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Megéri a türelem!
 
Zavar nélkül kezdődött meg az M3 déli szakaszának a felújítása

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

„Imréről indultam kora reggel 
6 óra körül. Gyakorlatilag gyor
sabban jutottam be a munkahe
lyemre, mint ha Kőbánya felől 
közelítem meg a metrót” – írta 
Eszter az egyik XVIII. kerületie
ket tömörítő közösségi oldalon. 

„A Glorietten csend és nyu
galom. A megnövekedett busz
forgalommal járó zaj szinte 
nincs is. Jó (lesz) a közvetlen 

metrókapcsolat lehetősége a fel
újítás alatt is. Köszönet a busz
vezetőknek, hogy a nagy csuk
lósokkal nem száguldoznak a 
Goroszló utcában” – tette közzé 
a véleményét Judit ugyanitt.

Ezek a bejegyzések a 3as 
metró déli szakaszát célzó fel
újítási munkálatok megkezdé
se utáni napokban kerültek fel 
az internetre. Úgy tűnik tehát, 
hogy az első benyomások nem 
rosszak.

28 ÉVE SEMMI
Budapest közösségi közleke
désének – mint minden nagy
városénak – a metró jelenti a 
gerincét. A jelenlegi városve
zetés 2010 óta tartó munká
jának köszönhetően a főváros 
föld alatti közlekedésében je
lentős változások következtek 
be: végre befejeződött az M4
es metró évtizedek óta tartó 
építése, egészében megújult a 
kelet–nyugati M2es vonal, és 

most elérkezett az M3as teljes 
rekonstrukciója is. 

Ideje volt. Mindannyian 
emlékszünk a kimaradó vo
natokra, a Nagyvárad térnél 
füstölő kocsikra, az alagútban 
rekedő szerelvényekre. Tarlós 
István főpolgármester több
ször emlékeztetett, hogy a kék 
metró vonalán (a hétközna
pokban így beszélünk az M3
as vonalról mi, budapestiek) 
az építés 1990es befejezése 
óta nem végeztek semmilyen 
komolyabb felújítást. Elöre
gedett az infrastruktúra és a 
járműpark is. Márpedig ezt a 
vonalat munkanapokon 500 
ezernél több ember használja, 
akiknek jogos az igénye a pon

tos, megbízható és kulturált 
közlekedésre.

MINDEN ÁLLOMÁS 
AKADÁLYMENTES
A felújítást északról kezdték, 
ez a munkafolyamat a márci
us 30i hivatalos átadóünnep
ségig 17 hónapon át tartott. 
A korszerűsítés minden rend
szerre kiterjedt, s az építészeti 
átalakítás mellett elvégezték az 
akadálymentesítést is. Hatezer 
négyzetméter új falburkolat 
készült, körülbelül 7500 négy
zetméter járófelület újult meg, 
s mintegy 8000 négyzetméter 
mennyezetet, álmennyezetet 
építettek. Több mint 500 digi

tális, illetve statikus utastájé
koztató táblát helyeztek ki, és 
650 új hangszóró kapott helyet. 
Az állomások utastereibe az 
utasok biztonságának növelé
se érdekében mintegy 170 ka
merát építettek be. A meglévő 
mozgólépcsőket újra cserélték, 
a Dózsa György úti állomáson 
újabb mozgólépcsőket is épí
tettek, és felvonó is lesz. Fontos 
– amit Tarlós István is hangsú
lyozott az északi szakasz felújí
tásának befejezésekor –, hogy 
míg a 2es metró felújításakor 
két állomást akadálymentesí
tettek, addig a 3as metróvonal 
minden állomása akadálymen
tes lesz. 

Folytatás a 4. oldalon

ÉLETMENTŐ

A HAVANNA-LAKÓTELEP Kondor Béla sétányán 
található felnőtt háziorvosi rendelőben kor-
szerű defibrillátort adott át az önkormányzat 
nevében Ughy Attila polgármester, Dömötör 
István alpolgármester és Havasi Zoltán önkor-
mányzati képviselő április 3-án. Ezzel a kerület 
valamennyi felnőtt háziorvosi rendelőjében 
rendelkezésre áll az életmentő készülék.

ŐRT ÁLLNAK A FÁK

EZÚTTAL NEMCSAK A LEVEGŐ minőségének javítá-
sa, a városkép szépítése érdekében ültetett fákat 
és cserjéket a Halmi-erdő határában a Pilisi Par-
kerdő Zrt., valamint Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re önkormányzata és erdőgondnoksága, hanem 
szorosan vett feladatuk is lesz a növényeknek: 
az, hogy megakadályozzák az erdőben nem 
kívánt autós közlekedést és versenyzést.

ÁLLÁSBÖRZE

A MUNKAADÓK ÉS A MUNKÁT KERESŐ kerületiek 
egymásra találását célozta a Budapest Fővá-
ros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosz-
tálya és a XVIII. kerületi Hivatal által közösen 
szervezett állásbörze április 4-én a Rózsa 
Művelődési Házban. Az eseményre ellátogató 
érdeklődők azt is megtudhatták, hogy miként 
kell egy állásinterjúra jól felkészülni.

A VERS BŰVÖLETE

AZ ÁPRILIS 11-ÉN ÜNNEPELT Magyar Költészet 
Napjának jegyében tucatnyi eseményt szer-
veztek kerületünkben is. A változatos progra-
mok során versfát állítottak Pestszentimrén, 
továbbá számos helyszínen kiállításokkal, 
szavalóversenyekkel, neves művészek meg-
hívásával, koncertekkel igyekeztek a versek 
lélekemelő szerepére irányítani a figyelmet. 

VIDÁMAN INDULT

BEKÖSZÖNTÖTT A TAVASZ, amit a Sportkastély-
nál jókedvvel, bőséggel, tánccal, muzsikával 
ünnepelhettek a kerületiek. A Tavaszköszöntő 
hétvége elnevezésű rendezvényre április 6-án 
és 7-én családokkal népesült be a sportcsar-
nok melletti füves terület. A kellemes időjárás is 
hozzájárult ahhoz, hogy önfeledt, napsütéses 
hangulatban teljen a kétnapos program.

15. oldal 15. oldal2. oldal 5. oldal 6. oldal 9–10. oldal 11. oldal
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�BEVÁLTOTTA ÍGÉRETÉT A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT: A KÖ-
ZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS GÖRDÜLÉKENY MARADT AZ M3-AS METRÓ DÉLI 
SZAKASZÁNAK KORSZERŰSÍTÉSÉT CÉLZÓ MUNKÁK MEGKEZDÉSE UTÁN 

IS – IGAZOLJÁK EZT A LAKOSSÁGI VISSZAJELZÉSEK. CIKKÜNKBEN ÁTTEKINT-
JÜK, MILYEN VÁLTOZÁSOKKAL KELL SZÁMOLNI A FELÚJÍTÁS ALATT A DÉL-PES-
TI TÉRSÉGBEN.
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Minden felnőtt háziorvosi rendelőben van defibrillátorEGÉSZSÉG

BODZAY ZOLTÁN 

A Havannalakótelep Kondor 
Béla sétányán található felnőtt 
háziorvosi rendelőben az élet
mentő készüléket az önkor
mányzat nevében Ughy Attila 
polgármester, Dömötör István 
alpolgármester és Havasi Zol-
tán önkormányzati képviselő 
adta át április 3án. Egyben 
ki is próbálták a berendezést, 
amely első megszólalásaként 
ezzel a mondattal ad utasítást 
a kezelőjének: „Csatlakoztassa 
az elektródot!” 

A defibrillátor átadásakor 
Ughy Attila bejelentette, hogy 
ezzel a kerület valamennyi 
felnőtt háziorvosi rendelő
jében található és szükség 

esetén használható egy ilyen 
újraélesztő készülék. A pol
gármester elmondta, hogy 
évek óta van ilyen berendezés 
a polgármesteri hivatalban is, 
amely akár életet is menthet.

Dömötör István a készülék 
előnyeiről szólva utalt arra, 
hogy túl azon, hogy az önkor
mányzat megvásárolta a be
rendezést, az üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos 
költségeket is állja. 

– Még az idén a kerület 
összes művelődési intézmé
nyében, a Kondor Béla Közös
ségi Házban, a PIKben és a 
Rózsa Művelődési Házban is 
elhelyeznek egyegy defibril
látort – tájékoztatott az alpol
gármester.

Az intézményben rendelő 
dr. Kispál György háziorvostól 
megtudtuk, hogy a készülék 
könnyen kezelhető, így nem
csak az orvosok, hanem a lai
kusok számára is egyszerűen 
elsajátítható a használata. 

– Már maga az a tudat, 
hogy van egy ilyen defibril
látor a rendelőben, egyfajta 
biztonságérzetet ad. Ráadásul 
ezek a készülékek már újabb 
fejlesztések, amelyek analízisre 

is képesek, vagyis azt is meg 
tudják állapítani, hogy ha nem 
szükséges ez a fajta beavatko
zás. Voltak ugyanis gondok a 
korábbiakkal, amelyek akkor 
is ütöttek, amikor esetleg nem 
erre a kezelésre lett volna szük
ség. 

Kispál György hozzátette, 
hogy az orvosszakmában azt 
szokták mondani, először 
mindig a legsúlyosabb bajt 
kell orvosolni, s a szívmeg
állás ilyen. A készüléket az 
épület váróterében helyezték 
el, de ha életmentésre van 
szükség, akkor az orvosok 
természetesen ott lesznek, és 
megadják a szükséges segít
séget. 

�Természetesen az volna a legjobb, ha az újraélesztő készülékekre soha 
nem lenne szükség, ám a gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy előbb 
vagy utóbb mindegyik használata elkerülhetetlen. Éppen ezért örömhír, 

hogy immár Pestszentlőrinc-Pestszentimre valamennyi felnőtt háziorvosi 
rendelőjében rendelkezésre áll ilyen berendezés.
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„CSATLAKOZTASSA 
AZ ELEKTRÓDOT!”
Kéznél legyen, amire soha ne legyen szükség 

Folytatódik a program 
Sikeres az önkormányzatnak az a kezdeményezése, amely-
nek jegyében az elmúlt években defibrillátort telepítettek a 
háziorvosi rendelőkbe. A program tehát nem ér véget, mert 
a jövőben minden olyan helyen tervezik készülék elhelye-
zését, ahol nagyobb számban gyűlnek össze emberek, és 
szükség lehet az újraélesztésre. 

Az új, életmentő készüléknek mindenki örül
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információk
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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.

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.
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Pestszentlőrinc-Pestszentimrén az infrastruktúra korszerűsítése áll kiemelt helyen FEJLESZTÉSEK

JÓL JÁRUNK A KERÜLETI JÁRDÁKKAL 
Ez az, amire a felmérésben a helyiek szavaznak

BODZAY ZOLTÁN 

A járda a közterületnek olyan 
része, amelyet még az autósok is 
igénybe vesznek olykor, amikor 
kiszállnak a járművükből. Az idő
seknek, a babakocsival közlekedő 
kismamáknak és a közösségi köz
lekedést igénybe vevőknek pedig 
mindennapi terepük, így egyálta
lán nem mindegy, hogy a járdák 
felülete mennyire elhasználó
dott, feltöredezett vagy kátyús. A 
PestszentlőrincPestszentimrén 

2011ben útjára indított járdafel
újítási program keretében az ön
kormányzat a korábbról örökölt 
rossz állapotú járdákat igyekszik 
már kilencedik éve felújítani, illet
ve újakat is építeni.

ELSŐ HELYEN 
Év végi interjújában Ughy Attila 
a jövőépítés legfontosabb prog
rampontjai között említette, hogy 
2019ben kiemelt helyet kap az inf
rastruktúra fejlesztése: „Jelenleg az 

infrastruktúrafejlesztés áll kiemelt 
helyen, aminek révén folytatjuk a 
járdaépítési és a kerületi útháló
zatfelújítási programot, és javítjuk 
a közösségi közlekedés feltételeit.” 

Hogy erre van is igény, azt a 
bp18.hu weboldalon hónapok 
óta tartó felmérés igencsak iga
zolja. Ott arra a kérdésre vála
szolhatnak még most is a helyi 
lakosok, hogy a közelmúlt ke
rületi fejlesztései, beruházásai 
közül melyiknek örülnek a leg
jobban. A szavazásban magas – 

április közepén csaknem 63 szá
zalékos – aránnyal a járdák, utak 
felújítása szerepel az első helyen.

ASZFALT ÉS TÉRKŐ
Mint azt már többször is megír
tuk, a 2011ben elkezdett járdap
rogram ebben az esztendőben is 
folytatódik. Lévai István Zoltán 
alpolgármester elmondta, hogy 
jelenleg mintegy 620 kilométer 
aszfaltozott járda van a kerületi 
önkormányzat kezelésében. A 

járdafelújítási program keretében 
2016ban 14 kilométer járdát újí
tott fel az önkormányzat, 2017
ben 20 kilométert, 2018ban pe
dig újabb 24 kilométernyi járda 
rekonstrukciója valósult meg. 

A felújított járdák nagyobbik 
része aszfaltburkolatú, néhány 
kilométernyit pedig térkőbur
kolattal láttak el. Gyakori eset, 
hogy az utcákban élő fák gyöke
rei megemelik a járdát, ami egy 
mérték után balesetveszélyessé 
válhat. Az aszfaltozott szaka
szokon a stabilitás és a gyöké
rállóság növelése érdekében 8 
centiméter betont terítenek az 
aszfaltréteg alá. 

GONDOS 
ÜTEMEZÉS
Lévai István Zoltán hozzátette, 
hogy a járdaprogram 2011. évi kez
detétől napjainkig több mint 101 
kilométer hosszú járdát építettek 
vagy újítottak fel a kerületben. 

– Az átépítendő szakaszok 
tervezésénél mindig figyelembe 
vesszük a lakossági bejelentéseket, 
amelyek érkezhetnek a Városgaz
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
ügyfélszolgálatára, valamint a kör
zetek önkormányzati képviselői is 
tehetnek javaslatokat. Ezekből az 
információkból igyekszünk a le
hető legjobb ütemezést kialakítani 

ahhoz, hogy hol mennyi járdasza
kaszt építsünk vagy újítsunk fel. A 
veszélyes járdaszakaszok termé
szetesen prioritást élveznek.

FŐVÁROS ÉS 
KÖZÜZEMEK
Az alpolgármester elmondta, 
hogy idén 16 kilométer hosszú 
járda készül el. Nagy figyelmet 
fordítanak a kerület azon ré
szeire, utcáira, ahol eddig egy
általán nem volt járda. A cél az, 
hogy minden utcában legalább 
az egyik oldalon lehessen járdán 
közlekedni, ennek megfelelően 
tervezik a program egyes elemeit. 

A járdafelújítási program nem 
érinti a Fővárosi Önkormány
zat kezelésében levő főútvonalak 
mentén húzódó járdaszakaszo
kat, azokat az út kezelője építi át, 
ha meghibásodnak. Az elmúlt 
években épített és felújított 101 
kilométer tehát csak a Pestszent
lőrincPestszentimre önkormány
zata által finanszírozott rekonst
rukciót foglalja magában, ezen 
felül további járdák újulnak meg 
mindannyiszor, amikor az útpálya 
mellett a járdát is érintő közmű
felújítási munkát végeznek, mert 
ilyenkor a közszolgáltató cégnek 
mindig helyre kell állítania a fel
bontott szakaszt. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A kerület infrastrukturális beruházásainak egyik fontos eleme új járdák építése és a régiek felújí-
tása, amit az önkormányzat kilencedik éve tartó járdafelújítási programjában saját maga finanszí-
roz. Ebben az időszakban a kerület 101 kilométer új, illetve felújított járdával lett gazdagabb.

„Az átépítendő szakaszok tervezésé-
nél mindig figyelembe vesszük a lakos-
sági bejelentéseket” – mondta Lévai 
István Zoltán.

FELHÍVÁS
A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai várják 

a kerékpár-tulajdonosokat az ingyenes BikeSafe-regisztrációra.  
A kerékpárok adatait ingyenesen rögzíti a rendőrség egy nyilvántartási 

rendszerben, ami egy későbbi bűncselekmény esetén megkönnyíti a rendőrök 
munkáját, és elősegíti azt, hogy a bicikli mihamarabb visszakerüljön a jogos 

tulajdonosához.
Kerékpárjukkal az alábbiak szerint várjuk az érdeklődőket a regisztrációra.

Időpont: 
2019. április 25én 10 és 12 óra között 

Helyszín:  
XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (1183 Budapest, Üllői út 438.)

2019. MÁJUS 6. hétfő

(Thököly út – Üllői út sarok)
XVIII. KERÜLET, KOSSUTH TÉR

facebook.com/BringasReggeli18

6:30 és 9 ÓRA KÖZÖTT
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A metró felújítása kedvet csinálhat a kerékpáros közlekedéshez isKÖZLEKEDÉS

KÖZVETLENÜL A METRÓHOZ
Könnyítik a közlekedést a gyorsjáratok

Folytatás az 1. oldalról

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

BKK Futár Utazástervező – ezt 
mindenképpen érdemes meg
jegyezni. A számítógépről és 
okostelefonról is elérhető felület 
percre pontosan tájékoztat min

denről, ami a közösségi közleke
désben fontos. A főbb tudnivaló
kat alább tekintjük át.

ÉSZAKI 
TAPASZTALATOK
Már az északi szakasz felújításakor 
is alapgondolat volt, hogy a metrót 
meghosszabbított útvonalon járó 
pótlóbuszok váltsák ki. Ez együtt 
jár azzal, hogy egyes útszakaszo
kon átmenetileg buszsávot alakí
tanak ki (információ a bkk.hu ol
dalon), ami az autósoktól fokozott 
figyelmet és türelmet kíván. A kö
zösségi közlekedésben részt vevő
ket viszont a buszok kárpótolják, 
ugyanis sok helyről közvetlenül 
juthatnak el a metróhoz, vagy ér
hetik el akár a célpontjukat.  

KÖZVETLENÜL  
A METRÓHOZ
A XVIII. kerületben ez a köny
nyítés az újonnan indított 
gyorsjáratoknak köszönhető. 
Tekintsük át ezeket… A Glori
etttelep és a Havannalakóte
lep felől új gyorsjárat jár 194M 
jelzéssel a Nagyvárad térre, az 
M3as metró ideiglenes végál
lomásához. A Méta utca–Barta 
Lajos utca–Ady Endre út–Üllői 
út útvonalon közlekedő busz 
azoknak jelent könnyebbséget, 
akik az említett lakóövezetek 
vagy KispestKertváros felől 
szeretnék átszállás nélkül elér
ni az M3as üzemelő vonalsza
kaszát. A 194M busz a Havan
nalakótelep és a Nagyvárad 

tér között csak a Határ út és a 
Népliget csomópontnál áll meg. 

Az Alacskai úti lakótelep, a 
Nemes utca térsége, illetve Pest
szentimre felől a korábbi 254E 
busz 254M jelzéssel – szintén 
meghosszabbított útvonalon – a 
Nagyvárad térig jár. 

NEM CSAK  
A METRÓ FELÉ
Azok is jól járnak, akik nem a 
metróhoz szeretnének eljutni, 
hanem például a 4/6os villa
mos vonaláig. Pesterzsébet felől 
a Soroksári úton a Nagykörút 
felé tartó buszjáratok közleke
dését a BKK megerősíti, ennek 
keretében a Szentlőrinci úti 
lakótelep felől közvetlen gyor
sjárat indul 223M jelzéssel a 
Boráros térre. Az új buszjárat 
azoknak az utasoknak az életét 
könnyíti meg, akik a lakótelep, 
a Mártírok útja, a Lázár utca, 
az Eperjes utca, a Szabótelep, 

a Pacsirtatelep, SoroksárÚj
telep vagy akár Soroksár felől 
akarnak a Nagykörútra vagy a 
Nagykörúton keresztül a bel
városba jutni. Az új gyorsjárat 
a Soroksári úti irodakörnyezet 
kiszolgálása érdekében megáll 
a Haller utcai csomópontban is. 

BRINGÁVAL  
IS LEHET
Vannak, akik rendszeresen 
kerékpárral közlekednek, ők 
nyilván jól ismerik a kerékpá
rúthálózatot, de talán akadnak, 
akik éppen most, a metrófelújí
tás alatt kapnak kedvet ahhoz, 

hogy nyeregbe pattanjanak. 
Megtehetik, hiszen a délpesti 
régióból is vezetnek kerékpáru
tak a belváros felé. A KÖKItől 
a kispesti piacig kerékpársáv és 
kerékpárút váltakozik a Katica 
utca–Kossuth tér–Hunyadi utca 
mentén, majd az Ady Endre 
úton kerékpársáv vezet. A Határ 
út és a Száva utca között kerék
párút van, majd a Száva utcától 
a Zágrábi utcán közúton lehet 
továbbhaladni, vagy (a felüljá
rón átemelve a bringát) az Üllői 
út mentén kétirányúsított szer
vizúton. Bővebb tájékoztatás a 
https://kerekparosklub.hu/met
ropotlo/ oldalon olvasható.

Vélemények  
a Facebookról

Zsuzsanna: Ma este a 
194M-mel jöttem haza a 
Határ útról, nagyon gyors, 
csak egy megállót jöttem a 
Vörösmarty utcáig, 8–10 perc 
alatt itt volt. 

Kriszta: Ma reggel mentem a 
194M járattal a Kondortól, 10 
perc alatt a Határ úton volt.

Egy kis történelem

Az M3-as vonal Budapest harmadik, észak–déli irányú és 
leghosszabb metróvonala (a forgalmi hossza 17 kilométer). 
1970-ben kezdték el építeni, és az eredeti cél az volt, hogy az 
újpesti Szent István tér és a kispesti Vörös Csillag Traktorgyár 
között üzemeljen. A terveket időközben módosították, a vonal 
a Határ úttól Kőbánya-Kispest felé tért ki, hogy később folytat-
ható legyen Ferihegy felé.

�Az M3-as metró déli szakaszának felújítása alatt a legfontosabb 
változás a közösségi közlekedésben az, hogy a metrót pótlóbuszok 
váltják ki. Ez csak elsőre ijesztő, valójában így Pestszentlőrinc és 

Pestszentimre számos pontjáról átszállás nélkül lehet most eljutni a Nagy-
várad térre, a metró ideiglenes végállomására. 
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Ki-ki másképp gondolkodik az erdők használatáról KÖRNYEZETVÉDELEM

A múlt év kora őszén történt, 
hogy a Bókaykert focipályá
ján az egyik középkorú játékos 
rosszul lett. Szerencséjére vol
tak olyanok a környezetében, 
akik segíteni tudtak. Egyikük az 
újraélesztésben korábban szer
zett ismereteit tudta hasznosí
tani, míg egy 16 éves fiú – nem 
megszeppenve a feladattól – a 
szomszéd házak egyikéből te
lefont kérve hívta a mentőket. 
Ez a fiú az édesapja elmondása 
szerint a Bókaykertben rende
zett egyik korábbi katasztrófa
védelmi versenyen tanultakat 
követte.

Lévai István Zoltán a megnyitó 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
ezt a versenyt ugyan játékos for
mában igyekeznek megrendezni 
a szervezői már hosszú évek óta, 
de ez a játék azért elég komoly. 
Példát is mondott arra, hogy a 
katasztrófahelyzet mennyire a 
közelünkben lehet anélkül is, 
hogy tudnánk róla, hiszen az el
múlt hetekben Kispest és Lőrinc 
határán egy bombát találtak a 

Bozsik Stadion átépítése során, 
amit hatástalanítani kellett. 

Az alpolgármester reményét 
fejezte ki, hogy a versenyben 
részt vevők életében kevés olyan 
veszélyes helyzet fordul majd 
elő, amikor használniuk kell a 
versenyfeladatok megoldása so
rán elsajátított tudást. Ha mégis 
szükség lesz erre, akkor haszno
sul a versenyzők tudása.

A kilenc általános iskola és 
egy gimnázium 44 fős csapatai 
a délelőtt folyamán egy tíz állo
másból álló pályán mentek vé
gig, amely pontok mindegyikén 
ügyességi és elméleti feladatokat 
kellett megoldaniuk. A tűzvé
delmi, polgárvédelmi és rend
őrségi állomások mindegyikén 
az adott téma szerinti tudásukat 
bizonyíthatták a fiatalok, az ár
vízvédelmi állomáson például 
homokzsákokból kellett árvízvé
delmi gátat építeniük. 

A versenyt követő eredmény
hirdetésen mindenki örülhetett, 
mert valamennyi csapat kapott 
ajándékot, de a legjobban azért az 

első három csapat járt, amelyek 
egyegy tortát is hazavihettek vol
na, ha meg nem eszik azt helyben.

A díjat átadók között Lévai 
István Zoltán mellett ott volt Hod-
ruszky Csaba, a XVIII. kerületi 
Kormányhivatal vezetője, a helyi 
védelmi bizottság (HVB) elnöke, 
Bakos Gyula tűzoltó ezredes, az 
FKI Délpesti Katasztrófavédel
mi Kirendeltségének vezetője és 
Tordai László tűzoltó alezredes, az 

FKI XIX. kerületi Tűzoltóparancs
nokság parancsnoka. A győztesek 
jogot nyertek a fővárosi versenyen 
való elindulásra, amely után az or
szágos forduló következhet. 

Helyezések 
Általános iskolás kategória:
1. Vajksziget Általános Iskola
2.  Darus Utcai Magyar–Német 

Két Tannyelvű Általános Iskola
3.  Kassa Utcai Általános Iskola

Középiskolás kategória:
1.  Vörösmarty Mihály Ének 

Zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium 

B. Z.

ŐSFÁK – BÓKAYTELEP 
BÜSZKESÉGEI
Átfogó fanyilvántartást és ültetési programot szeretne 
megvalósítani a Bókaytelepen Tóth Kálmán, a körzet ön-
kormányzati képviselője. A felmérést már elkezdték.

– A Bókaykert és környéke ősfái részei a telep és a kerület környe
zeti örökségének, ehhez ragaszkodunk – mondta Tóth Kálmán, 
aki hosszú évek óta foglalkozik az állomány felmérésével. – Rend
szeresen járok ki az önkormányzat környezetvédelmi csoportjá
nak vezetőjével, Kirrné Feicht Ágnessel a szükséges munkálatokat 
felmérni, mert valóban rendkívüli kincs van a birtokunkban.

Mint a képviselő elmondta, szükség van a rendszeres gallyazásra, 
a viharban súlyosan megsérült és veszélyessé vált fák helyreállítására 
esetleg – ritkán – eltávolítására, a terület gondozására. Azt szeretné 
azonban, ha az összes feladat koordináltan és tervezetten történne.

– A felmérések azért fontosak, hogy tudjuk, melyek az elkor
hadt, a lakosságra veszélyes fák, amelyeket cserélnünk kell. Ugyan
akkor vannak olyan fák is, amelyeket szeretnék helyi védelem alá 
helyeztetni – avatott be Tóth Kálmán. – Erre azért is van szükség, 
mert a kerületrészben rengeteg építkezés zajlik, és sokszor jogsértő 
módon és indokolatlanul vágnak ki a tulajdonosok értékes fákat. 

Egy tervezett fakataszter tehát átfogó képet nyújtana az állo
mányról, és segítene abban, hogy a Bókaytelep ne veszítse el az 
arculatát.

– Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy megtartsa és fej
lessze a kerület parkvárosi jellegét. Ehhez minden lehetséges se
gítséget megad – mondta a képviselő, aki arra is felhívta a figyel
met, hogy a kerületiek idén is igényelhetnek ingyen facsemetét 
az önkormányzattól, és hogy a kerületben jelenleg is több fásítási 
program fut egyszerre.

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

K. Gy.

ŐRT ÁLLÓ FRISS FÁK ÉS CSERJÉK
Az erdő védelme érdekében ültették őket

A TORTÁRÓL LEMARADNI NEM KATASZTRÓFA
Huszonkettedszer versenyeztek a kerületi iskolák csapatai

BODZAY ZOLTÁN 

A Halmierdő egyik határában, 
a Lakitelek és a Bánfa utca talál
kozásánál április 9én fákat és 
cserjéket ültetett el az erdő be
járatánál a terület fenntartója, 
a Pilisi Parkerdő Zrt., valamint 
PestszentlőrincPestszentimre 
önkormányzata és erdőgondnok
sága. A 18 hársfa és ugyanannyi 
cserje ültetésének most egyfajta 
védelmi funkciója is volt.

KÖZÖS GONDOL-
KODÁSSAL
A faültetés helyszínén Ughy 
Attila elmondta, hogy a ta
pasztalatok szerint nagyon 
nehéz az ember és az erdő 
együttélése, hiszen az erdőt 
láthatóan sokféleképpen hasz
náljuk. 

– Azon a területen, amelyet 
most fákkal és sövényekkel 
igyekszünk bezárni, még lehet 

látni, hogy kocsinyom vezet be 
az erdőbe, ahol eddig motorral 
és autóval krosszversenyeket 
is rendeztek. Vannak, akik a 
funkciójának megfelelően pihe
nőhelyként használják az erde
inket, és úgy tekintenek rájuk, 
mintha a sajátjuk lenne, mások 
viszont megzavarják az erdő 
napi nyugodt életét – hangsú
lyozta a polgármester.

Arra a kérdésre válaszolva, 
hogy fenntartóként a Pilisi Par

kerdő Zrt. találtae ki a megol
dást, Ughy Attila elmondta, hogy 
közös gondolkodás eredménye 
volt. Nagyon sokrétű a feladata 
az erdőterület kezelőjének és az 
önkormányzatnak is egy olyan 
kerületben, ahol 500 hektárnyi 
erdő van, ráadásul többnyire 
összefüggő területekként.

A polgármester hozzátette, 
hogy a frissen ültetett zöld sáv 
várhatóan egymásfél év múlva 
teljes egészében lezárja majd 

a bejutást gépjárművel az er
dőbe, határvonalat képezve a 
külvilág és az erdő között. Az 
erdők témakörében folytatott 
vita időről időre lángra kap a 
XVIII. kerületben is, és nehéz 
azt olyan mederben tartani, 
amelyben a biztonságos erdő
járás, a szakmaiság és a hosszú 
távon fenntartható erdőgazdál
kodás is érvényesül.

EGYKOR ÉS MA
Nem mindenki tudja, hogy a 
kerületben található erdők nem 
őshonosak. A pesti oldalon az 
1900as évek elejére alig 100 
hektárnyi erdő maradt. Akkor 
a városvezetők úgy gondolkod
tak, hogy valamilyen módon 
változtatni kellene ezen. Ennek 
nyomán a harmincas évek elején 
rendszeres erdősítésbe kezdtek, 
aminek köszönhetően ma több 
mint 2000 hektár erdő található 
a pesti oldalon.

Az erdőtelepítők a főváros
nak ezen a részén részben a 
klimatikus viszonyok, részben 
a talaj minősége miatt sincse
nek könnyű helyzetben, mert 
nem lehet akármilyen fákat 
ültetni. Többek között az akác 
az, amely ezt a homokos talajt 
jól bírja, és megfelelően tud 
terjeszkedni a foghíjas terüle
teken.

ÜLTESS FÁT…
A Tízezer új fát Budapestre! 
program keretében a Főkert 
Nonprofit Zrt. 2019ig 8000 fa 
elültetését tervezte Budapes
ten, ám ezt a számot már az 
elmúlt év végéig meghaladták 
8238 fa elültetésével. A projekt 

indulását 2016ban jelentette 
be Tarlós István főpolgármes
ter, a program megálmodója 
Persányi Miklós, a Ligetpro
jekt kert és tájépítészeti beru
házásaiért felelős kormánybiz
tos volt. 

Kirrné Feicht Ágnes, az ön
kormányzat környezetvédel
mi csoportjának vezetője úgy 
informálta lapunkat, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat már 
most tavasszal is ültetett 30 fát 
a Cziffra György utcában és 14 
fát az Üllői úton, ahol a koráb
bi korhadt fákat pótolták, to
vábbá a Dózsa György utcában 
is négyet. Ezzel egyidejűleg el
kezdték a tavaly elültetett fák 
gondozását is. 

A csoportvezető azt is el
mondta, hogy idén is lehetett 
pályázni az Ültess fát kerüle
tünknek! akcióra. (A kerületi 
önkormányzat által finanszí
rozott faültetést a helyi lako
sok és intézmények egyaránt 
igényelhetik az ingatlanuk 
környékére.)

Ültess fát 
 kerületünknek! 

A kerületi önkormányzat 
a házak előtti utcafront 
zöldebbé tételére minden 
évben pályázatot ír ki 
facsemeték ültetésére. 
Általában üresen álló 
fahelyekre vagy kivágott 
öreg egyedek helyére 
kérnek a pályázók fákat. 
A önkormányzat akció-
ja keretében a fákat a 
Városgazda XVIII. kerület 
Zrt. kertészei ültetik el, 
a gondozásukat pedig 
a kérelmező lakosok 
vállalják.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Huszonkettedik alkalommal rendezték meg április 10-én a Bó-
kay-kertben az önkormányzat és a kerületi szakemberek szervezé-
sében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) által meghir-

detett katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt. A rendezvényen tíz helyi iskola 
4-4 fős csapatai mérték össze a tudásukat két korcsoportban.

�Ezúttal nemcsak a levegő minőségének javítására, a városkép szépítésére ültettek fákat és cser-
jéket a Halmi-erdő határában, hanem szorosan vett feladatuk is lesz a növényeknek, mégpedig 
az, hogy megakadályozzák az erdőben nem kívánt közlekedést és versenyzést.
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A TOVÁBBI BOLDOGULÁST SEGÍTIK
Álláskínálat és -kereslet találkozott a kerületi börzén

Huszonöt munkaadó mintegy 1000 állást kínált a Rózsa Művelődési HázbanKÖZÉLET

C S A T L A K O Z Z 
AZ 1000 SZÍV A DÉMÉTÉR HÁZÉRT
F OT Ó K A M PÁ N YÁ H O Z !

2019. április 24. 10.00-17.00
K5 Kult Bistro 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér

Egy portré fotóért cserébe egy szabadon választott pénzösszeggel 
segítheted a leukémiás gyermekek gyógyulását! 

Neked egy mosoly, egy emlék, számukra az élet.

XXI. 
HavaNNa 
üNNep

KONDOR BÉLA SÉ TÁNY / KÖZÖSSÉGI HÁ Z

2019.05.17-19.
cOmpAcT DIScOKASZA TIBI LL. juNIORfIeSTA

TÁNc VILÁGNApjA    Tú́ZIjÁTÉK    GYeRmeKpROGRAmOK 
INGYeNeS LÉGVÁR    ASZTALITeNISZ VeRSeNY

fÓ́ZÓ́VeRSeNY    mÁjuS 13-TóL VIDÁmpARK

A fó́zó́- és asztalitenisz versenyekre jelentkezni kondorkh@kondorkh.hu-on lehet.

Személyes jelentkezés: Kondor Béla Közösségi Ház recepcióján

BODZAY ZOLTÁN 

Mint valaha egy jobb koncert 
előtt, annyian várakoztak április 
4én a Rózsa Művelődési Ház 
előtt. Mintegy száz álláskereső 
várta a kapunyitást, amit követő
en elvegyültek a munkát kínáló 
cégek asztalai között, hogy kiki 
a maga képesítése, érdeklődése 
szerint tájékozódjon az állami, 
önkormányzati cégek vagy akár 
a multinacionális társaságok kí
nálatáról. Aztán még egyre jöttek 
az álláskeresők és az érdeklődők, 
mígnem a Rózsa nagy és kister
me tényleg egy nyüzsgő börzére 

hasonlított. Huszonöt munkaadó 
mintegy ezer állást kínált ezen a 
napon a művelődési házban.

György István a megjelent állás
keresők és a munkát kínáló cégek 
képviselőit úgy tájékoztatta, hogy 
a kormányhivatal, illetve a kerüle
ti hivatalok szakemberei az elmúlt 
időszakban a főváros különféle 
kerületeiben 22 ilyen rendezvényt 
tartottak. A kormánymegbízott 
azt is elmondta, hogy a hivatalá
nak sok más mellett az az egyik 
feladata, hogy segítse a munka
erőpiacon azokat, akiknek nincs 
állásuk, hogy mielőbb meg tudják 
teremteni az egzisztenciájukat. 

– Magyarországon az elmúlt 
időszakban rendkívül dinami
kusan fejlődött a munkaerőpiac, 
hiszen ma már 4 millió 480 ezer 
ember van jelen a munka világá
ban. Noha ezek a számok kevéssé 
foglalkoztatják azt az embert, aki
nek éppen nincs munkája, nagyon 
jelentős különbség, hogy 3 millió 
800 ezer ember vállán nyugszanak 
az ország terhei, vagy 4 millió 480 
ezer emberén – hangsúlyozta.

Ughy Attila emlékeztetett arra 
az időszakra, amikor 2012 tava
szán az első ilyen börzét szervez
ték a kerületben. A Malév – a tér
ség egyik legnagyobb munkaadója 

– összeomlásakor elsősorban a 
repülőtéren, illetve a légiiparban 
dolgozókat érintő krízishelyzetet 
igyekeztek kezelni. 

– Ma már a kerületi önkor
mányzatnak a munkakeresők és 
a munkát kínálók egymásra talá
lásának segítése mellett leginkább 
az a feladata, hogy lehetőséget te
remtsen azoknak a továbbképzés
re, akiknek van munkájuk – tette 
hozzá a polgármester.

A XVIII. kerületi Hivatal veze
tője, Hodruszky Csaba szerint ak
kor lehet sikeres egy ilyen rendez
vény, ha a legnagyobb problémával 
küzdő álláskeresők megtalálják a 
számukra fontos állást, ami for
dulópontot jelenthet az életükben, 
legyen szó diákról, aki az első 
munkahelyét keresi, kisgyermekes 
anyukáról, aki éppen vissza szeret
ne kerülni a munka világába, vagy 

akár egy ötven éven felüli ember
ről, akinek még nagyon fontos, 
hogy dolgozhasson.  A hivatalve
zető azt is elmondta, hogy Pest
szentlőrincPestszentimre mintegy 
százezer fős lakosságából a nyilván
tartott álláskeresők száma körülbe
lül 1200. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a börze nemcsak arról szól, 
hogy lehetőleg mindenki munkát 
találjon, hanem arról is, hogy mi
ként kell egy állásinterjúra felké
szülni, vagy például milyen módon 
kell egy önéletrajzot megírni.

Ennek megfelelően a szer
vezők kiegészítő programokkal 
is készültek. A színpadon pódi
umbeszélgetések hangzottak el a 
gyedről, gyesről visszatérők mun
kaerőpiaci lehetőségeiről, a fiata
lok elhelyezkedéséről, valamint az 
ötven évnél idősebbek munkavál
lalási esélyeiről.

Út a munkaerőpiacra 

Az Európai Unió által 
támogatott Út a mun-
kaerőpiacra elnevezésű 
kiemelt projekt 2015 
decemberében indult, és 
2021. október 31-ig tart. 
Budapesten a programot 
Budapest Főváros Kor-
mányhivatala bonyolítja le, 
szorosan együttműködve 
a kerületi hivatalokkal. A 
projekt célja a Közép-ma-
gyarországi régión belül 
Budapesten többek között 
a 25 év feletti álláskeresők, 
különösen az alacsony 
iskolai végzettségűek 
foglalkoztathatóságának a 
javítása, nyílt munkaerő-pi-
aci elhelyezkedésüknek, 
a közfoglalkoztatásból 
a versenyszférába való 
átlépésüknek az elő-
segítése. A programba 
eddig bevont álláskeresők 
száma 5107, közülük az 
alacsony iskolai végzett-
ségűeké 1392. Azoknak 
a száma, akik bérjellegű 
támogatásban részesültek, 
2403, a vállalkozóvá válási 
támogatásban részesülőké 
1064, míg munkaerő-piaci 
képzésen 1856 fő vett 
részt. A program helyi sike-
rét jól mutatja, hogy a XVIII. 
és a XIX. kerületben 2018 
márciusa óta összesen 59 
fővel – 1262 főről 1203-ra 
–, vagyis 4,7 százalékkal 
csökkent az álláskeresők 
száma.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya a XVIII. 
kerületi Hivatalával közösen állásbörzét szervezett április 4-én a Rózsa 
Művelődési Házban. A munkaadók és a munkát kereső kerületiek 

egymásra találását célzó eseményen György István kormánymegbízott és 
Ughy Attila polgármester is megjelent.
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Újabb 7,5 millió forint a gyermekegészségügynek KÖZÉLET

A támogatás forrása: a Köz
művelődési és Sport Közala
pítvány által elkülönített 1,6 
millió forint 

A RÉSZTVEVŐK KÖRE
–  A pályázaton részt vehetnek 

mindazok a kerületben dol
gozó, művészeti neveléssel 
foglalkozó pedagógusok, akik 
vállalják, hogy megszerzett ta
pasztalataikat beépítik tanórai 
tevékenységükbe, és ezt doku
mentálják.

–  Olyan, a kerületben a köz
művelődés területén, illetve 
múzeumban dolgozó mun
katársak, akik előadásokat, 
bemutatókat szerveznek a 
szélesebb közönségnek a bi
ennáléról, és elképzeléseiket, 
azok megvalósítását doku
mentálják.

–  Azok, a kerületi művészeti éle
tében szerepet játszó alkotók, 
akik vállalják, hogy közös ki

állításon mutatják be a tanul
mányút során szerzett tapasz
talataikat. 

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
A 30 főre szóló támogatás magá
ban foglalja az utazás, a szállás és 
a belépődíjak költségét, amit a 
nyertes pályázó az utazásszerve
zőnek számla ellenében befizet.
A pályázaton elnyert ösztöndíj 
egyéb célokra nem fordítható.
A nyertes pályázókkal a közala
pítvány szerződést köt.

A jelentkezési laphoz mellékel
ni kell egy maximum 30 soros (12
es betűméret) motivációs leírást, 
amely röviden bemutatja a pályázó 
szakmai tevékenységét, a tanulmá
nyúton szerzett tapasztalatok hasz
nosításának lehetőségeit.  

A tanulmányút időpontja: 
2019. szeptember 12–15. (Csü
törtöki közös indulás, vasárnap 
esti érkezés, három éjszaka szállá
son. Az utazás busszal történik.)

A pályázat kiírója a nyertes 
pályázókat a jelentkezési lapon 
megjelölt elérhetőségen 2019. 
május 10ig értesíti, és az önkor
mányzat honlapján nyilvánossá 
teszi az eredményt.  

A pályázat beadásának határ-
ideje: 2019. április 29.

A pályázatokat elektronikus for
mában a következő címre kérjük 
csatolt fájlként elküldeni: kozala
pitvany@brassoiskola.hu
Az email tárgyához írják be: 
Velencei Biennálé 2019 + a pá
lyázó neve

A jelentkezési lap és a pályá
zattal kapcsolatos további fontos 
információk elérhetők a bp18.hu 
honlapon. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat

Közművelődési és Sport 
Közalapítványának 

kuratóriuma

 ÁRVERÉSI FELHÍVÁS 
BUDAPEST FŐVÁROS  XVIII. KERÜLET 

PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

nyílt árverést hirdet

a tulajdonában lévő alábbi ingatlan megtekintett állapotban történő értékesítésére:
Budapest XVIII., Margó Tivadar utca, 150228/150 hrszon nyilvántar

tott, 4153 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület. Kikiáltási ár: bruttó 
203.497.000  Ft, azaz kétszázhárommilliónégyszázkilencvenhétezer forint 

(160.234.000 Ft + 43.263.000  Ft áfa).

Árverés időpontja:
2019. május 14én (kedd) 9.00 órától 

Árverés helye: 
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 

(1184 Budapest, Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró)

Árverési dokumentáció:
Az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő részvétel 
feltételeként – átvehető a Polgármesteri Hivatalban (III. emelet, 302es szoba)  

április 19től (péntek) ügyfélfogadási időben. 
Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

Ughy Attila
polgármester

SEGÍT A GYÓGYVARÁZS
Korszerű műszerekkel gazdagodott 21 intézmény a K&H-pályázattal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VÁROSKÉP 

A K&Hgyógyvarázs területi pá
lyázatot harmadik alkalommal 
hirdette meg a pénzintézet azzal 
a céllal, hogy olyan orvosi eszkö
zök beszerzését tegye lehetővé, 
amelyek, bár nem a legdrágáb
bak, hiányuk a mindennapi gyó
gyításban nagyon kritikus lehet. 
A műszerek mellett olyan szol
gáltatásokat is lehetett igényel
ni, amelyek a beteg gyermekek 
komfortérzetét javítják. 

Idén 45 intézmény pályázott, 
amelyek közül 22 nyerte el az 

igényelt eszközt. A nyertesek ki
választásába a helyi lakosság is be
leszólhatott, hiszen ők dönthettek 
arról, hogy melyik intézmény kap
ja az egyenként maximum bruttó 
350 ezer forintos támogatást. A 
K&H Csoport a dombornyomott 
Mastercard kártyával történő 3000 
forint feletti vásárlások után saját 
bevételéből egyegy forintot külö
nített el erre a célra. Az összegyűlt 
összeg több mint 341 ezer vásárlá
si tranzakciónak köszönhető. 

– A tény, hogy több mint 80 
ezer voks érkezett az intézmé

nyekre bankfióki és online szava
zásunkon, jól mutatja, hogy a he
lyi közösségek szívesen és aktívan 
vettek részt a döntési folyamat
ban, hogy a környezetükben me
lyik gyermekgyógyító intézmény 
kaphasson támogatást. Tudjuk, 
milyen fontos, hogy a beteg gyer
mekek a lehető legjobb feltételek 
között gyógyulhassanak, hogy 
minél hamarabb felépülve teljes 
életet tudjanak élni, ezért szeret
tük volna a pályázat segítségével 
betölteni azt az űrt, amelyet ezek
nek a mindennapi gyógyászatban 

szükséges eszközöknek a hiánya 
okoz. Újdonsült nyerteseinkkel 
most tovább bővült a K&Hgyó
gyvarázsprogram által támoga
tottak köre – mondta el Horváth 
Magyary Nóra, a K&H Csoport 
kommunikációs ügyvezető igaz
gatója. 

Az Országos Mentőszolgálat 
főigazgatója, dr. Csató Gábor ki
emelte:

– A 254 mentőállomáson 
mintegy 8000 bajtársunk teljesít 
szolgálatot. Évente 1,1 millió be
teget látnak el, köztük mintegy 
40 ezer gyermeken segítenek. A 
munkát nagyban megkönnyíti, 
és a mentés sikerességét elősegí
ti, ha a legkorszerűbb műszerek
kel lehet dolgozni. 

Az intézmények többsége 
az évek óta leggyakrabban igé
nyelt műszernek számító be
tegőrző monitort, illetve a vér

oxigénszint mérésére szolgáló 
gyermekpulzoximétert kérte, 
de olyan is volt, amelyik a digi
tális műszerek térhódításának 
jeleként CRPtesztelő készülék
re pályázott. Ez egy olyan esz
köz, amellyel a vérmintát ele

mezve egyetlen egyszerű teszt 
elvégzésével kideríthető, hogy 
vírusos vagy bakteriális eredetű 
megbetegedésről vane szó. Így 
a háziorvosok könnyebben hoz
hatnak helyes döntést a kezelést 
illetően.

A gyógyvarázsprogramról 

A K&H Csoport a gyermekegészségügy elkötelezett támo-
gatója, évről évre tudatosan törekszik arra, hogy a változó 
igényeknek megfelelő lehetőségeket kínáljon az intézetek és a 
szakemberek számára. A K&H-gyógyvarázsprogram kereté-
ben 2004 óta csaknem 661 millió forint értékben – összesen 
460 alkalommal – kaptak műszereket kórházak, mentőállomá-
sok és háziorvosi rendelők. 

A K&H a gyermekek testi gyógyulása mellett a lelki 
egészségükhöz is hozzájárul. A 2013 óta működő K&H-
gyógy varázs-mesedoktorok program mára az ország egyik 
legnagyobb önkéntes kezdeményezésévé vált, s általa bárki 
segítheti a kórházban fekvő gyerekek gyógyulását. Az ország 
48 kórházában várják személyesen az önkéntes meseolvasó-
kat vagy a K&H-gyógyvarázs Youtube-csatornáján keresztül 
akár videón is.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és 
Sport Közalapítványa pályázatot hirdet a Velencei Biennáléra szervezett tanulmányúton 
való részvétel ösztöndíjára.

�Huszonegy gyermekgyógyító intézmény – köztük a kerületi Béke téri 
rendelő, továbbá kórházi osztályok, gyermekorvosi rendelők, védőnői 
szolgálatok és egy mentőállomás – kapott összesen csaknem 7,5 

millió forint értékben a gyerekek egészségének megőrzéséhez és a min-
dennapi gyógyításhoz szükséges eszközöket. A K&H-gyógyvarázs területi 
pályázat nyerteseinek kiválasztásában a helyi közösségek is aktív szere-
pet vállaltak, hiszen az ő szavazataik alapján kerültek ki a nyertesek.
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Tízéves a Szamárfül művészi ötletbörzéjeKULTÚRA

Magukban minden bizonnyal 
jót mosolyogva a szituáción, 
előszeretettel örökítették meg 
a műalkotásokat az intelligens 
készülékük kamerájával a ven
dégek, ezzel igazolva az elmé
letet, miszerint az okostelefo
nok mára hozzánk nőttek. 

Kisbabáját a karjában tartó 
(és közben az alvó csöppsé
get a kamerával megörökítő) 
anyuka, mobilozó Mona Lisa 
vagy régi telefonokból össze
rakott szobor – csak néhány 

azon szatirikus alkotások kö
zül, amelyeket a tizedik Sza
márfül programon állítot
tak ki a Kondorban. A tárlat 
megnyitóját természetesen 
most is április elsején, azaz a 
hagyomány szerinti bolondok 
napján tartották. A hangulat 
mégis kicsit keserédes volt, 
ugyanis az  5KOR Képzőmű
vész Csoport nemrégiben el
hunyt alapító tagjára, Huller 
Ágostonra is emlékeztek az 
összegyűltek. Az idén jubiláló 

Szamárfül kiállítás ötletgazdá
ja, akit mindenki csak Guszti
ként emlegetett, súlyos beteg
sége miatt már érezte, hogy a 
mostani kiállításon nem lesz 
jelen.

– Nehéz ilyenkor vidám 
köszöntőt mondani, annak 
ellenére, hogy bolondok nap
ja van, és a kiállítás célja is az 
örömködés – kezdte a meg
nyitó beszédét Galgóczy Zol-
tán alpolgármester, aki Hul
ler Ágoston mellett a szintén 

nemrég elhunyt, a XVIII. 
kerületben számos kiállítást 
megnyitó P. Szabó Ernő művé
szettörténész nevét is megem
lítette, majd tetszését fejezte ki 
a képek láttán, és köszönetet 
mondott az 5KOR alkotóinak.

A megnyitó hangulatát Ko-
vács Ildikó hegedűművésznek, 
a kerületi Dohnányi Ernő 
Zeneiskola művésztanárának 
érzelmes szólója fokozta, s 
mintha néhány vendég sze
mében egykét könnycsepp is 
megcsillant volna.

Csakúgy, mint a kiállítás 
kurátorának, Árvay Zolta fes
tőművésznek, illetve Huller 
Ágoston özvegyének a beszéde 
alatt, akik köszönetüket fejez
ték ki a vendégeknek.

– Ez a nagy tömeg hűen 
mutatja a kötődésünket Gusz
tihoz – mondta a művésztárs, 
majd felidézte többek között 
az együtt töltött éveket és a 
Szamárfül kiállítás születését.

A szomorúságra a legjobb 
orvosság a humor és a jókedv, s 
ehhez a közönség éppen jó he
lyen járt. A megnyitón megje
lenő vendégek szemmel látha
tóan imádták az alkotásokat, 
ami elegendő bizonyíték arra, 
hogy nem hiába indították el 
tíz évvel ezelőtt a programot. 
A különféle technikákkal ké
szített képek – mozaikok, fo
tók, festmények – és a szobrok 
szamárfület mutattak a kor
nak, a művészek kifigurázták a 
társadalmat, amelyben élünk. 

Gáll Anna

HULLER ÁGOSTONRA 
EMLÉKEZTEK
Ironikus látvány, amikor egy, a mobiltelefonok korát és a kütyük túlzásba vitt használatát kifigurázó kiállításon (pontosab-
ban annak megnyitóján) a látogatók az okos szerkezeteiket szorongatva állnak a képek előtt. A Kondor Béla Közösségi 
Házban a saját szemünkkel is meggyőződhetünk arról, hogy a mobilok által uralt világban élünk.
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A MŰVÉSZETEK ÉS A FIZIKA 
VARÁZSLATOS VILÁGA
Huszonhárom éve rendezik meg a XVIII. kerületben az 
Országos Vers- és Prózaíró, Fotó- és Diaporámaversenyt. 
Az idei megméretés ünnepélyes eredményhirdetését és 
díjátadóját természetesen a szokásos helyszínen, a ver-
senyt rendező iskolában, a Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rei Felnőttek Gimnáziumában tartották március végén. 

A verseny szervezője, dr. Grünvald Mária intézményvezető 1996
ban rukkolt elő a pályázat ötletével, azóta pedig évről évre meg
rendezik az alkotói „összecsapást”. A kerületi önkormányzat által 
támogatott rendezvény zsűrije a 2018/2019es tanévben közel 
száz alkotó művét bírálta el. A 95 pályázó mintegy 150 pályamun
kát nyújtott be, amelyek közül nem volt egyszerű kiválasztani a 
nyertes alkotásokat. 

Az előző évekhez hasonlóan most is érkeztek be anyagok az ország 
legtávolabbi pontjairól is. Sopron, Nyíregyháza, Szeged és Jászberény – 
csak néhány azon települések közül, ahonnan neveztek a versenyzők. 
Az ünnepélyes díjkiosztón az okleveleket és a nyereményeket Galgóczy 
Zoltán alpolgármester adta át Grünvald Mária társaságában. 

A versenyt követően Bagi Irma Hajnalka, a gimnázium igazga
tóhelyettese előadást tartott az Eötvös 100 emlékév jegyében, vagyis 
a magyar tudományos élet meghatározó alakja, Eötvös Loránd fizi
kus halálának századik évfordulója alkalmából. A tanárnő eközben 
érdekes és beugratós kérdéseket tett fel a közönség soraiban helyet 
foglalóknak, s a helyes válaszért csokoládéval jutalmazta a verseny
zőket. A gimnázium egyik tantermében – amelyet Eötvösteremmé 
kereszteltek át erre a napra – Bagi tanárnő különféle izgalmas kísér
letekkel varázsolta el a nézőket, beavatva őket a fizika csodálatos és 
ámulatba ejtő világába – legalábbis annak egy kis szeletkéjébe.

A versenyzők, az őket kísérő hozzátartozók és a nézők egy iga
zán emlékezetes nappal gazdagodtak – csakúgy, mint a gimnázi
um diákjai és tanárai.

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

-gáll-

VERSEK ÉS KÉPEK  
SZÁRNYÁN 
És akkor megszólalt Turek Miklós hangja a PIK Galériá-
ban április 3-án… No, nem a színpadról, ahonnan vár-
tuk, hanem egy rejtettebb sarokból indult Nágel Kornél 
grafikusművész és Turek Miklós színművész Vers-kép 
című közös estje, amelyet a Magyar Költészet Napjának 
tiszteletére rendeztek.

A rendhagyó koreográfia izgalmasabbá varázsolta a művészek 
hódolatát Petőfi Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Faludy 
György, Weöres Sándor és Pilinszky János munkássága előtt.

Lazán, ám érzelmekkel töltve tárta elénk Nágel Kornél a művé
szi életútját. Megmegállt a versrészlettel kombinált grafikai alko
tásai előtt, majd Turek Miklós kellemes orgánumának segítségével 
összedolgozta a két művet.

Erős túlzás volna megszokottnak mondani a színpadi megje
lenéseket, mert hol az egyik, hol a másik művészember a színpad 
valamelyik szegletében ülve „adott elő”. 

A grafikusnak a hallgatósággal megosztott, az alkotó feladatai
ról szóló gondolataiból álljon itt egy rövid idézet: „Az illusztráci
ók számomra elsősorban a versek mélyebb és másfajta megélését 
jelentik, és azokra az alkotókra, akiknek az irodalmi művei meg
érintenek, a megismerésüktől kezdve példaként tekintek. Azt az 
élményt, amit ők nyújtottak, csak úgy tudom elmondani, hogy 
egy kicsit más szemszögből bemutatom, a műveik képben kifejez
ve milyen hatással voltak és vannak rám. A versek és képek szár
nyán utazni és utaztatni, gondolni és gondolkodtatni, kiszakadni 
és kiszakítani. Ez a mi célunk, feladatunk.” 

A kiállítás április 19ig várja a látogatóit. 

-gönczöl-

Bőrszín és származás? Már a színpadképességhez is anyakönyvi 
kivonat szükségeltetik? Nem elég a tehetség? Pedig hát a színészek, 
ugye, alapból festik magukat…

Hát, én teljesen el vagyok képedve! – mondta Jolán (és valóban, látszott is rajta). – Tudtátok, hogy a Magyar 
Állami Operaház tele van migránsokkkal? Nem tudtuk. Illetve persze hogy hallottunk az ügyről (főleg 
Erzsébet, aki mindig is kiemelten érdeklődött a magas művészetek iránt). De azért hagytuk, hogy Jolán 
mesélje el, a maga módján. Így mindig sokkal szórakoztatóbb.

Jolán szerint az Operaházban (rögtön javítom: az Erkelben, hiszen az Operát éppen felújítják) került színpadra 
Gershwin örökbecsű műve, a Porgy és Bess, amellyel az utóbbi időben az a baj, hogy a jogörökösök ragaszkodnak 
ahhoz, hogy csakis – hm, vigyázzunk a kifejezésekkel! –afroamerikai művészek léphetnek fel benne. De mert a mi 
operánkban momentán hiány van belőlük, zofort hozatni kellett egy szekérderéknyit a fekete földrészről, ami nem 
lehetett könnyű, ugye, a kerítés miatt. „Képzelhetni, mennyi huzavona volt a határon a vízumokkal! De hát  nemzeti 
érdekről van szó, az előadás nem maradhatott el, nyilván közbelépett a belügyminiszter vagy talán maga a brüsszeli 
bíróság…” („Strasbourgi” – vetette közbe Erzsébet, de csak mintegy mellékesen.)

No szóval! (Jolán lélegzetet vett. Azt nagyon tud!)
De akkor már kénytelen voltam közbeszólni. „Aranyom! Nem egészen jól tudod. Nem arról van szó, hogy fe…, 

né…, vagyis afroamerikai művészeket kellett sebtiben leszerződtetni, hanem valahogy jogilag kellett rendezni ezt a 
kényes kérdést. A káposzta is megmaradjon, meg a kecske is jóllakjon. Várjatok csak, a kecskéket mostanában minek 
kell nevezni?! Mert úgy hallottam, érzékenyek azok is, de piszkosul.”

 Jolán ráncolta a homlokát, mi (Erzsébettel) mulattunk – de csak szordinósan. Ugye, van abban valami nagyon-na-
gyon keserű, amikor egy magyar színigazgatónak nyilatkozatot kell kérnie magyar művészeitől, hogy ők isten bizony 
fekete-afrikai gyökerekkel rendelkeznek, az identitásukról nem is beszélve. Csak azért, hogy felléphessenek egy 
operában, amelynek a szereplői né…, fe…, afroamerikai emberek. Mert ez így PC. (Ez a „politikailag korrekt” rövi-
dítése. Ami nem egészen ugyanaz, mint az én időmben a comme il faut volt.) 

Ilyenkor örülök, hogy nyugdíjasként már nem engedhetem meg magamnak, hogy operába járjak. Mert betegre 
röhögném magamat, miközben nézném e két szánandó ember szomorú törénetét (és hallgatnám a csodálatos dal-
lamokat: Summertime; Oh, I got plenty o’ nuttin’ és a többit). Most gondoljatok bele! Az orosz zsidó származású 
Gershwin megírja a múlt század 30-as éveiben a művét, megteremtve ezzel az amerikai operát… jut eszembe, 
gyűjtött is elég parazsat a fejére szegény. Hiszen sem Porgy, sem Bess nem a mintapolgár leképezése, vastagon 
meg is vádolták, hogy rasszista lenézéssel tekint a hőseire. Egy Gershwin! Megáll az ész. (De aztán persze „meg-
bocsátottak” neki. Hja, világsiker!) Most meg „marhapasszus” kell ahhoz, hogy valaki elénekelhesse ezeket a 
klasszikus szerepeket!

Szerintem élnek még, akik emlékeznek a Carmen Jones című amerikai filmre (Bizet operájának modern feldolgo-
zása, fekete szereplőkkel) – Istenem, Dorothy Dandridge, Harry Belafonte –, ugyanis nálunk is bemutatták valamikor 
a 60-as években. Nem hallottam róla, hogy a film szereplőinek igazolniuk kellett volna spanyol, illetve cigány (par-
don, pardon – roma!) származásukat. Nem is értem, hol voltak ilyenkor a jogutódok?!

Azt azért talán nem kell mondanom, hogy Jolánt végül is nem volt valami könnyű megnyugtatni. Most akkor mi 
van? De hát ő azt hallotta, hogy egy valóságos migráns bacchanália volt az Erkel Színházban! 

Tehát egyáltalán nem nyugodott meg.
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 Egy rendkívüli versszínház Pestszentimrén KULTÚRA

Sokan panaszolják, hogy ke
vesen olvasnak verset Magyar
országon. Bizonyára így van, 
mégsem múlik el a költészet 
szeretete, az irodalomkedvelők 
szívesen vesznek a kezükbe ilyen 
köteteket és váltanak jegyet ver
ses színpadi előadásokra.

Verset mondani sokféle
képpen lehet, és ennek is erős 
hagyománya van a magyar kul
túrában. Ahogy Turek Miklós 
csinálja, az azonban rendkívü

li. A Versszínház kifejezés nem 
csak egy név: Turek valóban 
színházi eszközökkel, színpadra 
alkalmazva mondja el a verse
ket. A kiválasztott és összeszer
kesztett művek, részletek egy 
meghatározott tematika köré 
épülnek, és összességükben egy
egy élethelyzetet jelenítenek 
meg, egyegy történetet monda
nak el. Turek bátran használja a 
színházi eszközöket a díszletek
től és jelmezektől kezdve a kom

ponált fénytechnikán át a kame
ráig és a kivetítőernyőig. 

A Pestszentimrei Közösségi 
Ház hosszú ideje dolgozik együtt a 
Versszínházzal, Turek Miklós már 
több produkciójával járt az itteni 
színpadon. Április 14én a Magyar 
Költészet Napja rendezvénysoro
zathoz kapcsolódóan a Lelkem, 
Aranyom című Petőfi–Aranyösz
szeállítással látogatott el a házba. 
És ezúttal is sikert aratott.

-keg-

ARANY A LELKE
Kivételes ötlet volt Turek Miklós színművésztől, amikor bő egy évtizeddel ezelőtt megala-
pította a Versszínházat. Április 14-én Petőfi–Arany-műsorával szerepelt Pestszentimrén.
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TAVASZVÁRÓ KISZEBÁBÉGETÉS
A tavasz várása április közepén már érthető igény, főleg akkor, ha hűvösebb az idő. 
A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola udvarán „befűtöttek” a diákok, kiszebá-
bot égettek.

De mi is az a kiszézés? – talán sokan nem is tudják, pedig több száz éves hagyományra tekint vissza.
– Ez egy vidám télűző népszokás – hallottuk a rendezvény házigazdájától, Kuti Margit iskolaigaz

gatótól –, amelynek keretében a falubeliek a hideget, betegséget és félelmet jelképező, szalmából ké
szült kiszebábot vidám menetben körbehordozzák, majd a falu végén elégetik. Iskolánk tavaszváró 
projektje is ennek az ünnepnek a mintájára épült föl.   

Miközben az igazgatónő mesélt, az udvaron zsibongtak a gyerekek, több mint kétszázan.
– A diákok egy héten keresztül készülődtek – folytatta –, tavaszköszöntő népdalokat, rigmusokat, 

tavaszváró verseket és népi találós kérdéseket tanultak. Népi játékokat játszottak, közben osztályon
ként és egyénileg kiszebábokat készítettek, plakátot és meghívót terveztek. Sokat dolgoztak a sikerért. 
Bár a néphagyományok az óvodában és több általános iskolai tantárgyban is megjelennek, mégis sok
szor tapasztaljuk, hogy a gyermekek számára túlságosan elméleti ezek megközelítése. Valljuk, hogy 
a néphagyományok játékos formában való megismertetését már óvodáskorban érdemes elkezdeni.

Az iskolásokat és az óvodásokat egy nagy körbe gyűjtötte Gorácz József néptánctanár, a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, aki irányította a közös táncot és játékot. Élen jártak a tanít
ványai, a délutánonként a Cinege, Szederinda, Kenderkóc és Bokréta néptánccsoportba járó „szent
lőrinces” diákok. Biztató szavára a sokadalomból egyszerre emelkedtek a levegőbe a kiszebábok, 
amelyeket a tréfás szépségverseny zsű
rije értékelt.  A talpalávalót a BaHorKa 
Társulat népzenészei húzták, a kiszebá
bokat a gyerekek nagy lendülettel, ne
vetve dobták a lobogó tűzbe, s közben 
rigmusokat kiabáltak. A ritmust a Szi
várvány, a Napraforgó és a Liliomkert 
óvoda növendékei ütötték fedőkön és 
fazekakon.

„Haj, ki, kisze, haj, jöjjön a tavasz, 
vesszen a tél! Haj, kisze, haj!” – énekelte 
mindenki, és valóban, az égiek kegyesek 
voltak, mert kisütött a nap. 

Az eseményen részt vett Szarvas Atti
la alpolgármester is, aki nagyon élvezte a 
vidám télűzőt.

(temesi)

DALLAL INDULT A NAGYHÉT 
A nagyhét fontos indító eseménye volt a kerületben az Új Advent Kórustársaság hang-
versenye, amelyet április 13-án adtak a Rózsa Művelődési Házban.

Mi az, hogy kórustársaság? Különös megnevezés. Az Új Advent Kórustársaság nem állandó létszámú 
kórus, hanem egy bővebb létszámú közösség, amelynek tagjai felváltva, az aktuális eseményre készül
ve kapcsolódnak be a munkába. Ügyes modell, hiszen a társaság hosszú múltra tekint vissza, és bár 
bázisa a XVIII. kerület, sokat vendégszerepelnek.

Virágvasárnap vigíliáján hagyományosan hangversenyt adnak, így köszöntve az ünnepet. Virágva
sárnap a húsvét előtti utolsó vasárnap, amikor a hívő emberek Jézus jeruzsálemi bevonulására emlé
keznek, annak vigíliája pedig a szombat este. Az Új Advent kóruskoncertje szimbolikusan a nagyhét 
kezdetét jelentette a kerületben.

Az esemény fővédnökeként Ughy Attila polgármester arról beszélt, hogy az ünnep és így az azt beha
rangozó koncert is Isten békéjét közvetíti, ami húsvét lényege. Beszélt arról is, mennyire fontos, hogy ilyen 
jól működő, aktív közösségek működjenek a kerületben, hiszen ezek képezik a tágabb közösség alapját.

K. Gy.

Hogy hol az igazság és kinél? – nehéz eldönteni, de egy biztos: a bírónál, aki lehet persze itt a földön 
élő, de lehet odafönt, az égben élő is. A vallásoktatás szerint a legfőbb bíránk Isten. Nos, keddenként, 
öt héten át délutánonként dr. Makkos Norbert bíró avatja be az érdeklődőket a polgári és a bibliai igaz
ságszolgáltatás útvesztőibe, kérdéseibe, ellentmondásaiba. Az első előadás ezt a címet kapta: Vane 
korrupciómentes igazságszolgáltatás? Az alcíme pedig: Mi befolyásolja az emberi ítéleteket, és mi 
befolyásolja Istent?

Az előadó először a korrupció kérdéséről beszélt.
– Ami nálunk teljesen normálisnak számít, hogy az orvosoknak hálapénzt adunk, az Nyugaton 

büntetendő. Mindenütt másmás a megítélés. A bíróságok nálunk függetlenek, a legkevésbé befolyá
solhatók. Többszintű a bírósági rendszer, első fokon nem érdemes lefizetni senkit, másodfokon pedig 
már kettőt kellene, ami nehéz.

– Egy biztos, a mennyei bírót nem lehet korrumpálni! – tette hozzá az előadó, majd feltette a kér
dést: Isten mennyivel jobb bíró, mint én? Miben jobb? A „kollégának” könnyebb dolga van, mint 
nekem, hiszen ő mindent lát, mindenütt ott van, mindent tud rólam. Én nem ismerem a vádlottat, 
az ügyét is csupán részleteiben. A földi bíró csak a rendelkezésre álló bizonyíték alapján ítélkezhet, és 
nem igazságos, hanem jogszerű ítéletet hozhat. Isten a legjobb bíró, mindent tud, nem lehet becsapni, 
és senki sem tudja befolyásolni!

Makkos Norbert végezetül azt kérte a jelenlevőktől, hogy az április 9i alkalomra Mi az igazság? 
Mit gondolunk az igazságról? címmel írjanak „házi feladatot”. Annak az előadásnak a címe: Hogyan 
deríthetem ki az igazságot? Az alcíme: Mennyire relatív az „én igazságom”?

Érdemes beharangoz
ni a sorozat többi előa
dását is. Április 16án: 
Mit tehetek, ha kezessé
get vállaltam? (A bibliai 
kezes), 23án: Honnan 
tudhatom, hogy folyike 
velem szemben büntető
eljárás? (Lehetséges, hogy 
bepereltek, és nem is tu
dok róla?), 30án: Mit 
tehetek a kegyelmi eljárás 
alatt? (Mi a különbség a 
köztársasági elnök által 
adható és az isteni kegye
lem között?)

Ne hagyjuk ki egyik 
ingyenes előadást sem…

-temesi-

VERSJÁTÉKFESZTIVÁL 
NYUGDÍJASOKNAK
A Somogyi László Szociális Szolgálat lőrinci gondozóházában április 12-én a verseké volt 
a főszerep. Ekkor rendezték meg a Magyar Költészet Napja alkalmából a kerületi nyug-
díjasoknak a versjátékfesztivált, ahol valóban nem az eredmény, hanem a részvétel és a 
költemények szeretete számított.

Megtelt ezen a napon az épület egyik terme, ahol a zsűri tagjai külön asztalnál ültek, míg a versmon
dók – főleg a kerületi szociális gondozókból érkezők – a nézőtéren vártak a sorukra. Mielőtt azon
ban előadták volna kedvenc költeményeiket, Bálint Ramóna, az intézmény vezetője a köszöntőjében 
örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számban, 31en neveztek be a fesztiválra, azaz ilyen sokan szeretik 
a verseket. Persze azok is szerethetik nagy költőink sorait, akik nem mernek, nem akarnak kiállni a 
színpadra…

Havasi Zoltán önkormányzati képviselő egy személyes példával köszöntötte a résztvevőket:
– Nekem a gimnáziumban remek tanáraim voltak, nekik köszönhetem, hogy megszerettem a ma

gyar költészetet, egyegy vers azóta is végigkíséri az életemet – mondta. – Mi, magyarok, szerencsé
sek vagyunk, mert igen sok költőóriásunk van, akiknek a műveiben gyönyörködhetünk, akiknek a szép 
gondolatain elgondolkodhatunk. Az olvasás egy misztérium, amely közben a költő és az olvasó között 
kapcsolat jön létre, s a versíró sorai olyan kapaszkodót jelenthetnek, amely sokszor átsegít az élet nehéz
ségein. Nagyon örülök, hogy ez a rendezvény létrejött, és remélem, hogy a jövőben is találkozunk ezen 
az önkormányzat által támogatott versfesztiválon

A zsűri elnöke Tósoki Anikó előadóművész volt, aki néhány jó tanáccsal is ellátta a verselőket, köztük 
a legfontosabbal: Ne izguljanak!

– A verselés sohasem kényszer, hanem boldogság. Ez itt nem verseny, hanem örömünnep, játék, fesz
tivál, ahol nincsenek helyezettek, mindenki nyertes lesz, az indulók és a hallgatóik is – tette hozzá, majd 
elárulta, hogy ő versekkel fekszik, versekkel kel, neki mindennap a költészet napja…

Hallgatva az idős emberek versmondását – akik oklevelet vehettek át a fesztivál végén –, valóban 
mindenki nyertes volt.

Temesi László
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ÉGI-FÖLDI 
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS  
Különleges előadás-sorozat indult április 2-án a Kondor Béla Közösségi Házban Öt be-
szélgetés egy bíróval címmel. A téma a polgári és a bibliai igazságszolgáltatás. 
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TEMESI LÁSZLÓ 

Az ünnepélyes megnyitóig egy 
vonat monoton zakatolása hal
latszott a művelődési ház elő
csarnokában – utalva a szárszói 
tragédiára, a nagy költő vonat
balesetére –, majd Hobó, azaz 
Földes László lemezről mondott 
verset. Ezt követően Varga Fe
renc intézményvezető köszön
tötte a megjelenteket, köztük 
Ughy Attila polgármestert, Gal-

góczy Zoltán alpolgármestert és 
Havasi Zoltán önkormányzati 
képviselőt.

– Ez egy kiemelt eseménye 
költészeti sorozatunknak az Ady 
100 jegyében – mondta Varga 
Ferenc. – Nemrég járt nálunk 
Lackfi János költő, hamarosan 
jön hozzánk zsűrielnökként 
Varró Dániel költő a kerületi di
ákoknak rendezett Szívdesszert 
vers és prózamondó versenyre, 
s még e hónapban megrendez

zük a nyolcadik nyugdíjas köl
tészetnapi versjátékfesztivált. A 
ház mindig nyitva áll az önkor
mányzat által támogatott hason
lóan magas színvonalú rendez
vények előtt, mert továbbra is 
próbálunk értékeket közvetíteni.

OLVASSUNK MINÉL 
TÖBB VERSET
A köszöntő után Ughy Attila 
nyitotta meg a kiállítást. Mon

dandójának lényege így foglal
ható össze:

– József Attila születésnap
ját a költészet napjává emelte 
az utókor. Az igazán nagy köl
tő onnan ismerszik meg, hogy 
költeményeinek egyegy sorát, 
versszakát magunkévá tesszük, 
idézzük. Az irodalomnak, a lí
rának az a feladata, hogy meg
indítsa a lelket. Koscsó László 
gondolatokat festett meg, a 
vásznain láthatjuk, hogyan 

hatnak művészetére a nagy köl
tő gondolatai. Ez a képzőművé
szet és a líra nagy találkozása. 
A költészet napjának és ennek 
a kiállításnak is az az üzene
te, hogy olvassunk minél több 
verset. Jó barangolást kívánok 
József Attila és Koscsó László 
univerzumában!

EGY VERS, 
HARMINC KÉP
 D. Udvary Ildikó művészettörté
nész a következőképp méltatta a 
kiállítást:

– Koscsó László festőmű
vész vizuális projektjének té
mája József Attila Tiszta szív
vel című verse, mely 1925. 
március 25én jelent meg a 
Szeged című napilapban. Ez 
sorsfordító mű, hiszen ezért 
tanácsolta el a költőt a tanítás
tól Horger Antal nyelvészpro
fesszor, „az egyetem fura ura”. 
Sorsfordító volt azért is, mert 
meghozta az ifjú költő szá
mára az irodalmi elismerést. 
A festőművész harminc tétel
ben dolgozza fel, kelti életre 
a verset. Harminc önállóan 
is értelmezhető kompozíció
ban. A versben található sza
vak atomjaikra bomlanak, és 
a képi struktúra új rendjébe 
olvadnak. Egy különleges él
ményre, felfedezésre hívnak 
Koscsó László József Attila 
versére készült parafázisai.

LÉPÉSRŐL 
LÉPÉSRE
A kerületben élő Koscsó Lász
ló lapunknak elmondta, hogy 
a harminc etűd egy év kitartó 
munkájának az eredménye.

– Az volt a célom, hogy új
szerűen és egyénien tárjam fel a 
Tiszta szívvel című vers gondo
latvilágát, üzeneteit, költői kife
jezéseit a képzőművészet sajátos 
eszközeivel. Elzárkóztam a költe
ményillusztrációtól, az ábrázolási 
kényszertől, a sztereotípiáktól, és 
a tipográfia eszközrendszerét vá
lasztottam kifejezési eszközül. A 
verset harminc tételre bontottam, 
egyegy képi üzenetre, amely oly
kor csupán egyetlen szóból áll, 
máskor több szóból.

Az alkotások követik a vers 
felépítését, a látogatók így lépés
ről lépésre elolvashatják a teljes 
művet, miközben vizuális élmé
nyekkel gazdagodnak. 

A kiállítás megnyitóján Tó
soki Anikó előadóművész József 
Attilaverseket mondott, majd 
a színházteremben a Cabaret 
Medrano zenekar igen színvo
nalas költészetnapi koncertet 
adott, melyen a másfél óra alatt 
Ady Endre, Weörös Sándor, 
valamint saját versek csendültek 
fel a zene nyelvén.

A Koscsóképeket az intéz
mény nyitvatartási idejében, 
9–19 óráig, április 24ig „olvas
hatjuk” és élvezhetjük.

József Attila Tiszta szívvel című verse inspirálta a képeketKULTÚRA

GÖNCZÖL ANDRÁS  

Házigazdákhoz illő alaposággal 
előkészített színpad és terített 
asztalok mellett bukkantunk rá 
Fejér Julianna szervezőre és az 

előadás moderátorára, Börzsönyi 
Erika költőíróra. Sokat sejtető 
mosollyal tájékoztattak a versben 
gazdag délutáni programról, ám 
egy meglepetésfeladat esetében 
titoktartást kellett fogadnunk. 

– A Táncsics Általános és 
Német Nemzetiségi Iskola 11 
nyolcadik osztályos tanulója 
egy József Attila élettörténe
téből és verseiből összeállított 
műsorszámmal, a vendégeink 

egyegy hozott vagy itt kivá
lasztott vers elszavalásával tisz
telegnek a költő emléke előtt 
– tájékoztatott Börzsönyi Erika. 

A titkot itt már kifecseghet
jük. Nem tudjuk, hallottake 
már a haikuról. Ez egy japán 
versforma neve, amely három 
verssorból, 17 szótagból áll, 
és egy természetből kiraga
dott témát jelenít meg. Nos, a 
vendégeknek egy szabadon vá
lasztott haikuversike hangula
tát kellett rajzban ábrázolniuk.

BRAVÚRBÓL SEM 
VOLT HIÁNY
A hozott vers szavalatát meg
előzően Fejér Julianna és 
Börzsönyi Erika is köszöntőt 
mondott, és megadta az előa
dás alaphangulatát is. Erre a 
hangulatra tettek rá egy lapát
tal a Táncsics iskola diákjai. 
Molnár Emese a közös előadá

son túl Romló szépség című 
saját versét is előadta. 

A 89 éves Jenő bácsi – aki 
saját szerzői Facebookoldalt 
is üzemeltet –, Ughy Gabriel-
la és Száraz Mária saját versei 
mellett József Attila költemé
nyeiből válogatott. Száraz Má
ria Ódaszavalatát vastapssal 
jutalmazták, ugyanis a számos 
versszakból álló költeményt hi
bátlanul és kiválóan szavalta el.

Elérkeztünk a haikuk rajzos 
feldolgozásához. Annak ellené
re, hogy többen jelezték, nem a 
rajzolás az erősségük, sok igen 
szemrevaló és fantáziagazdag al
kotás született. Voltak, akik a nö
vények, voltak, akik az állatvilág 

szépségeit rajzolták meg, annak 
függvényében, hogy milyen té
májú háromsorost választottak. 
A vállalkozó szelleműek zriká
lásból sem szenvedtek hiányt: Te, 
ez a macska a kecskék között is 
megállná a helyét, vagy: Te, ez 
milyen gyümölcs fája? A termés 
méreteit nézve görögdinnyére 
tippelnék – hangzott el.

A szokottnál vidámabb han
gulatra Börzsönyi Erika szolgált 
magyarázattal: 

– A versenyszerű lebonyolí
tás akarvaakaratlanul feszült
séget gerjeszt a résztvevőkben, 
ám a kötetlen, versenymentes 
verselésre igazi örömforrásként 
tekintenek.

DALBA OLTOTT LÍRA
Koscsó László harminc etűdje

TERMŐRE FORDULT A VERSFA
Belépőként szolgáltak József Attila versei

A Cabaret Medrano

A Cabaret Medrano zenekar Verebes György, vajdasági ma-
gyar festő és Kamondy Imre, fővárosi költő-színész barátsá-
gából született 2001-ben. Dalaikban keveredik a húszas évek 
berlini kabaréjának, a Brecht-daloknak és Budapest éjszakai 
figuráinak a világa. Minden dal egyben egy vers, mininovella, 
és minden koncert egy kicsit színházi előadás is, ahol a han-
gulattal együtt alakul a történet, hiszen elengedhetetlen kellé-
kük az improvizáció és a játékosság. Összetett zenét játszik az 
együttes, balkáni, latin és népzenei elemekkel fűszerezve, s a 
hagyományos koncerthelyszínek mellett megfordult a Nemzeti 
Színházban, a Katona József Színházban, a Nemzeti Múzeum-
ban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Müpában és a Fővárosi 
Nagycirkuszban is.  

Ezúttal is beértek a gyümölcsök a versfán

A Pestszentimrei Közösségi Ház udvarán zöldellő fát a 
teremtő is versfának szánta. Ágai szinte kínálják a hasz-
nosítás e különleges formáját, erre érzett rá a versfaállítás 
ötletgazdája. A költészetnapi fedett programot az udvari 
kertészkedés váltotta fel. Kertészeink a gondosan lefóli-
ázott versgyümölcsökkel a kezükben bekerítették, majd 
feldíszítették a fát. A kedvező széljárás révén a visszafo-
gottan lobogó alkotások olvashatók maradtak. A jó gazda 
szemével, kissé meghatottan figyelte az eseményeket Fejér 
Julianna, s néhány mondatban felidézte a múlt évi versfá-
hoz kötődő emlékét: 

– Számomra is meglepő volt a versfa gyümölcsmegtartó 
ereje. A tavaly kihelyezett alkotások ez év februárjáig bír-
ták a gyűrődést. A közösségi ház szervezésében igen sok 
program, szakkör, előadás várja a vendégeket, ám miután 
felfedezik a versfánkat, időt szakítanak a himbálódzó alko-
tások megtekintésére is. Nekünk a dicséretek begyűjtése 
marad a végére.     

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A költészet nem először és nem utoljára kapott főszerepet a Pestszentimrei Közösségi Házban. 
A PIK Galéria festményekhez és fotókhoz szokott terme adott otthont április 11-én a Verset hoz-
tam című rendezvénynek. A Magyar Költészet Napján a belépő egy József Attila-vers volt. 

�Egy különleges kiállítás megnyitójára szólt a meghívó a Magyar Költészet Napján, április 11-én a 
Kondor Béla Közösségi Házba, ahol a költészet és a képzőművészet találkozott. Koscsó László 
kerületi festőművész festményei József Attila univerzumába visznek el.
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Jókedvű Tavaszköszöntő tánccal, muzsikával SZABADIDŐ

TEMESI LÁSZLÓ 

Az áprilisi tavasz több arcát is meg
mutatta ezen a hétvégén, szomba
ton a kissé hűvöset és borongósat, 
vasárnap a meleget, jóval több 
napsütéssel, mint előző nap. Ösz
szességében kedvezett az időjárás 
az önkormányzat által életre hívott 
családi programnak, amely a Kos
suth tér helyett – ahol tavaly tartot
ták – új helyszínen, a Pestszentim
rei Sportkastély szomszédságában 
talált otthonra. Ennek megvan a 
magyarázata, amit a rendezvény 
fővédnöke, Ughy Attila polgármes
ter el is mondott a köszöntőjében.

HASZNOS 
IDŐTÖLTÉS
– Tavaly, az első lőrinci Ta
vaszköszöntő hétvége után 

úgy döntöttünk, hogy idén az 
imreiekhez hozzuk közelebb 
ezt a színes gasztrokulturális 
programot, amelyen hasznosan 
tölthetik együtt az idejüket a 
családok. Mindenkinek jó szó
rakozást, jó kikapcsolódást és 
kulináris élményeket kívánok 
ehhez.

A polgármester hozzátet
te, hogy hagyományteremtő 
szándékkal hozták létre a ren
dezvényt, amelynek védnöke, 
Galgóczy Zoltán alpolgármes
ter a következőket mondta la
punknak:

– Ilyen gazdag programkí
nálat mellett valóban hasznosan 
tölthetik az idejüket a családok 
és a barátok.  Örömteli, hogy 
minden korosztály megtalálható 
itt, a fiataltól az idősig, és hogy új 
közösségek teremtődnek. 

LŐRINCET HIRDETI 
A SÖR
A Sportkastély melletti füves te
rület a Tavaszköszöntőre beépült 
különféle játszóhelyekkel, áru
sító pavilonokkal. Volt itt min
den, ami szükséges egy színes 
családi programhoz: ringlispil, 
hullámvasút, forgó, trambulin, 
csúszda, sütöde, fagyis, boros, 
sörös. Örömmel láttunk egy 
igazi „hazai” sörfőzdét, a Lőrin
ci Sörfőzdét, amely Lőrinci Sör 
nevű nedűt is csapol. A cég a 
Havannalakótelep szomszédsá
gában ütött tanyát tavaly ősszel, 
és egyik terméküket Havanna 
APA névre keresztelték.

– Tízféle sört gyártunk, és 
amire büszkék vagyunk, az az, 
hogy nemcsak a sör kézműves, 
de a berendezéseink is – hallottuk 

Lónárt Pétertől, aki Katalin nővé
rével főzi a sört, köztük áfonyá
sat, meggyeset is. – A kerületben 
a Bókaynapokon mutatkoztunk 
be tavaly, azóta egyre népszerűb
bek a termékeink, s ide, a Tavasz
köszöntőre is szívesen jöttünk. 

HANGULATJAVÍTÓ 
ITALOK ÉS ZENE
Olyan sor állt a kézműves sörért, 
hogy nem győztek csapolni. Még 
jó, hogy segítségükre volt Sulyok 
Péter, akinek kereskedőként az a 
célja, hogy minél többen ismer
jék meg a Lőrinci Sört a kerü
let határain túl is. A finom sült 
halhoz, sült húshoz jól esett egy 
pohárral vagy korsóval… 

Persze kapható volt más han
gulatjavító ital, bor és pálinka 
is, de aki nem élt ezekkel, azt a 

remek zenészek és énekesek „ré
szegítették meg”, például Oszvald 
Marika, Nótár Mary, Bereczki 
Zoltán, Varga Feri, Balássy Betti 
vagy a Kerozin, az Old Boys és 
a Hangover Band együttes, ame
lyekkel lehetett „utcabálozni” is. 
S ne hagyjuk ki a kerületi fellé
pőket, a PL. Team Dance Stúdió, 
a Kolibri Táncegyesület és a Bo
tafogo táncosait sem, akik fer
geteges műsorukkal alapozták 
meg a hangulatot a rendezvény 
elején. Vonnák Gyula és a fele
sége babakocsival nézte végig a 
műsort – a féléves Matyival és az 
ötéves Aisával –, aztán mentek 
játszani, mert, ahogy az anyuka 
közölte velünk: 

– Főleg Aisa miatt jöttünk, 
mert itt lakunk a szomszédban, 
és kinézte magának a hullám
vasutat. De jó, hogy eljöttünk, 
mert ez egy remek ebéd utáni 
program!

Bizonyára sokan így gondol
ták, mert mindkét napon több 
százan jöttek kora délután – 
majd itt vacsoráztak meg…

Oszvald Marika  
és Ancsa

A Kossuth-díjas szubrett 
a nagy sikerű előadása 
után autogramot osztoga-
tott. Az egyik papírra ezt 
írta: Ancsinak szeretettel, 
Oszvald Marika. A tolóko-
csis lány majd elolvadt a 
boldogságtól, hogy a híres 
színésznő dedikált neki, 
és még egy közös fotó is 
született.

„Bejött”  
a Tavaszköszöntő

 A Tavaszköszöntő prog-
ramjának szervezője, Törzsi 
Tamara megnyugodhatott, 
hogy az idén nem esett hó 
a rendezvény idején, nem 
úgy, mint tavaly, amikor a 
második napon fehérbe 
borult a Kossuth tér…

– Emiatt tettük át 
márciusról áprilisra idén a 
rendezvényt, és szeren-
csére „bejött” – mondta 
örömmel.

�Pestszentimrén is beköszöntött a tavasz, jókedvvel, bőséggel, tánccal, muzsikával. A Tavaszkö-
szöntő hétvége elnevezésű rendezvény a hónap első hétvégéjére esett, április 6-án és 7-én be-
népesült a Sportkastély melletti füves terület árusokkal, játékokkal, gyerekekkel és felnőttekkel. 

Szerencsére az időjárás is kedvezett ahhoz, hogy napsütéses hangulatban teljen a két nap.

CSALÁDI PROGRAM SOK ZENÉVEL
Hagyomány lesz a pestszentimrei gasztrokulturális rendezvényből

 Keretes

(Banyag)

Keretbe
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A kerületben csak az nem sportol, aki nem akarSZABADIDŐ

EGÉSZSÉG – HATÁROK NÉLKÜL
Ez a pálya a tiéd is, használd, fuss, mozogj!

A közösségek, az itt élő emberek 
sportolása változatlanul kiemel
ten fontos a kerület vezetése 
számára. Már csak azért is, mert 
a minősítés – sportos kerület – 
kötelez. Kötelez, hiszen érzékel
hetően egyre nagyobb azoknak a 
száma, akik sportosan kívánják 
megélni a mindennapjaikat. A 
kerületben rendelkezésre álló 
lehetőségekről Ricsóka-Müller 

Gyöngyit, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. kommu
nikációs vezetőjét kérdeztük.

SOK A 
ZÖLDFELÜLET
A kommunikációs vezető el
mondta, hogy a kérdés nagyon 
is aktuális, hiszen beköszöntött 
a tavasz, s április 1jétől a ke

rületi lakosok – bizonyos idő
beosztások figyelembevételével 
– szabadon használhatják a fut
ballpályákat. 

Mivel nem bérházakkal be
épített területrőlkerületről van 
szó, bőséggel található ilyen léte
sítmény, így akár válogathatnak 
is az érdeklődők a pályák között.

A lakossági igények láttán 
Ughy Attila polgármester kez

deményezte márciusban a „nyílt 
pályák” akciót. Ez magába fog
lalja a lényeget, vagyis hogy a 
kerületi embereknek minél több 
alkalma nyíljon akár a napi mun
ka után a sportolásra, miközben 
nem csorbulnak az egyesületek, 
a versenyszerűen sportolók ér
dekei sem.

NAPKELTÉTŐL 
NAPNYUGTÁIG
Elmondta RicsókaMüller Gyön
gyi azt is, hogy az önkormányzat 

három sporttelepén biztosít in
gyenes pályahasználatot.

– A Bókaykertben lévő 
20x40es élőfüves pálya csak és 
kizárólag a lakosság sportolási 
lehetőségeit szolgálja, mégpe
dig olyan nyitvatartással, hogy 
mindenki megtalálja a számára 
megfelelő időpontot. A pályák 
nyitvatartási ideje követi a ker
tét, vagyis hétfőtől vasárnapig 
6 és 22 óra között lehet látogat
ni azokat.

Népszerű a látogatókat szin
tén sok zölddel, fával fogadó 

Vilmos Endre Sportcentrum is, 
egyre többen keresnek ott spor
tolási lehetőséget. 

– A centrum teljes nyitvatar
tási idejében, vagyis itt is reggel 
6tól este 10ig állnak szolgálat
ban a pályák. Az élőfüves és a 
műfüves közötti területre a Vá
rosgazda Zrt. focikapukat helyez 
ki, amelyeket minden futballoz
ni vágyó lakos kedvére használ
hat.

AZ VESSEN 
MAGÁRA…
A harmadik „futballközpont” a 
Gerely utcai sportpálya.

– Itt igazán profi lehetőségek 
várják az amatőröket, ugyanis az 
újonnan épült szabványméretű, 
tehát 110x60as élőfüves fut
ballpálya használható hétköznap 
18tól 22 óráig, hétvégén 6 és 22 
óra között. Ezzel azonban még 
nincsen vége a sornak, mert az 
ugyancsak a Gerely utcai telepen 
lévő 20x40es  multifunkciós 
műfüves pálya csak és kizárólag 
lakossági célokat szolgál. Teszi 
ezt hétfőtől vasárnapig 6 és 22 
óra között – tette hozzá a kom
munikációs vezető.

Hallva az egyre gazdagodó 
lehetőségeket, csak annyit lehet 
mondani, hogy a kerületben csak 
az nem sportol, aki nem akar.

S aki tényleg nem akar, az 
magára vessen …

�Összegyűjtöttük azokat a lehetőségeket, amelyek hozzásegítik a ke-
rületben élőket a sportoláshoz és az egészséges életmódhoz.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

PESTSZENTLŐRINCI 
APRÓK FALVA ÓVODA
1185 Barcika tér 8.
Április 29én egész nap 
(6tól 18 óráig)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzatának 
fenntartásában működő óvo-
dákban a 2019/2020. nevelési 
évre 2019. május 8-án és 9-én 
8 és 17 óra között lehet beirat-
kozni. A részletes hirdetmény a 
www.bp18.hu honlapon jelenik 
meg, nyomtatott formában 
pedig kifüggesztik az intézmé-
nyek hirdetőtáblájára.

ÓVODAI NYÍLT NAPOK, 2019
Tisztelt Szülők, Kedves Gyermekek!  

�A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat fenntartásában 
működő óvodákban az alábbi időpontokban tartják a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az 
intézményi bemutatkozások nyílt napjait. (A részletes programok az óvodák honlapján olvashatók. 

Összeállításunkban már csak azok az óvodák szerepelnek, ahol lapzártánk után tartják a bemutatkozó 
rendezvényt.)

KÁVÉSZÜNETTEL VERSELTEK 
A Magyar Költészet Napja jegyében egy olyan rendez-
vénnyel folytatódott a Pestszentimrei Könyvtár által feb-
ruár végén elindított „Ady 100” programsorozat, amely 
pillanatok alatt megnyerte az általános iskolások tetszé-
sét. Nem csoda, hiszen a rendhagyó irodalomórán zenei 
kísérettel hangzottak el ismert klasszikus versek.

Kávészünetre „csengettek be” április 8án a Pestszentimrei Közös
ségi Ház színháztermében, ahonnan két osztály ki is szorult, olyan 
nagy volt az érdeklődés. Ám a gyerekek itt nem kávét ihattak, ha
nem a versek illatát, zamatát szívhatták magukba egy órán át. Eb
ben segített nekik a Kávészünet Zenekar, amely egyre népszerűbb 
a fiatalok körében. Az évek alatt csaknem félezer iskolában fordult 
meg a duó, Popovics György és Németh Ferenc, hogy sajátos nyelvü
kön – a zene nyelvén – népszerűsítsék a gyönyörű magyar verseket. 
De mielőtt rázendítettek volna, Fodor Beatrix, a könyvtár vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, köztük Galgóczy Zoltánt, aki üdvözöl
te a több imrei iskolából összesereglett diákokat.

– Nagyon boldog vagyok – mondta az alpolgármester –, hogy 
eljött ez a pillanat, amikor ilyen sokan érzik fontosnak a verse
ket, és egy rendhagyó irodalomóra csak a költészetről szól. Na
gyon fontos a jövő számára, hogy minél több versszerető gyerek 
cseperedjen fel. A Kávészünet Zenekar ebben segít, hiszen más 
nyelvezeten próbálja népszerűsíteni klasszikus költőink gondola
tait. Azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ezen az órán, és 
szeressétek majd felnőttként is a költészetet, mert az identitásunk 
megőrzéséhez ez elengedhetetlen. 

Galgóczy Zoltán egyúttal megígérte, hogy a vers nélkül ma
radt osztályoknak május 15én megismétlik a PIKben a zenés 
irodalomórát.

Ezt követően Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatóhelyettese megdicsérte Fodor Beatrixot a 
szervezőmunkájáért, s hangot adott még egy „kívánságnak”:

– Azt kívánom, hogy az elhangzott versek közül legyen lega
lább egy kedvencetek, és töltsétek fel a lelketeket.

Biztos, hogy az egy óra alatt feltöltődtek a diákok, olyan áhí
tattal hallgatták Ady, József Attila, Radnóti, Kosztolányi, Weöres 
Sándor megzenésített verseit. S annak is nagy a valószínűsége, 
hogy ha felnőnek, egyegy kávészünetben előveszik kedvenc ver
sesköteteiket.

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

(temesi)



13

VÁROSKÉP p 2019. április 16. XXVIII. évfolyam 7. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

CSAK NAPSÜTÉS ÉS MÁS SEMMI?
Újdonság a veterán autók és motorok kiállítása

BODZAY ZOLTÁN 

A kerületben már a Pestszent
imrén április elején megtartott 
Tavaszköszöntő hétvégével 
elkezdődött az idei szabad
téri események sora, de azért 
a majális a felnőtteknek és a 
gyermekeknek egyaránt ki
emelkedően emlékezetes 
program. A felhőtlen családi 
kikapcsolódáshoz a kellemes 
időjáráson kívül csupán jó 
programok kellenek. Ez utób
biakról a szervező Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
szakemberei gondoskodnak…

MÁJUSFA  
ÉS TÉBLÁB
A Városgazda Zrt. Bókaykerti 
rendezvényszervezési csoport
jának vezetője, Sonnewendné 
Lengyel Orsolya elmondta, hogy 
a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően a hagyományos má
jusfaállítással indul a program, 
amelyet azután néptánc színesít. 
A Fesztiválszínpadon a régi korok 
szokásainak felelevenítésében a 
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 
táncosai segítenek, akiknek nem 
új ez a szerep, hiszen már régóta 
otthon vannak a Bókaykertben 
is. A táncosok várhatóan ezút

tal is bevonják a közönséget az 
előadásukba, amivel a a májusfa 
környékén közös tánc jön létre, 
ami mindig növeli a benne részt 
vevők és a közönség hangulatát. 

SPORT, TÁNC, 
ZENE
A május elsejei rendezvény prog
ramjában a gyermekszínházi előa
dástól kezdve a különféle sport és 
táncbemutatókon át koncertek 
sorozatával szórakoztatják a kö
zönséget. Ennek részeként az ér
deklődők megnézhetik a Grimask 
Színház előadását, bemutatják 

a tudásukat a Városgazda Után
pótlás Akadémia növendékei, s a 
Fesztiválszínpadon fellép a Groo
vehouse együttes és Tolvai Reni. 
Az esti program két sztárfellépője 
közül az egyik a hosszabb kiha
gyás után a hazai zenei élet nagy 
visszatérőjeként számon tartott 
Exotic lesz, míg a másik – egyben 
a majálist záró fellépő – a manap
ság ugyancsak ritkán látható és 
hallható KFT zenekar.

A Bókaykert nyújtotta le
hetőségeken túl természetesen 
vidámpark is szórakoztatja 
majd elsősorban a gyerekeket, 
és a szokásos vásári portékák 
között is válogathatnak a lá
togatók. A kézműves termé
kek és a kitelepülő vendéglátó 
standok bizonyára a felnőtteket 
vonzzák jobban – biztos, hogy 

aki megéhezik vagy megszom
jazik, talál kedvére való étele
ket és italokat. 

EDDIG 
MEGADATOTT
A csoportvezetőtől azt is meg
tudtuk, hogy lesznek olyanok, 
akik ezen a napon is sportolás
sal töltik az idejüket a kertben, 
hiszen meghívásos amatőr lab
darúgótornát is szerveznek. A 
műfüves pályán azok a baráti 

társaságok mérik össze a tu
dásukat, amelyek év közben a 
Bókaykert focipályáját szokták 
bérelni. A hat csapat részvételé
vel megrendezett minibajnokság 
lebonyolításához a Városgaz
da Utánpótlás Akadémia nyújt 
szakmai segítséget. 

Mindehhez már csak a jó 
idő hiányzik. Ha az lesz, az ed
digi tapasztalatok alapján 20–22 
ezer látogatóra számíthatnak a 
szervezők a nap folyamán a Bó
kaykertben. 

Veterán szépségek

Az idei majális újdonsága lesz az Oldtimer veterán autók és 
motorok kiállítása. A Bókay-kerti Napok révén Főzőfalu néven 
ismert területre költözik erre a napra 20–30 idős – mára ismét 
a régi fényének megfelelő állapotba hozott, működő – jármű. A 
régi autókat és motorokat közelről is megtekinthetik az érdeklő-
dők, s arra a példányra, amelyik különösen megtetszik, szavaz-
ni is lehet, hiszen szépségversenyt is tartanak a járműveknek. 
A szavazatok alapján az esti nagykoncertek előtti ünnepélyes 
eredményhirdetésen derül ki, hogy melyik autó- vagy motorcso-
dát találta legszebbnek a Bókay-kert közönsége. 

�A Bókay-kertben idén május elsején is összesen 20–22 ezer látoga-
tóra számít a majálist szervező Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. Az esemény korábbi években megszokott sikeréhez minden 

készen áll, csak egy dolog kellene még: napsütés. 

 Hagyományokkal teli kerületi majális a Bókay-kertben SZABADIDŐ

KFT

GRIMASK Szính
áz

EXOTIC

Tolvai R
eni

Groovehouse

a Bókay-kertben

10:00 Megnyitó, Tébláb táncbemutató
11:00 GRIMASK Színház
12:00 PL Team bemutató
12:30 Városgazda Utánpótlás Akadémia
13:00 Focikupa eredményhirdetés
13:45 Groovehouse
15:30 Tolvai Reni
16:30  Oldtimer autók  

(szépségverseny eredményhirdetése)
18:00 Exotic
20:30 KFT

Fesztivál  színpad
2019.05.01. szerda
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Lenyűgözték a táncos lábak a Sportkastély közönségét SZABADIDŐ

– Gyere, próbáljunk!
– Nem úgy, fordítva állsz fel!

Ilyesféle mondatok előzték 
meg a hivatalos műsor kezdetét. 
A Városgazda Utánpótlás Aka
démia harmadik alkalommal 
szervezte meg április 14én a 

Pestszentimrei Sportkastélyban 
a Fitt Junior táncversenyt, amely 
komoly erőpróba volt a részt 
vevő általános és középiskolá
soknak.

– Reméljük, hogy két év múl
va már az egészében megújult 

Lőrinci Sportcsarnok ad majd 
otthont az eseménynek – mond
ta a megnyitó beszédében Kissné 
Baumann Gizella, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia (VUA) 
sportszakmai igazgatója arra 
utalva, hogy az egyesület bázisa 

a lőrinci létesítmény, amelynek 
korszerűsítése nemrég kezdő
dött meg.

Az igazgatónő szívesen be
szélt a rendezvény küldetésé
ről is:

– Ebben az évben 22 csapat 
nevezett a versenybe. Ráadásul 
a mai napon több városgazdás 
családi esemény is volt, ame
lyeken összesen mintegy 5000 
gyereket mozgattunk meg ve
télkedőkkel, sportversenyekkel. 
Én azt hiszem, ha az akadémi
ának semmilyen szakosztálya 
nem volna, csak ezt az eseményt 
bonyolítaná le, már akkor is bő
ven teljesítené a vállalt feladatát: 
hogy minél több fiatalt mozgásra 
serkentsen.

A VUA azonban összesen ki
lenc szakosztállyal várja a mo
zogni vágyó fiatalokat, a tánc
verseny pedig egy volt azoknak 
a magas színvonalú rendezvé
nyeknek a sorában, amelyek 
nemcsak mozgásra serkente
nek, hanem a kerületiek közös
ségének szerveződésére is lehe
tőséget adnak.

BAROKK A REPTÉREN
Stravinsky, Debussy és Vivaldi műveit játszotta Baráti 
Kristóf a Kodály Filharmonikusok Debrecen együttessel 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján.

Ma már egyáltalán nem számít szokatlan dolognak, hogy az úgy
nevezett komolyzenészek is kimozdulnak a hagyományos kon
certtermek falai közül: keresik a jó akusztikával rendelkező izgal
mas, esetleg különleges múltra visszatekintő helyeket.

A XVIII. kerület háború utáni története szorosan összekapcso
lódik a magyar polgári repülés históriájával, a ferihegyi 1es ter
minál pedig nem csupán  azoknak kedves, akik itt élnek, hanem 
mindenkinek, aki valaha rokonszenvezett a repüléssel. A terminál 
épülete sok átalakításon esett át az építése óta, és – mint kiderült 
– olyan akusztikai adottságokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá 
teszik koncertek megrendezésére. Az elmúlt években több ilyen 
eseményt is rendeztek már itt.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében április 12én is külön
leges hangversenynek adott helyet az épület. Baráti Kristóf hege
dűművész lépett fel a Kodály Filharmonikusok Debrecen együt
tessel, és a műsorválasztásuk éppen olyan merész volt, mint a 
helyszín kijelölése: Stravinsky és Debussy darabjai mellett az olasz 
barokk nagymesterének, Vivaldinak a műveit adták elő. 

(kegy)

SZÍNHÁZAT VARÁZSOLNAK A NÉZŐKNEK 
Júniusban újabb Európa-bajnokságot rendez a szövetség

Bizonyára nem sokan gondol
ják, hogy a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség már csaknem 

húsz esztendeje tölt be meg
határozó szerepet a hazai és a 
nemzetközi táncéletben. Akti

vitásukra részben az egyre nö
vekvő taglétszámuk ad bizony
ságot, részben az, hogy évente 

legalább négyszer rendeznek 
területi versenyt, és szervezői 
az országos bajnokságnak és az 
őszi kupának is.

Hogy miképp járnak még 
élen a táncos lábúak számának 
gyarapításában, arról a márci

us utolsó hétvégéjén rendezett 
kvalifikációs versenyen kérdez
tük Boros Ágnes Tündét, a Ma
gyar Látványtánc Sportszövet
ség elnökét.  

– Elnézve a programjukat, 
szembeötlő, hogy már egy évti-
zede rendezik meg a látványtánc 
Európa-bajnokságot. Ilyen szor-
galmas rendezők?
– Igény van rá, nekünk pedig 
megvannak a feltételeink és a 
gyakorlatunk, hogyan is kell le
bonyolítani egy ilyen versenyt. 
Így aztán jelentkezünk, ren
dezünk, s ma már elmondhat
juk, hogy bár nem fedjük le a 
kontinenst, öt országból garan
táltan mindig vannak indulók.
– Sokan vannak ezen a versenyü-
kön is…
– Pedig ez „csak” egy kvalifiká
ciós, egyike a négy területi baj
nokságnak. Láthatja, hogy mégis 
milyen sok az induló.
– Azt hiszem, ezekben a napok-
ban száz is kevés lenne önből, 
annyi a dolga, a szerveznivalója.

– Nem unatkozom, de 
mindenkinek megvan a maga 
dolga. Összeszokott csapat va
gyunk, a Sportkastély pedig 
biztosítja a jó feltételeket, s 
örömünkre meglehetősen so
kan el is jöttek megnézni ben
nünket.

GYAKORLÁS, 
GYAKORLÁS
– Van is mit nézni, mert úgy mo-
zognak a táncos lábak, mint a 
precíziós műszerek…

– Igazán sportos választ 
fogok adni erre: gyakorlás, 

gyakorlás, gyakorlás… Erre 
szinte minden sportágban 
szükség van. Ezek a hölgyek 
és urak naponta gyakorolnak, 
s ugyanúgy elfáradnak, mint 
bármelyik más sportoló az 
edzés végére.
– Forgószínpadot varázsolnak a 
kastélyba, hiszen egymást követik 
a kategóriák, a megszámlálhatat-
lan produkció. 

– Ezért mondtam, hogy 
nincsen szinte egyetlen szabad 
percem sem, mert a három nap 
alatt a különböző kategóriákban 
hatszáz produkciót láthatnak az 
érdeklődők.
– Miként tudják objektíven meg-
ítélni a szakemberek a fellépők 
teljesítményét?

– Mint ahogy a tornában is 
megvan a pontozók szeme a gya
korlatokra, így nálunk sem ma
rad rejtve semmi hiba. De a szép
séget, a harmóniát is elismerjük.

NEM BAJ,  
HA NEM TUD
– Azt mondta a beszélgetés előtt, hogy 
ismét nagy eseményre készülnek…

– Igen, a „szokásosra”, s az itt 
van már a nyakunkon. Egy újabb 
Európabajnokság házigazdája 
lesz júniusban a szövetség. El
mondhatom, jó lesz a helyszín, 
mert a Balaton partjára várjuk az 
indulókat, Balatonfüredre.
– Mitől népszerű, és miért éli so-
kadik virágzását a táncsport?

– Mert mindenki szeret táncolni, 
de ha nem tud, vagy nem akar, nem 
baj, akkor nézi, s gyönyörködik az 
elegáns táncosok még elegánsabb 
lépéseiben. Valóban egy kis színhá
zat varázsolunk a nézők elé.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Március utolsó hétvégéjén rendezték meg a táncsport országos baj-
nokság kvalifikációs versenyét a Pestszentimrei Sportkastélyban.

GYERE ÉS MOZOGJ!
Részvételi rekord a III. Fitt Junior Táncversenyen 

�Harmadszor rendezte meg a Városgazda Utánpótlás Akadémia a Fitt Junior táncversenyt, 
amelyre minden eddiginél több csapat nevezett be. A találkozó egyébként a rekordot leszámítva 
is sikeres és kellemes családi esemény volt.
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 Az idén 50 éves a Téry Ödön Túraklub PROGRAMAJÁNLÓ

TÉRY-TÚRÁK 
ÉS JUBILEUMI 
KIÁLLÍTÁS
 
Az idén 50. születésnapját ünneplő Téry Ödön Túraklub 
fényképekből és tárgyi emlékekből álló nagyszabású kiállí-
tást szervez a Rózsa Művelődési Házban. A tárlat ünnepé-
lyes megnyitója május 3-án (pénteken) 16 órakor lesz. 

Április 28. (vasárnap) Kecskemét. Útvonal: arborétum és belvárosi 
séta. Találkozó 7.30kor a Nyugati pályaudvaron, indulás 7.53kor a 
Hírös ICvel (pótjegy, helyjegy szükséges). Túratáv: 4–5 km, költség: 
kb. 5000 Ft. A túrát vezeti: Takáts Ila.

Május 12. (vasárnap) Lábatlan. Útvonal: Gerendayház és kert, 
helytörténeti gyűjtemény, cementgyári gyűjtemény. Séta a városban. 
Találkozó 8 órakor az Árpád híd autóbuszállomáson, indulás 8.30
kor. Túratáv: 8 km, költség: 2240 Ft. A túrát vezeti: Szabóné Ancsa.

PROGRAMOK

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

Budapest Főváros Levéltára a nemrégiben indult CivilArchiv Pro
jekt keretében fővárosi magánszemélyek, családok, egyesületek, 
alapítványok és társadalmi szervezetek írott emlékeit gyűjti, hogy 
a jövőben is megismerhetők, kutathatók legyenek a mindenkori fő
városi lakosok hétköznapjai: az élet és gondolkodásmód, a szaba
didő 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, 2987642), 
illetve dr. Horváth J. Andráshoz (horvatha@bparchiv.hu, 298
7547, 06303135675), míg az egyesületi és alapítványi iratha
gyatékokkal kapcsolatban Györgyi Csaba (gyorgyics@bparchiv.
hu, 2987663) 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)

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 23. 17.30: Öt beszélgetés egy 
bíróval – a polgári és a bibliai igaz-
ságszolgáltatásról. 4. rész: Honnan 
tudom, hogy folyik-e velem szemben 
büntetőeljárás? Lehetséges, hogy 
bepereltek, és nem is tudok róla?
Április 24. 17.30: Európa, maradunk! 
A Demokratikus Koalíció kampány-
rendezvénye.
Április 25. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE programja
Április 26. 16 óra: Cserebere – a 
ClubNetCet szervezésében
Április 26. 17 óra: Gyermek és 
ifjúsági művészeti találkozók – a Kö-
zépiskolások Országos Fotóművészeti 
Pályázatának díjkiosztója
Április 28. 10 óra: Ásványkiállítás 
és -börze, benne gongmeditáció és 
hangfürdő, valamint környezetvédel-
mi előadás. Belépőjegy: 400 Ft.
Április 29. 14–17.30: Véradás a 
Magyar Vöröskereszt szervezésében
Április 30. 17.30: Öt beszélgetés 
egy bíróval – a polgári és a bibliai 
igazságszolgáltatásról. 5. rész: Mit 
tehetek a kegyelmi eljárás alatt? Mi 
a különbség a köztársasági elnök 
által adható és az isteni kegyelem 
között?
Május 4. 10 óra: Regösök húrján – 
vers- és szépprózamondó verseny, 
Pest megyei döntő. A rendezvényt a 
Magyar Versmondó Egyesület és a 
Kondor Béla Közösségi Ház szervezi.
Május 5. 8 óra: Sakkcsapatverseny a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szerve-
zésében
Május 5. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Május 8. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Május 9. 17 óra: Ritmus, művészeti 
szomszédolás – a Kőbányai Képző- 
és Iparművészeti Egyesület kiállítása
Május 9. 18.30: Zumba Panda 
Nikivel
Május 11. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Május 11. 9 óra: Papagájkiállítás
Május 12. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-
kor gerinctorna, szerdánként 9 
órától szenior örömtánc Katával. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni. A közösségi ház április 
19–22. között zárva tart.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 24. 16.30: Társasjátékklub
Április 25. 17 óra: Étrend különböző 
betegségek esetére – Sonnleinter Károly 
előadása
Április 26. 9 óra: Rendőrnap a könyv-
tárban
Május 6. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
Május 8. 17 óra: Izgő-mozgó klub
A Galéria 18 kiállítóteremben Bakos 
Tamás művésztanár Haiku című kiállítása 
látható.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 26. 17 óra: Könyvajánlók klubja – 
középpontban a gyerekkönyvek
Május 2. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
utazási, nyaralási tervek
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
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 20–21. 8 óra: Ritmikus gimnasz-
tika verseny a Vecsés SE szervezésében
Április 27. 8 óra: Asztalitenisz-verseny az 
Imre-kupáért
Április 28. 8 óra: Futsal-torna a 
Városgazda Utánpótlás Akadémia 
szervezésében
Május 4. 10 óra: Zumbaparti
Május 5. 8 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny
Május 11. 9 óra: Diákolimpia-szuper-
döntő
Május 11. 18 óra: PLER-Budapest–Tö-
rökszentmiklós férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 18. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Április 24. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Április 24. 18 óra: Magyar géniuszok 
– a Magyarországon született tudós 
elmék világra szóló eredményeit 
bemutató vándorkiállítás megnyitója
Április 26. 15 óra: Ludas Matyi – a 
Főnix Színház előadása. Belépőjegy: 
750 Ft.
Április 27. 9 óra: Kezdő varró work-
shop. Az ötalkalmas tanfolyam első 
része. Varró alapozó és a varrógép 
megismerése, beüzemelése, a külön-
böző varrási technikák elsajátítása. 
A tanfolyam teljes díja 25 000 
Ft, amely tartalmazza a PIK-Var-
róklub tagsági díját (8000 Ft) is. A 
workshop minimum 6 fő jelentkezése 
esetén indul. Bővebb információ a 
PIK Ház elérhetőségein kapható.
Április 27. 10 óra: Kreatív kézműves 
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 27. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 
800 Ft.
Április 30. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Tavaszi megújulás a 
feng-shui segítségével. Előadó: Ha-
lász Alexandra, belépőjegy: 500 Ft.
Május 2. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Május 3. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután. Fellép: Pethő-Tóth 
Brigitta és Gencsev Gábor. A belépés 
ingyenes!
Május 8. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Május 11. 9 óra: Kezdő varró 
workshop. Az ötalkalmas tanfolyam 
második része. Varrási praktikák 
a mindennapokban – kispárna, 
függöny beszegése.
Május 11. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 
800 Ft.
Május 12. 10 óra: Gyermeknap – 
tudományos majálissal. A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
A programot a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja.
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-fog-
lalkozás, péntekenként 9.30-kor 
fejlesztő mondókás torna, 10.30-tól 
Maszat-kuckó. Kéthetente kedden 
18 órakor Művészműhely. Minden 
hónap második péntekén 9.30-kor 
baba-mama klub és játszócsoport. 
Az április 23-i babadúdoló és az 
április 27-i babusgató babamasz-
százs elmarad. Jelentkezni, illetve a 
foglalkozások részleteiről érdeklődni 
az elérhetőségeinken lehet.
A PIK Ház április 19–22. között 
zárva tart.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 27. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Április 27. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Május 3. 16 óra: A Téry Ödön Túrak-
lub kiállításának megnyitója
Május 9. 16.30: Hangfürdő. A 
program csak a művelődés házban 
elérhető regisztrációs jeggyel vehető 
igénybe.
Május 12. 11 óra: Élő gyermeknap 
kézműves foglalkozással és mesejá-
tékkal. Belépőjegy: 100 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-vil-
la (Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Május 1-je: Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket standunknál az Új Tün-
dérkert Étterem kertjében rendezett 
Gépmajálison!
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kon-
dor 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 – Széke-
lyudvarhely lőrinci fejlesztője
Nyitvatartás: keddtől szombatig 14 és 
18 óra között. Április 19–20-án zárva 
tartunk, május 1-jén viszont 10 és 14 
óra között nyitva leszünk.

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 

Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-

történeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.

Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

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

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
Nyitvatartás: keddtől szombatig 14 és 18 
óra között. Április 19–20-án, valamint 
május 1-jén zárva tartunk.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

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

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Április 28. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron:
Éli könyve, magyarul beszélő ameri-
kai kalandfilm.
A részvétel ingyenes!

ÖRÖK MAGYAR MESE
Aligha találni magyar embert, aki 
ne ismerné Fazekas Mihály főhősét, 
Ludas Matyit. Az őt megalázó Döbrögi 
uraságot háromszor is megleckéztető 
csavaros eszű libapásztorfiú meséje az 
egyetemes magyar mesetörténet egyik 
örökbecsű darabja.
A töretlen népszerűségű mese ezúttal a 
Főnix Színház előadásában látható.
Időpont és helyszín: április 26. (péntek) 15 
óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 750 Ft/fő

KOALÍCIÓS FÓRUM
Április 24-én (szerdán) 17.30-kor 
kampányrendezvényt tart a Demokra-
tikus Koalíció a Kondor Béla Közösségi 
Házban. Szónokok: Dobrev Klára, 
Molnár Csaba és Rónai Sándor a DK 
EP-listájáról.

VÉRADÁS A 
KONDORBAN
A Magyar Vöröskereszt április 29-én 
(hétfőn) 14 órától 17.30-ig Kondor 
Béla Közösségi Házban tart lakossági 
véradást.
A szervezők kérik, hogy a személyazo-
nosító igazolványukat és a lakcímkár-
tyájukat vigyék magukkal, s a TAJ-szám 
megadása is szükséges.
A véradás előtt étkezni kell, valamint sok 
folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 
1359.
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Lackfi János és a lánya elvarázsolta a hallgatóságotKULTÚRA

A fentiek alapján az olva
só talán azt gondolná, hogy 
standup comedy estet vagy 
valami ahhoz hasonlót tartot
tak április 4én a Kondorban, 
ami igaz is, de csak részben. 
Ugyanis az előadásmód volt 
az, ami roppantul szórakoz
tatta a közönséget – köszönet 
a „rocksztár” költő jó érte
lemben csípős nyelvének. Ez a 
költő pedig nem volt más, mint 
Lackfi János, a kortárs magyar 
líra nagyágyúja, akit Sinha Ró
bert gitárművész invitált meg 
az előadásra. A trió harmadik 
tagja Lackfi Dorottya volt, aki 
énekhangjával elvarázsolta a 
hallgatóságot. És mi sült ki eb
ből a családias hangulatú fellé
pésből? Egy másfél óra hosszú 
érzelemhullámvasút.

Sinha Róbert gitárművész 
harmadik alkalommal hozta el 
a barátait a Kondorba, Herczku 
Ágnes és Novák Péter után a köl
tő és lánya volt soron. A gitáron 
kísért megzenésített versek a 
klasszikus és a folklorisztikus 
hangzás váltakozása mellett 
már csak azért is nyújtottak kü

lönleges élményt, mert egyszer
re fejezték ki az élet megható 
és humoros pillanatait. Pláne 
hogy a színpadon együtt sze
repelt apa és lánya, ami tovább 
fokozta az amúgy is fergeteges 
hangulatot. 

– A program Én és a baráta
im címével nemcsak az előadó
társaimra gondolok – vezette be 
az estet a gitárvirtuóz –, hanem 
a közönség soraiban ülőkre is, 
hiszen a legtöbb itt helyet fogla
ló nézőre jó barátként tekintek. 

Sinha ezután olyan költőként 
konferálta fel Lackfit, aki „min
denhol ott van” – például a gitá
ros harmadik osztályos kislányá
nak irodalomtankönyvében is. 
János pedig büszkén hívta szép 
hangú lányát a színpadra, aki 
édesapja – és saját – költeményeit 
énekelte.

A versátiratok hallatán fé
kezhetetlen nevetés tört ki a 
nézőkből, amihez tehát a szö
veg mellett Lackfi János előa
dásmódja is hozzájárult. A 
nagy magyar költők jellegzetes 
stílusában megírt versek egyből 
leleplezték eredeti „gazdájukat”. 

Így lett a Cirmos cica, haj versi
kéből ómagyar stílusban „volék 
cicmorek tudotlon”, Csokonai 
alapján „cica, cirmos, puha 
gomboly”, avagy Ady nyomán 
„hejh, cirmosok, cicák, virnyo
gó balgák”. 

Az aktualizált klasszikus 
művek sem maradhattak ki, 
a Mátyás anyja XXI. századi 
változatában Szilágyi Örzsé
bet a levél helyett emailjét 
írta meg, a szerelmes könnye
ket pedig emotikonokra vál
totta. Akadt költemény a pár
kapcsolatok bonyodalmairól 
is: Lackfi Rendszerető című 
verse a „rendszeretőről” társ
ról, aki szanaszét hagyja a dol
gait a lakásban. Valljuk be, itt 
jó pár néző magára ismert… 

A párbeszédes sorok külön
böző karakterek hangján szó
laltak meg. Ki gondolta volna, 
hogy egy színész is megbújt a 
költő bőrében?

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

Gáll Anna

DALOKBA SZEDETT 
VERSCSOKOR 
Leül mellém egy óvodáskorú kislány az édesanyjával. Meg egy barátnővel – mármint az 
anyuka barátnőjével. Előttem két idős házaspár, együtt viccelődnek, szemmel láthatóan 
tűkön ülve várják a soron következő fellépést. Mögöttem – feltételezem, hogy a fellépők 
ismerősei – fiatalok, a beszélgetésük alapján arra következtetek, hogy már tudják, mire 
számítsanak ettől a triótól. Egy kiadós nevetésre. Vagy jóval többre. Persze mi a csudá-
ért jött volna el a Kondor Béla Közösségi Házba a különböző generációk apraja-nagyja, 
ha nem azért, hogy egy jót mulassanak? És nem is kellett csalódniuk.

VERSEKKEL A HANGOK BIRODALMÁBAN
A Magyar Költészet Napjához igazítva Hangok birodalma címmel versmondó „gálaversenyt” 
rendezett a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. kerületi Tagintézményének logopédiai 
munkacsoportja április 9-én a Lőrinci Nagykönyvtárban. Költői művek előadásával kerületi 
óvodások mutatták be, hogy mennyit javult a beszédképességük a logopédusok segítségével.

Versektől volt hangos ezen a szép délutánon a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyébként csendhez szo
kott lőrinci fiókja. Itt rendezték meg ugyanis immár hagyományosan a Hangok birodalma című vers
mondó gálát, amelyen ezúttal harmincegy óvodás mondta el gyönyörűn – s főleg érthetően! – a verseket, 
amelyeket a logopédusuk választott ki számukra, mindenkinek aszerint, hogy milyen hangokkal gyűlt 
meg a baja korábban. A soksok gyakorlás meghozta a gyümölcsét, most már helyére kerültek a hangok, 
és hibátlanul csengtek a főleg játékos költemények, többek között Weörös Sándortól, Tandori Dezsőtől, 
Csukás Istvántól, Kányádi Sándortól, Szabó T. Annától és Romhányi Józseftől. Itt nem avattak győztes, 
amiről a főszervező Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus a következőket mondta a gála végén:

– Mind a harmincegy óvodás szavalatát elismerjük, a zsűri minden kisgyermek emléklapján feltün
tette, hogy miért volt az különlegesen szép. Díjaztuk többek között a legbátrabb, a legviccesebb verset 
szavalót, a legduruzsolósabb, a „legnyelvtörőbb” verset elmondót és a legberregősebb verset szavalót. 

A díjakat a XVIII. kerületi Vöröskereszt, a Sly Studio, a Zila Kávéház, a kispesti Édeském Cukrász
da és a XVIII. kerületi logopédiai munkacsoport támogatásával kaphatták meg a kisgyermekek.

Ezen az eseményen osztották ki a Szívvellélekkel a szép beszédért díjakat is a logopédiához nyúj
tott szakmai segítség elismeréseként. A három egyéni díjazott: Farkasné Hárs Jolán (Kerekerdő óvoda, 
Zöldike tagóvoda), Kujumdzisz Krisztoszné (Kerekerdő óvoda) és Kovács Lezancsek Olga (a Lőrinci 
Nagykönyvtár gyermekrészlege). Négy kerületi intézmény is díjat kapott: a Lőrinci Nagykönyvtár, a 
Gyöngyszem és az Eszterlánc óvoda, valamint a Kerekerdő óvoda Zöldike tagóvodája. 

A versmondó gálán Galgóczy Zoltán köszöntötte a gyerekeket és a pedagógusokat, akik nélkül – 
ahogy mondta – „nem tudnátok ilyen szépen beszélni”. Az alpolgármester kiemelte a szép magyar 
beszéd fontosságát, a közérthetőséget, amivel a gondolatainkat jobban ki tudjuk fejezni.

Temesi László  

FIGYELJ, HOLLYWOOD!
A pályaválasztást is segítő robotikaworkshopnak adott otthont április 10-én a Pestszent-
imrei Ady Endre Általános Iskola, amely a Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvánnyal karöltve a szervezésből is kivette a részét.

– Az iskolánkban két éve folyamatosan nagy létszámmal működő robotikaszakkör fő célkitűzése a 
diákok érdeklődésének felkeltése, fenntartása és irányítása a mérnöki és kutatófejlesztő műszaki 
irányba – tájékoztatott a rendezvényt megelőzően Kovácsné Vereb Katalin informatikatanár, főszerve
ző, moderátor, hozzátéve: – Kiemelt korosztály a pályaválasztás előtt álló diákok köre, akiknek nagy 
segítséget nyújt a szakmák világában való eligazodáshoz, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy olyan 
pályát válasszanak, amelyen szeretettel és nagy hivatástudattal dolgoznak majd.

– Jó látni, hogy vannak iskolák, amelyek szívügyükként kezelik a robotika világát – mondta a 
megnyitó beszédében Galgóczy Zoltán alpolgármester, aki a reményét is megosztotta a robotikában 
már jártas fiatal hallgatósággal: – Hiszem, hogy az első alkalommal megrendezett robotikaworkshop 
hagyománnyá fejlődik, és a hollywoodi filmekből ismert robotsztárok alkotói csapata egyszer talán 
egykét adys csapattaggal is bővülhet.

A program megvalósításában komoly részt vállaló Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit 
Kft. két ügyvezetője, Sugár Sára és Büti István  rendezvényhez fűzött szavainál nem találtam alkal
masabb befejezést:

– Munkánk része a gyermekeket közelebb hozni a digitális korszak, a robotika világához, hoz
zásegítve őket a munkaerőpiacon való boldoguláshoz, annak ellenére, hogy a tíz, tizenöt év múlva 
igényelt új munkakörök kétharmadáról ma még elképzelésünk sincs.      

 -gönczöl-
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

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 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 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 megtervezése, 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 szerződéskötésben való közreműködés, folyamatos kapcsolattartás a projekt résztvevőivel, a munka 
elvégzésének irányítása, ellenőrzése, szakmai tanácsadás, a munka befejezésével a munka átadásában 
való részvétel, a műszaki átadáshoz szükséges iratok beszerzésében való közreműködés, a szükséges 
dokumentáció összeállítása, társaságunk 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.

n BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ: Feladatok: teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi ellátások 
számfejtése, a bérszámfejtéshez, a társadalombiztosításhoz, valamint a szakterülethez kapcsolódó adatok 
és dokumentumok pontos és naprakész vezetése, munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és 
megszüntetésével kapcsolatos bejelentési és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos 
változások lekövetése, munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása, 
a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó bevallások, 
adatszolgáltatások elkészítése, munkaidőkeretre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, nyomon 
követése, munkáltatói igazolások elkészítése, levonások rögzítése, kezelése, szervezeti egységekkel való 
kapcsolattartás, adó- és járulékbevallások, kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a vezetés, 
valamint a társosztályok részére, a területet érintő jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete. 
Elvárások: középfokú szakirányú bér és TB ügyintézői végzettség, minimum 3 éves hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, NexonBér program ismerete, használatában szerzett tapasztalat, önállóság, jó 
problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet, precizitás, pontos munkavégzés, felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), Nexon4 program ismerete. Amit kínálunk: 
biztos, hosszú távú munkavégzés, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való 
részvétel. Munkavégzés helye: Budapest XVIII. kerület.

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

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

SZOLGÁLTATÁS
n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen 

bioszerekkel. 06306170351

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

n Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes 
szállítással. +36-30/455-87-19

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

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

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

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

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartá-
lyok, zuhanytálcák, 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,  radiá-
torok 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 mun-
kafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, 
teljeskörű ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojle-
rek, 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 fűtéssze-
relés tervezéstől a kivitelezésig. 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 CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI 
CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZ-
HELY 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 FELMÉ-
RÉSSEL, 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 LEGYEN ÖN IS ELÉGEDETT ÜGYFELEM! Megbízható, tapasztalt, regisztrált 
ingatlanszakember vagyok. DrNest.hu,  Kiss Attila, 20-241-0000

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

Budapest 1. sz. Lakásfenntartó 
szövetkezet

(Cg.:01-02-051318. székhely: 
1184 Budapest, Kézműves u. 10/b)

 
élére az elnöki és igazgatósági tisztségek 

betöltésére keresünk 
(szakirányú, középfokú, vagy felsőfokú) 

végzettséggel, referenciával rendelkező személyeket, 
2019. június 1. napjától.

A tisztség ellátásának feltételét a szövetkezet 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Tevékenységét az abban leírtak szerint végzi 
és gondoskodik a könyvelési teendő ellátásáról is.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 29.

A pályázóknak meg kell felelniük 
a szövetkezet alapszabályában előírt követelményeknek, 

amelyekről a pályázat benyújtását megelőzően a szövetkezet 
Jelölő Bizottságánál lehet érdeklődni a 

(06-20-459-4303) telefonszámon.
A pályázatot zárt borítékban a szövetkezet címére

(1184. Bp. Kézműves u.10/b.) 
„Jelölő Bizottság részére” kell benyújtani.

A pályázatok elbírálásának várható határideje 
2019. május 6.

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

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

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

Köszönet azoknak, akik könyvadomá-
nyaikkal segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083
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Egyre több a hívő, egyre többen az istentiszteleteken és a programokon EGYHÁZ

A zarándoklat lényege az, hogy 
a hívek öt kiindulópontról in
dulva, kilenc különböző útvo

nalon haladva imádsággal és 
egyházi énekekkel ölelik körül 
a fővárost. A kerületünkben 

ezúttal is két szakasz végződik. 
A Soroksáron kezdődő 7. és a 
Rákoskeresztúrról induló 8. 

szakasz résztvevői gyalogolnak 
el a Havannalakótelep szom
szédságában található Mária 
Szeplőtelen Szíve Főplébániá
ig, teljesítve a megközelítőleg 
húszhúsz kilométeres szaka
szonkénti távot.

Állíthatnánk akár azt is, 
hogy annyira bejáratott, ismert 
már a kerületben a Rózsafüzér, 
hogy nem is kell neki „cégér”. 
Mégis felvezetjük ezt a minden 
évben bensőséges hangulatot 
árasztó, lelkeket egymáshoz 
közel hozó eseményt. Ennek 
az az elsődleges oka, hogy 
aki akár egyetlen alkalommal 
szemtanúja volt az óvodásko
rú gyermektől a nyolcvanéves 
aggastyánig minden jóakaratú 
embert magába fogadó zarán
doklatnak, az bizonyára várja 
már az esemény felvezetését. 
Az egyik kerületi szakasz ve
zetője, Tordai Éva elmondta, 
hogy az előző évekhez hasonló 
forgatókönyv szerint tartják a 
május 11i zarándoklatot, tehát 
mindent megőriznek abból, 
ami az elmúlt években sikeres 
volt, amit megismertek, meg
szerettek a zarándokok.

A fohász, túl az imádságo
kon, azért is szól majd, hogy 
az időjárás fogadja a kegyei
be a zarándokokat. Az elmúlt 
évek során meg is hallgattatott 
ez az óhaj, mert mindig igazi 
májusi napsütés várta a zarán
dokokat.

Higgyük, hogy az idén is kék 
ég néz majd le rájuk… 

Magyar szentek 
ereklyetartója
A közel három méter magas, bronzborítással díszített tölgyfa
kereszt Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása. Alkotója szándéka 
szerint a krisztusi életáldozat és a feltámadás összefüggését jelké
pezi: egy életfa, amely a magyar lelki megújulás reményét is jelzi. 
A kereszt egyben a 2020ban Budapesten megrendezendő Nem
zetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma is. A 
kongresszus a római katolikus egyház rendszeres világméretű ese
ménysorozata, amelynek célja az Oltáriszentség megismerésének 
és tiszteletének elmélyítése.

A kereszt az Esztergomi Bazilikából indult útjára 2018ban, 
hogy a kongresszus látható jeleként bejárja a Kárpátmedencét s 
Krisztus keresztáldozatára és feltámadására emlékeztessen ben
nünket. A magyar vonatkozású szentek ereklyetartóit hordozó 
missziós keresztet a pünkösdöt követő héten, június 14. és 17. kö
zött fogadja a Pestszentlőrinci Főplébánia. 

Az eseményre szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket!

Forrás: www.iec2020.hu 

A NYARUK IS BE VAN MÁR TÁBLÁZVA
Háromszáznál is több tagja van a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezetnek

IMÁDSÁGOS GYALOGLÁS
Sokan készülnek a 13. Élő rózsafüzér zarándoklatra

– Amikor legutóbb, egy-két év-
vel ezelőtt beszélgettünk, öröm-
mel mondta, hogy érzékelhetően 
nő a lőrinci „agapésok” száma, 
egyre többen vesznek részt a 
programjaikon.
– Igen, ez így van. Amikor 
Perjesi István után én lettem 
a gyülekezet vezető pásztora, 
érthetően némileg visszaesett a 
lelki életben részt vevők száma, 
de mondhatom, ez már a múl
té, mert virágzik a gyülekezet, 
egyre több az aktív tagunk, 
egyre többen látogatják az al
kalmainkat.
– Körülbelül hányan?
– Az összes hívőnk száma 340
re tehető, közülük megköze
lítőleg háromszázan részt is 
vesznek az istentiszteleteken, 
ez pedig nagyon jó arány.

BETÁBLÁZOTT 
NYÁR
– De gondolom, nem „számhá-
borút” akarnak nyerni, hanem 
továbblépni azon az úton, hogy 
jó híre legyen a gyülekezetnek…
– Azt hiszem, meg is felelünk 
ennek. Olyannyira, hogy a 
Kondor Béla sétányon lévő 
imaházunkban vasárnapon
ként két istentiszteletet is tar
tunk, olyan sokan jönnek.
– Ha használhatom ezt a szót, 
ez „pluszmunkát” ró önre. 
– Nem munka ez, ellenkezőleg, 
a szívem teljes öröméből prédi
kálok kétszer, dicsőítek kétszer, 

s ha úgy alakulna, háromszor 
is…
– A szavaiból úgy veszem ki, 
nincs üresjárat a napjaikban.
– Egyetlen percnyi sem, hála 
Istennek. A nyarunk is be van 
már táblázva, készen állunk a 
programokra.

FŐZNEK IS, 
TÁBOROZNAK IS
– Hallhatnánk ezeket?
– Májustól július végéig mindig 
van valami… Kezdődik azzal a 
főzőversennyel, amelyet koráb
ban mindig ősszel rendeztünk, 
most májusban. A „becsületes 
neve” Kiskondér főzőverseny 
és családi nap, amelynek a ke
retében csapatokat várunk fa
kanállal, hogy aztán a finom
ságaikat megkóstoltassák a 
Kondor Béla sétányon és annak 
környékén lakókkal.
– Korán kezdik a nyarat…

– S rögtön folytatjuk is, mert 
június utolsó hétvégéjén két 
programunk is lesz gyors egy
másutánban. Június 23. és 27. 
között gyerektábort szerve
zünk Tahitótfaluban, s ezzel 
szinte egy időben, 28. és 30. 
között Balatonszárszón is.

TANULÁS, 
BULIZÁS
– És hol van még a nyár vége…
– Júliusban, 8. és 12. között az an
gol nyelvtudást igyekszünk gya
rapítani, mert nyelvi tábor lesz a 
gyülekezeti házunkban, mégpe
dig a nyelvet garantáltan felső fo
kon tudók vezetésével. Az Egye
sült Államokból jönnek tanárok, 
akik egészen biztosan fejlesztik a 
jó és helyes nyelvtudást. A nap
palok a tanulás jegyében telnek, 
az este a szórakozásé, hogy ne 
mondjam, a bulizásé lesz. Érthe
tően, hiszen fiatalokról van szó.

Az 1932-ben alakult Pestszentlőrinci Baptista Egyház 
pásztorlását 1988-ban Perjesi István vette át. Vezetésével 
a gyülekezet egyre inkább az 1980-as évektől hazánkban 
is teret nyerő karizmatikus irányba fordult. A gyülekezet 
szellemi megújulása nyomán az 1990-es évek elejétől az 
ország minden tájáról havonta ezrek vettek részt a Pest-
szentlőrinci Sportcsarnokban tartott istentiszteleteken. 
Ennek ellenére a Magyarországi Baptista Egyház teológiai 
nézeteltérésekre hivatkozva visszavonta Perjesi István 
lelkipásztori engedélyét. 

Ezt követően – élve az 1995-ben hatályos jogi lehetősé-
gekkel – a gyülekezet vezetőségének kezdeményezésére 
a közösséget 1995 augusztusában önálló egyházként 
jegyezte be a bíróság Agapé Gyülekezet néven. A vezetője 
2014 óta Paul Henderson.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az idén május 11-én, szombaton rendezik meg a hagyományos Élő 
rózsafüzér zarándoklatot, amely egyre ismertebb és népszerűbb ese-
mény a keresztények körében. 

�Növekszik az érdeklődés Pestszentlőrincen a keresztény alapokon 
nyugvó Agapé Gyülekezet iránt, amelynek vezetője Paul Henderson, 
az 1990 óta hazánkban élő amerikai lelkész. A nyelvünket tökélete-

sen beszélő elöljárótól a gyülekezet életéről, nyári programjairól érdeklőd-
tünk.

A városmisszióhoz csatlakoztak

A zarándoklat története 2003-ig nyúlik vissza. Ezt az évet akkor II. János Pál pápa a rózsafüzér 
évének nyilvánította. Bécsben rendeztek első alkalommal ilyen jellegű zarándoklatot, amikor öt 
szakaszon gyalogolva imádkozták a város körül a városért. Az első magyarországi zarándoklatra 
nem is kellett olyan sokat várni: a 2007-es budapesti városmisszióhoz kapcsolódóan szervezték 
meg első alkalommal a hívek gyaloglását, s azóta minden év májusában megtartják. Az elmúlt 
évek számadatai alapján átlagosan mintegy ötezer ember vesz részt a zarándoklaton, csatlakozva 
valamelyik szakaszhoz.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Száznál is többen játszottak a Balázs Testvérek Tenisziskola nyílt napján SPORT

„Jövendőmondó” szavakkal nyi
totta meg Ughy Attila a kicsik által 
nagyon várt rendezvényt.

A polgármester kiemelte: biz
tos abban, hogy nem egy s nem 
két olyan gyermeket lát most a 
küzdőtéren, akikkel felnőttko
rukban majd mint kiváló ered
ményeket elérő sportolókkal ta
lálkozhatunk.

– Ha nem lesznek élsporto
lók, az sem baj, mert akkor is az 
egészségükre vigyázó, azt meg
őrző, sokat mozgó felnőttek vál
nak belőlük.

Ezt követően a kicsiké lett a 
„pálya”, hogy bebizonyítsák az 
érthetően lelkes és hangos hoz
zátartozóiknak: kiválóan felké
szültek az „ötkarikás játékokra”, 
vagyis a kerületi óvodák által 
az önkormányzat támogatásával 
szervezett sportnapra.

A Mozgásvarázs házigazdája 
immár hatodszor volt az Eszterlánc 
óvoda, amely a Szivárványtól vette 
át ezt a szerepet.

Örömmel vállalják az ez
zel járó feladatokat, s a miértre 
Egyed Gabriella intézményveze
tő adta meg a „hangos” választ. 

(Azért ilyet, mert nem lehetett 
halkan beszélgetni, hiszen az 
olimpia az olimpia, ott hangosan 
kell szurkolni...)

– Szívesen csináljuk, mert 
nekünk, óvónőknek, is élményt 
ad ez a nap. Az elképzeléseink 
szerint jövőre ismét „megpá
lyázzuk”, szívesen leszünk újra 
házigazdák. Mondhatom ezt a 
kollégáim nevében is, akik, lát
hatja, mind a harminchárman 
eljöttek, hogy segítsenek,  szur
koljanak.

Így lehetett ezzel a másik 
húsz intézmény ovisa és óvónő
je is, mert a világ leghangosabb 
sportcsarnokává tették a Sport
kastélyt. Elkelt volna akár a fül
dugó is…

– Sorversenyekről van szó, 
ezek a lehető legizgalma
sabbak a gyerekeknek, mert 
minden feladatnál mindenki 
szerephez jut. A legnagyobb 
fejtörést az okozta, hogy mi
lyen újdonságot találjunk ki, 
hogy legyenek olyan akadá
lyok is, amilyenekkel még nem 
találkoztak korábban – mond
ta az óvónő.

Úgy tűnt, jól törték a fejüket 
a felnőttek, mert a versenyszá
mok során látható volt a hihe
tetlen lelkesedés, a mindent a 
győzelemért hangulat. Felve
tődhetett a nézőben, hogy me
lyik óvoda lehet majd a győz
tes… A számolgatást Egyed 
Gabriella oszlatta szét, mond

ván, ezen az olimpián nincsen 
győztes, de vesztes sincs. Nem, 
mert nincsenek sem elsők, sem 
másodikak, sem utolsók.

– Csak legek vannak, még
pedig annyi, ahány óvoda be
nevezett. Magyarán, minde
gyik kap elismerést, ami lehet 
kupa, lehet érem, de akár édes
ség is.

Íme, kedves felnőttek, a 
Sportkastélyban bemutatták, 
miként lehet megrendezni a vi
lág legdemokratikusabb olim
piáját… 

Tornagyőzelemmel 
tért vissza Valkusz
A kerületi tenisztehetség, a 21 éves Valkusz Máté négy 
hónapnyi betegség és kényszerpihenő, valamint két hó-
napon át tartó alapozás után lépett ismét pályára.

A horvát tengerparton, Opatijában megrendezett 15 ezer dolláros 
salakos verseny volt az első, amelyik Valkusz Máténak már az idei 
viadalokra való felkészülését szolgálta, mégpedig sikerrel.

Máté szettveszteség nélkül, öt biztos győzelemmel, könnyed já
tékkal nyerte a tornát, s ezzel az ATPrangsor 317. helyére lépett.  
A következő fontos versenye – amelyen már tökéletes felkészült
séggel akar pályára lépni – a budapesti ATP Challenger lesz április 
végén, ahol a magyar szövetségnek köszönhetően wild carddal, 
azaz szabad kártyával indul majd.

Nézzük az Opatijában legyőzött ellenfeleket. Az első körben 
Nagy Pétert verte Máté, majd egy francia teniszező következett. 
Ezután egy belga sportolón lépett túl, majd a négy között egy szlo
vénon. A döntőben bosnyák ellenfelénél volt jobb két játszmában.

Valkusz Máté tavaly szeptember óta az első tornagyőzelmét 
ünnepelhette.

HAT PÁLYÁN NYOLC ÓRÁN ÁT
Megszépülve várják a sportolásra, kikapcsolódásra vágyókat

MOZGÁS – VARÁZS
Több mint húsz éve „olimpiáznak” a kerületi óvodások

A tenisziskola történetének 
egyik legszebb, legemlékezete
sebb napja lehetett az elmúlt va
sárnap, mert újra szélesre tárta 
a kapuit minden sportot szerető 
ifjabb és idősebb előtt.

Nem könnyű, fél évnél is 
hosszabb időszak után történhe
tett ez meg, amelynek során nem 
a labda, nem az ütő, s nem is a 
poén állt a középpontban. Pon

tosabban az utóbbi igen, mert 
kelle nagyobb poén annál, mint 
hogy a bátran vállalt építkezés, 
átalakítás, klubházfelújítás után 
újra a játék kerül a középpontba?

ISMÉT A POÉN  
A POÉN
Érthetően boldog háziasz
szonyként fogadta a nyílt 

napra érkező vendégeket 
Borfői-Balázs Ildikó. A te
nisziskolát üzemeltető Tenisz
port.hu SE elnöke  elmondta, 
hogy azért sincs most nála 
boldogabb ember, mert vég
re maguk mögött tudhatják a 
munkálatok okozta kellemet
lenségeket, s végre azt tehetik, 
amit szeretnek, amihez legin
kább értenek.

– Néhány hónapja még 
olyan távolinak tűnt ez a mai 
nap, hogy nem is hittem, hogy 
egyszer eljön… De eljött, s 
most tényleg az a legszebb 
muzsika számunkra, hogy is
mét nagyüzemben pattog itt a 
labda. Ma például hat pályán 
nyolc órán át – mondta Ildikó, 
aki korábban természetesen 
első osztályú teniszező volt, 
szerzett ezüstérmet többek kö
zött csapat Európabajnoksá
gon és vbn is.

Magyarán tudja, miről szól ez 
a sportág…

GAVALLÉROK 
VOLTAK
Az ember a boldogságát igyek
szik megosztani másokkal is. A 
Thököly úti teniszklub tulajdo
nosai ezt úgy tették meg, hogy 
adtak egy sajátságos poént is a 
nyílt napjának: minden ingye
nes volt.

– Csak a tenisz és a játék 
szeretetét várjuk el ma a vendé
geinktől. Labdát, ütőt is biztosí
tunk, sőt a gyerekeket még aján
dékkal is várjuk.

Látva a vadonatúj, szinte 
még festékszagú klubházat, 

óhatatlanul is felvetődött az 
emberben: a szépet nem adják 
ingyen…

– Valóban nem, de a mi 
segítőink voltak olyan „gaval
lérok”, hogy támogatták a fel
újítást – mondta Ildikó. – A 
Decathlon Sportáruháznak, a 
sportruházatot gyártó Head 
cégnek és az önkormányzatnak 
is köszönet jár érte. Ezt mi oly 
módon tesszük, hogy a kerületi 
iskoláknak lehetőséget nyúj
tunk arra, hogy sportfoglalko
zásokat tartsanak itt.

Nehéz volna ennél sporto
sabban kifejezni a köszönetet. 
Búcsúzáskor az elnök asszony 
azt is elmondta, hogy nincsen 
semmi új a nap alatt, a recept 
a régi.

– Mint sportoló egykor már 
megtanultam, ám most ismét 
rájöttem, hogy akarattal, szor
galommal, hozzáértéssel szinte 
mindent el lehet érni.

Ennyiben maradtunk…

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Óvodások vették birtokba április 12-én a Pestszentimrei Sportkas-
télyt. Itt rendezték meg ugyanis a Mozgásvarázs Ovis Olimpiát. 
Huszonegy kerületi óvoda 210 gyermeke versenyzett egymással a 

különleges sportnapon.

�Nem először rendezett nyílt napot a Balázs Testvérek Tenisziskola 
április 14-én a Thököly úti telepén. A rendezvény keretében a sportág 
sok-sok barátja ismerkedhetett meg, vagy barátkozhatott tovább a 

„fehér sporttal”.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Az alapoktól

Borfői-Balázs Ildikó 
elmondta, hogy a Kapocs 
utcai, a Kastélydombi, a 
Darus utcai és az Eötvös 
Loránd iskola diákjai 
ismerkedhetnek meg a 
tenisz alapjaival a Thököly 
úti pályán.
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Karmazsin Jánosné elkötelezett a hivatása iránt: 90 évesen sem vonul nyugalombaPORTRÉ

„MIT TEGYEK? SZERETEM  
EZT CSINÁLNI”
Pro Urbe díjat kapott az 53 éve aktívan dolgozó művelődésszervező

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Büszkén mondja: októberben tölt
heti be a kilencvenedik évét, és ha
téves kora óta él Pestszent imrén, 

tehát nem túlzás, ha tősgyökeres 
imreinek nevezi magát.

– Kispesten születtem, emlé
kezetes esztendőben: 1929ben, 
a gazdasági válság első évében 

– meséli Karmazsin Jánosné. – 
Nagyapám az első világháború 
sérültje volt, pénzbeli kártérí
tésre akkoriban nemigen szá
míthatott, de a frissen parcel

lázott Pestszentimrén sikerült 
egy kis telekhez jutnia és házat 
építenie. 

A válság idején cipész édes
apját és cipőfelsőrészvarró 
édesanyját a nagymama támo
gatta, hiszen sokszor anyagra 
sem volt pénzük, így a vállalko
zás nem működhetett. Édesap
ja, a második világháború hőse, 
soha nem tért vissza a frontról. 

KÖNYVELŐBŐL 
NÉPMŰVELŐ
Az 1945 utáni években Újhelyi 
Éva (ez Karmazsin Jánosné le
ánykori neve) aktívan részt vett 
a református kultúrotthon mű
ködtetésében. A közművelői – 
ezt akkoriban úgy hívták: nép
művelői – munkához azonban 
egy kis kanyarral vezetett az út.

– Közgazdasági iskolát vé
geztem, így amikor a lőrinci 
Rózsa Művelődési Házba köny
velőt kerestek, jelentkeztem 
– emlékszik vissza. – Hama
rosan aztán megüresedett az 
időközben államosított imrei 
művelődési ház vezetői posztja, 
és felmerült az én nevem utód
ként. Egy kis vizsgálódás után a 
pártbizottság úgy találta, hogy 
alkalmas lehetek a feladatra, és 
megbíztak.

Karmazsin Jánosné elmon
dása szerint a közművelődést 
abban az időszakban a politika 
tartotta kézben, de komoly ösz
szeütközésbe soha nem került 
az intézmény a hatalommal. A 
kötelezettségei közé tartozott 
állami és egyéb ünnepek meg
szervezése, de munkája nagy 
részét szerencsére az imreiek, 
elsősorban a fiatalok szórakoz
tatására és szabadidős nevelésé
re fordíthatta.

A HÁZBAN ELŐBB 
MEGTALÁLNI
– A fiatalokat elsősorban a tán
cos programok érdekelték, hi
szen ezeken lehetett ismerkedni 
– mondja az ötvenes–hatvanas 
évekről. – De sokat jártunk ki
rándulni is. Emlékszem, nem
egyszer volt úgy, hogy végig
csináltunk egy éjszakai zenés 
programot, majd hajnalban ott, 
a házban, hideg vízben tisztál
kodtam, s indultunk kirándulni. 
Este pedig kezdődött egy újabb 
táncos est. Szóval, bírni kellett a 
strapát. 

És ő bírta. Egyes rendezvé
nyekre hajlandó volt a szabad
napján is bemenni, csak hogy 
ne maradjanak el, és a nyugdíj
ban sem bírta sokáig. Sokszor 

érezte úgy, hogy most már pi
hennie kell egy kicsit, de végül 
mindig visszavisszatér szere
tett hivatásához.

– A munkám mellett igyekez
tem minél több időt a fiammal töl
teni – teszi hozzá. – Persze számos 
rendezvényre jöhetett velem, de 
törekedtem arra, hogy csak vele is 
minél több időt töltsek. 

Karmazsin Jánosné ma is rend
kívül aktív. Amikor a polgármes
teri hivatalban az illetékes kolléga
nőmet arra kértem, hogy segítsen 
vele felvenni a kapcsolatot, azt 
mondta: „A PIKben hamarabb 
megtalálod, mint telefonon.” Ezt ő 
is megerősítette:

– Valóban sokat vagyok itt. 
Kertbarát és szeniorklubot is ve
zetek. Mit tegyek? Szeretem ezt 
csinálni.

A helytörténet kezdetei

A szocializmus évei alatt 
nem nézték jó szemmel, 
ha valaki helytörténet-
tel kívánt foglalkozni – 
kivéve, ha az a fennálló 
társadalmi rend igazsá-
gosságát igazolta. Imrén 
azonban helytörténeti 
klub is működhetett, és 
ez Karmazsin Jánosné, a 
Pestimrei Művelődési Ház 
(a PIK elődje) igazgatójá-
nak volt köszönhető.

�Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre kitüntetéssel ismerte el az 
önkormányzat Karmazsin Jánosné 53 évi munkáját. A ma is aktív 
művelődésszervező a Pestszentimrei Közösségi Ház elődjének a ve-

zetője volt hosszú időn keresztül, és a helyi közművelődés motorja a mai 
napig.

A BUDAPEST FŐVÁROS 
XVIII. KERÜLET HELYI 

VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
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 21től 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 mozgóurnaigénylés 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 24. – 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.


