
BODZAY ZOLTÁN 

Bizonyos kor után már nehéz a pi-
acról vagy bármilyen bevásárlásból 
hazavinni a megvett árut, megra-
kottan jólesik megpihenni valahol 
az átszálláskor, ha egyik buszról a 
másikra vagy villamosra váltunk. 
Egy egyszerű buszmegállóban 
azonban nem jut mindenkinek 
hely, még ha az csomópontban van 
is. A lőrinci piac mellett, a Haladás 
és a Balassa Bálint utca találkozásá-
nál most már elég hely van a meg-
pihenésre – nem is akármilyen.

TALÁLKAHELY
Régi vágyuk vált valóra a lőrinci 
piacra járóknak azzal, hogy ezen 
a forgalmas átszállóhelyen elké-
szült az a park, ahol akár az asz-
talokhoz ülve várakozhatnak egy 
járműre, vagy akár találkozóhely-
ként is használhatják a szépen 
kialakított ülőhelyeket. A több 
ütemben megvalósult beruházás-
ra majdnem 100 millió forintot 
költött Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre önkormányzata, s aki meg-
nézi, nem mondhat mást, mint 
hogy megérte. 

Ughy Attila már akkor gondolt 
e park kialakításának célszerűségé-
re, amikor még nem is volt polgár-
mester. Úgy vélte, hogy egy olyan 
kellemes környezetet kellene lét-
rehozni a Haladás utcai buszmeg-
álló környékén, amely összeköti a 
villamos- és az autóbusz-megálló-
kat a piac területével, hogy szerves 
részévé váljon a piac az emberek 
mindennapjainak. 

RÉGI GONDOLAT
– Legyen egy emberhez méltó 
környezet, ahol le lehet ülni, ahol 
lehet beszélgetni vagy csak né-
zelődni, megpihenni, amíg várják 
az emberek a társukat a piacról, 
vagy a járművüket, amely hazavi-
szi őket – mondta a polgármester.

Márciusra, a beruházás máso-
dik ütemének befejeztével kiala-
kult egy ilyen hely ott, ahol ko-
rábban egy bódéváros volt nem 
éppen jó állapotú üzletekkel. 

KÍNÁLJA MAGÁT
Szarvas Attila kiemelte, hogy 
egy régi probléma oldódott meg, 
ugyanis az idősek többször jelez-
ték, hogy a piacról a megállók 
felé igyekezve megállnának pi-
henni, de nincs erre lehetőség. Az 
alpolgármester, aki egyben a kör-
zet önkormányzati képviselője, 
elmondta: ez is hozzájárult annak 
a tervnek a megvalósításához, 
hogy egy olyan helyet alakítsa-
nak ki, ahol az idősek megpihen-
hetnek, de a fiatalok is találkozási 
pontként használhatják. 

Az elgondolás a jelek szerint 
be is vált, hiszen ottjártunkkor 
több asztalnál is ültek beszél-
getve vagy falatozva – akár egy 

kerthelyiségben. Mintha a sé-
tányokkal, ülőhelyekkel és asz-
talokkal kitágult volna a busz-
megálló, kínálja magát a hely 
az erre közlekedőknek. A jelek 
szerint mind az idősek, mind a 
fiatalok szívesen vették birtokba 
a területet.

IGÉNYBŐL 
KIINDULVA
A parképítési, környezetrende-
zési beruházás két ütemből állt. 
hogy a fejlesztés első ütemében a 

piachoz vezető lépcsőt és a rám-
pát építették meg, majd a köz-
vetlenül a buszmegállónál lévő 
sávot. Végül mindezt kitágítot-

ták egészen a szomszédos ingat-
lan kerítéséig. 

A tavasz beköszöntével egy-
re zöldülő kis parkot figyelve 
láthatóan minden erre elhala-
dó vagy megpihenő már most 
magáénak érzi a környezetet. 
Ebből pedig az következik, 
hogy amennyiben az emberek 
közvetlen igényei nek ismere-
tében valósul meg fejlesztés 
az utcákon, tereken, akkor kis 
kockázata van annak, hogy 
esetleg nem használják, vagy 
nehezen szokják meg az új 

körülményeket. A lőrinci piac 
melletti park megvalósításáról 
valóban elmondható, hogy egy 
kisebb sikertörténet. 
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Sikertörténet két tételben
 
Idősek és fiatalok is hamar belakták a parkot

�KÉT ÜTEMBEN MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁS-
SAL ESZTÉTIKUS KÖRNYEZETET TEREMTETT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KÖLTSÉGVETÉ-

SÉBŐL A HALADÁS UTCA ÉS A BALASSA BÁLINT 
UTCA TALÁLKOZÁSÁNÁL. MOST MÁR LEÜLHET-
NEK, MEGPIHENHETNEK, TALÁLKOZÓT BESZÉL-
HETNEK MEG AZ EMBEREK EGY KELLEMES KIS 
PARKBAN, OTT, AHOL KORÁBBAN LEGFELJEBB 
BÓDÉKBÓL ÁRULTAK EZT-AZT AZ ÁRUSOK.

SZÉPÜLŐ JÁTSZÓTEREK

GYEREKZSIVAJ – ez a neve annak a rendkívüli 
játszótér-felújítási programnak, amelynek 
során, a szokott éves játszótér-felújítás és 
-karbantartás mellett, hét kerületi játszó-
hely alakul át teljesen. Arról, hogy milyenek 
legyenek ezek a közösségi terek, Ughy Attila 
polgármester kezdeményezésére maguk a 
lakosok dönthettek egy kérdőív kitöltésével.

MULTIFUNKCIÓS

MEGKEZDŐDÖTT az idei esztendő legnagyobb 
kerületi beruházásának előkészítése, a Lőrinci 
Sportcsarnok – új nevén BUD Aréna – átépí-
tése. A várhatóan másfél év múlva elkészülő 
létesítmény kétoldali lelátóval ezer fő befoga-
dására alkalmas multifunkcionális sportcsar-
nok lesz, ahol a sportolás mellett kulturális 
eseményeket, konferenciákat is rendezhetnek. 

HÚSVÉTI ÉLELMISZER

A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN idén is szervez 
húsvéti élelmiszerosztást a kerületi önkor-
mányzat. Ezzel az akcióval a pestszentlőrinci 
és pestszentimrei idős emberek ünnepét 
szeretnék szebbé tenni. Az előkészített csoma-
gokat két helyszínen, a két városrész központi 
pontján – a régi piactéren és a Sportkastélynál 
– április 16-án és 17-én lehet majd átvenni.

MÁSOKÉT SZEDTÉK

LELKES KIS KERÜLETI CSAPATOK tisztították meg 
március 22-én és 23-án Pestszentlőrinc és Pest-
szentimre egyes részeit a TeSzedd! országos 
önkéntes szemétszedési akcióhoz csatlakozva. 
Az önkormányzat és a Városgazda18 Zrt. mellett 
helyi képviselők is csatlakoztak a programhoz, 
és több tonna mások által ott hagyott hulladéktól 
szabadították meg a közterületeket.

1956 HŐSE

DÍSZPOLGÁRI CÍMMEL ISMERTE EL az önkor-
mányzat Csürke Károlynak, a Politikai Foglyok 
Országos Szövetsége (Pofosz) kerületi szerveze-
te elnökének 1956-os szerepvállalását. Csürke 
Károly életútja jól példázza, hogy az 1945 utáni 
időszakban milyen megpróbáltatásokon kellett 
keresztülmennie annak, akinek számítottak 
olyan értékek, mint a haza, a magyarság.
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„Legyen egy emberhez méltó környezet, ahol le lehet ülni, 
ahol lehet beszélgetni vagy csak nézelődni, megpihenni, amíg 
várják az emberek a társukat a piacról, vagy a járművüket, 
amely hazaviszi őket” – mondta Ughy Attila.
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50 milliós rendkívüli felújítási program indul májusban a kerületbenFEJLESZTÉS

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Remek hír, örülünk a meg-
újulásnak. Egészen biztos, 
hogy a legszebb és legjobban 
kitalált játszóteret is lehet még 
otthonosabbá, még biztonsá-
gosabbá tenni – mondta egy fi-
atal édesanya, Anita, aki a Ha-
vanna utcai játszótéren töltött 
egy délelőttöt nem egészen há-
roméves kisfiával. A hír pedig 
az, hogy a szokott éves játszó-
tér-felújítás és -karbantartás 
mellett az önkormányzat idén 
a Gyerekzsivaj program kere-
tében hét kerületi játszóteret 
alakít át komplexen, méghozzá 
lakossági vélemények alapján.

NÉPSZERŰ A 
KERÜLET
Pestszentlőrinc és Pestszent-
imre igen népszerű lakóhely 
Budapesten. A Városkép janu-
árban részletesen foglalkozott 

azzal a hírrel, hogy a 2017-es 
és 2018-as felmérések alap-
ján a belvárosból kiköltözők 
közül a legtöbben a XVIII. 
kerületet választják új lakóhe-
lyükül. Mint az az ingatlanos 
szakemberek tapasztalatai 
alapján kiderült, a kertvárosi 
házak és a lakótelepi lakások 
egyaránt keresettek.

Ez azt jelenti, hogy a kerü-
letben egyre több a fiatal pár, 
a család, a gyerek. Számukra 
nem mindegy, hogy a kicsik 
milyen bölcsődébe, óvodába 
járnak, hogy milyen környe-
zetben töltik a szabadidejüket.

A LAKOSOK 
SZAVAZTAK
Az önkormányzat a tevékeny-
ségével többször kifejezte már, 
hogy kiemelten fontos számá-
ra a minőségi közösségi terek 
kialakítása: gondoljunk csak a 
pestszentimrei városközpont 

megújítására, az imrei piac ki-
alakítására, a pestszentlőrinci 
Kossuth tér átalakítására, a 
fitneszparkok létesítésére, a 
sportpályák minőségének ja-
vítására.

A játszótereket folyamato-
san karbantartják, de ezúttal 
külön program is indul 50 
millió forintból, amelyet hét 
játszótér komplex felújítására 
fordítanak. 2018 májusában 
Ughy Attila polgármester az-
zal bízta meg a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
munkatársait, hogy egy min-
den lényegi pontra kiterjedő 
kérdőívvel szólítsák meg a ját-
szótereket használó gyerme-

kes családokat. A cél az volt, 
hogy a kerület vezetése hite-
lesen mérhesse fel a lakosok 
véleményét a helyi játszóte-
rek állapotáról. A kérdőívben 
arra is volt lehetőség, hogy a 
szülők javaslatokat tegyenek a 
jövőbeli fejlesztésekre és a ját-
szóeszközökre. 

A válaszokból kiderült, 
hogy a családok a fejlesztésre 
szánt forrásokat elsősorban 
a játszóeszközök pótlására és 
beszerzésére fordítanák. Több 
javaslat érkezett nyilvános 
WC-k telepítésére is, de egy-
hangú vélemény volt, hogy 
ha választani kell a mosdók 
építése és fenntartása vagy az 
új játszóeszközök vásárlása 
között, akkor inkább a játékok 
beszerzését tartják fontosnak. 
Összességében a játszóterek 
tisztaságával és azok zöldfe-
lületével elégedettek voltak a 
kérdőívet kitöltők.

�Gyerekzsivaj – ez a neve annak a rendkívüli játszótér-felújítási prog-
ramnak, amelynek során hét kerületi játszóhely alakul át teljesen. 
Arról, hogy milyenek legyenek ezek a közösségi terek, Ughy Attila 

polgármester kezdeményezésére maguk a lakosok dönthettek egy kérdőív 
kitöltésével.
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LEGYEN TÖBB  
A GYEREKZSIVAJ!

A lakosság döntött, hogy milyenek legyenek az új játszóterek

A megújuló játszóterek
A szokásos éves játszótér-felújítási és -karbantartási 
munkálatok mellett hét helyen komplexen újulnak meg a 
közösségi terek. A helyszínek: Hősök tere, Búvár Kund tér, 
Havanna utca 54–62., Kandó tér, a Lakatos út és a Nefe-
lejcs utca sarka, Barcika tér, Alacskai játszótér.

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 csütörtökén 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.

Hét kerületi játszóhely alakul át teljesen

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT 
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Pestszentimrei referensi 
iroda Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtök 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B. alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.
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Másfél év múlva készül el, de az idei esztendő legfontosabb kerületi beruházása FEJLESZTÉS

Az eseményt Hunyadi István XVI-
II. kerületi városigazgató, valamint 
Vecsés képviseletében Várszegi 
Csaba nyitotta meg.

A Budapest Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér az elmúlt évek-
ben soha nem látott mértékű fej-
lődésnek indult: az utasforgalom 
évről évre növekszik, új szállodákat 
és logisztikai központokat nyitnak 
meg. Mindez jól példázza John Ka-
sarda aerotropolisz-modelljének 
működését: a repülőtér környéké-
re helyeződik sok városi funkció, 
a reptér pedig ma már rengeteg 
szereplő együttműködésén alapuló 
egyfajta szolgáltatáscsomag, ahogy 
az Isztambul, Szingapúr vagy Euró-
pában Frankfurt, Helsinki és Bécs 
esetén is látható. A folyamat nem 
automatikus, hanem tudatos terve-
zést igényel, például annak eldön-
tését, hogy mely városi funkciók 
kerüljenek a repülőtér területére, il-
letve hogy milyen infrastrukturális 

összeköttetések szükségesek a rep-
tér és a város szervesebb összekap-
csolásához. Így Budapesten a repü-
lőtéri gyorsforgalmi út fejlesztése 
és a vasúti összeköttetés már régóta 
napirenden van, s remélhetőleg ha-
marosan megszületnek az ezekre 
vonatkozó végleges tervek is.

A tervezés folyamatából nem 
hagyható ki a városi teherszállítás 
(logisztika) sem. Ekés András, a 
Budapest és környékének fenntart-
ható logisztikájára tervjavaslatot 
készítő Mobilissimus Kft. ügyveze-
tője előadásában kiemelte: a fenn-
tartható fejlesztéshez, a hosszú távú 
gondolkodáshoz kitartónak kell 
lenni, hiszen kezdetben nagy lehet 
az új intézkedésekkel szembeni el-
lenállás. Különösen nehézzé teszi 
ezt a területet az, hogy a városok 
többsége nem is érzi magáénak 
a teheráru-szállítás problémáját. 
Budapest teherforgalmi stratégiája 
2008 óta változatlan, a főváros mo-

bilitási terve, a Balázs Mór-terv pe-
dig sok éve készül, viszonylag ala-
csony társadalmi részvétellel, egy 
egész Budapestet átfogó logisztikai 
terv elkészítéséhez pedig mind a 
szükséges intézményi háttér, mind 
az érdekeltek megfelelő bevonása 
hiányzik. A fővárosban jelenleg 
is problémát okoznak a 3,5 tonna 
alatti teherszállító járművek, vala-
mint az alacsony normakövetés, a 
környezetbarát járművek alacsony 
aránya és a koncentrált rakodóhe-
lyek kis száma, ami a fuvarozókat 
sokszor szabálytalan parkolásra 
kényszeríti. Mindezek mellett ne-
hézséget jelent a kétszintű önkor-
mányzati rendszer, valamint a Bu-
dapest és az agglomeráció között 
fennálló merev közigazgatási határ 
is.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata, Vecsés önkor-
mányzatával összefogva, ezt a 
hiányt ismerte fel és csatlakozott 

a fenntartható logisztika lehetősé-
geit vizsgáló SULPiTER (Interreg 
Central Europe) elnevezésű euró-
pai uniós projekthez. En-
nek keretében 2018 végén 
elkészülhetett egy hiány-
pótló javaslat, amely már 
számol a XXI. század tech-
nológiai vívmányaival, 
s amely a későbbiekben 
alapját képezheti egy, a fő-
város által hivatalosan is elfogadott 
logisztikai tervdokumentumnak. 
A javaslat, amely a XVIII. kerületi 
önkormányzat honlapján is elérhe-
tő, elsősorban a pozitív ösztönzők-
re fókuszál a büntetések helyett, to-
vábbá a megosztást, az úgynevezett 
sharing-szemlélet elterjedését tá-
mogatja. Az előbbire jó példa lehet 
a terv intézkedései között szereplő 
Minősített budapesti áruszállító 
rendszer bevezetése, melyben az 
ahhoz csatlakozó, környezetbarát 
megoldásokat használó szállít-

mányozók olyan különleges ked-
vezményekben részesülhetnének, 
mint az előre foglalható intelligens 
rakodóhelyek használata. Az utób-
bi pedig azt a problémát kívánja 
orvosolni, hogy napjainkban egy 
adott üzletbe minden áru külön 
fuvarral érkezik, sokszor alacsony 
kihasználtságot eredményezve 
szállításkor. Minderre megoldást 
nyújthat az új konszolidációs köz-
pontok létesítése, ahonnan az áru-
kat már együttesen szállítják ki, 
továbbá a logisztikai folyamatok 

(szállítási igények és fuvarok) 
hatékonyabb összehangolása, 
optimalizálása, amiből az állam 
a megfelelő információs infra-
struktúra kiépítésével jelentős 
részt vállalhat. A dokumentum 

összesen négy stratégiai célt neve-
sít, amelyeket több konkrét intéz-
kedési javaslat tesz kézzelfogható-
vá, és számos nemzetközi példát is 
megoszt a döntéshozókkal.

A projekt keretében elkészült 
logisztikai tervjavaslat innovatív 
megoldásaival lökést adhat majd 
Budapest teherforgalmi szabályo-
zásának a felülvizsgálatához, egy 
új, fenntartható logisztikai rend-
szer kialakításához.

Városkép

MOST LŐRINC KÖVETI IMRÉT
Multifunkcionális csarnok lesz Pestszentlőrincen is

A REPTÉRI TÉRSÉG LEHET AZ ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉLLOVASA

BODZAY ZOLTÁN 

Ahogy azt korábbi lapszámunk-
ban is hírül adtuk, az elkövetkező 
időszak legnagyobb kerületi beru-
házása a Lőrinci Sportcsarnok – új 
nevén BUD Aréna – átépítése és 
bővítése. A várhatóan másfél év 
múlva elkészülő létesítmény ezer fő 
befogadására alkalmas multifunk-
cionális sportcsarnok lesz, kétoldali 
lelátóval. Egyúttal olyan közösségi 
helynek szánják, amely a sportolás 
mellett kulturális események, kon-
ferenciák rendezésére is alkalmas. 

MÁSFÉL ÉV ALATT
A projekt előrehaladtával az 
önkormányzat vezetői márci-
us 25-én műszaki bejáráson 
vettek részt, amelynek során a 
kivitelező és műszaki ellenőr 
szakemberektől tájékoztatást 
kaphattak a jelenlegi és a vár-
ható munkálatokról. A beruhá-
zás befejezése jövő év harma-
dik negyedévében várható.

A projekt műszaki ellenőr 
csapatának vezetője, Mikó 
Gergely elmondta, hogy a ki-
vitelezők csaknem egy hó-

nappal ezelőtt vették birtok-
ba a munkaterületet, akkor 
foghattak hozzá a munkához 
a telepen és a csarnokban. 
Elkezdték a válaszfalak, illet-
ve a gépészeti és elektromos 
berendezések bontását, va-
lamint az alapkutatási és az 
egyéb előkészítő munkákat. 
Ennek részeként elkészült a 
csarnok hátsó bejáratához 
egy ideiglenes út, hogy a 
szomszédos Karinthy Frigyes 
Gimnáziumot a lehető legke-
vésbé zavarja az építkezés. 

BONTÁS ÉS ÉPÍTÉS
A kivitelező Bástya Millenium 
Zrt. műszaki igazgatója, Kiss Já-
nos Csaba a kivitelezés jelenlegi 
fázisáról tájékoztatta a megje-
lenteket. Azt is megtudtuk, hogy 
a bontásokat és a részleges fel-
tárási munkálatokat követően 
párhuzamos feladataik lesznek. 
Az alapároköntésen dolgoznak 
majd, valamint az épület szer-
kezetének megerősítését, a pil-
léralapok cölöpözését végzik 
el, ezt követően pedig a felsőbb 
szerkezetek megbontásával és át-
építésével haladnak tovább. Vár-
hatóan a nyár végén, ősz elején 
érik el a szerkezetkész állapotot, 
ami után természetesen még 
rengeteg belső és külső munka 

vár a kivitelezőkre. Év végére 
szeretnék a homlokzati nyílászá-
rókkal teljesen bezárni az épüle-
tet, majd a téli időszakban a bel-
ső munkálatok folytatódhatnak.

TÖBB FUNKCIÓVAL
Ughy Attila hangsúlyozta, hogy 
az újjáépülő létesítmény nem 
csupán sportolási célokat szolgál 
majd, hanem kifejezetten kettős 
céllal tervezték: rendezvény- és 
sportcsarnoknak szánják. A pol-
gármester emlékeztetett arra, 
hogy hány esemény nem való-
sulhat meg a kerületben azért, 
mert nincs olyan méretű és 
minőségű helyszín, amilyenre 
szükség lenne.

– Van ugyan egy másik 
sportcsarnok is a kerületben, de 
akkora az igény a sportoláson 
kívül egyéb események, alapítvá-
nyi és intézményi rendezvények 
megtartására is, hogy nehéz a 
kéréseknek eleget tenni. Szükség 
van tehát arra, hogy egy ekkora 
kerületben legyen két ilyen ren-
dezvény- és sportcsarnok. 

KONFERENCIÁK 
IS LEHETNEK
Lévai István Zoltán szerint ne-
héz ma még megmondani, hogy 
hány egyesület és milyen szak-
osztályok használhatják majd az 
új létesítményt, de már a terve-
zésnél igyekeztek elérni, hogy a 
lehető legszélesebb körben lehes-
sen igénybe venni. A csarnok jö-
vőjéről szólva az alpolgármester 
elmondta: a szándék az volt, hogy 
egy igazi városi közösségi pont 
legyen itt. Főképpen sportolásra 
szánják, arra, hogy az óvodásko-
rúaktól kezdve az általános isko-
lásokon át egészen a baráti társa-
ságokig mindenkinek lehetőséget 
nyújtson a mozgásra. 

– Elsősorban persze a kézi-
labdásokat igyekszik kiszolgál-
ni, hiszen a PLER révén épülhet 
újjá a csarnok, de igyekszünk itt 
báloknak, koncerteknek és egyéb 
kerületi eseményeknek is helyet 
adni. A több iroda mellett lesz 
például olyan helyiség is az újjá-
épített csarnokban, ahova kisebb 
konferenciákat is lehet szervezni, 
vagy akár családi eseményeket – 
mondta Lévai István Zoltán.

Tekintettel az elsődleges funk-
ciójára, az új létesítményben 
olyan sportpadló lesz, amely nem 
károsítja az ízületeket. Ha pedig 
például szalagavatóra vagy kon-
certre veszik igénybe a csarnokot, 
arra az időszakra ezt a spotbur-
kolatot speciális fedéssel látják el.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�„A repülőtér és a környező városi területek fejlődése egymással kölcsönhatásban történik. Kér-
dés, hogy ezt a folyamatot tudatosan tervezik-e?” Soóki-Tóth Gábor, Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre önkormányzatának a repülőtéri klaszter fejlesztéséért felelős külső szakértője az EU Európai 

Regionális Fejlesztési Alapjából finanszírozott SULPiTER projektnek a TUD18 Képzéskoordinációs 
Irodában március 5-én tartott hazai záróeseményén tette fel ezt a kérdést. Ugyanitt bemutatták a 
Budapest és környéke fenntartható logisztikáját célzó tervjavaslatot is. 

�Csaknem egy hónapja kezdték el a kivitelezők a munkát a Thököly 
úti sportcentrumban, ahol Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zatának vezetői március 25-én megtekintették a munkálatokat. Mi is 

velük tartottunk.
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Gondoskodjunk rászoruló családtagjainkról!KÖZÉLET

– A legfontosabb dolog azt tud-
nunk, hogy mit szabad, illetve 
mit kell tennünk, és mit nem, 
ha úgy érezzük, hogy bűncselek-

mény áldozatai lehetünk – kezdte 
a közel másfél órás prezentációt 
Keviczky Csilla rendőr hadnagy, a 
XVIII. kerületi Rendőrkapitány-

ság munkatársa. – Idegeneket 
ne engedjünk be a lakásunkba, 
ez az első számú szabály. Az em-
berek jóhiszeműségét – sokszor 
naivitását – kihasználó bűnözők 
megszámlálhatatlanul sokféle 
módszerrel próbálnak bejutni a 
jó esetben zárt ajtók mögé, pél-
dául hivatalos személynek kiadva 
magukat (rendőrnek, villanyó-
ra-leolvasónak stb.). A hivatalos 
szervek azonban mindig előre 
kiküldött értesítőben jelzik, hogy 
mikor kíván látogatást tenni a 
munkatársuk. Igazolvány vagy 
jelvény felmutatásakor is óvatos-
nak kell lenni, hiszen ma már a 
bolhapiacon is beszerezhetők a 
jelvények hamisított változatai. 
(Egy igazi rendőr jelvényén öt-
hat jegyű szám áll.) A betörések 
elkerülésére jó megoldás lehet a 
kutyatartás, persze csak akkor, ha 
tényleg jelez az eb, és nem csak 
hízeleg a betörőnek…

Az időseket célzó telefonos 
– úgynevezett unokás – trükkös 

csalások, amikor azt mondják, 
„bajban vagyok, nagyi, adj százezer 
forintot, a barátom mindjárt érte 
megy”, illetve a hasonló szövegek 
szintúgy bevett csalási módszerek, 
amelyekre fokozottan kell ügyelni. 

– Nagyon gyakoriak az inter-
netes csalások, például az ellopott 
személyazonosság a közösségi ol-
dalakon. Elkerülni csak akkor le-
het ezeket, ha eleve nem osztunk 
meg olyan adatokat magunkról, 
amelyek túlságosan személyesek. 
De ott van például az online vá-
sárlás is, ahol sosem tudhatjuk 
biztosan, hogy mennyi pénzt fog-
nak levonni a bankkártyánkról, 
vagy hogy megérkezik-e egyálta-
lán a kifizetett termék. 

A hadnagy azt javasolta, hogy 
amikor csak lehetőség van rá, után-
véttel fizessünk. 

– A bankoktól, a telefonszol-
gáltatóktól vagy a NAV-tól érkező 
e-mailek sem „hivatalosak”, ezek a 
cégek és hatóságok ugyanis soha-
sem küldhetnek nekünk üzenetet, 
adategyeztetés ugyanis e-mailek for-
májában nem létezik – tette hozzá.

Összegezve: sohasem lehet elég 
óvatos az ember, s aranyszabály-
ként fogadjuk el: jobb félni, mint 
megijedni.

Gáll Anna

Felhívás
Húsvéti élelmiszer

Tájékoztató a XVIII. kerületi lakcímmel rendelkező, 65. 
életévüket betöltött polgárokat megillető húsvéti élel-
miszercsomagok osztásáról. Az önkormányzati élelmi-
szercsomagok átvételére 2019. április 16-án (kedd) és 
17-én (szerda) 9-től 17 óráig az alábbi helyszíneken van 
lehetőség: 
1. Piac tér – sátor ÚJ HELYSZÍN (1184 Budapest, Üllői 
út 392.) 

2. Pestszentimrei Sportkastély (1188 Budapest, Kisfa-
ludy u. 33/C) 

Kérjük, hogy az önkormányzat húsvéti élelmiszer-
csomagjának átvételéhez  okvetlenül hozzák magukkal 
a postán küldött levél megfelelő részét, kitöltve, aláírva, 
valamint a személyi igazolványukat és a lakcímkártyá-
jukat. Az élelmiszercsomag átvételére kizárólag április 
16-án és 17-én van lehetőség! Amennyiben nem tud-
ják azt személyesen átvenni, kérjük, gondoskodjanak 
meghatalmazásról, hogy mindenképp át tudjuk adni az 
ajándékot.

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk! 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata

A ROKONTARTÁSRÓL DIÓHÉJBAN
Kormányhivatal az Önök szolgálatában

JOBB FÉLNI, MINT MEGIJEDNI
Mindenre kiterjedő bűnmegelőzési előadás 

Számos európai országban, így 
hazánkban is régóta rendelkeznek 
a jogszabályok arról, hogy az arra 
rászorulókat segítsék a rokonaik, 
az idős szülők támogatását pedig 
az új alaptörvény is kiemeli. A 
törvények tehát lehetőséget biz-
tosítanak a felnőtteknek, idős-
korúaknak is, hogy állapotuktól, 
életkörülményeiktől függően tá-
mogatást kaphassanak fiatalabb 
családtagjaiktól, közeli hozzátar-
tozóiktól. A rokontartásnak ez a 
módja hasonlít a kiskorúak eltar-

tásához, akik kiszolgáltatottságuk 
miatt szintén rászorulnak szüleik 
és környezetük támogatására, 
azonban számos különbség is 
felfedezhető. Itt elsősorban olyan 
rokonok tartásáról van szó, akik 
önhibájukon kívül nem képesek 
már eltartani magukat, és nincs 
házastársuk, élettársuk, akinek 
számára a jogszabályok is előírják, 
hogy megfelelő mértékben gon-
doskodjon a társáról.

A rokontartás esetében a 
rászorultság oka lehet a rokon 

egészségi állapota, életkora, va-
gyoni és jövedelmi helyzete vagy 
akár ezek összessége is. Ter-
mészetesen meg kell vizsgálni, 
hogy az, akinek számára a jog-
szabályok előírják a rokonáról 
való gondoskodást, egyébként 
képes-e saját maga, illetve gye-
rekei mellett még például idős 
szülei tartásáról is megfelelően 
gondoskodni. Emellett az is fon-
tos szempont, hogy a gondosko-
dásra, ellátásra szoruló személy 
milyen viszonyban volt a roko-

nával, hiszen ha nem viselkedett 
vele megfelelően, akkor érdem-
telenné válhat a tartásra.

Arról is rendelkezik a jogsza-
bály, hogy ki kötelezhető a rokon-
tartásra, sőt sorrendiséget is meg-
határoz: elsődlegesen a házastárs, 
volt házastárs, volt élettárs, azon-
ban ha ez valamiért nem járható, 
akkor a szülő, illetve a gyermek 
tekinthető kötelezettnek. Ha ilyen 
személy sincs, akkor előbb a távo-
labbi felmenő, majd a távolabbi 
leszármazó következik a sorban.

Ideális helyzetben a családta-
gok kölcsönösen megállapodnak 
egymással arról, hogyan történ-
jen a gondoskodás, azonban ha 
ez mégsem sikerül, akkor azok a 

személyek, akik az egészségi álla-
potuk vagy életkoruk miatt, eset-
leg érzelmi okokból kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülnek, kérhetik a 
kerületi (járási) hivatal segítségét 
a bírósági eljárásban. A rokontar-
tás mértékéről, sorrendiségéről és 
időtartamáról ugyanis végső so-
ron a bíróság dönt.

Kerületünkben az ilyen 
ügyekben Budapest Főváros Kor-
mányhivatala XVIII. Kerületi 
Hivatala Gyámügyi és Igazság-
ügyi Osztályának munkatársai 
járnak el. A 1181 Városház utca 
16. szám alatt hétfőn 13 óra és 17 
óra, szerdán 8–12 és 13–16 óra 
között, pénteken 8–12 óra között 
tartanak ügyfélfogadást, valamint 

a 896-4337-es telefonszámon is a 
lakosok rendelkezésére állnak. 

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

Kerületünkben, ezen ügyek-
ben a kormányhivatal XVIII. 
Kerületi Hivatala Gyámügyi 
és Igazságügyi Osztály 
munkatársai járnak el. A 
1181 Budapest, Városház 
utca 16. szám alatt hétfőn 
13 óra 00 perc és 17 óra, 
szerdán 8-12 és 13-16 óra 
között, míg pénteken 8-12 
óra között tartanak ügyfélfo-
gadást, valamint a 896-4337 
telefonszámon is állnak a 
kerületiek rendelkezésére.  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Bűncselekmények az emberiség történetének kezdete óta voltak, van-
nak és lesznek. Hiába maradt meg az emberek többsége „jónak”, azért 
ellenpéldának állítandó alakok is jócskán akadnak. Legyen szó betörés-

ről, érték- vagy adatlopásról, a legfontosabb teendő a baj elkerülése. Március 
25-én Keviczky Csilla rendőr hadnagy és Fábián Mónika főtörzs őrmester 
tartott bűnmegelőzési előadást a Pestszentimrei Könyvtárban.

�Nem csupán alapvető emberi kötelességünk, hogy idős szüleinket 
vagy a magukat ellátni képtelen rokonainkat segítsük, hanem a törvé-
nyek is szolgálnak támpontokkal, előírásokkal arra vonatkozóan, hogy 

milyen gondoskodás illeti meg az arra rászoruló hozzátartozóinkat. 
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Kerületiek is csatlakoztak a TeSzedd! országos akcióhoz KÖRNYEZETVÉDELEM

A park és az Erőmű-tó egy részét 
már kellemes sétányok ölelik kö-
rül, míg átellenben inkább csak 
mocsaras nádast találunk, meg 
elhagyott építkezési területre 
hasonlító földbuckák halmazát. 
Egymás mellett a múlt és a jövő, 
de hamarosan talán a jövő kere-
kedik felül.

Az önkormányzat a korábbi 
években gyönyörűen felújította, 
és élhetővé tette a Brenner Já-
nos-pihenőpark egyik részét és 
a tavat, amelyet a népnyelv még 
mindig Büdi-tónak nevez. Az el-
hagyatott részen azonban időn-
ként felhalmozódik a szemét, 
amit a kerületrész lelkes barátai 
most – csatlakozva a civil kez-
deményezésű TeSzedd! orszá-
gos akcióhoz – megtisztítottak. 
Elsősorban környékbeli lakosok 
voltak közöttük, de a Kispesti 
Waldorf Általános Iskolából is 
érkeztek tanulók. A Fenntartha-
tósági Témahét keretében a Pest-

szentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Piros Iskola 
4.a osztályának diákjai is szedték 
a parkban a szemetet.

Az akció szervezője, Kádár 
Tibor elmondta, azért választot-
ták a Brenner János- parknak 
ezt a részét, hogy széles körben 
felhívják a figyelmet erre a le-
hetőségeket rejtő környezetre. 
A képviselő hozzátette, hogy 
az önkormányzat által rekul-
tivált területen található park 
ma már egy kis oázisként szol-
gálja a lakatos-lakótelepiek és a 
környező kertvárosiak, de akár 
az egész kerületből idelátoga-
tók kikapcsolódását. Először az 
Erőmű-tónak és környékének a 
rendbehozatala történt meg, de 
a másik tó kotrása és környe-
zetének átalakítása is szerepel a 
tervek között. 

– Ezen a területen szeret-
nénk egy pihenőparkot és egy 
nagy kutyafuttatót kialakíta-

ni, olyasfélét, amilyen a Mar-
git-szigeten található. Mint-
hogy az elmúlt időszakban 
rengeteg hulladékot helyeztek 
el itt illegálisan, úgy gondol-
tuk, hogy csatlakozva az ön-
kéntes szemétszedési akcióhoz, 
magunk is teszünk valamit a 
területért. Egyfajta figyelem-
keltés is a célunk volt, hiszen ez 
a hely jó lehetőséget kínál a kö-
zösségépítésre – hangsúlyozta 
Kádár Tibor.

A park népszerűvé válásával 
egyébként is szűk ma már a rend-
be hozott terület, ezért is várják 
az idelátogatók a bővítését. 

A figyelemfelkeltésen túl 
kézzelfogható haszna is volt a 
március 23-i akciónak, ugyan-
is az önkéntes csapat mintegy 
hatvan zsák szemetet szedett 
össze. Ezenfelül mintegy száz 
autógumit is találtak, amelyek-
nek az elszállításáról is gondos-
kodtak. 

A SZEMÉT NEM TERMÉSZETES
Erdőt és lakótelepet tisztítottak meg az önkéntesek 

A PARK TOVÁBBI BŐVÍTÉSÉT SZERETNÉK

Az egyik háznál még a koszorú be-
tonvasalásán dolgoznak, a másikon 
a tető fabordáit szögelik az ácsok, s 
olyan is van, amelyiken a falak szi-
getelését vakolják már. Imre egyik 
szélén, az erdő mentén nyújtózik 
tovább a kerület. Ahol már a ma-
dár se jár – mondhatnánk –, de 
éppen erre jár a legtöbb, hiszen ez 
egy erdőszél. Az ilyen helyeknek 
azonban a kellemes madárfüttyön 
túl kellemetlen velejárói is vannak. 

SENKI FÖLDJE?
Előszeretettel dobálnak itt ki az 
autósok műanyag flakonokat, 
dobozokat, s minden egyebet, 
amiből ettek vagy ittak. Egyszerű-
nek látják ezeket a „senki földjén” 

elszórni. Így alakul ki aztán ez a 
sajátos munkamegosztás, amely 
szerint egyesek évről évre eldobál-
ják, mások pedig – többek között a 
TeSzedd! akció keretében – a sza-
badidejüket feláldozva összeszedik 
a szemetet. Mint ahogy azt március 
22-én és 23-án vidám csoportok 
tették Lőrincen is, Imrén is, városz-
szerte és országos szinten.

Kedvezett az időjárás ezen a hét-
végén az effajta munkának, ugyan-
úgy, ahogy valamennyi szabadtéri 
elfoglaltságnak. Mint ahogy azt 
az imrei akció szervezője, Ricsó-
ka-Müller Gyöngyi elmondta, a ko-
rábbi évek gyakorlatának megfele-
lően Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
is csatlakozott a TeSzedd! országos 
szemétgyűjtési kampányhoz. A Vá-

rosgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. kommunikációs vezetőjétől 
megtudtuk, hogy a társaság mind a 
saját kollégái, mind az önkormány-
zati dolgozók körében meghirdette 
az eseményt, de nem titkolt céljuk 
volt, hogy kerületi lakosok is csatla-
kozzanak a programhoz. A kerület 
tisztaságáért munkálkodókat kesz-
tyűvel, szemeteszsákkal és frissítő 
itallal látták el a két helyszínen, il-
letve egy harmadik szemétszedési 
ponton is, a Brenner János-pihenő-
park melletti területen.

DIÁKOK IS JÖTTEK
Az önkéntesek elsőként márci-
us 22-én délelőtt a Kapocs utcai 
kiserdő Határ utcai sarkán talál-

koztak, ahol az erdő egy részét 
és az út menti sávot tisztítot-
ták meg, amely egy különösen 
szennyezett terület volt. Március 
23-án pedig a Havanna-lakó-
telep több pontján gyűjtötték a 
szemetet, s az erre jelentkezők 
reggel a Kondor Béla Közösségi 
Ház elől indultak.

A pestszentimrei kiserdőben 
szemetet gyűjtők között végül 
nemcsak a Városgazda Zrt. és az 
önkormányzat dolgozói voltak 
ott, hanem az Erdőgondnokság 
munkatársai és önkéntes kerületi 
lakosok mellett a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Gimnázium diákjai 
is. A nagyobb méretű szemetet 
az Erdőgondnokság szakemberei 
szállították el a teherautójukkal. 
Az erdő bejárati útvonalán bő-
ven találtak illegálisan lerakott 
szemeteszsákokat és különböző 
hulladékkupacokat. 

A VÁRTNÁL TÖBBET
Ricsóka-Müller Gyöngyi hoz-
zátette, hogy az erdei takarítá-
son harmincöten vettek részt, 
és lényegesen több szemetet 
gyűjtöttek össze, mint ameny-
nyire számítottak. Ezt mutatja, 
hogy az eredetileg magukhoz 
vett húsz TeSzedd!-zsákon kí-
vül további ötvenet töltöttek 
meg. Mindezen túl nagyobb 
hulladékokat is összeszed-
tek, autógumitól kezdve a ki-
sebb-nagyobb autóalkatrésze-
kig, kábelkötegekig. 

Másnap, március 23-án a 
Havanna-lakótelepen Havasi 
Zoltán és Kiss Róbert képviselők 
szervezték a szemétszedést. Erre 
a helyszínre ugyan kevesebben 
jelentkeztek, és a hulladék jel-
lege is más volt, mint az erdei 
bokrok és fák alatti rejtekhelye-
ken, de a lelkes 11 fős csapat így 

is összeszedett öt zsák szemetet 
a lakótelep utcáin és terein. 

BEAZONOSÍTHATÓK
Joggal merül fel a kérdés: rendben 
van-e az, hogy a kerületiek egy 
része évközben eldobálja, illetve 
illegálisan lerakja a szemetet, amit 
egy másik része szed össze, akciók 
keretében? Bele kell-e törődni e 
sajátos munkamegosztásba, vagy 
esetleg tenni is lehet ellene? A jelek 
szerint van megoldás az erdőszé-
leken és -bejáratoknál illegálisan 
szemetet elhelyezők tettenérésé-
re. Az Imre és Lőrinc határában 
február 28-án kísérleti jelleggel 
felállított napelemes tesztkamera 
üzembe helyezésével rendszám 
alapján beazonosíthatók a szeme-
telők, ami a jövőben elriaszthatja 
a hulladéktól így megszabadulni 
kívánó szabálysértőket.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Mintegy harmincfős csapat gondolta úgy március 23-án, hogy rendbe teszi a La-
katos-lakótelep mentén található Brenner János-pihenőpark mellett még elhagya-
tott térséget.

�Lelkes kis kerületi csapatok tisztították meg március 22-én és 23-án 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre egyes részeit a TeSzedd! országos 
önkéntes szemétszedési akcióhoz csatlakozva. 

Az oldalt összeállította: Bodzay Zoltán
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Pestszentlőrincen zárult konferenciával a közös felvidéki–budapesti programKÖZÉLET

A kitüntetést alapította: Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre polgár-
mestere és a Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Közművelődési és Sport 
Közalapítvány 2004-ben.

A kitüntető címet adományoz-
za: a Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re Közművelődési és Sport Köz-
alapítvány

A kitüntető cím adományozá-
sának célja:
1.  A kerületi tanulóifjúság ösztön-

zése a szellemi és a fizikai képes-
ségek folyamatos fejlesztésére, a 
tanulás és a sport helyes aránya-
inak kialakítására.

2.  A tanulásban és a sportban ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó fi-
atalok eredményeinek elismerése.
A kitüntető címet évente 3 le-

ány és 3 fiú nyerheti el I–III. helye-
zettként rangsorolva nemenként.
–  Az I. helyezettek kitüntető cí-

met, emlékplakettet és 80 000 
forintot kapnak.

–  A II. helyezettek emlékplakettet 
és 70 000 forintot kapnak.

–  A III. helyezettek emlékplakettet 
és 60 000 forintot kapnak.

A kitüntetéseket 2019. május 
27-én a kerületi diákolimpia zá-
rórendezvényén adjuk át, a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.

A kitüntető cím elnyerésének 
feltételei:
A) Tanulmányok: A kerületi okta-

tási-nevelési intézmények 1–8. év-
folyamán magasabb, mint 4,5-es, a 
9–13. évfolyamon magasabb, mint 
4,2-es tanulmányi átlag  úgy, hogy 
a tanulónak lehetőleg ne legyen kö-
zepes osztályzata.

A tanulmányi átlagnál a 
2018/2019-es tanév I. félévét kell 
figyelembe venni.

A tanulmányi eredmény tekin-
tetében csak számszerűsített átlag 
fogadható el.

Amennyiben az általános isko-
la alsó tagozatán a félévi eredmény 
szöveges értékelésű, azt a felter-
jesztőnek a pályázaton számszerű-
sítenie kell.
B) Sportteljesítmény: Eredmé-
nyes szereplés 2018. január 1. és 
2019. március 22. között a követ-
kező dokumentált, elfogadott, hi-
telesített és ellenőrizhető egyéni 
vagy csapatversenyeken:
I. Kerületi diákolimpia I–III. hely
II.  Budapesti, országos területi, or-

szágos diákolimpia I–VI. hely
III.  Egyéb szakszövetségi korosztá-

lyos verseny Területi, or-
szágos, nemzetközi I–XX. hely

Igazolások:
Tanulmányi eredmények:
A 2018/2019-es tanév I. félévi ered-
ménye, amelyről az oktatási-neve-
lési intézmény által kiadott és hite-
lesített igazolást kell csatolni.
Sporteredmények:
I.  Kerületi diákolimpia: Az iskola 

igazgatójának igazolása (kerületi 
diáksport, kerületi eredmények)

II.  Budapesti diákolimpia: a BDSZ 
eredménylistája alapján az is-
kolai sportkörvezető igazolása 
(Budapesti, országos területi, 
országos diákolimpia)

III.  Egyéb: szakszövetségi vagy 
sportegyesületi igazolás (te-
rületi, országos, nemzetközi 
eredmények; egyéb szakszö-
vetségi korosztályos verseny)

Az adatokat Tasnádi András di-
áksportszervezőnek (Brassó Utcai 
Általános Iskola, 1182 Budapest, 
Brassó u. 1.) kell benyújtani, vagy 
szkennelt formában a tasnadi.and-
ras@brassoiskola.hu kell eljuttatni.

Beérkezési határidő: 2019. áp-
rilis 22. 14.00 óra

Adatlap Tasnádi Andrástól igé-
nyelhető, vagy letölthető a XVIII. 
kerületi Diáksport (www.18dol.
hu) honlapjáról. A felhívás és a je-
lentkezési lap fénymásolható.

A kitüntető cím elnyerésével 
kapcsolatban Tasnádi András 
diáksportszervezőtől kérhető in-
formáció (291-8323, 06-30-358-
5234).

A beadási határidő után kül-
dött, továbbá a formailag hibás, 
hiányos vagy elbírálásra alkalmat-
lan, valótlan adatokat tartalmazó 
kérelmet a bírálóbizottság nem ér-
tékeli. Hiánypótlásra a kandidálót 
nem szólítjuk fel.

Vörös Árpád 
kuratóriumi elnök

2019. április 14.
16.00-18.30

Pestszentimrei 
Sportkastély

AEROBIC-  
  FITNESS- és

3. Fitt Junior

Táncverseny

A Városgazda Utánpótlás Akadémia Szabadidősport Szakosztálya 2019. április 14-én 16 órától a 
Pestszentimrei Sportkastélyban (1189 Budapest, Kisfaludy u. 33/C) 
III. FittJunior aerobik-, fitnesz- és táncversenyt rendez amatőr csapatok részére!
 
Az amatőr versenyre olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik legalább 2, legfeljebb 4 percben aerobik, 
fitnesz vagy tánc produkciót mutatnak be.
Kategóriák: aerobik, fitnesz, tánc
Korosztályos kategóriák: alsó tagozat, felső tagozat, középiskola (a korosztály 80%-a a mérvadó)
Csapatok összetétele: 6-20 fő vegyes korosztályú; 6-18 éves kor közötti fiatalok
Nevezési határidő: 2019. március 31. A NEVEZÉS INGYENES!
A nevezéseket a szabadidosport@akademia18.hu e-mail címen fogadjuk,  
a kategória, korosztály, csapatnév, névsor, zeneszám, valamint a felkészítő  
pedagógus, koreográfus megnevezésével.
A nyertes és helyezett csapatoknak kupa, oklevél, ajándéktárgy nyereményen 
kívül folyamatos fellépési lehetőséget biztosítunk rendezvényeinken.

ISKOLÁK KEZDTÉK, 
TELEPÜLÉSEK FOLYTATJÁK

Tehetséggondozásra is jó a testvérvárosi kapcsolat

A JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ
kitüntető cím elnyerésének feltételei

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Az önkormányzat régóta és 
többféle módon fejezi ki, hogy 
fontosak számára a testvérvárosi 
kapcsolatok – mondta a beszé-
dében Lévai István Zoltán már-
cius 22-én az Új Tündérkert Ét-
teremben, az Interreg elnevezésű 
uniós projekt keretében lezajlott 
Talented Life program záróese-
ményén. 

Az alpolgármester hozzátette: 
– Mindig keressük azokat a 

pályázati lehetőségeket, amelyek 
forrást biztosítanak arra, hogy 
együttműködjünk a testvértelepü-
lésekkel. A felvidéki Szepsivel eddig 
nem találtunk igazán jó pályázatot, 
ezért nagyszerű, hogy a Sztehlo 
iskola és a Boldog Salkaházi Sára 
iskolaközpont rábukkant erre a le-
hetőségre. Ők nyitották meg az utat 
a szorosabb együttműködés előtt.

TEHETSÉG? 
MI IS AZ?
A Talented Life célja a tehetség-
gondozás eszközeinek és mód-
jainak kutatása, megismerése 
volt. Tehetséggondozás – mint 
az az Új Tündérkertben rende-
zett zárókonferencián Páskuné 

Kiss Juditnak, a Debreceni Egye-
tem tanárának előadásából kide-
rült, ez a kifejezés nem csupán 
a pedagógiával nem foglalkozó 
emberekben vet fel kérdést, ha-
nem maguk a szakemberek is 
vitatkoznak a létjogosultságáról, 
a hatékonyságáról, a céljairól. 
Az előadó szavaiból az derült ki, 
hogy bár akadnak kétkedő han-
gok, a tehetséggondozás ered-
ményei igenis mérhetők, hatása 
kimutatható, módszerei pedig 
elsajátíthatók.

Az együttműködés a Sztehlo 
Gábor Evangélikus Gimnázium 
és a Salkaházi Sára Egyházi Is-
kolaközpont között évekre nyúlik 
vissza. A két intézmény diákjai 
és tanárai már eddig is látogatták 
egymást, de a Talented Life prog-
ram lehetőséget kínált arra, hogy 
a két közösség szervezetten dol-
gozzon együtt egy témán.

TAPASZTALATOK
A két iskola egészen biztosan jó 
pályázatot nyújtott be, hiszen 
350 intézmény szeretett volna 
részesülni ebből az uniós forrás-
ból, de csak 61-nek ítélték meg a 
lehetőséget, és a felvidéki–buda-
pesti partnerség ezek között volt.

A programba nagyon sok 
minden fért bele. Az együttmű-
ködés egyik ágon a diákoknak 
szólt: azok, akik valamilyen 
művészeti, tudományos terüle-
ten vagy valamilyen sportágban 
kimagasló teljesítményt nyújtot-
tak, tehetségtáborokban talál-
kozhattak, ahol a szakemberek 
mindenkit a saját területén igye-
keztek új ismeretekhez juttatni. 
A program lehetőséget adott 
arra is, hogy mindkét iskolában 
fejlesszék a szakkörök rendsze-
rét: ezek kínálatában többek 
között dráma, sport, néptánc és 
idegen nyelv szerepelt. 

A cseretanárprogramban a két 
intézmény pedagógusai tartottak 
foglalkozásokat. A tanárok szak-
mai továbbfejlődését segítették 
a workshopok és a képzések is, 
hiszen hosszú távon az a fontos, 
hogy olyan pedagógusok dolgoz-
zanak az iskolákban, akik felis-
merik a tehetséget, és a tudásuk-
kal támogatni is tudják őket.

A pályázat tapasztalatait 
nyomtatott anyagban foglalták 
össze.

A zárókonferencián a Sztehlo 
iskola művészeti képzésében részt 
vevő diákok festményeiből nyílt 
kiállítás az Új Tündérkertben.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Sztehlo iskola volt az Európai Unió által támogatott Talented 
Life elnevezésű program pestszentlőrinci résztvevője. Az evan-
gélikus intézmény felvidéki testvértelepülésünk, Szepsi egyik 

iskolájával működött együtt. A projekt lezárult, az együttműködés  
csak most kezdődik igazán.
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A legveszélyeztetettebb korosztályhoz, az iskolásokhoz szólnak az előadások KULTÚRA

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
nyugdíjasai közül sokan kártyá-
zással ütik el az idejüket a kü-
lönféle klubokban, és a verseny-
szellem arra hajtja legtöbbjüket, 
hogy nyerjenek, hiszen ez a játék 
öröme. Most először hivatalos 
keretek között is megmutathat-
ták, hogy ki a kerület legjobbja 
ebben a játékban. 

A benevezett versenyzőket 
Bálint Ramóna köszöntötte. 
A Somogyi szolgálat vezetője 
elmondta, hogy igen élénk ér-
deklődés volt a verseny iránt, 
harmincan jöttek el a kerület 
nyugdíjasklubjaiból. Köztük egy 
házaspár is, Csízy László és a fe-
lesége, Aranka, akik beavattak 
bennünket abba, hogy kedvenc 

játékuk az ulti és a snapszer. 
Hogy melyik a nehezebb? – a 
férj szerint az ulti, mert ott job-
ban kell figyelni és kombinálni.

– Odahaza rendszeresen kártyá-
zunk, de eljárunk a NYÉVE-klubba 
is, hogy a többiekkel is összemérjük 
az erőnket – mondták. 

Csízy László többször nyert 
már kisebb ulti- és snapszerver-

senyen, most azonban nem si-
került. Mielőtt eláruljuk a végső 
sorrendet, megemlítjük, hogy 
Dömötör István alpolgármester is 
nevezett a versenyre, de ő sem ért 
el helyezést, pedig a köszöntőbe-
szédét így kezdte:

– Nyerni szeretnék! – majd hoz-
zátette, hogy ha játszik – márpedig 
szívesen kártyázik rendszeresen – 
megtiszteli az ellenfelét azzal, hogy 
mindenáron le akarja győzni.

Itt is mindent megtett ezért, 
de most nem jött össze… Ellen-
ben „összejött” a végső győztes-
nek: Diósi Andrásnak, a Somogyi 
László Szociális Szolgálat klub-
tagjának. A második és a har-
madik helyen a XVIII. kerületi 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egye-
sület (NYÉVE) két tagja – Husz-
ti Józsefné, illetve Serfőző Béla 
– végzett. A negyedik Pirk Lajos 
(Életfa Szociális Szolgálat) lett. 

A verseny tisztaságáért a ke-
rületben élő Tolnai Béla, a Ma-
gyar Ultiszövetség bírója felelt.

DROGOKRÓL MÁSKÉPPEN 
– ISKOLÁSOKNAK
 „Mese” a halálos sztrádáról

VERSENYBEN SNAPSZEROZTAK 
A NYUGDÍJASOK
Az első kerületi snapszerversenyt rendezték meg március 19-én a Somogyi László Szociális Szolgálat épületében. 
Harmincan ültek asztalhoz, hogy háromórai játék után eldőljön, ki a kártyabajnok.

Kemény szavak repkednek egy 
március végi napon lágy és ke-
mény drogokról a Karinthy 
Frigyes Gimnázium egyik osz-
tálytermében, amelyben órá-
ról órára más és más osztályok 
jelennek meg, ám az előadó 
ugyanaz: Marosi Antal, a Ma-
gyar Rádió szerkesztő-riportere, 
volt bűnügyi nyomozó – és édes-
apa –, aki már harmadik éve tart 
előadásokat a kerületi általános 
és középiskolákban. A sorozatot 
az önkormányzat a megelőzés 
céljából indította el. 

Az egyik órára Galgóczy Zol-
tán is ellátogatott, aki néhány 
szót  szólt a fiatalokhoz:

– Korunk egyik nagy ki-
hívása a drog, és ti pont ve-
szélyeztetett korban vagytok. 
Azért választottuk a megelő-
zésnek ezt a módját, hogy le-
hetőleg a kábítószer kipróbá-
lásáig se jussatok el – mondta 
az alpolgármester. – Jelenleg 
itt, a Karinthyban, egy egész 
napon át mintegy kétszáz 
diák hallgathatja meg a pre-
venciós előadást. Korábban 
számos más általános iskolába 
is eljutottunk, a teljesség igé-
nye nélkül említek néhányat: 
Eötvös, Kandó, Vajk-sziget, 
Vörösmarty, Brassó, Gulner, 
Kapocs, Kondor, de bízunk 

benne, hogy a kerület összes 
iskolája részt vesz ebben a 
programban.

Ezután az alpolgármester 
személyes példaként megem-
lítette, hogy ő kilencéves ko-
rától rendszeresen sportolt, a 
Malév SC-ben pingpongozott, 
s talán a rendszeres mozgás-
nak és erős hitének köszön-
hetően eszébe se jutott soha, 
hogy kipróbálja ezeket az 
egészséget romboló szereket. 
Mert a drog méreg!

– Ti is tanuljatok és sportol-
jatok rendszeresen, mert akkor 
biztos, hogy nem próbáljátok ki 
a drogot! – tette hozzá. 

Ezt követően Marosi Antal 
olyan parádés, színes előadást tar-
tott a drog örömközpontunkra tett 
negatív hatásairól, hogy öröm volt 
hallgatni. S egyben szomorú is… 

– Azokat az érzékelőrecepto-
rokat, melyek az örömöt, a jóleső 
érzést továbbítják a testünkben, 
elpusztítja a kábítószer. És ezek 
a receptorok nem nőnek ki újra, 
nem lehet őket pótolni, nem le-
het meggyógyítani, nem lehet 
megszerelni. Visszafordíthatat-
lan! Ha drogozol, nem tudsz 
örülni többé, a drog tönkreteszi 
az agyban található örömköz-
pontot, amit kiiktatva már csak 
a boldogtalanság felé vezet út. Ez 
a tétje az egésznek, de te döntesz!

Valóban, vagy drog nélkül 
élünk, vagy a drogokkal kiszíne-
zett halálos sztrádán haladunk – 
lehet választani… 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A megelőzés a célja annak az előadás-sorozatnak, amelynek a címe 
Drogokról másképpen, és a legveszélyeztetettebb korosztályhoz, az 
iskolásokhoz szól. Valóban „másképpen” színes előadást hallhatnak 

komoly dolgokról, szórakozatóan, ugyanakkor elgondolkodtatóan.

Az oldalt összeállította: Temesi László

RENDHAGYÓ 
FIZIKAÓRA 
Eötvös Loránd nyomában Pestszentlőrincen címmel a To-
mory Lajos Múzeum programjaként, a fizikatanárok mun-
kaközösségével közösen, rendkívüli fizikaórákat tartanak 
a kerületi általános iskolákban. Az egyikre a polgármester 
is ellátogatott, sőt beült az iskolapadba egy órára…

A Csontváry diákjai között találhattuk március 21-én Ughy At-
tilát, aki végignézte a kísérleteket, amelyeket nagyon élvezett, 
hiszen az egyik kedvenc tantárgya volt a fizika, amelyben egykor 
jeleskedett is. Erről így beszélt köszöntőbeszédében a becsenge-
tés után:

– Mikor annyi idős voltam, mint ti, a Kassa utcai iskolába 
jártam, ahol volt egy remek tanárom, aki annyira megszerettette 
velem a fizikát, hogy országos fizikaversenyen kilencedik lettem. 
Azóta is jó szívvel emlékszem a kísérletekre, az órákra, a szertár-
ra. Bár a későbbiekben kevés közöm lett a fizikához, a szeretetem 
iránta nem múlt el. Remélem, ti is szeretitek ezt a szép tantárgyat. 
Az egyik legnagyobb fizikusunknak innen néhány kilométerre 
található a nyári lakja, ahol szívesen töltötte a szabadidejét, láto-
gassatok el oda.

Ezután Ruthner Attila fizikatanár és két múzeumpedagógus segít-
ségével kísérletezhettek a diákok. A Tomory Lajos Múzeum vezetője, 
Heilauf Zsuzsanna is részt vett a rendezvényen. Tőle megtudtuk, hogy 
Eötvös Loránd századik születési évfordulójának helyi megünneplését 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

– A programunk rendkívül sikeres – mondta –, tizenegy kerületi 
iskola nyolcszáz 7–8. osztályos tanulója vesz részt a rendhagyó fizi-
kaórákon márciusban és áprilisban, májusban pedig Eötvös Loránd 
nyomában címmel akadályversenyt rendezünk a kerületben. A ren-
dezvénysorozat célja az, hogy minél több diák ismerkedjen meg a vi-
lághírű fizikus életével és munkásságával.

Ez a rendhagyó óra mindenképp sikeres volt, hiszen mindenki ép-
ségben hagyhatta el a tantermet a kísérletek után…

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon.

A MÚLT FONTOS EMLÉKEI
Őrizzük meg együtt a fővárosi családok, egyesületek 
és alapítványok múltját!

Budapest Főváros Levéltára a nemrégiben indult CivilArchiv 
Projekt keretében fővárosi magánszemélyek, családok, egyesüle-
tek, alapítványok és társadalmi szervezetek írott emlékeit gyűjti, 
hogy a jövőben is megismerhetők, kutathatók legyenek a min-
denkori fővárosi lakosok hétköznapjai: az élet- és gondolkodás-
mód, a szabadidő eltöltése, a társadalmi szerepvállalással, civil 
tevékenységgel, illetve az alulról szerveződő kisközösségekkel 
kapcsolatos élet.

Legyen szó levelezésről, fényképekről, visszaemlékezésekről, 
illetve egyéb személyes, családi, egyesületi és alapítványi iratról: 
ezek gyűjtésében a levéltár munkatársai a fővárosiak segítségét, 
együttműködését kérik.
A magán és családi irathagyatékok megtekintése és átvétele végett 
dr. Nagy Ágneshez (nagyagnes@bparchiv.hu, 298-7642), illetve 
dr. Horváth J. Andráshoz (horvatha@bparchiv.hu, 298-7547, 06-
30-313-5675), míg az egyesületi és alapítványi irathagyatékokkal 
kapcsolatban Györgyi Csaba (gyorgyics@bparchiv.hu, 298-7663) 
levéltároshoz lehet fordulni.

Aki tehát ilyen jellegű iratok hollétéről tud, esetleg ilyeneket 
őriz, és szívesen átadná azokat egy megfelelő őrzési és feldolgozá-
si körülményeket biztosító közgyűjteménynek, kérem, forduljon 
hozzánk bizalommal! Segítségüket előre is hálásan köszönjük!

Györgyi Csaba
főlevéltáros 

(Budapest Főváros Levéltára)
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A szabadságharcok titkairól vetélkedtekMOZAIK

Bizony, a történelmet mindig újra kell tanulni, és ez nem 
csak i vagy y kérdése – és még a tudósok nyelve is változik, de 
erősen!

Itt van, ugye, ez a Görgey – mondom minap a lányoknak. – Már azzal teljesen összezavarják az embert, hogy 
y-nal vagy i-vel írják-e a nevét. Az biztos, hogy mi még körmöst kaptunk volna Schwartz tanító úrtól, ha Gör-
geit írunk egy dolgozatban Görgey helyett, amikor a magyar szabadságharc bukása kapcsán a gaz árulót kellett 
keresetlen szavakkal jellemezni. Most meg látom a plakátokon, hogy „Az ismeretlen Görgei” látogatható 

egészen nyárig a Nemzeti Múzeumban – megjegyzem, én még nem láttam, de egészen biztosan elmegyek, már csak 
azért is, mert mindig fontosnak tartottam, hogy lépést tartsak a korral. „De persze  nyilván észrevetted, hogy az 
ismeretlen szóban az s betű helyett egy kérdőjellel hívja fel a plakáttervező a közfigyelmet a probléma, úgymond, 
ellentmondásosságára!” – jegyezte meg Erzsébet, és mint mindig, most is igaza volt. Nem a kérdőjelben, mert az 
tény, hanem az ellentmondásosságban, mert… az is tény. Hiába legyintett Jolán (igaz, ezen sem lepődtem meg): 
„Unberufen… i vagy y, áruló vagy hős? Nem tök mindegy? Olcsóbb lesz attól a karalábé?” Jolán már csak ilyen… 
földhözragadt. Akkor is, amikor nemzeti kérdésekről van szó. (Viszont „lekopogja”, mert annyira azért ő is óvatos.)

Történelmi vitát viszont én sem szerettem volna provokálni, amúgy meg engem is bosszantanak kissé ezek a 
tavaszi zöldségárak. Jól emlékszem, hogy 1952-ben közönségszervezéssel jutottam el a Fáklyaláng híres előadására 
a Nemzetibe (Kossuth: Bessenyei Ferenc, Görgey – y-nal! – Ungváry László; nota bene az ő nevét is hol i-vel, hol 
y-nal nyomtatták a színlapokra, akkoriban ez forradalmi kérdés volt), és vörösre tapsoltam a tenyeremet Kossuth 
apánk igazsága mellett. Hogy aztán alig 15 év múlva hasonlóan lelkesedjem a Madách Színház akkoriban döbbe-
nesnek ható, Németh László-féle Görgeyjéért (Bessenyei akkor már Az áruló címszerepét játszotta). Mondogatták 
akkoriban, hogy a darab híres mondata (mármint hogy a nemzetnek időnként szüksége van árulókra) Kádárra vonat-
kozik, egy efféle párhuzammal kívánván mentegetni Kádár „apánk” ötvenhatos szerepét. Ezt én sohasem gondol-
tam, mert annyira tiszteltem Németh Lászlót. Igaz, Illyés Gyulát nem kevésbé.

De hát… hogyan is állok Görgeyvel? (Görgei.) Áruló vagy reálpolitikus? A valaha élt legnagyobb magyar 
hadvezér vagy…? Nem, nem is tudom, minek lehet nevezni azt, hogy állítólag jelentős pénzösszeget fogadott el 
Paszkievics hercegtől a fegyverletétel után. Vagy ez is az „alku” része volt? Bitófa helyett száműzetés? Az „áruló” 
szerepének vállalása? Hiszen, tényleg, mindig mindenre kell valami egyszerű magyarázat! Talán tényleg könnyebb 
volt 150 évig azt gondolnunk, hogy nem az orosz túlerő, hanem egy ember „gyávasága” vitte romlásba a nemzetet. 
De most akkor nekem is Görgeyt (én már csak maradok ennél a változatnál!) kell szeretnem Kossuth helyett? Vagy 
egyiket se? 

Olvasom az egyik hetilapban az ismert hadtörténésszel készült interjút, biztos, hogy sok igazság van abban, amit 
mond. Különösen dagad a honfiúi kebel bennem, amikor a tudós úr Windisch-Grätz herceget derék bal…, nem, nem 
balféknek nevezi, hanem ennél sokkal népiesebb kifejezéssel illeti. Kérem, ki van nyomtatva! Elolvasható! Hát 
persze, tudjuk, változnak az idők, még szép, hogy a tudomány nyelve is változik, ugye… 

Tudtátok (kérdeztem a lányokat), hogy Windischgrätz (mi még egybe írtuk!) egy balf… volt? (Persze én is ki-
mondtam, mert nem szeretnék elmaradni a korszellemtől.) Hát, azt látni és hallani kellett volna! 

Ahogy Erzsébet megvetően rám nézett. De még Jolán is – aki amúgy szabadszájúságért igazán nem megy a 
szomszédba –, szóval, még Jolán is felcsattant: „Azért, Emmuskám, igazán megválogathatnád a szavaidat! Végül is 
a piacon, úrinők között vagy, nem a kocsmában!”

A honismeret menedékháza

– A verseny 2002-ben indult 
útjára, s azóta is minden évben 
örömmel tölt el a magyar törté-
nelem iránt fogékony sok-sok 
fiatal látványa, akik egy-egy ver-
seny keretében is próbára teszik 
a felkészültségüket. A mai ver-
sengéshez is sok sikert kívánok 
nektek, bár itt mindenki győz-
tesnek tekinthető – mondta a 
köszöntőjében Galgóczy Zoltán 
alpolgármester. 

Az idei verseny fővédnöke 
Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, mi-
niszterhelyettes, védnöke Ughy 
Attila polgármester és Galgóczy 
Zoltán volt. A témák: a Rákó-

czi-emlékévre tekintettel II. Rá-
kóczi Ferenc és az általa vezetett 
szabadságharc, továbbá az 1956-
os forradalom és szabadságharc, 
a forradalmat követő megtorlás. 

Harminc csapat jelentkezett, 
ennek több mint a fele vidékről ér-
kezett, többek között Nyíregyházá-
ról, Miskolcról, Győrből, Szentes-
ről, Szombathelyről, Várpalotáról, 
Visegrádról, de itt voltak Parasznya 
és Bénye-Káva diákjai is.

– Gyakran elmondom, hogy 
nem irigylem a zsűri munkáját, 
így van ez most is – kezdte a be-
mutatást a verseny szervezője, a 
Felnőttek Gimnáziumának igaz-
gatója, dr. Grünvald Mária. – A 
zsűri elnöke dr. Lomnici Zoltán, 

az Emberi Méltóság Tanácsának 
elnöke, korábbi főbíró, a tagjai: 
Sántha Gábor az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövet-
sége, Pápai Tamás a Tomory Lajos 
Múzeum és Buda Marianna a Fel-
nőttek Gimnáziumának képvise-
letében. Élve az alkalommal, a tá-
mogatásukért köszönetet mondok 
a gimnázium munkatársainak, a 
XVIII. kerület önkormányzatá-
nak, az 1956-os világszövetség-
nek, a Tomory múzeumnak, va-
lamint a Pestszentlőrinci Kaszinó 
Egyesület jelen levő képviselőjé-
nek, Tasnádi Gábornak.

A szervezők a regisztrációnál 
egy vászontáskába rejtett ezüst-
medalionnal és egy tollal köszön-

tötték a verseny minden részt-
vevőjét. A megméretés írásbeli 
vizsgával kezdődött, ezt követően 
az öt-öt általános, illetve közép-
iskolás csapat már a döntőnek 
számító szóbeli vizsgán mérhette 
össze a tudását a végső győzelem 
reményében. A csapatok mind-
egyike oklevéllel gazdagabban, a 
győztesek és a dobogós helyezet-
tek ezüstlánccal a nyakukban tér-
hettek haza. A támogatók jóvol-
tából különdíjakat is kiosztottak. 

Érdemes egy csapatvezető 
pedagógus gondolataival zárni 
a cikket: 

– Évek óta résztvevői va-
gyunk a Felnőttek Gimnáziuma 
által rendezett versenynek, és az 
utazásunk során valaki a honis-
meret menedékházaként minő-
sítette a helyszínt és a szervezést. 

Szerintem találó megfogal-
mazás volt. 

Gönczöl András
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� Egy fiatal korosztály – 14 általános és 16 középiskola – felkészült 
képviselői mérték össze honismereti, történelmi tudásukat március 
29-én a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumában 

megrendezett Honismeret 2019 – Hazáért és szabadságért elnevezésű 
országos történelmi tanulmányi versenyen. 

KRÚDY-KÖR: 
FESTMÉNYEK 
ÉS ANEKDOTÁK

 
Ezúttal is a képzőművészeté és az irodalomé volt a 
főszerep a Krúdy-kör estjén. A Zila Kávéház galériá-
ja megtelt érdeklődőkkel március 28-án.

A rendezvény mindkét főszereplője – Szabados István festőmű-
vész és Király Lajos író, költő, műfordító – a Magyar Kultúra 
Lovagja címmel büszkélkedhet. A vendégeket ifj. Zila László 
köszöntötte, aki elmondta, hogy évek óta örömmel adnak he-
lyet a Krúdy Gyula Irodalmi Kör kiállításainak és könyvbemu-
tatóinak, amelyeket mindig zene színesít. Az est házigazdája, a 
lőrinci Ujvári Ferenc pedig régi ismerősként és barátként kö-
szöntötte a két alkotót. 

Először Szabados Istvánról hallhattunk szép szavakat ápri-
lis 16-ig látható kiállításának megnyitása alkalmából. A festőt 
ez év januárjában avatták a Magyar Kultúra Lovagjává, de az 
évtizedek alatt több kitüntetéssel, díjjal jutalmazták a festé-
szetét. A Krúdy-kör elnöksége 85. születésnapja alkalmából 
tavaly Arany Krúdy-emlékéremmel ismerte el a munkásságát. 
Azt már az alkotótól tudtuk meg, hogy szakmai tudását a zebe-
gényi festőiskolában, valamint az újpesti és a pedagógusi kép-
zőművészeti körben gyarapította, és számos fővárosi, illetve 
vidéki kiállításon mutathatta be a képeit.

A Krúdy-kör estjén a szerző, Király Lajos e szavakkal mu-
tatta be most megjelent Anekdoták című könyvét: 

– Jómagam már sokszor foglalkoztam életem egy-egy állo-
másával, amelyek különböző kötetekben jelentek meg. Mégis 
vannak, voltak olyan pillanatok, amelyeket nem tudtam vagy 
nem akartam semmiféle műfajba beletuszkolni, hanem arra 
vártam, hogy röviden, szinte anekdotaszerűen felvillantsak 
egy-egy érdekességet az életemből, magamról… Most érkezett 
el az idő, hogy közkinccsé tegyem bélavári gyermekkori, nagy-
kanizsai serdülőkori és felnőttkori rövidebb, olykor hosszabb 
történeteimet.

Ez sikerült is a szerzőnek: ahogy hallható volt egy-egy anek-
dota felolvasásakor, némelyik valóban igazi „közkincs” lehetne…

(temesi)

A FÉLELMETES 
HELIKOPTER
1918. április 2-án helikopterrel kísérleteztek Pestszentlőrin-
cen.   A Petróczy István, Kármán Tódor és Zurovecz Vilmos 
által kifejlesztett PKZ–2 megfigyelő helikopter első próbare-
pülése a Lipták-gyár területén zajlott. A helikopter 36 alka-
lommal emelkedett a magasba, és elérte a rekordnak számító 
50 méteres magasságot. Az utolsó alkalommal azonban föld-
nek csapódott, és összetört, így nem folytatták a kísérleteket.

(Az első világháború idejéről további érdekességek olvashatók 
a Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első világ-
háborúban című könyvben és a muzeum18ker.hu oldalon.)

Tomory Lajos Múzeum 
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Dohnányis tanárok és növendékek sikerei KULTÚRA

MŰVÉSZET – TANÁRI 
FOKON 

A három kerület zenei hírnevét 
öregbítő Külső-pesti Zenei Na-
pok záróeseményén egymásért 
is drukkoltak a XX. kerületi 
Lajtha László, a XIX. kerüle-
ti Kispesti és a XVIII. kerületi 
Dohnányi Ernő Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanárai, növen-
dékei. A művésztanári koncer-
tet március 20-án megelőzte a 
szintén Pestszentlőrincen, az 
evangélikus Élő Kövek Temp-
lomában a három intézmény 
növendékei által adott hangver-
seny.

A műsorvezetés feladatát 
Draskóczy Zoltán teljesítette. 
A művésztanár, egyben intéz-
ményvezető-helyettes bemutatta 
és köszöntötte az est vendégeit, 
Bak Ferencet, a Külső-pesti Tan-
kerületi Központ igazgatóját, 
aki ezzel a programmal zenei 
szinten is összefogta a három 
kerületet, Galgóczy Zoltán alpol-
gármestert és a szomszédos ze-
neiskolák vezetőit, tanárait.

– Egy szép kezdeményezés 
házigazdái vagyunk, láthatóan 
érkeztek vendégek a szomszé-

dos kerületekből is. Felejthe-
tetlen élményben lesz részünk, 
amelyre a Dohnányi Ernő, 
a Lajtha László és a Kispes-
ti Alapfokú Művészeti Iskola 
szakmai munkája a garancia 
– mondta a köszöntőjében az 
alpolgármester.

A tizennégy műsorszámot 
tartalmazó programban a Lajt-
ha és a Kispesti öt-öt, a Dohná-
nyi iskola négy magas színvo-
nalú produkcióval kényeztette a 
nagyérdeműt. 

-gönczöl- 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Minőségi zene töltötte be a Rózsa színháztermét március 21-én. Az 
50 éves Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi rendez-
vénysorozatának részeként a dél-pesti zeneiskolák művésztanárai 

adtak hangversenyt a művelődési házban. 

PETŐFI MÁS 
SZEMMEL
A kokárda kitűzése március 15-én szeren-
csére még ma sem ment ki a divatból, sokan 
viselik örömmel az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékezve. Az idei ünnepre sa-
ját tervezésű kerámiakokárdákat készített Tasná-
di Szandra szobrászművész, akit azért is ismer-
hetnek sokan, mert a kerületben, szorosabban 
Pestszentlőrincen nőtt fel, és azért is, mert Bud 
Spencer szobrának elkészítésével már fiatalon 
nemzetközi hírnévre tett szert.

– A magyaros motívumok már régóta foglalkoztat-
nak – mondta a szobrász a Városképnek. – Az egyetem kicsit 
más irányba vitt el, de úgy tűnik, van, ami nem múlik el.

A mázas kerámiakokárdákat saját közösségi oldalán mutatta 
be az alkotó, és a látogatók lelkesen fogadták azokat.

Tasnádi Szandra még egy meglepetéssel állt elő az évforduló-
ra: elkészítette saját Petőfi-portréját, amely egy különleges 
módszerrel idézi a költő arcvonásait. Petőfi költé-
szetében fontos motívum a virág, amely a termé-
szethez, az élethez való viszonyát fejezi ki. A 
fotónkon látható portrén az arc egy részét 
szél hordta, rátapadó virágok rajzolják 
ki. A mű címe egy ideillő Petőfi-idézet: 
Elhull a virág, eliramlik az élet.

A szobrot március 14-én, a Rózsa Mű-
velődési Házban láthatták először ez érdeklődők, 
de hamarosan látható lesz a Városháza Galériában 
is a Brassó iskola volt diákjainak közös kiállításán, 
nyár elején pedig a Vasvári egyesület által szerve-
zett nemzetközi Vasvári-konferencián állítják ki a 
Hadtörténeti Múzeumban.

K. Gy.

Két meglepetéssel készült az idei március 15-i ünnepre Tasnádi Szandra szob-
rászművész. Most kiállított Petőfi-portréja már el is indult országos bemutat-
kozó útjára. 
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Koleszterin-, vércukorszint-, vérnyomás- és pulzusmérésEGÉSZSÉG, OKTATÁS

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

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

PESTSZENTLŐRINCI 
PITYPANG ÓVODA
1181 Kondor Béla sétány 12.
Április 5-én 9–10.30-ig kizáró-
lag a szülőket várjuk a csoport-
jainkba. 

Kérjük, hogy az óvodás gyerme-
kek biztonsága érdekében a te-
rembe 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.

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

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

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 
utca 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

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

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.)

Békésen megfért egymás mellett egyfelől az apróságok egyik kedvence, az ugrálóvár, 
másfelől a koleszterin-, a vércukorszint-, a vérnyomás- és pulzusmérő, valamint a tüdő-
kapacitást ellenőrző állomás a Kondor Béla Közösségi Ház falai között, ugyanis itt ren-
dezett egészség- és családi napot a Jövő Ifjúságáért Egyesület március 30-án.

A szervezők szó szerint összekötötték a kellemest a hasznossal. Amíg a papák, mamák, nagyszülők az 
egészségük jelenlegi állapotát ellenőriztették, addig az apróságok szaltókat ugrottak a felfújt várban, 
vagy kézműves foglalkozáson lesték, miként is lehet, mondjuk, karláncot készíteni.

A szűrővizsgálatok sora a be-
vezetőben említetteken túl is igen 
hosszú volt. Nézzük csak a további 
listát… Volt EKG-vizsgálat, kórelőz-
mény-elemzés, haskörfogatmérés, 
testtömegindex-számítás, húgysav-
szint-, PSA- és véralkoholszint-mérés, 
véroxigén-vizsgálat, a táplálkozási szo-
kások felmérése, sőt genetikai és életvi-
teli kérdésekre is válaszokat kaphattak 
a látogatók. Az újraélesztés helyes gya-
korlatát az Országos Mentőszolgálat 
munkatársai mutatták be, majd men-
tőtiszt felügyeletével az érdeklődők is 
kipróbálhatták a gyakran életmentő 
gyakorlatokat. A kényeztetés magasis-
kolája volt a várakozók rendelkezésére 
álló test- és lábmasszázs.

A szervező egyesület elnökével, 
Lukács Lászlóval és Havasi Zoltán 
önkormányzati képviselővel a Sem-
melweis Egyetem doktorai és a Ma-
gyar Rákellenes Liga munkatársai 
által tartott előadások szünetében 
tudtunk szót váltani. Már csak a 
hosszú sorok láttán is mindketten 
egyetértettek abban, hogy teljesülni 
látszik az a cél, hogy minél többen 
éljenek a kerületben az ingyenes 
szűrővizsgálatok lehetőségével.

Az egészség- és családi nap folya-
mán programkiegészítésként tartós 
élelmiszercsomagokat is osztottak. 

         -gönczöl-

HAVANNA SZÍVÉBEN SZŰRTEK
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A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében ismerték el őket EGYHÁZ

– Tavasszal az élet utat tör magá-
nak a Kossuth téren is. De vajon 
az itteni református gyülekezet 
tagjai hogyan élik meg ezt az idő-
szakot?
– Számunkra a tavasz Krisztus 
feltámadása köré rendeződik. Az 
ünnep előkészületeként a hosszú 
böjti időszak segít önmagunk-
ba nézni s letenni mindazt, ami 
akadályoz abban, hogy a lelki 
dolgokkal foglalkozzunk. Cél-

ként ott van a golgotai kereszt, 
oda kell eljutni… Ott letehetjük 
a bűneinket, megpihenhetünk. 
Húsvétkor Jézus nemcsak a bűn-
től szabadított meg a halálával, 
hanem a feltámadásával a ha-
lált is legyőzte. Nagypénteken 
este a passiós istentiszteleten 
Krisztus urunk szenvedésének 
és halálának útját járhatjuk be 
a bibliai igék és egyházi énekek 
segítségével. A feltámadást ün-

nepi úrvacsorás istentiszteleten 
ünnepeljük.
– Bizonyára folynak már az elő-
készületek a nyárra, mert az az 
időszak hagyományosan gazdag 
önöknél.
– Igyekszünk, ezért már meg-
hirdettük a bibliatáborokat. Az 
iskolásoknak június 17. és 21. 
között, az óvodásoknak június 
24. és 28. között tartjuk. Az an-
gol bibliahetet és a német bib-

liahetet augusztus 5. és 9. között 
rendezzük meg. Készülünk a 
Havanna-lakótelep játszóterén 
megtartandó Ötnapos Klubra is, 
ez július 1. és 5. között lesz.
– Valóban szép lett az altemplo-
muk… Új padlóburkolat, szín-
pad, friss festés, modern fény- és 
hangtechnika. Ha itt minden 
ilyen tökéletes, akkor a közösség-
nek nem kell sehova elmennie, 
hogy jól érezze magát, mert meg-
van itt minden. 
– Ez azért nem ilyen egysze-
rű. Az ifjúságiakkal mindig el-
megyünk egy hétre az ország 
egy-egy érdekes pontjára, s ott 
tartjuk a bibliafoglalkozásokat, 
a kirándulások között. A pres-
biterekkel szintén elvonulunk 
egy-egy csendes hétvégére. Az 
idén lesz úgynevezett gyüleke-
zeti csendes hétvége is júliusban. 
Nem azért, mert itthon nem jó, 
hanem azért, hogy mindent ki 
tudjunk kapcsolni és csak Isten-
re és az Ő igéjére figyeljünk.
– Lesz-e az idén is szabadtéri 
evangelizáció?
– Olyannyira, hogy az időpont-
ja is megvan már. Május 20–25. 
között tartjuk a kínálkozó hely-
színen, a Kossuth téren. A pres-
bitérium döntésének megfele-
lően Kiss László szemeretelepi 
lelkésztestvérünk hirdeti majd 
az igét. 

A BARKA,  
A HÚSVÉT VIRÁGA
Az idén április 14-re esik virágvasárnap, a húsvétot meg-
előző negyvennapos böjt utolsó hetének, a nagyhétnek 
a kezdete.

A keresztény világ ezen a napon azt ünnepli, amikor a szen-
vedése előtt Jézus bevonult Jeruzsálembe, hogy az utolsó va-
csorát ott költse el a tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két 
tanítványát előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem 
ült ember. Ezen vonult be a városba. A nép pálmaágakkal inte-
getett, innen a latin elnevezés: Dominica in palmis de Passione 
Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szenvedéséről. Az örven-
dezők a szamárháton érkező Jézus elé ruhákat terítettek, így is 
üdvözölve őt.

A déli vidékeken a VII. század óta szentelnek pálmát e napon. 
Nálunk ezt a barka helyettesíti. Néhol még a gyűjtésének is kiala-
kultak hagyományai. A XIX. és a XX. század fordulóján például 
a göcseji iskolás fiúk a fejükön süveggel, az oldalukon fakarddal, 
míg a lányok a fejükön fehér koszorúval gyülekeztek az iskolában. 
A tanítójuk vezetésével párosan, nótázva mentek ágakat vágni. 
Visszafelé már egyházi énekeket énekeltek, a templomot pedig 
háromszor megkerülve vitték be a házba az ágakat.

A barka mint jelkép a mai napig megmaradt a keresztény csa-
ládokban, hiszen a színes tulipánok mellett szinte mindenütt ez a 
virág kerül a vázákba.

ÁTADTÁK A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAKAT
Főhajtás Sztehlo Gábor előtt, büszke lehet rá a nevét viselő iskola is

MOZGALMAS TAVASZ ÉS NYÁR  
A REFORMÁTUSOKNÁL

Mielőtt beszámolnánk az átadási 
ünnepségről, engedtessék meg né-
hány mondat az 1974-ben elhunyt 
Sztehlo Gáborról. Az evangélikus 
lelkész 1944 márciusától szervezte 
zsidó származású gyermekek men-
tését, aminek köszönhetően ezer-
ötszáznál is több gyerek menekült 
meg a háború vérzivataros évében. 
A sors azonban hosszú éveken át 
nem adta meg neki, hogy magyar 
földben nyugodhasson.

FARKASRÉT 
BEFOGADTA
1961-ben svájci látogatása 
során szívinfarktust kapott, 
így orvosi javaslatra Svájcban 
maradt, ott folytatta lelkészi 
tevékenységét. Időközben az 
útlevele lejárt, s még látogató-
ként sem térhetett vissza Ma-
gyarországra. A szigorú korlá-
tozást a svájci állampolgárság 
elnyerése oldhatta volna fel. 
Mindennél jobban várta a tíz-
éves várakozás leteltét, hogy 
hazatérhessen. Mindössze két 
hónap választotta el álma meg-
valósulásától, amikor meghalt. 
A rendszerváltozás után „haza-
tért”, hamvai a Farkasréti teme-
tőben nyugszanak.

Bizonyára minden sztehlós 
diák ismeri a névadó evangéli-

kus lelkész tragikus történetét. 
Az intézmény számos tanulója 
és természetesen az igazgató-
juk, Vicziánné Salla Ildikó is 
ott volt az akadémiai ünnepsé-
gen, amelynek keretében posz-
tumusz ismerték el a névadó 
Sztehlo Gábor lelkész gyermek-
mentő tevékenységét is.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ 
Az átadási ünnepségen Kling-
hammer István professzor, a 
bírálóbizottság és a Magyar 
Örökség Bizottság elnöke 
Sztehlo Gábor életútjának 
méltatása mellett elmondta: e 
díj közösségépítő erejű kincs 
is, hiszen kisközösségek tevé-
kenységét, munkáját ismeri el. 
Hangsúlyozta azt is, hogy azok 
részesülhetnek az elismerés-
ben, akik a tevékenységükkel 
hozzájárultak a magyar társa-
dalom erkölcsi, szellemi fele-
meléséhez. 

 LELKÉSZ AZ 
ARANYKÖNYVBEN
Személyesen nem tudott meg-
jelenni az ünnepségen Fabiny 
Tamás, a gondolatait azonban 
kivetítőn megosztották a jelen-
levőkkel. Az evangélikus lelkész, 

püspök kiemelte Sztehlo Gábor 
bátorságát, amire valóban nagy 
szükség volt azokban az idők-
ben. Nem véletlen, hogy a neve 
bekerült a magyarság „arany-
könyvébe”.

Büszkék lehettünk, amikor új-
ságíró-kollégánk, Novotny Zoltán, 
a Magyar Örökség Bizottság tagja 
adta át az elismeréseket Weissma-

hr Zsuzsannának, Sztehlo Gábor 
Magyarországon élő unokahúgá-
nak, Andrási Andornak, a Szteh-
lo-gyerekek voltunk című kötet 
egyik szerkesztőjének és Keveházi 
László nyugalmazott evangélikus 
esperesnek.

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

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Kossuth tér nem csupán azért élénk ilyenkor tavasz tájt, mert 
minden zöldbe borul, de azért is, mert egymást érik a református 
felekezet változatos programjai. Ezekről kérdeztük Sándor Gabriella 

lelkésznőt.

�Emelkedett hangulatú, a Magyar Örökség elismeréshez méltó ünnepséget rendeztek márci-
us 23-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. E díjjal ismerték el többek között 
posztumusz Sztehlo Gábor evangélikus lelkész gyermekmentő tevékenységét, aki ezeröt-

száznál több gyerek életét mentette meg. Ma óvoda, általános iskola és gimnázium viseli a nevét 
a kerületben.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Láthatatlan múzeum

A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és 
Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány 
kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A gondozását 2003-tól 
a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át. A díj azon 
intézményeknek, csoportoknak, magánszemélyeknek adható, 
amelyek, illetve akik a tevékenységükkel hozzájárultak a ma-
gyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány felemelkedéséhez, a 
társadalom erkölcsi, szellemi színvonalának emeléséhez. Ezek 
és ők alkotják a magyarság „láthatatlan szellemi múzeumát”.

Az elismertek 

Magyar Örökség díjban részesült Pásztor Béla, Veresegy-
ház polgármestere a közösség több évtizedes szolgálatáért, 
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a gyermekmentő tevékeny-
ségéért, a Bethesda Gyermekkórház, Ilia Mihály az irodalmi 
munkásságáért, posztumusz Németh Antal a színházművészeti 
munkásságáért, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, 
posztumusz M. Katanics Mária a zenepedagógiai tevékenysé-
géért és az általa alapított Szilágyi Erzsébet Női Kar. 
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- 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

MargitEgeszseghazKft_KER-023_szerzodes_2019-02-21_XVIII_192x138.5  14/03/2019  10:04  Page 1

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Kétéves volt Csürke Károly, 
amikor édesapja a harmincas 
évek elején telket vásárolt, és 
egy szoba-konyhás házat épített 
Pestszentlőrincen. Egy rövid 
kényszerű külföldi tartózkodás-
tól eltekintve mindig is itt élt, és 
mint mondja, a település nevé-
ben a „szent” megőrzése külö-
nösen fontos volt számára.
– Az 1950-es városegyesítés 
után, amikor Pestszentlőrinc 
Pestszentimrével együtt Buda-
pest XVIII. kerülete lett, a Szent-

lőrincről tudtuk, hogy kivel tar-
tozunk össze – mondja.

A NEMZETŐR
Jó szakmája volt: lakatosnak 
tanult, ami akkor is, ma is érté-
kes tudást jelent. Az ambíció is 
hajtotta, ötletei is voltak, de az 
ötvenes évek politikai viszonyai 
között nehéz volt előrejutnia 
egy olyan fiatalembernek, aki 
nem párttag. Huszonkilenc éves 
volt, amikor kitört a forradalom, 
amelynek első hírhozóit még ő 
maga sem értette.

– Angol nyelvtanfolyamra 
jártam, és amikor egy októbe-
ri napon egy fiatalember a ke-
zembe akart nyomni egy szó-
rólapot, amelyen a forradalom 
követelései voltak pontokba 
szedve, elutasítottam, mond-
ván, nem kell ez a szenny. Ak-
kor még azt hittem, hogy va-
lamiféle állami propagandáról 
van szó – meséli.

De nem kellett sok idő, hogy 
megértse, mi történik valójában. 
A rádiónál történtek után azon-
nal csatlakozott a forradalmá-
rokhoz, és október 25-től már 

nem a belvárosban, hanem Pest-
szentlőrincen vett részt az esemé-
nyekben: társaival feltartóztatta a 
bevonuló szovjet tankokat. Ami-
re azonban a legszívesebben em-
lékszik vissza, az a nemzetőrség 
megszervezése volt.

– Tudtuk, hogy a börtönök-
ből a politikai foglyokkal együtt 
kiszabadultak a köztörvényes 
bűnözők is – emlékezik vissza. – 
Az elsődleges feladatunk az volt, 
hogy a polgári lakosságot óvjuk 

tőlük és minden önkényeske-
déstől. A legnagyobb dicséret 
számomra az volt, amikor már 
az események után a szomszéd 
néni azt mondta nekem: „Akkor 
éreztük magunkat biztonságban, 
amikor maguk vigyáztak ránk.”

BÖRTÖN KÉTSZER
A részvétel a forradalomban 
nem maradhatott megtorlás 
nélkül. November 4-ét köve-

tően sorra tartóztatták le a 
forradalmárokat, ezért Csürke 
Károly és társai döntöttek: kül-
földre szöknek kis csoportok-
ban. Ő maga is gyalogosan kelt 
át a határon és jutott el Ausztri-
án át Belgiumba.

– Ott egy mesevilágot ismer-
tem meg – mondja. – A szakmám-
ból remekül meg tudtam élni, pe-
dig a franciát nem beszéltem, csak 
az angolt. Minden kapu megnyílt 
előttem, amikor megtudták, hogy 
56-os magyar vagyok.

Mégsem maradt a mesevi-
lágban. Mivel lánya 1956 máju-
sában született, szerette volna 
magával vinni az egész családot, 
ám amikor hazatért, azonnal le-
tartóztatták.

– Nagy szerencsém volt. Egy 
fiatal ügyvédet rendeltek ki mel-
lém, aki teljes erőbedobással 
küzdött értem – idézi az esemé-
nyeket. – Két hónap börtönnel 
úsztam meg.

De csak átmenetileg. A múlt-
ját számon tartották, folyamato-
san megfigyelték őt, s gyakran 
tartottak nála vizsgálatot. 1963-
ben végre önállóvá válhatott, 
saját műhelyt nyitott, és egyre 
komolyabb megrendelőket szer-
zett. Ügyfelei között volt a XVI-
II. kerületi Tanács, és dolgozott a 
rendőrségnek is.

– 1968-ban az unokaöcsém, 
akit rövid időre gyakorlatra ma-
gam mellé vettem, ellenzéki szer-
vezkedésbe kezdett – meséli. – Le-
bukott, és miatta engem is egy év 
börtönre ítéltek, amiből nyolc hó-
napot letöltöttem. Utána már nem 
válthattam ki az ipart, és megint 
folyamatosan megfigyeltek.

A szaktudásának köszön-
hetően jó állásokat kapott, de a 
vágyott függetlenség már elérhe-
tetlen maradt számára.

A rendszerváltozás után rög-
tön csatlakozott a Pofoszhoz, és 
ma, 91 évesen is fontos feladatá-
nak tekinti, hogy 1956 üzenetét 
eljuttassa a fiatalokhoz.

VÉDENI A HELYIEKET
Visszaverték a tankokat, és fegyverrel biztosították a közrendet

Csürke Károly 1956 októ-
berében Pestszentlőrin-
cen a Kossuth téren és 
a Béke téren vett részt a 
forradalmi eseményekben, 
később pedig a Szarvas 
csárda tértől kifelé a köz-
rend fenntartásában vállalt 
szerepet nemzetőrként.

�Díszpolgári címmel ismerte el az önkormányzat Csürke Károlynak, a Po-
litikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) kerületi szervezete elnöké-
nek 1956-os szerepvállalását. Csürke Károly életútja jól példázza, hogy 

az 1945 utáni időszakban milyen megpróbáltatásokon kellett keresztülmen-
nie annak, akinek számítottak olyan értékek, mint a haza, a magyarság.

Csürke Károlynak Ughy Attila polgármester adta át a díszpolgári címről szóló oklevelet

Díszpolgári címet kapott Csürke Károly, Pestszentlőrinc 1956-os hősePORTRÉ
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ 

POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

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 ÚSZÓMESTER: tA 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 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 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.

n TELEPHELYVEZETŐ: A munkakör célja: a telephely rendeltetésszerinti, szakszerű és jogszerű 
üzemeltetésének közvetlen irányítása és ellenőrzése, valamint fejlesztési és hatékonyságnövelő alternatívák 
kidolgozása. Feladatok: a telephely fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának szervezése, 
irányítása és ellenőrzése, az üzemeltetéshez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételekről való gondoskodás, 
különös tekintettel a telephelyen megvalósuló rendezvényekre, a folyamatos, rendeltetésszerű üzemeléshez 
szükséges anyag-, és eszközigénylések összeállítása és időben történő megrendelése, a létesítmények éves 
karbantartási, felújítási tervének összeállításában való közreműködés, a szolgáltatási feladatokkal történő időbeli 
összehangolása, a szakhatósági engedélyek meglétének és érvényességének figyelemmel kísérése, szükség 
esetén intézkedés kezdeményezése, rendszeres műszaki ellenőrzés, az észlelt és jelzett problémák gyors 
megoldása érdekében intézkedés, a létesítmény szolgáltatásait igénybevevők által jelzett problémák kivizsgálása és 
a szükséges intézkedések végrehajtása, a baleseti veszélyforrások folyamatos figyelemmel kisérése, számbavétele 
és megszüntetésükről való gondoskodás, az életet, testi épséget nem veszélyeztető munka, illetve szolgáltatási 
feltételek biztosítása, a vonatkozó szabályok betartása és betartatása, Elvárások: legalább középfokú végzettség, 
minimum 3 éves vezetői gyakorlat, önállóság, precíz, felelősségteljes munkavégzés, határozott fellépés és 
szabálykövető magatartás, B kategóriás jogosítvány. Munkavégzés helye: Budapest XVIII. kerület.

n MŰSZAKI MENEDZSER: 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 menedzser pozícióba keres munkavállalót, beruházások és 
építészeti/műszaki projektek előkészítésére, koordinálására és ellenőrzésére. Munkakör célja: a Társaság által 
üzemeltetett intézmények, valamint a saját telephelyek kapcsán felmerülő projektek, beruházási munkák megter-
vezése, költségvetések és műszaki leírások készítése, versenyeztetések előkészítése és lebonyolítása, valamint az 
elkészült tevékenységek átadása-átvétele. Feladatok: a beérkezett igények alapján a munka felmérése, szükség 
szerint árajánlat készítése, műszaki leírás és döntés előkészítő anyag készítése, a munka megrendelése után a 
munka nyomon követése, ellenőrzése, átvétele, a munka amennyiben külső szakvállalkozó bevonását igényli, úgy 
pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, az ajánlatok kiértékelése, döntésre előkészítése, valamint a szerződés-
kötésben való közreműködés, folyamatos kapcsolattartás a projekt résztvevőivel, a munka elvégzésének irányí-
tása, ellenőrzése, szakmai tanácsadás, a munka befejezésével a munka átadásában való részvétel, a műszaki 
átadáshoz szükséges iratok beszerzésében való közreműködés, a szükséges dokumentáció összeállítása, társasá-
gunk telephelyeinek éves karbantartási és felújítási tervének előkészítésében való közreműködés, a Társaságunk 
által üzemeltetett intézményeknek, illetve Társaság saját telephelyeinek éves karbantartási és felújítási tervének 
elfogadása után, a szervezeti egységet érintő éves ütemterv összeállítása, a munkák lebonyolításában való 
részvétel, önkormányzati és saját fejlesztési projektek menedzselése. Elvárások: felsőfokú, műszaki végzettség 
(építész / épületgépész / település mérnök / műszaki menedzser), önálló, felelősségteljes munkavégzés, határidők 
betartása, kiváló problémamegoldó képesség, jó kommunikációs képesség, határozott fellépés, felhasználói 
szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem 
feltétel: műszaki ellenőri jogosultság (magasépítés, vagy épületgépészeti szakterületre), felelős műszaki vezetői 
jogosultság (magasépítés, vagy épületgépészeti szakterületre), tervezői- és költségvetés készítési programok 
ismerete (CAD, TERC), vezetői tapasztalat. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület.

Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével  
az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu  

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

SZOLGÁLTATÁS
n Cerragem ágyat bérelnék heti egy-két alkalommal T: 20-9-429-829

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

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerek-
kel. 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 Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással. 
+36-30/455-87-19

n Pénzkereset! Otthoni csomagolással, stb.06-90-603-607 ((audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 
06-209104517) 

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

n Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépí-
tés, 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, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartályok, zuhanyt-
álcák, radiátorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépítése, régiek cseréje. Mosógép, mosogatógép 
bekötés. Zuhanykabin csere. Tel: 06204120524

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

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

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisz-
títás, 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 ügyin-
tézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, 
akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

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

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

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

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

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

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

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-
70-550-0269

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

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. 

Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n XVIII. ker. villanegyedében, Lónyatelep csendes mellékutcájában, L4-XVIII-AT-E 
építési övezetben 1211 m2-es összközműves építési telek eladó. Az ingatlanon jelenleg 
kisméretű családi ház áll, mely elbontható, de felújítást követően akár be is költözhető. 
Tel.: +36303587793

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

RÉGISÉG
n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ - KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes 

hagyatékot, festményeket, órákat, dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, 
ezüstneműket, bronz szobrokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongorát, 
csillárt, érméket, kitüntetéseket, stb. T.: 06-70-673-7787, email.: antik@
magyarantik.hu

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

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

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

helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Baross utca 5. fszt. 5. 150836 50 m2 üzlet

Garay utca 11/b fszt.4. 149832/0/A/4     63 m2 üzlet

Havanna utca 1. fszt. 64. 151126/4/A/64 20 m2 üzlet

Havanna utca 1. fszt. 67. 151126/4/A/67 24 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 1. 151159/7/A/1 26 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet

Havanna utca 50. fszt. 221. 

Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/221

151159/7/A/222 23 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 291 151159/7/A/291 20 m2 üzlet

Havanna utca 52 fszt. 297. 151159/7/A/297 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 298. 151159/7/A/298 23 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 m2 üzlet

Kondor Béla stny. 1. fszt. 1. 151126/22     764 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 140. fszt. 162 150228/54/A/162 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 142. fszt. 3 150228/52/A/133 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 144. fszt. 3. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet

Sina Simon sétány 1. fszt.132. 150228/54/A/132 14 m2 üzlet

Sina Simon sétány 2. fszt. 131 150228/67/A/131 20 m2 üzlet

Tövishát utca 1. fszt. 148. 150228/67/A/148 14 m2 üzlet

Tövishát utca 5. fszt. 153. 150228/67/A/153 14 m2 üzlet

Tövishát utca 11. fszt. 162. 150228/67/A/162 14 m2 üzlet

Tövishát utca 15. fszt. 137. 150228/65/A/137 16 m2 üzlet

Tövishát utca 19. fszt. 142 150228/65/A/142 14 m2 üzlet

Ungvár utca 1. fszt. 4. 159688/A/4     77 m2 üzlet

Üllői út 333. fszt. 5–6. 151935/0/A/5-6 32+14 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet

Üllői út 398. fszt. 1. 155149 28 m2 üzlet

Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince

Üllői út 453.  150811 296 m2 étterem

Üllői út 495. fszt. 2.  149946/A/2 98 m2 üzlet

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 tároló

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Forgó utca 157410/2 536 m² területhasználat

Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 teremgarázs

Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs

Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvá-
sárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesíthető átutalással, 

a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-
00030751-00000002 sz. számlaszámára vagy készpénzben befizethető a 

Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció 
átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Bu-
dapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/befi-
zetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A 

pályázati ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461
Az újságban megjelent lista tájékoztató jellegű,  

ezért kérem, hogy keresse fel weboldalunkat  
és töltse le az aktuális pályázati felhívást.

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 23. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. április 26. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban
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PROGRAMOK
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 4. 19 óra: Sinha Róbert 
gitárművész 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
Április 9. 17.30: Öt beszélgetés egy 
bíróval – a polgári és a bibliai igaz-
ságszolgáltatásról. 2. rész: Hogyan 
deríthetem ki az igazságot?
Április 10. 9 óra: Szenior örömtánc
Április 10. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 11. 17 óra: József Attila 
univerzuma – Koscsó László 
festőművész kiállítása a Magyar 
Költészet Napja alkalmából
Április 11. 18 óra: A Cabaret Medra-
no zenekar költészetnapi koncertje
Április 13. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Április 14. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 15. 14 óra: Szívdesszert 
– vers- és prózamondó verseny 
iskolásoknak. A zsűri elnöke: Varró 
Dániel költő.
Április 16. 17.30: Öt beszélgetés 
egy bíróval – a polgári és a bibliai 
igazságszolgáltatásról. 3. rész: Mit 
tehetek, ha kezességet vállaltam? A 
bibliai kezes.
Április 17. 10 óra: VIII. Költészetnapi 
Nyugdíjas Versjátékfesztivál. Szervező: 
Tósoki Anikó versmondó-előadómű-
vész, mentálhigiénés szakember.
Április 17. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Minden kedden és pénteken 16.30-
kor gerinctorna. Szombatonként 9 
órától kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely, 15 órától kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkö-
rök, klubok, tanfolyamok időpontja-
iról a 291-6564-es telefonszámon 
lehet érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 8. 14 óra: A Tomory Lajos 
Múzeum Baráti Körének összejövetele
Április 9. 16 óra: Logopédiai vers-
mondó verseny
Április 10. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Április 12. 14 óra: Rendhagyó iro-
dalomóra Háy Jánossal. Beszélgető-
társ: Berta Beáta.
Április 17. 16.30: KézműveSzerda
A Galéria 18 kiállítóteremben április 
16-tól Bakos Tamás művésztanár 
Haiku című kiállítása látható.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR
 
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 4. 10 óra: Csevegő csütör-
tök. Téma: Kirándul a család, de 
hova? Adjunk ötleteket!
Április 17. 16 óra: Kézműves fog-
lalkozás nem csak gyermekeknek 
– húsvéti ajándékok készítése
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Expo ’58 
– A brüsszeli világkiállítás két lőrinci 
résztvevője című kiállítás látható. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Április 8. 10 óra: A Kávészünet 
együttes rendhagyó irodalomórája 
és koncertje az Ady 100 program-
sorozat keretében. Felső tagozatos 
osztályok jelentkezését várjuk!
Április 15. 14 óra: Zsuzsa könyv- és 
kulturális klubja. Téma: Receptek az 

irodalomban, avagy kedvcsináló a 
húsvéti sütés-főzéshez.
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
Április 6. 18 óra: PLER Budapest–
Mizse KC férfi kézilabda-mérkőzés
Április 20–21. 8 óra: Ritmikus 
gimnasztika verseny a Vecsés SE 
szervezésében

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 4. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zés 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 kézmű-
ves klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő fog-
lalkozások különleges technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előze-
tes 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. Belépőjegy: 2800 Ft.
Április 10. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekoráci-
ók 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 tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Április 11. 15 óra: Verset hoztam 
– belépő egy József Attila-vers. Mo-
derátor: Börzsönyi Erika költő, író.
Április 11. 16 óra: Versfaállítás a PIK 
Ház belső udvarán
Április 12. 14 óra: Koldus és 
királyfi – az Apolló Színház ifjúsági 
előadása. Belépőjegy: 1500 Ft.
Április 12. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor 
Judit. A belépés ingyenes!
Április 13. 18 óra: Népdalok a világ 
minden tájáról – a Dalabai zenekar 
koncertje. Belépőjegy: 800 Ft.
Április 14. 10 óra: Húsvétváró 
családi nap. A belépés ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött.
Április 14. 15 óra: Lelkem, Aranyom 
– versszínházi előadás Petőfi és 
Arany barátságáról. Az előadás 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Április 16. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Maja asztrológia. Előadó: 
Parcsami Mónika, belépőjegy: 500 Ft.
Április 17. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Hasznos rovarok a kertben és 
jelenlétük védelme. Előadó: Gyócsi 
Zoltán. A belépés ingyenes!
Április 18. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zés szükséges elérhetőségeink 
valamelyikén.
A PIK állandó foglalkozásai: 
hétfőnként 9.30-kor labdamóka, 
10.30-tól babusgató babatorna, 
11.15-kor babusgató babamasszás. 
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 mon-
dókás torna, 10.30-tól Maszat-kuckó. 
Kéthetente kedden 18 órakor Mű-

vészműhely. Minden hónap második 
péntekén 9.30-kor baba-mama 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
Április 14. 11 óra: Világgá ment 
csacsi és bari – zenés bábelőadás. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Április 14. 15 óra: Elvámolt 
nászéjszaka – zenés vígjáték a 
Pesti Művész Színház előadásában. 
Belépőjegy: 2500 Ft, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 1800 Ft.
Szerdánként 10 órakor baba-mama 
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántor-
na. A foglalkozás az energia-egyen-
súly helyreállításával erősíti az 
immunrendszert.
Hétfőn és szerdán 16 órától New 
Dance World, modern táncok iskolája.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink 
(Pilates-torna, Etka-jóga, ringató, 
zumba, callanetics, gerinctorna) 
időpontjairól az elérhetőségeinken 
lehet információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 
9–19 óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva tart nyitva. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségein-
ken 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
Április 6. 14 óra: Családi délután – 
játékos felfedezések, kreatív alkotás, 
ismerkedés régi tárgyakkal. A belé-
pés ingyenes, de regisztrációt kérünk 
elérhetőségeink valamelyikén.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – 
Kondor Béla a repülés vonzásában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és 
pénteken 10–18 óráig, szombaton 
14–18 óráig. Április 19–20-án 
zárva tartunk!

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: Dr. Puskás István – Szé-
kelyudvarhely lőrinci fejlesztője
Nyitvatartás: keddtől szombatig 14 
és 18 óra között. Április 19–20-án 
zárva tartunk!

Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című ván-
dorkiállítás a polgármesteri hivatal 
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. 
Részletek a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, tárlat-
vezetés magyarul és angolul, hely-
történeti séták, múzeumpedagógiai 
foglalkozások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható a hon-
lap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfor-
dulók – Pestszentlőrinc és Sorok-
sárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerüle-
ti eseményeiről, a Kenyér és 
tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című 
tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

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

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14 
és 18 óra között. Április 19–20-án 
zárva tartunk!

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowbo-
ardozást tanulni. Egyéni és csopor-
tos oktatás 3 éves kortól kezdve az 
emberi élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mesterséges 
burkolat, két sífelvonó, egy mozgó-
járda-felvonó és esti világítás segíti 
a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

ÉGI ÉS FÖLDI 
IGAZSÁGSZOL-
GÁLTATÁS
A Kondor Béla Közösségi Házban 
öt héten át – kedden délutánon-
ként fél hatkor – tartott izgalmas 
előadások a polgári és a bibliai 
igazságszolgáltatás útvesztőibe, 
kérdéseibe, ellentmondásaiba veze-
tik el az érdeklődőket. Az előadó 
dr. Makkos Norbert bíró, akinek az 
előadásokat követően kérdéseket is 
fel lehet tenni.
Az április 9-i második előadás címe: 
Hogyan deríthetem ki az igazságot? 
Az április 16-i téma: Mit tehetek, ha 
kezességet vállaltam? A bibliai kezes.
A részvétel ingyenes, minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

ÖRÖK DARAB, 
IFJAKNAK
Mark Twain világhírű regénye 
különös történetet elevenít meg. 
Adva van egy királyfi, Edward herceg 
és egy nagy szegénységben élő fiú, 
Tom Canty, akik a megszólalásig 
hasonlítanak egymásra. Egy napon 
ruhát és életet cserélnek egymással, 
aminek révén a rendkívül szegény 
Tom a királyi palota pompájába 
csöppen, a herceg pedig megismeri 
gyakran megalázott és semmibe vett 
népe mindennapi életét.
Koldus és királyfi – az Apolló Színház 
előadása 
Időpont és helyszín: április 12. 
(péntek) 14 óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 1500 Ft

Bohózat, nem csak ifjú házasoknakPROGRAMAJÁNLÓ

VAN VALAMI 
ELVÁMOLNIVALÓJA?
 
A történet Franciaországban játszódik, és egy nagyon egyszerű, 
mégis komikus alaphelyzetet vázol. Az ifjú házasok nászútra indul-
nak, s a vonaton a legalkalmatlanabb pillanatban lép be a kupéba a 
vámos, aki megkérdezi a férjtől: „Van valami elvámolnivalója?” Ez 
után a kérdés után sosem sikerül teljesítenie férfiúi kötelességét, mert 
a fenti mondat mindig visszacseng. De azért van egy tartalékvőle-
gény is, meg Zezé a festőnek álcázott kéjnő…

Elvámolt nászéjszaka – vígjáték két felvonásban 
A főbb szerepekben: Straub Dezső, Szabó Zsuzsa, Fogarassy Ber-

nadett, Oszter Alexandra, Fésűs Nelly, Csengeri Attila
Időpont és helyszín: április 14. (vasárnap) 15 óra, Rózsa Művelő-

dési Ház
Belépőjegy: 2500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1800 Ft

ÁPRILISI 
TÉRY-TÚRÁK
A húsvéti hétvégét leszámítva a Téry Ödön Túraklub áp-
rilis folyamán is várja a kirándulni vágyókat.

Április 7. (vasárnap) Dinnyés, Várpark. Útvonal: Dinnyés, vas-
útállomás, Várpark és vissza. Találkozó 7.40-kor a Déli pályaud-
varon, indulás 8.10-kor (kelenföldi felszállási lehetőség 8.16-kor). 
Túratáv: 4–5 km, költség: 3450 Ft (utazás és belépő). A túrát ve-
zeti: Kerék Katalin.
Április 14. (vasárnap) Nagytarcsa – Sashalom. Útvonal: Nagy-
tarcsa – Sashalom – evangélikus templom (toronymászás) – fa-
lumúzeum – Like cukrászda – Reformátusok tere – Kertvárosi 
kilátó (helyi idegenvezetéssel). Találkozó 9.30-kor az Örs vezér 
terén a HÉV-állomáson. Túratáv: 5 km, költség: kb. 500 Ft + BKV. 
A túrát vezeti: Borsat Éva.
Április 28. (vasárnap) Kecskemét. Útvonal: arborétum és bel-
városi séta. Találkozó 7.30-kor a Nyugati pályaudvaron, indulás 
7.53-kor a Hírös IC-vel (pótjegy, helyjegy szükséges). Túratáv: 
4–5 km, költség: kb. 5000 Ft. A túrát vezeti: Takáts Ila.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon. 
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Néha-néha már „megszólal” a teste, de a lába meg a szíve viszi SPORT

– Annak már a hazaérkezésük 
előtt híre szaladt, hogy minden 
várakozást felülmúlva szerepeltek 
a sportolóink a távoli országban. 
Túlszárnyalták a négy évvel ezelőt-
ti szupernek nevezett szereplést is. 
Ennyire összejött minden?
– Mondhatnám ezt is, de amint azt 
a versenyeken láttam, kiváló volt a 
csapatunk felkészítése. Mindenki 
a legjobbját nyújtotta, s nem vélet-
lenül kaptunk tengernyi tapsot a 
versenyeken.
– Olimpiáról lévén szó nemhogy 
illik, de szinte kötelező is számada-
tokat mondani…
– Meg fog lepődni, de az épek 
olimpiája után ez az az esemény, 
amelyik a legtöbb sportolót moz-
gatja meg mind az öt kontinen-
sen. Most is félelmetes volt a szám. 
Százkilencven ország 7500 ver-

senyzője küzdött meg az érmekért 
31 sportágban ebben az 1988 óta 
íródó s egyre ismertebb és elismer-
tebb versengésben.
– Ezen belül mi, magyarok?
– Köszönjük, jól vagyunk, és jól 
voltunk az olimpián is, mind a 14 
sportágban. A 62 versenyzőt szám-
láló küldöttség a 12. versenynap vé-
gére 32 arannyal, 26 ezüsttel és 10 
bronzzal lett gazdagabb, s nagyon 
büszke lehetett e kiváló szereplésre.
– Azt nem kérem, hogy sorolja fel 
a győzteseket, de azt megkérdezem, 
hogy sikerült-e aranyat nyernünk 
valamelyik csapatsportágban.
– Igen, ráadásul kettőben is. S hogy 
még fokozzam, a kosaras fiúk cím-
védés után ugorhattak egymás 
nyakába. A labdarúgók is a dobogó 
tetejére állhattak, kiváló játék után.
– Hadd tegyek fel egy olyan kérdést, 

amelyikre biztosan örömmel vála-
szol: mit nyertünk a tatamin, hogy 
szerepeltek a dzsúdósok?
– Valóban örömmel mondom, 
hogy a négy magyar induló két 
aranyat, egy bronzot és egy negye-
dik helyezést hozott haza. Kovács 
Ádám és Gátfalvi Vivien nyert, 
Hajdú Ádám pedig bronzérmes 
lett. 
– Így hozzájuk önnek is van valami 
köze…
– Igen, de az erőnlétükért és a tech-
nikájukért a fiam, Dániel felelt, 
úgyhogy ő is benne van az ered-
ményeikben.
– Gondolom, rácsodálkoztak a gye-
rekek meg tán a többiek is Abu Dza-
bira…
– Rá… Egyik ámultból a másikba 
estek, velünk együtt. Ez az olajnak 
köszönhető gazdagság európai 

ember számára felfoghatatlan. A 
versenyzőket elvitték egy kétna-
pos csavargásra az országban, s 
hatcsillagos szállóban laktak… Ez 
csak egy a sok élmény közül, per-
sze nem is emiatt voltunk ott, mert 
akárhogy is nézzük, a legszebb 
pillanatok azok voltak, amikor a 
hazaérkezés után a Magyar Sport 
Házában fogadták a küldöttséget.

A PSK ikszelt, 
a SZAC „beleszaladt”
 
Mindkét kerületi csapatunk a BLSZ 1. osztályában sze-
repel. Március utolsó hetében a lőrinciek álltak jobban, 
mert ők az elmúlt húsz fordulóban 25 pontot gyűjtöttek, 
s ezzel a tabella 9. helyén álltak. 

Hozzá kell tenni, hogy március 23-án, a SZAC súlyos, 7-0-
ás vereséget szenvedett idegenben az élmezőnyhöz tartozó 
REAC-tól. Így aztán 20 forduló után 6 győzelemmel, 7 dön-
tetlennel és 7 vereséggel a középmezőny aljáról várhatja a 
folytatást. Látni való, hogy szoros a tabella a SZAC környé-
kén, így a lőrinciek egy hárompontos, győztesen megvívott 
fordulót követően akár három helyet is előrébb ugorhatnak, 
de akár lefelé is „liftezhetnek”.

Jobb fordulót zárt a pestszentimrei együttes, a PSK. Az 
imreiek hazai környezetben, a Táncsics Mihály utcában lép-
tek pályára legutóbb, s szereztek pontot, 3-3-as izgalmas 
döntetlent követően a Testvériségtől. Az iksz után az pest-
szentimrei futballisták a tabella 13. helyén állnak, 4 győ-
zelemmel, 6 döntetlennel és 10 vereséggel. Így várhatják a 
bajnoki folytatást, kellő távolságra attól, hogy kiesési gond-
jaik legyenek. Ebből fakadóan felszabadultan játszhatnak a 
következő fordulóban.

A VÉGSŐ CÉL A JÖVŐ ÉVI OLIMPIA
Marosi Ádám idei főcsapása az Eb és a vb

MEGHÓDÍTOTTÁK ABU DZABIT
Spéci olimpiai éremeső: 32 arany-, 26 ezüst-, 10 bronzérem

– Mióta is öttusázik?
– Lassan számológép kell ehhez, 
olyan régen volt, amikor megis-
merkedtem ezzel a szép sport-
ággal. Persze akkor még csak 
belekóstoltam, háromtusáztam, 
mert csak 15 éves voltam. Ki-
mondani is szinte hihetetlen…
– Egy kis matek, s máris kijön 
az egyenlet: húsz éve fut, lő, vív, 
hogy ne soroljam tovább. Emlék-
szik még a legelejére?
– Mostanság gyakran jut az 
eszembe, mert ugyanabba a város-

ba készülünk, ott lesz nemzetközi 
versenyünk. Barcelona az a gyö-
nyörű hely, ahova először eljutot-
tam a sporttal, s március végén is 
ott tusázom majd az ellenfelekkel.

ÖSSZENŐTTEK
– Húsz év után megkérdezhető, 
hogy csak az ellenfelekkel kell 
megküzdenie? Saját magával, a 
testével, a szervezetével nem?
– Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy nem, mert igen, s egyre érez-

hetőbben. Nincs mese, húsz év, az 
húsz év, akárhogy is nézzük, bő-
ven több mint hétezer nap.
– S gondolom, ezeknek a na-
gyobbik részében mindig csinált 
„valamit”…
– Ez a valami az öttusa, amellyel 
már annyira összenőttem, hogy 
nem is tudom, mi lesz, ha egy-
szer befejezem…
– Várja már?
– Néha igen, mert akármennyire is 
karbantartom magam, és odafigye-
lek mindenre, néha már nyikorog a 

testem. Persze egyelőre még csak je-
lezget… De ha csak jelezget, akkor 
is oda kell figyelnem, mert „szól”, 
hogy a 35 év az már nem 25…
– Akkor hát?
– Akkor hát itt állnak előttem 
az újabb feladatok, például az 
Európa-bajnokság meg a szep-
temberi budapesti világbajnok-
ság, amelyek ráadásul egymás 
nyakán lesznek, augusztusban 
és szeptemberben.

CSUPA SZÉPET, 
JÓT KAP
– Két kiemelt verseny egymás 
után. Hány csúcsformával?
– Eggyel, mert túl közel vannak 
ahhoz, hogy kétszer is tökéle-

tes állapotba kerüljek. Nem lesz 
könnyű, mert negyven napról, 
vagyis igencsak hosszú csúcsfor-
máról van szó, de majd megold-
juk az edzőimmel.
– Ha már szóba hozta őket… 
Gondolom, több időt tölt velük, 
mint bárki mással, s ők is így van-
nak ezzel.
– Annyira megszoktuk, megis-
mertük már egymást, hogy sza-
vak nélkül is tudunk beszélgetni. 
Különösen a lovas edzőmmel, 
Balaska Zsolttal, akivel 17 éve 
gyűrjük egymást.
– Az a négylábú, amelyik akkor 
született, amikor ön belevágott 
a „hosszú futásába”, ma már bi-
zonyára a kényelmes nyugdíjas 
éveit éli… 

– Nem mondom, hogy irigylem 
őt, de jó dolga lehet.
– Ezzel szemben ő nem állt sem 
olimpiai, sem világbajnoki dobo-
gón, ön viszont már hányszor…
– Persze, nehogy félreértse, 
nem panaszkodom, mert csupa 
szépet, jót, s mondhatom, eg-
zisztenciát kaptam a sporttól, 
ami mindenért kárpótol. S így 
lesz ez akkor is, ha majd tényleg 
„nyugdíjas” leszek, és csak nézni 
fogom a fiatalokat.

SOK AZ ESZKIMÓ…
– De hagyjuk a merengést, irány 
az Eb és a vébé…
– Már csak azért is, mert ezeken 
lehet, kell kiharcolni a tokiói 
olimpiai kvótát.
– És milyen lesz ez a harc?
– Nehéz, mert sok az eszkimó… 
Az Európa-bajnokságon az első 
nyolc között kell végezni, a vé-
bén meg az első háromban. Eb-
ből is látszik, hogy manapság 
az olimpia már nem csak addig 
tart, ameddig lemegy az adott 
versenyszám. Aki nincs topon 
már jóval előtte, annak annyi…
– Láttam néhány hete az Imre–
Lőrinc-futóversenyt és annak be-
futóját a Sportkastélynál. Nem volt 
mosolygós a célba érkezés után…
– Mutasson nekem egyetlen 
sportolót, aki mosolygós nyolc-
ezer métert követően. De ha 
már szóba hozta: 3:23-as ez-
reket futottam ott, ami töké-
letesen megfelelt nekem is, az 
edzőmnek is.

Pályakép – számokban

1-szeres olimpiai bron-
zérmes

2-szeres katonai világbaj-
nok

5-szörös világbajnok 
(egyéni, csapat, váltó)

6-szoros Eb-aranyérmes 
(egyéni, csapat, váltó)

11-szeres magyar bajnok

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dzabiban rendezték meg március 11. és 22. 
között a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokat. Tizennégy sportágban 62 magyar sportoló lépett 
küzdőtérre, s szerepelt kiválóan. A hazaérkezés után Juhász Józsefet, a Magyar Speciális Olim-

pia Szövetség dzsúdószakágának vezetőjét kértük értékelésre.

�Sokadik szezonjára készül a magyar öttusasport klasszisa, az olim-
piai bronzérmes Marosi Ádám, akinek néha-néha már jelez a teste, 
hiszen húszévnyi tusázás van már mögötte. Ettől függetlenül az idén 

a világbajnokság és az Európa-bajnokság is a célkeresztben áll.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A BUDAPEST FŐVÁROS 
XVIII. KERÜLET HELYI 

VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

Vidám tavaszköszöntő a pestszentimrei SportkastélynálSZABADIDŐ

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

A mozgóurna igénylését 2019. 
március 21-től lehet benyújtani.
• ONLINE igénylés 

o  ügyfélkapun történő azo-
nosítás nélkül (www.va-
lasztas.hu oldalon): a sza-
vazást megelőző 4. napon 
(2019. május 22. szerdán) 
16.00 óráig nyújtható be. 

o  ügyfélkapun történő azo-
nosítással: a szavazás 
napján (2019. május 26.) 
12.00 óráig nyújtható be. 

•    SZEMÉLYESEN történő 
igénylés
A szavazást megelőző máso-
dik napon (2019. május 24. 

pénteken) 16.00 óráig nyújtha-
tó be a helyi választási irodánál. 
• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik 
napon (2019. május 22. szerdán) 
16.00 óráig kell megérkeznie. 
•  írásbeli meghatalmazással 

rendelkező MEGHATALMA-
ZOTT útján történő igénylés 
o  a szavazást megelőző má-

sodik napon (2019. május 
24. pénteken) 16.00 óráig 
a helyi választási irodához 
vagy 

o  a szavazás napján (2019. 
május 26.) 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottság-
hoz nyújtható be. 

•  írásbeli meghatalmazással 
nem rendelkező ún. „KÉZ-
BESÍTŐVEL” (futár, hozzá-
tartozó vagy egyéb személy)
o  a szavazást megelőző negye-

dik napon (2019. május 22. 
szerdán) 16.00 óráig a helyi 
választási irodához vagy 

o  a szavazás napján (2019. 
május 26.) 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be, lezárt 
borítékban elhelyezve. 

A kérelmet a szavazást megelő-
ző második napon (2019. május 
24. péntek) 16.00 óráig lehet 
elektronikus azonosítással elekt-
ronikus úton vagy személyesen 
visszavonni, amennyiben annak 
feltételei már nem állnak fenn.

A kérelemnek tartalmaznia 
kell a mozgóurna-igénylés okát, 
valamint, ha nem a lakcímére 
kéri, akkor a pontos címet is, 
ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett 
személyes adatainak meg kell 
egyezniük az Ön lakcímkár-
tyáján feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi vá-
lasztási iroda a kérelmet el kell, 
hogy utasítsa.

Az elfogadott mozgóurna ké-
relem esetén a szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottság két 
tagja felkeresi Önt lakóhelyén 
vagy az Ön által, a kérelemben 
megadott más címen annak ér-
dekében, hogy szavazatát a moz-
góurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos 
módon”, azaz személyesen nem 
szavazhat.

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

A 2019. május 26. napjá-
ra kitűzött EP-választáshoz 
kapcsolódóan átjelentkezési 
kérelmet 2019. március 21-től 
lehet benyújtani 2019. május 
22. napján 16:00 óráig.

Az átjelentkező választó-
polgár 2019. május 22. nap-
ján 16:00 óráig módosíthatja 
vagy – levélben történő vagy 
elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén – 
visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét.

Az átjelentkező választó-
polgár 2019. május 24. napján 
16:00 óráig – személyes vagy 
elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén 
– visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét. 

Az átjelentkezési kérelem be-
nyújtásának szabályai:
A kérelemben feltüntetett 
adatoknak meg kell egyezni-
ük az Ön lakcímkártyáján 
feltüntetett adatokkal, ellen-
kező esetben a helyi válasz-
tási iroda a kérelmet el kell, 
hogy utasítsa.

Átjelentkezni bármelyik ma-
gyarországi településre (buda-
pesti kerületbe) lehet.

Minden településen (buda-
pesti kerületben) csak egyet-
len szavazókört jelölnek ki 
az átjelentkezéssel szavazók 
részére. Az átjelentkezéssel 
szavazásra szolgáló szavazó-
helyiség pontos címe kerü-
letünkben (1183 Budapest, 
Kossuth tér 2-4. – Sztehlo 
Gábor Református Gimnázi-
um) melyről a helyi választási 
iroda írásban is tájékoztatni 
fogja.

Átjelentkezés esetén is igé-
nyelhet mozgóurnát abban az 
esetben, ha egészségi állapota 
vagy fogva tartás miatt nem 
tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben.

Külképviseleti névjegyzék-
be vétel iránti kérelem be-
nyújtása 
Ha Ön magyarországi lakcím-
mel rendelkező választópolgár, 
de a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, lehetősége van arra, 
hogy a www.valasztas.hu oldalon 
elérhető, a szavazás lebonyolítá-
sában résztvevő külképviseleten 
(nagykövetségen vagy konzulá-
tuson) adja le szavazatát.

A 2019. május 26. napjá-
ra kitűzött EP-választáshoz 
kapcsolódóan külképviseleti 
névjegyzékbe vételi kérelmet 
2019. március 21-től lehet be-
nyújtani 2019. május 17. nap-
ján 16:00 óráig.

A külképviseleti névjegyzékbe 
vételi kérelem benyújtásának 
szabályai:
A kérelemben feltüntetett sze-
mélyes adatoknak meg kell 
egyezniük az Ön lakcímkár-
tyáján feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi vá-
lasztási iroda a kérelmet el kell, 
hogy utasítsa.

A névjegyzékhez benyújtott kérelmekkel kapcsolatos egyéb kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál 
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve telefonon a 296-1371-es telefonszámon, vagy látogassanak el a www.bp18.hu/valasztas oldalra.


