
GYURICZA PÉTER 

– Geológiai szempontból mind-
az, ami a földkéreg vagy a víz-
felszín alatt zajlik, mennyiben 
befolyásolja azt, amit  klíma-
katasztrófa helyzetnek nevezünk?
– Ami a Föld mélyén van, az 
nem befolyásol semmit. Az 
ember nem tudja befolyásolni 
a földrengéseket, és a földren-
gések sem változtatnak a lég-
körön. A vulkánkitörések is 
csak csekély mértékben, bár sok 
szén-dioxidot meg egyéb gázo-
kat lövellnek ki.
– Nemrég Új-Zélandon volt vul-
kánkitörés, miközben turisták 
járkáltak a kráterben. Többen 
meg is haltak. 

– Én is jártam ott. Ötven kilo-
méterre van az Északi-sziget 
keleti részétől egy 350 méter 
magas kúp, aminek az egyik ol-
dala nyitott. Ként bányásztak 
ott, amíg nagyon régen nem 
történt egy-egy kitörés. Akkor 
beszüntették a bányászatot, vi-
szont maradt a turisztikai lát-
ványosság. Oda lehetett menni 
hajóval, és pallókon be lehetett 
sétálni, miközben gőz szivárgott 
oszlopokban. Én 1997-ben heli-
koptert béreltem. Olyan vagány 
volt a pilóta, hogy nem csupán 
körberepültük a krátert, hanem 
bementünk ezen a torkolaton, 
és a gőzben tettünk egy kört. 
De visszatérve az eredeti témá-
hoz, a vulkánkitörések időnként 

szén-dioxidot meg más gázokat 
juttatnak a légkörbe, de ez az 
emberi történelem évezredei 
alatt nem befolyásolta alapvető-
en a földi légkört, és a hőmér-
sékletet sem változtatta meg. 
Amiben azonban geológusként 
kompetens vagyok, az egy má-
sik jelenség, a gleccserekben, 
illetve a jégmezőkben lévő jég 
olvadása. Magam sem tudtam, 
amikor 1963-ban először ké-
szítettem fotókat például a Pas-
terze-gleccserről Ausztriában, 
a Großglockner tövében, hogy 
annak dokumentumértéke lesz. 
Mert mellétettem egy olyan fo-
tót, amit 2010-ben készítettem, 
és lehet látni, hogy ahol régen 
jég volt, ott most csak kő van, 

a jég eltűnt. Az osztrákok 1851 
óta minden évben megjelölték, 
hogy mikor meddig ért a jég. Ki-
derült, hogy 150 év alatt három 
kilométerrel lett rövidebb ez a 
világviszonylatban jelentéktelen 
gleccser, de pontosan kiszámol-
ható az is, hogy 150 év alatt 1,5 
milliárd köbméter jég olvadt el 
csak ezen az egy helyen. Éle-
tem során felkerestem vagy 200 
gleccsert. Voltam Grönlandon, 
az Andokban, a Himalájában, 
a Spitzbergákon, és mindenütt 
feljegyeztem az adatokat. Ebből 
írtam a Gleccserek a föld hőmé-
rői című könyvet. Mert meggyő-
ződésem, hogy a gleccserek több 
évtized átlagos hőmérsékletét 
tükrözik vissza. Ez drámaian 

hangzik, de egészen biztos va-
gyok a felmelegedésben, és aki 
ezt nem hiszi el, az vagy ostoba, 
vagy hazudik.

AZ EMBERI 
TÉNYEZŐ
– És ebben mennyi az ember sze-
repe, felelőssége?
– Ez a tömegkommunikáció 
által manipulált dolog. De mit 
tudok mint geológus  mondani? 
Amikor az ember pillanatszerű 
gyorsasággal elégeti a kőszenet, 
a földgázt meg a kőolajat, akkor 
olyan nagy tempóban szaba-
dítja fel a szén-dioxidot, amely 
messze meghaladja a természet 
kiegyenlítő szerepét. Az élővi-
lág százmillió éveken keresztül 
sziszifuszi munkával kötötte meg 
a légköri szén-dioxidot, és abból 
lett végső soron a szén, a földgáz, 
majd a kőolaj. Tehát egy szerves 
anyagból keletkezett fosszilis 

energiahordozó elégetésekor az 
ember a természeti folyamato-
kat messze meghaladó tempó-

ban juttatja vissza a légkörbe 
a szén-dioxidot. Az üveg-

házhatás nagyon kompli-
kált dolog, azt nemcsak 
a szén-dioxid okozza, 
hanem egy csomó más is 
belejátszik, például a me-
tán vagy a vízgőz, mivel-

hogy nagyobb a párolgás 
a tengerekben, a nagyobb 

tavakban és így tovább. Bele-
játszik az is, hogy amikor me-

legszik a légkör, akkor mind az 
északi, mind a déli félgömbön 
az örökké fagyott talaj, a jéggel 
összecementesedett alaptalaj-
szemcsék elkezdenek olvadni, 
és ebben rengeteg metán van, a 
metán pedig nagyobb üvegház-
hatású gáz, mint a szén-dioxid. 
Ezekről szinte szót sem ejtenek 
a klímaegyezményekben, mert 
most is csak a szén-dioxidot és 
a karbonmentességet emlegetik. 
De itt nemcsak erről van szó, ha-
nem egy bonyolult rendszerről 
is. Egy biztos, nagyjából 150 éve 
az ember elkezdett drasztikusan 
beavatkozni a természet folya-
mataiba.
– Igen, de addig mi volt? 
– Volt egy állandó csere a légkö-
ri szén-dioxid és az élővilág által 
megkötött szén-dioxid között. 
A legnagyobb megkötők a ten-
gerek. A földgolyó kétharmada 
óceán és tenger, tehát nyilván en-
nek nagyobb szerepe van, mint 
ha csak szárazföld volna. De a 
tengerekben mi kötötte meg a 
szén-dioxidot? Olyan szerve-
zetek, amelyek kalcium-karbo-
nátot, tehát mészkövet tudtak 
kiválasztani. Ha kimész a budai 
hegyekbe, és a János-hegyet meg 
a többit nézed, ott például zöld 
algák voltak az akkori trópusi 
tengerben, ezek kötötték meg a 
légköri szén-dioxidot és válasz-
tottak ki kalcium-karbonátot, és 
ebből áll a budai hegyek többsége. 
És amikor a Pál-völgybe mész, a 
Mátyás-hegy környékére, ott meg 
nagyra nőtt egysejtűeket és mo-
haállatokat látsz a kőzetfalban. 
Harmincöt-negyvenmillió éve 
azok voltak a fő szén-dioxid-meg-
kötők. Tehát minden korban 
a földtörténet kitalált olyan lé-
nyeket, amelyek a szén-dioxidot 
megkötötték a légkörből. 
 Folytatás az 5. oldalon
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Ne vágj ki minden fát
 
Felkiáltójelek a természetvédelemben

�Juhász Árpád geológus a hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja. 
Számos földrajzi ismeretterjesztő filmet készített, továbbá szakértőként vett részt a televízió földrajzi 
témájú természettudományos sorozataiban, magazinműsoraiban, vetélkedőiben. Filmjeit rendszere-

sen műsorra tűzi munkahelye, a Tv2 is.

KÖRNYEZETVÉDELEM 

ILLÉS ZOLTÁN VOLT KÖRNYEZETVÉDEL-
MI ÁLLAMTITKÁR szerint a XXI. század 
elején, a klímaváltozás, a hulladékkezelési 
problémák, a levegőszennyezési ügyek 
kellős közepén igenis kell hogy legyen egy 
olyan integratív államigazgatási egység, 
amit környezetvédelmi minisztériumnak 
neveznek.

A BÁTOR TANÁR 

FARKAS JÁNOST ÉS DIÁKJAIT DECEMBERBEN 
MEGFENYEGETTE EGY FÉRFI az 50-es villa-
moson, majd a gyerekeket védő tanárt egy 
késsel többször megszúrta. A Gulner Gyula 
Általános Iskola tornatanárának felelősségtel-
jes, önfeláldozó magatartását Trefort Ágos-
ton-díjjal ismerte el az emberi erőforrások 
minisztere.

A HIMNUSZ ÜNNEPE

1989-TŐL MINDEN ÉVBEN MEGÜNNEPELJÜK  
január 22-én a Magyar Kultúra Napját. E 
nap hoz kapcsolódóan Szalai Katalin kódexíró 
és oklevélgrafikus merített papírra készített 
okleveleit, helytörténeti tablóit, gyönyörűen 
kidolgozott családfáit láthatják az érdeklődők a 
PIK-ben. Az ünnep alkalmából több kulturális 
eseményt rendeznek a kerületben.

A TERMÉSZETFOTÓS

RAVASZ BALÁZS SEJTOSZTÓDÁS CÍMŰ KÉPÉT a 
szakmai zsűri beválasztotta Az év európai termé-
szetfotósa pályázat döntőjébe, így az a verseny 
legjobb fotóiból rendezett kiállításon is látható volt 
Németországban. Azt vallja, hogy a művészeti te-
vékenységet is csak szenvedéllyel érdemes űzni, 
akárcsak a sportot vagy bármi mást, amiben az 
ember igazán jó és kiemelkedő szeretne lenni. 

DOHNÁNYI-KONCERT

JOSEF  STRAUSS ALAPVETŐEN MŰSZAKI ÉRDEKLŐDÉ-
SŰ ember volt, zeneszerzéssel csupán mellesleg 
foglalkozott, miután látta, hogy a bécsiek mennyire 
odavannak ezért a muzsikáért, több figyelmet 
szentelt neki. A január eleji koncert mindig a kerület 
első kulturális eseménye. Az idei rendezvényt az 
tette még ünnepélyesebbé, hogy az iskola 2019-ben 
ünnepelte önállóvá válásának ötvenedik évfordulóját.
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Propaganda vagy felelős gondolkodás?KÖZÉLET

Az államfő az év elejei beszé-
dében szokásához híven szóba 
hozott ökológiai kérdéseket is, 
amelyek között a klímaváltozás 
szót kerülte, de egy rádióinter-
júban utalt többek között a Fő-
városi Önkormányzat és egyes 
kerületek klímavészhelyzetről 
szóló határozataira, amire aztán 
a főpolgármester is reagált.

NEMZETI 
MINIMUM
Áder János a Kossuth Rádió Va-
sárnapi újság című műsorában 
a kérdésben közmegegyezést, 
nemzeti minimumot sürgetett, 
mert szerinte nincs jobboldali és 
baloldali klímaváltozás. Ugyan-
akkor politikai retorikai fogás-
nak nevezte azt, hogy a főváros 
új vezetése klímavészhelyzetet 
hirdetett. Az államfő szerint, 
amikor vészhelyzet van – pél-
dául a tűzvészek miatt Auszt-
ráliában –, olyankor evakuálják 
az embereket, és rendkívüli in-
tézkedéseket kell bevezetni, ám 
Budapesten ilyesmiről nincs szó.

ELŐNYT 
ÉLVEZNEK
Közösségi oldalán megjelent 

válaszában Karácsony Gergely 
az ellenvéleményének adott 
hangot.

– Jelenleg több mint 1250 
szervezet – kormányok, vá-
rosok, egyetemek, civil szer-
vezetek és például az Európai 
Parlament – hirdetett klíma-
vészhelyzetet… Vagyis ezek a 
döntések már több mint 800 
millió embert érintenek a világ-
ban. Büszke vagyok arra, hogy 
sok év semmittevés után Bu-
dapest is beállt végre a sorba az 
új Fővárosi Közgyűlés döntése 
alapján. Hiszen a klímaváltozás 
súlyosan érinti a nagyvároso-
kat, köztük Budapestet is. Nagy 
hiba tehát bagatellizálni az 
ügyet, amikor a Fővárosi Ön-
kormányzat a klímavészhelyzet 
kihirdetésével nyíltan dekla-
rálja elkötelezettségét a klíma-
védelem mellett, ami egyaránt 
jelenti a kibocsátás csökkenté-
sét (mitigáció) és az emberek 
és az ökoszisztémák maximális 
védelmét a klímahatásokkal 
szemben (adaptáció). Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy az új 
városvezetés tervezési, fejleszté-
si és üzemeltetési döntéseiben 
a klímaszempontok prioritást 
élveznek – hangsúlyozta a fő-
polgármester.

LŐRINCEN  
ÉS IMRÉN
Az éghajlatváltozásra, a globális 
felmelegedésre való tekintettel 
más kerületekhez hasonlóan 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
képviselő-testületének december 
12-i ülésén is döntés született 
a klímavészhelyzetről. Az erről 
szóló határozatban a testület ki-
lenc pontban foglalta össze az ég-
hajlatváltozás kihívásaira adandó 
helyi válaszokat, amelyek tartal-
mazzák az ivó- és a talajvízzel, a 
levegőtisztasággal és a légszeny-
nyezéssel összefüggő állásfoglalá-
sokat és teendőket. 

KÖZÖS SZÁNDÉK
Egy másik, az állam és a fővá-
ros viszonyát érintő vitás kérdés 
megoldódni látszik azzal, hogy 
a kormányzat elfogadta a Fővá-
rosi Önkormányzat öt pontból 
álló javaslatait. Az óév utolsó 
napjaiban a Magyar Közlöny-
ben megjelenő határozat szerint 
a kormány elfogadta a Fővárosi 
Közgyűlésnek a 2023-as atlétikai 
világbajnokság megrendezésével 
kapcsolatos feltételeit. 

A kormány áttekintette a köz-
gyűlés javaslatait, és ennek alap-

ján megállapították, hogy azok 
egybeesnek az ő szándékaikkal. 
Ezért felhívták a feladatkörük-
ben érintett minisztereket és a 
kiemelt budapesti fejlesztésekért, 
valamint a nemzetközi sportpá-
lyázatokért felelős kormánybiz-
tost a kormányzati feladatok vég-
rehajtására a közgyűlés javaslatai 
alapján – áll a határozatban.

Egyúttal felkérték a főpol-
gármestert és a Magyar Atlétikai 
Szövetség elnökét, hogy közös 
levélben tájékoztassák a Nem-
zetközi Atlétikai Szövetséget, az 
IAAF-et arról, hogy a 2023-as 
esemény megrendezéséhez szük-
séges támogatás rendelkezésre áll.

ÉS AMI NEM 
KÖZÖS…
A főváros vezetői politikai bosz-
szúnak, kiszárítási kísérletnek 
tartják azt a kormányzati ber-
kekből kiszivárgott elképzelést, 
amely szerint a kormány az el-
következő évek EU-támogatásai-
nak felhasználására célterületeket 
jelölt meg, amelyek térképéről 
Budapestet lehagyná.

Karácsony Gergely szerint na-
gyon káros ez a terv, mert Buda-
pest az ország gazdasági motorja, 
és ha a főváros nem jut fejlesztési 
forrásokhoz, a motor leáll, ami-
nek nemcsak a budapestiek látják 
kárát, hanem az egész ország.

Városkép

�Akarva-akaratlanul, az év első heteiben a klímahelyzetről kialakult politi-
kai vita főszereplője lett Áder János és Karácsony Gergely. 
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A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtökén 
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
SZANISZLÓ SÁNDOR
polgármester
MSZP, polgarmester@bp18.hu
minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés 
a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

FERENCZ ISTVÁN
alpolgármester
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó 
hétfőjén 14 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-
1313 telefonszámon. Minden hónap második 
keddjén 15–18 óra között a Demokratikus Koalíció 
képviselői irodájában (Üllői út 493.)

KŐRÖS PÉTER
alpolgármester
MSZP
havannakepviselo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó 
hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1318 
telefonszámon. Képviselői fogadóóra: minden hónap 
utolsó szombatján 10 és 12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban (Kondor Béla sétány 8.)

PETROVAI LÁSZLÓ
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
06-30-252-93-68, petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu. Előzetes egyeztetés 
alapján minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). 
Bejelentkezés a 296-1350 telefonszámon.

SOMODY LÁSZLÓ
alpolgármester
Momentum
somody.laszlo@bp18.hu
06-30-248-7650
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó 
hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 06-1-
296-1315 számon. Képviselői fogadóóra minden 
hónap első keddjén 17 és 17.45 óra között a 
Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.)

BANGA ZOLTÁN
LMP, 06-30-779-6786
banga.zoltan1@gmail.com 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 
óra között a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes 
egyeztetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.

BAUER FERENC
Fidesz–KDNP, 06-159-9592
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DABASI OTTÓNÉ
Demokratikus Koalíció
06-20-592-4800, evadabasiO4@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén 17 
és 18 óra között a Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola ebédlőjében (Kondor Béla sétány 
10.) Előzetes egyeztetés szükséges a 
 06-20-592-4800 telefonszámon.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS
Fidesz–KDNP, 06-20-412-2850
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–19
óra között a Kandó téri iskolában.

FEHÉR GÁBOR
MSZP, 06-20-335-1708
feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között a Darus utcai 
iskolában, minden pénteken 16–18 óra között a 
Gloriett sportiskolában. További napokon
előzetes egyeztetés alapján.

GALGÓCZY ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-851-9059
Előzetes egyeztetés alapján

KASSAI DÁNIEL
Független, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés  
a 06-30-407-4561 telefonszámon.

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.

KISS RÓBERT
Fidesz–KDNP
kisrob@freemail.hu,06-20-572-6681
Előzetes egyeztetés alapján.

LÁNG ISTVÁN
Demokratikus Koalíció
06-30-951-7227, lang.istvan01@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 18 
és 19 óra között az Eötvös Lóránd Általános 
Iskolában (Lakatos út 30.), továbbá minden 
hónap negyedik keddjén 18 és 19 óra között 
a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában 
(Gyöngyvirág u. 41.). Előzetes egyeztetés 
szükséges a 06-30-951-7227 telefonszámon.

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-942-7379
levai.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu. Fogadóóra: Minden hónap 
első péntekén 17-19 óra között a Jobbik Üllői út 489. 
alatt lévő irodájában, vagy sürgős esetben telefonon.

NAGY BALÁZS
Momentum
06-20-206-7355, nagy.balazs.istvan@gmail.com 
Előzetes egyeztetés alapján.

NAGY KÁROLY
Momentum
nagy.karoly@momentum.hu www.facebook.com/
nagykaroly.momentum, Előzetes egyeztetés alapján.

PÁL NORBERT
MSZP, 06-20-458-2551. Fogadóra: minden második 
csütörtökön 16 és 18 óra között, Ady Endre utca 83/B. 
Előzetes egyeztetés szükséges a 06-20-458-2551 
telefonszámon.

SZARVAS ATTILA SÁNDOR
Fidesz–KDNP
06-30-455-7479, Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

Eközben… a klímáról mondták
– Áder János köztársasági elnök: A klímavészhelyzet kihirdetése politikai retorikai fogás.
– Hoppál Péter országgyűlési képviselő (Fidesz) Facebook-oldala: Na, ugye! Greta Thunberg és a mögötte álló „bábművészek” új lemezt tettek 
fel, immár a kommunizmusért küzdenek. Az újabb pénteki tüncizések tehát belépők a Soros-Timmermans-Gyurcsány páholyba. (Közben a 
felmelegedés jegyében szakad a hó Magyarországon.)
– Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója: Nem tudom, hogy mi az, hogy klímaváltozás. Hát, minden változik a világban. 
Pont a klímának kéne állandónak lenni? Még a szavakat sem értem, amit beszélnek. Nem értem, hogy mi az, hogy klímasemlegesnek kéne 
lenni. Ez azt jelenti, hogy betiltják az időjárást?
– Tamás Gáspár Miklós filozófus: Ha valaki meg akarja oldani a klímakérdést, akkor… az első lépés betiltani a fapados társaságokat. Megszün-
tetni minden nemzetközi sporttalálkozót, olimpiát, nemzetközi rockfesztivált. El kell érni, hogy az emberek lehetőleg ne utazzanak messze.
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Mindegy, milyen nevet adunk 
neki, tagadhatatlan, hogy a klí-
maváltozás létezik – mondta 
a Városképnek Kassai Dáni-
el önkormányzati képviselő, 

zöldpolitikus. – A változékony 
időjárás, a szárazság és a túl-
zott esőzés változása mérések 
nélkül is tetten érhető. A kérdés 
az, hogy mit felelünk erre a ki-
hívásra globálisan, és mit helyi 
szinten.

NYUGDÍJBA  
A MŰANYAGGAL!
A helyi válasz már megszületett. 
A képviselő-testület decemberi 
ülésén a főpolgármesteri véle-
ménnyel egyetértve kihirdették, 
hogy klímakatasztrófa fenyegeti 

a világunkat. És akkor mi van? 
– hangzik rá a pesties kérdés. A 
képviselő szerint ez az önkor-
mányzati állásfoglalás nem egy-
szerű retorika.

– Az önkormányzat két konk-
rét döntést hozott a klímakataszt-
rófa kihirdetésével egy időben 
– avatott be. – Az egyik teljesen 
prózai: a polgármesteri hivatal 
és az önkormányzati cégcsoport 
megvizsgálja annak a lehetőségét, 
hogy  kivezesse a mindennapi 
gyakorlatából az egyszer haszná-
latos műanyag termékeket, illetve 

csökkenti a használatukat. A má-
sik az, hogy mostantól minden 
döntésében az elsődleges szem-
pont nem a gazdasági vagy politi-
kai érték lesz, hanem az, hogy az 
adott döntés milyen hatással van a 
klímaváltozásra.

AZ IVÓVÍZ KINCS
Kassai Dániel maga mondta ki: 
ezt is lehetne üres szólamnak 
tekinteni, pedig nagyon egysze-
rűen el lehet magyarázni, miről 
van szó.

– Véleményem szerint az em-
berek többsége azért nem tud mit 
kezdeni a környezettudatosság 
témakörével, mert többnyire ál-
talánosságokban beszélünk róla. 
Csak néhány példa a konkretizá-
lásra: a kerület egész területén úgy 
kell megoldani az önkormányzati 
kezelésű zöldfelületek locsolását, 
hogy ahhoz ne ivóvizet hasz-
náljunk. A hivatalon belül ma a 
palackos víz fogyasztása a meg-
szokott, pedig nagyon egyszerű 
és olcsó kialakítani a csapvíz fo-
gyasztásának kultúráját, ami kör-
nyezetkímélő, takarékos, mégis 
kielégíti az igényeket. Az emlí-
tettek csak a vízre vonatkoznak, 
valójában nagyon sok gyakorlati 
ötlet van arra, hogyan lehet kör-
nyezettudatosan működtetni egy 
kerületet, egy városrészt.

Több fát, több napkollektort, több kerékpárutat! KÖZÉLET

Évek óta rontja a városképet a 
hulladékgyűjtő szigetek kör-
nyezetét jellemző illegális hulla-
déklerakás, ami miatt az érintett 
helyeken lakók is rendszeresen 
panaszkodnak. Bár nem az ő 
feladatuk lenne, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
munkatársai rendszeresen ösz-
szegyűjtik a szigeteknél kidobott 
hulladékot, kommunális sze-
metet – sokszor a lomtalanítás 
körébe tartozó anyagokat –, ami 

pluszköltség és -energia, ezért az 
önkormányzat a gyűjtőszigetek 
megszüntetésétől várja a meg-
oldást. 

Az egyik legszembetűnőbb 
helyen, a Baross utca és a Margó 
Tivadar utca kereszteződésénél 
lévő szelektív hulladékgyűjtő 
sziget környéke évek óta elha-
nyagolt benyomást kelt az ide-
helyezett szeméthalmok miatt. 
Az eset nem egyedi, több helyen 
gondot okoz az, hogy sokan nem 

megfelelően használják a sze-
lektív lerakókat. Ezt az állapotot 
kívánja megszüntetni az önkor-
mányzat kerületszerte. 

– Évek óta probléma van 
ezekkel a hulladékszigetekkel, 
amelyek okafogyottá is váltak, 
hiszen most már minden háztar-
tásban külön gyűjtjük a papírt, 
a műanyagot és a fémet. Ezért 
nincs különösebb értelme an-
nak, hogy ide is, oda is vigyük a 
szemetet. Azt tudni kell, hogy a 
szóban forgó hulladéksziget mel-
lett van egy térfigyelő kamera, 
amelyet azért szereltettünk fel, 
hogy lehessen látni, be lehessen 
azonosítani azokat, akik tör-
vénytelen módon raknak le ide 
szemetet, s meg is tesszük a fel-
jelentést, amennyiben ilyet észle-
lünk, mert azt gondoljuk, hogy a 
XVIII. kerületnek is be kell állnia 
azoknak a kerületeknek a sorába, 
amelyekben rend van – mondta 
Szaniszló Sándor polgármester.

Az önkormányzat célja az, 
hogy fél éven belül az összes 
hulladékszigetet felszámolják a 
kerületben, amit mihamarabb 
kezdeményeznek a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt.-nél. 

B. Z. 

KÖZÖSEN KERESIK  
A MEGOLDÁST
Bőven lesz tennivalója Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának, már ami a 
Klímabarát 18 projektről a Kondor Béla Közösségi Házban decemberben rendezett má-
sodik műhelybeszélgetésen terítékre kerülő javaslatok megvalósítását illeti.

A civil szervezetek képviselőiből és magánszemélyekből álló hatasztalnyi munkacsoport meglepő jártas-
ságot mutatva sorolta fel szóban és írásban a helyi környezetvédelemmel kapcsolatos érveit, javaslatait. 
Mint csepp a tengerben, minden globálisnak nevezett környezetvédelmi probléma kerületi szinten is 
megjelenik. A résztvevők a novemberi első ülésen megfogalmazott célok alapján a következő tematikus 
csoportokba kapcsolódhattak be: közlekedés és kapcsolatrendszerek; a műszaki infrastruktúra környe-
zettudatos átalakítása, fejlesztése; az éghajlatváltozásra tervezett épített környezet; az erőforrás-takaré-
kosság ösztönzése, elősegítése és az erőforráshatékonyság növelése. Vagyis lesz mit tenni…

Kívülállóként gyakran a hajamba túrtam a workshop keretében elhangzó problémaáradat halla-
tán, ám Beleznay Éva szakmai szakértő, moderátor eseményösszegző tájékoztatása helyrebillentette 
a zavarom:

– A munkacsoportok jogosan hívták fel a figyelmet többek között a Cséry-telep rendezésével, a 
levegőszennyezéssel, a szén-dioxid-kibocsátással, a repülőtér közelségével, a PET-palackok kezelésé-
vel, az ivóvíz és az öntözővíz használatával, a tömegközlekedésben részt vevő járművek minőségével 
kapcsolatos problémákra.

A résztvevők méltatták a lakosság terheit megkönnyítő eddigi ingyenes szolgáltatásokat, amelyek 
folytatására, bővítésére buzdítottak. Itt elsősorban az önkormányzat által díjmentesen rendelkezésre 
bocsátott esővízgyűjtő tartályokra, komposztálóládákra, zöldhulladék-gyűjtő zsákokra és a Szebb, vi-
rágosabb kerületért pályázatra gondoltak, s utaltak arra is, a Nyugdíjas Akadémián szívesen hallgat-
nának több környezetvédelmi témájú előadást.  

– A világ körüli út is az első lépésekkel kezdődik – mondta az egyik hölgy, összegezve a háromórás 
programon szerzett tapasztalatait. – Jó érzés volt elmondani, leírni a gondolataimat, tudni, hogy a cso-
porttársaimmal közösen a javaslatainkkal hozzájárulhatunk a kerületi klímastratégia kidolgozásához. 

A megbeszélés lezárásaként Beleznay Éva jelezte, hogy a munkáról összefoglaló készül, amelyet 
elküldenek a résztvevőknek, s várják a további javaslataikat is. 

A program végén Petrovai László alpolgármester megköszönte a műhelymunka résztvevőinek az 
aktív és innovatív munkát.

-gönczöl-

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG! JÓ, DE MI AZ?
Zöld gondolkodás magyarul – szótár kezdőknek

LE A HULLADÉKSZIGETEKKEL!
Csak legálisan

Mit tehetünk a klíma-
változás ellen?

Kassai Dániel önkormány-
zati képviselő, zöldpoliti-
kus több ötlettel is előállt 
a klímaváltozás elleni 
küzdelmet támogatva. 
Íme, közülük három…

Fák. Már a legkisebbek 
is tudják, hogy a fák, 
a növényzet feladata a 
levegő oxigéntartalmának 
előállítása. A zöldfelületek 
gondozását, a minél több 
fa ültetését mindig elsőd-
legesnek kell tekinteni.

Napkollektorok. Az ön-
kormányzatnak támogat-
nia kell, hogy a családi 
házakra napkollektorokat 
telepíthessenek. 

Kerékpár. A bicikliutak 
építésében a kerület 
erősen lemaradt. Nem 
a haránt irányú úthá-
lózat kiépítésére kell 
törekedni, hiszen az 
emberek elsősorban arra 
használnák ezeket az 
utakat, hogy munkába 
menjenek. A cél tehát 
a belváros felé irányuló 
hálózat építése.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Fel akarja számolni az önkormányzat a 
szemétkupacokat, amelyek rendszeresen 
keletkeznek a szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek környékén.

�Valójában nagyon egyszerű megérteni, mi az a környezettudatosság, 
mi a zöld gondolkodás, csak nem általánosságokban kellene beszél-
ni róla – véli Kassai Dániel önkormányzati képviselő, zöldpolitikus, akit 

azért kérdeztünk a témáról, mert a kerület december közepén klímaka-
tasztrófát hirdetett.
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Egy hivatásos környezetvédő – párt- és állami tisztség nélkülKÖZÉLET

A KLÍMAKATASZTRÓFA 
KIHIRDETÉSÉNEK SZIMBOLIKUS 

ÜZENETE VAN

GYURICZA PÉTER  

– Hogy kell most bemutatni? Mit 
ír a neve alá?
– Dr. Illés Zoltán egyetemi ta-
nár, vagy szeretem magamat 
nemcsak környezetpolitikusnak 
nevezni, hanem annak is tudni. 
Szakpolitikusnak tekintem ma-
gam, olyan szakembernek, aki 
a politika és a szakmaiság mezs-
gyéjén van, de számomra a szak-
maiság a fontosabb.
– Mikor szállt ki a politikából?
– Hát ki lehet abból szállni?!
– Valamennyire igen. Államtitkár 
volt…
–  Igen, de normális esetben az 
nem politikai pozíció, hanem 
közigazgatási.
–  Ha lett volna környezetvédel-
mi minisztérium, lehetett volna 
miniszter, ami viszont politikai 
pozíció.
– Hogyne. És végső soron az ál-
lamtitkári is az.
– Politikai államtitkár, már ami-
kor volt ilyen.
– Az államtitkárság politikai ki-
nevezés, nem választott tisztség. 
Arról nem a választók döntenek, 
hanem a mindenkori minisz-
terelnök. Ilyenformán tényleg 
politikai, de számomra szakmai 
pozíció volt. Persze látunk pél-
dát arra, hogy olyan emberek 
töltenek be ilyen pozíciót, akik 
nem értenek hozzá.
– Láttuk miniszteri poszton Pepó 
Pált egykor, de hagyjuk ezt. Szó-
val meddig csinálta?
– 2014-ig voltam államtitkár, de 
a mai napig a környezetvédelem 
területén tevékenykedem.

KÖRNYEZETVÉ DEL-
MI TÁRCÁRA PEDIG 
SZÜKSÉG VOLNA

– A pártpolitikától, a Fidesztől 
eltávolodott? 
– Én a mai napig Fidesz-tag 
vagyok. Semmilyen pozícióm 
nincs, nem vagyok parlamenti 
képviselő, nem vagyok benne az 
államigazgatásban, és a párton 
belül sincs pozícióm.
– És kíváncsiak a véleményére?
– Érdekes, hogy 2014 után volt 
egy dacosság, hogy az, aki nincs 
pozícióban, és nincs párttisztsé-
ge sem, nem is létezik. Ezt én is 
megéltem, de ez is csak erősített. 
A másik az, hogy 2014 óta folya-
matosan megállítanak az emberek 
az utcán. Azt mondják, nagyon 
szimpatikus, amit csinál, nagyon 
becsüljük magát, de a pártjáról 
hallani sem akarunk. De olyan 
is van, hogy valaki azt mondja: 
én fideszes vagyok, örülök, hogy 
összefutottunk a 4-es 6-os villa-
moson, de hogyhogy nem látni 
mostanában a tévében? És akkor 

elmondom, hogy a kormánypárti 
média nem hajlandó környezetvé-
delmi ügyekkel foglalkozni, csak 
néha és alacsony szinten.
– Nem merült fel, hogy kilépjen a 
pártból?
– Számos oka van annak, ami 
miatt Fidesz-tag vagyok. Bizo-
nyos dolgokkal, például a csa-
ládpolitikával egyetértek. Azzal 
nem értek egyet, hogy nincs pél-
dául környezetvédelmi tárca. 
– Egészségügyi, oktatási, kulturá-
lis vagy közlekedési tárca sincs.
– Igen, ezt szokták válaszolni, 
vagyis miért pont környezetvé-
delmi lenne. Az természetesen a 
miniszterelnök döntése, felelős-
sége és lehetősége, hogy kiala-
kítsa a kormánya struktúráját. 
Én azt gondolom, hogy a mega-
tárcák nem váltották be a hozzá-
juk fűzött reményeket, politikai 
konszolidációra lenne szükség, és 
ennek egyik eleme a kormányzati 
struktúra átalakítása, amelyben 
megjelennek a klasszikus tárcák. 
A XXI. század elején, a klímavál-
tozás, a hulladékkal összefüggő 
problémák, a levegőszennyezési 
ügyek kellős közepén igenis kell 
hogy legyen egy olyan integratív 
államigazgatási egység, amit mi-
nisztériumnak hívnak. Nagy vív-
mány volt a szocializmus végén, 
amikor 1987-ben megalakult a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium. Azt gondolom, hogy 
megint ez kellene.
– Tehát egy intézményes központ?
– Igen, mert a politikában és az 
államigazgatásban, ha nincs in-
tézményes központ, akkor az a 
terület nem létezik. 
– A családpolitikán kívül mi tart-
ja a Fideszben? 
– Az, amit én képviselek, az a stí-
lus, az a hozzáállás. 
– De a Fidesz ma nem ilyen.
– Éppen azt mondom, hogy ez hi-
ányosság a Fidesznél. Én a tagsá-
gommal azt mutatom meg, hogy 
milyen kellene, hogy legyen, és 
milyen volt egykor. Tehát én csak 
a fehérneműmet váltom minden-
nap, a nézeteimet, az elveimet 
nem. Bizonyos elvekhez az em-
ber ragaszkodik, sőt a politikában 
még inkább kellene, hogy ragasz-
kodjon. Én azt mondom, hogy az 
emberek méltányolják azt, amit 
képviselek, és ahogy képviselem, 
függetlenül attól, hogy nincs po-
zícióm, nincs médiám. És ezt 
honnan tudom? Onnan, hogy 
megállítanak és elmondják.
– Környezetpolitikusként hogy vi-
seli, amikor Hoppál Pétert, Áder 
Jánost vagy Schmidt Máriát hall-
ja a környezetvédelem ügyében 
megnyilvánulni? Egyet tud érteni 
azzal, amikor a környezetvédel-
met is arra használják fel, hogy 
kommunistázzanak, brüsszelez-
zenek és sorosozzanak?

– Egyáltalán nem. De azért jo-
gos ez a felvetés, mert tisztázni 
kell, hogy egy pártcsaládon be-
lül rengeteg különböző nézet 
és hang van. És a felsorolt sze-
mélyek egyike-másika nem üti 
meg a politikus kategóriát, nem 
oda tartozik, de attól még lehet 
megmondó ember. Politikus-
ként pedig lehet olyasmit kép-
viselni, ami butaság, vagy amit 
rosszindulattal mondanak, vagy 
politikai érdekből, puszta mani-
pulációként.

A VALÓSÁG 
OSZTHATATLAN, 
DE AZ IGAZSÁG 
NYOLCMILLIÁRD
– Jó, hagyjuk ezeket a szövegeket, 
akkor azt mondja meg, hogy mi-
ért került a környezetvédelem a 
megosztott politikai mező célke-
resztjébe, miközben tudjuk, hogy 
nincs jobb- vagy baloldali kör-
nyezetvédelem. Mondhatom azt, 
hogy Ausztráliának a jobb meg a 
bal oldala is ég, de még a közepe is.
–  Teljesen igaza van, maximálisan 
egyetértek. Érdekes, hogy miköz-
ben van, aki klímahisztiről beszél, 
a másik oldalon azt mondja, hogy 
nincs baloldali és jobboldali klí-
maügy. Vagy például azt állítja, 
hogy atomenergia nélkül nem 
lehet a klímaproblémát megol-
dani. Hát ez se igaz, mert például 
ott van Dánia, ahol évtizedekkel 
ezelőtt hoztak egy döntést, hogy 

márpedig ők nem építenek atom-
erőművet, s olyan bajnokai a klí-
maügynek és a levegőszennyezés 
csökkentésének, hogy csak na! 
Magyarán a valóság oszthatatlan, 
de az igazság nyolcmilliárd, mert 
lassan ennyien leszünk a Földön. 
És ki így nézi, ki úgy, ki ezt hang-
súlyozza, ki azt. 
– Ez igaz lehet, de felelős politiku-
soknak a végeredményt tekintve 
ugyanabba az irányba kellene 
nézniük.
– Így van. És ezt nem látom. Na, 
azért vagyok én Fidesz-tag, mert 
nem megosztó vagyok, hanem 
összehozó. Alkatomnál, egyé-
niségemnél, tudásomnál, hátte-
remnél és a bácskai magyarsá-
gomnál fogva is. 
– Mit lehet tenni azért, hogy a cél 
tekintetében hasonlóan gondol-
kodjanak?
– Amikor megszűnt a megbí-
zatásom, 2014-ben újból nyert 
a Fidesz, új kormány alakult, 
amelyben már környezetvédel-
mi államtitkárság se létezett. Ak-
kor azt kellett megtapasztalnom, 
hogy másfél év alatt hogyan 
tettek tönkre mindent, amit 
megcsináltam. Márpedig azok 
a legkorszerűbb dolgok voltak, 
a legjobb nyugat-európai példá-
kat adaptálva Magyarországra. 
Akár a levegőszennyezés csök-
kentése vagy a hulladékgazdál-
kodás, akár a vízügyek területén. 
De amikor nem vagy ott, vajmi 
kevés maradhat meg utánad, 
ha nincs konszenzus az adott 

területen, és azok, akik utánad 
jönnek, nem folytatják azt a jót, 
amit csináltál, sőt megsemmi-
sítik azt. Pedig nem baloldali 
kormány jött, hanem ugyanaz a 
politikai pártcsalád. Mégis az a 
döntés született, hogy nemcsak 
vidékfejlesztési minisztérium ne 
legyen, de még államtitkárság 
sem. A másik része a dolognak 
az, hogy nem csupán a szavak-
kal, hanem a cselekedeteiddel is 
szolgálod-e a környezetvédelem 
ügyét. Mert a környezetvédelem 
nem önmagáért való dolog.
– Ma is azt olvastam a közösségi 
médiában, hogy miért foglalkoz-
zunk mi ezzel, amikor Dubaiban 
800 méteres toronyházat építe-
nek, amelynek maga az energia-
felhasználása is horrorisztikus, 
meg hogy tessenek megnézni, mi 
van Indiában.
– Hogyne, de milyen helytelen 
gondolkodás ez!
– Vagyis, ami itt kell, azt minden-
kinek itt kell megtennie.
– Pontosan. Túl egyszerű arra 
hivatkozni, hogy törődjenek a 
klímaüggyel a nagy országok 
meg a multik, mert ők a legna-
gyobb környezetszennyezők. 
De ahelyett, hogy Dubaira mu-
togatnánk, vagy a kínaiakra, mi 
történik itthon? Bementem ma 
egy pékségbe, és megkérdez-
tem, hogy nincs-e papírzacskó 
a pizzához. És nem volt, csak 
műanyag, és akkor azt mond-
tam a néninek, hogy köszönöm, 
elviszem a kezemben. De hoz-
zátettem, hogy tessék szólni a 
tulajdonosnak, biztos be tudna 
szerezni papírzacskót. Magya-
rul, nem másra kell mutogatni, 
hiszen a kis országnak ugyan-
úgy megvan a maga kibocsátá-
sa, ökológiai lábnyoma, vagyis 
megvannak a saját feladatai az 
ereje, a pénze arányában, hogy 

erre költsön és megtegye a vál-
toztatásokat. Mondok egy pél-
dát. Ha Kenyában be lehet tiltani 
az egyszer használatos műanyag 
zacskókat, akkor Magyarorszá-
gon miért nem lehet? Ja, hogy 
2022-től az Európai Unióban is 
betiltják? Meg lehet tenni, hogy 
Magyarország fél évvel, egy év-
vel előbb betiltja, de azt is, hogy 
2022-ig nem csinálunk semmit. 
Ez csupán szándék kérdése. Az 
első és a legfontosabb a politikai 
szándék. És ezért fontos a klí-
makatasztrófa kihirdetése. Mert 
ennek szimbolikája van.
– Egyetért azzal, hogy több kerü-
let és a főváros is klímakatasztró-
fa-helyzetet hirdetett?
–  Persze, mert ez annak a dek-
larációja, hogy akarnak ezzel a 
problémával foglalkozni. Ez a 
kommunikáció része: mondjuk 
nektek, emberek, figyeljetek: 
ez most a legfontosabb ügyek 
egyike. Ez nem azt jelenti, hogy 
az egészségügy, a szociálpoliti-
ka vagy akár a migránsügy nem 
fontos, hanem azt, hogy ez a ki-
emelt ügyek közé tartozik. De 
ebből mi következik? Az, hogy 
ha én főnök vagyok, utasításba 
adom, hogy a hozzám tartozó 
cégek ezt a kérdést gondolják vé-
gig újból. És tegyék meg fél éven 
belül mindazt, ami nem kerül 
pénzbe, de mondják meg azt is, 
hogy mi kerülne 200 millióba 
vagy akár hatmilliárdba, mert 
nyilvánvalóan a MÁV-nál más 
a nagyságrend, mint az említett 
sarki pékségben, ahol csak any-
nyi kell, hogy a tulajdonos azt 
mondja: Mancika, holnaptól 
nem műanyag zacskót szerzünk 
be a pizzához. Nem azért, mert 
Illés Zoltán mondta, hanem 
mert így gondolják, mert azt 
hallották, hogy minden fontos a 
környezetvédelemben.

�A vegyészmérnök és biológus Illés Zoltán 1961-ben született Szabadkán. A nyolcvanas évek köze-
pén kapcsolódott be a hazai környezetvédő mozgalomba. Volt az Antall-kormány környezetvédelmi 
helyettes államtitkára, de miután bírálta az MDF-es minisztert, fölmentették. Ekkor csatlakozott a 

Fideszhez. 1998-ban lett országgyűlési képviselő. Az első Orbán-kormány idején a parlament környe-
zetvédelmi bizottságának elnökeként tevékenykedett, s volt a Fidesz alelnöke is. 2010 és 2014 között 
a második Orbán-kormány környezetvédelmi államtitkára volt. Több mint húsz éve a Közép-európai 
Egyetemen (CEU) tanít. A magánegyetem Nádor utcai épületében adott interjút a Városképnek.
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Példás helytállás KÖZÉLET

NE VÁGJ KI MINDEN FÁT!
Folytatás az 1. oldalról

Napjainkban a legnagyobb megkö-
tők a korallzátonyok. Na most, ha 
savasodik a tenger, emelkedik a víz 
hőmérséklete, akkor a korallzáto-
nyok kifehérednek, mindegy, hogy 
az Bahama, Florida, Vörös-ten-
ger vagy ausztrál korallzátony. A 
kifehé redés azt jelenti, hogy a zöld 
algák eltűnnek, tehát már nem tölti 
be ezt a szén-dioxid-megkötő sze-
repet maga a koralltelep. A korall-
építmények puhává, málékonnyá 
válnak, szétmorzsolódnak, lát-

ványként is szegényesek lesznek, és 
főleg az a sok rejtekhely, amit a ko-
rallzátonyok jelentettek a halak és 
millió más élőlény számára, mind-
mind redukálódik, tehát a tengerek 
légkörmegkötő szerepe gyengül.

A FÖLD TÜDEJE 
– És mi a helyzet a trópusi erdők-
kel? Ráadásul óriási erdőtüzek 
voltak ezeken a területeken. 
– De gondoljunk csak az arizonai, 
a kaliforniai vagy az ausztráliai 
tüzekre, vagy arra, hogy Spanyol-

országban, Portugáliában vagy az 
Adria mentén is rendszeresek a 
hatalmas erdőtüzek. Ez egyrészt a 
szárazság miatt van, hatalmas aszá-
lyok vannak ezeken a területeken. 
Másrészt az erdőket gyakran az 
emberek gyújtják föl. Brazília ese-
tében az a durva helyzet, hogy ott 
egyformán érdekelt volt az erdők 
felgyújtásában a szegény paraszt, 
aki földhöz akart jutni, és a nagy-
birtokos figurák is, akik ugyanúgy 
égették, hogy minél több legyen 
a szójának, illetve a szarvasmar-
ha-tenyésztésre alkalmas területük.

– Mi az igazság a Föld tüdeje 
mondással?
– Amíg süt a nap, addig az erdő 
megköti a szén-dioxidot. Ami-
kor éjszaka van, az erdő ugyan-
úgy lélegzik, mint mi, emberek, 
tehát olyankor szén-dioxidot 
bocsát ki. Tehát ilyen értelemben 
tényleg tüdő, de nem azért, mert 
jelentős szerepet játszana a szén-
dioxid megkötésében. Szerepet 
játszik az élővilág sokféleségé-
nek a megőrzésében, és ha tü-
zek vannak, akkor ott élőhelyek 
pusztulnak ki.

– Egyre nagyobb méreteket ölt az 
erdőirtás is.
– Hadd említsek egy példát: ha 
az ember a kilencvenes évek ele-
jén Kuala Lumpurból repült, és 
Borneó fölé ért, akkor egy ösz-
szefüggő zöld leplet látott a gép-
ből néhány kanyargó kis csíkkal, 
ahol minimális földművelés volt. 
Legutóbb, mikor ott voltam, az 
eredeti trópusi esőerdőnek tíz 
százaléka volt meg, a többi olaj-
pálma-ültetvény. És ez milyen 
következményekkel járt? Az 
orángutánok populációját Szu-

mátrán és Borneón ötvenezerre 
becsülték. Mára, az élőhelyek be-
szűkülésével, annyira csökkent a 
számuk, hogy menhelyekre kell 
begyűjteni őket. Vagy voltam a 
nagyorrú majmok menedékhe-
lyén. Amikor először jártam ott, 
még az esőerdőben csónakkal 
járva tudtuk filmezni őket. Mára 
annyira lecsökkent az élőhelyük, 
hogy az emberek etetik őket. Az 
erdőknek tehát nem egyszerűen 
tüdőszerepük van, hanem arra is 
kell gondolni, hogy mennyi élő-
lénynek adnak otthont. 

PUSKÁS ATTILA 

Ijesztő történet, főleg, ha belegon-
dolunk, hogy mindez nappal tör-
tént, s egy korcsolyázni készülő 
iskolás csoportot és a tanárukat 
érintette. A testnevelő példás helyt-
állása kellett ahhoz, hogy az egyéb-
ként – mint az később kiderült –
körözés alatt álló férfi támadását a 
gyerekek testi sérülés nélkül ússzák 
meg. A lelki sebek persze még jó 
ideig megmaradnak.

KRIMIBE ILLŐ 
TÖRTÉNET
Farkas Jánossal a Gulner iskolá-
ban találkoztunk, és már az első 
pillanatokban kiderült, hogy 
egy jó kedélyű, szerény, de ha-
tározott emberrel ismerkedhe-
tünk meg. 

– Ami a sérüléseket illeti, 
már jól vagyok, és szerencsére 
kitűnő szakember segít abban, 
hogy lelkileg is feldolgozzam az 
eseményeket – mondta a tanár 
úr a hogylétét illető kérdésre, 
majd felidézte a december 19-i 
eseményeket. – Korcsolyázni 
indultunk a gyerekekkel a régi 
piactérre. Épp hogy felszálltunk 

a villamosra, sokan voltunk, 
több ajtót is igénybe vettünk. 
Az egyik ajtónál ez a férfi be-
lekötött egy gyerekbe, mert az 
állítólag meglökte őt. Odasi-
ettem, és megpróbáltam meg-
nyugtatni, békésen rendezni a 
helyzetet. Ekkor nekem szegez-
te a kést, majd eltette ugyan, és 
úgy tűnt, hogy megnyugodott, 
ám amikor leszálláskor a gyere-
kekre figyeltem, megszúrt.

A tanár a jégpályánál még 
biztonságba helyezte a diákjait, 
majd segítséget kért, és végül az 
orvosi rendelőben az ügyeletes 
orvos hívta a rendőrséget. 

– Rendkívül gyorsan, né-
hány perc alatt történt mindez. 
Utólag végiggondolva úgy ér-
zem, ilyenkor ösztönösen cse-
lekszik az ember. Persze nyilván 
számít az, hogy nem vagyok 
ijedős, hogy sportoltam, hogy 
háromgyermekes apaként, a 
rám bízott gyerekek tanáraként 
kezelek egy ilyen helyzetet, de 
nem lehet erre felkészülni. 

A támadót, aki ötször szúr-
ta meg Farkas Jánost, elfogták, 
súlyos testi sértés kísérlete és 
felfegyverkezve elkövetett ga-
rázdaság miatt indulhat ellene 

eljárás, és miután más ügyben 
már körözték, a Fővárosi Bün-
tetés-végrehajtási Intézetbe 
vitték.

SIKERES 
TANÍTVÁNYOK
Farkas János kisebb megsza-
kításokkal 1983 óta tanít. Al-
bertirsán született, s ott kezd-
te a pályát. Később Dabason 
vezetett családi vállalkozásban 
egy alapítványi iskolát, majd 
egy csepeli iskolában tanított 
hátrányos helyzetű, tanulási 
nehézségekkel küszködő gye-
rekeket, köztük mentálisan sé-
rülteket is.

 – Az első évemet töltöttem 
itt a XVIII. kerületben, ami 
az ismerkedéssel telt. Örülök, 
hogy a Gulner iskolába jöttem, 
ez egy kezelhető létszámú, csa-
ládias légkörű intézmény. Ami 
a sportot illeti, a labdarúgás áll 
hozzám a legközelebb. Ahol ed-
dig tanítottam, a kölyökcsapa-
taim mindig sikeresek voltak. 
Több, később magasabb szintre, 
akár a válogatottságig is eljutó 
labdarúgó és atléta is a tanít-
ványom volt. Így például Erős 

Károly, aki Albertirsáról indul-
va többek között a BVSC-vel 
és az MTK-val is szerepelt az 
élvonalban, és kétszeres válo-
gatott lett. De említhetem Var-
ga Károlyt is, aki a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia szakmai 
vezetője lett.

MASSZÍVABBAK  
A KERÜLETIEK
Arra a kérdésre, hogy az 1980-
as évek óta megváltozott-e a 
gyerekek hozzáállása a tor-
naórához, a sporthoz, Farkas 
János azt válaszolta: elsősorban 
a társadalom változott meg.

 – Ezzel együtt változtak a 
gyerekek is, mert amíg a szo-
cializmusban a sport kitörési 
lehetőség volt, hiszen annak 
segítségével lehetett például 
utazni, világot látni, addig ez 
ma már a többség számára el-
érhető. Bárki eljuthat már bár-
hova, ráadásul a számítógépek, 
okostelefonok világában élünk, 
ami sajnos elvonja a fiatalokat. 
Ezzel együtt úgy látom, és ez 
igaz itt a kerületi, kertvárosi 
gyerekekre is, hogy miként a 
vidéki gyerekek, ők is valami-

vel masszívabbak, mint a bel-
városiak.

S hogy motiválhatók-e a mai 
kisdiákok? A tanár úr szerint a 
XVIII. kerületben erre is meg-
van a lehetőség.

– Még ismerkedem az itte-
ni helyzettel, de udvariasko-
dás nélkül mondhatom, hogy 
a kerületi diákolimpia és az 
önkormányzat által biztosított 
ingyenes úszás, illetve télen 
a korcsolyázási lehetőség jó 
alapot ad. A tanítási elvem az, 
hogy nem szabad túlterhelni a 
gyerekeket, nem versenyistál-
lót tartunk fenn. Az általános 
iskolában meg kell szerettet-

nünk a sportolást a diákokkal, 
ráébreszteni őket arra, hogy a 
mozgás örömöt ad. Nem kell 
feltétlenül versenysportban ér-
vényesülniük, de legyen az éle-
tük része a rendszeres mozgás.

A mindennapos testnevelés-
ről Farkas János úgy vélekedett, 
hogy a szándék és az óraszám 
megemelése mindenképpen jó. 

– A mi iskolánkban ez any-
nyiban módosult, hogy há-
romszor van egy-egy testne-
velésóra, és egy alkalommal 
dupla, amit ki tudunk hasz-
nálni például éppen a kor-
csolyázásra vagy egyéb sport-
programokra.

Elismert hősiesség
 
Diákjait védve sérült meg a testnevelő tanár

�TREFORT ÁGOSTON-DÍJAT VEHETETT ÁT FARKAS JÁNOS, A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA TOR-
NATANÁRA JANUÁR 10-ÉN. KÁSLER MIKLÓS, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE A PEDAGÓGUS 
FELELŐSSÉGTELJES, ÖNFELÁLDOZÓ MAGATARTÁSÁT ISMERTE EL A DÍJJAL. FARKAS JÁNOST ÉS DI-

ÁKJAIT DECEMBERBEN FENYEGETTE MEG EGY FÉRFI AZ 50-ES VILLAMOSON, MAJD A GYEREKEKET VÉDŐ 
TANÁRT EGY KÉSSEL TÖBBSZÖR MEGSZÚRTA.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Változások 2020-banKÖZÉLET

Nagyszülői gyed
2020. január 1-jétől a kormányzat 
lehetőséget teremtett arra, hogy a 
munkaerőpiacon aktív nagyszülő 
az unoka kétéves koráig – ikrek 
esetén hároméves korig – otthon 
maradjon a gyermekkel.

A jogosultsági feltételek közé 
tartozik, hogy a gyermek a szü-
lőkkel éljen, és a nagyszülő ren-
delkezzen a megelőző két év során 
365 nap biztosítotti jogviszonnyal. 
A nagyszülő a gyed mellett csak 
akkor dolgozhat, ha a munkavég-
zés az otthonában történik. Több 
unoka után is igénybe vehető a 
gyed, amely a nyugdíj szempont-
jából jogosultsági időnek számít.  
A juttatás összege egy unoka után 
a nagyszülő fizetésének 70 száza-
léka, de maximum a mindenkori 
minimálbér kétszeresének a 70 
százaléka. Ez az összeg két gyer-
mek esetén akár a 450 ezer forin-
tot is meghaladhatja.

A nagyszülői gyedet a mun-
káltatónál kell igényelni, de a tá-
mogatás az egyéni vállalkozóknak 
és az őstermelőknek is jár. Buda-
pesten a Fővárosi Kormányhiva-
tal XIII. kerületi Hivatala Egész-
ségbiztosítási Ügyfélszolgálatán 
(1139 Budapest, Teve u. 1/C.) 

igényelhető. A részletes feltételek-
ről a www.csalad.hu oldalon lehet 
tájékozódni. 

Erkölcsi bizonyítvány
Januártól az erkölcsi bizonyítvány 
már a kormányablakokban is igé-
nyelhető, ahol az ügyfél azono-
sítása után az ügyintéző rögzíti a 
kérelmet. Az elkészült okmányt a 
megadott címre postázza a ható-
ság.  Sőt az erkölcsi bizonyítvány 
már online, ügyfélkapun keresztül 
is igényelhető!

Könnyebbség az egyéni
vállalkozóknak
Az egyéni vállalkozói tevékeny-
séget segíti, hogy 2020. január 
elsejétől már nem szükséges a 
vállalkozói igazolvány kiváltása, 
ráadásul július elsejétől az egyéni 
vállalkozói tevékenység egyet-
len adóhatósági bejelentéssel lesz 
megkezdhető. Ennek megfelelően 
az egyéni vállalkozói tevékeny-
séget végzőknek a korábban ki-
állított és érvénytelenné vált iga-
zolványaikat legkésőbb március 
1-jéig le kell adniuk a székhelyük 
szerinti kerületi hivatalban vagy 
bármelyik kormányablakban sze-
mélyesen vagy postai úton.

Új mobilalkalmazás segíti a kor-
mányablakos ügyintézést
Az új alkalmazás térképen jele-
níti meg az ország valamennyi 
kormány ablakát, és arról tájékoz-
tatja a felhasználót, hogy az adott 
ügytípust mennyi idő alatt tudja 
elintézni a hozzá közel eső kor-
mányablakban. Az alkalmazásban 
kormányablak és ügytípus szerint 
is lehet szűrni, kiderül, hogy melyik 
ügyfélszolgálathoz érdemes elin-
dulni az adott órában ügyet intézni.  

A kormányablakokat a várha-
tó várakozási idők függvényében 
más-más színnel jeleníti meg a 
térkép: a piros pont a hosszabb 
várakozásra utal, a sárga átlagosra, 
és ahol zöld jelet találunk, ott kife-
jezetten gyorsan halad az ügyinté-
zés.  Az alkalmazás az App Store és 
a Google Play áruházból is ingye-
nesen érhető el. 

Értékálló pénzbeli ellátások 
A kormányzat minden évben tö-
rekszik arra, hogy az állam által 
folyósított pénzbeli juttatások ér-
tékállók maradjanak, ezért idén is 
emelkedett a minimálbér, a garan-
tált bérminimum, az álláskeresési 
járadék, az ápolási díj és a gyerme-
kek otthongondozási díja is. 

SOKBA KERÜLHET 
A NEM FIZETÉS
A jövőben nem érdemes elbliccelni a társadalombiztosítási járulék befizetését: 
2020 harmadik negyedéve még türelmi időszaknak számít, de téltől már csak az kap 
ellátást és gyógyszert, aki fizet.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Huszonhat új gyógyszer kap társadalombiztosítási támogatást január közepétől az emberi erőforrások 
miniszterének bejelentése szerint. A közleményből megtudható, hogy a készítmények a daganatos 
és a vérképzőrendszert érintő rosszindulatú betegségek, a vérzékenység, a hepatitis C, a szklerózis 
multiplex, a Parkinson-kór, az asztma egyik súlyos formája és szívelégtelenség kezelésére szolgálnak, 
összesen tizennyolc terápiás területen. Mindennek azonban csak azok örülhetnek, akik befizetik, il-
letve akik után a munkáltató befizeti a társadalombiztosítási járulékot. A január 1-jei hatállyal életbe 
lépő tb-törvény ugyanis véget vet a potyázásnak. 

TIZENÖTEZER EGY VIZIT?
– A törvény azok ellen jött létre, akik nem fizették a járulékot, de részt vettek vizsgálaton, illetve kezelésen, és 
kaptak támogatott gyógyszereket. Gyakorlatilag a járulékot fizetők kárára – fogalmazott dr. Szebényi Attila 
igazgató-főorvos, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügy-
vezetője. – A július 1-jén kezdődő türelmi időszak szerint a nem fizetőknek három hónapjuk van arra, hogy 
rendezzék a társadalombiztosítási tartozásukat, októbertől már nem tolerálja a rendszer a nem fizetést. 

A gyakorlatban mindez roppant egyszerű. Ha egy beteg ellátást kér, és a rendszer szerint tartozik, 
helyben kell fizetnie a vizsgálatért.
– Egy egyszerű vizsgálat, labor, vérvétel, komolyabb műszerek nélkül 10–15 ezer forintba kerülhet – 
tájékoztatott Szebényi Attila, hozzátéve: – Természetesen ez nem vonatkozik a sürgősségi ellátásra. 
Ha valakinek vakbélgyulladása van, megműtik. Más kérdés, hogy utána kiszámlázzák a műtét árát.
Drága lesz a gyógyszer is annak, aki nem fizet járulékot: teljes áron kell megvennie a patikákban.

NEM TISZTA A RENDSZER
Az igazgató-főorvos felhívta a figyelmet egy másik olyan kérdéskörre is, amely sokakat érinthet:
– Elképzelhető, hogy lesznek, akik majd most tudják meg, hogy a munkáltatójuk nem fizeti utá-
nuk a tb-t – mondta. A félelem nem alaptalan. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének 
(ÉVOSZ) elnöke, Koji László még tavaly, a tb-törvény változásának bejelentését követően ezt mond-
ta egy televíziós interjúban: „Ha mindenki, a munkaadó és a munkavállaló is megfizetné azokat az 
adókat, járulékokat és hozzájárulásokat, amiket kellene, akkor sokat tisztulna a piac. Az ÉVOSZ azt 
is támogatná, ha az adóhivatal automatikusan visszajelezne a munkavállalónak, ha a munkaadó be-
jelentette, és legálisan foglalkoztatja.” Mindez arra utal, hogy a rendszer még nem teljesen átlátható.

MI VÁLTOZIK, ÉS HOGYAN AZ ÚJ ÉVBEN?

ÚJDONSÁGOK A KÖZIGAZGATÁSBAN 
Bővülő támogatások, egyszerűsödő ügyintézés

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Több olyan változás is történt, 
illetve történik idén, amelyik 
egyes társadalmi csoporto-
kat jól érint, másokat nem. A 
legtöbb vitát a társadalombiz-
tosításra vonatkozó törvény 

módosítása váltotta ki már 
decemberben – ennek gyakor-
lati hatásairól ezen az oldalon 
olvasható a cikkünk. Érdemes 
érdeklődni a házi- és a szakor-
vosoknál, ugyanis januártól a 
korábbinál több gyógyszer ré-
szesül tb-támogatásban.

OLCSÓBB 
LAKHATÁS?
Az elmúlt évtized nagy drámája 
volt az ingatlanárak elszabadu-
lása, ami egyszerre történt meg 
a svájci frank alapú lakáshitelek 
törlesztőrészleteinek ugrásszerű 
emelkedésével. Az ország egyik 

legnagyobb ingatlanközvetítő há-
lózata, a Balla Ingatlan január 16-
án sajtóközleményben tudatta: az 
ingatlancégek már érzik az árak 
megtorpanását, és ezt hamarosan 
a tulajdonosok is érzékelhetik. Az 
elemzés szerint a vevők egyszerű-
en megelégelték a magas árakat, 
inkább elállnak a vételtől. Az el-
adók tehát kénytelenek lesznek 
engedni az általuk elképzelt árból. 

A Balla Ingatlan XVIII. kerü-
leti irodájának szakmai vezetője, 

Rácz Gyula László is úgy látja, 
hogy egy rövid időre árkorrekci-
óra számíthatunk, melynek során 
várhatóan 5–10 százalékkal eresz-
kedhetnek az ingatlanárak. Azt is 
hozzátette azonban, hogy ez az ár-
csökkenési folyamat lassan alakul 
ki. Ennek oka az, hogy az eladókat 
nehezen lehet meggyőz ni arról, 
hogy a piacon jelenleg csak a jól 
árazott ingatlanok adhatók el be-
látható időn belül.

ZÖLDEBB 
ÜZEMANYAG
Az év első napja óta megvál-
tozott összetételű üzemanya-
got tankolhatunk az autókba. 
A kútfejeken már ott az E10 
felirat, ami azt jelenti, hogy az 
adott benzin vagy gázolaj 8,2, 
illetve 10 százalékban tartalmaz 
bioetanolt. Az új keveréket kor-
mánydöntés alapján vezették be 
a kutakon, és a cél az, hogy kör-
nyezetkímélőbb hajtóanyagot 
használjunk a robbanómotoros 
járművekben. A keverési arány 
nem módosította az árakat, és a 
gépkocsik műszaki rendszerén 
sem szükséges változtatni.

DRÁGÁBB POSTA
Változtak január 1-jétől a pos-
tai szolgáltatások díjai. Az 50 
gramm alatti tömegkategóriákat 
összevonták, így a 30 grammos 

közönséges levél feladásának 
díja emelkedett, míg az 50 gram-
mosé csökkent. Az új alapár 135 
forint, elsőbbségi levél esetén pe-
dig 185 forint. Az 500 grammos 
tömeghatárú levelek elsőbbségi 
kézbesítése 515 forint, a nem 
elsőbbségieké 390 forint. A 2 
kilogrammig terjedő elsőbbségi 
levelek feladási ára 1490 forint, 
a nem elsőbbségieké 1185 forint 
lett. Az ajánlott levél feladásának 
díja 350 forintról 405 forintra, a 
tértivevényesé 240 forintról 275 
forintra emelkedett. Drágábbak 
lettek a vállalati küldemények is.

PARKOLÁS  
A FŐVÁROSBAN
Mint arról már korábban beszá-
moltunk (lásd Változik a főváro-
si parkolás rendje, bp18.hu), a 
Fővárosi Önkormányzat rende-
letmódosítása alapján a kerületi 
önkormányzatok nem bízhatják 
külső cégekre a parkolás enge-
délyezését és a pótdíj kiszabá-
sát, aminek eredményeként az 
ezekből származó bevétel köz-
vetlenül az önkormányzatokhoz 
folyik be. A parkolóautomaták 
elhelyezésének kötelező mini-
mumtávolságát az eddigi 75 mé-
terről 250 méterre növelik, hogy 
ne kelljen olyan sok berendezést 
üzemeltetni, és az autósok in-
kább a készpénzmentes, korsze-
rű mobilfizetést válasszák.

A kerületieknek fontos

Készül az új kerületi építési szabályzat, amely várhatóan fél éven 
belül lesz végleges. Mint azt már megírtuk (lásd A következő 
félévben elkészül az új helyi építési szabályzat, bp18.hu), az új 
szabályzat foglalkozik többek között a kertvárosi telkek beépít-
hetőségével, az autók közterületi tárolásával és a zöldfelületek 
nagyságával.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Bővültek az igénybe vehető családtámogatások, újabb ügyek intéz-
hetők a kormányablakokban, és egyszerűsödött az egyéni vállalkozók 
élete is januártól. Sőt a kormányablakok ügyfelei immár mobilappli-

káció segítségével tájékozódhatnak arról, hogy melyik ügyfélszolgálaton 
a legrövidebbek a várakozási idők. Cikkünkben a 2020 elején életbe lépő 
újításokat tekintjük át.

�Az év eleje már nem az összegzés, sokkal inkább az előretekintés 
időszaka. Mi lesz más ebben az esztendőben a mindennapi életünk-
ben, mint tavaly? Összegyűjtöttünk néhány adatot.
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Eredményes városmarketing KÖZÉLET

A Miskolci Egyetem Marketing 
és Turizmus Intézete hatodik 
alkalommal – középiskolások 
számára először – hirdette meg a 
vetélkedőt. A döntőben a három 
vörösmartys diák, Virág Ale-
xandra, Ress Kornélia és Bertók 
Máté számítógépes prezentáción 
keresztül mutatta be a fővárost, 
elsősorban Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrét, illetve azokat az 
elképzeléseiket, amelyekkel sze-
rintük turisztikai és kulturális 
szempontból is vonzóbbá tehető 
ez a különleges városrész.

A diákok egy teljesen új, szá-
mukra ismeretlen témakörben 
gyűjtöttek ismereteket, és a dön-
tőben is addig szokatlan helyzet-
ben, közönség – az összes döntős 
csapat, egyetemisták és közép-
iskolások, valamint a szakmai 
zsűri, azaz hatvan-hetven ember 
– előtt kellett előadást tartaniuk. 

– Mindenkinek megvolt a sa-
ját feladata. Én például a szám-
adatok összegyűjtésén túl a pre-
zentáció technikai kivitelezését 
végeztem el. A döntőben jó volt 
látni, hogy miként tanulnak a 
marketingkommunikációról az 
egyetemisták, és milyen tech-
nikai eszközöket, programokat 
használnak egy bemutatóhoz – 
számolt be a szerzett tapasztala-
tokról Bertók Máté. 

A cél a XVIII. kerület nép-
szerűsítése volt, számos prog-
ramötlettel a városismereti ki-
rándulásoktól a koncerteken át 
a kerületben élő nemzetiségek 
közösségeinek kulturális rendez-
vényeiig. 

A diákok kiemelték, hogy 
nagyon sokat tanultak más csa-
patoktól. 

– Az egyetemisták bemuta-
tója természetesen sokkal több 

szakmai elemet tartalmazott, ők 
animációkkal, videofelvételekkel 
is dolgoztak. A látottakból me-
rítve a jövőben már mi is hason-
ló módon tudunk bővíteni egy 
prezentációt – tette hozzá Virág 
Alexandra. 

A kis csapat tagjai abban is 
egyetértettek, hogy egy település 
népszerűsége, marketingérté-
ke nem a mérettől és a lakosok 
számától függ. Elég akár csak 
egy jól menedzselhető ötlet, és 
a megfelelő kommunikációval 
vonzóvá tehető a lakóhelyünk. 

– Az sem mellékes, hogy isko-
lánkba is sok olyan gyerek jár, aki 
az agglomerációban él, és annak 
ellenére, hogy itt tanul, nem isme-
ri Pestszentlőrinc-Pestszentimrét. 
A versenymunkánkban felvázolt 
programokkal ezen is segíteni le-
het – mondta Szőke Lászlóné. 

-puskás-

MEGÚJUL A RÉGI VÁROSHÁZA 
Az önkormányzat kívül-belül felújítja a régi városháza épületét, amely szinte semmilyen 
szempontból nem felel már meg a mai kor követelményeinek.

Az egykori városháza épületében található a házasságkötő terem, valamint önkormányzati irodák 
mellett a kormányhivatal irodái is. A Városház utca 16. szám alatti épület fölött már igencsak eljárt 
az idő. Sem az itt dolgozók, sem az ide érkező ügyfelek számára nem túl esztétikus és komfortos a 
jelenlegi állapot. A XVIII. kerület vezetése ezért úgy döntött, hogy mihamarabb méltó körülményeket 
teremt a régi épületben. 

– Az épületben jelentős ügyfélforgalom van. Vannak vállalkozók, akik 20–30 millió forint adót 
fizetnek az önkormányzatnak, s mégis ilyen körülmények közé kell bejönniük az ügyeik intézéséhez. 
Azt látjuk, hogy igen rossz állapotuk ellenére nem cserélték ki az ablakokat, több éve panaszok érkez-
nek arról, hogy felázott a padló, tönkrement a járófelület – mondta el Szaniszló Sándor.

A polgármester hozzátette: 
– Külön megér egy misét, hogy milyen állapotban van a házasságkötő terem. Tudjuk, hogy a XVIII. 

kerületi fiatalok közül sokan azért nem kötnek itt házasságot, mert nem szeretnék, ha az esküvői 
fotókon és felvételeken olyan képek lennének, amilyen állapotban most van a Városház utcai épület.

Tóth Gabriella anyakönyvvezető hozzátette:
– A házasságkötő termünk 63 ülőhellyel rendelkezik, plusz a két oldalon az állóhelyekkel mintegy 

nyolcvanan férnek be. Ha kevesebben jöttek, arra volt egy kisebb terem, amiből sajnos irodát kellett 
létesíteni. A volt menyasszonyváróból lett a kisterem, ami azért fájó pont számunkra, mert ha jönnek 
a párok házasságot kötni, csak a folyosón várakozhatnának, amíg elkészülünk az adminisztrációval, 
így negyedórával hamarabb kell fogadnunk a párokat.

A felújítás kívül-belül érinti az épületet, hiszen tervezik a külső homlokzat szigetelését és javítását, 
a fűtés és a világítás korszerűsítését és persze a nyílászárók cseréjét is.

Az épület tehát nem csupán esztétikailag lesz szebb a felújítást követően, hanem energetikailag is 
megújítják. Az építési munkák keretében akadálymentesítik is az intézményt, hogy mindenki számára 
kényelmes legyen az ügyintézés, illetve a házasságkötés…

-bodzay-

KAPOCS ISKOLA: KÉT NÉZET A KÉTNYELVŰRŐL
Legyen vagy ne legyen két angol osztály?

VÖRÖSMARTYS DIÁKOK 
SIKERE

Elég egy jól menedzselhető ötlet

Az „ügy” már lassan egy éve 
borzolja a kedélyeket, tavaly 
márciusban robbant a bomba 
(vagy petárda), amikor Bak Fe-
renc tankerületi igazgató az is-
kola vezetőségének tudtára adta, 
hogy a kettőből egy osztály az 
első évfolyamon csak a normál 
tanterv szerint indulhat 2020-
ban. Az intézkedést a fenntartó 
szerint az indokolja, hogy az 
intézmény körzetéből nem min-
den szülő szeretné két tannyelvű 
osztályba íratni a gyermekét. 

– A tíz éve jól működő pe-
dagógiai programunkon nem 
kívánunk változtatni –nyilat-
kozta a megkeresésünkre Vá-
radiné Szép Emese, az iskola 

igazgatója. – A tankerület és 
miköztünk szakmai nézetkü-
lönbség van, ennek megoldá-
sában segítségünkre lesz az 
oktatásirányítás felső vezetése, 
várjuk az állásfoglalásukat. A 
szülők többsége is mellettünk 
áll. Olyan nagy az érdeklő-
dés az iskolánk iránt, hogy el 
tudnánk indítani akár három 
osztályt is, de sajnos intézmé-
nyünk nagysága ezt nem teszi 
lehetővé. 

Természetesen megkeres-
tük Bak Ferenc tankerületi 
igazgatót is, aki lapzártán-
kig nem adott választ írásbeli 
kérdéseinkre. Remélhetőleg a 
következő számunkban visz-

szatérhetünk a Kapocs-ügyre, 
immár meghallgatva a másik 
felet is. Végezetül álljon itt egy 
rövid részlet abból a levélből, 
amelyet Bak Ferenc decem-
ber 11-én írt a kerületi neve-
lési-oktatási intézményeknek, 
de a szülőknek címezve: 

„A Külső-pesti Tankerületi 
Központ – az Alaptörvény és 
az Nkt. alapelveiből kiindulva 
– nem támogathat olyan törek-
vést, amely hatását tekintve al-
kalmas arra, hogy a köznevelés 
területén az esélyegyenlőséget 
aláássa. (…) Olyan gyakorla-
tot sem támogathat, amelynek 
tényleges eredménye, hogy a 
szülőket a szabad iskolaválasz-

tás jogára hivatkozással lénye-
gében olyan helyzetbe hozza, 
hogy gyermekeik felvételét/
átvételét nem a körzetes isko-
lába kérjék, ezzel esetenként 

úgy a tanulóknak, mint a szü-
leiknek számottevő nehézséget 
okozva. A fent leírtak miatt a 
2020/2021-es tanévben a Ka-
pocs Magyar–Angol Két Tany-

nyelvű Általános Iskolában 1 
általános (normális) tantervű 
és 1 angol két tannyelvű osztály 
indul.” 

-temesi-

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Második helyezést ért el az Országos Városmarketing Versenyen a 
pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium csapata. A miskolci döntőben háromfős csapat és 

felkészítő tanáruk, Szőke Lászlóné képviselte a kerületet decemberben.

�A Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola vezetősége 
szeretné, ha tíz év hagyományát követve továbbra is két első osztály 
indulna magyar–angol nyelven, a fenntartó Külső-pesti Tankerületi 

Központ azonban csak egyet engedélyez… 
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Pestszentlőrinc-Pestszentimre ünnepeiHELYTÖRTÉNET

„Nem volt szép, de csúnya, és 
mindig kilógott az első két foga, 
mintha vicsorítana. Ügyes, hű-
séges állat volt. A plébániát nem 
hagyhatta el. Egyszer elkísért a 
sekrestyéig, leült a bejárathoz, és 
ott megvárt.

Éppen Fedák Sári édesanyjáért 
mondtam gyászmisét. Fedák Sári 
bejött a sekrestyébe, hogy megkö-
szönje. Meglátta, és azt kérdezte, 
hogy kié ez a ronda állat. Kikér-
tem magamnak, az enyém, és nem 
ronda állat, hanem előttem a leg-
szebb. Erre Sári elkezdett nevet-
ni, és azt mondta, ha szép kutyát 
akarsz látni, gyere hozzám, nekem 
már van öt pedigrés kutyám.

Ne hadd magad kinevetni! – 
gondoltam.

 – Ez meg okos, intelligens 
kutya, mindent megért, csak ép-
pen beszélni nem tud!

Másnap reggel megszólalt a 
telefon: 

– Itt Zsazsa – nem adnád köl-
csön egy pár hétre a kutyádat?

– Ugyan miért, amikor neked 
ott van az öt pedigrés kutyád? 

– A Pityuban lépek fel, és a 
partnereim között egy kutya is 
szerepel. Ha a tied olyan okos, 
mint állítod, akkor éppen ilyenre 
van szükségem. 

– Nem bánom, de baja ne es-
sen, mert nem viszed el szárazon.

Aznap délután Sári komor-
nája autóval jött el Gyökérért. 

Kutyám a hátsó ülésre került és 
úgy nézett ki az ablakon, mintha 
mindig autóval járt volna. Éppen 
csak búcsút nem intett a praclijá-
val. Ez többször megismétlődött. 
A komorna este rendesen meg-
jött vele. Sári nagyon megszerette 
a kutyát. A színház igazgatóságá-
nak is bemutatta, sőt a Színházi 
Életben is nagyon megdicsérte 
Gyökért. Közeledett az előadás 
napja. A Színházi Életet sokan ol-
vasták, és mindenki várakozással 
nézett az annyira kidicsért kutya 
szereplésére. És Gyökér egy nap 
eltűnt. Sári magán kívül volt. Te-
remtsük elő, de mindjárt, a föld 
alól is. Bosszantott, de bántott is, 
mert nagyon kedveltem a kutyá-
mat. Sári meg jogosan azt téte-
lezte fel rólam, hogy készakarva 
hoztam a legnagyobb zavarba. 
Sajnos nem került meg. Egy nap 
azt mondta a káplánom, én tu-
dom, hogy hol van Gyökér. 

– Hát ha tudtad, miért nem 
mondtad meg? Látod, mekkora kel-
lemetlenséget okozott az eltűnése! 

– Hát, kérem – mondta a 
káplánom –, Gyökér kevesellte a 
színházi pályát, és elment Holly-
woodba mozisztárnak. 

Kis híja, hogy hozzá nem vág-
tam a pipámat. A Gyökér-eset 
óta azonban Sárival nem vagyok, 
no, hogy is mondják pestiesen: 
beszélő viszonyban.”

H. Zs. 

A NAGY ÍRÓ, MOLNÁR FERENC 
VOLT A SZERELME
Egy „idős” primadonna költözött be néhány órára az év végén a Tomory Lajos Múzeumba, hogy megismerjük kalandos 
életét és pestszentlőrinci kötődését. Fedák Sári születésének 140. évfordulója alkalmából zenével fűszerezve emlékez-
tek meg a múlt század egyik legismertebb színésznőjéről.

Az operettprimadonna hírnevéhez méltó telt házas program bebizonyította, hogy érdekfeszítő alkalmakkor még egy ilyen impozáns épü-
let is – a Herrich-Kiss villa – kicsinek bizonyul. A múzeum látványraktárába félszázan zsúfolódtunk be. A vendégeket Heilauf Zsuzsanna, 
az intézmény vezetője köszöntötte, majd felcsendültek a János vitéz című daljáték legismertebb dallamai a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
tanítványai és tanáruk, Kákay Katalin Bartók−Pásztory-díjas énekművész tolmácsolásában. Azért választották ezt a művet, mert a János 
vitéz volt Fedák Sári emblematikus szerepe – méghozzá férfiruhában! Míg szólt a muzsika, rápillanthattunk az „ünnepeltre” is, hiszen 
hatalmas fotókról és tablókról nézett le ránk… 

Ezt követően Gajdó Tamás, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet tudományos főmunkatársa Mennyit fog még sírni, bűn-
hődni címmel tartott előadást, mondandóját fotókkal, filmbejátszásokkal színesítve. 

– Fedák Sári emlékiratait felemás érzésekkel forgatjuk – mondta a színháztörténész. – A mű középpontjában a népbírósági per áll, 
melyről az egykor ünnepelt színésznőnek az volt a véleménye, hogy az ellene felhozott antiszemita vádak teljesen megalapozatlanok vol-
tak, s ártatlanul ítélték el. Az ítéletet a rendszerváltozás után meg is semmisítették, s Fedákot rehabilitálták. 

Gajdó Tamás hozzátette:
– Olyan forrásmunkát tartunk a kezünkben, amely nemcsak Fedák Sári életének ismeretlen epizódjait tárja fel, és az 1945 utáni 

történéseket mutatja be, hanem jóval többet: az egyik legsikerültebb Molnár Ferenc-portré elevenedik meg a könyv lapjain. Igaz, Fedák 
nem hagy ki egyetlen lehetőséget sem, hogy egykori férjébe mélyessze fullánkját, ahol csak teheti, igyekszik leleplezni emberi gyenge-
ségeit. Részletesen megírja Darvas Lili és Molnár kezdődő szerelmének történetét, a válópert, és szól Molnár Utazás a száműzetésben 
című könyvéről is. Fedák mindamellett élete legfontosabb epizódjának tartja a nagy íróval való kapcsolatát. 

Gajdó Tamás azt is elárulta végezetül, hogy Molnár 
Farsang című darabját Fedáknak írta, de a színésznő 
azzal vádolta meg az írót, hogy rossz szerepet adott 
neki… Megtudtuk még azt is, hogy első szerelme, 
Horváth Árpád mindenáron le akarta beszélni a színé-
szi mesterségről, s ha ez sikerült volna neki, a magyar 
színházi világ szegényebb lenne egy legendával.

És ami a pestszentlőrinci kötődést illeti… Fedák 
Sári 1917-ben a szüleinek vett itt villát, majd egy évti-
zedre rá állandó lakosa lett kerületünknek a Gyöngy-
virág utca 20. szám alatt. Kedvesen vityillónak nevez-
te szép lakát. Szülei a lőrinci temetőben nyugszanak. 

Az est zárásaként a múzeum munkatársa, Gábor 
Fruzsina történész Fedák Sári után egy helyben ke-
vésbé ismert lőrinci sztárról, a hollywoodi némafil-
mek csillagáról, Bánky Vilmáról beszélt fotókkal, 
filmrészletekkel kiegészített előadásában. De ez már 
egy másik történet.

Temesi László

1910 – 1930 – 1950
Települési évfordulóink 2020-ban 

A PAP, A PRIMADONNA 
ÉS A KUTYA

1910. január 1-jén Pestszent-
lőrinc végre önálló nagyközség 
lett. 1910 előtt Lőrinc a gyor-
sabban benépesülő Kispest kül-
területe, pusztája volt. Az Üllői 
úti villamosvonal mentén sorra 
kiépülő telepekre (Lónyaytelep, 
Bókaytelep, Rendessytelep) a 
századfordulón egyre több em-
ber költözött, 1900-ban majd-
nem 6000 ember élt itt. A múlt 
század első évtizedének köz-
ponti kérdése az önállóság kiví-
vása lett, az 1900-ban dr. Bókay 
Árpád elnökségével megalakult 
Szent Lőrinczi Polgári Kör is ezt 
a célt tűzte zászlajára. 

HATÁRVITA
A kérdés tízéves elhúzódásának 
két fontos oka volt: egyrészt ne-
hezen tudtak megállapodni a 
Kispest és Lőrinc közötti határvo-
nalban, másrészt 1902-től Szeme-
re Miklós volt Lőrinc legnagyobb 
földbirtokosa, aki sokáig ellenez-
te Pestszentlőrinc önálló község-
gé válását, amíg rá nem jött, hogy 
érdemes a mezőgazdasági terüle-
teit házhelyként parcelláznia. Vé-
gül 1908 augusztusában, a sikeres 
népszavazást követően határozott 

a kispesti képviselő-testület az 
elválásról. Kinevezték Kuszenda 
Lajost Lőrincre segédjegyzőnek, 
aki 1909-ben megjelentette Pusz-
taszentlőrinc önállósítása című 
könyvét, amelyben összegyűjtöt-
te az önálló község mellett szóló 
érveket. 

ÖNÁLLÓSULÁS, 
FEJLŐDÉS
A belügyminiszter 1909. októ-
ber 14-én adta ki azt a rende-
letet, amelyben a 7800 lakosú 
települést – Pestszentlőrinc né-
ven – 1910. január 1-jétől önálló 
nagyközséggé nyilvánította. Az 
új község napi ügyeinek irányí-
tója, a jegyző Kuszenda Lajos 
lett. Pestszentlőrinc a következő 
évtizedekben is lendületesen fej-
lődött, negyedszázaddal később, 
1936-ban elnyerte a megyei vá-
rosi rangot.

Lényegében Pestszentimre 
is hasonló módon vált önálló 
nagyközséggé, ami húsz évvel 
később, 1930. január 8-án való-
sult meg. A mai Pestszentimre 
területe 1930 előtt Soroksárhoz 
tartozott. Két legnagyobb birto-
kosa több ütemben, 1898-ban, 

illetve 1907-ben kezdte meg 
mezőgazdasági területeinek 
házhelyparcellázását a vasút két 
oldalán. 

A külterület 1904-től viselte 
a Soroksárpéteri elnevezést. A 
1910-es években a közel 2000 főt 
számláló telepen megalakították 
a Soroksárpéteri Polgári Társas-
kört, amely sokat tett a telepü-
lés önállósításáért. Az egyik fő 
probléma az volt, hogy minden 
hivatalos ügyet csak a több kilo-
méter távolságban lévő Soroksá-
ron lehetett elintézni. 1913-ban 
erre megoldás született, Orbán 
Kálmán vezetésével jegyzői ki-
rendeltséget állítottak fel.

NAGY-BUDAPEST 
RÉSZE
A település 1919-ben ideiglene-
sen – május 28. és szeptember 
11. között – Marxfalva néven 
önálló volt, azonban a Tanács-
köztársaság bukása után, ahogy 
a forradalmi kormányzótanács 
összes többi intézkedését, ezt is 
megsemmisítették.

1928-ban Orbán Kálmán So-
roksárpéteri önállósítása néven 
könyvecskét jelentetett meg, 

melyben a település hányatott 
sorsát vázolta. A belügyminisz-
ter végül 1930. január 8-án adta 
ki rendeletét, amelynek alapján 
Soroksárpéteri önálló nagy-
község lett, és mivel ekkor volt 
Szent Imre herceg halálának 
900. évfordulója, a következő 
évben a Pestszentimre nevet 

vette fel a település. Újabb húsz 
év múltán, 1950. január 1-jén a 
két önálló település, Pestszent-
lőrinc város és Pestszentimre 
nagyközség Budapest XVIII. 
kerülete – a magyar főváros ré-
sze – lett. 

Nagy-Budapest gondolata 
már az 1900-as évek elején is 

felmerült. Az 1940-es évek ele-
jén megkezdték a bővítés elő-
készítését, 1942-ben Tanulmány 
Nagy-Budapestről című művé-
ben Szendy Károly polgármester 
is foglalkozott a kérdéssel. A ko-
rábbi terveket helyenként mó-
dosítva végül 1949. december 
20-án döntött az Országgyűlés 
Nagy-Budapest létrehozásáról. 
Pestszentlőrincen és Pestszent-
imrén kívül további 6 város és 15 
nagyközség lett a főváros része 
1950. január 1-jén. Ez egyúttal 
a tanácsrendszer létrehozásának 
dátuma is.

Heilauf Zsuzsanna   
Pápai Tamás László

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az alábbi történet szerzője és szereplője 
Pestszentlőrinc első plébánosa, Wimmerth 
Béla, aki egyszer kapott egy pedigré nél-

küli kutyát, amelynek a neve Gyökér volt.

�A XVIII. kerület területén mozgalmasan telt a XX. század első fele: 
minden húsz év hozott egy újabb meghatározó közigazgatási 
változást, amely előrelendítette Pestszentlőrinc és Pestszentimre 

fejlődését. 
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BODZAY ZOLTÁN 

Január 22-én, valamint az azt 
megelőző és követő napokban 
is kerületszerte rendezvénye-
ket tartanak a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából, amely arra 
hivatott, hogy felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értékein-
ket. 

A KÉZI MUNKA 
SZÉPSÉGE
Az egyik ilyen fontos esemény a 
Pestszentimrei Közösségi Házban 
(PIK) egy olyan kiállítás, amelyik 
talán a legjellemzőbben illusztrál-
ja a múltunk és a jelenünk közöt-
ti élő kapcsolatot. Szalai Katalin 
kódexíró és oklevélgrafikus Per-
gamen és tinta című kiállításán 

kézi munkával előállított merített 
papírra készített okleveleket, hely-
történeti tablókat, gyönyörűen 
kidolgozott családfákat tekinthet-
nek meg az érdeklődők.

Miközben korunkra egyértel-
műen a sorozatgyártás jellemző, 
az emberekben mindinkább felé-
led a vágy az egyediség iránt. Sza-
lai Katalin XXI. századi kódexíró-
ként vágott hegyű tollaival, maga 

készítette ecsetjeivel visszahozza 
komputervilágunkba a manuális 
munka szépségét, humanitását, 
összekötve a régit és az újat. 

JELEN ÉS JÖVŐ
A kiállítást megnyitó dr. Feke-
te Jenő György Szalai Katalin 
színvilágát, képeinek, rajzainak 
pozitív erőhatását, tiszta forrá-
sát méltatta, mondván, aki ezt 
átérzi, az biztos lehet benne, 
hogy vannak hiteles gyökereink, 
s létezik egy olyan múlt, amely a 

jelenben is boldoggá tesz, és a jö-
vőt is élhetővé, érdemessé teheti. 

Arra a kérdésünkre válaszol-
va, hogy miként jutott eszébe 
a XX., XXI. században kóde-
xek és oklevelek készítésével 
foglalkozni, Szalai Katalin el-
mondta, hogy több mint húsz 
évvel ezelőtt egy hirdetésre lett 
figyelmes, amelyben kódexíró-
kat kerestek Budapest Arany-
könyvének elkészítéséhez. Mi-
után grafikus, és kézzel rajzolt, 
festett addig is, felkeltette ez az 
érdeklődését, és próbamunkát 

adott be. A könyvben az Ika-
rusz vállalat történetét írta meg, 
majd Budapest várostörténetét 
is megörökítette. 

VÁROSTÖRTÉNE TEK
– Ez a munka annyira megtetszett, 
hogy folytatnom kellett. Ezután 
már jöttek a felkérések, amelyek 
között nemcsak várostörténeti té-
mák szerepeltek, hanem címerek, 
családfák, családtörténetek és ok-
levelek, emléklapok is – mesélte 
Szalai Katalin. 

A fővároshoz, annak egyes 
kerületeihez, valamint az ország 
más helységeihez kötődő, míve-
sen kidolgozott oklevelek között 
egy 2007-es keltezésű XVIII. ke-
rületi díszpolgári oklevél is látha-
tó a PIK Galériában. 

– Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rén már sok évvel ezelőtt felkértek 
egy díszpolgári oklevél elkészíté-
sére. Úgy látszik, hogy meg voltak 
elégedve vele, mert azóta is megbíz-
nak ilyen oklevelek elkészítésével. 
A kerület történetének feldolgozá-
sára még nem kértek, de egyszer 
talán ennek is eljön az ideje. 

A művész a XIII. és az V. kerü-
letnek már készített ilyen város-
történeti tablókat merített papír-
ra, akárcsak vidéki városoknak, 
például Mórnak, Vácnak, Hévíz-
nek és Szekszárdnak.

A kiállításmegnyitón közre-
működött Szabó Gyula Győző 
előadóművész, a Madách Színház 
tagja, akitől gitárral kísért Szent 
István-himnuszokat és -dalokat 
hallhatott a közönség. A tárlat 
január 29-ig látható, hétköznap 
9–21 óráig, hétvégén pedig a ren-
dezvényekhez igazodva.

Magyar Kultúra Napja: kerületi kiállítások és előadások KULTÚRA

– A kerületi mozik történetének 
összeállítása, feldolgozása során 
érték-e meglepetések?
– A mozgóképet Auguste és 
Louis Lumière szabadalmaz-
tatta 1895-ben. Budapesten 
1913-ban már 114 mozi várta 
a nézőit, 29 962 férőhellyel. 
Az első meglepetésemet Pest-
szentlőrinc első mozijának, a 
Japán Mozgó megnyitásának 
dátuma, azaz 1912. szeptem-
ber 15. okozta. Gyorsan re-
agáltak az egyre népszerűbb 
mozizási divatra… Az Üllői 
út és a Városház utca sarkán 
a Schwarzer család vállalko-
zásaként létrejövő, 20 méter 
hosszú és 9 méter széles mozi 

300 néző befogadására volt 
alkalmas. Nevét a keleties, 
„japános” díszítéséről kapta, 
amely Schwarzer Gézának, 
a Magyar Állami Operaház 
dísz letfestőjének elképzelése 
és munkája volt.

– Az évtizedek óta a kerületben 
élő idősebb emberek gyakorta 
helymeghatározóként használ-
ják egy megszűnt mozi nevét, 
mondván, a volt Fórum, Ma-
dách, Balassi, Liget mozinál ta-
lálkozzunk.
– Nagyon is érthető a szép-
korúak nosztalgiája, hiszen 
az 1930-as évektől az 1990-es 
évekig bezárólag különleges 

élményt és szórakozást kínál-
tak a filmszínházak. Nem vé-
letlenül használtam a színház 
kifejezést, ugyanis a nézők 
megadták a látogatás módját 
megjelenésben, viselkedésben. 
Ezeket a mozikat központi, for-
galmas helyekre tervezték, így 
érthető a találkapontként való 
meghatározásuk. A közbeszéd-
ben szinte mindig a mozi utol-
só nevét használják, erre emlé-
keznek az emberek.

A hajdanvolt kerületi mozik 
alábbi történeti bemutatása az 
adatok ismertetése mellett re-
mélhetőleg a nosztalgikus em-
lékek kicsalogatására is alkal-
mas lesz…

FÓRUM MOZI
A Margó Tivadar utca 1. szám 
alatt nyílt meg 1929-ben Görgey 
Gyuláné ötlete nyomán a Fórum 
Mozi. Az 1931-ben 500 fő befo-
gadására képes épület néhány év 
múlva, 1937-re már 700 nézőt 
tudott fogadni. A névváltoztatás 
ezt az intézményt sem kerülte el: 
1942-ben Rákóczi Mozi névre 
keresztelték, majd 1945-től is-
mét Fórum lett.

Az 1980-as évek végétől 1996. 
januári bezárásáig egyeduralko-
dó volt a kerületben, mert a töb-
bi mozi addigra már megszűnt. 
Épületét társasházzá alakították.

MADÁCH MOZI
A Madách elődjét, az Adria 
Mozit 1937-ben nyitotta meg 
Székely Henrik. Az 500 sze-

mélyt befogadó épületben 1949 
decemberéig vetítettek Adria 
néven, majd a mozi háromszor 
is nevet váltott: először Brigád, 
1957 tavaszától Madách, végül 
1989 októberétől 1990. júniusi 
bezárásáig Madách Hungarovi-
deo néven üzemelt.

Ma a Delta Üzletház található 
az épületben.

ELITE (ETELE) 
FILMPALOTA
Agárdy Kálmán és Wieland Ká-
roly mozija, a Bauhaus-stílusú 
Elite (Etele) Filmpalota 1938–
39-ben épült a Nagykőrösi út 
50.–Bocskai utca 100/A alatt. 
Több mint 500 néző befogadásá-
ra volt alkalmas. 

Neve a történelem folyamán 
többször változott: 1942-től 
Etele, 1945 augusztusától Sza-
badság Filmszínház, majd 1954 
decemberében Dózsa György út 
2-re átkeresztelt cím alatt Balas-

si Filmszínház néven üzemelt. 
1948-ban államosították. Az 56-
os forradalom után az 1960-as 
években átépítették, ám a televí-
zió megjelenésével sajnos egyre 
inkább csökkent a nézőszám, 
mígnem 1989 decemberében 
bezárt a mozi.

A rendszerváltozás után új 
funkciót kapott, üzleteknek és 
banknak ad otthont az épület.

LIGET MOZI
A Rudawszky utca 2. alatt 1938 és 
1941 között emelt épületben egy 
ganzkertvárosi vendéglős-ke-
reskedő családnak köszönhető-
en kezdett működni az Erdélyi 
Mozi. Kétszer esett át névválto-
záson: először Szabadság, majd 
Liget névvel illették. 1967-ben 
felújították, de az 1980-as évek-
ben jelentősen csökkent az ér-
deklődés iránta, majd a televízió 
végleg átvette a szerepét.

Gönczöl András 

PERGAMEN ÉS TINTA A PIK-BEN
Történeti tablók, családfák és oklevelek merített papíron 

HALLOD-E ROZIKA, TE…
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Kerületünk mozitörténetét mutatta be a Tomory Lajos Múzeum kiál-
lítása a FSZEK Havanna-lakótelepi könyvtárában decemberben. Az 
összeállításról Gábor Fruzsina történész-muzeológust kérdeztük.

�Szalai Katalin kódexíró és oklevélgrafikus kiállításán a múltunk és a 
jelenünk találkozik a PIK-ben.

Tárlatvezetéssel

Különleges alkalmon vehetnek részt az érdek-
lődők január 24-én, pénteken 17 órától, amikor 
Görbe Márk művészettörténész vezetésével 
behatóbban is megismerhetik a kiállított alko-
tásokat. 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA A KERÜLETBEN

E naphoz kapcsolódóan a ke-
rület valamennyi kulturális 
intézményében rendeznek kul-

turális eseményeket. A Kondor 
Béla Közösségi Házban január 
22-én 18 órakor Latinovits-est 

lesz, amelynek előadói az egész 
életen át küszködő, harcoló és 
gyötrődő művészhez próbálnak 
közelebb kerülni, elsősorban 
írásain keresztül. Felhasználják 
ehhez a színész Ködszurkáló és 
a Verset mondok című kötetét, 
az édesanyjához írt leveleit, va-

lamint néhány hozzá közel álló 
ember visszaemlékezéseit (Rutt-
kai Éva, Dajka Margit, Cserhal-
mi György).

A PIK-ben a Pergamen és 
tinta című kiállítás mellett ja-
nuár 17-én a Beszélő köny-
vek programsorozat részeként 

könyvbemutató volt, amelynek 
keretében Veréczi Frick Zsuzsa 
A repülést szolgálták, a repülést 
szolgálják című könyvét ismer-
hették meg az érdeklődők, akik 
légiforgalmi irányítókkal és 
egy pilótával is beszélgethettek. 
Ugyanitt Sebestyén Márta és 

Andrejszki Judit közös koncert-
jén tapsolhatott a közönség.

A Rózsa Művelődési Házban 
Váradi Levente Folyamatos vál-
tozás című fotókiállítása látható 
január 30-ig, január 26-án 18 órá-
tól pedig Hegedűs Endre zongo-
raművész ad koncertet.

Annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-
én tisztázta le és jelölte meg dátummal a Himnusz kéz-
iratát, 1989-től minden évben megünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját. 
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Természetszeretet fotón, könyvben és a valóságbanKULTÚRA

Ha fa lenne, három évgyűrűvel 
gyarapodott volna a művelő-
déstörténész-újságíró-pedagó-
gus szerző, ugyanis ennyi ideig 
tartott, míg megszületett a ké-
pekkel gazdagon illusztrált kiad-

vány, amelyből kerületünk sem 
maradt ki. Nem csoda, hiszen itt 
is számos gyönyörű és patinás fa 
található… Viczián Zsófia a Zöld 
gyűrű: a pesti lápok titkos világa 
című fejezetben, az Egy kis erdő: 
királyi találkozóhely alcím alatt 
foglalkozik a városrésszel. 

Ebből idézzük az alábbiakat: 
„És feltűnik a láthatáron a Péter-
halmi-erdő is, Pestszentlőrinc (és 
bizonyos fokig egész Pest) tüdeje. 
Nahát, ez meg hogyan maradt meg 
itt? Igazság szerint nem megma-
radt, hanem tervszerűen lett tele-
pítve az 1930-as években, és nem is 
kicsi: közel 250 hektáros egybefüg-
gő erdő! 1814-ben itt találkoztak a 
Szent Szövetség uralkodói. Napó-
leon legyőzését ünnepelték Bécs-
ben, onnan ruccantak ki egy pesti 
látogatásra. A nagy alkalom tiszte-
letére katonai parádét is tartottak a 
Pest melletti Szent Lőrinc-pusztán 
október 27-én. (…) Az egykori 

puszta helyén ma többnyire házak 
sorakoznak. Pedig milyen jó vidék 
volt ez a madaraknak! Az erdőben 
most főleg akácfák nőnek, meg fe-
ketefenyő, de van itt kőris és sokféle 
bokor is.”

Viczián Zsófia lapunknak be-
vallotta, hogy a könyvben szereplő 
összes fát személyesen felkereste, 
volt, amelyet többször is, persze 
különböző évszakokban, amikor 
más-más arcukat mutatják. 

– Régóta csodálom a budapes-
ti fákat, amelyeken keresztül egy-
fajta sajátos perspektívájú város-
történet bontakozik ki – mondta. 

– Mi volt a nehezebb, a fától 
meglátni az erdőt vagy az erdő-
től a fát?

– Az erdőkben főleg egyes 
fákra összpontosítottam… 

Büszkék lehetünk arra, hogy 
a kerületünket is átszelő Üllői út 
éppen a fái révén került be az iro-
dalomba, elsősorban Kosztolányi 
Dezső híres Üllői úti fák című 
versének köszönhetően. Védjük, 
ápoljuk „őket”, hogy még sok szép 
költemény születhessen róluk.

-temesi-

HOGY TAVASZRA MINDEN 
RENDBEN LEGYEN
A kellemes ősz elmúltával, a téli időszakban csak a legelszántabb természetkedvelők fi-
gyelnek oda az erdőre. A Pilisi Parkerdő Zrt. azonban mindig. Az elmúlt év végétől mun-
kák sorát végzik, hogy tavasszal egészséges természeti környezet fogadjon bennünket.

A természeti környezet védelme, a gondoskodás a kapott örökségről szerencsére a dél-pesti régi-
óban is egyre több ember szívügye. Fontos is, hogy így legyen, hiszen Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre egészen szerencsés helyzetben van: alapvetően kertvárosi kerület, amelyet a pesti oldalon 
egyedülálló erdőállomány gazdagít. Nem fölösleges azonban újra és újra hangsúlyozni: az erdő 
nemcsak az aktív pihenést szolgálja, nemcsak a kellemes kirándulások, a baráti összejövetelek 
helyszíne, hanem a város tüdeje is – sőt voltaképp nemcsak a városé, hanem az egész világé, ha 
nem félünk az erős szavaktól.

A Városképet Petrovai László alpolgármester tájékoztatta arról, hogy a helyi erdőterületek gon-
dozója, a Pilisi Parkerdő Zrt. milyen munkálatokat kezdett meg az elmúlt év végén. Mint jelezte, e 
munkák eredménye csak a tél végére, a tavasz elejére lesz mindannyiunk számára látható, de fontos 
tudni, hogy ez erdő jó kezekben van.

A vállalat tájékoztatása szerint a fő cél az életerős faegyedek és elegyfafajok fennmaradásá-
nak segítése, illetve az, hogy a kezelésekkel növeljék a fák növőterét. Ilyen munkákat végeztek 
el a repülőtér közelében, a Forgó és az Igló utcában. A Péterhalmi-erdő déli tömbjében, a 
Nemes és a Határ utca mellett az őshonos elegyfajok támogatása volt a cél (ilyen a kőris és 
a juhar), illetve az, hogy az akác teret nyerjen az ostorfával szemben. Az akácosokat méhle-
gelőnek nevezik a szakzsargonban, fölösleges tehát hosszan magyarázni: az akácok kezelése a 
méhészet érekeit is szolgálja. Hasonló céllal dolgoztak az erdő nyugati tömbjében, a Péterhalmi 
út mellett.

Ezzel szemben a Szövet utca és a már Gyálhoz tartozó Gesztenye utca térségében a csemete-
ültetés volt a fő feladat. Az ültetvényszerű erdőrészekben igyekeznek őshonos fajokra cserélni a 
tájidegen fákat. 

-kerékgyártó-

MŰVÉSZIEN BEMUTATNI A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIT 

A FÁK SZERELMESE
Kéregbe zárt történelem

Ravasz Balázs Pestszentlőrincen 
született 1982-ben, mára sikeres 
fotós-filmes vállalkozást vezet, a 
hobbiját tekintve pedig termé-
szetfotós. Szinte minden ehhez 
a kerülethez köti, fotótémáit is 
leggyakrabban a közelben elér-
hető helyszíneken választja. A 
referensi, művelődésszervezői 
pályát adta fel annak érdekében, 
hogy azzal foglalkozzon, ami 
igazán motiválja.

– Mindig is érdekelt a fotózás, a 
filmezés. A középiskolában, amint 
lehetőségünk volt, megfogtuk a 
kamerát, és rövidfilmeket készítet-
tünk. Emellett részt vettem a diá-
könkormányzat, a diákparlament 
munkájában, programok szerve-
zésében, így a továbbtanuláskor 

próbáltam ötvözni a két külön-
böző területet. A művelődésszer-
vező, majd a kommunikáció szak 
következett, s tanulmányaim köz-
ben tovább erősödött bennem a 
felismerés, hogy a vizuális kultúra 
az, ami leginkább érdekel – beszélt 
a kezdetekről Ravasz Balázs, aki 
a diákévek folytatásaként később 
ifjúsági referens volt a kerületi 
önkormányzatnál, majd a Kondor 
Béla Közösségi Házban dolgozott. 

Körülbelül tíz éve már a vál-
lalkozását tekinti fő tevékenysé-
gének, de egy ideig a két terüle-
tet párhuzamosan vitte. 

– Diákkorom óta annyira 
az életem részévé vált az ifjúsá-
gi programok szervezése, hogy 
sokáig fel sem merült bennem, 

hogy ne foglalkozzak ezzel. Ko-
moly döntést kellett hoznom, 
amikor rájöttem, ez nem az én 
utam. Az évek során megvál-
toztak a körülmények, a szemé-
lyi és a tárgyi feltételek, és ebbe 
nagyon belefáradtam. Örömöt a 
fotózás és a filmkészítés szerzett, 
ebben találtam meg a kreatív 
énemet, így nem kellett sokat 
gondolkoznom, merre tovább.

Az igazi szenvedélye a termé-
szetfotózás. 2009-ben felvételt 
nyert a naturArt Magyar Termé-
szetfotósok Szövetségébe, rendsze-
resen részt vesz hazai és nemzetkö-
zi pályázatokon, amelyeken már jó 
néhány sikert is elkönyvelhetett.

– A művészeti tevékenységet 
is csak szenvedéllyel érdemes 

űzni, akárcsak a sportot vagy 
bármi mást, amiben az ember 
igazán jó és kiemelkedő szeretne 
lenni. Ha pedig jönnek az ered-
mények, akkor igazolást nyer, 
hogy talán jó irányba haladunk 
– fogalmazott Ravasz Balázs. 

Itthon a legrangosabb elisme-
rés Az év természetfotósa díj, ez 
az a cél, amit mindenki el szeret-
ne érni. 

– A fődíjat eddig még nem 
sikerült megnyernem, de kétszer 
is kategóriagyőztes lett egy-egy 
fotóm. 2016-ban a Növények és 
gombák kategóriában, négy év-
vel korábban pedig a fekete-fe-
hér fotók között. 

Nemzetközi színtéren a csúcs 
egyértelműen Az év természet-
fotósa BBC- pályázat.

 – Ez gyakorlatilag a fotó-
zás Oscar-díja, erre a pályá-
zatra az idén küldtem először 
anyagot, nagyon izgulok, hogy 

sikerül-e majd bekerülnöm a 
legjobbak közé.

A másik rangos nemzetközi 
esemény Az év európai termé-
szetfotósa pályázat, amelynek 
döntőjébe tavaly Ravasz Balázs 
egyik téli kompozícióját is bevá-
lasztotta a szakmai zsűri. 

– Ez annyit jelent, hogy a 
Sejt osztódás című képem a ver-
seny legjobb fotóiból megren-
dezett kiállításon is látható volt 
Németországban, és a hivatalos 
kiadványba is bekerült. Ez az 
eddigi legnagyobb sikerem, a 
sportos példánál maradva olyan, 
mintha részt vehettem volna az 
Európa-bajnokságon.

Ravasz Balázs mindig kísér-
letezik valami újjal, olyan felvé-
teleken gondolkodik, amelyek 
többet adnak egy egyszerű ter-
mészetfotónál. Hitvallása szerint 
az igazán különleges, művészi 
természetfotó közelebb áll az 

impresszionista festészethez, 
mint a fotózáshoz. 

– Próbálom az egyéni látás-
módomat belevinni a munká-
imba, hangulatokat, érzéseket 
kifejezni, közvetíteni a képekkel 
úgy, hogy játszom a fényekkel, a 
záridővel vagy a multiexpozíciós 
technikával. Mindemellett fon-
tos, hogy a fotóimat nem mani-
pulálom, azok teljes mértékben a 
helyszínen készülnek. Egyre gya-
rapodó filmes munkáim mellett 
sajnos ritkán jutok ki a terepre, de 
ha tehetem, felkeresem kedvenc 
helyeimet a XVIII. kerülethez 
közeli erdőktől-mezőktől az örök 
szerelem Tihanyi-félszigetig. 

Ravasz Balázs az önmegva-
lósításon túl az itthoni élővilág 
művészi bemutatását és mind 
esztétikai, mind természetvédel-
mi szempontból a szemléletfor-
málást tartja a legfontosabbnak. 

-puskás-

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Láthatóan kivirágzott Viczián Zsófia, ami-
kor a Budapesti fák címmel, Kéregbe zárt 
történelem alcímmel megjelent könyvének 

bemutatóján fákról beszélt. 

�Középiskolás korától érdekli a média világa. Diákújságírás, színját-
szás, filmkészítés: mindenben benne volt, amivel az 1990-es évek-
ben egy tinédzser közel lehetett a kommunikációhoz. 
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. Emberi hangon – gyermekek között KULTÚRA

A földszinti központi teremben 
megtartott megnyitót követően 
alul-felül, jobbra-balra öt könyv-
tári szegletbe várták a kerületi 
általános iskolák tanulóit a kü-
lönböző fogyatékkal élő előadók.

Hallottak már c-moll han-
golású hordóaljról? A vendégek 
igen! A brazil eredetű, svájci 
gyártású, eredetileg hordófenék-
ből készült Caisa-dob elneve-
zésű ütőhangszer fülkényeztető 
hangjából Nagy Attila Krisztián 
mozgássérült, érzékenyítő tré-
ner jóvoltából rövid koncertet is 
kaptunk.

– Négy éve egy tragikus bal-
eset egyetlen túlélője voltam. A 
sors kerekesszékbe kényszerített, 
s életem újraszervezése során 
ismerkedtem meg ezzel a hang-
szerrel – mondta. – A balesetem 
következtében a kezeim fogó-, 
szorítóizmai is megsérültek. A 

ritmusérzékemnek és a zenei 
előképzettségemnek köszön-
hetően sikerült egy olyan, laza 
érintéssel megoldható technikát 
megtanulnom, amely szokatlan, 
ám egyedi zenei élményt nyújt-
hat a hallgatóságnak.

Miként változnak meg az 
önellátásra már nem mindig ké-
pes, fogyatékos embertársaink 
tárgyhasználati, életviteli szoká-
sai? Elég a kézmosásra, a cipő-
fűzésre, az étkezésre, az utazásra 
gondolni… Haraszthy Andrea 
és Izsó László a Vidám Oroszlán 
Alapítványtól a megoldásokról 
beszélt.

A XVIII. kerületi látássérül-
tek Lámpás Klubját Bernát Zsu-
zsanna, Juhos Róbert, Puchnyák 
István és Kiss Márta képviselte. 
Ez utóbbi látássérült hölgy ki-
merítő alapossággal mutatta 
be Gandhi névre hallgató hű-

séges vakvezető kutyája tudá-
sát. Filmbejátszással bővített 
előadásából megismerhettük 
Karvai Sándor látássérültnek 
a Guinness-rekordok könyvé-
be bekerülő motoros és autó-
vezetési bravúrját is. Sándor a 
Braille-írás titkain túl a látás-
sérülteket szolgáló használati 
tárgyakat is bemutatott, például 
egy különleges karórát. Az öt-
venperces előadásokon váltott 
csoportokban vettek részt a di-

ákok. Körsétánk utolsó helyszí-
nén Popele Róbert a Nem Adom 
Fel Alapítvány részéről – Berki 
Iván jeltolmács közreműködé-
sével – a siketnémák és nagyot-
hallók jelbeszédhasználatáról 
tartott előadást, amelyből a 
gyermekek igen sok kifejezést, 
sőt mondatokat is megtanultak, 
így nem csodálkoztunk azon, 
hogy jelbeszéddel búcsúztak. 

 Gönczöl András  

A LÉLEK CSÓKJA 
ZENÉVEL ÉS KÉPEKKEL
Az év utolsó Krúdy-körös estjén operaáriák csendültek 
fel egy ikerpár festményei alatt a Zila Kávéházban. 

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör ezúttal is kitett magáért Kanizsa József 
extitkár vezetésével. Ő és a rendezvénynek helyet adó ifj. Zila László 
köszöntötte a vendégeket és a kiállító művészeket: a Békei Andrea Má-
ria–Békei Tímea Rozália ikerpárt, valamint a műsort adó Pánti Anna 
Erkel-díjas operaénekest, aki Lélek csókja címmel mesélt sikerekben 
gazdag pályafutásáról. Az aláfestésként előadott áriákat Pozsár Andrea 
kísérte zongorán. A művész-testvérpárról pedig azt tudhattuk meg a 
megnyitón, hogy szüleik szépérzéke, művészetek iránti fogékonysága 
és nyitottsága meghatározó volt számukra abban, hogy – igaz, csak fel-
nőttkorban – ecsetet fogtak. 

– Bár életünk első harmadában a tudásszerzés és a sport foglalta le 
időnk jelentős részét, gyermekeink cseperedésével egyre többször érez-
tük az igényt, hogy a munkánk mellett többet kellene foglalkoznunk 
a képzőművészettel. Ezért 2010-ben Tésenfán, Sáfár Pál festőművész 
festőtáborában elvégeztük a jobb agyféltekés rajztanfolyamot, majd 
Szunyoghy András és Simon M. Veronika művészeknél gyarapítottuk 
a tudásunkat – tudtuk meg a testvérektől. Azóta az a vágyuk, hogy az 
alkotásaikkal örömet szerezzenek maguknak és a nézőiknek. Még egy 
ünnepélyes pillanata volt a tavalyi utolsó Krúdy-körös estnek: ifj. Zila 
László egy gyönyörű kristályvázát adott át Kanizsa Józsefnek abból az 
alkalomból, hogy a Krúdy-kör már egy évtizede gazdagítja irodalom-
mal, zenével és képzőművészettel a vendéglátóhelyet.

– Ez volt az utóbbi évek egyik legrangosabb estje itt – hangoztatták 
az ünnepeltek.

Temesi László

EGY KIS RÓMA, ÉS JÖHET A KÖVETKEZŐ CD
Kovácsovics Fruzsina friss dalokkal kíván boldog új évet

ELÉRZÉKENYÍTŐ RENDEZVÉNY

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Szeretnék most egy kicsit 
pihenni, utazni, csak úgy, ki-
kapcsolódásból – avatott be 
Kovácsovics Fruzsina dalszer-
ző-előadó. – Még soha nem 
jártam Rómában, azt tervezem, 
hogy meglátogatom. 

Az ilyesfajta kimerültségre 
szokták mondani, hogy jóle-

ső fáradtság: Fruzsina ugyanis 
befejezte új CD-jének felvéte-
leit, januárban és februárban 
már a kiadás előkészítése zaj-
lik.

ITT OTTHON
Fruzsinát legutóbb december 
6-án a Kondorban láthatta a ke-
rületi közönség, és szerencsére 

nem ez volt az egyetlen alkalom 
a múlt évben, amikor a lőrinci és 
imrei gyerekeknek énekelt. Sze-
retik itt, és ő is szeret itt fellépni, 
hiszen ezer szállal kötődik a kör-
nyékhez.

– Itt lakott a nagymamán, 
ezért sok időt töltöttem a Béke 
tér környékén, és ma is nagyon 
kedvelem ezt a kertvárosi han-
gulatot – árulta el.

Azt pedig sokan tudják, hogy 
mintegy három évig óvónőként 
dolgozott a Csodavilág óvo-
dában. Ezt a hivatást aközben 
választotta, hogy egyre több si-
kert ért el a koncertszínpadok 
és a média világában: a 2007-es 
Csillag születik óta gyakorlatilag 
folyamatosan képernyőn és kö-
zönség előtt van.

Óriási váltás volt az életében, 
amikor két sikeres album után 
úgy döntött, hogy Elfeledett mé-
zescsók című 2012-es CD-jének 
szerzői és kiadói feladatait maga 
vállalja fel. A bátorságért siker 

jár, megszületett Kovácsovics 
Fruzsina saját stílusa, amelyben 
énekesi, előadói képességeit re-
mekül egészítik ki a gyerekek 
körében szerzett tapasztalatai. 
Fruzsina ma már a gyermekmű-
faj legnagyobbjai közé tartozik.

LÉLEGZIK A FÖLD
Elérkezett az ideje, hogy új 
dalok kerüljenek korongra. 
Fruzsina Petruska András dal-
szerző-előadó produceri közre-
működésével rögzítette negye-
dik albumának dalait.

– A címet egyelőre nem sza-
bad elárulnom – mondta –, de 
azt igen, hogy olyan lemezt ké-
szítettünk, amin sok zenei stí-
lus szólal meg. Szerettem volna, 
hogy a közönségem, a gyerekek 
sokféle zenét halljanak, és And-
rás kiváló alkotótárs volt ebben.

A lemez hivatalos bemutató-
ját március közepére tervezik, 
de a koncerteken addig is fel-fel-
csendülnek majd az új dalok. 
Aki nem bír kivárni egy élő fel-
lépést, keressen rá a Youtube-on 
a Lélegzik a Föld című nótára: 
megéri.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A fogyatékkal élők világnapján érzékenyítő 
rendezvényt szervezett általános iskolá-
soknak a XVIII. kerületi Rendőrkapitány-

ság. A programnak a Lőrinci Nagykönyvtár 
adott otthont decemberben.

�A március közepi bemutató előtt ennyi idővel még a címét sem 
szabad elárulni Kovácsovics Fruzsina új CD-jének. Belehallgatni azért 
már lehet. És érdemes is.
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/465-93-36; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS  
n SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 

PVC-, szõnyegpadló-lerakás. Minõségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 780-3732, festesma.iwk.hu   

n Villanyszerelés! 0620-611-8595 Azonnali hibajavítás, hétvégén és éjszaka is. Elektromos rend-
szer felújítása, karbantartása, vezetékek cseréje, lámpatestek-szerelvények, sütők-főzőlapok 
felszerelése-bekötése, stb. Megbízható, számlaképes villanyszerelőtől. www.arkvill.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÁLLÁS
n Új lézertechnológiás gyártáshoz, munkatársakat keresünk Kispesti telephelyű cégünkbe. 

Jelentkezés önéletrajz küldésével, kizárólag a munkarhodium@gmail.com e-mail címre küldve.

n Otthon végezhető, új technológiájú számítógépes munka végzésére keresünk nyelvismerettel is 
rendelkező munkatársakat. T.: 06-20/9647-348

ÜZLET MEGSZŰNÉS
n Üzlet megszűnése miatt rövidáru-méteráru végkiárusítás! Száz apró cikk: gumik, cérnák, 

zippzárak stb. és sok színes méteráru olcsó áron. Tel.: 06-1-280-1147. Kispest, Kossuth 
Lajos utca 68.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

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

helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Ady Endre utca 39. fszt. 4. 141154 60,5+17,4 m2 üzlet
Baross utca 40-42. fszt. 9. 150447/A/3 64 + 49 m2 üzlet + pince
Garay utca 11/b fszt.4. 149832/0/A/4 63 m2 üzlet
Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet
Havanna utca 44. fszt. 7. 151159/7/A/7 20 m2 üzlet
Havanna utca 44. fszt. 9. 151159/7/A/9
Havanna utca 44. fszt. 10 151159/7/A/10 

23 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 13. 151159/7/A/13 9 m2 üzlet
Havanna utca 50. fszt. 221. 151159/7/A/221
Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 

23 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 142. fszt. 3. 150228/52/A/133 14 m2 üzlet
Tövishát utca 19. fszt. 142. 150228/65/A/142 14 m2 üzlet
Tövishát utca 19. fszt. 143. 150228/65/A/143 14 m2 üzlet
Üllői út 333. fszt. 5–6. 151935/0/A/5-6 32+14 m2 üzlet
Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet
Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince
Üllői út 495. fszt. 2. 149946/A/2 98 m2 üzlet
Üllői út 592. fszt. 4. 158362/0/A/4 51 m2 iroda
Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 m2 tároló
Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 m2 tároló

Területhasználat:
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Kisfaludy utca 68/b. fszt.  140507/0/A/1 12 m2 teremgarázs
Üllői út 365. fszt. 2. 152074/0/A/8 16 m2 garázs
Méta utca 2. 150228/102 18 m2 parkolóhely (46 db)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. 
A doku mentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesíthető átutalással, a Projekt18 

Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-
00000002 sz. számlaszámára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 

Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció átvehető a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross 
u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/befizetési bizonylat 

bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánla-
tot zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, +36 (70) 513-9455 (Kovács Renáta)
A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért kérem, érdeklődjön személyesen a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross 

u. 7. ), vagy a fenti telefonos elérhetőségeinken.
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. január 27. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2020. január 30. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

n TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély; hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat. Előny: D kategória megléte, emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s végzettség.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Feladatok: a Társaság telephelyein, valamint a Társaság üzemeltetésében lévő 

intézmények sportpályáinak karbantartási munkálatainak a tervezése, szervezése és irányítása. A beosztott munkavállalók 

beosztásának elkészítése, munkájuk koordinálása, irányítása.  Elvárások: legalább középfokú, szakirányú pálya-karbantartási 

vagy kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves tapasztalat, jó problémamegoldó és kommunikációs 

képesség, határozott fellépés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), B kategóriás 

vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák (salak, élő- és műfüves) karbantartásában szerzett szakmai, továbbá 

vezetői tapasztalat.

n SEGÉDMUNKÁS: a Mélyépítési-, Magasépítési és Játszótéri karbantartási osztályokon segédmunkás feladatok ellátása. 

n KŐMŰVES: középületek és lakások karbantartása, felújítása során kőműves feladatok elvégzése. 

n TELEPHELYI KARBANTARTÓ: Feladatok: az ingatlanok területén általános karbantartási feladatok ellátása, a kerten belüli 

munkák elvégzése (fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, járdakarbantartás), az épületek és berendezések állapotának napi 

ellenőrzése, problémák észlelése, jelzése. Elvárások: „B” típusú jogosítvány, Előny, de nem feltétel: vízszerelői, villanyszerelői 

vagy lakatos végzettség.

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

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ 

POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

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

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

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

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

E-mail: info@wdental.hu
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Események, programok januárra, februárra PROGRAMOK

VÉRADÁS  
A REPTÉREN
A Magyar Vöröskereszt január 28-án (kedden) a repülőtér 
2-es terminálján (a konferenciateremben) szervez véradó 

napot.
A véradás előtt étkezni kell, valamint sok folyadékot  

fogyasztani.
A szervezők kérik, hogy a személyazonosító igazolványu-

kat és a lakcímkártyájukat vigyék magukkal, s a TAJ-szám 
megadása is szükséges. 

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.

PROGRAMOK
RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Január 25. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 25. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Január 26. 11 óra: Mazsola és Tádé – 
bábműsor gyermekeknek. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Január 26. 18 óra: Hegedűs Endre zon-
goraművész koncertje a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából. Belépőjegy: 1700 Ft.
Február 2. 11 óra: Halász Judit koncertje. 
Belépőjegy: 2800 Ft/fő.
Február 6. 16 óra: A T. Szabó Magda 
festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás 
ünnepélyes megnyitója. 
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
heti ütemezéséről az elérhetőségein-
ken lehet tájékozódni.  Az itt található 
Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, színházi előadásokra, kiállítá-
sokra. Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségeinken való 
előzetes egyeztetés alapján. Nyitvatartás: 
hétköznap 9 és 19 óra között, hétvégén a 
rendezvényeinkhez igazodva.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó kedv határáig. 
A csoportokat életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett oktatók, 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.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 27. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
Január 27. 17 óra: Az álom – kötetlen 
beszélgetés a szépirodalomról
Január 29. 16.30: Játéknap – szabaduló-
szoba idővándoroknak
Január 30. 17 óra: Előadás az egészséges 
életmódról – A genetika csodálatos világa
Február 5. 17 óra: Papírszínház
A Galéria 18 kiállítóteremben januárban A 
fa című tárlaton a Vakok Iskolája növen-
dékeinek munkái láthatók a Kézzelfogható 
Alapítvány szervezésében. Februárban 
Csillag LőZsu és Csillag László közös 
kiállítása tekinthető meg. A kiállítás február 
4-én nyílik.
Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 
9–19 óra között, kedden és szombaton 
9–14 óra között várjuk az olvasókat.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 6. 10 óra: Csevegő csütörtök
A könyvtár előterében a Francis de 
Erdely: az amerikai évek – 60 éve hunyt 
el Erdélyi Ferenc festőművész című 
időszaki kiállítás látható. Erdélyi Ferenc 
volt az utolsó tulajdonosa a Tomory 
Lajos Múzeumnak helyet adó villaépü-
letnek. A kiállítás friss kutatás alapján, 
amerikai újságcikkek felhasználásával 
mutatja be a művész utolsó húsz évét. 
A tárlat február végéig tekinthető meg.
A könyvtár hétfőn és szerdán 13 és 
19 óra, csütörtökön 9 és 15 óra, 
pénteken 12 és 18 óra között fogadja 
az olvasókat.

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Január 23. 17.30: Gongmeditáció Minya 
András vezetésével
Január 26. 8.30: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Január 26. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Január 28. 17.30: A gondolat hősei – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: Az 
újkori filozófia atyja, Francis Bacon. A 
megismerési ködképek bírálata, az új 
tudományos módszer és az „Új Atlantisz” 
társadalomutópiája.
Január 31. 16 óra: Cserebere – civil börze 

a ClubNetCet szervezésében
Február 1. 14 óra: Utcára nyílik a 
csárdaajtó – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés-táncos műsora
Február 2. 10 óra: Itt a farsang, áll a bál – 
jelmezverseny gyermekeknek
Február 2. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 4. 17 óra: Reflexiók, La Biennale 
di Venezia – a kerületi művészek beszá-
moló kiállításának megnyitója
Február 8–9. 9.30: Magyar Gyermek- és 
Ifjúsági Góbajnokság 
Február 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Hétfőn és szerdán 17 órakor szeniorörömtánc 
Katával. Keddenként 17.30-kor antigravitáci-
ós jóga. Szerdánként 16.30-kor gerinctorna, 
18.45-kor Ladies’ Dance Mix. Csütörtökön-
ként 18 órakor zumba Panda Nikivel. Szom-
batonként 9 órakor kerámia- és tűzzománc 
nyitott műhely, 15 órakor kézműves kuckó. 
Az intézményben működő szakkörök, klubok, 
tanfolyamok időpontjairól a 291-6564-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.

TOMORY LAJOS MÚZEUM 

Központi iroda: Herrich-Kiss villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Január 25. 14 óra: Múzeumi délután tár-
latvezetéssel és játékkal. Február 1. 14 óra: 
Medvecsalogató – játékos délutáni program 
családok számára. A részvétel ingyenes!
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában. A Magyar 
Nemzeti Galériától kölcsönzött Kondor 
Béla-grafikák is láthatók a kiállításon!
A Látványraktárban a múzeum XX. századi 
életmód-, játék- és Malév-gyűjteménye látható. 
Programjainkra regisztrálni a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen lehet. Nyit-
vatartás: csütörtökön és pénteken 10–18 
óráig, szombaton 14–18 óráig.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
A Dohnányi Ernő Zeneiskola 50. szüle-
tésnapjára rendezett tárlat január végéig 
látható, február 7-től: Német nemzeti-
ségi kiállítás. Kérjük, mielőtt meglátogat 
bennünket, januári nyitvatartásunkról 
tájékozódjon az elérhetőségeinken.

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstör-
téneti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándorkiál-
lítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 400.) 
II. emeletén látható. Részletek a Tomory 
honlapján.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul 
és angolul, helytörténeti séták, múzeum-
pedagógiai foglalkozások minden korosz-
tálynak (a teljes kínálat megtalálható a 
honlap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térképes 
felület a kerület telepeivel, köztéri és 
beltéri emlékműveivel, szobraival, Pest-
szentlőrinc teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban. Önálló honlap 1956 
kerületi eseményeiről, a Kenyér és tank – 
1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/. 

MÚZEUMSAROK 
KIÁLLÍTÓTEREM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből.
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből 
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából. Kérjük, mielőtt 
meglátogat bennünket, januári nyitvatartá-
sunkról tájékozódjon az elérhetőségeinken..

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

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

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A könyvtár nyitvatartása: hétfőn és 
szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 
óra, pénteken 11–17 óra között. Kedden 
és hétvégén zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Január 28. 17 óra: Tankerületi szülői 
fórum a leendő elsősök szüleinek
Február 2. 16 óra: Néptáncgála a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében
Február 8–9. 8 óra: Global Grappling-baj-
nokság

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Január 25. 9.30: Babamasszázs – inten-
zív workshop. Vezeti: Kiss Ildikó okleveles 
babamasszőr és csecsemőmasszázs-ok-
tató. Részvételi díj: 9000 Ft/fő vagy 16 
000 Ft/pár.
Január 25. 15 óra: Nosztalgia táncdélután 
– nem csak nyugdíjasoknak. Zenél a 
Magic Duó, belépő: 800 Ft.
Január 31. 18 óra: Kívül-belül vonzó 
– öltözködési tanácsok 25 év feletti 
hölgyeknek. Előadó: Soós Katalin szín- és 
stílustanácsadó, stílusszakértő. Belépő-
jegy: 1000 Ft.
Február 1. 9 óra: Tánctanfolya-
mok indulnak kezdő szinten, négy 
korcsoportban, nem csak pároknak! A 
részletekről az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Február 1. 9 óra: English Conversation 
Club. Beszédcentrikus angoloktatás 
anyanyelvi tanárral, középszinttől kezdve, 
18–30 éveseknek. A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet érdeklődni.
Február 1. 11 óra: English Conversation 
Club. Beszédcentrikus angoloktatás 
anyanyelvi tanárral, középszinttől kezdve, 
30–60 éveseknek. A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet érdeklődni.
Február 7. 18 óra: Hétköznapi protokoll – 
Görög Ibolya protokollszakértő előadása. 
Belépőjegy: 1500 Ft.
Február 8. 10 óra: Festőiskola felnőtteknek 
havi két alkalommal. Vezeti: Tóth Anna 
festőművész, részvételi díj: 5000 Ft/hó. 
Február 8. 15 óra: Nosztalgia táncdélután 
– nem csak nyugdíjasoknak. Zenél a 
Magic Duó, belépő: 800 Ft.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programjainkról és 
azok részvételi díjáról az elérhetőségein-
ken lehet tájékozódni.

HEGEDŰS ENDRE 
ISMÉT A KERÜLETBEN
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas nép-
szerű zongoraművész, Hegedűs Endre 
rendszeresen megörvendezteti a 
kerületben élőket lélekemelő zongora-
hangversenyeivel. Idén sem marad el 
ez a méltán kedvelt koncert, a Magyar 
Kultúra Napja tiszteletére kerületünkbe 
látogat a művész. A műsorban fellép 
Hegedűs Katalin zongoraművész is.
Időpont és helyszín: január 26. (va-
sárnap) 18 óra, Rózsa Művelődési 
Ház Belépőjegy: 1700 Ft

MINDENT  
A BEISKOLÁZÁSRÓL
Minden család életében fontos esemény, 
amikor a gyermek kinövi az óvodát, 
és elkezdi az iskolát. Nem árt időben 
felkészülni erre, és még a gyakorlott szü-
lőknek is hasznos lehet egy tájékoztató 
előadás a témában. Erre nyílik lehetőség 
a Külső-pesti Tankerületi Központ által 
szervezett szülői fórumon, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
Időpont és helyszín: január 28. 
(kedd) 17 óra, Pestszentimrei 
Sportkastély 

MEDVECSALOGATÁS  
A TOMORYBAN
A néphagyomány szerint a tavasz 
közeledtére utal az, ha a téli 
álmot alvó medve kimerészkedik a 
barlangjából, és már kint is marad. Már 
a múzeumi macik is ébredeznek, úgy-
hogy várjuk a kicsiket és a nagyokat, 

hogy segítsenek előcsalogatni őket!
– 14 órától folyamatosan: Mézes mackó 
teakóstolás, medvenyomvadászat a villa-
kertben, mackós kézműveskedés  – 16 
órától: A múzeumi macik – múzeum-
pedagógiai foglalkozás óvodásoknak és 
kisiskolásoknak. A részvétel ingyenes, 
szeretettel várjuk a kisgyerekes csalá-
dokat a Herrich-Kiss villába! Időpont: 
február 1. (szombat) 14 óra

GYERMEKFARSANG  
A KONDORBAN
A gyermekek és a szülők nagy 
örömére minden évben megrendezik 
a Kondor Béla Közösségi Házban a 
Gyermekfarsangot. A program rend-
kívül népszerű a Havanna-lakótelepen 
élők körében, ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezeket találnak ki és készítenek a 
gyerekeknek, s családok egész sora 
látogat el a farsangi mulatságra. A 
versenyre a korábbi évekhez hasonlóan 
három kategóriában lehet nevezni: 
bölcsődések, óvodások és kisiskolások 
korcsoportjában. Időpont: február 2. 
(vasárnap) 10 óra, belépőjegy: 500 Ft

HALÁSZ JUDIT  
A RÓZSÁBAN
Hosszú évekre visszatekintő 
hagyomány, hogy a gyermekek egyik 
legkedveltebb előadója, Halász Judit 
ellátogat kerületünkbe. Ezúttal is 
meghallgathatjuk a Micimackót, a 
Csiribirit, a Napsugarat, a Sehallselát 
Dömötört és a többi örökzöld slágert 
a művésznő páratlan előadásában.
Időpont: február 2. (vasárnap) 11 
óra, belépőjegy: 2800 Ft/fő

KIMOZDULNI TÉLEN IS
A télies idő ellenére sem kell otthon 
ülni, ilyenkor is érdemes szabad-
téri programokat szervezni. Ehhez 
nyújtanak segítséget a Téry Ödön 
Túraklub aktuális ajánlatai.
Január 26. (vasárnap) Gödöllői 
Királyi Kastély. Útvonal: Gödöllői 
Királyi Kastély – kastélypark. 
Találkozó 9.30-kor az Örs vezér 
terén, a HÉV végállomáson, indulás 
a 9.48-kor induló HÉV-vel. Túratáv: 
kb. 4 km (könnyű), költség: 3600 
Ft (menetjegy és belépő). A túrát 
vezeti: Verseginé Márta.
Február 9. (vasárnap) Szigethalmi 
Vadaspark. Útvonal: Szigethalmi 
Vadaspark – szigethalmi erdő. Ta-
lálkozó 8.50-kor a H6 Ráckevei HÉV 
közvágóhídi végállomásán, indulás 
9.05-kor Tököl felé. Túratáv: kb. 6 
km (könnyű), költség: kb. 3000 Ft. 
A túrát vezeti: Takáts Ila.
Február 16. (vasárnap) Börzsöny 
hegység. Útvonal: Zebegény – 
Málnás-völgy – Remetekereszt-bérc 
– Hegyes-tető (462 m) – Julia-
nus-kilátó – Templom-völgy – Nagy-
maros. Találkozó 8.45-kor a Nyugati 
pályaudvaron, indulás 9.07-kor. 
Túratáv: 7 km (közepes), költség: 
2300 Ft. A túrát vezeti: Verseginé 
Márta.
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Miniversum: a bezárás közkívánatra elhalasztvaKULTÚRA

Jó hír a leendő látogatóknak, 
hogy a hónap közepén megszü-
letett a döntés: még két hónapig, 
azaz március végéig élhetik át a 
kiállítás nyújtotta örömöket.

– Az érdeklődés évek óta tö-
retlen – mondta örömmel Martisz 
Gábor, a Miniversum ügyvezető-

je, az egyik tulajdonos. – Tavaly 
novemberben terjedt el a hír, 
hogy hat év után végleg bezár a 
Budapest belvárosában látható 
Miniversum. A bejelentést kö-
vetően szinte megrohamozták a 
látogatók a kiállítást, hétvégéken 
és a téli szünetben folyamatosan 

másfél-két órás sorok várakoztak 
az Andrássy úti épület előtt, mert 
előfordult, hogy ezer látogató is 
érkezett egy napon, miközben a 
hely befogadási kapacitása ennek 
mindössze a negyede egyszerre. 
Így tehát gyakran kellett, illetve 
kell várakozni azóta is a bejutás-

ra.  A kiemelten forgalmas napo-
kon arra is volt példa, hogy nem 
tudtunk mindenkit beengedni 
– amiért ezúttal is elnézést ké-
rünk –, ezért döntöttünk úgy a 
társaimmal, hogy két hónappal 
meghosszabbítjuk a Miniversum 
nyitvatartását.     

A folyamatosan mozgásban 
lévő terepasztal az előre megvál-
tott jegyekkel is a végső bezárásig 
látogatható – függetlenül a rájuk 
nyomtatott érvényességi időtől.
– Induláskor számítottak-e ekko-
ra érdeklődésre?
– Nem, ez minden képzeletünket 
felülmúlta. Évente százezer láto-
gató! A Miniversumot nyolc évvel 
ezelőtt álmodtuk meg társaimmal: 
Kocsis Attilával és Vida Lászlóval, 
s egy év tervezés és egy év építés 
után hat évvel ezelőtt hoztuk lét-
re. Határozott időtartamra, azaz 
2020. január 31-ig terveztük a 
nyitvatartást, és ez az időszak 
most jár le. Büszkék vagyunk arra, 
amit az elmúlt évek során elértünk 
és megvalósítottunk.

– Mennyiből valósították meg az 
álmaikat?
– Százötvenmillió forintból.
– Mi alapján döntötték el, hogy 
mi kerüljön a terepasztalra?
– Budapest volt a kiindulási pont 
a legjellemzőbb épületeivel, és a 
Duna vonalán haladtunk nyu-
gat felé, Ausztrián keresztül Né-
metországig. Eközben hatszáz 
szebbnél szebb épületet, ötezer 
miniatűr figurát láthatnak az 
érdeklődők, s persze a csaknem 
másfél kilométeres sínpályán 
futó száz vasúti szerelvényt.

Nemcsak a gyerekeknek, de a 
felnőtteknek is valóban nagy él-
mény mindezt így együtt látni. 
Martisz Gábortól azt is megtudtuk, 
hogy ennek a több száz négyzet-
méteres építménynek a lebontása 
sem akármilyen feladat, legalább 
egy hónapot vesz igénybe. 
– Nem sajnálja? Nem lehet meg-
menteni a Miniversumot? 
– Sokan szeretnék megmente-
ni a kiállítást. A Miniversum 
bezárásának híre külföldre is 

eljutott, a világ több országából 
érdeklődtek iránta, de Magyar-
országról is rengetegen jelezték, 
hogy megvásárolnák a giganti-
kus terepasztalt. Erre azonban 
nincsen lehetőség, a Miniver-
sumot ugyanis kifejezetten a je-
lenlegi Andrássy úti helyszínre 
terveztük és építettük be, ezért 
nem oldható meg, hogy ugyan-
ilyen formában máshol állítsák 
fel. Legutóbb Miamiból kaptam 
e-mailt, hogy kivinnék oda a ki-
állítást, de Angliából, Németor-
szágból, Ausztriából és Izraelből 
is érdeklődtek. Legalább hatvan 
ilyen jellegű megkeresést kap-
tunk, de a terepasztalnak csak 
egyes elemei mozdíthatók: töb-
bek között a figurák, az épületek 
és a vasúti, közúti járművek. A 
sínek, a domborzat és számos 
más elem ragasztva van, ezek 
nem bonthatók, ahogy a tech-
nikát sem lehet egy az egyben 
máshova áthelyezni.  A rajongók 
létrehozták a Mentsük meg a 
Miniversumot csoportot, és töb-
ben összeesküvés-elméleteket 
gyártottak, a bezárás azonban 
kizárólag üzleti döntés.

Április 1-je után sokakban egy 
(mini)világ omlik össze… Ad-
dig, aki teheti, ne hagyja ki! 

Temesi László

SZÍN ÉS SZINERGIA A KONDORBAN
Tudomány és művészet

MINIVERSUM: TEREPASZTALON FÉL MAGYARORSZÁG
Két hónappal tovább barangolhatunk egy csodavilágban

A festészet iránt érdeklődő he-
lyiek és a kerületi művészek is 
kíváncsiak voltak a Kondorban 
nyílt kiállításra, amely a néhány 
hónappal ezelőtt elhunyt kerü-
leti díszpolgár, Nemcsics Antal 
fiának alkotásait mutatja be. Az 
alapvetően tudománnyal és taní-
tással foglalkozó Nemcsics Ákos 
képein talán nem véletlenül 
kapnak fontos szerepet a színek, 
hiszen édesapja tudományos 
munkájának eredménye a Colo-
roid-színrendszer, amiről köny-

vet is írt a professzor, és amelyet 
a világban ma sok egyetemen 
tankönyvként használnak. 

A megnyitón Kéthelyi Mátyás, 
az önkormányzat irodavezető-
je köszöntötte a megjelenteket, 
egyben méltatta az egyszerre 
mérnökember, tanár és nem 
utolsósorban művész Nemcsics 
Ákos sokszínűségét. 

A kiállítást Feledy Balázs mű-
vészeti író nyitotta meg, aki a 
tudomány és a művészet kap-
csolatát elemezte, s részletesen 

bemutatta az alkotót és kiállított 
munkáit. Elmondta, hogy azért 
is különleges ez a tárlat, mert az 
itt látható művekben felfedezhe-
tő a művész természettudomá-
nyos kutatói, valamint építész- 
és villamosmérnöki mivolta is.

– Ezek mind benne vannak 
ezekben a képekben, de amikor 
a genezist keressük, hogy miért 
is lett festő, akkor nemcsak az 
édesapjára utalok, hanem arra 
is, hogy a műegyetemen volt 
egy tanára, Konok Tamás fes-

tőművész, aki Nyugat-Európá-
ban töltötte alkotóévei többsé-
gét, s aki a napokban töltötte be 
kilencvenedik életévét – mond-
ta Feledy Balázs, hozzátéve: 
nagyon ritka az, hogy valakit 
nemcsak egyszerre érdekel és 
foglalkoztat a tudomány és a 
művészet, hanem e kettőnek a 
művészeti területen való szinte-
tizálására is képes.

A megnyitót Kovács Ildikó he-
gedűművész játéka tette még szí-
nesebbé. Nemcsics Ákos művei 
január 26-ig 9 és 19 óra között 
tekinthetők meg a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 

Bodzay Zoltán

Hasznos az iskolásoknak

Általános iskolás csoportok jelentkezhetnek az interaktív tanórákra, amelyek során 
tematikusan vezetett játék közben tanulhatnak különböző témákról. Megismerhe-
tik többek között a Föld domborzati viszonyait, a településtípusokat, s a felső tago-
zatos diákok rendhagyó történelemórán is részt vehetnek. Az interaktív tanórákra 
jelentkezni március 31-ig, a Miniversum bezárásáig lehet, minden hétköznap.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A valóságot élethűen ábrázoló mesevilág tárul elénk évek óta az egyik 
Andrássy úti palota földszinti helyiségében felállított hatalmas terepasz-
talon, amelyen megállás nélkül suhannak körbe-körbe az apró vonat-

szerelvények szebbnél szebb tájakon, csodás épületek között. A Miniversum 
megállás nélkül úgy vonzza magához a látogatókat, hogy „szívtelenség” volna 
bezárni. Pedig az eredeti terv szerint január 31-én lakat kerülne az ajtóra… 

�Nemcsics Ákos alkotásaiból nyílt kiállítás január 10-én a Kondor Béla 
Közösségi Házban.
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Új parkolási lehetőség, sport és egészség MOZAIK

– Sokan érzik magukénak a Péter-
halmi-erdőt, és sokan vannak, akik 
tesznek azért, hogy tiszta maradjon. 
Sok futó például az új mozgalom, a 
plogging keretében kocogás köz-
ben szedi fel a szemetet. De azzal, 
amit az autósok hagynak az utak 
mentén, nem bírnak el – mondta 
Romhányi Hajnalka, a Szemétsze-
dő szuperhősök 18. kerület nevű 
Facebook-csoport alapítója. 

A csoport – hasonló közössé-
gekkel összefogva – már több al-
kalommal szervezett olyan akci-
ót, amelynek célja a kerület egyes 
részeinek megtisztítása volt. 

– Még soha nem jelentkeztek 
ilyen sokan, mint most, a február 
8-ra meghirdetett akcióra – új-
ságolta a szervező. – Ötvennél 
több ember jelezte, hogy ott lesz, 
és háromszor ennyi, hogy érdek-
li az esemény. Nagyszerű, hogy 
ennyien tekintik a szívügyüknek 
a környezet tisztán tartását.

Az akció célja az, hogy meg-
tisztítsák az erdei utak mellet-
ti területeket. Itt gyűlik össze 
ugyanis az a nagy mennyiségű 
hulladék, amelyet az autósok 
hajigálnak ki az ablakon, illetve 
amelyet a háztartás vagy a vál-

lalkozás szemetétől szabadulni 
akarók raknak le titokban.

A szemétgyűjtési akció febru-
ár 8-án 9 és 12 óra között lesz, a 
találkozási pont a Flór Ferenc és 
a Királyhágó utca sarka. Zsáko-
kat, kesztyűket az önkormányzat 
biztosít, sőt kihelyezett konté-
nerekkel is segít abban, hogy a 
teli zsákokat ne kelljen messzire 
cipelniük az aktivistáknak, majd 
a begyűjtött hulladékot el is szál-
lítja a helyszínről.

A kezdeményezéshez bárki 
csatlakozhat!

K. Gy.

Az Ormos Intézet vezérigazga-
tója, Boldizsár Sándor elmondta: 
a tapasztalat szerint nagy szám-
ban fordul elő a tanköteles korú 
gyermekek körében, hogy nem 
felelnek meg az iskolaérettség kö-
vetelményeinek.

– A gyerekek kegyetlenek tud-
nak lenni azzal a társukkal, aki 
valamilyen téren hiányossággal 
küszködik, legyen az beszédhiba, 
az olvasási vagy az íráskészségben 
fellépő rendellenesség. Gúnyoló-
dás céltáblája lehet, és akár ki is 
közösíthetik.

Ha ezeket a – sok esetben a szak-
emberek által korrigálható – prob-
lémákat figyelmen kívül hagyja a 
szülő, és azokat nem orvosolják idő-
ben, akkor  komolyan fennáll annak 
a veszélye, hogy az érintett gyermek 
jelentős fejlődési hátrányt szenved a 
vele egykorú társaival szemben.

A modern és gyermekbarát 
környezetet kínáló intézményben 
kiscsoportos rendszerben foglal-
koznak a gyerekekkel önköltségi 
alapon. A készségek fejlesztésé-
hez a legmodernebb technikai 

eszközök állnak rendelkezésre. A 
tabletek, digitális táblák mellett 
hagyományos fejlesztőeszközök is 
segítik a gyerekeket. 

Szegheő Péter 
orvos-igazga-
tó elmond-
ta, hogy a 
k ö z p o n t 
k é t s z á z 
g y e r m e k 
fejlesztésé-
vel tud foglal-
kozni.

– Napi beosztás 
szerint, alkalmanként 
kétszer 45 perces foglalkozást tarta-
nak a kollégák. Egy-egy gyermekek 
esetében ez heti két-három alkalmat 
jelent.

A Képességfejlesztő Központ 
célja az, hogy jelentős részben a 
XVIII. kerületi gyermekek felzár-

kóztatását segítse.
– A befogadóké-
pességünk egy-

harmadát erre a 
célra szánjuk. Az 
érdeklődés igen 
nagy, az egyetlen 
problémát az in-

tézet körüli par-
kolóhelyek hiánya 

okozza – mondta 
Boldizsár Sándor. – Sze-

retnénk megkérni az önkor-
mányzat vezetését, hogy közösen 
vizsgáljuk meg a parkolási gondok 
megoldásának lehetőségét.

 (x)

P+R A VASÚTÁLLOMÁSON
A pestszentlőrinci vasútállomás mellett decemberben megnyílt a 60–80 férőhelyes P+R parkoló. A 
XVIII. kerületi önkormányzat bérbe vett 2002 négyzetméter területet a MÁV Zrt. től, s ezáltal in-
gyenesen tudja biztosítani 0 tól 24 óráig a helyet azoknak az autóval rendelkező lakosoknak, akik a 
belvárost vonattal szeretnék elérni. Az önkormányzat célja az, hogy minél kényelmesebben és egysze-
rűbben lehessen megközelíteni a belvárost, és hogy a lakosok ne a környező utcákban parkoljanak, 
hanem megfelelő körülmények között.

– Az önkormányzat és a MÁV Zrt. között már meglévő szerződés alapján jött létre ez az új parkoló 
– mondta Láng István önkormányzati képviselő. –  Az első tapasztalatok kedvezőek, egyre több autós 
veszi igénybe az új parkolási lehetőséget, és egyre kevesebb a szabálytalan parkolás. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozott idejű, 2020. február 10-től augusztus 1-jéig           
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Munkavégzés helye: 1181 Kondor Béla sétány 2. 
Fő feladatok: az óvoda udvarának és környezetének 
rendben tartása, kertészeti munkák végzése, télen 
hólapátolás, az épület körüli járda csúszásmentesí-
tése, karbantartási feladatok ellátása 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános 
• legalább egyéves szakmai tapasztalat 
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

egészségügyi alkalmasság 
A középfokú képesítés, a kertész szakirányú vég-
zettség előnyt jelent. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• részletes fényképes önéletrajz 
• végzettséget igazoló okirat(ok) 
• érvényes erkölcsi bizonyítvány 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljá-

rásban részt vevők megismerhetik 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 1. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton: Szakács Tímea óvodavezető, Pest-
szentlőrinci Bóbita Óvoda, 1181 Budapest, Kon-
dor Béla sétány 2. vagy e-mailben: bobita.ovo-
da@enternet.hu, Szakács Tímea óvodavezető 
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 7. 

KAVIN MÁTYÁSÉ LETT AZ EMLÉKDÍJ
Másodszor ismerték el a lőrinci kézilabdás tehetségeket

TISZTÍTSUK 
MEG AZ ERDŐT!

AZ ISKOLAÉRETTSÉG ÉRDEKÉBEN

Tudni illik a díj névadójáról, hogy 
dr. Dobos Imrét kimagasló pálya-
futása elismeréseként az önkor-
mányzat 2018-ban posztumusz 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Sportérdeméremmel tüntette ki. 
Az elismeréssel járó pénzjutalmat 
az egykori kiváló kézilabdás szak-
ember családja a PLER-Budapest 
javára ajánlotta fel. 

A NÉVADÓ KÖNYVE
Kardos Gábor korábbi önkor-
mányzati képviselő közreműkö-
désével a család és a klub együtt 
alapította meg a Dr. Dobos Im-
re-emlékdíjat, amellyel évente 
egy alkalommal egy példamu-
tató teljesítményt nyújtó után-
pótláskorú játékost díjaznak a 

korosztályos edzők javaslatai 
alapján. Tehát azok voksolhat-
nak, akik egész évben látják az 
adott sportoló teljesítményét és 
a sporthoz való viszonyát. Az 
elismerő címmel oklevél, kupa, 
50 ezer forintos anyagi juttatás 
és nem mellesleg Dobos Imre 
Életem sportja a kézilabda című 
önéletrajzi kötete jár.

CÉLRATÖRŐ, 
CÉLTUDATOS
A Pestszentimrei Sportkas-
télyban családias hangulatú 
ünnepség keretében az elmúlt 
szezon legjobb utánpótlás-játé-
kosaként a 2001-ben született 
Kavin Mátyás vehette át a díjat. 
Az edzők egyöntetű véleménye 

szerint az ifjú tehetség rendkí-
vül motivált, alázatos játékos, 
kiváló tehetséggel megáldott 
sportoló, akinek a hozzáállása 
pályafutása első percétől kezdve 
példaértékű. A mérkőzéseken ő 
a csapat egyik vezéregyénisége, 
gyorsan tanul, a játéka bátor, 
célratörő és céltudatos. Hoz-
záállásával példakép lehet más 
korosztályok számára is.

A Sportkastélyban meg-
rendezett ünnepségen a díjat a 
PLER-Budapest társadalmi elnö-
ke, dr. Lévai István Zoltán adta át. 
Egyéb irányú elfoglaltsága miatt 
Delyné Dobos Katalin, Imre bá-
csi lánya nem tudott jelen lenni a 
díjátadón, így a családot Kardos 
Gábor képviselte. 

Róth Ferenc

Bővebb információ a foglalkozások díjairól és a jelentkezés 
módjáról:

Ormos Intézet Képességfejlesztő Központ 
1184 Budapest, Hengersor u. 73.  
Telefon: 06-20-555-1710  
E-mail: ormoskfk@ormosintezet.hu,  
Honlap: https://ormosintezet.hu/kepessegfejleszto_kozpont/ 

�Minden eddiginél több résztvevő jelezte: ott lesz február 8-án a Pé-
terhalmi-erdőben, hogy egy részét megtisztítsák a szeméttől.

�Folyamatosan lehet jelentkezni az Ormos Intézet Képességfejlesztő 
Központjába. A múlt évben megépített, a legkorszerűbb eszközökkel 
felszerelt központ olyan szakértők  és gyógypedagógusok csoportját 

alkalmazza, akik egy kiemelkedően magas színvonalú fejlesztés alapján 
tudják  felzárkóztatni az arra rászoruló gyermekeket.

�Második alkalommal adták át tavaly a kerületben a 2018-ban alapított 
Dr. Dobos Imre-emlékdíjat. A díjat az NB I/B-ben szereplő PLER-Bu-
dapest egyik utánpótlás-játékosának, Kavin Mátyásnak ítélték oda. 

Az elismerést a csapat Pécs ellen lejátszott hazai mérkőzésének a szüne-
tében vehette át a fiatal sportoló.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda pályázatot hirdet kertész, karbantartó munkakör 
betöltésére. 
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A Bókay-kertben megintSZABADIDŐ

Kis túlzással elmondható, hogy 
„tavaszköszöntő” sporteseményt 
tartottak, hiszen a december végi 
napsütés és plusz fokok akár a már-
ciust is idézhették. Nem is volt cso-
dálkozni való azon, hogy a „pezsgős 
bevetés” előtt ismét rengetegen vá-
lasztották a szabadidő eltöltésének 
ezt a hagyományos, sportos módját.

ÖTSZÁZNÁL 
TÖBBEN
Az önkormányzat sportreferen-
se, Eszes János a nagy indulói 
kedv láttán megjegyezte, hogy 
ma már szinte kötelező megren-
dezniük a futóversenyt, mert ak-
kora rá az igény.

– Ahogy öregszik a ma már 12 
éves malacunk, úgy leszünk évről 

évre büszkébbek rá, mert ez azt je-
lenti, hogy a Malacvágta ott szere-
pel a sportos emberek naptárában 
és fejében, várják az izmaik, hogy 
dolgozhassanak egy kiadósat. 
2019-et is sok százan búcsúztat-
ták a Bókayban. Nevezési csúcsot 
könyvelhettünk el, mert ötszáznál 
több indulónk még sosem volt 
korábban. Az időjárás is mellet-
tünk állt, tényleg ideálisak voltak a 
körülmények. Egyszóval minden 
úgy sikerült, ahogy azt eltervez-
tük, s mi, rendezők, is örömmel 
búcsúztattuk a magunk mögött 
hagyott esztendőt – mondta a 
sportreferens, minden eddigi Ma-
lacvágta egyik fő szervezője.

Mint azt már tudhatják a 
kerületiek, az évbúcsúztató ver-
seny az összes létező korosztály-

nak szól, az óvodásoktól, vagyis 
a miniktől a veteránokig min-
denki részvételére számítanak. 
Nem véletlen tehát, hogy olyan 
tarka és forgalmas volt a Bó-
kay-kert, mintha majálisról lett 
volna szó…

KORTALANUL
S hogy mi még a varázsa ennek 
az eseménynek? Talán az is, hogy 
mindnyájan letesszük a nagyesküt, 
hogy a következő évben sportosab-
ban, egészségesebben fogunk élni. 
Persze kérdéses, hogy be is tartjuk-e 
ezt, de a 2019. esztendő Bókay-ker-
ti búcsúztatásakor az látható volt, 
hogy igencsak sokan tettek foga-
dalmat…  A Malacvágta láthatóan 
egyre népszerűbb azok körében is, 
akik nem sportolnak, futnak rend-
szeresen, ám szilveszter napján ők is 
be szeretnék bizonyítani, hogy nincs 
előttük akadály, mindent le tudnak 
győzni – beleértve önmagukat.

R. F. 

CURTIS BÚCSÚT INTETT
No, nem a színpadnak vagy nekünk, nézőknek… Nem kell megijed-
ni: a kiváló rapper az óévnek intett búcsút, mégpedig itt, a kerület-
ben. Ő volt ugyanis a sztárfellépője december 30 -án a pestszentimrei 
utcabálnak, amely a szokott jó hangulatban, népszerű diszkóslágerek 
újrakevert változataival, tűzijátékkal, forró teával, forralt borral várta 
azt a nem kevés bulizni vágyót, aki kilátogatott a Sportkastélyhoz.

Az utcabállal kapcsolatos hír, hogy a jövőben az önkormányzat 
szervezi a hasonló rendezvényeket. A döntéssel többek között a 
programok színvonalának emelését és a közpénzből nyújtott támo-
gatások hatékonyabb felhasználását célozza meg a kerület vezetése.

-kgy-

TŰZÁLLÓ ZENE
Megint különlegességekkel rukkolt elő újévi koncertjén a Dohnányi

A BÓKAY-KERTBEN MEGINT 
MALACOT KERGETTEK

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Ha az ember kulturális érdeklő-
déstől vezérelve utazik Bécsbe, 
két jól kidolgozott brand egyiké-
be biztosan belefut előbb-utóbb: 
vagy a Ferenc József–Sissi csá-
szári párról hall megszámlálha-
tatlan történetet, vagy a város 
zenei életét meghatározó Strauss 
családról. Utóbbiba azok is be-
lekóstolhattak, akik ott voltak 

január 4-én a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola fúvós és szimfonikus 
zenekarának újévi hangverse-
nyén.

WERTHEIM 
RENDEL
Valószínűleg csak a zenetörté-
netbe leginkább beavatottak hal-
lottak arról, hogy a keringő- és 
polkagyártó nagyhatalomnak 

számító Strauss család Josef nevű 
tagja valójában műszaki érdeklő-
désű ember volt, találmányokkal 
is büszkélkedhetett, köztük egy 
utcaseprő gépezettel. Zeneszer-
zéssel csupán mellesleg foglal-
kozott, de miután látta, hogy a 
bécsiek mennyire odavannak 
ezért a muzsikáért, több figyel-
met szentelt neki. A műszaki ér-
deklődése azonban megmaradt, 
nem csoda hát, ha a páncélszek-

rényeket gyártó és forgalmazó 
Wertheim cég 1869-ben Josef 
Strausst kérte fel egy olyan mű 
megkomponálására, amelyikkel 
megünnepelhették azt az ese-
ményt, hogy a vállalat immár a 
20 ezredik tűzbiztosként hirdetett 
szekrényt értékesítette. A Sport-
kastély közönsége meg is hallgat-
hatta az erre alkalomra született 
Feuerfest! című polkát.

ÖTVEN ÉV
A január eleji koncert mindig 
a kerület első nagyszabású kul-
turális, egyben fontos társasági 
eseménye. Az idei rendezvényt 

az tette még ünnepélyesebbé, 
hogy az iskola 2019-ben ünne-
pelte önállóvá válásának ötve-
nedik évfordulóját, így a hang-
verseny a jubileumi esztendő 
záró- és az új év nyitóeseménye 
volt. Straussok nélkül termé-
szetesen nincs újesztendei kon-
cert Európában, hiszen a január 
eleji koncertek hagyománya 
az osztrák fővárosból ered. A 
dohnányisok műsorában is fel-
csendült a Johann és Josef által 
komponált Pizzicato-polka vagy 
Johann Strauss Radetzky Mar-
scha, ezenkívül többek között a 
magyar népzenéből sokat merítő 
Brahms műveiből és Bizet min-

den koncertszínpadon elsők kö-
zött szereplő Carmenjéből hang-
zottak el részletek.

Gazdag kerület

A Dohnányi Ernő Zeneis-
kola igazgatója, Bán Réka 
rövid beszédében a kollé-
gáknak mondott köszö-
netet tartotta a legfonto-
sabbnak. Mint elmondta, 
az ötven év sikere a 
mindenkor elhivatottan, 
lelkesen dolgozó csapat 
érdeme. Kunhalmi Ágnes, 
a kerület országgyű lési 
képviselője, mint az est 
felkért szónoka, szintén 
az iskolában dolgozó 
zenész-tanárok munkájá-
nak magas színvonaláról 
beszélt, és úgy fogal-
mazott: az a városrész, 
kerület, amelyik egy ilyen 
intézménnyel dicseked-
het, gazdagnak érezheti 
magát.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az elmúlt év végén, december 30-án ismét megrendezték a kerü-
let határain túl is egyre népszerűbb sporteseményt, az évtizednél is 
hosszabb múltra, 12 esztendőre visszatekintő Malacvágtát, amelynek 

a hagyományokhoz hűen a Bókay-kert adott otthont.

�Tudja, miért üt valaki kalapáccsal üllőt egy szimfonikus zenekar-
ban? Mert a zeneszerző így akarta, persze. De honnan az ötlet? 
Aki ott volt a Dohnányi Ernő Zeneiskola újévi hangversenyén, 

tudja a választ.


