Nyitva : 00-24 h

MOZIPÓTLÉKBÓL 
VÁROSMARKETING
Teremben és szabadtéren is vetítenek

Hírét viszi a kerületnek

Régen „kinőtte” a kerületi jelzőt a Madách Filmklub. Mind a Polgárok Házába, mind a Bókay-kert-
be szép számmal érkeznek a vetítésekre a főváros minden szegletéből. – A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy városmarketing szempontjából is értéke lett a filmklubnak. A visszajáró vendégeink 
olykor más helyi programokon is részt vesznek, másokat is magukkal hoznak, és továbbviszik a 
kerület jó hírét. Ez egy fontos és örömteli hozadéka a munkánknak – mondta Kardos Gábor.

�A multiplexmozik világában felüdülést jelentenek azok a vetítőhe-
lyek, amelyek emberközeliségükkel megidézik a régi filmszínhá-
zak különleges atmoszféráját. A kerületünk is büszkélkedhet egy 

ilyen hellyel, az éppen 15. születésnapját ünneplő Madách Filmklub 
jóvoltából. A jeles ünnep alkalmából a klub alapítójával, Kardos Gá-
borral beszélgettünk.
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 
Dr. Németh Lóránd 

gerinc és izületi specialista 
reumatológus főorvos

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszerű  kezelése
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetőségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Üllői út 419. 

www.maganreumatologia.hu

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

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

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 ügyinté-
zéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 
0620-336-0764

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

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel. Gázkazá-
nok, 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, CSERÉ-
JE. 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 javítá-
sát, 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 aláb-
bi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

OKTATÁS
n Német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal a Gilice tér környékén. 06-30/259-96-78

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.

n BIZTONSÁGI ŐR: Társaságunk biztonsági őröket keres. Feladatok: a Társaság tulajdonában álló telephelyek kamerás rendszeren keresztül való megfigyelése, kulcsok, lakatok kezelése, átadás-átvételek dokumentálása, a 
telefonközpont kezelése, az ügyfelek telefonhívásainak az illetékes ügyintézőhöz való irányítása, ügyfélforgalom figyelemmel követése. Elvárások: személy- és vagyonőri OKJ végzettség.

n RENDEZVÉNYSZERVEZŐ: Feladatok: kulturális, szabadidős rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása; az aktuális rendezvényhez kapcsolódóan előkészítési, illetve lebonyolítási forgatókönyv 
összeállítása; a rendezvényekhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, illetve a bejelentési kötelezettségek teljesítése; esemény naptárak, szórólapok, plakátok és egyéb kiadványok tervezése és összeállítása; 
a létesítmény programjai iránt érdeklődők fogadása, információ szolgáltatás biztosítása. Elvárások: középfokú végzettség, jó szervező, kommunikációs és együttműködési készség, megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés. Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat.

n TITKÁRSÁGI ASSZISZTENS: Társaságunk adminisztratív munkakörbe keres munkavállalót. Feladatok: klasszikus titkársági feladatok ellátása, felügyelőbizottsági, igazgatósági üléseken jegyzőkönyvek vezetése, a telefonon 
érkező hívások fogadása, megfelelő helyre történő továbbítása, az érkező ügyfelek, partnerek, munkatársak bejutásának biztosítása, ellátása és elirányítása; e-mail-ek folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések 
megtétele; számlák, nyomtatványok, elektronikus küldemények kezelése, a vezető napi szintű munkájának segítése, rendezvények, programok előkészítése, utómunkálatai. Elvárások: precizitás és jó koncentrációs készség, kiváló 
kommunikációs képesség, önállóság és kreativitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook), jegyzőkönyv vezetési tapasztalatok. Előny: Hasonló területen szerzett tapasztalat.

 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.

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

- túlsúlyosság és 
fogyókúra,

- anorexia,
- étrend és testedzés,
- testépítés, sport,

- életmódváltás,
- krónikus vese-

 elégtelenség,
- cukorbetegség.

A készülék a teljes testre és testrészekre vonatko-
zóan képes megbecsülni a testzsírszázalék, zsír-
mennyiség, 
zsírmentes izomtömeg mennyiségét.

A vizsgálat lehetséges javallatai:

A vizsgálat értékeit sportolók, testépítők is kiválóan kamatoztathatják edzéstervük, étrendjük kialakításá-
ban, eredményeik követésében.

Bejelentkezés: munkanapokon 8-14 óra között, telefonon: 06-1-998-00-10 
vagy e-mailben: csontsuruseg@margitmedical.hu

Rövid előjegyzési idő! A leletet a vizsgálat végén azonnal kézbe adjuk!

A vizsgálatokat térítés ellenében végezzük, áraink a www.margitmedical.hu
honlapon megtekinthetőek, de szívesen adunk felvilágosítást telefonon is!

TELJES TESTÖSSZETÉTEL VIZSGÁLAT
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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

Fogtechnika
Új helyen!
1173 Újlak utca 19. 
198-as busz  Kis 
utcai megállónál

Takács Krisztián
Tel.: 0630/225-1975

20 éve az Önök bizalmával
Fogsorkészítés, fogsorjavítás

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyv-
mentő Egyesület kiemel-
ten közhasznú könyvter-
jesztésre pedagógusok 
útján vásárol könyveket, 
könyvsorozatokat, könyv-
tárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadomá-
nyaikkal segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083
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Lírai készülődés versekkel, illusztrációkkal PROGRAMAJÁNLÓ

A MAGYAR 
KÖLTÉSZET NAPJA 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is több rendezvény-
nyel ünnepli meg a Pestszentimrei és a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház a Magyar Költészet Napját.

Pestszentimrei Közösségi Ház
–  április 3. 18 óra: A Nágel Kornél grafikusművész versilluszt-

rációiból nyíló kiállítás ünnepélyes megnyitója. Közreműködik 
Turek Miklós színművész, a Versszínház alapítója.

–   április 11. 15 óra: Verset hoztam – a belépő egy József Atti-
la-vers. Moderátor: Börzsönyi Erika költő-író.

–   április 11. 16 óra: Versfaállítás a PIK Ház belső udvarán. A 
programon mindenki elszavalhatja kedvenc versét.

–   április 14. 15 óra: Lelkem, Aranyom – versszínházi előadás 
Petőfi Sándor és Arany János barátságáról

Kondor Béla Közösségi Ház
–   április 11. 17 óra: József Attila univerzuma – Koscsó László 

festőművész kiállítása
–   április 11. 18 óra: a Cabaret Medrano zenekar költészetnapi 

koncertje

Valamennyi programra szeretettel várják a versbarátokat!

PROGRAMOK
KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
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
Március 26. 17.30: A Biblia igazi világa – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: Bibliai 
gondolatok, aforizmák a társadalomról, 
a vallásról, emberi önmagunkról, a család-
ról, az életről és a halálról.
Március 26. 18 óra: Reikiklub
Március 27. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 31. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Március 31. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Április 1. 17 óra: Mobil, avagy az 
okostelefon című kiállítás megnyitója a 10. 
Szamárfül-program keretében
Április 2. 17.30: Öt beszélgetés egy 
bíróval – a polgári és a bibliai igazság-
szolgáltatról. 1. rész: Mi befolyásolja 
az emberi ítéleteket, és mi befolyásolja 
Istent?
Április 4. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 4. 19 óra: Sinha Róbert gitármű-
vész és barátai. Meghívott vendégek: 
Lackfi János és Lackfi Dorottya.
Április 6. 14 óra: Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejövetele
Április 7. 10 óra: Csokikoncert – zenei 
ismeretterjesztő előadás, játék és muzsika 
60 percben
Április 7. 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 21. 17 óra: A hosszú élet étrend-
je – Sonnleitner Károly előadása
Március 27. 16.30: Társasjátékklub
Március 28. 17 óra: Silingi Terézia Óma-
ma nyaklánca című kötetének bemutatója
Április 3. 17 óra: Papírszínház

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 29. 17 óra: Könyvajánlók klubja – 
kalandregények
Április 4. 10 óra: Csevegő csütörtök. 
Téma: Kirándul a család, de hova? Adjunk 
ötleteket!
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 – A 
brüsszeli világkiállítás két lőrinci résztve-
vője című kiállítás látható. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Március 25. 14 óra: Krimiklub Keviczky 
Csilla rendőr hadnaggyal. Aktuális 
bűnügyek, kisfilmek vetítése.
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 24-én: Akrobatikus rock and 
roll-verseny
Március 29–30–31-én: Táncverseny a 
Magyar Látványtánc Szövetség szerve-
zésében
Április 6. 18 óra: PLER Budapest–Mizse 
KC férfi kézilabda-mérkőzés

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 21. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 

elérhetőségeink valamelyikén.
Március 22. 16.30: AVIVA-tanfolyam 
4 órában. Vezeti: Reiman Katalin. A 
tanfolyam ára 12 500 Ft. Jelentkezés és 
további információ a reimank@t-online.
hu címen vagy a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon.
Március 23. 10 óra: Babusgató baba-
masszázs – háromórás intenzív workshop. 
Vezeti: Kiss Ildikó okleveles babamasszőr 
és csecsemőmasszázs-oktató. Részvételi 
díj: 7000 Ft/fő, páros kedvezmény, ha 
apa is jön: 12 000 Ft/2 fő. Bővebb 
információ, jelentkezés: babusgatofoglal-
kozás@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.
Március 27. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb technikák-
kal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Március 29. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. Ta-
vaszköszöntő virágok papírból. A részvétel 
ingyenes!
Március 29. 18 óra: Válaszokat keresők 
klubja. A belépés ingyenes!
Április 2. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: Grabovoj-számok. Előadó: Dem-
ján-Antal Judit, belépőjegy: 500 Ft.
Április 3. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Április 3. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
Időszerű teendők a kertben, előadó: 
Hertelendy Péter. A belépés ingyenes!
Április 3. 18 óra: A Nágel Kornél grafikus-
művész versillusztrációiból nyíló kiállítás 
ünnepélyes megnyitója. Közreműködik 
Turek Miklós színművész, a Versszínház 
alapítója.
Április 4. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 
elérhetőségeink valamelyikén.
Április 5. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután. Fellép: Pethő-Tóth 
Brigitta és Gencsev Gábor. A belépés 
ingyenes!
Április 6. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások külön-
leges technikákkal. Részvételi díj: 200 
Ft + a felhasznált alapanyag ára. A fog-
lalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Április 6. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.
Április 7. 15 óra: Az asszony körbejár – a 
Pesti Művész Színház előadása. Belépő-
jegy: 2800 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 24. 11 óra: Kisvakond – bábjáték 
egy felvonásban. Belépőjegy: 990 Ft.
Március 28. 16.30: Hangfürdő. A belépés 
ingyenes!
Március 30. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Március 30. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.

Március 31. 15 óra: Nő a tét – zenés 
vígjáték két részben a Gergely Theáter 
előadásában. Belépőjegy: 2500 Ft, diák 
és nyugdíjas: 1800 Ft.
Március 28-ig Pósfai Júlia Élet az olasz 
Velencében című tárlata látható.
Szerdánként 10 órakor baba-mama klub 
és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 
foglalkozás az energia-egyensúly helyre-
állításával erősíti az immunrendszert.
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
Állandó kiállítás: Ekevasba fogott 
madárszárny – Kondor Béla a repülés 
vonzásában.
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: Dr. Puskás István – Széke-
lyudvarhely lőrinci fejlesztője
Nyitvatartás: keddtől szombatig 14 és 18 
óra között.

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 eseményeiről, 
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 lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyeztetés 
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 felújítás miatt március 
31-ig zárva lesz, azt követően 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, szombaton-
ként 10–13 óráig. A pályán szakkép-
zett oktatók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

CSALÁDI NAP 
VIRÁGÜLTETÉSSEL
Április 6-án (szombaton) családi dél-
utánt szervez a Tomory Lajos Múzeum. 
A Herrich–Kiss-villában ezúttal játékos 
programokkal és virágültetéssel tarkított 
eseményre várják az érdeklődőket. 
A részvétel ingyenes, de előzetes 
bejelentkezés szükséges a múzeum 
elérhetőségein. 

HÁZASSÁG, 
SZERETŐK, 
FÉLTÉKENYSÉG
Veszélyes szerkezet egy gramofon. 
Alcide Chanal éppen üzenetet rögzít 
vele, hogy távol élő húgának esküvői 
gratulációt küldjön, de bekapcsolva 
felejti a felvevőt. Így azt is visszahallgat-
ja később, amint felesége megbeszéli 
az esti randevút gyerekkori barátjával, 
Émile Renaux-val. Rajtaütés, rendőrség, 
ökölharc… Dominóként borulnak a há-
zasságok, válnak Chanalék, Renaux-ék, 
kézről kézre járnak az asszonyok, és 
nincs megállás, mert minden szerető 
unalmas zsarnokká válik, amint férj 
lesz belőle. Briliáns bohózat a francia 
vígjáték nagy mesterétől, Georges 
Feydeautól a házasság természetéről.
Az asszony körbejár – vígjáték két 
részben a Pesti Művész Színház előa-
dásában. A főbb szerepekben: Csengeri 
Attila, Fogarassy Bernadett, Tunyogi 
Bernadett, Sáfár Anikó.
Időpont és helyszín: április 7. (vasárnap) 
15 óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 2800 Ft

TAVASZI TÚRÁK
A Téry Ödön Túraklub legközelebb 
az alábbi kirándulásokra várja az 
érdeklődőket.
Március 24. (vasárnap) Börzsöny hegy-
ség. 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 (jegy-
váltás Kismarosig), indulás 9.07-kor. 
Túratáv: 16 km, költség: 3600 Ft. A 
túrát vezeti: Pataki Miklós.
Március 30. (figyelem, szombati nap!) 
Bakony hegység, kirándulás medvehagy-
maszedéssel. Útvonal: Várpalota – Vár-
völgy – Bátorkő. Találkozó 8.15-kor a Déli 
pályaudvaron, indulás 8.30-kor. Költség: 
3600 Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva.
Április 7. (vasárnap) Dinnyés, Várpark. 
Útvonal: Dinnyés, vasútállomás, 
Várpark és vissza. Találkozó 7.40-kor 
a Déli pályaudvaron, indulás 8.10-kor 
(kelenföldi felszállási lehetőség 8.16-
kor). Túratáv: 4–5 km, költség: 3450 
Ft (utazás és belépő). A túrát vezeti: 
Kerék Katalin.
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Fényes szelek és rongyfelhők – 
ezekkel a szavakkal lehetett rövid, 
de mindent magába foglaló időjá-
rás-jelentést adni március 15-én a 
Pestszentimrei Sportkastély körü-
li viszonyokról, amelyek bizony 
nem csábítottak a szabadtéri spor-

tolásra. De hogy tavasz van, s fu-
tónap, az kiderült akkor, amikor 
felhangzott az esemény utánoz-
hatatlan stílusú, és tegyük hozzá, 
tökéletesen felkészült állandó 
szpíkerének, Burján Attilának a 
hangja.

SENKI NEM 
ÚSSZA MEG
Mielőtt még elrajtoltatjuk a fu-
tamokat, hallgassuk meg Kissné 
Baumann Gizellát, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia szakmai 

igazgatóját, az „Imre–Lőrinc” 
ősszervezőjét, aki ebből fakadó-
an mindent tud e versenyről.

Most is úgy sorolta az adato-
kat, ahogy az egy főnökasszony-
hoz illik…

– Tizenhárom futam lesz, és 
tévedés az, hogy csak ötévestől 
hetvenévesig állnak majd rajt-
hoz, mert úgy vagyunk ezzel, 
hogy akit idehoz a jó szerencséje, 
az nem ússza meg legalább egy 
ki futás nélkül – mondja, aztán 
már megy tovább, mert mindig 
lel magának szerveznivalót.

Azt, hogy valóban nem marad 
senki futás nélkül, mutatta, hogy 
bent a Sportkastélyban – mondjuk 
így, a versenyirodán – is annyi gye-
rek szaladgált „csak úgy”, hogy igaz 
lehet a mondás: a futás fertőz…

MÁR MEGINT 
KENYA 
Lehet, hogy éppen ez ragadt át 
emberről emberre, mert annyi, 
de annyi induló volt a 13 futam 
12 korosztályában, mint eddig 
még soha. Azt a bizonyos 13. 
kategóriát a kismamák, ha úgy 
tetszik, a babakocsisok alkották, 
akiknek a versengése mindig 
spéci látványosság e futónapon.
Nézzük azonban azokat, akik 
társ nélkül vágtak neki a távnak. 

A miniktől az újoncokon át a 
profi felnőttekig sorra követték 
egymást a korosztályok. 

A legnagyobb érdeklődés az 
utolsó futamot kísérte, amelynek 
résztvevői között, mint máskor is, 
afrikai vendégatléták is voltak. Hát 
persze, hogy a világhírű kenyaiak 
európai túrán lévő legjobbjai di-
deregtek a rajt előtt. Ám amikor 
Ughy Attila polgármester eldör-
rentette a rajtpisztolyt, egy csapás-
ra a futás lett a fontos, s már az ele-
jén az élmezőnyhöz csatlakoztak.

FÖLÉNYESEN
Amikor jó húsz perc múlva fel-
tűntek a célnál, akkor is egy afri-
kai legény futott az élen (de mi-
lyen könnyedén és milyen szép 

stílusban…), hogy aztán néhány 
másodperccel később már meg 
is szerezze a győzelmet, s elvigye 
a pénzdíjat.

Enjan Mutuju Wembua any-
nyit mondott a célba érkezése 
utáni pillanatokban, hogy a futás 
jólesett neki, azzal nem volt baja, 
de a hideg és kavargó szél kelle-
metlené tette a nyolc kilométert.

A vendég ideje 23.35 volt. 
Képzeljék el, mennyit futott 
volna, ha ideálisak a körülmé-
nyek… Nincs mese, a hosszútáv-
futás az afrikaiak „saját” száma, 
utolérni nem lehet őket.

JÖHET A 
TIZENÖTÖDIK!
Rajthoz állt az olimpiai bajnok 
öttusázó, Marosi Ádám is, aki 
a 26.21-es idejével az előkelő 5. 
helyen végzett. Nem volt „hepi” 
a célba érkezés után, ő is a sze-
let emlegette, mondván, sokkal 
többet kivett belőle a futás, mint 
normális körülmények között.

Szél ide, szél oda, a szervezők 
dacoltak az elemekkel, s ismét 
sikeres rendezvényt tudhatnak 
maguk mögött.

Aztán már el is lehet kezde-
ni a készülődést a tizenötödik 
Imre–Lőrinc-futóversenyre…

Az esemény fővédnöke ezút-
tal is Lévai István Zoltán alpol-
gármester volt.

SPORTA kenyai vendégatléták ezúttal is bizonyítottak

Bizonyára senki nem állítja a ren-
dezett környék lakói közül, hogy 
a Gloriett Sportiskolai Általános 
Iskola a nyugalom szigete volt 
március 9-én. Nem, mert az intéz-
mény nagyméretű műfüves torna-
csarnoka adott otthont a hatodik 
alkalommal megrendezett nőnapi 
focitornának, amely igen népszerű 
a kerületi alsó tagozatos kislányok 
körében. A tornára – akárcsak – ta-
valy, az idén is benevezett egy bala-
tonfüredi klub csapata is. 

A kerületi lányok harci szellemét, 
bizonyítási vágyát érthetően tovább 
növelte ez a tény, ám a fürediek igen-
csak jól szerepeltek. Az 1. és 2. osztá-
lyosok összevont korcsoportját és a 
harmadikosok megméretését is a vi-
dékiek nyerték.  Elégedetten beszélt 
az „amazontornáról” Ubrankovics 
Zoltán, a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia fejlesztési programveze-
tője, aki elmondta, hogy manapság 
már nem üres szólam, hogy a foci 
egyre népszerűbb a lányok körében. 
Elnézve az utánpótlás ügyességét, 
egyet lehet vele érteni…

Visszatérve a „mi lányaink” sze-
replésére, ne legyünk rosszindula-
túak, mert a negyedik korcsoport 

elsőségét itthon tartották, a Kapocs 
utcai iskola 1. csapata nyert.

Természetesen ott volt az ese-
ményen Lévai István Zoltán, a 
kerület sportjáért felelős alpolgár-
mester is.

– Az iskoláskorú lányok köré-
ben egyre népszerűbb a foci. Az 
idén tíz csapat méri össze a tudását, 
és a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal 
is érkezett egy együttes Balatonfü-
redről. Nem baj, jöjjenek csak mi-
nél többen. Tudjuk jól, láthatjuk, 
hogy a foci már a nőké, a lányoké 
is – mondta.

Büszkén nézhette a mérkőzése-
ket Timotityné Sibalin Hajnalka, a 
házigazda intézmény vezetője is, 
aki elmondta, hogy szívesen adnak 
helyet ennek a tornának. Alapvető-
en azért, mert a Gloriett egy spor-
tiskola, meg azért is, mert jó látni 
ezt a sok-sok sportoló lánykát. 

Az eredményhirdetések alkal-
mával tehát kétszer a balatonfüre-
diek, egyszer pedig a Kapocs utca-
iak örülhettek, valójában azonban 
mindenki győztesnek vallhatta 
magát, hiszen izgalmas mérkőzé-
sek után vehették át a helyezések 
után járó elismeréseket. 

Felnőtt úszásoktatás 
Szerdánként 19.30–20.30 között a 
Kastélydombi uszodában (Nemes 
u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 
10-ig a Park uszodában. (Szélma-
lom u. 33.) Információ: 20-232-
3823 (az új belépők előzetes beje-
lentkezése szükséges)

Futópont
Időpont: kedden és csütörtökön 
17 órától. Helyszín: Bókay-kert 
(Szélmalom u. 33.). Információ: 
20-232-3823

Nordic walking
Időpont: hétfőnként 17.30-tól, 
csütörtökönként 18 órától. Hely-
szín: Szélmalom u. 33. Edző: 
Schwarz Mária, 30-961-7731

Önvédelmi edzések                                  
Időpont: vasárnaponként 10-től 
11 óráig. Helyszín: Havanna u. 3. 
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-
5992

Jóga              
Időpont: vasárnaponként 8.30-
tól 10 óráig. Helyszín: Havanna 

u. 3. Oktató: Kovács Zsuzsanna, 
70-221-8546 

Kondicionáló torna
Időpont: péntekenként 16 órától 
Helyszín: Park Aerobik Cen-
ter (Szélmalom u. 33.). Oktató: 
Markovits Szilvia, 70-324-5836, 
parkaerobik10@gmail.com

Zumba (Pestszentlőrinc)
Időpont: hétfőnként 17 órától. Hely-
szín: Park Aerobik Center (Szélma-
lom u. 33.). Információ: 70-324-
5836. parkaerobik10@gmail.com

Zumba (Pestszentimre)
Időpont: keddenként 19 órától. 
Helyszín: Pestszentimrei Sport-
kastély (Kisfaludy u. 33/C)
Információ: 70-263-0179

Felnőtt síoktatás
Időpont: keddenként 19 órától 
(kezdő csoport), szerdánként 19 
órától (középhaladó csoport), 
csütörtökönként 17 órától (haladó 
csoport). Helyszín: Szélmalom u. 
33. Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges a 30-575-3252 telefonszámon.

VIGYÁZAT, „FERTŐZ”!
Tizennegyedszer futottak százak Imréről Lőrincre, aztán vissza

NÉPSZERŰ A NŐNAPI FOCI
Egész nap pattogott a labda, száznál többen rúgták

TAVASZI LENDÜLETBEN
Az ingyenes sportolási lehetőségek a kerület felnőtt la-
kosai részére április 30-ig.

A futóverseny rendezői: 
Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre önkormányzata, 
Városgazda Utánpótlás 
Akadémia, Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt., Lőrinc 2000 SE

A királytáv

A legkeményebb fela-
dat azokra várt, akik a 
8000 méteren indultak, 
mert ehhez a távhoz már 
profizmus kell. A Sportkas-
tély–Kisfaludy u.–Lőrinci 
út–Kettős Körös u.–Péter-
halmi út–Fogoly u.–Mály-
inka u.–Bököny u.–Dráva 
u.–Fogoly u.–Péterhalmi 
út–Kettős-Körös u.–Lőrinci 
út–Kisfaludy u.–Sportkas-
tély útvonalat teljesítették, 
ami után valamennyi induló 
büszke lehetett, hogy 
legyőzte a métereket – s 
nem mellesleg önmagát…

A nőnapi torna végeredménye

I. és II. összevont korcsoport: 1. Balatonfüred 2. Városgazda 
Utánpótlás Akadémia 3. Gulner iskola. III. korcsoport: 1. Bala-
tonfüred 2. Csontváry iskola 3. Városgazda UA. IV. korcsoport: 
1. Kapocs iskola első csapata 2. Gulner iskola 3. Kapocs iskola 
második csapata.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A pestszentlőrinci Gloriett Sportiskolai 
Általános Iskola adott otthont a Városgaz-
da Utánpótlás Akadémia által szervezett 

nőnapi labdarúgótornának. Az idén tíz csapat 
küzdött a gólokért, a győzelemért. 

�Az idén már tizennegyedik alkalommal rendezték meg március 15-e 
tiszteletére az Imre–Lőrinc-futóversenyt, amelyen a Futás, ami ösz-
szeköt jelszót követve a kerület két részét „győzik le” a futók. Ismét 

több százan álltak rajthoz, hogy a kellemetlenül fújó és kavargó szélben is 
teljesítsék az előírt távot.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Április elején vidám forgataggal köszönti a kerület a tavaszt

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

Mikor kap a választópolgár értesítést a szavazóköri névjegyzékbe vételről?

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítőt küld részére. Az értesítőt a választópolgár értesítési címén, ennek hiányá-
ban lakcímén 2019. április 5-ig kell hogy megkapja. Aki 2019. március 20. napját követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe, annak a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportja értesítőt küld, melyben 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. 

Mit a teendő, ha a választópolgár nem kap értesítőt?
A választópolgár – ha 2019. április 5. napjáig nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül, vagy elvész – ak-
kor a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjától (Bejárat: 1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. eme-
let HVI; Telefonszám: 296-1371) új értesítőt igényelhet, amennyiben valamely szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Mozgóurna igénylésének szabályai:
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi álla-
pota, fogyatékossága vagy fogva tartása ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag 
a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi 
elfoglaltság) nem vehető igénybe. 

A mozgóurna igénylését 2019. március 21-től lehet benyújtani, melynek részletes szabályai megtalálhatóak 
a https://www.bp18.hu/valasztasok/europai-parlamenti/formanyomtatvany-kerelem vagy a www.
valasztas.hu oldalon.

Átjelentkezés szabályai:
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerü-
letben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog 
tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat. 

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet 2019. március 
21-től lehet benyújtani, melynek részletes szabályai megtalálhatóak a https://www.bp18.hu/valasztasok/
europai-parlamenti/formanyomtatvany-kerelem vagy a www.valasztas.hu oldalon.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása 
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, de a szavazás napján külföldön tartózko-
dik, lehetősége van arra, hogy a www.valasztas.hu oldalon elérhető, a szavazás lebonyolításában részt-
vevő külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát.

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan külképviseleti 
névjegyzékbe vételi kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani, mely-
nek részletes szabályai megtalálhatóak a https://www.bp18.
hu/valasztasok/europai-parlamenti/formanyom-
tatvany-kerelem vagy a www.valasztas.hu 
oldalon.


